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Ta zvezek je bil natančno obdelan za prevajalski program https://www.deepl.com/translator DeepL, 

ProVersion, ki prevaja v 12 jezikov.  
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Tretja zaveza  

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

brazilščina,. Sledi: Japonščina in kitajščina 

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

francoščina  

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 obliki PDF s spleta.  

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

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

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

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

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

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

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

pa faza očiščenja in povzdignjenja ter vrnitve v Očetovo naročje.  

 

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

Hosta, mi je rekel Gospod, ima naslednji pomen:  

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

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

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

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

izkušenj z bitji, ki jih je ustvaril, in je namenjena njihovemu poučevanju, da bi 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 
Z veseljem in hvaležnostjo vam predstavljamo zaključni XII. zvezek serije "Knjiga resničnega 

življenja". Iz španščine v nemščino ga je skrbno in občutljivo prevedel Traugott Göltenboth ─ tako kot 

druge zvezke ─. Kot vedno priporočamo, da berete le manjše dele z notranjo zbirko in vsakič razmislite o 

prebranem, da bi se v celoti razkril duhovni pomen Kristusovih besed. 

V vseh časih je Duh Stvarnik na različne načine govoril svojim bitjem. V prvi dobi se je Oče svojim 

otrokom neposredno razodeval po zavesti, govoril pa je tudi po ustih poslancev, vodnikov in prerokov. 

Napovedi in razodetja Gospodovih služabnikov so napovedovale vzpenjajoči se razvoj človeškega duha in 

prihod Mojstra. 

Z Jezusovim rojstvom v Palestini se je začelo drugo obdobje, ko se je "Beseda" utelesila v božanskem 

otroku in spregovorila ljudem: "Jaz sem Pot, Resnica in Življenje." V 33 letih svojega življenja med ljudmi 

je Jezus Kristus pričal o svojem božanskem izvoru in v pripravi učencev na svoj odhod dejal, da se bo 

vrnil, vendar ne v mesu, temveč v oblaku, simbolu duhovnega, obdan z množico svojih angelov. 

Manifestacije v Mehiki je Božja roka modro pripravila. Prvič, leta 1866, se je Duh preroka Elija razkril 

skozi misli Roqueja Rojasa in dejal: "Jaz sem prerok Elija, tisti, ki se je spremenil na gori Tabor. Zbranim 

je razkril, da se začenja tretja doba, doba Svetega Duha. Nekaj let pozneje, ko se je skupnost razširila in je 

Kristus pripravil instrumente, se je leta 1884 prvič razodel po človeškem umu svojega izbranega orodja 

Damiane Oviedo ─ in nato vsako nedeljo na vedno več, sčasoma na stotinah zbirališč po vsej Mehiki. 

Po Božji volji so manifestacije v Mehiki trajale do konca leta 1950. V zadnjih približno dvajsetih letih 

časa razodetja, ki so se začela okoli leta 1930, je bila večina Gospodovih naukov zapisana v stenografiji. 

Številni nauki, doktrine, prerokbe, razodetja itd. so se odvijali na številnih različnih zbirališčih, ki so bila 

ustanovljena po vsej državi. Majhna skupina, ki je pred tem služila kot "glasniki" in je delovala po jasnem 

navodilu Božjega Duha, je iz 366 razglašenih naukov sestavila 12 zvezkov. Dali so jim 

Naslov: 

"LIBRO DE LA VIDA VERDADERA" 

nemško: "Buch des Wahren Lebens" (Knjiga resničnega življenja) 

Vsak od teh naukov predstavlja harmonično enotnost božanskih naukov; v času, ko so bili naslovljeni 

na občinstvo v Mehiki, pa so, kot je bilo večkrat poudarjeno, zapuščina za celotno človeštvo danes in za 

prihodnje generacije. 

Ne gre za črko božje besede, temveč za njen globok, notranji pomen, ki človeka povzdiguje ter je hrana 

in balzam za njegovo lačno dušo. Hkrati je vodilo za njegovo ravnanje v vsakdanjem življenju. 
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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. 

Velika knjiga življenja ─ tretja zaveza 

Moja beseda bo ostala zapisana za vse čase, iz nje boste sestavili knjigo tretjega veka, tretjo zavezo, 

zadnje Očetovo sporočilo; kajti v vseh treh vekih je imel Bog svoja "zlata peresa", da bi človeštvu zapustil 

svojo modrost. 

Mojzes je bil prvo "zlato pero", ki ga je Oče uporabil, da je na zvitek z neizbrisnimi črkami zapisal 

dogodke prve dobe. Mojzes je bil Jehovovo "zlato pero". Med mojimi apostoli in sledilci druge dobe je 

imel Jezus štiri "peresa": Mateja, Marka, Luko in Janeza. To so bila "zlata peresa" božanskega učitelja. Ko 

pa je napočil čas, da se Prva zaveza poveže z Drugo zavezo z vezmi ljubezni, znanja in duhovnega 

napredka, je postala ena knjiga. 

Zdaj, v tretji dobi, ko imate mojo besedo na novo, sem določil tudi "zlata peresa", da bi se lahko 

ohranila v pisni obliki. Ko bo prišel čas, boste sestavili eno samo knjigo in ta knjiga, knjiga tretjega 

obdobja, ko bo prišel čas, bo združena s knjigo drugega in prvega obdobja, nato pa bo iz razodetij, prerokb 

in besed treh obdobij nastala Velika knjiga življenja za izgradnjo vseh duš. Takrat boste vedeli, da so se 

vse besede ─ od prve do zadnje ─ izpolnile v resnici in v duhu, da so bile vse prerokbe predvideni potek 

zgodovine, ki ga je Oče razodel človeštvu. Kajti samo Bog lahko zapiše dogodke, ki se bodo zgodili. Ko 

so govorili preroki, tega niso storili oni, ampak Bog po njihovem posredovanju. 

No, moji ljubljeni otroci: kdo pripisuje pomen knjigi, ki jo začenjate sestavljati? V resnici ─ nihče! 

Toda prišel bo čas, ko vas bo človeštvo, polno želja in radovednosti, prosilo za vašo knjigo, in takrat se bo 

prebudilo, raziskovalo mojo besedo in o njej razpravljalo. V tem spopadu idej bodo nastale stranke ─ 

znanstveniki, teologi in filozofi. Narodi bodo prejeli pričevanje o tvoji Besedi in Knjigi modrosti in vsi 

bodo govorili o mojem nauku. To bo začetek nove bitke, vojne besed, misli in ideologij, toda na koncu, ko 

bodo vsi v resnici in v duhu spoznali, da je Gospod napisal Veliko knjigo življenja, se bodo med seboj 

objemali kot bratje in se ljubili, kot je moja volja. 

Nujno je, da se vse tri knjige združijo v eno, da bi ta Beseda razsvetlila ves svet. Tedaj bo človeštvo 

sledilo tej luči in babilonsko prekletstvo bo odpravljeno, saj bodo vsi ljudje brali Veliko knjigo resničnega 

življenja, vsi bodo sledili istemu nauku in se ljubili v duhu in resnici kot Božji otroci. (358, 58-66) 

Učinek Kristusovega nauka na duha 

Moja luč, ki se je razširila po svetu, je povzročila, da se moja resnica išče v vsakem nauku. To je razlog 

za obnašanje ljudi v njihovih različnih prepričanjih. To je izpolnitev prerokovanega. Kdo izmed njih 

predstavlja resnico? Kdo skriva lačnega volka v ovčji preobleki? Kdo s čistimi oblačili zagotavlja svojo 

popolno notranjo iskrenost? 

Da bi odkrili Mojo resnico, morate uporabiti duhovnost, saj se je človeštvo razdelilo na toliko 

veroizpovedi in svetovnih nazorov, kolikor se je razvilo človeško mišljenje. Tako je nastalo vedno več sekt 

in denominacij in zelo težko boste presodili, kakšna je vsebina resnice v vsaki od njih. 

Moj nauk razsvetljuje misli in ideje ljudi in postopoma bo vsakdo razumel osnove, da bi izpopolnil 

svoja dela in jih usmeril na popolnejšo in višjo pot. (363, 4-8) 

Jezusovi čudeži 

Na začudenje mnogih sem vam po Jezusu podelil ozdravljenje njegovih bitij. 

Neverniki, ki so Jezusa slišali govoriti o njegovi moči in so poznali njegove čudeže, so zahtevali 

najtežje dokaze, da bi ga vsaj za trenutek spravili v negotovost in dokazali, da ni nezmotljiv. Toda ta 

osvoboditev obsedenih, dejstvo, da sem jih vrnil v stanje običajnih ljudi, samo tako, da sem se jih dotaknil, 

jih pogledal ali jim ukazal, da so ti duhovi zapustili njihove misli in da sta bila oba osvobojena težkega 

bremena, jih je zmotilo. 
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Farizeji, znanstveniki, pismouki in cestninarji so se na to moč odzvali različno. Nekateri so priznavali 

Jezusovo oblast, drugi so njegovo moč pripisovali neznanim vplivom, tretji o tem niso znali povedati 

ničesar. Bolniki, ki so bili ozdravljeni, pa so blagoslavljali njegovo ime. 

Nekatere je obsedel en sam duh, druge sedem, kot Marijo iz Magdale, nekatere pa tako veliko število 

duhov, da so sami rekli, da gre za legijo. 

     Skozi vse Mojstrovo življenje je ena duhovna manifestacija sledila drugi. O nekaterih je pričalo 

dvanajst učencev, o drugih pa ljudje na prostem in po domovih. To je bil čas čudežev, "čudes". 

Moški in ženske so prejemali znamenja in klice iz onstranstva. Starodavni in otroci so bili prav tako 

priča tem prikazovanjem in v dneh pred Odrešenikovo smrtjo na križu je nebeška svetloba prodrla v srca 

ljudi; bitja Duhovne doline so poklicala srca ljudi; in na dan, ko je Mojster zadnjič izdihnil kot človek, je 

Njegova svetloba prodrla v vse jame in v vse kotičke, v materialne in duhovne domove, v želji po bitjih, ki 

so ga dolgo čakala ─ materializirana, zmedena in bolna bitja, ki so zašli s poti, zvezani z verigami kesanja, 

ki so vlekli bremena krivic, in druge duše, ki so mislile, da so mrtve in priklenjene na svoja telesa - vsi so 

se prebudili iz globokega spanca in vstali v življenje. (339, 21- 

22) 

Zdravljenje telesnega in duševnega trpljenja 

Govoril vam bom iz duha v duh in vas vodil po poti. 

Toda želim, da preden pridete k ljudem kot učitelji, pridete kot zdravniki, in ko boste potešili njihove 

bolečine, bodo lahko pili iz izvira čiste vode moje besede. Najprej poiščite rano, razjedo ali bolezen in 

ozdravite njihovo trpljenje, nato pa se posvetite njihovim dušam. 

Pojdite k sočloveku, kot je to storil Jezus v drugi dobi, in prinesite zdravilni balzam pred mojimi 

besedami. Kaj pa je balzam, učenci? Ali je voda iz izvirov blagoslovljena in spremenjena v zdravilo za 

bolnike? Ne, ljudje. Balzam, o katerem vam govorim, je v vašem srcu. Vanj sem jo položil kot dragoceno 

bistvo in le ljubezen jo lahko odpre, da se nezadržno pretaka. 

Če ga želite izliti na bolnega človeka, ne bodo ozdravile vaše roke, ampak Duh, ki prekipeva od 

ljubezni, usmiljenja in tolažbe. Tam, kam usmerite svoje misli, se bo zgodil čudež. 

Na bitja in elemente narave lahko vplivate na različne načine, da bi vsem prinesli ugodje. Vendar vam 

povem tudi tole: Ne bojte se bolezni ter bodite potrpežljivi in usmiljeni do vseh. 

Obsedene in tiste, ki so zmedeni v svojem človeškem umu, lahko prav tako ozdravite, saj imate to 

sposobnost in jo morate dati v službo tistim bitjem, ki so v obupu in pozabi. Osvobodite jih in razkrijte to 

moč nevernim. Eno od velikih poslanstev tega ljudstva je prinašati luč tja, kjer je tema, razbiti vsako 

suženjstvo in vsako nepravičnost ter pripeljati ta svet do tega, da spozna svojega Gospoda in da sam sebe, 

svojo notranjost, vidi v polnem spoznanju resnice. (339, 39-41) 

Nebesa in pekel 

Ne trepetajte pred temi razodetji, nasprotno, veselite se misli, da bo ta beseda uničila vašo predstavo o 

večni kazni in vse razlage večnega ognja, ki ste jih imeli v preteklosti. 

Ogenj je simbol bolečine, samoobtoževanja in kesanja, ki bo dušo izmučilo in jo očistilo, kot se zlato 

očisti v lončenem loncu. V tej bolečini je moja volja in v moji volji je moja ljubezen do vas. 

Če bi bilo res, da je ogenj tisti, ki izkorenini človeške grehe, potem bi bilo treba vsa telesa tistih, ki so 

grešili, vreči v ogenj tukaj, v zemeljskem življenju, v življenju, saj mrtvi ne bi več čutili ognja. Kajti telesa 

se nikoli ne dvignejo v Duhovni prostor ─ nasprotno, ko končajo svojo nalogo, se potopijo v notranjost 

zemlje, kjer se zlijejo z naravo, iz katere so prevzela življenje. 

Če pa verjamete, da to, čemur pravite "večni ogenj", ni namenjeno telesu, temveč duši, je to še ena 

velika napaka, saj v Duhovnem kraljestvu ni materialnih elementov in ogenj nima nobenega vpliva na 

dušo. Kar se rodi iz materije, je materija, kar se rodi iz duha, je duh. 

Moja beseda ne napada nobenega prepričanja. Če kdo misli tako, se zelo moti. Moja beseda bo 

razložila vsebino vsega, kar ni bilo pravilno razloženo in je zato povzročilo napake, ki so se prenašale med 

človeštvom iz roda v rod. 
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Kakšno vrednost bi imela moj zakon in moj nauk, če ne bi mogla rešiti duš pred zmoto in grehom? In 

kakšen smisel bi imela moja prisotnost kot človeškega bitja na svetu, če bi bilo veliko takih, ki bi morali za 

vedno propasti v neskončni poravnavi? (352, 44-48) 

Božja skrb in pomoč 

Nikoli niste živeli zapuščeni. Od začetka, ko ste zaživeli, ste bili pod okriljem moje ljubezni. 

Vi, človeški starši, ki nežno ljubite svoje otroke: ali bi jih mogli prepustiti usodi, ko so se komaj rodili 

v to življenje, ko najbolj potrebujejo vašo skrb, predanost in ljubezen? 

Videl sem, da skrbite za svoje otroke, tudi ko so že odrasli; tudi za tiste, ki so se pregrešili in vas ranili, 

skrbite z največjo ljubeznijo. 

Toda če se boste tako odzivali na potrebe svojih otrok, kakšna bo ljubezen vašega nebeškega Očeta, ki 

vas je ljubil, še preden ste obstajali? 

Vedno sem vam priskočil na pomoč; v tem času, ko sem vas srečal z večjim duhovnim razvojem, sem 

vas naučil, kako se boriti za izničenje škodljivih sil in kako povečati vibracije dobrega. (345, 40-42) 

Pomembni vidiki popolne molitve 

Borite se, borite se, da bi dosegli popolnost duše. Pokazal sem vam pot do tega cilja. Za obrambo pred 

izdajstvom na poti življenja sem vam zaupal molitev kot "orožje", ki je boljše od vsakega materialnega 

orožja. Najboljše orožje pa boš imel, ko boš izpolnil moj zakon. 

Iz česa je sestavljena molitev? Molitev je prošnja, priprošnja, čaščenje in duhovna kontemplacija. Vsi 

njeni deli so nujni in eden izhaja iz drugega. V resnici vam pravim: Človek me prosi, naj izpolnim njegove 

želje, zadovoljim njegova hrepenenja ─ to, kar se mu zdi najpomembnejše in najbolj odrešujoče v 

njegovem življenju. In resnično, povem vam, otroci moji, Oče sliši prošnje in vsakemu da, kar najbolj 

potrebuje, kadarkoli je to v njegovo dobro. Vendar se varujte, da ne bi prosili za nekaj, kar je v nasprotju z 

odrešitvijo vaše duše. Kajti tisti, ki prosijo le za materialne dobrine, za telesne užitke in minljivo moč, 

prosijo, da se njihova duša zapre v verige. 

Druga vrsta molitve, priprošnja, izhaja iz ljubezni do bližnjega, iz ljubezni, ki sem vas je naučil kot 

Učitelj, ko sem prišel na ta svet. Molite za svoje brate in sestre blizu in daleč, za tiste, ki trpijo posledice 

vojne v različnih narodih, ki prenašajo tiranijo minljivih vladarjev tega sveta. 

Pripravite se, o moji otroci, molite za svoje soljudi, toda tudi pri tej priprošnji morate vedeti, kako 

prositi, kajti pomembna je duša. Če so brat, starši ali otroci bolni, molite zanje, vendar ne vztrajajte, da 

ostanejo v tem življenju, če duša tega ne potrebuje. Raje prosite, da bi bila ta duša osvobojena, da bi se v 

trpljenju očistila in da bi bolečina pospešila njen razvoj navzgor. 

Tretja vrsta molitve, čaščenje Božjega Duha, pomeni čaščenje vsega, kar je popolno, kajti s to vrsto 

molitve se lahko združite s popolnostjo, z ljubeznijo, ki zajema celotno vesolje. V adoraciji lahko najdete 

stanje popolnosti, ki ga morate vsi doseči, adoracija pa vas vodi naprej v duhovno kontemplacijo, ki vas 

skupaj z adoracijo pripelje do združitve z Božjim Duhom, Virom večnega življenja ─ Virom, ki vam dan 

za dnem daje moč za dosego Očetovega kraljestva. 

Tako morate moliti: začeti s prošnjo in končati z duhovno kontemplacijo. To vam bo dalo moč. (358, 

10-16)  
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Navodila 339 
Moj mir z vami! 

1 K meni prihajate s pripravljeno dušo, polni ponižnosti in krotkosti, da bi potrkali na vrata Njega, ki 

je ljubezen in večno odpuščanje za svoje otroke. In nestrpno pričakujete besedo, ki bo ublažila vašo 

bolečino, odgovorila na vaše žalovanje ali prižgala luč v vaši temi, da se boste počutili srečni. 

2 Vidim, da se približujete z različnih poti in vsak izpolnjuje svojo usodo. Toda vsi si prizadevate za 

isti cilj in si prizadevate postati eno z mano, da bi se počutili blizu popolnosti. Z veseljem sprejemate mojo 

besedo, ki vas ljubkuje in hkrati popravlja. Razlagaš jo v njenem pravem pomenu in me začneš iskreno 

ljubiti. Ničesar se ne bojite več od mene, kot ste se bali v drugih časih, ker danes veste, da sem popolna 

ljubezen in pravičnost, da vas ne kaznujem in da se morate bati sami sebe, ker ste šibki in zagrešite velike 

napake, zaradi katerih pozneje točite solze in ki jih morate popraviti za zelo visoko ceno. Vendar te ta 

izkušnja prisili, da živiš budno in se izogneš napačnim korakom, ki vznemirjajo dušo in povzročajo 

trpljenje. 

3 Kdor to razume, je na pravi poti. Še ne opravljate del najvišje popolnosti, vendar ste na poti, da jih 

opravljate, ker ste moji učenci. Svetloba je razblinila vaše dvome, moč duše je premagala šibkost, 

zaupanje pa vas vodi k temu, da se z resnično ljubeznijo posvetite izpolnitvi svoje usode. 

4 Zdaj neopazno vstopate na duhovno pot, v življenje preprostosti in čistosti, ki sem ga od vas 

zahteval, in v tem novem življenju se počutite zadovoljni. Ne sprašujete se več, zakaj sem se vrnil k vam 

in ali vam moja beseda kaže novo pot. Danes veste, da to, kar sem vam povedal v drugi dobi, ni bilo vse, 

kar sem vas moral naučiti, da lekcija ni bila končana in da sem za vas ohranil čas milosti, v katerem sem 

moral obnoviti svoje učenje, da bi vam pokazal pot, ki vodi v duhovno življenje, pravi dialog z menoj in 

razlago mojih besed, danih v času, ko sem živel med vami, ki jih še niste razumeli. 

5 Razmislite in končno boste razumeli, da niti v prvem niti v drugem obdobju niste mogli dojeti, 

začutiti in verjeti v tako veliko lekcijo. Toda Oče, ki je Gospod časa in večnosti, vas je z največjo 

potrpežljivostjo in modrostjo, brez naglice, vodil za roko po poti življenja in danes ste vstopili v novo 

dobo. 

6 Zdaj je čas Svetega Duha, ki bo kmalu dosegel vrhunec ─ čas velikih razodetja in pravičnosti, ko 

se dvignejo tančice mnogih skrivnosti, da bi se vse razjasnilo in osvetlilo! 

7 Odprl sem vam oči, da boste presegli, kar ste doslej poznali, in da boste vstopili v mojo 

zakladnico, kajti jaz, Oče, svojim otrokom nisem skrivnost. Želim si, da bi me poznali in ljubili na popoln 

in popoln način, kot ljubim vas. Nisem bil še ljubljen in oboževan, kot bi moral biti, in ne veste, kakšno 

veselje bi mojemu Duhu dali s trenutkom razumevanja in spoštovanja Zakona. 

8 Od svojega prihoda na Zemljo ste imeli moje manifestacije na dosegu svojega intelekta, toda ko 

ste naredili prve korake na poti razvoja, je bil vaš 

razumevanje je še vedno zelo majhno, tako kot je majhen otrok, ko se rodi. Moral sem se omejiti, da bi me 

videli in slišali, da bi me lahko razumeli. 

9 Prvič se nisem razkril v celoti, ker bi bil vaš razum zmeden in bi se vaše celotno bitje počutilo 

potlačeno. Zato sem vas skozi dolga stoletja pripravljal in postavljal na začetek poti, da bi jo prehodili 

korak za korakom in tako prišli do sedanjega obdobja, v katerem lahko bolje razumete in ljubite svojega 

Očeta. 

10 V vseh časih sem na ta svet pošiljal glasnike, ki so govorili o preživetju duše, njeni nesmrtnosti in 

višjem življenju, ki ga doseže, ko se izpopolni. 

Od prvih dni, ko je človek naseljeval zemljo in je imel značilnosti nedolžnosti, kot tudi v času večje 

grešnosti in zdaj v času materializma in lažne znanosti, moji duhovni glasniki dokazujejo visoko stopnjo 

vzvišenosti, na kateri živi duša, ki se je znala ohraniti v stalnem občestvu s svojim Gospodom. 

11 Toda prvi odposlanci človeštvu niso znali razložiti velikih časovnih obdobij, ki jih preživlja duša, 

in njenega življenja na onem svetu. Patriarhi, ki so se znali ohraniti v kreposti in ljubezni do Stvarnika, so 

bili zadovoljni s tem, da so svojo družino, pleme ali ljudstvo vodili po poti pravičnosti in poštenosti. 

Čeprav so vedeli, da obstaja njihov duhovni, univerzalni Bog ─ intuitivno vedeli, da duša živi višje 
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življenje na onem svetu ─ kljub vsej svoji luči in kreposti niso mogli razkriti poti razvoja duše in razloga 

za njene velike preizkušnje. 

12 Preroki so govorili z veliko resnicoljubnostjo in so skoraj vedno prišli na zemljo v času zmede in 

odklonov. Opozarjali so narode in jih pozivali k spreobrnjenju in spreobrnjenju ter napovedovali velike 

obiske pravice, če se ne bodo spreobrnili k dobremu. Ob drugih priložnostih so napovedovali blagoslove 

za spoštovanje in poslušnost Božjega zakona. 

Vendar so ti preroki govorili o tem, da je bilo to spodbujanje k dobroti, pravičnosti in medsebojnemu 

spoštovanju. Ne razkrivajo življenja duše, njene usode in njenega razvoja. Niti Mojzes, ki sem ga izbral za 

svojega predstavnika in s posredovanjem katerega sem dal Zakon za vse čase, vam ni govoril o duhovnem 

življenju. 

13 Očetov zakon vsebuje modrost in pravičnost. Uči ljudi živeti v miru, ljubiti in spoštovati drug 

drugega ter dokazati, da so v mojih očeh vredni kot človeška bitja. Toda Mojzes človeštvu ni pokazal, kaj 

je onkraj praga telesne smrti, niti kaj je povrnitev neposlušnih duš, niti nagrada za modre in prizadevne pri 

opravljanju življenjske naloge. 

14 Kasneje je David vladal, poln duhovnih darov in navdihov, in v trenutkih vzvišenosti in 

navdušenja je slišal himne in duhovne pesmi, iz katerih je ustvaril psalme. Z njimi naj bi Izraelce povabil k 

molitvi in darovanju najboljše daritve svojega srca svojemu Gospodu. Toda David ob vsej svoji ljubezni in 

navdihu ljudem ni mogel razkriti čudovitega obstoja duš, njihovega razvoja in cilja. 

15 In Salomon, ki ga je nasledil v vladanju in prav tako pokazal velike darove modrosti in moči, ki so 

mu jih podelili, zaradi katerih so ga ljubili in občudovali, ter čigar nasvetov, sodb in izrekov se še danes 

spominjamo, ─ če bi se njegovo ljudstvo obrnilo nanj in ga vprašalo: "Gospod, kakšno je duhovno 

življenje? Kaj je onkraj smrti? Kaj je duša?" ─ Salomon v vsej svoji modrosti ne bi mogel odgovoriti. 

16 Resnično vam pravim: Mojzes je s svojo gorečnostjo za vero in poslušnost, preroki s svojimi 

svarili, patriarhi s svojim zgledom, svetovalci, učenjaki in sodniki s svojimi zdravimi nasveti in dobrimi 

sodbami zapustili svoj zgled, da bi lahko ─ po njem ─ naredili svoje prve korake s te zemlje na poti v 

obljubljeno deželo Visokega Onkraj, da bi bili varni. Na tem svetu morate začeti delati dobro, med seboj 

morate biti pravični, da bi našli pravičnost na zemlji. Tu ste našli sadove ali žetev svojega dela na polju. 

Ta dom je bil za takratnega človeka odsev, podoba večnega življenja duha. 

17 Kasneje je Mesija, ki je postal človek, prišel, da bi odprl nov čas in dal človeštvu novo lekcijo, v 

kateri mu je moral dati velika razodetja: "Vi ste otroci luči in jaz vas spreminjam v svoje učence. 

Resnično, povem vam: Vse, kar vidite, da delam jaz, lahko tudi vi delate v Očetovem imenu." 

In res, Mesija, v katerem se je manifestiral moj Duh, je prinesel ključ za odpiranje vrat v drugo dobo in 

moč za razbijanje pečatov, ki so zaprli Knjigo življenja, modrosti, pravičnosti in večnosti. 

18 Pred njegovim prihodom sem dovolil, da duhovni svet obišče človeški svet. Za Mojstrom so hodili 

duhovi svetlobe in velike vzvišenosti, pa tudi duhovi majhne vzvišenosti. Takrat sta bila prisotna tako 

eden kot drugi. Prvi so se pokazali kot ponižni služabniki, polni predanosti. Med njimi je bil tudi tisti, ki je 

Mariji naznanil njeno visoko usodo, da bo v svojem najčistejšem telesu sprejela Očetovo "Besedo". Drugi 

je obiskal pastirje v Betlehemu, da bi jim sporočil novico o rojstvu Svete dežele, tretji poslanec pa je Sveto 

družino opozoril na nevarnost, ki jim je grozila, ter jo vodil in varoval na begu v Egipt. 

19 V tem času je bilo mogoče videti številne manifestacije, ki so se razveselile in okrepile vero 

mnogih. Toda drugi, sovražni in neverni duhovnemu življenju, so dvomili in zanikali to resnico. Toda 

moje duhovne gostitelje, ki so se zgrinjali, je pritegnila svetloba, ki jo je izžareval Mojster. 

20 Povsod so se pojavila bitja svetlobe, ki so služila božanskemu delu, in drugi, ki so bili uporni in 

nevedni, med tem človeštvom pa so se pojavili obsedenci, ki jih znanost ni mogla osvoboditi in so jih 

ljudje izgnali. Niti učitelji zakona niti znanstveniki niso mogli povrniti zdravja tem bolnim ljudem. 

21 Vendar sem vse to storil zato, da bi vas učil in vam dal dokaze ljubezni. Na začudenje mnogih sem 

vam po Jezusu podelil ozdravljenje njegovih bitij. 

Neverniki, ki so Jezusa slišali govoriti o njegovi moči in so poznali njegove čudeže, so zahtevali 

najtežje dokaze, da bi ga vsaj za trenutek spravili v negotovost in dokazali, da ni nezmotljiv. Toda ta 

osvoboditev obsedenih, dejstvo, da sem jih vrnil v stanje običajnih ljudi samo tako, da sem se jih dotaknil, 

jih pogledal ali jim ukazal, da so ti duhovi zapustili njihove misli in da sta bila oba osvobojena težkega 

bremena, jih je zmotilo. 



 

12 

Farizeji, znanstveniki, pismouki in cestninarji so se na to moč odzvali različno. Nekateri so priznavali 

Jezusovo oblast, drugi so njegovo moč pripisovali neznanim vplivom, tretji o tem niso znali povedati 

ničesar. Bolniki, ki so bili ozdravljeni, pa so blagoslavljali njegovo ime. 

Nekatere je obsedel en sam duh, druge sedem, kot Marijo iz Magdale, nekatere pa tako veliko število 

duhov, da so sami rekli, da gre za legijo. 

22 Skozi vse Mojstrovo življenje je ena duhovna manifestacija sledila drugi. O nekaterih je pričalo 

dvanajst učencev, o drugih pa ljudje na prostem in po domovih. To je bil čas čudežev, "čudes". 

Moški in ženske so prejemali znamenja in klice iz onstranstva. Starodavni in otroci so bili prav tako 

priča tem prikazovanjem in v dneh pred Odrešenikovo smrtjo na križu je nebeška svetloba prodrla v srca 

ljudi; bitja Duhovne doline so poklicala srca ljudi; in na dan, ko je Mojster zadnjič izdihnil kot človek, je 

Njegova svetloba prodrla v vse jame in v vse kotičke, v materialne in duhovne domove, v želji po bitjih, ki 

so ga dolgo čakala ─ materializirana, zmedena in bolna bitja, ki so zašli s poti, zvezani z verigami kesanja, 

ki so vlekli bremena krivic, in druge duše, ki so mislile, da so mrtve in priklenjene na svoja telesa - vsi so 

se prebudili iz globokega spanca in vstali v življenje. 

Preden so zapustili zemljo, so o svojem vstajenju in obstoju pričevali tistim, ki so bili njihovi bližnji. 

Svet je v tej noči žalovanja in bolečine doživel vse te manifestacije. 

Srca ljudi so trepetala in otroci so jokali ob tistih, ki so že dolgo mrtvi in ki so se na ta dan le za 

trenutek vrnili, da bi pričali o Učitelju, ki je prišel na zemljo, da bi raztrosil svoje seme ljubezni, in ki je 

hkrati obdeloval duhovna polja, na katerih je živelo neskončno število duš, ki so bile tudi njegovi otroci in 

ki jih je ozdravil in osvobodil njihove nevednosti. 

23 Poznavanje teh dejstev se je prenašalo iz roda v rod in apostoli so na poteh sveta odpirali oči 

spečemu človeštvu, kazali pot, ki vodi k višjemu življenju, se prebijali do Visokega Onkraj in razlagali 

nauk svojega Učitelja. Osvobodili so tudi obsedene in ozdravili bolnike, ne le telesa, ampak tudi duše. 

Spodbujali so in sočutno gledali tako na tiste, ki živijo na tem svetu, kot na tiste, ki živijo v oddaljenem 

svetu. Čutila sta bolečino tako enega kot drugega, saj za tistega, ki ljubi, ni ne tuje ne oddaljene bolečine. 

Kdor se pripravlja, je sposoben zaznati žalovanje, prošnjo ali potrebo, ne glede na to, kje so. Ti učenci so 

poučevali druge, da bi jim sledili pri izpolnjevanju njihovega poslanstva na zemlji. 

24 Te manifestacije sem dovolil, da bi svet razmislil in spoznal, da duša ne umre, da je njeno življenje 

večno in da ima na vsaki domačiji, na kateri prebiva, označeno pot, da je poučena o svojih dolžnostih in da 

ima nalogo, ki jo mora izpolniti. 

25 Vrnil sem se tudi po križanju, da bi pričal o svoji resnici in premagal nevero človeštva. Tudi med 

svojimi učenci sem se moral pokazati, da bi dokazal, da sem življenje in da je moje življenje v vseh 

ustvarjenih stvareh. Naredil sem, da so me ti moji privrženci videli in da so se me dotaknili s prsti, da sem 

jih osvobodil njihovih muk. Ko sem namreč na Kalvariji opravil svoje delo, so bili vznemirjeni in moja 

navzočnost jih je morala potolažiti in opogumiti. Toda to ni bil celoten pomen tega dogodka, temveč 

napoved mojega ponovnega prihoda, lekcija globokega pomena, ki sem vam jo dal, ko sem se prikazal v 

duhu na začudenje in veselje teh ljubljenih učencev. Potem so spoznali, da bo prišel čas, ko bom prišel 

tako ─ na duhoven način ─ da vam vse razložim in prinesem novo sporočilo. 

26 To sem vam takrat povedal: "Kar sem vam povedal, še ni vse, kar vas moram naučiti. Da bi vse 

spoznali, moram najprej oditi in vam poslati Duha resnice, da vam razloži vse, kar sem rekel in storil. 

Obljubljam vam tolažnika v času preizkušnje." Toda ta Tolažnik, ta Razlagalec sem Jaz, ki se vračam, da 

bi vas razsvetlil in vam pomagal razumeti pretekla učenja in to novo, ki vam ga prinašam zdaj. 

27 Jaz sem tisti, ki sem odprl tretjo dobo, da bi s temeljitim študijem spoznali razloge vseh mojih 

manifestacij in se seznanili z mojimi razodetji. 

28 v drugi dobi ─ v letih, ko sem živel na tem svetu, so me obdajali nadnaravni dogodki, dogajanja in 

bitja, vse to pa je govorilo o pomembnosti tega obdobja, o uresničevanju mojih obljub, danih ljubljeni 

človeštvu od začetka časov. In danes, ko vam prinašam še eno lekcijo in vas seznanjam z duhovnim 

življenjem, vam dajem sposobnosti in darove, da postanete zdravniki duš in tako neutrudni sejalci, učitelji 

prave modrosti. In za to poslanstvo sem izbral predvsem "izraelsko ljudstvo", da bi bilo to tisto, ki bo 

poučevalo druga ljudstva. 
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29 Današnje človeštvo, ki je v vaših očeh še tako številčno, je zelo majhno v primerjavi s svetom 

duhovnih bitij, ki ga obkrožajo. S kakšno močjo te legije vdirajo na poti ljudi, a sveta, ki jih obdaja, ne 

zaznavajo, ne čutijo in ne slišijo. 

30 Pripravljam vas, moji učenci, da boste v vsaki duši 

da boste drug drugemu resnični prijatelji, bratje in sestre, svetovalci in zdravniki, in vaša intuicija vam bo 

povedala, kdo je okoli vas in kakšne so njegove potrebe, poslanstvo ali zadoščenje. Vi, ki se ukvarjate s 

tem velikim delom, pa morate spoštovati in ljubiti usodo, ki sem jo dodelil vsakemu bitju, in se ne smete 

spuščati v znanosti, ki bi vas znižale z visokega mesta, kamor vas je postavilo moje usmiljenje. 

31 Niste več nevedni. Danes hodite trdno, ker ste svoje delo začeli že zdavnaj. Od časov patriarhov in 

prerokov ter pozneje Mojzesovih dni, ko so vas modro vodili in vam svetovali, so bila vsa vaša dejanja, 

molitve in besede zapisane in imajo svoj odmev v duši. To so bili začetki, zaradi katerih ste bili vredni 

prejeti moja prva velika razodetja in biti priča mojim prihodom. 

32 Moje oznanjevanje v tem času ne bo brezplodno in za tiste, ki so me slišali in uporabljali moje 

nauke, bo zaklad sadov dobrega okusa. Ko se bom prenehal razodevati po ljudeh, bom za seboj pustil 

svoje priče, svoje učence, ki bodo nadaljevali z delom, potem pa bom iz naročja tega ljudstva dal nastati 

novim generacijam sejalcev, ki bodo poskrbeli, da se bo to seme razmnožilo. 

33 Vabim vas, da se vrnete v srečne dni patriarhov. Za trenutek si predstavljajte, da bi živeli tako 

krepostno in preprosto življenje, v katerem bi vladali mir, blaginja in veselje do življenja. Predstavljajte si 

srečne čase, ko se je moški znal s svojo vero in krepostjo ohraniti zdravega in močnega v telesu in duši ter 

me je znal predstavljati v pravičnosti, živahnosti in moči ─ tiste čase, ko je bila tudi ženska polna kreposti, 

nežnosti, moralne moči, lepote v duši in telesu, bila je maternica in zibelka, vir dobrote in vzor pobožnosti 

za svoje otroke, moža in očeta. 

34 Spomnite se tistih časov, ko so nekateri imeli streho nad glavo, da bi zaščitili druge, ko so obstajali 

gostoljubnost in usmiljenje, ljubezen in pozornost. Ko boste ponovno doživeli takšne dni in vas bo 

prevzela želja, da bi ljubili in služili svojemu bližnjemu, da bi spodbujali mir svojih ljudi, mir v svojem 

srcu in svojem domu, bom povabil druge narode, da bodo z vami delili to veselje. V vaši družbi bodo našli 

bratstvo in prijateljstvo, v vašem srcu pa iskrenost. Pod vašo streho bodo našli čast in moralo, na vaši mizi 

darove blagoslova, v vaših besedah pa svetlobo in resnico. Ko vas bodo ljudje, ki si želijo miru, obiskali in 

delili vaš duhovni ideal, se bodo na svojih dolgih ali kratkih potovanjih vrnili v svoje države in pustili sled, 

zgled duhovnosti in resnicoljubnosti. V njih se bo pojavila želja, da bi bili kot vi, ker bodo v vas odkrili 

skrivnost miru, zdravja in veselja do življenja, ki ste jo našli v izpolnjevanju mojih zakonov in v 

duhovnosti, ki je preprostost, vzvišenost in resnicoljubnost v vseh dejanjih. 

35 Ali vidite to človeštvo, ki se premetava v svoji negotovosti in bolečini? Ali čutite, da vaš planet 

obdaja mrak, slutnja, ki vas preveva? Mojster vam pravi: "Svet, ki ne pozna moje vrnitve in ne živi po 

moji besedi, kako daleč je od duhovnega življenja! Toda tudi za razsvetljenje njenih prebivalcev bo dovolj 

en dokaz, en klic, da se pokesajo in spoznajo, da je edina naloga njihovih duš na zemlji, da se izpopolnijo 

skozi preizkušnje, ki jim jih pošiljam. 

36 Mnogi bodo to veliko resnico razumeli, še preden bodo zapustili svoja telesa na zemlji in prestopili 

prag "doline", ki čaka vse. Človeštvo je le še korak od tega spoznanja. Zavese se bodo raztrgale in oči vseh 

se bodo odprle, da se soočijo s skritim znanjem, in ta svet, ki se vam zdi tako velik ─ s svojimi prostranimi 

celinami, morji in puščavami, tako dolgimi potmi, ljudmi, ki so vam tako nedostopni, njihovimi rasami, ki 

so vam tako nerazumljive ─ bo osvojen z naukom, z besedo, z razodetjem. Toda to ne bo pustilo sledi 

krvi, smrti ali bolečine. 

37 Človeka bo razsvetlila beseda, ki bo pogasila ogenj. Toda ta ogenj bo iz ljubezni, sled, ki jo bo 

pustil na svoji poti, pa bo iz življenja, zdravja, tolažbe in miru. Ta nauk je Moj zakon, Moja beseda in 

Moje večno delo, ki ga še enkrat ponujam svojim otrokom in bo z močjo izbruhnil iz src vseh, saj je 

zapisan v vsaki duši in njegov pečat je neizbrisen. 

38 Kakšen bo začetek tega dela in kako bo to znanje doseglo ljudi? Vse sem pripravil na popoln 

način: Velik del tega prevzemam kot svojo nalogo. V tem delu lahko sodelujete vi in moji duhovni 

gostitelji, pa tudi moji glasniki, ki sem jim zaupal neskončno število poslanstev, tako da se lahko kot legije 

svetlobe odpravite na pot, da bi prinesli to razodetje in razlago duhovnih manifestacij, ki so postale 

resničnost v preteklih časih in v sedanji dobi, v kateri so le redki ugibali o njihovi velikosti. Toda ta luč bo 
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dosegla vse brez razlikovanja družbenega razreda ali rase. Ne smete se namreč zadrževati zaradi strahu 

pred sodbo ali kaznijo nevernikov. 

39 Dal vam bom navodila, kdaj se lotiti dela, saj bo to čas tako velikih in jasnih znamenj, da boste 

slišali klic duhovnega sveta in klic tega sveta, ki bo s svojimi dogodki pokazal, da je prišla ura vašega 

boja. Govoril vam bom iz duha v duh in vas vodil po poti. 

Toda želim, da preden pridete k ljudem kot učitelji, pridete kot zdravniki, in ko boste potešili njihove 

bolečine, bodo lahko pili iz izvira čiste vode moje besede. Najprej poiščite rano, razjedo ali bolezen in 

ozdravite njihovo trpljenje, nato pa se posvetite njihovim dušam. 

40 Pojdite k sočloveku, kot je to storil Jezus v drugi dobi, in prinesite zdravilni balzam pred mojimi 

besedami. Kaj pa je balzam, učenci? Ali je voda iz izvirov blagoslovljena in spremenjena v zdravilo za 

bolnike? Ne, ljudje. Balzam, o katerem vam govorim, je v vašem srcu. Vanj sem jo položil kot dragoceno 

bistvo in le ljubezen jo lahko odpre, da se nezadržno pretaka. 

Če ga želite izliti na bolnega človeka, ne bodo ozdravile vaše roke, ampak Duh, ki prekipeva od 

ljubezni, usmiljenja in tolažbe. Tam, kam usmerite svoje misli, se bo zgodil čudež. 

41 Na bitja in elemente narave lahko vplivate na različne načine, da bi vsem prinesli ugodje. Vendar 

vam povem tudi tole: Ne bojte se bolezni ter bodite potrpežljivi in usmiljeni do vseh. 

Obsedene in tiste, ki so zmedeni v svojem človeškem umu, lahko prav tako ozdravite, saj imate to 

sposobnost in jo morate dati v službo tistim bitjem, ki so v obupu in pozabi. Osvobodite jih in razkrijte to 

moč nevernim. Eno od velikih poslanstev tega ljudstva je prinašati luč tja, kjer je tema, razbiti vsako 

suženjstvo in vsako krivico ter pripeljati ta svet do tega, da spozna svojega Gospoda in se v polnem 

spoznanju resnice zazre vase, v svojo notranjost. 

42 Ljubeznivo pomagajte tistim, ki v zablodi, da še vedno pripadajo temu svetu, živijo vznemirjeni in 

zmedeni v svojih dušah, da najdejo pot iz svoje velike zmote. Ne uporabljajte nasilja, ampak napolnite 

svoje srce z nežnostjo in sočutjem, da boste z vsemi bitji ravnali prav. 

43 Ali niste tem zmedenim bitjem prinesli svetlobe in tolažbe? Da, vam pravi Mojster. Odkar sem ti 

dal to znanje, si osvetlil pot teh bitij. Toda kako velika morata biti vaša vera in molitev, da bi se te duše 

spreobrnile. 

44 Bitka, v kateri bodo temne sile poražene, se je že razplamtela iz enega sveta v drugega. V vesolju 

se odvija velika bitka, o kateri mora biti človek prepričan, da bi lahko dvignil orožje. 

Dokler se svet pripravlja in približuje zadnji preizkušnji, ki ga mora pripeljati na svetlo, morate moliti, 

opazovati in prinašati zdravilni balzam vsem, ki ga potrebujejo. Pojdite k njim v molitvi in jim pod svojim 

duhovnim plaščem zagotovite zaščito. Ko boste izlili svoje bitje v ljubezni, bom s svojim Duhom zajel 

celotno vesolje. 

45 Molite, ljudje, ne izgubite niti za trenutek srca zaradi bližine mojega odhoda. Okrepite se v moji 

besedi in prosite za mir narodov. 

46 V prihodnosti ne nameravajte vedeti, kdo ste bili prej in kdo boste jutri. Razmišljajte le o tem, da 

ste bili tam, da ste tam zdaj in da boste spet tam in da me boste dosegli po poti, ki sem vam jo začrtal ─ da 

ste duh Izraela, izvoljeno ljudstvo, ki bo opravljalo visoke naloge v mojem delu. Potrudite se, da boste 

dosegli mir na zemlji in blaženost na onem svetu. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 340 
 

1 Z ljubeznijo in usmiljenjem vas spominjam na besede, ki sem vam jih dal v drugi dobi, ko sem vas 

učil, naj se ljubite med seboj in na svoji poti pustite jasne sledi moje ljubezni. 

2 Naučil sem vas ljubiti svojega Boga bolj kot vse ustvarjeno. V tem tretjem obdobju pa se ponovno 

obračam k vaši duši, da bi ji podaril svojo ljubezen, svojo luč in svoje usmiljenje. 

3 Ne odmaknite se iz mojega naročja, saj ne veste, kaj vam bo prinesla prihodnost, in nočem, da bi 

bili v tem času šibki. Vi ste izbrano ljudstvo, ki bo svetu pokazalo varno pot in mu zlog za zlogom 

posredovalo navodila, ki sem vam jih zaupal. Toda Moje delo ni druga religija ─ religije so ustvarjali 

ljudje v skladu s svojo inteligenco. Moje delo je nauk, je zakon, ki sem vam ga prinesel od začetka časov. 

4 V današnjem času človeštvo izprazni čašo trpljenja in pravi: "To je Božja kazen." Oče pa vam 

pravi: "Jaz sem ljubezen in vas ne kaznujem. Vi sami ste tisti, ki 

so prinesli očiščenje." 

V tem času vam dajem navodila, vi pa jih prejemate po Besedi, intuiciji, daru videnja in razodetja. 

Krepim tvojo dušo, da je ne bo presenetila skušnjava, ki te vedno želi zapeljati s poti svetlobe. 

5 Slišim tiste, ki mi v globini srca pravijo: "Naredi nas vredne, da bomo del tvojega apostolstva." 

Toda povem vam, da bom po letu 1950 oblikoval nove učence in svoje služabnike, ki bodo prejemali moja 

sporočila po intuiciji in navdihu, da bodo lahko govorili človeštvu. 

6 Sprašujete se, kaj pomeni "sedem stopnic nebeške lestve", in vaš Učitelj vam z gotovostjo pove: 

število sedem pomeni duhovnost, to je duhovnost, ki jo želim videti v svojem izvoljenem ljudstvu Izraelu. 

K meni morate priti z vsemi svojimi vrlinami in razvitimi sposobnostmi. Na sedmem koraku ali stopnji 

svojega razvoja boste prispeli k meni in videli, kako nebesa odpirajo svoja vrata, da bi vas sprejela. 

Ne zapustim vas niti za trenutek, in če je bolečina v vašem srcu, to ni zato, ker sem vas zapustil, kajti 

moja ljubezen je neskončna. Razlog je v tem, da je Oče dovolil, da vas bolečina doseže, da bi se prebudili 

in bili budni. 

7 Vi, ljubljeno ljudstvo, ste z menoj po posredovanju človeštva. Ste del Izraelovih rodov, 144.000 

označenih oseb mojega izvoljenega ljudstva. Toda nekateri med vami so v duhu, drugi pa v materiji. 

8 To sporočilo miru in tolažbe ponesite v vse kraje na zemlji, saj je potreba človeštva velika. Vaš 

potovalni paket sem napolnil z darovi ljubezni in vam dal v roke meč, da boste lahko odstranili temo, ki 

vas želi ustaviti na vaši poti. 

9 V tem tretjem obdobju sem vam pripravil mizo in vaši duši dal duhovno hrano. Sveti Duh je 

namreč tisti, ki vas razsvetljuje, da lahko dosežete duhovnost. 

10 Elija je bil predhodnik v tem tretjem času. Združil vas je v oviri moje ljubezni in vam pomaga 

nadaljevati to pot, da se boste naučili odpuščati in ljubiti drug drugega. Vsakdo, ki sledi mojim naukom, 

bo dosegel svetlobo in duševni mir, radost pa bo preplavila njegovo bitje. 

11 V svoji ljubezni sem vam podaril svobodno voljo, da lahko pridete k meni po svoji lastni volji. Ker 

pa se nisi mogel dvigniti, sem prišel k tebi, da bi te z nežnostjo svoje božanske ljubezni naučil poti. 

12 Pravega duhovnika ne boste spoznali po njegovih besedah, temveč po njegovih dobrih zgledih. Da 

bi vam pomagal pri vašem povzdignjenju, prihaja moj sijoči žarek na vaš svet, da bi razsvetlil in 

povzdignil vaše duše. 

13 Ljudje potrebujejo mojo ljubezen, mojo besedo, ki mora doseči dno njihovega srca. Mojster se 

neutrudno bori za to, da bi vaše duše vsak dan postajale bolj razsvetljene, da bi se osvobojene nevednosti 

lahko dvignile v višja območja. 

14 Vrata mojega kraljestva so odprta in Očetova "beseda" prihaja k vam z neskončno ljubeznijo, da bi 

vam ponovno pokazala pot. 

15 Ponovno sem prišel k človeštvu, vendar me ni začutilo, ker sem se pojavil duhovno, njihov 

materializem pa je velik. Ker je tvoja duša izšla iz mojega božanskega duha, zakaj me ljudje niso čutili?..: 

Ker so svojo dušo zavezali materializmu, nižjim strastem. Tu pa je Božje Jagnje, ki prihaja k vam kot luč, 

da bi vas razsvetlil in vam prinesel resnico. 
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16 Moja beseda je hrana za vašo dušo, je kristalna voda, v kateri se bo očistila, da bo od svojega Boga 

prejela, kar ji pripada. Ne prizadevajte si za zemeljske zaklade, temveč za večne zaklade, da boste spoznali 

slavo, ki vas obdaja. 

17 V težkih trenutkih, ko ste žalostni in depresivni, se dvignite v molitvi, da boste prejeli milost 

svojega Očeta. 

18 Moje ljudstvo, počutiš se obupano, ker nimaš vere in zaupanja. Resnično pa vam povem, da če 

vam manjka vere, boste izgubili srce in vaša duša se bo počutila šibko, žalostno in depresivno. Želim, da 

zaupate v svojega Očeta, da boste dobili vse, kar potrebujete. Ljubite, da boste srečni, bodite dobri in 

nezahtevni, potrpežljivo trpite in odpuščajte žalitve bližnjega. 

19 Poklical sem vas, da bi spet prejeli moje nauke, da bi me pustili prebivati v svojem srcu in 

izpolnjevali mojo voljo, da bi se po vašem posredovanju razodel po dobrih delih. 

20 V drugi dobi sem se jaz, Kristus, razodel skozi usta Jezusa iz Nazareta, in ko so me ljudje 

imenovali življenje kot človeka, je to sporočilo svetlobe še naprej razsvetljevalo vaš svet in tako bo ves 

čas. 

21 Razumite vsako mojo besedo, potem boste lahko dosegli luč resnice in vaša duša bo postala še 

večja ter se povzpela po popolni lestvi moje duhovne luči. 

22 Moja luč je bila vedno z ljudmi in se je razodevala prek mojih glasnikov. Apostoli druge dobe ─ 

razsvetljeni z lučjo Svetega Duha ─ so zasejali duhovno seme mojega nauka. 

V tretjem obdobju vas učim z neskončno ljubeznijo, pri tem pa uporabljam tudi človeški razum, da 

boste, ko se boste počutili polni te svetlobe in usmiljenja, lahko te žarke svetlobe in usmiljenja prinesli 

človeštvu. 

Kakor vas poučujem, tako poučujte ─ kakor prejemate od mene, tako z neskončno ljubeznijo prinašajte 

mojo besedo svojim soljudem. Ne opozarjajte na prestopke svojega bližnjega, kajti nisem prišel, da bi 

izdal vaše prestopke. Hodite po moji poti in sejte vrtnice, tudi če boste morali žati trnje. Če trnje rani tvoje 

srce, bom jaz ozdravil tvoje rane. Dal vam bom zdravilni balzam, tolažbo in moč duše. 

23 Moje ljudstvo: Na svetu je stiska, a resnično, povem vam, ne bo večna. Prišel sem namreč, da 

odstranim temo sveta in mu pustim duhovno luč, da bi se ta velika stiska za vedno odpravila in da bi se 

človeštvo počutilo srečno, kot je moja volja. Vendar ne krivite Očeta za svoje trpljenje in vojne, saj to ni 

bila moja volja. 

24 Ponudil sem vam mir, edinost, bratstvo in dobro voljo ter vas naučil, kako ljubiti drug drugega. 

Nočem, da bi bili v vašem svetu bojevniki, in nočem, da vas prevzame bolečina. To so hoteli ljudje, ker 

niso znali ljubiti in odpuščati drug drugemu. Jaz, Oče, sem vam odpustil, kajti ker je bil vaš greh velik, je 

bila tudi vaša stiska zelo velika. Zaradi vaše bolečine sem vam odpustil, saj si vsak, ki trpi in joka, zasluži 

sočutje in usmiljenje vašega nebeškega Očeta, in v tem času osušim vaše solze. 

25 Ljubite in odpuščajte, da boste dosegli moje kraljestvo in na svoji duši nosili oblačilo luči. Mojster 

vam pokaže pot, da se lahko rešite sami. Toda tako kot jaz stegujem roko vam, jo morate tudi vi stegovati 

svojim soljudem in jih nežno voditi po poti ter jim izkazovati svojo ljubezen in dobro voljo. 

26 Kaj je bil vzrok vaše bolečine, moje ljudstvo? Vaše napake. Spremenili so se v trnje, ki je ranilo 

vaša srca. Toda moja ljubezen celi tvoje rane. 

27 Pravim vam: Ne daj razloga, da si zaslužiš bolečino. Pridi mi na pot z belo obleko kreposti, da boš 

vstopil v nebeško kraljestvo. 

28 Postali boste del duhovne vojske svetlih bitij, ker sem vam dal luč Svetega Duha, da boste sijali 

kot zvezde na nebu. 

29 Ponavljam vam: Jaz sem Resnica, Pot, Luč in Življenje. Pridite k meni, ker vas kličem, da 

uporabite te visoke lastnosti mojega božanskega Duha. 

30 V tem času vašemu duhu kažem široka obzorja, da se lahko osvobodite materializacije in 

razmislite o vsem dobrem, kar lahko storite za človeštvo. 

31 S pripravljenostjo in poslušnostjo boste izpolnjevali moje ukaze in obvladovali svoje telo, da boste 

v interakciji duše in telesa izpolnjevali mojo voljo. 

32 Imate mojo ljubezen in duhovne koristi. Vi, ki imate moj mir, molite za narode, ki so v kaosu. 
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33 V trdih srcih ljudi ─ tistih, ki nameravajo podžigati vojne ─ da bi spoznali, da je moja volja 

močnejša od njihovih vojnih namenov. Če bo srce teh ljudi ostalo trdo in se ne bo pustilo spremeniti moji 

volji, bo moja pravičnost čutiti po vsem svetu. 

34 Molite za človeštvo, ljubljeno ljudstvo, borite se in delajte, da bi s svojim posredovanjem prejeli 

mojo milost. To je namreč vaše poslanstvo in zadoščenje, ki ga ima vaša duša v tem času, da bi si 

pridobila zasluge. 

35 Ne spi, Izrael, z lučjo Svetega Duha se premikaj naprej pri izpolnjevanju svojega težkega 

poslanstva. V tem času se mladi odpravijo na pot in kot Kajn si bratje med seboj odvzamejo življenje. 

36 Vstani in prinesi svetu mojo luč in balzam za njegovo veliko trpljenje. Borite se z mečem svetlobe 

in rešite svet pred grehom. S svojo molitvijo odstranite slabe vplive, ki zapeljujejo ljudi. Želim, da vas svet 

prepozna kot glasnike moje božanskosti in da ste v tem času, v katerem vam sodim, moji služabniki, v 

katere sem položil luč in moč, da bi zatrli temne spletke sveta. 

37 V tem času zaščitite svoje otroke pred malikovanjem. V različnih verskih skupnostih me mnogi 

sprašujejo: "Gospod, rekel si, da se boš vrnil. Zakaj se nam ne razkriješ?" Ljudje so tisti, ki me ne 

razumejo, saj trenutno izpolnjujem svojo besedo in izpolnjujem svojo voljo med svojimi izbranci, da bi 

bili oni glasniki, ki prebujajo človeštvo in pričajo o moji navzočnosti v tem času. 

38 Izrael: V tej tretji dobi vas čakajo velike množice. Ko jim prinašate veselo novico, morate biti kot 

mavrica miru in svetlobe. 

39 Potrebno je, da spregovorite tistim, ki skrivajo mojo besedo in izkrivljajo moje nauke. Govorite 

jim z vso jasnostjo, pomagal vam bom, da boste lahko pred njimi zagovarjali svoje stališče. Kajti ljudje so 

tisti, ki so vzrok za to, da se jutri v mojem delu najdejo napake in da se moj zakon ponaredi, ker so 

mojemu delu dodali nekaj, kar vanj ne sodi. 

40 Človeštvo bo moje učenje sprejelo iz prepričanja, toda moji resnični služabniki se pred ljudmi ne 

bodo obnašali kot gospodarji. Jutri se boste morali pogumno odpraviti na pot, da bi izpolnili svoje 

poslanstvo v bližnjih in daljnih krajih, da bi svet vstopil vase in izpolnil mojo voljo. Toda koliko 

preizkušenj te čaka, Izrael! Koliko mojih otrok se bo dvignilo kot lačni volkovi, ker te želijo uničiti! In če 

ne boste pripravljeni, boste občutili veliko bolečino, čeprav to ni moja volja. Bodite pripravljeni in 

upoštevajte vsa moja navodila, da bo med vami in v človeštvu zavladala blaženost. 

41 Pustili ste, da je vaše življenje šlo mimo vas, in mi rečete, naj vam odpustim vaše prestopke, kot 

odpuščate svojim bližnjim. Resnično, povem vam, le ustnice ponavljajo te na pamet naučene fraze, toda 

vaše srce ni tisto, ki mi ponuja resnične in prave sadove vaših del. 

42 Včasih, ko te doleti kakšna preizkušnja in jo napačno pripisuješ božji kazni, mi rečeš: "Gospod, 

ker sem odpustil svojemu bratu, zakaj ne odpustiš meni?" Namesto da bi rekli: "Oče, odpusti mi, če morda 

nisem odpustil svojemu bratu z resnicoljubnostjo in iskrenostjo, kot si nas učil." 

43 Če bi se za kratek čas naučili vsakodnevno meditirati in če bi se vaša meditacija nanašala na 

duhovno življenje, bi odkrili neskončne razlage in prejeli razodetja, ki jih ne bi mogli dobiti na noben drug 

način. 

44 Tvoja duša ima že dovolj svetlobe, da me lahko sprašuje in tudi sprejme moj odgovor. Človekova 

duša je že dosegla veliko stopnjo razvoja. Opazujte sočloveka iz skromnega okolja, ki vas kljub 

pomanjkanju znanja preseneča s svojimi globokimi opažanji in jasnim načinom, na katerega si razlaga 

nekaj, kar je za mnoge druge nerazložljivo. Ali to dobijo iz knjig ali šol? Ne. Toda iz intuicije ali potrebe 

so odkrili dar meditacije, ki je del duhovne molitve. V svoji odmaknjenosti, zaščiteni pred vplivi in 

predsodki, so odkrili pot do stika z večnim, duhovnim, resničnim; nekateri bolj, drugi manj, vsi, ki so 

meditirali o resničnem bistvu življenja, pa so v svoje misli prejeli duhovno svetlobo. 

45 Človek bo s pomočjo svojega duha odkril resnico, vsi bodo čutili mojo navzočnost, kajti že takrat 

sem vam povedal, da me bo vsako oko zagledalo, ko bo prišel čas. 

46 Ta čas, v katerem živite, je natanko tisti, ki so ga napovedali moja beseda in moji preroki v 

preteklih časih, ko me bodo vsi ljudje gledali s pomočjo občutkov in zmožnosti svojega duha. 

47 Da bi lahko rekli, da so me videli, jim ne bo treba, da me vidijo omejeno v človeški podobi, ampak 

bo dovolj, da me njihov duh začuti in razum dojame, da bodo lahko po resnici rekli, da so me videli. 
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48 Ljubezen, vera in inteligenca lahko vidijo neskončno dlje, kot lahko vidijo vaše oči. Zato vam 

pravim, da mi ni treba omejiti svoje navzočnosti na človeško podobo ali na simbolično figuro, da bi me 

videli. 

49 Koliko tistih, ki so me videli ali se gibali z menoj v drugi dobi, sploh ni vedelo, kdo sem. Po drugi 

strani pa me je mnogo tistih, ki sploh niso vedeli, kdaj sem se rodil kot človek, videlo v duhu, me 

prepoznalo po moji luči in se zaradi svoje vere veselilo v moji navzočnosti. 

50 Odprite vse svoje oči in s svojo vero dokažite, da ste otroci luči. 

51 Vsi me lahko vidite, toda za to je nujno, da imate dobro voljo in vero. 

52 Vrata kraljestva, tega duhovnega doma, do katerega morate priti, da bi spoznali vse, so odprta v 

pričakovanju vaše duše. 

53 V tem življenju storite vse, kar je mogoče, da boste imeli potrebno moč za vzpon k svetlobi, ko bo 

prišlo do osvoboditve vaše duše. Toda bodite veliki v ljubezni in odpuščanju, v usmiljenju in svetlobi, tako 

da se boste, ko bo ura, ko boste morali zapustiti telo, zlahka znebili svojega zemeljskega bremena in boste 

svobodni na poti vzpona, brez spotikanja, do doma miru. 

54 Da bi vam pomagala pri vašem razvoju, moja beseda ponovno prihaja k ljudem, da bi jim pokazala 

pot odrešenja. Ljubeče vodim ljudi dobre volje za roko, da jih vodim k svetlobi in jim na vsakem koraku 

poti pokažem še nikoli odkrite lepote. 

55 Ko vam govorim o lepotah, ne mislim na naravo, saj ste za to prebudili in razvili svoje čute. 

Govorim o lepotah duhovnega življenja, ki jih ne poznate. Ker ste bili do njih hladni ali ravnodušni, ste se 

zadovoljili s podobami ali figurami, ki jih je ustvaril človeški um. 

56 Dajem vam ključe, da odprete vrata v svojo večno blaženost. Ti ključi so ljubezen, iz katere 

izhajajo usmiljenje, odpuščanje, razumevanje, ponižnost in mir, s katerimi morate iti skozi življenje. 

57 Kako velika je sreča vašega duha, ko ima oblast nad materijo in uživa v luči Svetega Duha! 

58 Zaradi preizkušenj tega življenja za kratek čas izgubite vero. Vendar zaupajte vame, spodbujam 

vas, da izpolnite svoje poslanstvo, in dan za dnem bom še naprej krepil vašo vero. 

59 Pripravil sem vas, da bi se z vašim posredovanjem lahko zgodilo očiščenje človeštva ─ da bi lahko 

prinesli mojo luč narodom, ki se soočajo z velikimi težavami. Človeštvo joče in išče svobodo, da bi stopilo 

na pot duhovnosti. 

60 Vsak dan pričakujem prihod svojih novih učencev, da bi jim zaupal svoje delo in jih naredil za 

zgled ponižnosti in čisto ogledalo človeštva. Brez hvaljenja se bodo odpravili na pot, da so moji izbranci, 

se borili in delali kot oznanjevalci vere, da bi svetu prinašali mojo luč. 

61 Veliko je množic, ki me v tem času poslušajo, a malo je tistih, ki so pripravili svoja srca kot 

svetišče moje božanskosti. 

62 Čas za moje pojavljanje med vami je kratek, zato želim, da ste pripravljeni. Povem vam, otroci 

moji, da vas čakajo vrata mojega kraljestva, kot so vas čakala, ko ste v prvi dobi z Mojzesom prečkali 

puščavo, da bi prišli v deželo Kanaan. Podobni ste Marljivemu sinu, saj se vračate k prsim mojega Očeta, 

vedno znova čutite mojo božanskost in prejemate moje nauke, in ko ste prišli k meni goli, sem vas pokril s 

svojim duhovnim plaščem, da vas ne bi bilo sram. Pokazal sem vam nov dan in vam dal hrano s svoje 

mize. Videl sem namreč vaše padce in kot oče sem sočustvoval z vašo bolečino. Toda v tem času sem vam 

prinesel tolažbo, svojo besedo kot kruh večnega življenja, svoj mir in veselje v vaše življenje, da bi se 

počutili v objemu svojega Očeta. 

63 Tudi duhovni svet je občutil srečo, ko je videl, da si spet z menoj. Pridružil se vam je, da delujete v 

mojem hodniku, da sprejemate potrebne in bolne, da razpršujete temo in dajete balzam duhovno bolnim. 

64 Ko se oddaljujete od mene, vas še bolj pazim, da ne padete v brezno, kajti moja ljubezen je 

brezmejna. Prav tebe sem rešil iz razburkanih valov, da bi ti pokazal rešilni pristan. Vodil vas bom po poti, 

moj duhovni svet pa vas bo varoval in vam pomagal, da se dvignete k meni. 

65 Število mojih služabnikov se je pomnožilo, a le redki bodo poslušni, ko se bo moja manifestacija 

skozi človeški um končala. Toda povem vam, da se vam bom takrat duhovno manifestiral. Potem ko ste 

prejeli moje nauke stran za stranjo, je zdaj vaša naloga, da greste naprej in pozovete človeštvo. 

66 V svoji duši nosite darove Svetega Duha in mojo ljubezen, da bi vas lahko prepoznali kot duhovno 

trinitarično-mariansko ljudstvo. 
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67 Sveti Duh vas bo razsvetlil, Knjiga navodil bo ostala odprta in zlog za zlogom boste razumeli vse, 

kar vam je v tem času dal vaš Učitelj. To bo tretja zaveza, ki bo dosegla človeštvo ─ beseda, ki sem vam 

jo prinesel v tem tretjem času skozi človeški um. 

68 Ko vas bo luč mojega Svetega Duha popolnoma razsvetlila, se boste z iskrenostjo in ljubeznijo 

pripravili, da boste iz moje besede vzeli njen pomen in jo prinesli človeštvu kot hrano in balzam. 

69 Vzdihe in jok tega človeštva me dosežejo. Vendar vas sprašujem: Kdo vas je ranil? Molčiš, zato ti 

pravim, da so te mučile tvoje napake. Kajti ljudje so si pot posuli z bodičastimi trni, ne da bi hoteli 

razumeti, da bodo pozneje morali hoditi po njih. 

70 Včasih se vam zdi krivično, da trpimo posledice napak tistih, ki so po zemlji hodili že davno. Kdo 

med vami pa lahko reče, da ni bil med tistimi, ki so pot zasejali s trnjem? 

Mnogi ljudje se bodo temu nauku nasmehnili, vendar se mu ne bo posmehovala njihova duša, temveč 

srce. Človek je bil namreč vedno skeptičen in nejeveren, ko je šlo za duhovno. Toda zame bo dovolj, da 

jim je moja beseda znana, tako da jim bo kljub njihovi ironiji in nejeveri nekaj v njih povedalo, da ta 

beseda lahko vsebuje bistvo, ki ga zaradi neumnosti ne morejo prepoznati. 

71 Kdo bo ob poznavanju mojih naukov še vedno skušal ubežati Božji pravičnosti? Ni. 

72 Koliko ljudi, ki so živeli grešno življenje, se je vse življenje videlo brez trpljenja in bolečin, in ko 

je prišla njihova zadnja ura na tem svetu, so verjeli, da so se posmehnili božji pravičnosti ali ji vsaj 

pobegnili. 

Ko so ta bitja v "duhovni dolini", se potem, namesto da bi našla večno muko, o kateri so jim govorili 

na zemlji, presenečeno vidijo v vetru svetlobe in miru, ki je primeren za razmislek in izpraševanje vesti. 

Kdo jim je moral v tistih trenutkih povedati, da bodo morali znova prehoditi pot, ki so jo prehodili na 

zemlji? Takrat duša občuti težo modre in neizprosne pravičnosti. Vendar je materializirana in ne razume 

ničesar o večnosti in popolnosti duše. Upornik se upira, ker meni, da je nepravično vse, kar je nujno 

pravično in ljubeče. 

73 Če bi vsi že imeli to znanje, bi bili vaši načini prenašanja težav in trpljenja drugačni. V vašem 

trpljenju ne bi bilo obupa, ampak bi, nasprotno, notranje bi bili zadovoljni, da ste izpolnili zadoščenje za 

očiščenje svoje duše, in namesto da bi bogokletovali in se uprli ─ s čimer bi to zadoščenje postalo še 

daljše in bolj žalostno ─ bi si dan za dnem prizadevali olajšati breme z upanjem, da bo vaša duša 

osvobojena madežev. 

74 V tem tretjem času, ki je čas sodbe in v katerem mora duhovno popravljanje doseči vrhunec, da bi 

nato naredilo prostor novi dobi, se v svetu sliši moj glas, da bi ljudi prebudil iz spanca in jim pokazal pot, 

kako spremeniti čašo trpljenja v čašo vina večnega življenja. 

75 Razkril sem vam postopek za skrajšanje dni stiske, da bi vas osvobodil trnja, s katerim ste se ranili, 

in povedal sem vam, da ne želim, da bi se na tej poti še naprej ranili. Borim se proti vašim napakam tako, 

da vašemu umu dajem svetlobo, da razume vzroke svojega trpljenja in ve, kako se jim izogniti. Tako za 

vse, kar se vam zgodi, ne boste več krivili usode ali soljudi. Kajti misel na to, da boste sami odgovorni 

zanj, vas ne bo prisilila čakati, da se vaše nesreče končajo, temveč se boste takoj odpravili na pot in se z 

vsemi močmi in voljo osvobodili jarma trpljenja, greha in nevednosti. 

76 Svetloba se širi po vsej zemlji in nihče, ki sliši to besedo, ne bo imel pravice reči, da ga je spravila 

v zmedo. Preden bo ta nauk dosegel narode na zemlji, jih bo moja duhovna navzočnost prebudila in 

pričakovali bodo prihod dobrega sporočila. 

Moje sporočilo vas bo blagoslovilo, vas potolažilo, vam pomagalo, da se osvobodite materializma in se 

dvignete v boljše življenje, ki je bližje resnici. 

77 Učenci: Če se boste morali enkrat ali večkrat vrniti na svet, to storite zato, da boste lahko poželi 

okusne sadove, za katere ste prej skrbeli, da bo vaša duša doživela zadovoljstvo, ker bo imela pred seboj 

priložnost dokončati neko delo, ki ga je začela. 

78 Ne zapustite tega planeta, ne da bi prej dokončali delo, ki je bilo zaupano vašemu duhu. 

79 Kako boleče je za tistega, ki se mora vrniti in najti delo, ki ga je pustil za seboj, komaj začeto in ki 

ga mora zdaj videti združeno z novimi nalogami, odgovornostmi in delom! 
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80 Prišel sem, da vam pomagam popraviti vaše napake, da vam razkrijem skrivnost, kako v enem 

dnevu nadomestiti izgubljeno leto in v enem letu slabo izkoriščeno stoletje ter vam tako omogočiti, da si 

vzamete večnost. 

Moj mir z vami! 



U 341 

21 

Navodila 341 
1 Če bi nekoč razumeli moje sporočilo ljubezni, bi človeštvo živelo v miru. Toda človek raje 

zadovoljuje samega sebe in je pozabil na moj zakon. 

2 Ljudje: V svojih prizadevanjih za širjenje mojega dela ne delajte samo za svoj napredek, ampak 

širite to luč vsem brez izjeme. 

Tisti, ki se še naprej duhovno oklepajo običajnih idej, ki so se prenašale skozi stoletja, in se zato niso 

znebili svojega fanatizma, ne bodo videli moje luči kot vi. 

Vaš duh je sprejel to božansko razodetje, vendar kakšna je vaša obveznost do človeštva? Da bi jim dali 

na voljo znanje, ki ste ga pridobili s pričevanjem o resnici s svojimi dejanji. 

3 Izbral sem vas, da oznanite sporočilo ljubezni, ki sem vam ga dal. Razodel sem vam, da sem v vas 

in zunaj vas. Toda vi me sprašujete: "Gospod, kako naj dosežemo popolnost, da pridemo k tebi?" V 

odgovor vam povem, da se boste po svojih zaslugah dvigali vedno višje, dokler me ne dosežete. Zato vam 

vedno svetujem, da se poduhovite, se dvignete in uporabite svoje darove. 

4 Ne potrebujete več posebnih oblik čaščenja ali obredov niti podob, ki nimajo ne življenja ne moči. 

Ustvarjeni ste "po podobi in sliki" svojega Boga, saj imate duha, moč in darove za delanje dobrega. Pri 

izpolnjevanju svojega poslanstva se zgledujte po stvarstvu, ki ima življenje ter razkriva moč in oblast 

vašega Gospoda. 

Poglejte v nebo, opazujte svoje okolje, kako vse opravlja svojo nalogo. Oglejte si, kako Kraljeva 

zvezda oživlja to naravo in kakšna je harmonija med njenimi vitalnimi elementi in kalčkom, ki vzklije iz 

zemlje. Vse v popolni harmoniji razkriva Božjo veličino. 

5 Kristus je v svoji popolnosti obvladal materijo, zato je naredil čudež, ko je slepim podaril vid in 

hromim omogočil hojo. To je bil duh, ki se je razodeval skozi telo. Še vedno se morate razvijati, da bo vaš 

duh obvladal telo in se razkril skozi njega. 

6 Ponovno prihajam k vam kot ljubezen in usmiljenje. Toda moja luč se razliva na vse, ker svet 

potrebuje duhovno usmeritev. 

7 Ljudje dobre volje, ki opominjajo ljudi, se odrekajo vsaki osebni koristi in nečimrnosti ─ tisti, ki 

resnično vedo, da so ljudje daleč od svojega duhovnega očeta in da morajo vstopiti vase, se opogumiti in 

poslušati Besedo Luči, da bi se lahko poduhovili ─ tisti, ki delajo za dobro svojih soljudi, ne glede na vero 

ali nauk, ki mu pripadajo ─ ti bodo oznanjali resnico in resnica je Bog. 

8 Moj nauk je univerzalen in v sorazmerju z razvojem človeške duše bo osvetlila vse, kar je 

postranskega, ter iskala duhovnost, svetlobo in usmeritev k svoji popolnosti. 

9 Ljubi svojega Boga in svojega bližnjega, kajti na tem temelji razumevanje sveta. 

10 Vam sem zaupal svoje delo, da bi svet po vašem posredovanju prejel mojo besedo. Pojdite k vsem 

enako, ne delajte razlik med rasami ali barvami kože, saj vsi potrebujejo enako duhovno hrano. Z vsakim 

dobrim delom, ki ga opraviš, bo tvoja duša napolnjena z veseljem. Čutili boste moj mir in večjo moč, da 

boste napredovali pri uresničevanju svoje duhovne združitve. 

11 Z ljubeznijo pričakujem vrnitev ovc, ki so zapustile oviro ─ tistih, ki zdaj hodijo po drugih poteh. 

V tem času vaš Učitelj prečka puščavo, da bi poiskal tiste, ki so zašli s poti ─ tiste, ki sem jih obdaril s 

svojo milostjo in ljubeznijo, a jih zdaj vidim zapletene v njihove velike nevihte. 

12 Dragi učenci, duše, ki ste prišli od mene: V tem času sem vas pripravil s svojo močjo in s svojo 

ljubeznijo, da vas ne bi odnesla zmeda, ki je zajela svet. 

13 Kmalu se bo končal čas mojega razodevanja skozi človeški razum, nato pa se boste odpravili 

pričevati med človeštvo. Vodil sem vas v rešilni čoln in vas naredil za svoje vojake tretjega obdobja, ki se 

bodo borili, da bi svet začutil zaupanje in ljubezen svojega Boga. 

14 Boste kot jasno ogledalo za svet. Videli boste, da se bo moja beseda izpolnila od prvega do 

zadnjega. Kajti vi ste moji služabniki, ki boste ponižno in poslušno izpolnjevali moje ukaze in nosili 

zakon, zapisan v svojih srcih. 

15 Kot Učitelj vas učim ponižnosti, da bi se z menoj kot zgledom odpravili v vse pokrajine. Ljudje so 

lačni in žejni moje besede. 
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16 Potrebno je, ljubljeno ljudstvo, da se odpravite na različne zemeljske poti. Kajti glej, tudi v 

mehiškem narodu mnogi niso poznali mojega Dela. Spoznajte, da se v svetu že dvigajo tisti, ki trdijo, da 

delajo v mojem imenu, čeprav so oni tisti, ki so v duhovni stiski. 

Kaj pa je vaša naloga, vi, ki vas je bogato obdarila moja Božanskost? Da bi se seznanili z mojim 

naukom. Ne skrivajte se pred svetom in mu ne odrekajte usmiljenja, ki mu manjka. 

17 Sekte, cerkve in različni nauki se vam bodo postavili po robu in vas hoteli zapeljati na napačno 

pot, ko se bodo razglašali za lastnike resnice in trdili, da so moji učenci. Vi pa se odpravite izpolniti moje 

ukaze. Opozarjam vas, da boste pripravljeni na boj. Z vami bom in vas bom dal spoznati ljudem kot 

posrednike svojega miru, kot balzam, ki blaži njihovo bolečino. 

18 S svojo poslušnostjo se boste korak za korakom vzpenjali višje, dokler ne dosežete vrha gore. Tam 

pričakujem označene iz dvanajstih plemen blagoslovljenega izraelskega ljudstva. 

19 Moje navodilo v tem času je Tretja zaveza, v kateri boste našli moje zapovedi in ki sem vam jo dal 

v prenesenem pomenu in tudi v jasni obliki, da boste iz nje lahko vzeli tisto, kar je namenjeno vsakemu od 

vas. V tebe, Izrael, sem vtisnil svojo besedo z neizbrisnimi črkami in nič je ne bo moglo izgubiti, zato boš 

lahko vedno pričeval o tem, kar sem v svoji popolni modrosti zaupal človeštvu. 

20 Z molitvijo pridete do mene, pri čemer vam pomaga moj duhovni svet, ki vas varuje. To pot že 

poznate, saj sem vas v lekcijah, ki sem vam jih dal v tretjem obdobju, prijel za roko in vas poučil, kako me 

doseči z molitvijo. 

21 Luč moje besede je pred vami kot svetilnik, ki osvetljuje vaše življenje. Ne boš več mogel zgrešiti 

poti, ker sem jaz pred teboj. Sem ste prišli na moj klic, ker me ljubite in ste me našli razodetega v vsej 

moji slavi. Tisti, ki so videli mojo navzočnost v duhovnem videnju, so bili navdušeni, vsi pa ste me videli 

z očmi svoje ljubezni in vere. Vsi ste uživali mojo besedo kot nektar, kot izvrsten obrok in kot balzam, ki 

tudi zdravi. 

22 Sadeža moje besede ne boste mogli več zamenjati z drugimi sadeži, saj zdaj poznate njegov okus 

in veste, da vsebuje vsako popolnost. Trenutno vas pripravljam na to, da boste govorili drugim, ko bo 

pravi čas, ko bo vaša priprava velika in se boste osvobodili materializma. 

23 Na vse duše razlijem bistvo svoje Besede, svoje Ljubezni in svoje Luči, in vsakdo, ki me išče, me 

najde. 

V vseh religijah, doktrinah in verovanjih, ki obstajajo na zemlji, sem našel vzvišene ljudi, ki Me iščejo 

v spiritualizaciji ─ duše, ki so se osvobodile vsega materializma in Mi v sebi postavile tempelj. Intuitivno 

so prejeli od mene, ker sem jim razkril vse, kar pripada tretji dobi, tako kot sem razkril vam. Tudi oni so 

brali v Svetem pismu, v moji besedi, dani v drugi dobi, ter v razlagah in razpravah, da z njo razlijem svojo 

luč med vas, in z ljubeznijo sem sprejel sadove njihovega duha. 

24 Ko vidijo, da je človeštvo izgubljeno in zmedeno, pripravljajo velika dela. Vstali so, si zaslužili in 

mi rekli: "Odpusti tistim, ki so nevedni. V nas je tvoja luč, darovi in moč, da bomo lahko izpolnjevali tvoje 

zapovedi." Gradijo na Zakonu, na moji besedi, dani v preteklih časih, in raziskujejo prerokbe in napovedi, 

ki sem jih dal svojim učencem, ter si pravijo: "Zdaj je ta čas." Zato me iščejo in zato sem z njimi, ker se 

nisem skril pred ljudmi. Vsak, ki me išče, me ima pri sebi. 

25 Jaz sem univerzalni Oče, moja ljubezen prihaja v vsa srca. Prišel sem k vsem ljudstvom zemlje. 

Toda če sem izbral ta mehiški narod, da bi nanj izlil svojo Besedo in svoja razodetja v vsej njihovi 

polnosti, je to zato, ker sem ga našel ponižnega, ker sem v njegovih prebivalcih odkril vrline in v njih 

utelesil duše "izraelskega ljudstva". 

Toda vsi ne pripadajo tej narodnosti, vsi niso utelešeni. Po svetu so še vedno razpršene duše, ki 

pripadajo številu izvoljenih. Bili so zaznamovani, odprl sem jim oči, njihova srca sem naredil občutljiva in 

iz duha v duh se pogovarjajo z menoj. 

26 S pomočjo človeškega razuma ste prejeli mojo besedo in moje manifestacije, s svojimi darovi pa 

ste videli, kako se to delo razvija v tretji dobi. Zato, ljudstvo, ste moje priče, ki bodo govorile s polnim 

prepričanjem o tem, kar so videle in slišale, ki bodo razumele vsako mojo besedo, ki bodo razlagale moj 

zakon. Kajti drugi kljub intuiciji in usposabljanju nimajo vsega znanja, ki ga imate vi. Njihove zasluge so 

velike, saj me niso slišali v obliki, v kateri ste me slišali vi. Vendar so z vami združeni v mislih. 
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Prišel bo dan, ko se boste srečali na poti in se prepoznali. Vaš duhovni pogled bo v tistih, ki jih nosijo, 

odkril dušo ─ njihovo moč in vrlino, in takrat si boste stisnili roke in vedeli, da tudi ta popotnik, ki vam je 

prekrižal pot, pripada mojim izbrancem. 

27 Vsi ne bodo slišali moje besede v tej obliki. Zakaj, Izraelci? Ne veste, ne veste, ali je to zaradi 

pomanjkanja enotnosti ali zaradi vaše nizke duhovnosti. Bodite z njimi povezani, saj so tako kot vi 

odgovorni za človeštvo. 

28 Opravite svojo nalogo, molite zanje in jih usmerjajte. Med mojimi izbranci so tudi tisti, ki so se 

posvetili služenju moji božanskosti in nosijo oblačila, podobna duhovniškim. Med izvoljenimi so najbolj 

ponižni, ki živijo neprepoznani med množico. Obstajajo tudi tisti, ki predstavljajo zakone in vlade na 

zemlji. Samo jaz poznam njihovo število in jih lahko prepoznam. Ti, Izrael, jih boš spoznal po svoji 

duhovni pripravi. 

     V trenutku preizkušnje, ko bom moral zahtevati, da se izraelsko ljudstvo razprši, da bi povsod posejal 

svoje seme, boste vsi tvorili eno telo in eno voljo. V tem trenutku ne bodite prizadeti. Nekateri med vami 

boste šli v naročje ustanov in tam opravljali svoje poslanstvo ljubezni, usmiljenja in poučevanja. Drugi 

bodo šli k prebivalcem velikih mest. Šli boste med te nevedne ljudi in se tam borili proti fanatizmu in 

nevednosti tistih, ki vas obkrožajo. 

29 Čas za izpolnitev vašega poslanstva še ni prišel. Vaše številke še nisem v celoti označil. Še vedno 

ste v času poučevanja, ste moji učenci in dijaki. Toda prišel bo čas, ko boste postali učitelji, ko vas bodo 

ljudje prosili za besedo, in beseda, ki bo prišla iz vaših ust, bo resnica, bo moj čisti nauk. Recitirajte ga, ne 

da bi kaj dodali. 

30 V tem času vas pripravljam. Sam sem se lotil te velike naloge oblikovanja vaših src. Tega nisem 

zaupal ljudem, ker v njih vidim sebičnost. Sam sem gojil vaša srca in skozi preizkušnje, ki ste jih prestajali 

na svoji poti, sem jih obdelal. 

Ko ste se spotaknili, sem vam rekel: "Ta preizkušnja vam bo dala veliko luč." In ko ste razmišljali, ste 

razumeli, da je bila preizkušnja, ki sem jo postavil na vašo pot, potrebna ─ da je bila to faza vašega srca, ki 

jo je bilo treba zgladiti. Ali se zavedate, kako popolno je Moje delo? Kako bi torej lahko uporabljali mojo 

besedo, da bi govorili ljudem, če ne bi bili očiščeni, če ne bi imeli v sebi velike luči in velike duhovnosti? 

31 Samo jaz vas vodim, samo jaz poznam notranjost vsakega od vas in glede na moč vaše duše sem 

vam poslal preizkušnje. Tako sem vas učil, ker bi moral vsak od vas ob primernem času stopiti na pot kot 

apostol moje božanskosti. Nešteto je naukov, ki sem vam jih dal. Kolikokrat sem vam govoril o preteklih 

časih! 

V tej tretji dobi sem združil tri zaveze in z njimi ustvaril eno knjigo. Toda v tem letu 1950, ko vam s 

človeškim prenosom predajam zadnjo stran, vam Mojster v resnici pravi: s to stranjo se knjiga ne bo 

zaprla. Za vas bom še naprej pisal nove in nove strani. Še naprej bom osvetljeval, da boste prodrli v mojo 

Besedo, da boste še naprej iskali v njej, in sčasoma boste dosegli večjo duhovnost, ker se ne boste ustavili. 

32 Leta 1950 še niste dosegli največje duhovnosti, ste šele na njenem začetku. Toda pozneje boste 

razvili ta dar, ki je skrit v vsakem od vas. 

33 Pripravite se, Izraelci! Vedno sem Mojster. Ne bom se umaknil, kakor nisem bil odsoten, ko sem 

prišel na svet kot človek. Po svojem odhodu sem bil vedno navzoč. Tam sem bil že prej, v vseh časih in v 

vseh dejanjih ljudi, vedno sem zapisoval njihova dela, vedno sem presojal njihov obstoj. Kdo mi bo to 

preprečil? Kdo ti lahko prepreči, da bi se dvignil k meni in me ljubil? Kdo mi lahko prepreči, da bi te 

ljubil, te ohranjal, tešil in presojal vsa tvoja dejanja? 

34 Vi, ki tvorite človeštvo, ste tisti, ki se oddaljujete od mene, ki niste več polni ljubezni do moje 

božanskosti, ki tonete v materializmu, ki jih odnašajo strasti in pozabljajo na svojo duhovno nalogo. Toda 

Oče je nespremenljiv in neizprosen v svojih zakonih in sodbah. Vedno sem enak. Ne mislite, da se moj 

Duh razodeva z večjo ljubeznijo ob določenem času kot ob drugem. Sem isti Duh kot tisti, ki je govoril 

skozi Mojzesa in preroke ─ isti kot tisti, ki je govoril skozi patriarhe in apostole, in isti kot tisti, ki je 

govoril skozi vse glasnike. 

35 Ljudje, zapomnite si mojo božanskost. Bodite kot Oče! Ljubi me z isto ljubeznijo! Ne spreminjaj 

ljubezni v hladnost! Ne bodite danes goreči, jutri pa hladni! Želim si, da bi bili vedno ljubeči, vedno verni, 

vedno dvignjeni in duhovni, da bi se mi vedno bližali po poti navzgor. To je cilj vašega duha. 
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36 Zakaj mi en dan izkazuješ svojo ljubezen in vero, drug dan pa mi ne zaupaš? Zakaj je tvoje srce 

tako nestanovitno? Želim, da bi bili kot trdna skala, vaša vera vedno enaka, vaša ljubezen vedno večja. 

Želim, da ste kot rastline, ki rastete na zemlji, da se ne ustavite v svojem razvoju, da v kratkem času 

dosežete polnost in zrelost vseh svojih darov, da me boste lahko prepoznali. 

37 Jaz sem usmiljenje, ki vas neguje, vi ste voljne rastline. Sprejmite roso, življenje, ki vam ga dajem, 

in ga uporabite za veličino svojega duha. 

38 Danes me otroci slišijo in jim govorim tako kot odraslim ali starejšim. Zakaj otrokom ne govorim 

v drugi obliki izražanja, saj je njihov razum majhen? Ker je njihov duh tako velik kot vaš, ker me lahko 

razumejo. Ne govorim namreč o "mesu", ampak o duhu. Zato vam pravim: O otrocih ne mislite malo in 

naj ne mislijo, da me ne razumejo. Naj pridejo sem! Njihov duh je lačen. Izobraževal jih bom na enak 

način kot vas. To so generacije jutrišnjega dne, ki morajo na vaše temelje položiti še en kamen pri gradnji, 

pri duhovniškem delu. 

39 To so zadnje jutranje pobožnosti, na katerih boste slišali mojo besedo v tej obliki, vendar vidim, da 

je število tistih, ki me poslušajo, še vedno majhno. Srce ljudi je otrdelo, ljubi le denar in užitke. 

     Dovolila je, da se duša vznemiri in propade v vrtincu sovražnosti, strasti in ambicioznih ciljev. 

40 Samo Izraelci so se lahko prebudili in bedeli nad tistimi, ki spijo; zato vedno bedite. Skale bom 

spremenil v rodovitne rastline, svoje seme bom posejal ob primernem času. 

Tako kot sem vam rekel: "Ne gradite na pesku", tudi jaz vem, kdaj je treba sejati, kdaj je srce 

pripravljeno sprejeti, kdaj je napočil čas. Vi, moji učenci, morate ravnati tako, kot ravna Moj učitelj: Sejte, 

ko vidite, da je srce pripravljeno, ko je odprto ─ lačno, da sprejme svetlobo tega dela. Intuicija vam bo 

povedala, koliko je ura. Razkril vam bom velike lekcije in pod vodstvom intuicije boste opravili veliko del. 

41 Ko bo moja beseda končana ─ kdo vas bo poučeval na zemlji?..: Vsak od vas bo od mene prejel 

navdih, opremo. Naučite se torej moliti in se združiti z menoj. Po tej manifestaciji se boste še nekaj časa 

zbirali. Moč vaših misli vam bo omogočila, da boste iz Vira življenja in svetlobe prejeli ves navdih, ki ga 

potrebujete za svojo pot, za svoje življenjsko potovanje. 

Navdihoval bom vse, vendar bodo nekateri med vami izstopali, ker imajo veliko intuicijo, in ti bodo 

tisti, ki bodo svetovali, ki bodo govorili, ne da bi se imenovali mojstri, ne da bi se imenovali moji 

privrženci. Vsi bodite pripravljeni, kajti v tem času bom preizkusil vašo vero, vaš napredek in želim videti, 

da uporabljate vse moje nauke in da je moja beseda rodovitna v srcu vsakega izmed vas. 

42 Ne želim, da bi v tem času jokali, se počutili gole, lačni ali zapuščeni. Nočem vas videti, kako 

tavate kot puščava, ampak kot družino, polno življenja, energije in duhovnih sposobnosti. Želim, da se 

ljubite, razumete in si pomagate. 

43 Učil sem vas ljubezni, prosil sem vas za bratstvo, dal sem vam razumeti, da ste bili vsi ustvarjeni z 

isto ljubeznijo, da ste vsi izšli iz mene in da imate zato vsi enake lastnosti, enake popolnosti. Večje kot so 

vaše zasluge, večji bo navdih in večja bodo vaša dejanja. 

44 Če niste prepričani, da boste naredili odločen korak, počakajte. Zberite vso svojo moč, presodite 

vse "sadove", da boste lahko napredovali v svojem razvoju. Blagoslovil bom vsako vašo dobro odločitev. 

Vašo dušo bom pripravil tako, da bo povsem jasno razumela navodila vesti. Kajti ne boste ostali 

ravnodušni kot v teh časih. 

45 Pred vami bodo številne preizkušnje. Boriti se boste morali s številnimi odpori. Vendar ste že šli 

skozi prve preizkušnje, vaši bližnji so vas že napačno presojali zaradi moje zadeve. Izgubili ste vse in 

ostali predani. Toda z mano ste ponovno pridobili vse. Dal sem vam mir duše, ki vam ga vaši bližnji niso 

mogli dati. Pri meni ste našli mir uma in duše. Česa se torej lahko bojite, ko vas svet zmerja, ko se iz vas 

norčuje? 

46 Ne bodite zaskrbljeni! Bodite prepričani v svojo vero, bodite trdni v njej, da boste v trenutku 

preizkušnje pred ljudmi dali znamenje, kaj je moj nauk ─ da je to, kar ste si vzeli k srcu, pravilno, dobro in 

dragoceno. 

Vsak od vas je predstavnik mojega dela. Ne glede na to, kje ste, bodo vaša dejanja ocenjena. Zato 

bodite pozorni na svoja dejanja in besede, da boste povsod moji učenci. 

47 Vsak od vas je kot močan steber na poteh svojega življenja. Tistemu, ki je izgubil vero, jo lahko 

povrnete. Dušo tistega, ki je zašel na kriva pota, lahko rešiš iz zmede. Tistim, ki to potrebujejo, lahko 

podarite pogum, mir in spokojnost. Zato si zapomnite, kako velika je vaša odgovornost. Ne pozabite, da 
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vas nisem poklical po naključju, ampak da ste, ko ste odkrili moje delo, prevzeli veliko odgovornost do 

mene in do človeštva. 

48 Nisem prišel, da bi osvežil vaš sluh ali vaše srce. Prišel sem, da vas poučim o duhovnih razodetjih, 

in ko boste potem polni svetlobe, bo vaša naloga, da poučite druge. Ko sem vas imenoval izbrano ljudstvo, 

to ni bilo zato, ker bi vas želel postaviti nad druge. To je zato, ker vam želim dati svoje nauke in vam 

razložiti vse skrivnosti, da boste lahko povsem jasno govorili drugim in jih učili, naj mi sledijo. Vendar 

bom vedno tvoj gospodar. 

49 Kadarkoli boste naleteli na ovire, težave v razumevanju soljudi ─ kadarkoli bodo vašo dušo 

presenetile nove preizkušnje, vam bom rekel: "Moj mir z vami," in po tem pozdravu me boste prepoznali 

in si notranje rekli: "Mojster je z menoj, zdaj bom od njega prejel njegov navdih, saj mi kljub vsem mojim 

pripravam v tej preizkušnji manjka svetlobe." Dal vam bom svetlobo, vašo dušo bom napolnil z energijo 

in poskrbel, da bodo vaše besede pravilne, polne resnice, polne bistva. 

50 Vsem vam govorim kot svojim učencem. Ob koncu leta 1950 ne želim več videti "otrok učencev". 

Zato sem vam toliko govoril, moja učenja so bila dolgotrajna, da bi se lahko vsak od vas učil sam in v 

kratkem času postal moj učenec. 

51 Vidim hvaležnost v vaših srcih. Rekli ste mi: "Učitelj, moje življenje in moja dejanja si ne 

zaslužijo, da bi bili s teboj in prejemali tvoja navodila." 

Ne govorite tako, pustite mi, da vas spremenim v svoje učence, pustite mi, da vas ljubim tako močno, 

kot sem vas vedno ljubil. Dovolite mi, da se prikažem med vami in vam razkrijem, kako zelo vas ljubim, 

da boste tudi vi ljubili drug drugega, da bo spomin na te nauke, ki so tokovi ljubezni, vedno ostal zapisan v 

vas in da se bo vaše srce, polno te ljubezni, posvetilo drugim, vašim soljudem. 

52 Navdihnil sem vas z vrlinami dobrodelnosti, dobrohotnosti in odpuščanja. Kako nujne so te 

kreposti v teh časih, saj vidim, da jih človeštvo nima več! Uspevajo samo sebičnost, nesoglasja, 

neprijaznost, povsod slišim medsebojno obrekovanje. Spomnite se, da sem vam rekel: Ne govorite slabo o 

soljudeh, tudi če imate za to upravičene razloge. Bodite pripravljeni prepustiti zadevo meni. Nisem vas 

imenoval za sodnike. Vse sem vas poslal z enakimi darovi, da bi se imeli za brate in sestre. 

53 Pravičnost, ki obstaja na zemlji, še vedno ne kaže pravičnih del. Vidim pomanjkanje usmiljenja, 

pomanjkanje razumevanja in trdoto srca. Toda vsakdo bo še vedno deležen njegove popolne sodbe. 

Dopustil sem te preizkušnje in dokler človek ne bo izpolnjeval mojih zakonov, dokler se bo odvračal 

od upoštevanja njihovih zapovedi, bo na zemlji nekdo, ki bo upognil svoje srce, ki ga bo kršil. 

Če bi izpolnjevali zakon, na svetu ne bi potrebovali sodnikov, ne bi bilo kazni, ne bi potrebovali vlad. 

Vsak bi sam odločal o svojih dejanjih, vse pa bi vodil Jaz. Vsi bi se zgledovali po mojih zakonih in vaša 

dejanja bi bila vedno dobrodelna, usmerjena k duhovnosti in ljubezni. 

     Toda človeštvo je padlo v globoka brezna: nemoralnost, pokvarjenost, greh so zajeli srca ljudi in to so 

posledice: Piti morate grenke čaše, trpeti morate ponižanje od ljudi, ki imajo na zemlji oblast, čeprav so 

vaši bratje. 

Toda bodite ponižni, potrpežljivo prenašajte sodbe in ne pozabite, da sem jaz popoln sodnik. 

54. Danes vas pripravljam z lučjo svojega Duha in vas prosim za molitev in introspekcijo v vašem 

življenju, da boste mojo besedo razumeli in ne le slišali. Preučite ga, a ne le preučite, ampak mu tudi 

sledite, da boste razumeli njegovo vrednost. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 342 
1 Učenci: Znova z vero spremljate prenos mojega nauka, ker veste, da so to zadnji nauki, ki vam jih 

dajem. Sveti Duh uči svoje ljubljene otroke. To je vrhunec časov, to je leto 1950, ki je Izraelcem 

napovedano kot zadnje, ko bodo imeli mojo besedo v tej obliki. 

Pohitite in pripravite svoje srce, da v njem ohranite ves pomen ─ bistvo, ki ga izlijem v svojem 

usmiljenju. Pripravite svojo dušo in me prosite za razumevanje, da bi razumeli vsak moj stavek. 

Razmišljaš o človeštvu, ki je za teboj, ki še ni slišalo teh razodetja, ki še vedno živi v temi, in jočeš v 

globinah svoje duše. Te nauke želite deliti z drugimi ljudmi, vendar vam Božanski učitelj reče: Ohranite 

upanje, vendar se že prej pripravite, da boste lahko posejali prvo žito. 

2 Ljudje, vsi me ne bodo slišali v tej obliki. Veliko je poklicanih in malo izbranih. Prepustite to 

zadevo v moje roke, jaz pa bom presojal vaše delo od trenutka, ko ste slišali mojo besedo. Sodil bom 

generacije, ki so prišle in odšle od leta 1866 do tega leta, in vsakemu bom dal glede na njegovo delo. Vam, 

ljudje, lahko rečem le: še vedno lahko popravite svoje napake, še vedno imate priložnosti, da izpolnite 

svoje poslanstvo. Če so bile vaše ustnice do zdaj nerodne, če so bila srca kot skale in niso slišala klica, še 

naprej upajte. Trenutno pripravljam vse človeštvo, usmerjam njihove misli in delam na njihovih srcih. Vse 

preizkušnje, ki jih doživlja, jo vodijo k želenemu cilju, to je k duhovnosti. Pred tem pa bo šla skozi 

čiščenje. 

3 Da bi me dosegli, ljudje, se morate očistiti, očistiti svojo dušo, da me boste lahko videli in čutili. 

Ko te bom poklical, ne skrivaj svojega obraza, ne sramuj se svoje preteklosti, kajti pred tem ti bom 

dovolil, da boš očistil vse svoje prestopke in postal vreden. 

4 Zato ne skrbite, ljudje, če ne vidite velikih množic, ki bi se zbrale okoli mene. Najprej se pripravite 

skupaj s svojimi bližnjimi. Izkoristiti moram vsakega od njih in seme, ki sem ga posejal, se bo pomnožilo; 

prišli bodo ugodni časi za poduhovitev. 

Danes naletite le na ovire ─ verige, ki vam preprečujejo, da bi se premaknili naprej. Toda čas duhovne 

osvoboditve bo prišel za vse, in takrat bosta vaše razmišljanje in govorjenje kot potok preplavila polja tega 

človeštva. 

5 Danes čutite odgovornost, ker ste me slišali, ker ste verjeli v mojo besedo, ker je vsako moje 

navodilo za vas obveza, ker moj zakon počiva v vašem duhu in ker sem vam ga na tisoč načinov razložil s 

človeško sposobnostjo razumevanja. 

Vidim korake, ki jih boš naredil jutri, in na to sem te pripravil, govoril sem ti, pripravil sem poti, da se 

tvoja duša ne bo spotaknila v preizkušnjah. Dal sem vam prerokbe, da se ne bi ustavili, ampak da bi v 

skrivni zakladnici, ki sem jo ustvaril v vašem srcu, poiskali luč, ki jo potrebujete, da bi prestali 

preizkušnjo, ki vas čaka na poti. 

6 Kdo med vami lahko reče, da je neveden ali neuk, čeprav sem vam dal luč, čeprav sem vas vzgajal, 

čeprav je moja beseda odprla pot med vas in negujem seme, ki sem ga zasejal v vaša srca? 

Ne skrbite, Izraelci, če verjamete v darove, ki sem vam jih dal. Pojdite naprej, vsak dan bodite 

močnejši v veri, bolj neomajni v svoji volji, da vas nič in nihče ne bo mogel ustaviti na vaši poti. 

Usposabljam vas za bojevnike, ker se boste borili proti temi, ker se boste borili proti zlu. Kajti ti boš 

omehčal trda srca in očistil misli ljudi, ki so otrdeli v sebičnih znanostih in napačnih prepričanjih. 

7 Zato vas Božanski učitelj prosi, da molite in meditirate. Vedno sem vam govoril: spoznavajte mojo 

besedo in vsako mojo manifestacijo, da boste postali moji učenci in tako kljubovali vsem preizkušnjam in 

nesrečam, ki vas bodo doletele. 

     Vendar dobro veste, da na svoji življenjski poti niste sami. Spremljajo vas duhovne entitete, služabniki 

moje božanskosti, krepostna bitja ─ tisti, ki vam pridejo naproti ob vaši šibkosti, da vam pomagajo, da 

vam dajo duhovne sodbe, ko jih nimate ─ tisti, ki okrepijo vašo vero, ko postanete šibki. 

8 Povzdignjenim duhovom, krepostnim duhovom, ki prebivajo z mano, sem dovolil, da imajo v tem 

času dostop do tega sveta. Zato, ljudje, ker vam vsi pomagajo, ker vas vodi vaš Učitelj, ker so moja 

navodila vaša opora, zakaj bi se bali? Zakaj bi vaše srce obupalo, saj ste pripravljeni? 

9 Duhovno se učite, preiskujte svoje misli in srca, berite v knjigi, ki sem vam jo dal od časa vašega 

klica, in premislite, koliko strani sem zapisal v vaše srce, koliko prerokb sem vam zaupal, koliko oznanil 

vam je dal Elija in koliko opreme vam je dal duhovni svet. 
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10 Od dneva, ko sem odprl to knjigo v tretjem veku, je minilo že veliko let in mnogi med vami ste jo 

slišali že dolgo časa. Zato, ljudje ─ če ste si te lekcije zapomnili, bo prišel dan, ko boste lahko odprli 

knjigo na strani, ki jo boste potrebovali, in prebrali, kar boste potrebovali. 

Ta knjiga, ki vsebuje nešteto lekcij, ne bo zaprta leta 1950, ampak bo ostala odprta za večnost, le da na 

drugačen način, kot ga imate danes. 

11 Govoril sem vam po človeku, da bi vas naučil duhovnega občestva z mano in duhovnimi bitji, ki 

prebivajo v visokih pokrajinah, tako da boste lahko vedno brali v tej veliki knjigi. 

12 Ko boste razvili dar občestva z mojim Duhom, se ne boste več zatekali k zemeljskim knjigam, saj 

boste v tej knjigi lahko prebrali in doživeli vse, kar potrebujete. Odkrilo se vam bo spoznanje o dobrem; 

ljubezen bo rešila velike težave; mir in usmiljenje bosta dragocena darila, ki vam bosta pomagala, in 

počutili se boste tako močni, kot še nikoli niste bili. Prejeli boste namreč razlago velikih naukov, ki jih 

boste lahko brali pred soljudmi v tej notranji knjigi, ki sem vam jo zapustil, da bi vam dal luč. In približali 

se vam bodo, Izraelci, ker ste lastniki mojih razodetij. Toda ta privilegij ni samo tvoj, ta dar je namenjen 

vsem mojim otrokom. Vsi bodo hodili po poti spiritualizacije in iskali dialog med duhom in duhom. 

13 Vi boste predhodniki teh razodetij, kot ste bili vedno, saj sem vas poslal na zemljo in vam dal 

svoje naloge ter vam rekel: "Prinesite moje sporočilo odrešenja človeštvu! Govorite z vsem svojim 

prepričanjem! Pridigajte in prerokujte, kakor je moja volja! 

14 Ljudje, še vedno ste v obdobju priprav, zato še ne morete reči, da ste dosegli popoln razmah svojih 

darov. Naredili ste prve korake v intimnosti teh zborovanj. Toda pozneje, ko bodo od tebe zahtevani 

dokazi in jih bom s tvojim posredovanjem odobril ─ če je to Moja volja ─, potem podeli milost. Čeprav 

sem vas prej oblekel v ponižnost, ne zanemarite moje besede, ne sejte na neplodno zemljo. Razvijajte 

svojo intuicijo, da boste lahko ob primerni uri spregovorili po moji volji in vodili skupino ljudi, ki vam jo 

bom nakazal, k mizi vašega Učitelja. 

15 Danes živite v deželi, ki vam jo je namenila moja volja in v kateri so cveteli mir, ponižnost in 

gostoljubnost. Ta narod je bil vaš dom in v njegovem naročju se vam je izpolnila moja beseda. Napovedal 

sem vam svojo vrnitev in držal sem svojo besedo. Moje delo je končano. 

Če svoje naloge še niste opravili, vam bom dal potreben čas, da to storite. Jaz pa sem kot Oče izpolnil 

svojo nalogo med vami in glede na vaš napredek sem vam govoril. Po vaši pripravi sem izlil svojo besedo, 

da bi jo razumeli in dojeli. Nisem vam govoril z nerazumljivim načinom izražanja, ampak s preprostimi 

besedami, ki jih lahko vsi razumejo, da jih boste lahko razumeli. Zbral sem vas, vas pripravil in vam 

razodel darove, ki so že bili v vašem duhu, a sem jih le potrdil, ker jih vaša telesna narava ni poznala. 

16 Vi, otroci izraelskega ljudstva, ste vedeli, kaj je bilo zapisano od začetka. Vedeli ste za svojo 

usodo, čutili ste svojo odgovornost, vendar je bilo v vašem utelešenju na zemlji nujno, da je moja Beseda 

postala človek, da ste lahko razumeli mojo voljo in moje ukaze. Prišli ste na pomoč človeštvu v trenutkih, 

ko je bilo na tleh, ko je izpraznilo svoj zelo grenak kelih, ko je sprava dosegla svoj maksimum. Stopil si v 

ta narod in rekel sem ti: vse tvoje bitje je pripravljeno, da postane balzam in usmiljenje med ljudmi. 

17 Postanite dejavni, da vas bodo lahko prepoznali in pričali, da ste moji odposlanci. Za to sem vas 

pripravil. 

Vendar pri nekaterih še vedno vidim dvom. Toda glejte, preizkušnje vam bodo dale luč, ki jo 

potrebujete ─ neštete preizkušnje ljubezni, ki jih pripravljam za vas. 

18 Pripravite se in se vedno poglabljajte, vi, ki poslušate mojo učno besedo. Ne glejte ga površno, 

ampak se poglobite v njegov pomen, da boste v teh trenutkih lahko ostali v duhovnih območjih, blizu 

Meni, in videli dogodke v Visokem Onkraj. 

19 Razodel sem se na preprost način, brez razkazovanja, da bi vas naučil ponižnosti, in moja volja je, 

da v teh preprostih manifestacijah prepoznate in začutite njihovo veličino. Dal sem vam duhovne darove, 

da bi me po njih videli, slišali in čutili v vsem svojem bitju. Dotaknil sem se vseh občutljivih strun vašega 

srca in vas božal s svojo besedo. Nobena človeška beseda vam ni dala osvežitve, miru in blaženosti, ki 

vam jih je dalo to navodilo, in po tem "okusu", po tem bistvu, ki sem ga vnesel vanj, me lahko prepoznate. 

20 Po letu 1950 boste bolj trdni v svoji veri. Vaša prepričanja bodo močnejša. S spoštovanjem in 

čaščenjem se boste lahko spominjali ur, ko je moj Univerzalni žarek, prenesen skozi človeški um, postal 

Beseda, ki vas je spodbujala, vodila in tolažila. Tudi drugič sem svojim učencem rekel: "Sin človekov 
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mora umreti, da bi mu verjeli." Tretjič vam povem: Ko bo moja beseda dopolnjena s pomočjo človeka, 

bom našel več vere in bom bolj ljubljen. 

21 V tem času ste se spomnili let mojega pridiganja ─ tistih treh let, v katerih sem pripravljal svoje 

učence in živel z njimi. Videli so vsa moja dela in v svoji pripravi so lahko prodrli v moje srce ter 

zagledali čistost, vso veličino in modrost, ki je bila v Učitelju. 

Moja dejanja v tistem času niso bila storjena zaradi publicitete, moja hoja po zemlji je bila skromna; 

toda tisti, ki je bil pripravljen, je slutil veličino moje prisotnosti in časa, v katerem je živel. 

Tako sem izbral svoje učence, nekatere med njimi sem našel na bregovih reke in jih poklical ter rekel: 

"Hodite za menoj. Ko so se zazrli vame, so razumeli, kdo je tisti, ki jim je govoril, in tako sem jih izbral 

enega za drugim. 

22 Zvesto so mi sledili ─ v svojem duhu so ubogali moje ukaze, razumeli mojo ljubezen in v svojih 

srcih ohranili zaklad, ki jim je bil zaupan. Ker niso hoteli, da bi se to bogastvo izgubilo, so po določenem 

času po mojem odhodu zapisali mojo besedo in jo razmnožili, da ne bi izginila iz umov in src prihodnjih 

rodov in tudi tistih, ki me niso slišali. Pisali so po mojem navdihu, da ti spisi ne bi bili ponarejeni. Vendar 

so jih ljudje ponaredili, napačno razlagali. Toda izvirni spisi so bili moja resnična beseda. 

23 Oznanil sem vam naloge, vse sem vas izbral in vas na čelu zaznamoval s svojim znamenjem. 

Nekaterim izmed vas sem rekel: Pripravite se, da boste prero kovali, drugim pa: Druge sem pripravil, da 

boste množicam posredovali duhovni navdih, druge pa sem pripravil, da bo univerzalni žarek, ki se 

prenaša skozi njihov razum, posredoval mojo besedo. 

24 Vsem vam sem zaupal dragocene darove ─ darove Duha, večne darove. Niste bili izbrani le v tem 

času, ki ga preživljate, ampak ste to sposobnost imeli že prej in jo boste imeli tudi po tem času. Vendar 

vam povem, da bo njen razvoj odvisen od tega, kako ste se pripravljali. Ne bom dovolil, da tvoja duša 

miruje. Pripravil jo bom za pot vedno navzgor, za lestev, ki vodi k meni. Kajti v mojem kraljestvu je za 

vsakega od vas pripravljen prostor in čas je kratek. Pospešiti morate svoje korake, da boste v kratkem času 

zasedli mesto, ki je namenjeno vašemu duhu. 

25 Ali v mojem kraljestvu obstajajo hierarhije? Ne veste. Pravim vam le: Potrudite se! Borite se, da bi 

dosegli razvoj vseh svojih sposobnosti, da bi me prek njih razumeli, da bi me ljubili in vedno izpolnjevali 

svojo nalogo. 

26 Danes živite na zemlji, jutri pa vam bo treba pripraviti novo pot. V trenutku, ko bo duša stopila na 

prag tega sveta, jo bom poklical na odgovornost in jo popeljal v novo življenje. 

27 Trenutno ne govorim v puščavi. Velike množice slišijo moj glas v vseh cerkvah, v vseh 

pripravljenih zborovanjih. Toda Elija je vaš vodnik, on je tisti, ki vam daje prerokbe, on je tisti, ki vas 

pripravlja. On je predhodnik. Začutite ga pred seboj, vedno okoli sebe. 

28 Kadarkoli vas doleti preizkušnja, pokličite Elija, ki je Luč, ki pripravlja pot. V trenutku 

preizkušnje bova z vami Elija in jaz. 

29 Zdaj so zadnji časi moje besede, zato vam govorim na ta način. Nočem namreč, da bi bili 

vznemirjeni in da bi bili razpršeni. 

30 Še naprej se boste zbirali in si stali ob strani. Vsak naj pokaže svoje darove: Kdor je videc, naj se 

pripravi na sprejem sporočila, če je to moja volja ─ oznanilo, luč, ki bo vodila to ljudstvo, in tako mora 

vsak delati po svojih darovih brez sebičnosti, v globoki ponižnosti, z vso vzvišenostjo duše, vedoč, da s 

tem piše v veliko knjigo večnosti ─ da bodo vsako vaše delo presojali vaši otroci, vaši privrženci ─ vedoč, 

da je delo, ki sem vam ga naročil, delo Svetega Duha. 

31 Ta dan sem vas združil in vas zapuščam pripravljene kot eno družino. Glejte! Vsi se pripravite, da 

boste s svojo molitvijo pomagali narodom, vladarjem, vsem, ki nosijo veliko odgovornost. Kajti nad voljo 

vseh teh bitij je moja volja, moj zakon je neizprosna pravičnost, poleg zakona sprave pa je zakon ljubezni. 

32 Ostaja enako: vsak, ki stori prestopek, mora svoj prestopek očistiti, ga odkupiti. Toda v njegovi 

spravi bo tolažba po Svetem Duhu. 

33 Jaz sem Tolažnik, jaz sem obljubljeni Duh resnice. Od časov patriarhov je bil ta čas napovedan kot 

čas, ko bodo ljudje izpraznili najhujšo čašo. Od takrat je bilo rečeno, da bo k vam prišel Tolažnik, ki vam 

bo pomagal v uri preizkušnje. 

34 Tako sem izpolnil svojo besedo, pripravil sem vas, Izraelovo ljudstvo. Tudi vas kot svoje učence 

napolnjujem z usmiljenjem, tolažbo in ljubeznijo. Spoznajte svoje darove, uporabite jih na pravi način, 
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delujte s svojim razmišljanjem in molitvijo, da bi bili balzam med ljudmi, da bi zaustavili napredovanje 

zla. 

35 Moj zakon je v vsakem od vas, tudi naročila, prikriti darovi; čutila in sposobnosti so pripravljeni, 

oči duše so odprte. Duh je dovzeten, ker je božanska iskra, da bi lahko razumeli uro, v kateri živite, ter 

molili, posredovali in delali po mojih navodilih. 

36 Blagoslavljam vas. Slišim vse pritožbe človeštva in uslišim vsako njihovo prošnjo. 

37 Še enkrat vam potrjujem darove, da jih boste uporabljali polni ljubezni do človeštva. Obdaj jih s 

svojo ljubeznijo, z mirom, ki ti ga dajem, in z lučjo, ki jo razlijem v svoji besedi. Zaupam vam jih kot 

sestra. 

38 V tebi blagoslavljam vse ljudi, kot je zapisano, in jim sporočam, naj počakajo na dobre čase, ko 

jim bom dal obilje in mir. 

39 Danes ste na vrhuncu časa, jaz pa vas krepim le zato, da boste preživeli preizkušnjo. Toda v 

vsakem od vas je prisotna obljuba, da bo po spravi nastopil mir, blagoslov za vse in začetek nove poti, ki 

jo bo človeštvo ubralo v smeri duhovnosti. 

40 Moj božanski Duh bo požel sadove, ki jih boste obrodili s svojim duhovnim poslanstvom. 

41 Vi ste neutrudni delavci, ki obdelujete zlato seme, ki sem vam ga zaupal v tej tretji dobi, in od tega 

dobrega semena mi nekaj pokažete. Gledam ga in v duhu vidim, da ste me nekateri med vami razumeli in 

se po mojih navodilih in modrosti spreminjate v ljubljene učence, ki po mojem pooblastilu na vse načine 

posredujejo veselo novico svojim soljudem. Tudi drugi me opozarjajo na napore, ki so jih imeli v 

preizkušnjah, v katerih je njihova duša lahko zmagala in premagala vse, na kar je naletela na svoji poti. 

Slišali ste namreč moj glas, ki vas je pretresel in vam ni dovolil, da bi spet zaspali na svoji poti. 

42 Na moj klic ste se prehitro dvignili, da bi slišali mojo zapoved, ki je zakon, ki sem ga vtisnil v vaše 

srce, in polni kesanja ste lahko videli, da vas je čas presenetil in da ste zatajili to tako veliko in vzvišeno 

delo neprecenljive vrednosti, ki sem ga zaupal vašemu duhu. Toda tvoje kesanje je prišlo do mene, moj 

pogled sodnika je spoznal, da je tvoja duša jokala za izgubljenim časom, in v zadnjem trenutku si prosil za 

odpuščanje, usmiljenje in sočutje. 

43 Tako sprejemam tiste, ki so se prebudili iz globokega spanca in Mi kažejo svojo odločenost, da 

bodo izpolnili svoje poslanstvo in bili poslušni, saj se zavedajo, da sem njihovemu duhu zaupal težko 

nalogo in da svet potrebuje, da se odpravite na pot, da bi z vašim posredovanjem dosegel odrešitev in se 

izognil pogubi ter se osvežil v svetlobi, ki ste jo zagledali v tem tretjem obdobju. 

44 Pripravil sem vas in vas ponovno obdaril z največjimi darovi. Moja luč je razsvetlila tvoje srce in 

tvoj um in v svoji vesti čutiš odgovornost, ki jo imaš pri mojem delu, da kot glasnik moje božanskosti 

ljudem sporočaš mir, ki so ga iskali na različne načine, da v mojem imenu oživiš duše, ki so bile stoletja 

mrtve za življenje milosti. Zato sem vas poklical, Izraelovo ljudstvo, in moja beseda je po glasnikih 

odmevala med vami kot glasen zvon. Vendar me vsi niste razumeli. 

Toda tisti, ki so razlagali mojo voljo, so se dvignili k meni, da bi prejeli naloge, ki jih morajo opraviti v 

življenju, da bi me spoznali in spoznali sebe, da bi se osvobodili suženjstva, ki so ga njihove duše 

prenašale stoletja. 

45 Vi ste duše, ki imate v sebi svobodo, ki vam jo lahko da le Moja milost, in ne boste več sužnji niti 

ne boste padli, če se boste popolnoma dvignili in združili svojega duha z Mojim. 

46 Hočem, da čutite Moj mir in Mojo ljubezen ter da se v tej ljubezni okrepite, da se vaša noga ne bo 

več ustavljala, ampak vedno napredovala, dokler ne dosežete vrha gore ─ da boste zaradi vzpona in 

harmonije, ki obstaja med vašim in Mojim duhom, prepoznali mnogo, kar bo človeštvo prejelo od Moje 

milosti s svojim posredovanjem, in da boste prenašali Moje velike koristi, Moja razodetja, ki sem vam jih 

prinesel kot Sveti Duh. 

47 Moja volja je, da se kot vojaki, apostoli, učenci in delavci posvetite mojim otrokom, ki čakajo na 

trenutek osvoboditve in ki tako kot vi čakajo na mizo s kruhom življenja. 

To človeštvo je le občutilo krutost slabih časov in težave so se naselile v njegovem duhu. Zdaj je čas, 

ko se svet trese, ker je njegovo očiščenje veliko, bolečina ga pretresa in se zaveda, da se moja beseda, ki je 

zapisana, zdaj uresničuje. 
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48 To človeštvo se zdaj prebuja sredi svoje bolečine, da bi zagledalo luč novega dne. Toda vi, 

ljubljeno ljudstvo, boste v skladu z mojo besedo moja priča in boste to sporočilo miru ponesli povsod ter 

vsem znova pokazali pot do odrešenja. 

49 Izrael: Bitka, ki jo je tvoj duh bojeval s temo, je bila velika. Odpravili ste se po mojih stopinjah in 

bili presenečeni nad preizkušnjami. Nekateri med vami ste me razumeli in priznali drug drugega. Ker so 

videli, da moje delo nima nobene napake, da je čisto kot snežinke, so se polni predanosti in duhovne želje 

odločili, da bo človeštvo uživalo v mojem delu. Drugi, ki uživajo moje nauke, niso dojeli pravega pomena, 

ki ga nosi moja beseda. Ne razumejo izpolnitve, ki jo pričakujem od vsakega svojega izbranca. 

50 Hočem vas videti duhovno združene, v vašem srcu želim najti sadove ljubezni, ki sem vam jo dal, 

vašo roko želim videti združeno z mojo desnico. Bliža se čas, ko boste morali dokazati mojo navzočnost 

med soljudmi, ko jim boste morali z jasnimi besedami govoriti polno luči in resnice, jim pokazati svoje 

srce kot bivališče mojega božanskega Duha in jim dati vedeti, da ste prinašalec duhovnih koristi, ki so se v 

tem času razlile iz moje zakladnice. 

51 Vstani, Izrael, kot otrok svetlobe, ki je premagal temo, ki ti je stala na poti. Pokažite svetu svojo 

prenovo, svojo duhovnost, ker sem vas obdaril z močjo. S svojim dobrim zgledom in molitvijo prebudite 

svoje sočloveka, ki spi, in mu spregovorite, kot to počne moj božanski Duh. Ne bodite bogokletneži in 

srca ne zakrknjena proti moji ljubezni in ljubezni do bližnjega. V vas se je namreč izlila moja milost in 

darovi Svetega Duha, da bi se razmnožili kot dobro seme. 

52 Sprejemam trud, ki ga je tvoja duša v tem času vložila, da bi postala moj služabnik, in ob koncu 

tvojega dnevnega dela ti bom dal nagrado, ki si jo zaslužiš: to bo lovorjev venec na tvoji duši. 

Obljubil sem vam, da bom z vami, če mi boste izkazali le malo razumevanja in poslušnosti, in vas bom 

krasil ter vam dajal, kar vam pripada kot otrokom luči, kot izbrancem te tretje dobe ─ kot tistim, ki sem jih 

očistil s svojo božansko krvjo, da boste vi tisti, ki bodo pričevali o meni. 

53 Preučili ste se in videli svojo šibkost in nepopolnost. Na trenutke vam je primanjkovalo vere in 

preizkušnje so vas presenetile. A ti si se zatresel pred mojim božanskim pogledom, ki vidi najbolj 

skrivnostne dele tvojega bitja. 

Želim, da začutite čestitke, ki vam jih Moj Duh izreka, ker ste delali in se trudili v skladu z Mojim 

zakonom, Mojim božanskim poslanstvom, in vam za vaš trud, bolečino, ki ste jo pretrpeli, da bi mi sledili 

v soočanju s preizkušnjami in jih premagovali, zaupam dragulj neprecenljive vrednosti: Moja modrost. 

54 kot Sveti Duh vlijem v vas svoja žarčenja, vendar se vsak dan znova trudite, da bi se vaš duh 

močno povzdignil in vaše srce še bolj poduhovilo. kajti moja volja je, da si ti, Izrael, kot čisto zrcalo 

svojim soljudem in da mi pričaš s svojimi deli. Pokažite duši sadove odrešenja, prenesite sporočilo mojega 

miru med ljudi. 

55 V tem času sem vas združil in zbral, da bi vam dal "obleko" apostola, vojaka, da bi vašo dušo 

okrasil z mojo milostjo in mojo lučjo. Zaradi tebe moje delo ne bo raztrgano, ne bo zasmehovano in ne bo 

predmet posmeha. To odgovornost prepuščam vam, da bi se množice zaradi vašega zgleda dvignile k 

življenju v milosti, da bi človeštvo slišalo moj klic in prišlo k meni, ker jih pričakujem. 

56 Moj meč svetlobe se trenutno bori s temo in jo premaguje. Pripravljam poti, da se boste lahko 

iskreno dvignili in izpolnili moj zakon v okviru mojega božanskega dela. Zaupal sem vam veliko svojega 

usmiljenja, da bi se vaše srce pretreslo ob bolečini in bedi človeštva. Dal sem vam videti vso bolečino, ki 

jo v tem času trpi svet, in stisko duš, da bi bdeli in molili, da bi delovali z oznanjevanjem moje resnice in 

gojili kreposti v svojih srcih. 

57 Ne želim, da bi me čutili daleč stran, saj sem vam povedal, da me boste zaradi svojega 

poduhovljenja vsi čutili, zaznavali me boste neposredno. Vaš duh bo slišal moj glas in duhovno boste 

videli mojo navzočnost. Tako bom poskrbel, da bo vaš duh za večnost združen z mojim, kajti to je moja 

volja. 

58 Pripravi se, Izrael, da mi boš služil s poslušnostjo in ljubeznijo. Kajti jaz sem vas mazilil, da bi bili 

pravi učenci. 

59 V vas trenutno gradim tempelj Svetega Duha in pripravljam vaš prihod v novi Jeruzalem. 

60 Dajte svojim bližnjim, ki se vam približujejo dobre volje, uživati sad moje modrosti, dajte ga 

vsem, ki zanj prosijo, dajte ga prvim in zadnjim. Negujte jih z mojim mirom, skrbite zanje in jih razdelite 

med ljudi kot pričevanje o moji navzočnosti med vami. 
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Moj mir z vami! 



U 343 

32 

Navodila 343 
1 Vsem, ki me iščejo, se razodevam kot usmiljenje in ljubezen. Ljudje hodijo po različnih poteh, 

toda Elija vam neutrudno utira pot in kot svetleč svetilnik v tem času kaže pristanišče odrešitve. 

2 Vi, izraelsko ljudstvo, nosite mojo besedo po svetu, odpravite se na pot brez strahu pred valovi 

razburkanega morja, ne da bi se zmenili za razdor, ki razburja človeštvo. Branili se boste z orožjem 

ljubezni, ki sem ga zaupal vašemu duhu, in z mojim zakonom boste odstranili ovoj teme. Tako me bo 

človeštvo prepoznalo in bo tudi postalo del mojega ljubljenega ljudstva. 

3 Ne hvalite se pred soljudmi, bodite ponižni in jim pokažite dobre zglede. 

4 V vseh časih človeštvo ni cenilo mojega usmiljenja in je napačno presojalo tistega, ki je ustvaril 

vse, kar obstaja v vesolju. Mojster vam je razkril razlog za vse stvari, da bi bili v harmoniji s stvarstvom, 

tako da bi izpolnjevali moj Zakon ─ Zakon, ki vam ne povzroča bolečine, ampak bo vašo dušo pripeljal do 

večnega miru. 

Ljudje so ustvarili različne zakone in svojim sosedom pokazali različne poti. Toda na njih so doživeli 

le bolečino in zmedo, velike množice pa so padle v brezna. 

5 Postavil bom mejo hudobiji človeškega rodu ─ tistim, ki delijo narode. Združili se bodo in 

prenehali kositi nedolžna življenja. Poglejte vdove, otroke, ki gredo po svoji poti brez zaščite in sirote. Ta 

žalostinka prihaja k meni, o ljubljeno ljudstvo! 

6 Ljudje v svoji slepoti bogokletno žalijo moje božansko ime, ko jih premaga bolečina. Ali so moji 

blagoslovi, ki sem jim jih dal iz svojega popolnega usmiljenja, vzrok njihovega trpljenja? Ne, moji otroci. 

Vzrok je v njihovem lastnem grehu. 

7 Vsa njihova bolečina je sad, ki so ga dosegli s svojo neposlušnostjo. Vi pa vodite narode k 

ljubezni, harmoniji in miru, ki jim ga v tem času ponujam. 

8 Oznanil sem vam, da se bodo med ljudmi pojavili lažni kristjani in tudi med vami se bodo mnogi 

prevarali in dali dostop skušnjavi ter zmedli človeštvo. Toda vsaka duša se bo morala pojaviti pred mojim 

sodnim stolom in takrat jo bom vprašal, kako je ravnala po mojem ukazu, po mojih navodilih. Duše bom 

tudi vprašal, kaj sestavljata ljubezen in usmiljenje, ki so ju prinesle na svet. 

Moja luč bo razpršila temo, da bi človeštvo rešila greha in mu odstranila temni obliž z oči. Tako vam 

bo moja ljubezen pomagala zavračati skušnjave, da bodo vsi videli pot luči, ki sem vam jo začrtal. 

9 Bliža se bitka, o ljubljeni Izrael! V zmedi svetovnih nazorov, ki se bo pojavila med človeštvom, pa 

boste kot mavrica miru, ki daje zgled duhovnosti in ljubezni ter razbija verige, ki ljudi vežejo na 

materializem. Govorite s ponižnimi besedami in v svojem duhu pokažite zakon. Tako vas bo svet 

prepoznal. 

10 Če ste pripravljeni, pojdite naprej in s svojim zgledom držite visoko spiritualistično trinitarično-

marijansko merilo, prinašajte vero, upanje in usmiljenje, prečkajte morja, nebo, puščave in doline, da 

ublažite bolečino človeštva in prinesete moj mir tistim, ki so spili čašo trpljenja. 

11 Dal sem vam luč, navodila in svoje ukaze v Tretji zavezi, ki skupaj s Prvo in Drugo zavezo tvorijo 

en sam nauk ljubezni in usmiljenja, da bi ljudje ljubili drug drugega, da si ne bi več ustvarjali zlatega 

teleta, ne bi gojili fanatizma in malikovanja, ki sta jih oddaljila od prave poti. 

12 Rešujem duše, da ne hranijo več odvečnega in slabega, v kar jih je prisilila skušnjava. To je tvoja 

bitka, Izrael! Moja ljubezen se bo razodela na vseh poteh zemlje in nihče ti ne bo mogel iztrgati milosti, ki 

sem jo položil v tvojo dušo. 

Jaz sem vaš Oče, ki se spušča, da bi vas naučil govoriti ljubeče, ki vas spodbuja s svojim mirom in ki 

svojo besedo z neizbrisnimi črkami vtisne v najbolj skriti del vašega srca. 

13 Prihajam poln nežnosti, da bi si me lahko vzeli za zgled. Govorim po različnih glasnikih, da bi 

uresničil, kar so rekli preroki, in ko ste z menoj, čutite mir in tolažbo. V to tretje obdobje sem se vrnil z 

velikimi duhovnimi zakladi, ki jih bom zaupal vašemu duhu. 

14 Kot Učitelj vam dajem še eno stran iz knjige svojih naukov. V svoji besedi vam dajem tolažbo in 

življenje milosti, da boste lahko nadaljevali pot, ki vas bo duhovno vodila k meni, kjer boste našli pravo 

blaženost. 

15 Majhno je število tistih, ki so se pripravili, da bi čutili moj mir in slišali moj glas v svoji notranjosti 

ter postali glasniki tega miru. 
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16 Vi ste moje ljudstvo, ki je bilo v prvi dobi zaznamovano z Jagnjetovo krvjo ─ tisto, ki sem ga rešil 

iz faraonovega suženjstva. 

17 Vaša duša se je skozi čas razvijala v različnih zemeljskih telesih. Samo jaz poznam bolečino, ki ste 

jo doživeli. Toda z izkušnjami, ki ste jih pridobili, ste se vedno bolj približevali Očetu. 

18 Sedanji čas je zaznamovan s pokoro, da jutri ne boste trpeli v duhovni dolini. Prišel sem osvoboditi 

vašo dušo vseh okovov, da bi se lahko dvignila k meni in dosegla božanski dom, kjer vas pričakuje Oče. 

19 Velika je moja ljubezen do tebe. Nočem več gledati, kako trpite in jokate na svoji poti. Želim vas 

videti srečne in radostne, ko izvajate moj zakon na poti, ki sem jo pripravil za vas. Moj duhovni svet vam 

je pripravljen pomagati pri izpolnjevanju vašega težkega poslanstva. 

20 Moja beseda je božanska tolažba za vašo dušo. Vedno ga nosite v svojem srcu, da boste z menoj. 

Odpusti svojim soljudem, če omalovažujejo moje delo, če trgajo "oblačilo", s katerim sem te okrasil. 

Prepustite to zadevo meni. Bodite dober zgled kot vaš Učitelj in videli boste, da vaši soljudje ne bodo več 

motili vašega miru in vas bodo prihajali le vprašat, kako ste dosegli tolikšno velikodušnost. 

21 Ni moja volja, da bi se navadili na bolečino. Če vas je očistila, je to zato, ker ste jo potrebovali. 

Zdaj, ko ste pridobili izkušnje, iščite moj mir in sledite moji poti. Neutrudno delajte, da bo moja beseda 

prišla med ljudi. 

To so pripravljena polja, na katerih bo to seme zacvetelo in obrodilo sad. Kajti kjerkoli se najdejo tri 

srca, ki imajo v sebi milost, s katero sem obdaril dušo v tej tretji dobi, se bom spustil, da jim dam svojo 

toplino in svoj božji objem. To so duše, ki mi pripadajo, ki sem jih poklical ─ to so tisti, ki so gojili 

fanatizem in malikovanje in ki sem jih izbral med različnimi verstvi in obredi. 

22 Preljubi ljudje: Ves čas sem klical vašo dušo, vendar niste znali obvladati svoje materialne narave, 

da bi izpolnili moje božanske ukaze. 

23 Vsi ne razumete, kaj za utelešene duše pomeni vsaka od sedmih stopnic nebeške lestve. 

Označujejo razvoj, ki ga mora doseči vsaka duša, saj se morate vrniti k meni tako čisti, kot ste izšli iz 

mojega Duha. Vendar ste v različnih reinkarnacijah umazali svojo dušo in niste ubogali mojih zapovedi. 

Zato ste, ljubljeni otroci, spet prišli na svet, da bi se popravili. 

24 Slišal sem vas na tistih duhovnih ravneh ─ polne obžalovanja, ker niste izpolnili mojega zakona. 

Rekli ste mi: "Oče, Oče, daj mi zemeljsko telo, da bom po njem izpolnjeval tvoje zapovedi." In jaz sem 

vam dal to priložnost, poslal sem vas na ta svet, da bi lahko opravili svojo nalogo v novem telesu. 

25 Ali v tem času mojo besedo sliši le majhno število tistih, ki jih predstavljate? Res ne! To sporočilo 

prejmejo tudi breztelesne duše. 

26 Vedno sem se vam razodeval, kot je bila moja volja, da vam predstavim en sam zakon, eno samo 

zapoved enega samega Boga, ki vas je rešil s svojo božansko ljubeznijo. 

27 Moj zakon je ljubezen in usmiljenje. Že v prvi dobi vam je bila dana po Mojzesu, da bi vas vodila 

po njej. 

V drugi dobi sem svojim učencem govoril o svojem drugem razodetju in vprašali so me: "Kakšna 

znamenja bodo v tistem času za tvoj prihod?" Toda rekel sem jim, da se bodo ljudje med seboj zavračali, 

da bodo velike morilske vojne, da se bodo med seboj bojevali in da se bo razmahnilo zlo. 

Danes vam povem: Otroci so že zgodaj okuženi z zlom, ni miru ne v domovih ne v narodih. Starši 

svojim otrokom ne dajejo dobrega zgleda spoštovanja in morale. Kako zelo trpi moj duh zaradi vsega tega! 

28 Moja beseda je bila z vami, da bi svojim ljubljenim pokazali luč in jih ne bi pustili v temi. Dal sem 

vam luč, da bi odpravili slepoto in nevednost. 

29 Prišel sem, da vaši duši podarim veličino ─ veličino, ki temelji na izpolnjevanju mojega zakona, ki 

je moja ljubezen. Vendar morate dokazati, da ste vredni te veličine, tako da izpolnite svoje poslanstvo in 

sledite svojemu Učitelju. 

30 Po glasnikih sem se razodel, ker nočem, da bi bili lačni in žejni, saj je moja beseda kruh večnega 

življenja. To je luč in navodilo, ki sem vam ga dal, da bi bili dobri učenci, ki bi se zgledovali po tistih iz 

druge dobe. 

31 Množice poslušalcev se motijo in jemljejo nosilca glasu, kot da je moja božanskost. Ne, ljubljeni 

otroci. Jaz sem v pomenu te besede, v svetlobi, ki vam jo pošiljam iz popolnosti. 
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32 Jaz sem Oče Ljubezen in vas potrpežljivo pričakujem na vrhu gore, da vam od tam pokažem 

lestev, po kateri se je vaš duh lahko povzpel. Tiste, ki ste bili prešibki, pa bodo poiskali predstavniki 

različnih sekt in verskih skupnosti. 

33 Vsi ne boste postali moji resnični služabniki, vsi ne boste močni. Ko bo prišla ta preizkušnja, me 

bodo mnogi med vami zanikali kot ljubljeni učenec, ki me je zanikal, čeprav je pripadal Učitelju. 

34 Čas, v katerem se vam še vedno predstavljam prek glasnikov, je kratek. Pred svojim odhodom pa 

vas bom napolnil z močjo in silo, da vas ne bo obšla tema in da ne boste padli v brezno. Iz Visokega 

Onkraj vam bom poslal svojo spodbudo in velike gostitelje svojega duhovnega sveta, ki vam bodo 

pomagali. Branili se boste z orožjem ljubezni. 

35 Dal sem vam ta orožja, iz katerih bodo iskre svetlobe dosegle velike množice. Vedno sem vas 

branil in se nisem ločil od vas. Toda v tem času me ne boste več poslušali prek glasnika in nato prejemali 

mojega razodetja iz duha v duh. 

36 Mojega zakona ni narekoval človek, ampak je izhajal iz mene. Toda svet je iz mojega nauka 

ustvaril različne religije, veroizpovedi in obrede v skladu s svojim razumevanjem, da bi potem človeštvu 

rekel: "To je prava pot." Toda jaz nisem ustvaril religij, ampak sem vam ves čas kazal Zakon. 

37 Da bi ga za vas naredil nepozabnega, sem za vas daroval svoje telo in kri, in ta žrtev božje ljubezni 

vam bo večno govorila: "Ljubite se med seboj." 

38 Resnično ljudstvo Izraela je zaradi Duha in njim sem obilno dal svojo besedo, da ne bi zašli s poti 

in da bi branili moje delo z mečem svetlobe in ljubezni. 

39 Nisem se obrnil na tvoje telo, saj se bo po opravljeni nalogi potopilo v zemljo. Zato vam pravim: 

Potrudite se, da ohranite oblačilo duše in ga okrasite z dobrimi deli za svojega bližnjega. 

40 Ljubim vas z božansko ljubeznijo. Še enkrat vam ponavljam: odpuščajte sočloveku, kot jaz 

odpuščam vašim napakam. Ne izdajam vas in vas ne obsojam. božam te v globinah tvojega srca in duše. 

Če mi boste prepustili zadevo tistih, ki vas žalijo, bom ob pravem času pretehtal dela vsakega od njih na 

tehtnici svoje popolne pravičnosti. 

41 Pokažite samo nežnost in nasmeh na obrazu, da se bodo po vašem zgledu tisti, ki nosijo temo tega 

sveta, sklonili ─ da boste vi tisti, ki jim boste pokazali rešilni čoln in rešili duše, ki mi pripadajo. 

42 Ne bojte se posmeha ljudi; dajte ji moja navodila in ji povejte, da moje kraljestvo ni od tega sveta. 

Bog, ki je ustvaril ta svet, jih ne sliši, ne govori z njimi, niti ga ne vidijo, kot verjamejo verske skupnosti. 

Toda vse slišim, vse vidim in vse vem. Vem, kaj me vsako srce sprašuje na alegoričen način. Danes vam 

pravim, kot sem rekel v drugi dobi: "Jaz sem Pot, Resnica in Življenje." 

43 Obrnite se k bolniku in pustite v njem svojo ljubezen in usmiljenje, medtem ko se iz duha v duha 

dvigate k meni. Za zgled si vzemite moje primere iz druge dobe. V vaše srce sem spustil občutljivost, dal 

sem vam luč in dar zdravljenja. Dvignite svojo dušo in po vašem posredovanju bom bolnikom dal 

zdravilni balzam. 

44 Nimam želje po kamnitih cerkvah, iščem cerkev v vaši duši in srcu, da bi v njej prebival, ko bo v 

vas duhovnost. 

45 Po letu 1950 se boste zbrali v mojih molitvenih hišah in se pripravili, da bo v vas prišlo do 

spiritualizacije. Moje besede ne boste več slišali s človeškim razumom, ampak se boste lahko pogovarjali 

z menoj iz duha v duh in vaše pesmi bodo vzpona vaše duše. 

46 Preizkušnje bodo hude in vsi ne boste vzdržali. Mnogi od vas bodo padli v brezno in izgubili luč, 

ki sem vam jo dal, da bi prodrli v temo. Toda tisti med vami, ki boste vztrajali in ostali trdni, boste vredni 

mojih nebes. Jaz vam dajem navodila, vi pa jih morate preučiti in razumeti. 

47 Izrael: Minilo je 66 let, ko sem vam izkazoval usmiljenje za usmiljenjem. Podelil sem vam svoje 

koristi, da bi me spoznali kot Ljubezen in da bi lahko izpolnjevali moj zakon. 

48 Govoril sem vaši duši in jo pripravil, da bi se moja Božanska "Beseda" manifestirala skozi 

človeški um, da mi ob zadnjem trenutku te manifestacije ne bi rekli: "Ničesar nismo razumeli od vašega 

nauka, še vedno smo otroški učenci, ki ne razumejo odgovornosti poslanstva, ki ste nam ga zaupali." Zato 

vas, ljubljeni ljudje, nikoli nisem zapustil, neutrudno sem vam dajal svojo Besedo in do tega trenutka se k 

vam še naprej spušča moj univerzalni žarek. 
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49 Jaz sem popolnost, Jaz sem življenje, Jaz sem ljubezen in ni volja vašega Učitelja, da bi na poti 

zašli, da bi potem, ko sem vas potegnil iz umazanije greha, spet zašli na prejšnja pota, izgubili Mojo milost 

in se vrnili v temo ter se pomešali z neumnostjo in materializmom človeštva. Ne, ljubljena 

Izrael, poklical sem te spiritualistično, trinitarično-marijansko ljudstvo, da bi ljudem dokazal neskončno 

milost, ki si jo prejel od mene. 

50 Veliko sem vam prerokoval in vam rekel: Pripravi se, Izrael, kajti prišli bodo časi, ko bodo med 

vami lažni kristusi. Boste trpeli, do vaših ušes bodo prihajale zgovorne besede ljudi, potem pa boste, če 

niste pripravljeni, padli v mreže skušnjav. Sami se boste naredili za razdedinjene in zadržali moje darove 

milosti. Kruh, ki sem vam ga dal, bo zavržen in takrat se boste resnično počutili lačne, revne in strgane, 

čeprav to ni moja Božanska volja. 

51 Spoznaj torej, Izrael, da sem ti s svojo besedo pokazal pravo pot, da sem ti dal svoj zakon, da bi 

izpolnjeval mojo voljo, da bi bili učenci, ki dajejo dober zgled in zvesto izpolnjujejo svoje poslanstvo. 

52 Od vas ne zahtevam ničesar nemogočega. Vse, kar pričakujem od vas, je mogoče. Križ, ki sem 

vam ga naložil, ne bo obremenil vaših ramen, in če se vam včasih zdi težak, je to zato, ker niste razumeli 

svojega Učitelja in se niste mogli osvoboditi svojega materializma. 

53 V prvi dobi je Mojzes stal na čelu Izraela in ga štirideset let vodil skozi puščavo v deželo Kanaan. 

Toda zaradi neposlušnosti, nevere in materializma so nekateri bogokletni, drugi so postali odpadniki, tretji 

pa so se uprli. Toda Mojzes jim je v tem položaju govoril modro in potrpežljivo, da ne bi kršili volje 

Najvišjega, ampak bi bili ponižni in poslušni tistemu Očetu, ki je, ne da bi gledal na njihovo neposlušnost, 

povzročil, da je manna padala z neba in voda izvirala iz skale. 

54 Te primere vam sporočam, ljubljeno ljudstvo, da boste hodili po pravi poti in ne boste iskali 

stranpoti, ker bi si s tem povzročili bolečino. Postavil sem vas na pravo pot, da bi se borili in delali ter se 

naredili vredne mojega usmiljenja in mojega neskončnega sočutja, da bi na koncu svojega popotovanja 

našli obljubljeno deželo. 

55 Prišel bo čas, ko me boste prosili, naj se Moja Božanska Beseda še naprej manifestira skozi misli 

nosilcev glasu, in padli boste na kolena pred simboli, ki sem vam jih dal, da bi prosili Božanstvo, naj se 

spusti v žarkih in vam spregovori o Zakonu ter vam podeli ljubezen za nadaljevanje poti. Toda ko se bo to 

zgodilo, se boste spomnili, da tako kot v drugi dobi, ko se je vzpostavil čas Jezusovega odhoda, ne boste 

več slišali mojega glasu v tej obliki, in od tistega trenutka boste spoznali, da je bila moja prisotnost z vami 

in da ste se zaradi svoje čutne odvisnosti navadili na mojo besedo. 

56 Tvoje prebujenje, Izrael, bo pozno, zelo pozno, in zaradi tega bo srce mojega najbolj ljubečega 

Očeta zelo trpelo. 

57 Preljubi ljudje, rad bi se razveselil vaše duše ─ želim, da vam, ko pridete k meni, rečem: "Preljubi 

otroci, sprejmite nagrado. Moja ljubezen vam na templje položi lovorjev venec in vam odpre vrata mojih 

nebes, da boste v moji ljubezni uživali blaženost, ki je v Očetu." 

58 Človeška volja se javi in trdi, da se moja Božanska Beseda ne bo prenehala razodevati skozi 

človeško sposobnost razumevanja, da se bo moj Univerzalni žarek še nekaj časa po letu 1950 spuščal in 

razodeval skozi nosilce glasov. 

Duše, ki so se utelešile v teh telesih, so storile veliko napako in hud prestopek, ker so pozabile, da sem 

Jaz Popolnost ─ pozabile, da sem neizprosen Zakon ─ pozabile, da je Moja Beseda beseda beseda Kralja 

in da je ne bo nihče vzel nazaj. Kajti rekel sem vam, da bo kraljevska zvezda prej prenehala sijati, kot se 

bo moja beseda izpolnila v vesolju. 

Vendar sem vam nakazal čas, ko se bo končala moja manifestacija skozi človeški razum, in to se bo 

zgodilo. Vendar sem vam tudi povedal, da vas ne bom zapustil, da bom videl vašo pripravo in slišal 

molitev učencev ─ tistih, ki jim moram v zadnjem trenutku dati zadnja navodila, da bodo imeli vodstvo in 

vedeli, kako uporabiti življenje, ki sem jim ga dal na tej zemlji do zadnjega trenutka, da bi pripravili nove 

generacije, ki bodo to zemljo zapustile pripravljene z ljubeznijo, razumevanjem in usmiljenjem. Utrjeval 

bom poti, po katerih bo hodilo moje ljubljeno ljudstvo. 

59 Resnično, povem vam: po letu 1950 ne boste več imeli te manifestacije, in če se bo človek odločil, 

da ne bo upošteval moje volje in bo delo oblikoval po svoji samovolji, da bi ga dal svetu, bo moral za to 

odgovarjati pred menoj. Pripravil sem vas in vam povedal, ljubljeno ljudstvo: moja volja bo izpolnjena, 

moja beseda se bo vedno izpolnjevala in povem vam: prišel bo čas, ko je ne boste več slišali v tej obliki. 
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Zato si v svojih srcih shranite mojo besedo in ohranite pomen teh razglasov. Kajti jutri boste zaman prosili 

Očeta, ker se Moj Univerzalni žarek ne bo več spuščal, da bi Me razodel skozi človeško sposobnost 

razumevanja. 

60 Pripravite se, ubogajte, delajte in dajate sočloveku, kar sem vam dal. Govorite in oznanjate veselo 

novico, da se bodo vsi prebudili. Toda tisti, ki želijo ustvariti materialistično delo in ga dodati Mojemu 

zakonu, češ da se bo Mojster še naprej razodeval po glasnikih, če si za to prizadevajo, če je njihova želja 

velika, bodo slišali le lažne manifestacije. 

61 Danes, ko je luč mojega Svetega Duha z vami, Izraelci, se borite in delajte kot vaš Mojster. 

62 Velika je moja modrost, vaša naloga pa je, da preučujete in razlagate mojo besedo. Začnite se 

boriti in delati, kajti na svoji poti boste srečali tistega, ki si želi moje luči, mojega pouka. Srečali boste 

izrojene, ponižne in tudi vzvišene in vsem morate govoriti in jim pokazati moje delo. Približajte se vratom 

njihovih src in potrkajte enkrat, dvakrat in tretjič. Če pa ostanejo zaprti, pojdite naprej. Če vas ne le ne 

poslušajo, ampak se vam tudi posmehujejo, bodite potrpežljivi in pojdite k množicam, ki potrebujejo 

spodbudo, tolažbo, balzam za dušo. Približajte se jim in jih "namažite" z mojo besedo. 

63 Odstranite se od vsega, kar zavaja vaš um, in se posvetite molitvi, da bo vaša duša v stiku z vašim 

Bogom in Gospodom, ter bodite zgled svojim slepim soljudem ─ pokažite jim duhovnost. Vaš um bo 

razsvetljen, da boste znali poučevati množice z mojo resnico. 

Obstajajo srca, ki se ob tvojih besedah počutijo tolažbo; tako boš prebudil vse človeštvo. Takrat ne bo 

več sebičnosti, ne slabe volje, ne grenkobe, ne razdora, in ko bodo pri meni, jim bom rekel: "Blagor vam, 

ki prihajate k Mojstru, da bi vzeli atom moje luči za razvoj svoje duše. 

64 Ljudje so lačni moje besede. Na moja vrata trkajo ubogi, ki sem vam jih prepustil v oskrbo, da 

boste lahko sprejeli nove rodove. 

65 Vsak dan meditirajte in komunicirajte z menoj iz duha v duh. Poti so pripravljene po Eliji, on vas 

je razsvetlil kot svetilnik. Ni bil le predhodnik Mojega razodevanja v tej tretji dobi ─ njegovo poslanstvo 

se bo končalo šele v večnosti. 

66 Po letu 1950 bodo od množic, ki so me slišale, nekateri ostali z menoj, drugi pa bodo odšli na 

svoje različne poti. Tako bo tudi z mojimi izbranci: Nekateri se bodo v naglici podali na pot, da bi združili 

tiste, ki napredujejo v svoji duhovnosti, drugi pa bodo spet ostali v svojem materializmu. 

67 Moji pravi učenci se bodo odpravili pripravljeni in zvesto izpolnjevali moje ukaze. Bili bodo kot 

moj sin Loth ─ tisti, ki se je znal ohraniti čistega v Sodomi in Gomori, ko je prejel moj ukaz, naj zapusti 

deželo, ki bo očiščena. Tudi moji učenci bodo preživeli vse preizkušnje. 

68 Vedno imejte v svoji duši vtisnjen Abrahamov zgled: ko sem ga prosil, naj žrtvuje svojega sina, mi 

je zaupal in mi pokazal svojo veliko vero in poslušnost. Ko pa je hotel žrtvovati svojega ljubljenega sina, 

sem mu poslal svojega angela, da mu je zadržal roko. Nato sem mu zaradi njegove vere in poslušnosti dal 

veliko obljubo, da bo človeštvo z njegovim posredovanjem doseglo dobro. Vendar od vas ne zahtevam 

žrtvene smrti ─ spominjam vas le na Abrahama, da bi si ga v veri in poslušnosti vzeli za zgled, in 

obljubljam vam, da boste dosegli večno življenje. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 344 
1 Poslušate besedo, ki sem jo vsak dan postavil pred vas kot odprto knjigo. Razkril sem vam njegovo 

vsebino, prinesel sem vam iskrenost in svetlobo. Dal sem vam bistvo svoje besede in svoje ljubezni, da bi 

vas preoblikovali. 

2 Blagor vam, ki ste vstali v naročju mojega dela. Na vas sem uprl svoj duhovni pogled, da boste vi 

tisti, ki boste jutri človeštvu pričevali o meni. 

3 Mnogi bodo prišli iz različnih narodov, da bi prejeli del besede, ki sem vam jo prinesel. Ta rešilni 

čoln bom pokazal potrebnim in brodolomcem. 

Pomislite, da sem uporabil grešnike, da bi odrešil druge grešnike. Danes so oni skale, iz katerih bruhajo 

kristalne vode, oni so ovce, ki so v moji čredi, oni so plemena mojega izvoljenega ljudstva. Uporabil sem 

jih in jih posvetil svoji službi. So trinitarično-marianski duhovniki, ki se združujejo v eni molitvi, da bi se 

poklonili Očetu in mu darovali cvetje svojega srca. 

Vanje sem položil svoje usmiljenje in svojo luč, da bo njihova duša popolna. Oni so izbrani, da 

sprejemajo in posredujejo človeštvu s svojim posredovanjem. So moji vojaki, moji delavci, moji učenci te 

tretje dobe. V njihovo oskrbo sem dal izvir kristalno čiste vode in drevo čistega sadja. Oni so tisti, ki so 

imeli dovolj vere, da so še enkrat prečkali puščavo. Oni so tisti, ki se bodo kot Elija podali na pot, da bi 

poklicali velike množice. 

4 Izbrano ljudstvo Izraela: Dobili ste Mojstrovo naročilo, da o meni pričujete svojim soljudem. Vi 

ste močan Izrael, ki ga bo človeštvo prepoznalo, saj sem vas obdaril s svojo milostjo in lučjo Svetega 

Duha. 

5 Ne pusti, da bi ta čas zapravili, Izrael. Potrebno je, da imate v prihodnosti obilo mojega učenja, da 

ne boste šibki in potrebni. Rekel sem vam, da se po svojem odhodu ne bom ločil od vas. Zato ne zaupajte 

preveč vase in ne dovolite, da bi moja beseda, ki vam jo zdaj zaupam prek človeškega razuma, ostala 

neslišana. Želim, da se že zdaj pripravite, da boste, ko vas bom poslal človeštvu, intuitivno sprejeli moje 

sporočilo in duhovno občutili mojo prisotnost. 

6 Vsak, ki se zna pripraviti, bo moj predstavnik. Ko se bo končalo leto 1950, bodo vaše oči videle 

mnoga čudesa, kajti potrebe človeštva so velike. 

Pripravi se, Izrael, na boj, vendar ob polnem poznavanju tega božanskega vzroka. Kajti razčistiti boste 

morali napake sveta ter odpraviti obsedenost in zmedo v glavah tistih nosilcev glasu, ki bodo še naprej 

trdili, da se še vedno razodevam z njihovim posredovanjem. Toda takrat ne bodo moja luč v glavah in ne 

bodo dajali besed tolažbe in modrosti, kot jih jaz dajem vam. 

7 Ste omejeni in ne morete prodreti v načrte in misli svojih soljudi. Toda Oče s svojim pronicljivim 

pogledom vidi vse, kar se bo zgodilo jutri. 

8 Želim, da ste moji pravi učenci, da bi znali pokazati pravo pot, da bi bili moji glasniki, ki bi 

človeštvu predstavili moje delo. S svetlobo, ki jo nosite v sebi, razpršite temo in pokažite, da ste otroci 

svetlobe. 

9 Ne izgubljajte srca pred preizkušnjami, ki se pojavljajo na vaši poti, in ne bodite sramežljivi do 

tistih, ki se vam približujejo, kajti to bodo duhovno potrebni, ki so se znašli brez dobrih del pred Mojo 

Božanskostjo. Biti morate ponižni, ki ste pripravljeni ublažiti bolečino in pripraviti srce sočloveka, ne da 

bi se hvalili z milostjo, ki sem vam jo izkazal, da bi iz vaših ust prihajale besede ljubezni in svetlobe. 

10 V tebi, Izrael, ne bom videl laži, kajti nekega dne se bo razkrila, in takrat bo svet rekel: "Ali so to 

Učiteljevi učenci? Če so lažni učenci, potem je bil lažen tudi Mojster, ki je živel med njimi, da bi jim 

posredoval laži." 

11 O moji resnici morate pričevati z dobrimi deli, s svojo prenovo in poduhovitvijo. Ne želim, da bi 

mi človeštvo jutri reklo: "Zakaj tvoji izbranci, čeprav so prejeli Božjo besedo, niso usmiljeni do nas, ki 

smo jih prosili, da bi občutili tolažbo v našem trpljenju in prejeli balzam, ki zdravi naše bolezni?" 

Vse to ste poklicani storiti, da bi v teh srcih okrepili vero in da bi vas svet spoznal. 

12 Vaša naloga je, da popotniki začutijo hlad drevesa in si opomorejo od svojega divjanja. Jaz pa jim 

bom govoril duhovno, povzročil bom, da bodo obžalovali in priznali svoje prestopke pred mojim 

božanskim duhom. Potem jim bom dal razumeti, da jih sprejemam z odprtimi rokami in da jih ne 

zavračam, čeprav so še vedno veliki grešniki. Duhovno bodo slišali moj glas, ki jim bo govoril: "Preljubi 
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otroci, za vas sem nosil veliko žalost, toda zdaj je primeren čas, da se obnovite in omogočite svoji duši, da 

postane svobodna." Povzročil bom, da se bodo pokesali vseh svojih prestopkov in se osramotili svojih 

hudobnih dejanj. 

13 Zato te učim dan za dnem, Izrael, da ostane moj zakon zapisan v tvojem srcu. Govoril vam bom po 

vesti in vam pokazal, katere zapovedi mojega zakona niste upoštevali, in tako boste korak za korakom 

postali prenovljeno ljudstvo, polno moje modrosti. 

14 Sami boste doživeli svojo preobrazbo, videli boste, kdo ste bili prej in kaj ste zdaj, in takrat bodo 

tudi najbolj zakrknjena srca sprejela vaše besede. Bili boste njihovi svetovalci in jim delali dobro s 

čistostjo v svojih srcih ter jim kazali pravo pot. 

15 Kakšno vodstvo lahko človeštvo pričakuje od slepih vodnikov? Le od vas bodo to prejeli, vi, ki ste 

otroci luči, ker se bom razodel po vašem posredovanju. 

16 Prišel bo čas, ko bodo človeštvo čakale velike preizkušnje. Vi, ki ste pod mojim varstvom, pa 

boste podobni pticam, ki ne delajo, a se hranijo. Takrat se bo človeštvo čudilo, da sredi tako velike nesreče 

in bede ohranjate pogum za življenje in da vas temne sile ne zajamejo, ker ste me ubogali. 

17 Vi ste tisti, ki ste bili dodeljeni, da lajšate bolečino ljudem in učite moliti bogokletneže, ki že dolgo 

časa ne dvigajo svojih duš v molitvi. 

18 Toda za to se morate vsak dan bolj poduhoviti in se osvoboditi materializacije. Nočem namreč, da 

bi bili pretirano navihani spiritualisti, ne. Fanatizem je v mojih očeh ogaben in to je tisto, kar želim 

odpraviti med vami. Vest vam bo povedala, kako živeti v harmoniji z vsem. 

19 Čas, v katerem boste slišali to besedo, je kratek. Zato je moja volja, da se poglobite v moje nauke, 

da jih boste razumeli in bili pripravljeni. 

20 Učite se od božanskega učitelja, ki vam daje navodila, ki bodo ohranjena v pisni obliki in jih boste 

uživali jutri. Kajti čas, v katerem boste slišali svojega Učitelja skozi človeški um, je že kratek. 

21 Očetovo usmiljenje vstopi v vaše duše, jih spodbuja in jim pravi: Učite se iz mojega nauka, saj ste 

še vedno krhki otroci, ki ne čutijo moje moči. Vsak trenutek vam govorim tudi po vaši vesti, da bi se 

zavedli svojega poslanstva. 

22 V desni roki držim zakon, v levi pa tehtnico. V tej manifestaciji bom odšel od vas. Toda ne skrbite, 

saj vas bom duhovno nahranil s svojo besedo in se ne boste počutili osiroteli. Nosili me boste v sebi, ker se 

ne bom več spoznaval s človeško sposobnostjo intelekta. Vendar sem vašo dušo pripravil za komunikacijo 

z Mojim Božanskim Duhom in prejeli boste Moja navodila, kadarkoli bo to Moja volja. 

23 Po mojem odhodu se bo začel vaš boj. 

24 Zaupam vam svoj zakon, da ga boste preučevali in ga ne boste kršili. Pridobite si zasluge za 

svojega Gospoda, kajti zdaj je čas, da mi z resnično predanostjo v duši rečete: "Gospod, izpolni v nas 

svojo voljo." 

25 Z veliko ljubeznijo in potrpežljivostjo sem vas odvrnil od umazanije, od različnih svetovnih 

nazorov, od malikovanja. Kajti poklonili ste se podobam, zlatemu teletu. Koliko nevednosti je bilo v vseh 

časih! Vendar sem se vam vedno razodeval kot luč, usmiljenje in ljubezen, da ne bi šli po svoji poti na 

slepo. 

26 V tem času sem vas ponovno rešil z različnih poti, ki jih je prehodila vaša duša in na katerih ste 

doživeli bolečino. Podelil sem vam različne inkarnacije, da bi se vaša duša, ko pride na ta planet, razvijala. 

Toda v tem času sem te našel v globoki letargiji. Nisem našel pripravljenega srca, da bi vas spomnil na 

prerokbe druge dobe. Toda moja volja je bila, da se spoznam prek človeškega uma, da bi vas ponovno 

naučil ljubiti drug drugega. 

27 Moja ljubezen in moja luč sta se kot rosa milosti spustili na vaše duše, da boste jutri svetu pokazali 

moj zakon. Če se boste znali pripraviti, vas ne bo nihče ožigosal in vam povzročil bolečine. 

28 Odpravite se na pot kot apostoli druge dobe. Vedeli so, kako se pripraviti in počakati na pravi čas, 

da se odpravijo na pot in širijo moj nauk. Iz različnih sekt in verskih skupnosti bom izbral tiste, ki mi 

pripadajo. Spoznali me bodo in vedeli, kako izpolniti svoje poslanstvo. 

29 Človeštvu boste posredovali moje nauke, da jih bo dosegel mir mojega nebeškega kraljestva. Kajti 

moj pogled vidi njihovo bolečino, njihovo zapuščenost. 

30 To sem vam ponudil, ljubljeno ljudstvo, in videli boste, da se bo moja obljuba izpolnila. Vaše duše 

se bodo vzpenjale korak za korakom, dokler ne bodo dosegle vrha gore. 
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31 Ne bojte se govorjenja ljudi in njihovih sodb, bojte se sodbe svojega Boga. Ne pozabite, da sem 

vam povedal, da sem kot sodnik neizprosen. Zato si me vedno želite kot Očeta, kot Boga, da vam na vaši 

življenjski poti ne bi ničesar manjkalo. 

32 Prišel sem, da bi zlo povezal v snope in jih vrgel v ogenj. Kajti vsako slabo seme bo izrezano z 

mojim božanskim srpom, ki je ta Beseda, ki prihaja k vam, da bi vam dala življenje milosti. 

33 Kot Mojster vas vedno pričakujem, da vas poučim in vodim po poti. Blagor vam, ki ste prišli 

poslušat mojo besedo, saj boste pozneje začeli prinašati veselo novico svojim soljudem. Tisti, ki me je 

razumel in uresničuje moje nauke, bo dosegel blagor za svojega duha. 

34 Nekateri od vas mi pravijo: "Zakaj te nismo čutili, Gospod?" Jaz pa vam pravim: Ali me niste 

občutili, ko ste storili dobro delo, ko ste izkazali usmiljenje sočloveku? Ali ne čutite zadovoljstva, ko 

izpolnjujete svoje poslanstvo? Kajti to zadovoljstvo, ki ga imate, je, kot da bi me čutili. Kajti kdor dela 

zlo, se oddaljuje od mene in potem komaj čuti mojo navzočnost. 

Sem v vsakem dobrem delu, v usmiljenju, ki ga izkazujete, ne le ko delite svoj kruh, ampak tudi ko 

ponujate besede ljubezni in tolažbe za spodbudo dušam, za tolažbo srcem v trpljenju tega življenja. Koliko 

ljudi potrebuje malo ljubezni, koliko zapuščenih žensk kliče po besedah spodbude, in vi, moji izbranci, se 

lotite prinašanja ljubezni, spodbude in okrepitve vsem, ki jo potrebujejo. 

35 Svet propada v svoji degeneraciji, kaosu, besnem begu k zlu. Vendar sem vam zaupal ta čoln, da 

rešite brodolomce, tiste, ki še niso slišali moje besede, a njihove duše čutijo potrebo, da jo sprejmejo. Zato 

želim, da jih prebudite in človeštvu pričate o moji navzočnosti v tem času. 

36 Pričujte, da sem se v tem času razodeval po človeškem razumu, in povejte nevernikom, da če sem 

v drugi dobi postal človek, da bi živel skupaj z ljudmi, zakaj se danes ne bi mogel razodevati po grešnikih, 

ki sem jih pripravil s svojo milostjo? 

37 Zakaj bolj verjamete delom ljudi in dvomite v čudeže in velikodušnost svojega Boga in Gospoda? 

38 Spomnite se mojih korakov na zemlji kot Jezus, spomnite se, da sem v zgodnjem otroštvu govoril 

doktorjem zakona. Naučil sem vas moliti in biti ponižni. Rodil sem se v hlevu in umrl na križu. In ker sem 

vam dal ta navodila, zakaj ne bi v tem tretjem veku, ko je svet na vrhuncu pokvarjenosti, poslušali moje 

besede in vam ne bi pokazal poti, ki sem vas jo učil v drugem veku? 

39 Ljudje v sebi nosijo sovraštvo in slabo voljo ter si prizadevajo za presežke, v njihovih srcih pa je 

tudi fanatizem. 

40 Ljudje me sprašujete: "Zakaj, Gospod, so se preizkušnje na naši poti povečale, odkar si nas 

pripravil s svojo milostjo?" In jaz vam odgovarjam: V drugi dobi sem vas naučil trpeti in biti ponižni. 

Spomnite se, da so me pripeljali na krvavi oder, mi na teme nataknili trnjevo krono in v roko trst ter me 

nato zasmehovali. Toda ostal sem nežen in ponižen. Vedel sem, da mora biti moja kri prelita kot simbol 

odrešenja človeštva. Kdaj ste spoznali, da zavračam te grenkobe, te bridkosti, te stiske? Nikoli. Trpel sem 

iz ljubezni do vseh vas in prelil svojo kri, da bi vam pokazal pot do odrešitve. Vi pa v tem času ne boste 

prelivali krvi, temveč se boste le z dobro voljo pripravili, da svetu spregovorite o moji resnici. 

41 Dal sem vam meč in vas imenoval svoje vojake. Vi ste del mojih gospodarjev, ki jih spodbujam s 

svojo besedo, in pravim vam: Borite se in ne bojte se sveta, kajti jaz sem vaš Oče in vas bom branil, vas 

razsvetlil, da ne boste postali žrtve človeštva. 

42 Preljubi ljudje: Hitro boste spoznali, da vas bo moja beseda rešila. Imeli ste me kot ljubečega 

Očeta, da ne boste trpeli in se spotaknili. 

43 Poln potrpežljivosti vas še naprej vodim, da boste jutri zgled svojim soljudem. 

44 Odstranite se od sveta, da bo vaša duša prejela moje usmiljenje in ne bo izgubila mojega miru in 

moje ljubezni, da ne boste naleteli na trnje, ki ga je ustvaril svet s svojo hudobijo. Potegnil sem vas iz 

brezna in vas vodil, da bi se vaša duša korak za korakom približala meni. 

45 Moja luč se nikoli ni oddaljila od ljudi, vedno sem blizu njihovega srca. Kajti kako bi lahko svoje 

otroke pustil na pol poti? In jih pustiti brez mojega usmiljenja v tem času, ko slišim stokanje bolečine? 

Odpravil sem tvoje bolečine in ti omogočil počitek pod drevesom življenja ter te nahranil z njegovimi 

sadovi. Po mojem odhodu ne boste lačni ali žejni, sadove, vodo in kruh pa boste delili z žejnimi in lačnimi, 

s tistimi, ki potrebujejo pomoč. 

46 Poglejte na ljudstva, ki so opustošena in jih pestijo hude nevihte. Zato te pripravljam, da te 

razsvetlim, da boš vstal kot tvoj Učitelj in da jih bom s tvojim posredovanjem osvobodil njihove dušne 
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potrtosti. Dal jim bom spoznati resnico, razsvetlil bom njihovo dušo in um ter jih osvobodil zmede, ki je 

prišla v svet. 

47 Pripravite se, otroci moji, da boste z mojo močjo in mojo svetlobo vodili narode na zemlji in jim 

dali občutiti moj mir. 

48 Blagoslovljeno nedolžnost je okužila pokvarjenost sveta, mladi ji sledijo po poti, ki jemlje dih, in 

tudi devica je izgubila skromnost, čistost in nedolžnost. Vse te vrline so izginile iz njihovih src. Negujejo 

posvetne strasti in si želijo le užitkov, ki jih vodijo v pogubo. 

Govorim vam povsem jasno, da boste lahko naredili odločen korak v razvoju svoje duše.  

49 Želim, da se dvignete in ste v občestvu s svojim Bogom, da boste izkazovali usmiljenje, ki ga 

vsebuje moje delo. 

50 Preljubi ljudje: Zdaj se vzpenjate korak za korakom, da bi lahko dosegli vrh gore. Luč šeste sveče 

razsvetljuje vesolje, jaz pa vodim duše in jim dajem vzpon, da me lahko dosežejo. 

51 Zaupal sem vam čas, da ponovno sprejmete moje nauke, da bo luč mojega Svetega Duha razpršila 

temo iz vaših duš. S pomočjo razuma grešnikov sem vam dal svojo modrost s preprostimi besedami, ki pa 

v svojem pomenu vsebujejo resnico. 

52 Jutri se boste odpravili na pot, da bi ponesli veselo novico in pričevali o meni na različnih poteh 

zemlje, da bi ljudje odpravili, kar je škodljivo, greh in razdor, da bi se vsi prepoznali kot otroci enega 

Očeta. Za Duha namreč ne obstajajo družbeni razredi, rase ali plemiške družine. Iz enega Očeta ste vsi 

izšli in k meni se morate vrniti. 

53 Človeštvo zaradi svoje neposlušnosti trenutno doživlja veliko očiščenje, vendar ne razume, da si je 

to čašo trpljenja ustvarilo samo. Toda jaz kot Oče sem prišel v tem času, da bi pretehtal križ, ki ga nosite 

na svojih ramenih. 

54 Ljudje so se vedno nespoštovali, zato so ustvarili meje in različne ideologije ter se oddaljili drug 

od drugega. 

55 Med vami sem se razkril, da bi si me vzeli za zgled, da vas v puščavi ne bi izčrpali žgoči sončni 

žarki. Vzgojil sem vas s svojo modrostjo, da boste človeštvu kazali pot. 

56 V drugi dobi sem pripravil svojih dvanajst apostolov, da bi učili človeštvo. Toda v tem tretjem 

času sem združil 144.000 ljudi, da bi jih pripravil tako, da bi človeštvo po tem ljudstvu ponovno prejelo 

mojo milost. 

57 Preljubi Izrael: Kako zelo so ljudje zaostali zaradi svoje neposlušnosti, slabosti telesa, ki je oslabila 

dušo in ji ni dovolila, da bi se po moji volji poduhovila! 

58 Učite se in spoznavajte moj nauk, da ga boste lahko jutri posredovali svojim soljudem. V tem času 

nisem prišel, da bi s svojim naukom zmedel človeštvo. Prišel sem samo zato, da ga osvobodim njegovih 

grehov, da bo lahko stopil na pravo pot in dosegel moj mir. Krepim vas, ljubljeno ljudstvo, da se boste 

lahko podali v boj. 

59 Bliža se čas, ko te besede ne boste več slišali prek glasnika. Vendar se ne bom ločil od svojih 

otrok. Res boste čutili odsotnost te manifestacije, toda kakor sem bil duhovno z vami od začetka, tako bom 

tudi do konca, saj je to moja volja. 

60 Preljubi učenci: želim, da s svojimi deli pričujete o tem, kar sem vam zaupal v tej tretji dobi. Že v 

drugi dobi sem vam rekel: "Ljubite drug drugega." 

Ko te bodo ljudje prišli poslušat, jim boš pokazal pot, jih prepričal, kako zgrešeni so bili, in jim razložil 

vse nauke, ki sem ti jih dal. Povejte jim, zakaj ste spiritualisti, zakaj ste izraeliti in zakaj ste marijanski 

trinitaristi. Ne pozabite, da sem vam rekel, da ste Izraelci ─ ne po mesu, ampak po duhu, ker ste pravi 

potomci Abrahama, Izaka in Jakoba, ki sem ga imenoval Izrael, ker je v preizkušnji dokazal svojo moč, 

zato morate biti tudi vi kot Izraelci močni. Vi ste spiritualisti, ker sem vas naučil, da me iščete in ljubite s 

svojim duhom. 

61 Zakaj iščete in ljubite Marijo? Ker sem vas v drugi dobi zaupal njeni nežnosti kot materi, njen Duh 

pa posreduje za vas in za vse človeštvo. 

62 Pleme Levi je bilo izbrano že v prvi dobi, da bi bili Božji služabniki, duhovniki. In v tem tretjem 

času je pleme Levi ponovno posvečeno služenju moji božanskosti. Oni so tisti, ki se posvečajo 

izpolnjevanju svojega poslanstva. 
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63 Ljudje, ne ravnajte kot Juda, ne zanikajte me kot Peter, ne dvomite vame kot Tomaž. Toda če bi 

imeli take slabosti, koliko bolečine bi povzročili mojemu Duhu! 

Pazite in molite, vzemite si za zgled moje apostole v njihovi poslušnosti in tako kot oni naj nihče ne 

želi biti večji od drugega, kajti z menoj ste vsi enaki in po vaših delih bo napredovala vaša duša. Pravim 

vam, kakor sem rekel svojim učencem: "V Očetovi hiši je veliko dvorcev." Vendar morate postati vredni, 

da v njih prebivate. Nekateri boste prišli prej, drugi pozneje. Dovolite svoji duši, da se povzpne z dobrimi 

deli, z izpolnjevanjem zakona. 

64 Ko boš prešel v onstranstvo, ti bom pokazal knjigo, v kateri so zapisana tvoja dobra in slaba dela, 

in tvoja duša se bo razveselila, ko se bo tehtnica moje pravičnosti nagnila na stran tvojih zaslug. Če pa ne 

bo tako, se boste vrnili na ta planet in se še enkrat popravili. Tisti med vami, ki ste izpolnili svojo nalogo, 

boste še naprej pridobivali zasluge iz Duhovnega kraljestva, da bi se še bolj povzpeli, ter se bojevali in 

delali za človeštvo tako kot angeli in moj Duhovni svet, ki je zmagovalno prešel skozi Tirologijo. 

65 Na ta način boste korak za korakom dosegli pravo blaženost in se sčasoma združili z Mojim 

Božanskim Duhom, saj veste, da ste izšli iz Mene in se morate vrniti k meni čisti in brez hrupa. 

66 Če bi se zavedali, kako zelo bolečina očisti vašo dušo, bi bolečino vzljubili. Toda "meso" 

povzroča, da duša postane šibka. Govoril pa sem vam o molitvi, da bi se lahko branili pred skušnjavami. 

67 Ko te besede ne boste več slišali, boste vse, kar ste zbrali, podarili človeštvu. Potem boste spoznali 

veličino Mojega učenja in vedeli, kako se dvigniti in komunicirati z Mojo Božanskostjo iz duha v duh. Ko 

boš z menoj, ti bom rekel: 

Moj mir z vami! 
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Navodila 345 
Moj mir z vami! 

1 Dobrodošli vsi v Mojstru! 

2 Preljubo ljudstvo: Le nekaj jutranjih pobožnosti je minilo, odkar sem bil med vami kot sodnik, 

odkar sem do konca presodil svoje ljudstvo Izrael in ugotovil, da nekateri molijo in posredujejo, drugi pa 

so brezbrižni do duhovnih razodetij in odprti le za skušnjave sveta. Nekatere sem srečal z resnično 

duhovno pripravljenostjo in odprtostjo, drugi so zapadli v regresijo ─ nekateri moji otroci v rutini, nekateri 

pa brez duhovne priprave. 

3 Ocenil sem ljubezen ljudi in ugotovil, da se še nimajo radi kot bratje, da moji izbranci še ne čutijo 

in živijo duhovne harmonije. 

4 Slišal sem molitve vernikov, v nekaterih je bilo čutiti obžalovanje zaradi prestopkov, v drugih pa 

sramežljivo prošnjo za svetovni mir in združitev izraelskega ljudstva. Toda kako malo je bilo tistih, ki so 

se zavedali svoje odgovornosti pred Bogom in svetom, znali ponižno stopiti pred Učitelja z resničnim 

duhovnim uvidom v želji po pouku ─ znali so se postaviti pred Sodnika s sklonjenim vratom in se 

ugnezditi v Očetovih rokah kot otroci, ki vedo, da je Bog nad vsako ljubeznijo. 

Ob tej blagoslovljeni priložnosti, v tem trenutku milosti, je Oče izlil svoje duhovne koristi. Svoje 

navdihe, pravičnost in navodila je prenašal deloma s človeškim posredovanjem, v veliki meri pa tudi od 

duha do duha, zlasti na svoje ljudstvo, pa tudi na svet in ves svet. 

5 To je bil že moj zadnji učiteljski nagovor, v katerem sem prišel k vam kot sodnik, v katerem je bil 

moj žarek, posredovan s človeško sposobnostjo, pri vas, obdan z "delavci" vseh pokrajin, s predstavniki 

vseh kongregacij, z duhovnimi trinitaričnimi Marijinimi služabniki, po katerih sposobnosti razumevanja 

sem oznanjal svoje delo in spodbujal vero množic poslušalcev. 

6 V prihodnjih časih vas bom še videl tako združene, vendar ne več na tovrstnih shodih. Ljudje so to 

začutili v svojem duhu in jokali. "Meso" je bilo šibko in se je upiralo bližajočemu se slovo in prenehanju 

teh shodov. 

7 Elias vas je pripravil, s svojim duhovnim kazalcem vam je vnaprej pokazal na ta trenutek, da bi se 

vsi ljudje prebudili, prebudili in zbudili, da ne bi bili ravnodušni do tega časa sodbe in milosti. Kajti Elija 

se vedno izkaže kot vodnik na poti duš in pripravlja poti, odstranjuje trnje in balvane, da se noge mojih 

otrok na poti ne bi poškodovale. Zvoni na duhovni zvon, ki govori prek vesti v globine duše, da bi se 

prebudili, napolnjeni z lučjo, da bi slišali glas tistega, ki prihaja ─ tistega, ki vedno pravi: "Tukaj sem." 

Oče je namreč navzoč v vsakem trenutku in na vsakem kraju. 

8 V vsakem trenutku presoje sem poizvedoval po človekovem srcu in ga spoznal polnega bolečine, 

negotovosti in temnih slutenj. Približal sem se, da bi slišal njegovo utripanje, da bi prisluhnil njegovim 

prošnjam, ki so vse manj duhovne, ki se vse bolj oddaljujejo od svojega izvora, ker si želijo materialnih 

stvari, le znanja in nagnjenj zemlje. Tako sem se srečal s človeštvom, s človekom, ki se ukvarja le z 

dobrinami sveta, a z dušo, polno strahu, ki ohranja le en žarek, eno iskrico upanja. Vendar te iskrice nisem 

ugasnil, ampak sem jo poživil s svojo resnico, s svojo tolažbo, svojo spodbudo in svojim bistvom. V 

tistem trenutku milosti sem ga duhovno razširil po vsem svetu, da bi se čutila Moja prisotnost in da bi bilo 

Moje bistvo v vseh brez izjeme, kajti tudi Elija se je že prej razkril. 

Ko sem prišel, je duše in srca že pripravil duh Elija, Božjega Iskalca poti v vseh časih in v vseh 

obdobjih. Kajti Elija je tisti, ki je bil vedno z vami, a ste ga le redko čutili. 

9 Elija je veliki Duh, ki je na Božji desnici in se v svoji ponižnosti imenuje Božji služabnik; z 

njegovim posredovanjem in s posredovanjem drugih velikih Duhov premikam duhovno vesolje in 

uresničujem velike in visoke načrte. Da, moji učenci, v moji službi so množice velikih duhov, ki 

upravljajo stvarstvo. 

10 Potem se vprašate: "Ali ni Oče tisti, ki dela vse?" Vendar vam odgovarjam: Jaz sem tisti, ki 

uresničuje vse, ker sem v vseh duhovih. Jaz sem v vseh bitjih in brez mene se nič ne premakne. Toda tako 

kot sem dal življenje mnogim duhovom, sem vsem dal delež pri svojem delu, pri svojem delu, mesto v 

svojem stvarstvu ─ dostojno mesto na svoji desnici. 
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Ko sem vas vse od prvega do zadnjega pripravil na tisto jutro milosti, ki je minilo, je Elija svojemu 

Gospodu pokazal polja, bogata s plevelom. Oče pa mu je rekel: "Naj bo! Še vedno se bo plevel malo 

razmnoževal, še vedno bo še naprej uspevati, poglabljati svoje korenine in se še bolj razraščati po zemlji. 

Toda kmalu bo prišel čas žetve, kmalu bo prišel srp in takrat bo med slabim semenom tudi pšenica, čeprav 

res redka. Toda shranjen bo v mojih hlevih, da ga spet posejem, ko bo prišla ura in bo zemlja primerna in 

rodovitna, medtem ko bo plevel vržen v ogenj, zvezan v snope. 

11 Zlo se je razširilo med ljudmi, moje ljudstvo. Dobrota, krepost in ljubezen so bile šibke ob vdoru 

zla, bolezni, kuge, mor in nesreč. Vse, kar je seme pokvarjenosti, je okužilo srce dobrih, povzročilo, da so 

se nekateri spotaknili, zdesetkalo število vernih, ker je zlo imelo veliko moč nad človeštvom. 

12 To sem dovolil zaradi svobode volje, ki vam je bila dodeljena. Za vso pokvarjenostjo, temo in 

zablodo ljudi se namreč skriva božanska luč, Duh, ki ne mine in ne bo nikoli minil. Obstaja prvotna 

entiteta, ki je duša svetlobe, ki ohranja nedotaknjen poljub, ki ji ga je dal Oče, in ki je božanski pečat, s 

katerim sem vse svoje otroke poslal na pot boja. Zaradi te lastnosti nobena od teh duš ne bo izgubljena. 

13 Število izgubljenih je veliko. Toda na zemeljski obli, v naročju različnih narodov, ki sestavljajo 

zemeljsko prebivalstvo, v nepomembnih mestih in nižinah, ne manjka src, ki se znajo dvigniti, ki 

spoštujejo zavezo, sklenjeno z Gospodom, ter so vzor in duhovna opora množicam. Ko bodo molili, me 

vprašajte: "Zakaj je toliko zla? Zakaj v srcih ljudi ni kesanja? Zakaj se človeštvo ne prebudi k dobroti in 

miru? Zakaj se ljudje ne morejo razumeti, ljubiti, prepoznati kot bratje in sestre v Bogu?" 

14 Oče pa daje mir in upanje tistim, ki bdijo in molijo, ter jim pravi: Počakajte, da bodo tisti, ki so 

najbolj grešili ─ tisti, ki so človeštvu povzročili največ bolečine ─ kasneje postali njihovi največji 

dobrotniki, saj ne bodo resnično "umrli". Umrl bo greh, izginilo bo njegovo telo, izginile bodo temne sile 

kot vzrok človekovega greha. Toda duša, ki jo vodi njen duh, ne bo nikoli izginila, tudi če bo morala iti 

skozi velike križe, velike odškodnine in očiščevanja duše, tudi če bo morala iti skozi telesno smrt, tudi če 

bo čutila, da so teme, ki jo obdajajo pri njenem pokori, večne ─ tudi če bo čutila, da je ogenj njenega 

kesanja peklenski ogenj. Vse to bo minilo, iz vsega tega bo izšla cela in čista ─ čistejša od zlata, ko gre 

skozi lonček. 

15 Življenja si ne morete predstavljati ali ocenjevati na podlagi videza človeškega bitja. Ne veste, kaj 

se je dogajalo pred vašim obstojem na Zemlji, v drugih svetovih, v onstranstvu, ki vam je nedoumljivo. 

Toda zapomnite si moje nauke, ki so vaša pot. 

16 Obstajajo sile, ki so nevidne človeškemu pogledu in neopazne človeški znanosti ter nenehno 

vplivajo na vaša življenja. Obstajajo dobri in slabi, svetli in temni. 

17 Od kod prihajajo ti vplivi? Iz duha, uma, čustev. 

18 Vse te vibracije prežemajo prostor, se borijo med seboj in vplivajo na vaše življenje. Ti vplivi 

izvirajo iz utelešenih duš in bitij brez zemeljskega telesa. Kajti tako na zemlji kot v onstranstvu so duše 

svetlobe in zmedene duše. 

19 Če me vprašate, kakšen je bil začetek, izvor teh moči, vam Oče odgovori: 

20 Preden so obstajali svetovi, preden je nastalo vse stvarstvo in materija, je že obstajal moj božanski 

Duh. Toda kot Vse-Enost sem v sebi čutil neizmerno praznino, saj sem bil kot kralj brez podanikov, kot 

mojster brez učencev. Zato sem si zamislil, da bi ustvaril sebi podobna bitja, ki bi jim posvetil vse svoje 

življenje, ki bi jih ljubil tako globoko in intimno, da bi jim brez oklevanja žrtvoval svojo kri na križu, ko bi 

prišel čas. 

21 Ne zamerite mi, ko vam rečem, da sem vas ljubil, še preden ste obstajali. Da, ljubljeni otroci! 

22 Da bi se Bog lahko imenoval Oče, je iz svojega materinega telesa dal nastati duhovom ─ bitjem, ki 

so mu bila podobna v njegovih božanskih lastnostih. To je bil vaš izvor, zato ste se dvignili v duhovno 

življenje. 

23 Ker pa je Oče neskončen in ker je po tem, ko je ustvaril vašo dušo, želel, da bi ga njegovi otroci 

razumeli, je ustvaril materialno življenje, ustvaril je enega od vaših začasnih domov - svet. 

24 Oče je vse oblikoval in pripravil s popolno, neskončno potrpežljivostjo, tako da otrok ni našel 

nobene nepopolnosti, ampak je na vsakem koraku in v vsakem delu našel sled svojega Očeta. Kajti vse je 

bilo od začetka načrtovano kot knjiga, na straneh katere boš sčasoma našel želeni odgovor na vprašanje, ki 

si mi ga zastavil: "Kdo sem, od kod sem prišel in kam grem?" 
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25 Ko je bilo vse pripravljeno, sem duši dal zemeljsko telo, ki ji je služilo kot palica, kot oblačilo, da 

je lahko prebivala v čudovitem svetu, ki je bil zanjo ustvarjen z modrostjo in popolnostjo ─ v knjigi, ki se 

je Gospodovim otrokom predstavila z vsemi svojimi nauki in lepotami kot lestev, ki se je začela na tem 

svetu in segala v neskončnost. 

26 In ko je bilo vse pripravljeno, sem rekel utelešeni duši, človeku: Tu je vaš začasni dom. Pojdite po 

svojih poteh, pijte iz izvirov, okusite in uživajte sadove, v vsem tem me prepoznajte. 

27 To je bil vaš začetek v materialnem življenju, toda to, kar vam Oče tu pripoveduje, je daleč nazaj 

in je bilo pokopano v času. 

28 Vaši izračuni, vaše najvišje znanosti, ki merijo in izračunavajo čase, ne bi zadoščali za določitev 

začetka dela, ki ga lahko opravi samo Bog, saj je edini, ki bo vedno onkraj časov. 

29 Ker znanstvenik ne more natančno določiti starosti tega sveta ─ kako bi potem lahko spoznal 

začetek Univerzalnega življenja, če mu ga ne razkrijem? Da si ne bi razbijali glave, ker bi radi vedeli, kaj 

je zunaj vašega dosega, se zadovoljite z znanjem, ki vam ga je danes povedal Oče, Vsevedni, v katerem je 

prisotno vse, kar je bilo, kar je in kar bo: Začetek vašega življenja je zelo daleč nazaj, znanje o njem se je s 

časom izgubilo. 

30 Ko je človek začel živeti v svetu, je živel duhovno življenje, polno čistosti in nedolžnosti. Toda 

Oče vas sprašuje: Ali verjamete, da sem bil zadovoljen s čistostjo teh bitij ─ čistostjo, ki je izvirala iz 

njihove nevednosti, pomanjkanja znanja? Ne, učenci, zaradi te nevednosti Očeta ni bilo mogoče spoznati, 

razumeti ali ljubiti, zaradi tega pomanjkanja duhovnih zaslug ni bilo mogoče ceniti nobene od njegovih 

božanskih lastnosti, zato nisem hotel, da bi bili nižja bitja, podrejena moji višji volji, ali nekaj podobnega 

kot stroji, ki jih konstruirate ─ brez lastne volje, brez lastnega življenja. 

Zato sem duši podaril svobodno voljo in dovolil telesu, da duši razkrije skrivnosti človeškega življenja. 

Vendar sem duši s pomočjo intuicije razkril obstoj Očeta Stvarnika. Zaradi šibkosti telesa je bila to moč 

duše, ki jo je vodila svetloba duha, v kateri so moja pravičnost, moja modrost in moj glas. 

31 V trenutku, ko se je duša prebudila v človeško življenje prek "glasu" svojih telesnih čutov, se je 

odpovedala svojemu duhovnemu življenju in začeli so se križišče, boj, težave, bolečine, posledice vseh 

misli, besed in del ter razvoj duše in človeških sposobnosti. 

32 Da, otroci moji, posledice vseh misli, besed in del, ki jih je človek zaradi svobodne volje doživljal 

od začetka, so povzročile nevidne sile, te vibracije dobrega in zla. 

33 Tisti, ki so s svobodno voljo začeli živeti na zdrav način in si prizadevali za svojo dobrobit in 

dobrobit svojih bližnjih, so ustvarjali zdrave in dobrodejne vibracije. Tisti, ki pa pri isti uporabi svobodne 

volje niso poslušali glasu vesti in so delovali v skladu s sebičnimi nagnjenji, ki so bila lastna njihovim 

telesom, so proizvajali škodljive, zapeljive sile. 

34 Obe vibraciji sta ostali v prostoru ─ pripravljeni povečati ali zmanjšati svojo intenzivnost glede na 

misli ljudi, glede na njihova pretekla dela. Toda te nevidne sile ne bi ostale ločene od razvoja duš ─ ne, 

učencev. Te vibracije bi ostale latentne nad vsemi dušami in bi jih ubogale glede na njihove misli in dela. 

35 Tisti, ki jih je navdihovala svetloba vesti, so se lahko izognili slabim vplivom in se obrnili k 

blagodejnim, zdravim vibracijam. Tisti pa, ki so s svobodno voljo delali dela v nasprotju z Božjo 

zapovedjo, so pritegnili škodljive, nekoristne vibracije in tako povečali svojo zmedo, iz tega neravnovesja 

pa izvirajo bolezni in nizke strasti, ki mučijo človeka vse do današnjih dni. 

36 Jaz, ki poznam vaše začetke in vašo prihodnost v večnosti, sem prvim ljudem dal orožje, s katerim 

naj se borijo proti silam zla. Toda oni so jih zavrnili in dali prednost boju zla proti zlu, v katerem nihče ni 

zares zmagovalec, saj oba izideta poražena. 

37 Če me vprašate, kakšno orožje sem dal človeštvu za boj proti zlu, vam povem, da so to molitev, 

vztrajnost v zakonu in medsebojna ljubezen. 

38 Govoril sem vam o izvoru sil dobrega in zla, zdaj pa vam povem: Te vibracije so morale doseči 

vse svetove, ki sem jih ustvaril, da bi preizkusil Gospodove otroke. Toda s tem nisem želel vašega 

uničenja, temveč vašo popolnost. Dokaz za to je, da sem se vedno razodeval svojim otrokom, pa naj sem 

vam govoril po vesti, naj sem vas učil po svojih poslancih ali pa sem postal človek med svojimi otroki, kot 

sem to storil v drugi dobi po Jezusu. 
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39 Ni ras ali plemen, pa naj se vam zdijo še tako neizobraženi ─ celo tistih, ki jih ne poznate, ker 

živijo v nedostopnih gozdovih ─ ki ne bi doživeli manifestacij moje ljubezni. V trenutku nevarnosti so 

slišali nebeške glasove, ki jih varujejo, varujejo in jim svetujejo. 

40 Nikoli niste živeli zapuščeni. Od začetka, ko ste zaživeli, ste bili pod okriljem moje ljubezni. 

41 Vi, človeški starši, ki nežno ljubite svoje otroke: ali bi jih mogli prepustiti usodi, ko so se komaj 

rodili v to življenje, ko najbolj potrebujejo vašo skrb, predanost in ljubezen? 

Videl sem, da skrbite za svoje otroke, tudi ko so že odrasli; tudi za tiste, ki so se pregrešili in vas ranili, 

skrbite z največjo ljubeznijo. 

Toda če se boste tako odzivali na potrebe svojih otrok, kakšna bo ljubezen vašega nebeškega Očeta, ki 

vas je ljubil, še preden ste obstajali? 

42 Vedno sem vam priskočil na pomoč; v tem času, ko sem vas srečal z večjim duhovnim razvojem, 

sem vas naučil, kako se boriti za izničenje škodljivih sil in kako povečati vibracije dobrega. 

Kajti stara verovanja, podobe, figure in simbolna imena, s katerimi so ljudje v preteklih časih 

predstavljali zlo, mu dajali človeško obliko in mu pripisovali duhovni obstoj ─ verovanja, ki so dosegla 

sedanje generacije ─ morajo izginiti. Ne da bi se tega zavedali, ste z njimi ustvarili vraževerne mite in 

kulte, ki niso vredni duhovnega razvoja, ki ga je človek dosegel v tem času. 

43 Rekli ste mi: "Oče, če smo s slabo uporabo daru svobodne volje, s tem, da nismo poslušali glasu 

vesti, in s kršitvami tvojega zakona dali večjo moč vibracijam zla, kaj moramo storiti, da bi bili duhovno 

svobodni, da bi dosegli mir nebeškega kraljestva?" Oče vam odgovarja: Svobodo, po kateri hrepenita vaš 

in moj duh, boste dosegli po zaslugi svojega povračila. 

44 Kdaj boste dosegli duhovno osvoboditev? Oče vam tega v tem trenutku ne razkriva, prosi vas le, 

da se proti silam zla borite z orožjem, ki vam ga daje moja ljubezen, da vztrajate v mojem zakonu, da ste 

močni v velikih preizkušnjah. Takrat boste videli, da se bo moje kraljestvo vzpostavilo v srcu človeštva, ki 

je danes razdeljeno na rase, jezike in barve, razdeljeno z različnimi ideologijami in doktrinami, 

prizadevanji za oblast in sovraštvom. Videli jih boste, kako vztrajajo v krepostih v duhu in resnici, se 

držijo mojih naukov in s spoštovanjem izgovarjajo moje ime. Toda žal, koliko žalostnih trenutkov in 

skušnjav boš moral preživeti! 

45 Spremljajte in molite, zmagujte v mojem imenu, potem boste resnično dosegli svojo duhovno 

preobrazbo. Nebesa bodo prišla k vam in prikazal se vam bo nasmeh miru in resničnega veselja. Prodani 

sin iz prilike se bo vrnil v Očetov dom in videli boste, kako bo človeštvo po številnih bojih in padcih 

končno doseglo mir, obljubljen ljudem dobre volje. 

46 Okrepite se z mojimi nauki in delite to svetlobo s človeštvom. Povejte ji, kaj je izvor zla in kako se 

lahko proti njemu bori z orožjem ljubezni in kreposti. 

47 Ali pravite, da so vibracije dobrega in zla obstajale že, ko se je človek pojavil na tem svetu, in da je 

moja modra in ljubeča pravičnost že od začetka dovolila, da se na tem svetu utelesijo tako duše, zveste luči 

vesti, kot bitja, ki jih določa svoboda volje ─ ene za odrešitev človeštva, druge za njegov blagoslov. Zato 

ste v vseh obdobjih človeškega življenja videli, da so se pojavljali veliki duhovi ─ eni za dobro, drugi za 

zlo ─ duše, polne moči, polne moči, in ko ste videli, kako se te duše utelešajo v ljudeh in opravljajo 

dobrodelna dela, niste razumeli, zakaj niso vsi ljudje takšni. 

Človeštvo se je zmotilo, ko jih je imelo za izjemna človeška bitja, saj se v istem času, ko se drugi ljudje 

tako malo razvijajo, lahko razkrijejo s tako veliko močjo, s tako veliko svetlobe, s tako veliko ljubezni, 

modrosti ali kreposti. Razlog za to je, da se te duše niso rodile, da bi se začele razvijati na Zemlji, ampak 

so duše, ki so se očistile na drugih svetovih, v drugih krajih, ki so vam prav tako neznani ─ ker niso prišle 

k vam, da bi sejali redko, ampak da bi s seboj prinesle žetev, gojene sadove, ki so jih pridelale v drugih 

časih in na drugih krajih, da bi dozorele. Na vaše ustnice so prinesle svoj okus, svojo vitalnost in svoje 

bistvo ter preplavile vaš obstoj z dobrim počutjem. Dali so zgled vaši duši ter spodbudo in podporo 

vašemu človeškemu srcu. Nekateri med njimi so bili preroki, drugi patriarhi, učenjaki ali kralji, tretji 

sodniki ali učitelji. Drugi so posredovali lepoto narave, srca in duše, da bi vaše srce začutilo lepoto 

stvarstva. 

48 Prav tako ste bili presenečeni nad nasiljem, ki so ga moški in ženske razkrili v svoji hudobiji skozi 

stoletja vašega človeškega obstoja. V knjigi vašega zgodovinopisja so zbrana njihova imena. V spominski 

knjigi vašega obstoja, v knjigi, v katero Bog zapisuje in beleži vsa vaša dejanja, vsa vaša dela, so 
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vključena tudi njihova imena, in čudili ste se, da lahko duša, človeško srce, vsebuje toliko moči za zlo, da 

lahko ohrani toliko poguma, da se ne zdrzne pred svojimi deli, da lahko utiša glas svoje vesti, da ne sliši 

Božjega poziva k odgovornosti, ki ga prek nje zahteva od vseh svojih otrok. In kako pogosto je bilo 

življenje teh duš na tem planetu dolgo in trajno. 

Ljudi, ki so se zaradi svobode volje upirali moji ljubezni in moji pravičnosti, sem uporabil in izkoristil 

prav njihovo neposlušnost, da bi jih naredil za svoje služabnike. Ker so mislili, da delujejo svobodno, so 

bile vse njihove misli, besede in dejanja orodje moje pravičnosti ─ tako v odnosu do njih samih kot do 

drugih. 

49 Toda kdaj se bo ta vladavina končala? ─ Oče vam pravi: Vladavina zla ni nikoli (popolnoma) 

obvladovala človeštva, saj so bili tudi v času največje pokvarjenosti zvesti meni, poslušni mojim 

navodilom in apostoli mojega zakona. Toda boj je obstajal že od samega začetka. 

Katera od teh dveh sil je bila doslej v boju boljša? To je zlo! Zato sem se moral fizično slišati med 

vami, da bi vam stal ob strani, oživil vaše upanje in vero vame, ogrel vaša srca in vam povedal: na poti 

niste sami, nikoli vam nisem lagal. Nikoli ne smete spremeniti načel, ki sem jih položil v vas. To je pot 

dobrote in ljubezni. 

50 Za Boga ni imena religij ali organizacij religij. Za Očeta so pomembna le dejanja, ki so jih duše 

storile po njegovem zakonu pravičnosti in ljubezni. 

Resnično sem bil vedno z vami in sem v vseh bitjih stvarstva. Kadar pa se je bilo treba omejiti, se 

približati sebi in se zaradi svoje ljubezni narediti čutno zaznavnega, sem to vedno storil ─ bodisi tako, da 

sem dal svoj glas človeško slišati kot na Sinaju, bodisi tako, da sem spregovoril skozi usta prerokov, pa 

tudi takrat, ko sem postal človek, ko sem se v drugi dobi utelesil v svojo lastno "Besedo", da bi postal živa 

Beseda in Čudež, da bi imel človeško kri, da bi bil viden in zaznaven tudi najbolj materialnemu očesu 

vsakega človeka. Tako kot zdaj v tretjem času, ko med vami izbiram moške in ženske različnih starosti, 

različnih narodnosti in družbenih razredov, da bi prek enih, drugih in vseh posredoval isto besedo, isti 

pomen, isto razodetje in isto pričevanje. 

51 Resnično, povem vam: Elija je bil vedno prej. Preden je človek naselil ta planet, je prišel Elija, da 

bi mu dal duhovno ozračje, da bi vse prostore vašega doma preplavil z duhovno esenco, da bi ta planet 

spremenil ne le v zemeljski raj, ampak tudi v svetišče za dušo, tako da se človek ne bi le sklanjal pred 

naravo in jo častil, ampak bi prek narave odkril navzočnost svojega Boga. Elija je bil tam že pred vašim 

prihodom. Zakaj? Ker je moral Oče priti, da bi razkril svoj glas od prvih do zadnjih prebivalcev. 

In res, prvi so me slišali, in čeprav me niso videli v vsej moji slavi in niso videli mojega božanskega Duha 

v nobeni podobi, so vedeli, da sem Duh, in so čutili mojo navzočnost. Vedeli so, da obstajam, da govorim, 

da sem njihov Oče, da jih gledam in sodim, da jim nudim vse dobro, da jih trpim in grajam za vse zlo. 

52 Da pa bi vi lahko pričevali o Elijevem obstoju, sem ga poslal v prvi dobi, da bi se utelesil in pričal 

o sebi in svojem Očetu. In res je bil eden tistih izjemnih duhov, ki so presenetili človeštvo, ki so osupnili 

ljudi s svojimi manifestacijami, deli in besedami ─ človek, ki je, ne da bi bil znanstvenik ─ imel v rokah 

sile narave ─ človek, ki je, čeprav je bil človek, človeka, ki je, čeprav je bil človek, lahko premagal smrt in 

jo preživel ─ človeka, ki je s svojim priklicem priklical sile narave, da bi presenetil nevero in materializem 

človeštva ─ človeka, ki je, ne da bi bil čarovnik, imel resnično moč nad breztelesnimi dušami, in o vsem 

tem je dal velik dokaz ljudem okoli sebe. 

53 Elija se je pojavil kot prerok in izrekel prerokbe, ki so se kmalu uresničile in so jih iste priče, ki so 

jih slišale, videle izpolnjene, pa tudi prerokbe, ki so bile dane za daljše časovno obdobje in so jim bile 

priče nove generacije. Prav tako je branil Gospodove služabnike in z roko pravice obiskoval pogane. 

Okrepil je tudi dobro vero tistih, ki so verjeli v svojega nevidnega Boga in ga častili ter kaznovali 

materializem, vraževerje in poganstvo poganskih narodov. Po njegovem posredovanju sem se razodel, po 

njegovih ustih sem govoril ljudem. Svojo moč sem položil v njegovo desno roko, in da bi bili priče, da je 

Elija sam preživel smrt in da je v resničnem življenju, sem ga vrnil. 

54 Moral je priti pred Mesijo, da bi pripravil pot, prebudil ljudi iz globoke letargije, oživil upanje 

tistih, ki so dan za dnem in iz roda v rod, od staršev do otrok, s tolikšno ljubeznijo pričakovali prihod 

Mojstra, Mesije. V resnici in v duhu sem povzročil, da je bil Elija v Krstniku, Popotniku ─ v tistem, ki 

vam je rekel: "Pripravite se, spreobrnite se in molite, kajti nebeško kraljestvo je blizu." Izraelci, ki so 
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verjeli v Krstnikove prerokbe, ki so občutili strah pred njegovo besedo, so se postili in molili, očistili svoje 

duše in srca ter v njih začutili skorajšnji prihod dobre novice, Gospodovega kraljestva. 

55 Povzročil sem, da je bilo Krstnikovo življenje izjemno, še preden je postal človek, še preden se je 

rodil v materinem telesu, torej v otroštvu in mladosti in celo v zadnjem trenutku, da bi vas njegova 

navzočnost prebudila, kakor zvonec prebuja spečega, da bi vas združil, kakor pastir združuje svojo čredo, 

in vas vodil na breg reke, da bi vas očistil in kot simbol umil vaša telesa, ki spi, da bi vas združil, kakor 

pastir združuje svojo čredo, vas popeljal na breg reke, da bi se očistili, umivali svoja telesa kot simbol 

očiščenja duše, ki le tako lahko prejme občestvo s svojim Gospodom. 

56 Ko je Elija izpolnil svoje poslanstvo in vse pripravil kot ubogljiv in ponižen služabnik, je zadevo 

položil v Gospodove roke in mu rekel: "Oče, tu je množica, tu je duhovna množica, ki jo izročam v tvoje 

roke, saj je tam varna, saj je najzanesljivejša ovira srce tvojega Očeta." 

57 Jaz sem povzročil, da se je Elija vrnil v tretji dobi, in jaz kot Mojster sem ga napovedal v drugi 

dobi z besedami: "Resnično, Elija je bil med vami, a ga niste prepoznali. Vrnil se bom na svet, a resnično, 

povem vam: pred menoj bo Elias." 

Ker se vsaka Mojstrova beseda uresniči, je Elija prišel pred mano v tretjem veku, da bi prebudil duše, 

jim dal slutiti, da se odpirajo vrata ure Svetega Duha, da bi vsaki duši rekel, naj odpre oči in se pripravi na 

prehod s praga drugega v tretji vek. Da bi bila Elijeva manifestacija v tem tretjem veku bolj oprijemljiva, 

sem ga dal manifestirati prek pravičnega človeka: Roque Rojas. 

58 Elija je tega človeka duhovno razsvetlil iz onstranstva, ga navdihnil, okrepil in vodil na vseh 

njegovih poteh od začetka do konca. Resnično, povem vam, da Roqueja Rojasa med ljudmi ni izbral on. 

Izbral sem ga, poslal njegovo dušo, ki jo je pripravilo moje usmiljenje. Dal sem mu telo, ki sem ga prav 

tako pripravil jaz, in veste, da je bil ponižen in da je Oče po njegovi ponižnosti in kreposti storil velika 

dela. Bil je prerok, glasnik, videc in voditelj. Pri vsem tem je ljudem zapustil svetel zgled. 

Njegovo ljudstvo ga je zasmehovalo in norčevalo, tako kot Mojzesa v puščavi, bil je preganjan kot 

prerok Elija in se je moral umakniti na vrh gora, da bi molil in se zavzel za svoje ljudstvo. 

Tako kot njegovega Učitelja so ga duhovniki in pismouki zasmehovali in obsojali. Tako kot njegov 

Učitelj so mu verjeli, mu sledili in ga obkrožali le redki. Njegove roke so izžarevale zdravilno moč, delal 

je čudeže, ki so pri nekaterih vzbujali vero, pri drugih pa povzročali zmedo. Za nekatere so iz njegovih ust 

prišle preroške besede, ki so se do konca uresničile. Njegova usta so dajala nasvete, polne tolažbe za 

bolnike z bolnim srcem. 

Njegov um je bil zmožen sprejeti velike navdihe in je lahko zapadel v navdušenje, kot so ga bili 

deležni pravični, apostoli in preroki. Njegov duh se je lahko ločil od tega sveta in telesa ter vstopil v 

duhovno kraljestvo in ponižno dosegel vrata Gospodove skrivne zakladnice. S tem povzdignjenjem se je 

Elijev duh razkril prvim pričam, preden je prišel Mojstrov žarek. 

59 Elijeva luč ga je pripravila, ga razsvetlila in mu dala določenost do navzočih, ki je pričevala in 

govorila: "Jaz sem prerok Elija, tisti s spremenjenja na gori Tabor." 

Govoril je o sodbi, nalogah in smrti, in navzoči so bili resnično pretreseni, in to iz vere, zaupanja in 

predanosti Gospodu. 

Ko pa je Elija pripravil to pot nove manifestacije, da bi Očetova navzočnost vstopila v tretji dobi, ko je 

pripravil to pot, da bi Gospod prišel na ta svet s človeškim posredovanjem, je pripravil sluh, srce in celotno 

bitje človeka, da bi s pozornostjo poslušali besedo Svetega Duha. 

Elija je ostal duhovno navzoč med ljudmi, da bi prebudil vse zaspane, očistil vse umazane, zavil vse 

hladne v ogenj svojega Duha ter postavil poti, ceste in poti, ki bi vse duše pripeljale na pot resnice. Elija 

namreč ne deluje le med tem ljudstvom, njegov duh v svojem boju zajema vse človeštvo. 

Ko se je razkril prek Roqueja Rojasa, so se svetu odprla vrata tretjega časa. To je namreč čas, ko se 

postopoma uteleša 144.000 duhov. 

60 Roque Rojas je bil prvi označen. Govoril sem mu iz duha v duh in mu rekel: Resnično, velike 

množice se bodo zbirale ob moji besedi, da bi se okrepčale. Ker pa so še nezreli, bom moral razodeti svojo 

besedo in svoja dela prek glasnikov. Njihova fizična čela bom moral označiti s trikotnikom, da bodo 

spoznali, da pripadajo 144.000, da pripadajo tistim, ki sem jih že napovedal v drugi dobi po drugem 

preroku, da bodo v tem času opravili težko in veliko poslanstvo med človeštvom ─ poslanstvo odrešitve, 

poduhovitve in povišanja. 
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61 Prek Roqueja Rojasa sem vam dal razumeti, da ste v času šestega pečata, da se vam je knjiga 

odprla v šestem poglavju, v šestem delu. Knjiga s sedmimi pečati je predvidena zgodovina obstoja 

človeštva, saj je samo Bog lahko zapisal zgodovino človeštva, preden jo je doživelo. In ker je bila ta 

knjiga zaprta v skrivnosti, jo je lahko odprla le ena roka, sveta in čista roka, popolna roka, da bi se njena 

vsebina razkrila človeštvu, in ta roka je bila roka Jagnjeta, roka samega Boga, ki ste ga spoznali po 

njegovem navodilu in žrtveni smrti v drugi dobi ─ vzvišeni žrtvi ljubezni ─. On je bil edini, ki je bil 

vreden odpreti to knjigo. Kajti na zemlji, v nebesih, v vesolju stvarstva in v nobenem svetu ni bilo duha, ki 

bi bil vreden odpreti knjigo in razkriti njeno vsebino dušam. 

62 V tem razodetju sem vam povedal, da pripadate šestemu pečatu. Vendar pa ste bili tudi v prejšnjih 

petih in do vstopa v večnost morate prehoditi še sedmo. 

63 Sedem pečatov je vaše življenje, je vaša zgodovina, vaši boji, vaše zmage in porazi, vaše trpljenje, 

bitke in končno odrešitev, polna slave, polna hvale, polna duhovnih praznikov na desnici vašega Gospoda, 

zelo blizu njega. Toda med mojim ljudstvom je prišlo do zmede in po teh zmedah nisem našel prave 

priprave v mojih glasnikih, da bi vas kot Mojster osvobodil od njih kot Sveti Duh. 

64 Elija ni razvezal sedmih pečatov in jih ni zasadil v vašem narodu. Roque Rojas ni rešil naloge 

Sedem pečatov. Knjigo sedmih pečatov sem sprostil sam. Samo Bog je lahko svojim otrokom razkril 

zaupne stvari, skrivnosti samega sebe. Sveti Duh vam je po mojih prerokih in apostolih razodel velike 

lekcije. Toda samo vaš Gospod je tisti, ki vam lahko odpre svoje srce, da bi razmišljali o njegovi 

notranjosti. Preroki so vam govorili v prenesenem pomenu, Oče pa vam je prinesel uresničitev in 

izpolnitev prerokb. 

65 Spoznali ste že, da sem bil ves čas z vami in da sem dal sijaj vašemu prvobitnemu orožju, vašemu 

izvirnemu orožju, da bi lahko premagali zlo, ki je obstajalo, preden ste se pojavili, da bi vedno omogočili 

vstop dobrim navdihom, da bi s svojo molitvijo in krepostjo vedno pritegnili dobra sevanja Duhovnega 

sveta Luči, da bi v svojih sanjah, pri svojem delu, v preizkušnjah ali kritičnih trenutkih nikar ne padajte v 

mreže skušnjav, ki so vas vedno zasačile, ki so vam vedno obljubljale pot zla, polno užitkov in minljivega 

bogastva, lažnih luči, učenosti in časti, ki so danes in jih jutri ne bo, a bodo pustile veliko grenkobo. 

66 Spoznali ste, da ste vedno imeli pastirja, ki vam je pripravljal pot in vas vedno spremljal: Elija. In 

ko mi rečete: "Učitelj, v teh zadnjih časih nam primanjkuje velikih vzornikov, ki bi sledili vaši poti," vam 

Učitelj odgovori: "Za dober vzornik vzemite Roqueja Rojasa! On je podoba Elija, ki vas je varoval kot 

pastir, svoje življenje je posvetil moji službi in v njem je bila čistost, vzvišenost in ljubezen, ker je ostal 

zvest poslanstvu, ki sem mu ga dal kot dobremu glasniku iz višav. 

67 Roque Rojas ni izdal zakona, niti ga ni dal človeštvu. Bil je le Očetov glasnik, da bi Očetov zakon 

prek njegovega razuma in ustnic v besedah dosegel srca ljudi. Kot nosilec glasu se je mogel predati v moje 

roke, mogel se je navdihniti in navdušiti v meni, ko je Elija s svojim posredovanjem spregovoril, da bi dal 

prve kruhe, prve kaplje vina, prva živila tistim prvim udeležencem, ki so v tretjem veku sedli za 

Gospodovo mizo. 

Kot vodnik vas je vodil po poti resnice, da se ne bi spotaknili, in skrbel, da ne bi zapadli v fanatizem ali 

malikovanje ─ skrbel, da ne bi zamenjali spiritualizma z materialističnimi znanostmi, ki govorijo o 

"duhu", a ne učijo vseh mojih otrok ─ ne v sektah ne v cerkvah ─ prakse usmiljenja in vam dajejo čisto 

besedo. 

Kot videc me je lahko videl in tistim, ki so ga poslušali, zvesto pričeval, da bi se okrepili v veri, in 

njegovo pričevanje je bilo vedno resnično. 

68 Toda po Roqueju Rojasu ste imeli druge vzornike ─ če ne popolne, pa tiste, ki so pustili seme v 

vaših srcih. Naj vas spodbuja dober zgled vaših bratov, ki gredo naprej. Vendar jih ne presojajte s strogo 

sodbo popolnega sodnika, saj potem v njih ne bi mogli najti popolnosti, ki jo iščete. Toda če boste iskali 

zvestobo v katerem koli od svojih bratov in sester, jo boste našli ─ odkrili boste tudi pogum, gorečnost, 

odrekanje in požrtvovalnost. 

69 Od vseh vrlin boste v svojih bratih in sestrah odkrili le atom, delček. Vendar je to še vedno nekaj, 

saj je to seme, ki ga sejem v srca svojih učencev, saj ste vsi taki. Če pa želite najti popolnost, jo poiščite v 

moji Besedi. Kajti v moji besedi je Mojster in brez ponosa vam pove: On je resnično popoln! 
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70 Moja manifestacija, ki vam jo dajem od leta 1866, se bo kmalu končala. Toda ko Mojster ne bo 

več govoril skozi človeški um, ko se bo ta manifestacija končala zame in za vas, kaj bo takrat naredil 

Elija? 

71 Povedal sem vam že, da me boste po tem, ko ste me imeli po človeškem posredovanju, imeli duh v 

duhu. Ali bo vaše obhajilo končano na dan po mojem odhodu? Ali bodo Izraelci od prvega dne po mojem 

odhodu naprej deležni velikih navdihov in popolnih občestev z mojim božanskim Duhom? Že zdaj vam 

pravim: Ne. V teh opombah sem vam že napovedal in naročil čas premišljevanja in priprave. Z gotovostjo 

vam namreč že vnaprej sporočam, da bo v tem času premišljevanja in priprave z vami Elija, vendar bo to 

duhovno. Duhovno videnje vidcev bo pričalo in vaša srca bodo čutila njegovo navzočnost, njegovo srčnost 

ter njegovo preroštvo in spodbudo. 

72 Ko bo moje ljudstvo pripravljeno, bo Mojster prišel na svojem "oblaku", na tem duhovnem in 

univerzalnem oblaku, da bi se pogovarjal z vsemi, ki so resnično pripravljeni, da bi pomagal opremiti tiste, 

ki niso, in da bi prebudil tiste, ki so morda oddaljeni od teh naukov. Potem bom imel dostop ne le do vas, 

ne le do tega razsvetljenega ljudstva, saj bom našel odprta vrata za svoj duhovni dialog. Resnično, po 

vsem svetu me ljudje že čakajo. 

Vsi ne bodo pripravljeni, kot sem vam povedal, ampak bodo to zvesti, vztrajni, ki so veliko pretrpeli in 

se spreobrnili, pa tudi tisti, ki so se pripravljali, in tam me čakajo. Vidim jih in jih ne bom razočaral. Z 

njimi bom v duhu in resnici. 

73 Po vsem svetu se bodo pojavili jasnovidci in preroki, ki se bodo oglašali od duha do duha. Moški 

in ženske različnih starosti in narodnosti bodo govorili o velikih navdihih. Ta čas je že blizu, o ljudje. Zato 

vas ohranjam budne, vas vzgajam in poučujem, da ne padete v skušnjavo ali v zmoto. Kajti v prihodnjih 

časih se bodo med tem človeštvom pojavila velika odstopanja. 

74 Duhovnost, ki je moje kraljestvo, se približuje z velikimi koraki, tako kot vetrovi, ki prihajajo s 

severa, rušijo vse, upogibajo vsa drevesa, tresejo vse gozdove, tolčejo po vratih in bičajo obraze vseh bitij. 

Prav tako bo spiritualizem prišel kot nevihta svetlobe in ljubezni ─ nevihta, ki bo pometla in porušila vse. 

Vendar se bo zgodil v srcu ljudi, v srcu vseh institucij, v naročju vseh narodov in vseh ras. To je moje 

kraljestvo, vladavina Svetega Duha, vladavina duhovnega vzpona, miru in ljubezni. 

75 Resnično boste videli, kako se človeštvo od človeka do človeka, od srca do srca prebuja in vstopa 

v tempelj, svetišče, pravo Cerkev Svetega Duha, ki je univerzalno delo, ki je Božji zakon, zakon 

pravičnosti in ljubezni. Toda videli boste, da so ljudje zmedeni zaradi spiritualizma ─ ne glede na to, ali ga 

iščejo, ali ga zasledujejo ali se veselijo, da so ga našli. 

Videli boste, da bodo ljudje padli v duhovno zmedo, v velik fanatizem. Da bi se namreč nauk zares 

ukoreninil v človekovem srcu, mora biti najprej kot paša fanatizma in malikovanja človeštva. 

Duhovni fanatizem ljudi bo v tretji dobi zelo velik. Želeli se mu bodo posvetiti s tako močjo, da bodo 

zanemarili javno življenje, svoja telesa, mnoge zemeljske zakone, da bi se v celoti posvetili samo 

duhovnemu ─ da bi razmišljali, sanjali, živeli in pozabili na zemeljsko samo zaradi obstoja duše. Toda 

takrat se bodo zakoni, ki so lastni materialnemu in imajo v duhovnem načelo pravičnosti, posvetili nalogi, 

da jih prebudijo, strašijo, grajajo in popravljajo. 

76 Tudi vi kot učenci tega dela, kot 144.000 označenih, kot duhovni Izrael, ki ga je Oče učil skozi 

stoletja, boste imeli veliko dolžnost, da s svojo veliko duhovno knjigo modrosti, s svojim merilom miru, 

enotnosti in dobre volje, s svojim orožjem pravičnosti, s svojimi darovi razodetja, preroštva, intuicije, 

razlage, preučevanja moje Besede, človeštvu poveste: "To je Očetovo delo! To je pravi spiritualizem in to 

je pravi način njegovega izvajanja! To je bogoslužje, bogoslužje, ki ga je naučil Oče kot Sveti Duh!" 

77 Tam bodo vaša polja brez konca, tam bo vaše delo, ki vas čaka. Tam bo dan brez noči, delo brez 

utrujenosti in bitka brez smrti. Tam bo praznik za vašo dušo, praznik ljubezni in odrešenja, praznik boja! 

Večje ko bo vaše delo, večje bo vaše veselje, in iz tega življenja boste prešli v drugo in v duši nosili 

žetev izpolnjenega poslanstva kot najboljši dokaz, da ste pripadali Gospodovim vernikom ─ dušam, ki so 

prišle na ta svet, da bi sejali mir in ljubezen. 

Iz Visokega onkraj boš videl boje tega sveta. Od tam boste videli, kako semena svetlobe in ljubezni 

prodirajo povsod, videli boste, kako se vse spreminja, videli boste, kako se vsa načela človeštva pretresajo 

do temeljev, in ponižno ter poslušno boste čakali na Očetov ukaz, da pridete in se vrnete na svet, kot je 

Očetova volja. 
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Tisti med vami, ki niste dokončali svojega dela, ki niste dokončali svojega dela, boste morali ponovno 

priti, drugi pa bodo morali oditi v druge svetove, v naročje drugih zvez duš. Vendar vas to ne sme žalostiti 

─ ne razmišljajte o večnem počitku v Božjem naročju. 

78 Vaše "telo" razmišlja o počitku, ker je šibko. Za dušo bi bil počitek najhujša kazen, saj je zanjo 

najboljša nagrada dejavnost, delo, boj, saj slavi svojega Očeta, ko si jemlje za zgled Boga, ki nikoli ne 

počiva, ki nikoli ne spi in ki se nikoli ne utruja. V duši, ki je v polnem razvoju, ni utrujenosti, ne noči, ne 

lakote, ne žeje. 

79 Dovolj bo, da smrt prebudi tvojo dušo v Visokem onstranstvu, in že od tistega trenutka razume 

vse, namesto da bi bila zmedena, in mi reče: "Oče moj, danes se moja krila odpirajo, da sprejmejo 

neskončnost, in danes lahko vse razumem s pomočjo svetlobe, ki si mi jo ves čas dajal. Pokaži mi mojo 

nalogo, moje poslanstvo." Ali ne veste, ali boste vi, ki se danes počutite nepomembni, odšli v druge 

svetove in se tam pojavili kot velike duše, kot preroki, kot mojstri, ki jih navdihujejo čudovita dela 

vesolja? 

80 Vi tega ne veste, toda Oče vam dobro pove, da se vaše delo ne bo končalo s smrtjo, da se vaša pot 

ne bo končala, ko boste duhovno prispeli k meni, da imate pred seboj še veliko stvari, ki jih morate videti 

in doživeti, veliko se morate naučiti in tudi storiti. 

81 To Mojo Besedo slišite na Zemlji s človeškim razumom, na višjih ravneh življenja od vaše pa jo 

slišijo tudi prebivalci istih, drugih duš; prav tako jo slišijo duhovi drugih, še višjih ravni življenja, ki so 

tam doma. Kajti ta "koncert", ki ga Oče v Tretjem času izvaja z duhovi Luči, je univerzalen. 

Rekel sem: Moj žarek je univerzalen, moja beseda in moja duhovna esenca (ki jo vsebuje) sta prav tako 

univerzalni in celo na najvišji ravni, ki so jo dosegli duhovi, me slišijo. Trenutno me v tej manifestaciji 

slišite na najbolj nepopoln način, to je prek človeka. 

82 Zato vas zdaj pripravljam na višja oznanila, da se boste lahko, ko boste vstopili v duhovno in 

popolnoma zapustili to zemljo, združili z novo stopnjo življenja in prisluhnili "koncertu", ki ga bo Oče 

izvedel skupaj z vašim duhom. 

Danes ste še vedno v materiji in si s to besedo osvežujete srce in duha, bitja, ki so vam pripadala na 

zemlji in jih še vedno imenujete oče, soprog, žena, brat, otrok, sorodnik ali prijatelj, pa so na drugih 

stopnjah življenja in slišijo isto besedo, vendar je njen pomen, njeno bistvo za njih drugo, čeprav uživajo 

isto srečo, isto osvežitev, isto spodbudo in isti kruh. 

83 Ali ta koncert ─ vas sprašuje Mojster ─ ni čudovit? Ali se vaša duša ne veseli, ali se ne razveseli 

misli, da je to, kar tu prejemate kot duhovno hrano, tudi razlog za veselje in duhovno življenje na telesih 

drugih svetov ─ na drugih svetovih, kjer živijo bitja, ki jih imate radi ─ bitja, ki ste jih poznali in ki so 

vam zaradi spiritualizma tako blizu in obenem tako daleč? 

84 Tako vas pripravljam polne luči, o moji učenci, tako vas tolažim in vam omogočam, da vidite 

neskončna obzorja, ki vam jih razkriva moje delo, da boste lahko to sporočilo upanja in luči ponesli vsemu 

človeštvu, da bodo spoznali pravi pomen človeškega in duhovnega življenja. 

Vendar mojih naukov ne prinašajte samo v Besedi, ampak tudi skozi delo. Želim namreč, da se 

popolnoma posvetite izvajanju mojega nauka in tako postanete dobri duhovniki, ki "znajo dati svetu, kar je 

od sveta, in Bogu, kar je od Boga". Kar pripada vašemu telesu, mu je treba dati s pravičnostjo, 

usmiljenjem in ljubeznijo, in kar pripada vaši duši, ji je treba prav tako dati z ljubeznijo in usmiljenjem. 

Imeli boste čas za svoje zemeljske dolžnosti in tudi čas za duhovne vaje, za duhovne načine delovanja in 

njihovo razvijanje. 

85 Na ta način bo vsako znamenje, vsaka sled fanatizma, malikovanja, materializma in celo 

vraževerja padla iz vaše duše in se odstranila iz vašega srca, in s tem, ko boste prakticirali spiritualizem s 

to čistostjo, iskrenostjo, preprostostjo in vzvišenostjo, boste dali človeštvu pravi zgled, kakšno naj bo 

čaščenje, ki ga Oče pričakuje od vas v tretji dobi. 

86 Bodite močni ─ ne le zato, da boste učenci, ampak tudi mojstri tega dela, polni zdravilne moči in 

obdarjeni z darovi. Odkrijte vse te moči v svojih prsih, v nevidni skrinji, ki sem jo položil v srce vsakega 

od vas. 

87 Vstopite vase in tam boste našli svetišče, skrinjo zaveze. Odkrili boste izvir, vodnjak milosti in 

blagoslovov. 
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Nobena duša ni nemočna, nihče ni razdedinjen. Zaradi mojega božjega usmiljenja ni nikogar v vsem 

vesolju, ki bi se lahko imenoval ubogega, ki ga je oče zavrgel; ni nikogar, ki bi se lahko imenoval izgnanca 

iz Gospodove dežele. 

Tisti, ki se čutijo razdedinjene, to počnejo, ker v sebi niso odkrili darov milosti ali ker so se izgubili v 

grehu, ker so zaslepljeni ali ker se počutijo nevredne. 

Te darove milosti morate vedno odkrivati v sebi; potem boste izkusili, da vam nikoli ne bo 

primanjkovalo moje navzočnosti, da bo v vas vedno "kruh", "zdravilni balzam", "orožje", "ključi" in vse, 

kar potrebujete, saj ste dediči mojega kraljestva in moje slave. 

88 To je moja beseda, ki jo pišem v vašo vest na ta dan milosti. 

89 Ljudje, bedite in molite. Kakor je namreč seme obnove, seme odrešitve, zelo blizu med vami in 

človeštvom, tako tudi seme, ki ga širi plevel, v veliki meri kali v srcih mojih zelo ljubljenih otrok! 

90 Pazite in molite, ker se približuje srp! Srp ni v človeški roki ─ je v moji. 

91 Človeški roki dovolim, da prinaša uničenje, smrt in vojno, vendar le do določene meje. Čez to 

mejo človekova nepravičnost, pokvarjenost, zabloda in težnja po moči ne bodo mogli iti. 

Tedaj bo prišel moj srp in z modrostjo odrezal, kar bo določila moja volja. Kajti moj srp je življenje, 

ljubezen in prava pravičnost. Vi pa, ljudje, opazujte in molite! 

92 Tako te želim videti in v moči tvoje molitve sem našel tudi razlog za odpuščanje. Po tvoji 

priprošnji se bom v svojem srcu čutil ganjenega, da bom zadržal svojo pravico. V vaših prošnjah bom 

našel balzam, ki ga bom prinesel jokajočim. V tvojem vzpodbujanju duše bom prav tako našel razlog, da 

ustavim uničenje, ki ga povzročajo ljudje. 

93 Zato želim, da posreduješ, moliš, odpuščaš in ljubiš, Izrael! 

Moj mir z vami! 
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Navodila 346 
1 Dajem ti svojo besedo, da bi pomirila tvoje srce, da bi tvoj duh začutil moj mir. 

2 Jaz sem luč in življenje, in kdor pride k meni, prejme nekaj te milosti. Kot Oče trpim, ko izgubljate 

duhovne dobrine, ko zaradi svoje svobodne volje gojite materialistična nagnjenja in si s tem nakopljete 

bolečino. Ko trpite in jokate, je to zaradi vaše lastne brezbožnosti. Jaz pa odstranjujem temo iz tebe in 

čistim tvojo pot od trnja in balvanov, da boš iskal mojo pot, da boš pozabil svojo preteklost in gledal le v 

prihodnost. 

3 Vedno bom z vami, bom dober svetovalec in zvest spremljevalec ter vam bom govoril po vaši 

vesti, da ne boste padli v skušnjavo. 

4 Ste kot rastlina, ki jo Oče neguje. Kot dober vrtnar sem med vami, iztrgam koprive in odstranim 

grizljajočega črva. Negujem vašo dušo, da je v harmoniji z menoj. 

5 Vi ste raztresenci, ki sem jim pokazal rešilni čoln, da ne bi propadli v valovih razburkanega morja. 

Hodi po vodi, kot sem rekel Petru, vendar mi ne govori, kot je rekel on: "Učitelj, reši nas, potapljamo se." 

Ko bosta vera in ljubezen tvorili eno moč, boste v svoji duši občutili veliko moč in tudi vaše telo bo lahko 

hodilo po vodi, saj vas bo podpirala moč vašega Očeta. Nikoli pa ne nameravajte svojega Gospoda 

postaviti na preizkušnjo. 

6 Blagor tistemu, ki s svojimi deli razveseljuje Očeta, kajti jaz mu po tihem povrnem tako, da mu 

dam mnogokrat več, kot je dal. 

7 Veliko je število pomoči potrebnih, slepih, zmedenih. Jaz pa se jim kot Oče približujem, da bi jih 

obdaril s svojim usmiljenjem. 

8 Ta manifestacija bo z vami do leta 1950 in bo ostala zapisana v vaših srcih. A dokler ta čas ne 

nastopi, vas vodim, da se mi približate. Učil sem vas, ker je prišel tretji čas in ste v njem slišali glas 

nebeške trobente, ki je prebudila vašo dušo. 

Nekateri med vami ste me vprašali: "Oče, zakaj sem spet prišel živet na zemljo?" Oče vam odgovori: 

da bi vaša duša ponovno pridobila izgubljeno čistost. Resnično, povem vam: Blagor tistemu, ki se je 

popravil, saj bo v mojem kraljestvu, ker bo očiščen in bo izpolnil svoje poslanstvo. 

9 Predstavljate del izvoljenega ljudstva Izraela, ki sem mu dal oblačilo luči, da boste jutri lahko odšli 

na pot kot učitelji, kot voditelji človeštva. V tem času kličem vse svoje otroke in vsi, ki so z menoj in me 

ljubijo, se bodo podali v boj in delo. 

10 Še vedno vas obdaja skušnjava, toda prišel bo čas, ki sem vam ga napovedal in v katerem bo 

skušnjava omejena, tako da vas bo na vaših poteh vodila le luč. 

11 Ste v času boja in dela, v katerem se morate očistiti in razčistiti svojo preteklost. Ne gre namreč za 

vaše "meso", ki sem mu zaupal dediščino, ampak za vašo dušo, ki je izšla iz mene. 

12 Dušo moram očistiti, jo očistiti, da se bo lahko vrnila k meni in se za vse večne čase zlila z mojim 

božanskim duhom ter uživala v mojem nebeškem kraljestvu. 

13 Dragi otroci, vi, ki ste prišli v majhnem številu, resnično vam povem: moj pronicljivi pogled 

povsod odkriva moje izbrance, ki v svojem duhu čutijo, da je zdaj čas moje navzočnosti. Niso slišali moje 

besede kot vi, vendar v svojem duhu slišijo glas, ki jim govori, da sem spet med ljudmi, da sem prišel 

duhovno "na oblaku". Nekaterim bom omogočil, da me bodo videli z očmi duha, drugim s sposobnostjo 

intuicije, ostalim pa bom dal močno občutiti svojo ljubezen, da bodo začutili navzočnost mojega Duha. 

14 Trenutno trkam na vrata src ljudi. Nekatere srečam pripravljene, druge zaspane, ker so ostali v 

različnih sektah in religijah ter za kratek čas zašli s poti. Toda prišel je čas, ko jih bo poklical moj glasni 

zvon, da bodo vsi prišli k meni, prejeli vstajenje svoje duše in se združili, da bi občutili moj mir na zemlji 

in dosegli obljubljeno deželo. 

Prilika 

15 Na visokem prestolu je sedel velik gospod, poln kreposti in moči, in na področju njegove moči so 

ga obkrožale velike množice, milijoni in milijoni bitij. Toda nobena od teh množic se ni mogla približati 

vladarju, temveč so ga lahko videli le od daleč. Toda v svojih srcih sta hrepenela po tem, da bi se mu 

približala, da bi mu bila zelo blizu. 
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Nenadoma so se odprla vrata in v njih se je pojavilo krvaveče jagnje ter napis: "Tu je luč, tu so odprta 

vrata za vse, ki želijo vstopiti ─ za vse, ki imajo v srcu krepost. Pridi, pridi bliže!" 

Zagledali so sijočo luč in množice so polne veselja odšle proti vratom. Nekateri so prišli in vstopili v to 

stavbo. Vendar vsi niso prišli tja, ker so na poti naleteli na trnjevo živo mejo in niso mogli naprej. Drugi so 

naleteli na velike ovire, ki so jim preprečile vstop skozi ta vrata. 

     Toda ta vladar, ta vsemogočni Gospod, je z višine pogledal na množice in jim rekel: "Vstopite, 

vstopite, kajti Jagnje je prelilo svojo najčistejšo kri, da vam pokaže pot, po kateri boste vsi vstopili v moje 

kraljestvo." 

16 Blagoslovljeni otroci: s svojo vzvišeno ljubeznijo sem vaši duši podaril svobodo in vas osvobodil 

verig greha. S svojo najdragocenejšo krvjo sem vam dal priložnost, da si vaša duša zasluži nagrado in se 

povzpne, dokler ne doseže mojega kraljestva.  

Konec prilike 

17 Ali me razumete, ljudje? Ta vladar je vaš večni Oče, veliki Jehova. Vrata, ki se odpirajo, so Jezus, 

vaš Gospodar, žrtvovano Jagnje, ki je prišlo na svet, da bi vas rešilo, in ki je do zadnje kaplje prelilo svojo 

kri, da bi vašim dušam dalo luč in vstajenje. 

18 V sedanjem času sem vam ponovno zaupal telesno pokrivalo, da bi se popravili, da bi se odvrnili 

od greha in vseh nagnjenj sveta, da bi se korak za korakom povzpeli na goro, kjer vas pričakujem z 

odprtimi rokami. 

19 Naučil sem vas, kako se dvigniti v molitvi, da bi se odmaknili od greha in zavrnili skušnjavo. 

Zapisano je namreč: Smrti duše ne bo več, ker sem jaz Pot in Življenje, in prišel bo čas, ko vas bom 

opomnil: "Kje je, smrt, tvoja moč? Kje je, o grob, tvoja zmaga?" V resnici je namreč greh vzrok smrti, jaz 

pa v tem času z lučjo svojega Svetega Duha odpravljam greh. 

20 Prišel bo čas, ko boste videli žetev tistega, kar po malem sejete med ljudmi. V vaše roke sem 

zaupal orodje, da boste obdelovali polja in z njihovimi dobrimi sadovi nahranili človeštvo. 

21 Vaše srce obdelujem s finim dletom svoje besede in vas razsvetljujem z lučjo Svetega Duha. Jaz 

sem najboljši Učitelj in sem prišel, da bi vas poučil, vam odpustil, vas vodil po poti resnice, kot najboljši 

Zdravnik pa sem tudi med vami, da ozdravim vašo dušo gobavosti in jo osvobodim bolečine. 

22 Dajem vam svoj nauk, da ga boste uporabljali, da boste v svojem srcu nosili ljubezen in čistost, in 

čeprav se vam skušnjava približuje, v vas ne bo našla prostora, ker vas krepim s svojo svetlobo in 

ljubeznijo, da boste zavrnili vsako slabost. 

23 Blaženo ljudstvo: Razmislite o svetu z njegovimi vojnami, kako izpraznjuje čašo trpljenja. Vendar 

sem vas pred vsem tem obvaroval, ne pripisujte tega naključju, blagoslovljeni ljudje. Vi ste nadarjeno 

ljudstvo, da se pripravite z mojo besedo, da jo pokažete svetu, kajti to je moja volja. 

24 Vi ste moje orodje, izvoljeno ljudstvo Izraela, vašim rokam sem zaupal svojo moč in svojo luč, da 

boste razpršili temo človeštva. 

25 S svojo poslušnostjo in izpolnjevanjem svojega poslanstva se boste počutili duhovno preobraženi 

in združeni z duhovnimi hostijami, tako da boste še naprej ostali moji služabniki v tistem visokem Onkraj 

in se nikoli več ne boste ločili od mene. 

26 Ta čas sem vam zaupal za pripravo, da se boste obnovili in se korak za korakom povzpeli na goro. 

27 Resnično, povem vam, moja ljubezen in luč Svetega Duha sta se izlili na vse človeštvo. Vendar so 

vojne presenetile narode, kot je videl moj apostol Janez v drugi dobi. Ali sem ti pripravil to trpljenje? Ali 

sem smrt? Ne, otroci moji, jaz sem življenje in življenje sem dal vsem svojim otrokom. 

28 V vsaki reinkarnaciji, ki sem jo zaupal vaši duši, sem vas vedno klical k resničnemu življenju. 

Toda ta luč ni namenjena samo vam, izvoljenemu ljudstvu Izraela, saj ste predstavniki vsega človeštva. 

29 Govorim vašemu duhu, trkam na vrata vaših src in se čutim po vesti, da spoznate odgovornost, ki 

bremeni vašega duha. 

30 Za vas sem začrtal eno samo pot, kajti jaz sem en sam Bog in en sam Zakon, in v vseh časih sem 

podajal en sam nauk, da bi duša lahko izpolnjevala mojo voljo. 
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31 Z ljubečimi besedami vam sporočam, da niste mogli izpolniti svojega poslanstva. Vidim namreč, 

da je človeštvo zašlo na kriva pota in se v svoji slepoti in materializmu pustilo zapeljati človeku, tako da 

je, kot da bi si na dušo nataknilo temen povoj in se znebilo moje milosti. 

32 Zavedajte se, ljudje, v koliko zmot je ujeto človeštvo. Zaradi svoje nevednosti me išče v svojem 

materializmu in njegovo srce časti lažne bogove. Zato duhovno ni čutila moje navzočnosti. Moji otroci 

uživajo v lepih besedah in verjamejo, da hodijo po poti svetlobe in resnice, ne da bi v tem času prepoznali 

mojega Duha kot rešilno zvezdo, ki pošilja svojo svetlobo iz neskončnosti. 

33 Tebe sem izbral iz sveta, in čeprav si neizobražen in nepomemben, sem s tvojim posredovanjem 

izrazil svojo Besedo, da bi svetu razložil svojo Resnico v luči Svetega Duha, da to človeštvo ne bi več 

zapadlo v zmoto in da bi njegov duh imel življenje milosti, da bi me čutil v svojem srcu in se poduhovil. 

34 Izbral sem vas, da bi postali lastniki moje milosti in da bi se odpravili na pot ─ takoj, ko me boste 

razumeli ─, da bi rešili svoje soljudi pred pogubo, da bi rešili brodolomce iz morja, bogatega z zlom, da bi 

osvobodili sužnje skušnjav. 

35 V tretjem času sem dal klicati vsem enako, da bi se vse moje ovce vrnile na oviro. 

36 Rešujem dušo iz teme in jo prebudim iz spanja, saj sem vas ustvaril in vas zelo ljubim, v drugi 

dobi pa sem iz ljubezni do človeštva prelil svojo kri za vaše odrešenje. 

37 Pokazal sem vam številne duhovne koristi, da bi se lahko pripravili in postali vojaki moje 

božanske zadeve. Zaupal sem vam svoja sporočila v obliki razodetja in intuicije, da bi lahko razumeli 

mojo voljo. 

38 Povedal sem ti, ljubljeni Izrael, da bo prišel čas, ko se bodo pojavili slabi govorniki, ki bodo 

omogočili dostop lažnemu Jezusu in bodo v svojem materialnem prizadevanju zavajali ter govorili, da po 

njih govori Mojster. Pojavili se bodo lažni "voditelji" in lažni "preroki", lažni "vojaki", ki vas bodo skušali 

s svojo besedo in materialnimi težnjami zapeljati s poti svetlobe in resnice. 

39 Opozoril sem vas. Ne pozabite, da sem vam vsako leto govoril: Pripravite se, ljubljeno ljudstvo, 

izkoristite mojo navzočnost in v svojem srcu kopičite mojo besedo, da vam bo jutri v spodbudo in da vas 

tako čas ne bo udaril nepripravljene. 

40 Zaupal sem vam zadnja tri leta, da se lahko poberete in pripravite za zgled nosilcem glasu, da vas 

bodo prepoznali kot prave vojake in prave učence Božanskega Učitelja. Toda mnogi med vami ste to 

milost zadržali in je niste upoštevali. 

Izraelu sem rekel: Poglej človeštvo, kako je zavito v svojo temo, v svoj fanatizem in malikovanje, zato 

se je v njegovem srcu prebudila želja po moči, pohlep, samovšečnost, ki ga dela ponosnega, in vse to je v 

mojih pronicljivih očeh ogabno! Tebe pa sem razsvetlil, prijel sem te za roko, da boš lahko svetu pokazal 

pot svetlobe. 

41 Že v drugi dobi sem vam dal svojo prerokbo, da bi vam napovedal preizkušnje, ki se bodo zgodile. 

Rekel sem, da se bo zemlja stresla, da se bodo sprostile sile narave, da bodo morija, žalovanje in smrt 

opustošili pokrajino, da bodo novice o vojni napolnile srca ljudi s strahom. 

42 Jaz sem tisti, ki se kot luč predstavlja človeštvu ─ jaz sem tisti, ki usmerja dušo in ji zaupa mojo 

moč in mojo ljubezen, tako da lahko prevlada nad telesom in slednje izpolnjuje mojo voljo. 

43 Moja pravičnost bo ustavila vojne nagone človeštva in ljudje se bodo ljubili med seboj. Ne bo več 

sebičnosti, samovšečnosti in nerazumevanja. Vsi se bodo ravnali po božanskem zakonu, vsi bodo ubogali 

Stvarnikovo voljo. Na zemlji bo mir in narodi se ne bodo več vojskovali drug proti drugemu. Tudi znanost 

me bo prepoznala. Vsi se bodo podali na isto pot in iskali isti cilj, na tem svetu pa bodo vladali morala, 

usmiljenje in resnična harmonija. 

44 Vi ste tisti, ljubljeno ljudstvo, ki boste očistili poti in jih naredili prehodne. Za vami bodo namreč 

prišle velike množice in te množice bom opremil s svojo besedo. 

45 Ob kateri uri bo to, Izrael? Vi ne veste, jaz pa vam pravim: dvignite se v boj, da bi človeštvo 

prejelo moj mir in mojo ljubezen ter da bi ga varovalo moje božansko usmiljenje. 

46 Zelo kratek je čas, v katerem boste še vedno imeli mojo besedo s človeško sposobnostjo razuma. 

Nekateri pa govorijo v skladu s svojo pametjo in pravijo: "Kako naj nas Oče zapusti, saj je ljubezen? On 

kot Ljubezen je dolžan biti nam blizu, zelo blizu ─ danes, ko smo v nevarnosti, ko še nismo razumeli 

njegovih navodil, ko še nismo zbrali v sebi mnogih stvari, ki nam jih je dal, in ko smo še vedno šibki. On 

je ljubeči Bog, ki nas ne more prepustiti neusmiljenemu minevanju časa. On je najvišja Ljubezen, ki nam 
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ne more očitati, kadar kršimo njegov zakon. Kot ljubezen nas ne more poklicati na odgovornost, če ne 

upoštevamo njegove najvišje volje. Njegova beseda se bo umaknila le s tistih krajev, kjer človek ni 

izpolnil Njegovega zakona ─ na določenih krajih se bosta umaknila Njegova luč in Njegova beseda. Toda 

tam, kjer se bomo dejavno lotili dela, bo ostal z nami." 

Toda Mojster vam pravi: vedel sem, da bo človeško nerazumevanje ovira za mojo resnično Besedo. V 

templju Svetega Duha pa se bodo združile ideje vseh sekt, vseh verskih skupnosti. 

47 Mojster je že dolgo časa z vami. Pripravil sem vas, s svojo lučjo sem vas označil za svoje izbrance, 

dal sem vam svoj poljub miru, da boste živeli stanovitno in poslušno. Tistemu, ki se je pripravil, je dano 

prodreti v Očetove skrivnosti, da bi vedel, da moje delo ni skrivnost. 

48 Ne počutite se zapuščeni v svetu, uporabljajte usmiljenje, mir in tolažbo, ki vam jih vsak dan 

prinašam v svojih besedah. Želim, da se znate jutri usmerjati in sprejemati vibracije mojih misli. Potrebno 

je, da jutri, ko me ne boste več slišali prek glasnika, uporabite moje nauke in se naučite duhovno 

sprejemati mojo svetlobo. Moj duhovni svet bo z vami pri vsaki duhovni manifestaciji. 

49 Če ste pripravljeni, ne bo nobenih ovir ali razdalj, ki bi vam preprečile, da človeštvu prinesete to 

sporočilo svetlobe in miru. Svojim soljudem boš zgled ponižnosti in blagosti, po tebi jim bom dajal 

življenje in spodbudo. Blagor vam, ki ste se postarali z delom na mojem polju ─ vam, ki ste se kot 

mladeniči odvrnili od razvad sveta, saj boste uživali večno veselje. Vendar ne iščite nagrade na tem svetu 

in ne pričakujte, da vas bodo hvalili, saj bi vas te nečimrnosti prikrajšale za milost, ki sem jo zaupal vaši 

duši. Spoštujte dobre ali slabe ideale človeštva, toda poslušajte moj glas po svoji vesti, da se boste združili 

in bili ponižni, da se boste izkazali za vredne spoštovanja ljudi. 

Prilika 

50 V neki regiji je bilo veliko ljudi v stiski. Toda gospod, ki je imel veliko bogastva in blaga, je poslal 

po njih in jim pokazal dan, ko jim bo dal, kar jim je manjkalo. 

Ko je napočil ta čas, so k Gospodu prišli potrebni in mu rekli: "Gospod, pohiteli smo na tvoj klic, zdaj 

smo v tvoji navzočnosti." 

Gospodov pogled je bil poln sočutja in usmiljenja ob goloti in revščini ljudi v stiski. Nato jih je 

vprašal, kje imajo dom, da bi jim poslal darila ljubezni, ki jim jih bo podaril. Rekli so mu: "Gospod, 

nimamo doma ali zavetja. Tam, kjer nas preseneti temna noč, se spočijemo." 

Nato jim je vsak Gospod velikodušno razdelil svoje bogastvo in jim rekel: "Če vam manjka več tega 

daru ljubezni, pridite spet, ko ga boste potrebovali. Zdaj pa pojdite po svoji poti." 

51 Prav tako je pred Gospoda stopila sirota in vdova in on ji je v roke položil dar ljubezni. Prišli so 

mladeniči in device s svojim žalostnim jokom brez miru in brez tolažbe, in Gospod, ki je vse videl, jim je 

prav tako dal svoje bogastvo in pokril njihovo goloto s svojim plaščem. Prihajali so stari ljudje, ki so jim 

pošle moči, on pa jim je dajal spodbudo, mir in dobro počutje. 

52 Tako eden kot drugi sta zapustila to mesto. Toda prišel je dan, ko je Gospod, ki jim je dal veliko, 

želel spet videti te množice, da bi videl, ali so znale uporabljati bogastvo ali pa so spet zapadle v revščino. 

Toda Gospod je videl, da so bili spet v bolečinah. 

Konec prilike 

53 Učitelj vas vpraša: "O kom sem vam govoril?" In vi mi odgovorite: "Mojster, od nas samih." 

54 Po letu 1950, ko me ne boste več slišali v tej obliki, bodo med človeštvom velike preizkušnje. Vi 

pa, ljubljeno ljudstvo, zaupajte v mojo moč, v mojo ljubezen in v moje usmiljenje. Bodi zgled svojim 

bližnjim, da jih bom s tvojim posredovanjem rešil pred pogubo. 

55 Človeštvo izprazni svoj kelih trpljenja in njegov jok me doseže. Toda kot ljubezen in usmiljenje 

sem bil vedno s človeštvom. Jaz sem oče, toda kaj naj storim spričo žalovanja človeštva? Izžarevajte mojo 

ljubezen in spodbujajte duše kot vedno. 

56 Tisti, ki so šibki, bodo bolj trpeli zaradi tega, kar dobijo od sveta, kot pa zaradi tega, kar je njihova 

duša dobila kot nalogo. Tisti, ki te gledajo zviška in vidijo, da si šibak in kršiš moj zakon, bodo tudi tisti, 

ki te blatijo in ti kažejo, da ne izpolnjuješ mojih zapovedi. 

57 Pogosto sem vas opozarjal na skušnjavo, ki vas čaka, da bi vas zapeljala na kriva pota. Toda vi 

morate biti trdni vojaki v boju in ne smete biti šibki v preizkušnjah niti v zahrbtnosti zlobe. 

58 Majhno je število mojega ljudstva, ki se je resnično pripravilo sprejeti mojo modrost. 
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59 S pomočjo ponižnih, skromnih, intelektualno nepismenih sem se dal spoznati, da bi svetu dal 

dokaze o svoji moči in modrosti. 

60 Po različnih organih razumevanja sem vam dal svojo besedo, da bi vas popravil in vam dal svojo 

ljubezen, svojo luč, svoje usmiljenje, da bi vas naučil kreposti, da bi se množice poslušalcev dvignile k 

življenju milosti. 

61 Človek je lačen in žejen moje resnice, vendar njegovo srce skriva sovraštvo, plevel, slabo voljo in 

zablodo, ker so si različni svetovni nazori prizadevali, da bi ga zapeljali z drugačnim naukom in 

drugačnim zakonom. 

62 Iščite občestvo s svojim Bogom, ljubljeno ljudstvo, in se ne klanjajte materialnim predmetom ter 

jih ne častite, saj vas tega nikoli nisem učil in vam nisem prinesel misticizma. V vaše duše sem vlil le 

svojo luč in usmiljenje, da vas materializem ne bi oviral. 

63 Če boste opazovali in molili, če boste študirali in raziskovali, boste od mene veliko prejeli, ko se 

bo končalo leto 1950. Kajti vi ste razvite duše, ki jim bom zaupal veliko svojega usmiljenja. Toda rekel 

sem vam, da bodo kamni spregovorili in pričali o moji navzočnosti med ljudmi, če zaradi pomanjkanja 

priprav ne boste znali pričevati o meni. 

64 V Svoji Besedi sem vam razložil, česar niste razumeli, da bi lahko odpravili napake, ki ste jih 

vnesli v Moje delo. Kajti kako bi lahko dali dober zgled sočloveku, če se prej ne bi očistili svojih prejšnjih 

navad? 

65 Odpustil sem vam in vas okrasil, da boste pozneje enako uslugo izkazovali ljudem. Zaupal sem 

vam svojo besedo kot meč luči, da se boste dvignili v boj in odstranili temo in fanatizem, ki sta prodrla v 

človeško srce. Kajti to je kot slabo seme, ki se je močno razmnožilo, zato je človeštvo zašlo s poti resnice 

in si ni moglo prizadevati za popolnost duše. 

66 Prihajam z namenom, da bi svet spoznal svoje napake, da ne bi več zašel s poti, ki sem mu jo 

začrtal. Na tej poti ni trnja in kamnitih odlomkov, zaradi katerih bi vam noge krvavele. 

67 Človek se dviga, da bi me postavil na preizkušnjo, ne da bi se zavedal, da ste v tem času vsi 

podvrženi velikim preizkušnjam. Kajti svet je postal ponosen na svojo znanost in bogastvo ter me je 

zanikal kot svojega Kralja in Gospoda. Zato bodo ljudje tudi zanikali, da sem se vam dal spoznati s 

človeško sposobnostjo razumevanja. Tisti, ki me tako zanikajo, pa bodo z ljubeznijo in usmiljenjem 

prizadeti v svojih dušah, da se bodo prebudili in spoznali, da je to, kar so ustvarili, minljivo in da je 

Vzvišeno in večno življenje v meni. 

68 Ljudje, naj zadnji trenutki mojega oznanjevanja prek glasnikov ne bodo zapravljeni, kajti s svojo 

besedo vas pripravljam na vse preizkušnje, da boste imeli orožje luči, s katerim se boste borili proti 

zablodi in sebičnosti človeštva. 

69 Ne počutite se šibki ali nepomembni, saj sem vas obdaril s svojim usmiljenjem, s svojimi navodili 

in s svojo ljubeznijo, da se boste dvignili kot vojaki tretjega veka. 

70 Človeško srce bo začutilo mojo ljubezen in slavilo moje božansko ime. Kot Oče nikomur ne 

odrekam svojega usmiljenja. Odstranil bom temo zaslepljenih, kajti luč mojega Svetega Duha razblinja 

temo sveta, da bi osvobodila duše, in te sem vedno reševal. 

71 Ko se poduhoviš, Izrael ─ kdo te bo potem lahko vrnil na tvojo pot? Kakšen pogled bo potem v 

tebi kot puščica? Videli boste le nasmehe, veselje v srcih in roke, ki vas bodo objele, in to bo kot 

pričakovana nagrada za vaš boj, tako da na poti skozi življenje ne boste doživljali le bolečine. 

72 V svojem nauku vam bom zaupal še veliko več stvari, da boste bojevniki, ki nosijo orožje luči, 

meč ljubezni in visoko držijo merilo vere, upanja in usmiljenja. 

73 Kaj ti, Izrael, še manjka? Da bi se, združeni v mislih in dejanjih, dvignili, da bi se obnovili, da bi 

bili jasno ogledalo, v katerem bi človeštvo lahko videlo svoje pomanjkljivosti. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 347 
Moj mir z vami! 

1 Na ta dan vas sprejemam in blagoslavljam. Tvoja duša je pripravljena, pozorna na glas tvojega 

duha, da sprejme moj nauk. Berem vaša srca, vas božam in vam dajem svojo besedo, ki bo balzam, ki bo 

blažil trpljenje vašega življenja. 

2 Vendar vas ne tolažim samo v tem času, ampak vas vabim, da postanete moji učenci. Pravim vam: 

Vzemite svoj križ in mi sledite! Na vsakem koraku, ki ga naredite, se spominjajte mojih zgledov iz druge 

dobe. Moj prihod kot moškega v tistem času ni bil zaman. 

3 Moje trpljenje, moja beseda in moje najvišje zapovedi so zapisani v tvoji duši. Tu je knjiga, ki sem 

jo napisal v treh časih, tu je moja beseda, ki sem jo dal po vseh poslancih, tu so pričevanja in dejanja. Vse 

lahko najdete v sebi, če se naučite prodreti v svojo dušo. Duhovno niste več majhni otroci, ker ste 

prehodili pot in ste v zrelosti, v vrhuncu. 

Vi, ki ste slišali mojo besedo prvič, drugič in tretjič, kako bi lahko dvomili v to sporočilo? Kako bi 

lahko izbrisali sporočila, ki sem jih pustil zapisana v vaših dušah, saj sem vam obljubil, da se vrnem ─ saj 

sem vam rekel: "Še enkrat bom z vami"? 

Vendar vam nisem povedal, na kakšen način, le sporočil sem vam in označil čas in dogodke, ki bodo 

govorili o moji vrnitvi ─ vse to sem vam napovedal. Zdaj vam pravim, da vas čakajo velike preizkušnje, 

da boste lahko prepričani, da se je Sveti Duh spustil na vašega duha, da bi dokončal svoje poslanstvo med 

človeštvom. 

4 Zdaj je ta čas! Vse napovedi, ki sem jih dal, so se uresničile. Vse prerokbe tistih, ki so govorili v 

duhu in resnici, so se uresničile. 

5 Tukaj sem navzoč, vedno z vami, nisem se skril. V tem času, to je od mojega odhoda v drugi dobi 

do mojega prihoda v tretji dobi, sem bil vedno navzoč za človeštvo. Moja luč je vedno sijala med vami, 

moja ljubezen je ista, prav tako moje učenje in moji zgledi, to je le druga faza razodetja. 

V tem času sem svojo besedo naredil fizično slišno, da bi se vam razložil. Uporabil sem vaš jezik, da bi 

razumeli moja sporočila, in tu sem, ljudje, poln ljubezni med vami, z odprtimi rokami, in kakor Oče 

sprejme svojega Marljivega sina, tako sem jaz sprejel vas. 

Toda jaz vas bom naredil za svoje učence ─ želim, da ste priče vseh mojih besed in manifestacij. V 

vaših srcih bom pustil zapisan Testament tretjega obdobja, dragoceno knjigo, ki ustreza tistemu obdobju. 

6 Slišali ste mojo besedo, ki so jo posredovali številni glasniki. Vsak od njih ima v tem času od mene 

poslanstvo, zelo pomembno nalogo, ki jo mora izpolniti. Njegova odgovornost je zelo velika, in ko se bo 

ta čas oznanjevanja po človeških možganih končal, bom od vsakega od teh nosilcev glasu zahteval 

obračun in odgovarjati mi bodo morali glede mojih besed, svetlobe, ki sem jo podaril njihovim 

možganom, da bi jo prenesli v besede in zvesto posredovali ljudem ─ ljudem, ki me ljubijo, in odgovarjati 

mi bodo morali. Toda tudi ljudje mi bodo morali dati račun za vse besede, ki so jih prejeli, in ko bo prišel 

čas polne aktivnosti, bom od vseh zahteval račun. 

7 Danes sem prišel k vam kot Oče in Gospodar, moja sodba nad izraelskim ljudstvom se še ni začela, 

od vas še nisem zahteval žetve. Danes vam še vedno puščam čas, toda Učitelj vam pravi: uporabite ga za 

delovanje, za študij, za prodiranje v moj nauk, ki je globok, da me boste zaradi tega ljubili in mi vedno 

sledili. 

8 V svojem Duhu imam prostor za vsakega od vas. Ko si boste zaslužili to visoko nagrado, boste 

prišli k meni. Do takrat se borite na zemlji, potem pa se borite na poti, na katero vas pošljem po svoji volji, 

da mi boste lahko ponudili izpolnitev svojega poslanstva. Zapomnite si, da vas vedno spremljam, da vas 

moj pogled spremlja povsod, da je moje varstvo za vsakega od vas neomejeno, da vaše bolečine ne 

ostanejo neopažene, da berem na dnu vašega srca in poznam vašo prihodnost. 

9 Ljudje: ljubite me, učite se mojega nauka, da boste razumeli vse, kar vam želim povedati in kar 

vam želim zapustiti. Kot Oče sem prišel poln ljubezni, da bi vam dal zapovedi in ukaze, ker ste vi 

odgovorni za človeštvo in morate biti učitelji, zgledi in vodniki. Zato sem vas učil dan za dnem, zato moja 

"beseda" ni molčala. Dal sem vam veliko časa, da me slišite, da bi končno odprli svoje misli in pripravili 

svoja srca, da bi me razumeli. 
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10 V drugi dobi sem z vami govoril le tri leta. Moja beseda je bila nenehna. Tisti čas sem dan in noč 

govoril učencem ─ tistim, ki so me hoteli poslušati. Živel sem s teboj, videl si vsa moja dejanja. Bili ste 

priče mojega rojstva, bili ste priča mojemu odraščanju kot človeškega bitja. Nisem se skrival pred vami, 

želel sem, da bi bila znana vsa moja dejanja, toda vi ste me sodili, ljudje, ne da bi bili sodniki. Sodili ste 

moje otroštvo, mojo mladost, sodili ste moje trpljenje, in čeprav ste moje bitje, ste me včasih napačno 

ocenili. Čeprav ste del mene samega, ste moj otrok, ste kot oče obsodili moja dejanja. 

11 Jaz sem ljubezen in odpuščanje. Sočutno sem pogledal vašo sodbo in vam rekel: nekega dne, po 

dolgih preizkušnjah, velikih izkušnjah v vašem življenju, boste spoznali ljubezen, ki jo je Jezus izročil 

človeštvu ─ njegove zakone, njegovo usmiljenje, in nikoli več ne boste zašli s poti, ki jo je postavil pred 

vas. Obžalovali boste svojo preteklost in me prosili za priložnost, da popravite vse svoje prestopke, da 

sledite mojim navodilom in da prostovoljno postanete moji služabniki. 

Vendar vas ne želim videti kot služabnike. ─ Želim, da ste vedno moji otroci, moji učenci, ker nimam 

služabnikov. Vsi ste moja bitja, ki sem jim dal svoje lastnosti, svojo moč in svojo milost. Vsi pripadate 

meni. Tudi če me svet ne priznava, mi pripada in imam pravico, da ga ljubim. 

Človeštvo, ne moreš me ustaviti, da bi te ljubil, vendar se moraš boriti, da bi preprečil vse motnje na 

svoji poti, in iskati luč, ki te bo pripeljala v pristan odrešenja. 

12 V tem času ste naleteli na neskončno preizkušenj, ljubljene duše. Pogosto ste se spotaknili, celo 

vaše "meso" vas sili k solzam. Toda ali ni duh močnejši od mesa? Ali vam nisem dal izjemne moči, da bi 

se lahko borili proti vsem možnostim? Ali niste del mojega duha? 

Imate moč, moč in energijo ─ vse potrebno za boj proti vsem nevarnostim za vašo dušo, na katere 

boste naleteli. Danes vas opozarjam, ljudje, saj boste na svoji poti naleteli na še večje nevarnosti od tistih, 

ki ste jih srečali danes. Vendar se zato ne ustavljajte na poti, ne dovolite, da bi se vaše razmišljanje 

zmedlo. 

13 Napovedal sem vam čas preganjanj in obsojanja ljudi drugih prepričanj. Vi pa ste moji učenci, 

imate moč in luč in z njo boste lahko zmagali nad vsemi pogledi na svet, nad vsemi 'lučmi', ki vam jih 

predstavljajo ljudje. Sprva jim ne boste mogli pokazati nobenih materialnih knjig ali materialnega dela. 

Predstavili boste lahko le svojo vero in ljubezen, teh duhovnih vrlin pa se ne bodo mogli dotakniti. V sebi 

boste začutili, da vas obvladuje velika vera, in tudi to bo dovolj, da boste zdržali. Boste kot neuničljiv 

steber na poti drugih. 

14 Tudi če vas dosežejo materialistični pogledi na svet, tudi če vas želijo ljudje zapeljati z znanostjo, 

se jim ne boste uklonili. Čutili boste, kako moja ljubezen polno utripa v vaših srcih, čutili boste, kako živi 

moj zakon, ki je neizprosen, ki je nespremenljiv skozi vse veke, in znali ga boste prenesti na generacije, ki 

bodo izšle iz vas. To ljudstvo bom namreč pustil kot učitelje drugih ljudstev. Vsakega od vas bom uporabil 

kot korenino velikega drevesa, ki mu bom dal veje po svoji volji. Večje ko bodo vaše vrline, večja bo luč 

tistih, ki bodo šli po vaših stopinjah. 

15 Borite se za svoje ljubljene, prizadevajte si za vero bitij, ki sem vam jih prepustil v oskrbo. 

Prinašajo milost in sposobnost ter bodo naredili korak naprej na poti duhovnosti. Potrdili bodo vaše 

besede, in ko vas ne bo več med njimi, se bodo spomnili zakona, po katerem so se ravnali njihovi starši na 

zemlji, in mu bodo zvesti. 

16 To je zgodovina izraelskega ljudstva ─ ljudstva, ki mi bo zvesto sledilo, ker sem ga imenoval za 

skrbnika svoje luči, svoje modrosti. Pred vami je težko poslanstvo v odnosu do človeštva, ne boste se 

mogli nagibati včasih na eno, včasih na drugo stran. 

Vi poznate svojo pot ─ veste, da se je vaš Oče spustil k vam tako, da se je fizično slišal, da bi vam 

govoril in vas vodil, saj še niste bili pripravljeni na pogovor z menoj iz duha v duh. 

17 Svoje manifestacije sem naredil oprijemljive in svojo besedo jasno, da bi me lahko razumeli. Ko 

pa se bo ta čas končal, po tem letu 1950, boste z gotovostjo vedeli, po kateri poti morate iti. Pogovarjali se 

boste z menoj in vaša intuicija vam bo povedala, kako uresničevati moj nauk, kako prinesti to dragoceno 

seme v srca, ki ga potrebujejo. Ne boste zapravili niti enega semena, niti ga ne boste posejali naključno, 

ampak ga boste položili tja, kjer je zemlja pripravljena ─ kjer vam intuicija pravi, da bo to seme vzklilo, in 

tako boste kot sejalec. 

18 Po zgledu apostolov se boste lotili sejanja semena v srca in duše ljudi. Toda knjiga, ki jo boste 

morali predstaviti, bo knjiga vašega življenja, vašega zgleda, vaše vere in vašega zaupanja vame. To bo 
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bolj prepričljivo, kot bi lahko povedali z besedami. Zato danes sprejmite velike odločitve za izpolnitev 

poslanstva, ljudje. 

19 Pustil vas bom na svojem mestu. Ustnice nosilcev glasu bodo molčale, toda vaše ustnice bodo 

pripravljene, vaše srce navdihnjeno. Vodil vas bom po tej poti neskončnih navdihov, jutri pa boste govorili 

o naukih, ki so vam še neznani. 

20 Dovolil vam bom, da prodrete v najgloblje dele src, ki me pričakujejo. Odšli boste kot Moji 

odposlanci in govorili o svetih razodetjih s spoštovanjem in ljubeznijo, s katerima ste Me slišali s 

posredovanjem človeškega bitja. Tvoja usta bodo izurjena, vendar moraš paziti na svoje besede, saj tvoja 

usta ne bodo nikoli lagala. Opazoval vas bom z Visokega onkraj in vaši zgledi bodo ostali zapisani z 

neizbrisnimi črkami. 

Da, ljudstvo Izraela, korak za korakom vam omogočam, da napredujete na poti do izpolnitve poslanstva. 

Za razumevanje vseh del je potreben določen čas. Ta čas sem vam dal, da bi dosegli polnost, zrelost in 

stopili na pot duhovnosti. 

21 Vaših nekdanjih običajev nisem odvzel naenkrat, ampak sem vas postopoma pripravil do tega, da 

ste opustili tiste, ki mi niso bili všeč. Naučil sem vas moliti z duhom, povedal sem vam, kako se 

pogovarjati s svojim Očetom, tako da se poglobite v tišino, meditacijo in občestvo s svojim Bogom. 

22 Tako boste nadaljevali svojo pot, ljudje. Molitev bo vaša obramba, vera vaša rešitev. V urah 

preizkušnje bo moja navzočnost z vami. Notranje boste slišali Moj pozdrav, kot v tem času: "Moj mir z 

vami", in takrat boste začutili zaupanje, da je Moja močna roka v vaši roki in da bom vse, kar boste storili 

v poslušnosti moji besedi, blagoslovil in potrdil. 

23 Do zdaj ste bili kot otroci in učenci ob meni in jaz sem vas ljubeče učil, spuščal sem svoje najbolj 

ljubeče besede v vaše srce, da bi se z njimi hranili. Duša se hrani z ljubeznijo, druge hrane zanjo ni. Ko se 

oddaljite od te ljubezni, od tega bistva, ki je v moji besedi, začutite praznino, siromaštvo, potrebo po tem, 

da bi prejeli to božanje. In ko se vrneš k meni, spet napolniš praznino svojega srca s to kristalno čisto 

vodo. 

24 Do roba sem napolnil to posodo, da ne boste žejni, da boste vedno polni milosti in navdiha, da bo v 

vašem srcu živela ljubezen mojega Duha. 

Ta vir ne bo usahnil, ljudje, tudi če moja beseda v tej obliki preneha. Potem boste prejeli moja sevanja, 

moje stavke v svoji molitvi, v svojih navdušenjih. Vse vam bo razumljivo; takrat ne bom uporabljal tujega 

jezika, ampak vam bom še naprej govoril v duhovni obliki izražanja, v kateri sem vam govoril, in bolj ko 

boste pripravljeni, višjo vsebino naukov boste lahko razumeli. 

25 Koliko razodetja vam bom dal, ljudje! Vse, kar ni bilo povedano s posredovanjem človeškega 

bitja, vam bom povedal pozneje iz duha v duh. Za to pa morate še naprej predano moliti. Od molitve boste 

dosegli navdušenje, in ko se bo vaša duša dvignila, bo začutila, kako Božanski Učitelj pojasnjuje Svojo 

Besedo, kako vam vse pove v enem stavku, in ta stavek, ki vam ga dajem, boste razumeli, razkrili ga boste 

svojim bližnjim in tako bodo ljudje po letu 1950 lahko nadaljevali študij v tej obliki. 

26 Ne bom vam dovolil, da bi bili brez dela niti en dan. Ko boste pripravljeni, bo moj navdih stalen. 

Ko vas bom našel pripravljene, vam bom vedno razkril velike nauke, ki zadevajo dušo, in vam dal velike 

prerokbe, ki bodo služile novim generacijam, saj boste mnoge nauke pustili v pisni obliki. 

Po letu 1950 vam bom dovolil, da te navdihe zapišete, da ne bodo izbrisani iz šibkega spomina, da se 

bodo ohranili za vse čase kot dediščina za človeštvo in da bo ta neizmerna lakota, ki mi jo predstavlja ta 

svet ─ ta žeja po ljubezni in resnici, po razumevanju, po duhovnih razodetjih, potešena z navodili, ki jih 

mora ljudstvo Izraela kot glasniki prinašati v vse regije, velikim množicam. 

27 Prišel je čas vseobsegajoče sodbe in jaz bom sodil vsa dela in vse verske skupnosti. Iz človekove 

duše se bo razlegel tesnobni krik, saj bo razkrito vse, kar je lažno, in zasijala bo samo resnica. V človeštvu 

se bo prebudilo in takrat mi bodo ljudje rekli: "Oče, daj nam svojo pomoč, daj nam pravo luč, ki nas bo 

vodila." In ta luč in pomoč bo nauk Svetega Duha, nauk, ki sem vam ga dal in ki pripada tudi vsem, saj 

sem Oče vseh. 

28 Moj duh že vidi siromaštvo ljudi ─ praznino, ki jo vsi čutijo v svojih srcih. Vidim, kako skušajo to 

praznino zapolniti z zemeljskimi užitki, a ne najdejo ničesar, s čimer bi potešili svojo žejo. Povsod iščejo 

to olajšanje, balzam, a ga najdejo prav tako malo. Toda ko se ─ človeštvo vpraša ─ in pri kom bomo našli 

ta balzam in mir? 
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Oče pa vam pravi: "Človeštvo, čakam vas; vse, kar potrebujete, je v meni in je v vas, vendar tega niste 

znali poiskati. Zašli ste na različne poti in iskali mir tam, kjer ga ni. Iskali ste pravo ljubezen in pravo 

svetlobo tam, kjer ju ni. Iščite me in pri meni boste našli ljubezen, ki mora napolniti vaše srce, in pri meni 

boste našli duševni mir, svetlobo in zdravilni balzam. 

Od svojega iskanja ste že izčrpani in ne trkate več na vrata mojega Duha. Neumni ste, toda jaz vas 

pričakujem, in ko boste potrkali na moja vrata, se bodo hitro odprla in vam dovolila vstopiti. Pokazal vam 

bom vse bogastvo kraljestva in vas potolažil glede vaših preteklih trpljenj, potem pa boste obžalovali 

zapravljeni čas, obžalovali svoje prestopke in me prosili za odpuščanje in novo priložnost. 

Dala ti bom vse. Vse, kar me prosite za dobro vas in vaših soljudi, vam bom dal. Moje bogastvo je 

brezmejno, vendar je duhovno. Če me prosiš za ta zaklad, ti bom dal vse in ti rekel: uporabi ga! Vsaka od 

milosti in darov, ki vam jih dajem, je namreč večno življenje in je namenjena vsem. 

29 Zato sem prišel v ta čas, ljudje, in nekateri med vami ste me videli kot romarja, ki trka od vrat do 

vrat z narodi sveta. Nekateri so odprli svoja vrata, drugi so ostali zaprti. Vendar bom še naprej trkal, 

izpolnil bom svoje poslanstvo kot Oče in Mojster, vodil vas bom korak za korakom po svoji poti, dal vam 

bom luč in vsi boste prišli k pameti in razumeli razlog svojega življenja. 

Končni cilj je ljubezen, izpolnjevanje Mojih zakonov, in dokler tega ne boste počeli, dokler ne boste 

prakticirali ljubezni, dokler ne boste izpolnjevali Mojih zapovedi, boste še naprej blodili. Vendar sem 

določil mejo in ta bo kmalu dosežena. 

30 Po tej napovedani svetovni veliki preizkušnji, na kateri boste spili zadnje kaplje čaše trpljenja, se 

bo začela obnova. Takrat se mora človeštvo pokesati in se vrniti na pravo pot. Spoznati mora vse svoje 

prestopke in me najti. 

31 Da, ljudstvo Izraela, vi, ki ste priča mojega razodevanja, ki me slišite govoriti in soditi človeštvo, 

tudi vi me pozorno poslušajte: ohranite moje besede, saj ste del tega človeštva. Tudi vi ste mojemu Duhu 

pokazali praznino svojih src, tudi vi ste prišli žejni in lačni. Svojo žejo ste potešili pri izviru ljubezni. Zato 

pomislite na tiste, ki še niso pripravljeni, da bi me našli, ker je zlo v njih močnejše. Toda nekega dne bo to 

zlo omejeno. 

32 Človeštvo mora najti široko polje za izpolnjevanje mojih zakonov, se prenoviti in živeti v miru z 

menoj. Pustil sem jih hoditi po vseh poteh, ker jih želim srečati polne izkušenj. 

Človek, moj otrok, ki je prišel na zemljo po moji volji, je prestal tisoč preizkušenj, ki mučijo njegovo 

dušo. Toda če bo njegova vera ostala trdna, kako velika bo nagrada, ki jo bo prejel! Po stiskah, zmedah in 

nevarnostih bo našel luč mojega Duha. 

33 Zato se, moje ljudstvo, ne bojte iti skozi preizkušnje, ne bojte se vstopiti v velike spopade. V njih 

ne boste propadli. Vsem svojim otrokom bom dal opremo, da se bo prebudila njihova občutljivost. Po 

preizkušnjah, izkušnjah in sadovih bom govoril z vami in rekel: "Poglejte, kako koristna je bila 

preizkušnja, kako ste se v njej okrepili in kako zdravi in celi ste zdaj! Moja volja ni, da bi propadli, moja 

volja je le, da bi se vaša duša upirala, me ljubila in me spoznavala kljub preizkušnjam in viharjem." 

34 Obstajajo narodi, ki so prestali ognjene preizkušnje, grenke preizkušnje, a zanje imam nagrado. 

Vsi, ki so potrpežljivo trpeli in zaupali vame, bodo imeli duhovni mir, dvignili se bodo nad vse te stiske in 

pričevali o meni, izraelsko ljudstvo pa bo to pričevanje sprejelo. 

35 Moja beseda vpliva na vsa področja. Pokazal sem vam vse narode, ljudi. Ko sem se ukvarjal z 

vami, sem vam govoril o njihovem trpljenju in stiski ter vam rekel: Molite, ljudje, bodite vzdržni, 

pokesajte se, da boste lahko pomagali tem narodom v njihovih preizkušnjah. Močni ste, ker ste vstopili v 

trdno zemljo. Molite in se pripravljajte, da boste branik za druge, da boste lahko iztegnili roko in dali 

usmiljenje vsakomur, ki ga potrebuje. 

Svojim bližnjim lahko izkažete usmiljenje, tudi če jih ne poznate. Tvoj duh, ki ima veliko moč in je 

odet z milostjo, jim lahko pošlje tisto dobro, s katerim sem te obdaril. 

Zato vas prosim, ljudje, predvsem za ljubezen ─ za ljubezen, da bi spoznali mene in sebe. Ljubezen je 

izvirno načelo mojega zakona. Ljubezen je končni cilj vseh del, tega sem vas vedno učil. Ljubezen, mir in 

usmiljenje ─ te vrline so v vas, ni se vam treba niti naučiti ljubiti. 

36 Ljubezni se ne naučimo, temveč jo začutimo, nosimo jo v sebi in tako kot vsa bitja ste vse njene 

sposobnosti in lastnosti prejeli, ko ste bili ustvarjeni. Zato se potopite vase, iščite vrline, ki sem jih položil 

v vaše bitje, in jih prakticirajte na svojih poteh. 
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37 Kako srečen boš, Izrael, ko boš lahko opravljal svoje poslanstvo med ljudmi, ko boš lahko razvil 

svoje darove in jih naredil zaznavne, ko boš sejal in obrodil sadove, ki bodo moji božanskosti všeč in 

zadovoljni. 

Čas polne aktivnosti še ni prišel, vendar se približuje. To je čas, ko se boste soočili s človeštvom in 

boste morali uporabiti vso svetlobo, vso modrost, da bodo vaši koraki gotovi in da bo vaše pričevanje 

resnično. 

38 Tako vas pripravljam in opozarjam. Vsak dan, ko imate mojo besedo, slišite opozorilo, nasvet 

svojega Očeta, saj ga boste jutri potrebovali. 

Danes ste mirni, ker me slišite. Toda prišla bodo obdobja velikih bojev in želim, da se pripravite na te 

čase, da boste enotni in da vas bo ta enotnost naredila močnejše, tako da ne bo ostala niti ena ranljiva 

točka, ampak se bo ljudstvo Izraela ob mojem odhodu zbralo okoli mene, da bi slišalo moje zadnje besede, 

tako kot oče na zemlji, obkrožen z vsemi svojimi otroki, daje svoje zadnje nasvete, otroci pa čakajo na 

zadnje trenutke tega življenja ─ in obljublja, da se bodo ljubili med seboj in se krepili v svojih krepostih, 

da bodo eno telo in ena volja, ki bo vodila človeštvo. 

Zato vas zapuščam, ljudje, polni odgovornosti, a tudi milosti, da boste močni v vsakem trenutku. 

39 Blagoslavljam te, Izrael. V različnih domovih, kjer se zbirate, blagoslavljam vaše dobre načine 

delovanja. Vašim srcem dajem več občutljivosti in vam pravim: Odstranite vse, kar ni popolno, kar ne 

vodi k meni ─ odstranite to, da bom lahko ob primernem trenutku sodil jaz in da izraelsko ljudstvo ne bo 

deležno boleče obsodbe, da ne bo še enkrat videlo svojega Mojstra krvaveti in umirati na križu zaradi 

svoje nepopolnosti, ampak ga bo videlo polnega ljubezni, kako poučuje vse človeštvo. 

40 Na ta dan milosti, ko vas krepim, ko vam dajem svojo besedo, ki je hrana za vas, vas puščam 

pripravljene in opozorjene. To so zadnji časi moje besede in želim, da me v njih slišite do zadnjega 

trenutka, da se ta beseda vtisne v vašo dušo, vas razsvetli in okrepi za prihodnje čase. 

41 To je moja današnja lekcija, ljudje. Molite zase in za Izraelce, ki jih čaka velika sodba. Molite za 

svet, ki se prav tako sooča z veliko preizkušnjo! Naj ne mine niti en dan, ne da bi dvignili svojo dušo in 

razmislili o vseh teh preizkušnjah. Slišal sem vaše prošnje in vam bom ugodil po svoji volji. 

42 Bodite blagoslovljeni, ponižni, ki upate v moje usmiljenje, ki mi priznavate pravico, da 

razpolagam z vašim življenjem, saj veste, da nad vami vlada volja, ki je višja od vaše. Blagoslavljam vas, 

otroci moji, vaš križ bo lahek. 

43 Tistim med vami, ki me vztrajno sprašujete, zakaj ste bili preizkušeni, pravim: "Molčite, ne 

sprašujte me po razlogu! Ali poznaš svojo krivdo do mene? Ali veš, na kakšen način bom očistil tvojo 

dušo, da se bo k meni vrnila tako čista, kot je prišla iz mene? zato vam pravim: Le potrpežljivo in 

pripravljeno sprejemajte preizkušnje, ki vam jih vsak dan pošiljam, kajti moja moč je vedno z vami. 

44 Podarjam vam luč, ki jo potrebujete, da boste lahko pravilno vodili sebe in svoje bližnje na poti 

odrešenja. 

45 Podarjam vam dragoceni dar občestva z Očetom, ki vas bo rešil v vseh preizkušnjah. Danes zjutraj 

sta moj zdravilni balzam in moja tolažba z vami, s svetom in z vsemi bitji, ki so izšla iz mene. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 348 
1 Preljubi ljudje: Mojster vam daje stran za stranjo knjige svojih naukov, da jih nosite s seboj 

vtisnjene v srcu. Te lekcije bodo jutri za vas zaklad neprecenljive vrednosti, ki vam bo pomagal opraviti 

vaše poslanstvo na zemlji in vam prinesel nagrado za vašo dušo. Skozi vaš boj bodo ti nauki ostali 

vtisnjeni v srca ljudi in ko boste dosegli obljubljeno deželo, boste peli zmagoslavno pesem. 

2 Dovoljujem vam, da lahko v času priprav vzamete iz moje zakladnice, kar vam manjka, da bi to 

dali svojim bližnjim. Kajti moji izbranci bodo na različne načine postali moji učenci, moji delavci, moji 

vojaki, ki bodo branili moje delo. 

3 Vse stvarstvo je podrejeno mojemu zakonu in vse me časti v svoji harmoniji. Dvignite svoj pogled 

v nebo in videli boste sijoče zvezde, ki jih je ustvarila moja modrost. Glejte v njih zgled poslušnosti in 

harmonije, navdihujte se s to slavo, s to popolnostjo, da boste razmišljali in dovolili, da vam glas mojega 

Očeta spregovori po vaši vesti. Drevesa dajejo plodove, ki so vedno okusni. Oče se vam v vsem razodeva 

in vam govori, da bi razmišljali in bili poslušni zakonu, ki sem vam ga dal. 

4 Ustvaril sem plemena, ljudstva in narode ter vsem dal, kar potrebujejo za svoj duhovni razvoj. 

Častili ste me v zvezdah in umetnih predmetih. Zdaj me iščite v sebi. Blagor tistemu, ki vstopi v notranjo 

tišino, saj bo začutil mojo navzočnost in dosegel mir v duši. 

5 Mojo besedo ste prejeli z netreniranimi možgani, ki jih ni izurila človeška znanost. Vendar sem jih 

pripravil, da postanejo podnožje, na katerem počiva moj Univerzalni žarek. 

6 Ko poslušate mojo besedo, želite, da se Oče naredi vidnega pred vašimi fizičnimi očmi. Jaz pa vam 

pravim: Pripravite svoje srce in začutili me boste. Ne prihajam namreč samo zato, da bi vas potolažil v tem 

času bolečine, ampak da vam prinesem navodila, ki sem vam jih obljubil že, ko sem bil z vami v Jezusu v 

Drugem času. 

7 Moji zgledi, moja strast so zapisani v tvoji duši. Obstaja knjiga, ki sem jo napisal v treh stoletjih, 

besede mojih odposlancev, pričevanja, dejanja. Vse lahko odkrijete, če se naučite prodreti v svojo dušo. 

8 V tej dobi vam Mojster govori z vrha gore, kjer vas pričakujem. Živim tvojo dušo, da se dvigne k 

meni. Občutite mojo ljubezen in imejte v sebi moj mir. Iščite tiste, ki so izgubljeni, tako na tem svetu kot v 

duhovni dolini. Blagor tistim med vami, ki ste mi rekli: "Gospod, sledili bomo tvoji poti, naredi nas 

pogumne vojake, ki bodo branili to stvar." 

9 Še enkrat vam pokažem pot, po kateri boste našli resnico. Učim vas, da boste o meni pričevali 

človeštvu, da boste s svojim zgledom pripravili prihodnje generacije, ki bodo v sebi nosile mojo ljubezen 

in čutile moj mir. Takrat se boste spremenili v učence, ki se zgledujejo po mojih apostolih druge dobe. 

Nekaj vas bom poslal v različne pokrajine in narode, da boste pokazali pot tistim, ki so jo izgubili. 

Vendar se moraš na pot podati ponižno in biti čist zgled množici, ki ti jo bom zaupal. Bodite kot bakle, v 

katerih sije luč Svetega Duha. 

10 Svoje izbrance vzgajam s svojo besedo, ne da bi upošteval njihove prestopke. Zdravim njihove 

duše, ker sem najboljši zdravnik. Dvignem jih in jim rečem: Sledite tej poti resnice, ki vam jo ponujam, in 

kmalu boste prišli k meni. 

11 Vi ste Izrael, med katerim sem izbral 144.000 ljudi, ki nosijo moj božanski pečat, da bi človeštvo z 

vašim posredovanjem doseglo odrešitev. 

12 Moški, ženske in otroci različnih narodov me bodo iskali, vi, izvoljeno ljudstvo, pa ste posrednik, 

ste tisti, ki sem vam ga podaril, da se bodo izsušena polja in puščave na vaši poti spremenile v rodovitna 

polja. 

Prilika 

13 Na velikem prostoru je živelo majhno število prebivalcev. Vedeli so, da bo prišel čas, ko se bodo v 

teh deželah naselili popotniki različnih ras in barv z vseh štirih strani planeta. Ponižni mladenič jih je 

poučeval z besedami resnice, miru, svetlobe in ljubezni. Starec je poiskal množice in jih pozval, naj 

pridejo v to deželo. Vodil jih je, jih pripravljal in jim govoril o teh ugodnih deželah. 

Prišel je čas, ko so množice prihajale ena za drugo, in mladenič je rekel starcu: "Kaj mi prinašaš?" 

Starec pa je odgovoril: "Tu imaš te množice, ki sem jih pripravil in pripeljal sem, da bi bili tvoji učenci." 
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Tedaj mu je mladenič rekel: "Bodi blagoslovljen, še naprej išči izgubljene ovce po različnih poteh in 

obhodnicah. Razsvetljuj štiri vogale zemlje kot sijoči svetilnik, na svojih ramenih nosi izgubljene ovce." 

14 Starec je nadaljeval svojo pot, poln pokorščine in poslušnosti, da bi združil in zbral velike 

množice. Tedaj se je mladenič obrnil k prebivalcem tistih dežel in jim rekel: "Pripravil sem vas s svojo 

ljubeznijo, dal sem vam svoja navodila, ker boste posredniki, po katerih bo luč Svetega Duha 

razsvetljevala velike množice, ki bodo kmalu prišle. Glej, postavil sem mizo s kruhom večnega življenja in 

s tem 

z istim kruhom boš nahranil človeštvo". 

Konec prilike 

15 Tako vam govorim, otroci moji. Preučite pomen mojih naukov in razumite, kdo je mladenič in kdo 

starec. Jaz sem tisti, ki vas učim in pripravljam na bitko svetovnih nazorov, ki se bliža. Starec je Elija, 

dobri pastir, ki združuje in zbira ovce na moji poti. 

16 Ljudje, ki ste molili, da bi se povrnil mir in ublažila bolečina, boste zdaj kmalu z veseljem slišali 

pričevanje živega glasu svojih soljudi in spoznali vrednost molitve. 

17 Danes vam dajem poslušati svoje nasvete in opozorila, saj jih boste jutri potrebovali. Prosim vas, 

da bi bili enotni, da bi bili močni in da med vami ne bi bilo niti ene ranljive točke. Kakor oče, ki čuti, da se 

bliža njegov konec, pokliče svoje otroke, da bi bili v zadnjem trenutku z njim in jim dal svoj zadnji nasvet, 

tako tudi jaz govorim vam in vas prosim, da mi obljubite, da boste ljubili in razumeli drug drugega, da 

boste postali močni v kreposti in tvorili enega samega duha, ki bo bdel nad svetom in molil zanj. 

18 Zapuščam vam veliko nalogo, vendar vam dajem mir in moč. Sami ne boste mogli soditi svojih 

dejanj. Toda jaz, Sodnik, bom pretehtal vaša dela, prejel vaše sadove in vam končno pokazal rezultat 

vašega dela in prizadevanj. 

19 Blagor vam, ponižni, ki priznavate, da vašo usodo vodi višja volja. To pripisujete moji božanskosti 

in mi priznavate pravico, da razpolagam z vašimi življenji, ker veste, da vam vedno pričam o svoji 

ljubezni do vas. 

20 Vi ste duhovni ljudje, na katere je Oče uprl svoj pogled, da bi prebudili svet, da bi sprejel luč 

Svetega Duha. 

21 Človeštvo me išče z religijami, med katerimi so tudi tiste, ki s svojim ravnanjem izkazujejo 

duhovnost. 

22 Zaupal sem vam svoje delo in vas razsvetlil, da boste neutrudno gojili mojo Besedo v srcih ljudi, 

da se boste dvignili s praporom Zakona in kot dobri vojaki z ljubeznijo branili stvar, ki sem vam jo zaupal. 

23 Moj Duh se veseli žetve dobrih delavcev, a tudi trpi, ko vidim, da je delavec zaspal, da ni znal 

negovati semena, ki sem mu ga zaupal. 

24 Ko izpraznjujete kelih trpljenja, vas Oče sliši v tišini in vas duhovno tolaži. 

25 Veliko je število tistih, ki so se v tem času v mojem delu rodili za življenje v milosti. Vi, ki ste bili 

prvi, pa se morate pripraviti, da se jutri, ko ne boste več slišali moje besede prek glasnika, vaši soljudje ne 

bodo počutili osiroteli ali zmedeni. 

26 Človeštvo pozna le zakon prve dobe in tisto, kar je zapisano v prvi in drugi zavezi, tretja pa bo zdaj 

združila in popravila tisto, kar so ljudje izkrivili zaradi pomanjkanja priprave in razumevanja. Človeštvo 

bo moralo preučevati moje sporočilo, da bi v jedru vsake besede odkrilo en ideal, eno resnico, eno in isto 

luč, ki ga bo vodila k duhovnosti. 

27 Pripravite se, ljubljeno ljudstvo, da boste znali paziti na ta zaklad, ki sem vam ga zaupal. 

28 Blagor tistim, ki me razumejo v vsaki manifestaciji s človeškim razumom. Blagor družinam, v 

katerih so vsi, od prvega do zadnjega člana, v naročju mojega duhovnega dela. To bodo poslušne družine, 

blagoslovljeno seme, ki ga bom postavil človeštvu za zgled. 

29 Govoril sem vam o življenju duše ─ o tem, kar imenujete onstranstvo, in o svojem božanskem 

veličastvu. Toda povem vam, da v teh naukih ni nobene skrivnosti. Kajti kdor je čist, bo imel privilegij 

videti in razumeti življenje Visokega Onkraj ─ duhovnega sveta, ki ga osvetljuje svetloba Svetega Duha, 

in njegovih prebivalcev, ki skupaj tvorijo vez ljubezni. Pogledal bo na vrh gore, s katere vam govorijo 

vidci. Tam Oče pričakuje vse človeštvo. 
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30 Moj duhovni svet si neutrudno prizadeva, da bi vas navdihnil in nahranil, da bi dosegli duhovnost. 

Pomaga vam, da boste lahko bolj napredovali pri izpolnjevanju svojega poslanstva. 

31 Že dolgo časa ste v mojih oznanilih slišali, da bo prišel dan, ko boste morali biti kot vaš Učitelj in 

poučevati svoje soljudi, ki ne poznajo spiritualizacije. Prišel bo čas, ko vas bo luč Svetega Duha v celoti 

obsijala in razsvetljevala, da boste lahko svetu oznanili moje delo, mojo Besedo, ki je bila dana v tem času 

─ luč, ki bo vsako dušo pripeljala v božanski dom. 

32 Živite v skladu s tem, kar sem vam zaupal za vaše človeško življenje. Hranite se s sadjem drevesa 

življenja in se zavedajte, da boste pod njegovimi vejami našli počitek in zavetje. Negujte ga sami, da se 

bodo njegove veje in sadovi množili. 

33 Izvir bo v potokih izlival svojo kristalno čisto vodo, da bi potešil žejo popotnikov ─ tistih, ki 

prečkajo puščavo ─ in jih okrepil. 

34 Volk v ovčji preobleki vas bo čakal na poti. Vendar morate paziti in moliti ter paziti, da ne padete 

v brezno. Včasih boste začutili, kako se sončni žarki neusmiljeno prebijajo v vaše bitje. Vendar bom 

poskrbel, da bo moj duhovni svet kot zaščitni plašč na vaši poti. Pomagali mi boste ustvariti nov svet v 

tem človeštvu. 

35 Vi ste učenci, ki ste pripravljeni na jutrišnji boj. Bili boste pogumni in mnoge, ki sem vam jih 

zaupal, boste predali človeštvu. 

36 Ne želim, da bi kršili zakon. Nekatere izmed vas je premagala tema, kar se vam je zgodilo, ker 

niste hoteli poslušati glasu svojega Pastirja, ki vas kliče s tolikšno ljubeznijo. 

37 Navadili ste se na mojo besedo in dvomite, da vam Mojster ne govori več s človeško sposobnostjo 

razumevanja. Jaz pa vam pravim: Zakaj se vmešavate v moje visoke nasvete? Za vas sem določil čas in ni 

moja volja, da bi mi rekli: "Učitelj, spomnite se, da udarci usode in vojne spravljajo svet v strah. To je čas 

preizkušnje za človeštvo ─ in vi se želite oddaljiti od nas?" 

Tedaj vam bo odgovorila vaša vest in vas opozorila, kako dolgo sem vam zaupal svojo besedo. Toda 

kot Oče in Učitelj bom po letu 1950, tako kot danes, slišal vse vaše prošnje po vaši molitvi. 

Po mojem odhodu se boste vsi enako posvetili izpolnjevanju mojih naročil, razvili boste svoje darove, 

jaz pa vam bom govoril po vaši vesti, da se boste prenovili, in vam dal spoznati pravo pot po luči mojega 

Svetega Duha, da ne boste padli v pogubo. 

38 Ko bodo k vam prišle velike množice, ki potrebujejo tolažbo in mojo milost za svoje duše, vas 

bom razsvetlil in navdihnil, da bodo z vašim posredovanjem prejele mojo besedo. Zaupal sem vam svojo 

milost, da boste prepoznani kot otroci luči. 

39 Očistil sem vas, ljubljeno ljudstvo, ker sem vašemu duhu v tem času zaupal velike naloge, da bi si 

pridobili zasluge, da bi pričevali o resnici mojega nauka, tako da bi delali dobro človeštvu ─ da bi imeli 

moj mir na onem svetu in ne bi več propadali v temi. Želim, da mi tvoja duša, ko pride k meni, reče: 

"Učitelj, na svoji poti sem izpolnila tvojo voljo in spet sem tu, da mojemu duhu zaupaš navodila in ukaze v 

skladu s svojim Božjim usmiljenjem." 

40 Če se poduhovite, vas bodo otroci ubogali in množice vas bodo spoštovale, ker bodo videle, da ste 

razvite duše, ki nosijo svetlobo Svetega Duha. Potem se bodo tisti, ki so ostali zadaj, ob pogledu na vaš 

zgled vrnili na pot, vzeli vašo desno roko in sledili vašim korakom. Ko se ti bodo približali tisti, ki so lačni 

resnice, jim boš dal moje besede, da bodo postali nežna jagnjeta. 

41 V tistem času bo zlo zvezano v snope in vrženo v ogenj. Vse to bom storil, ti, Izrael, pa boš svetu 

govoril o času, v katerem živi, in o razlogih za vse, kar se dogaja. Zaupal sem vam svojo resnico, ker je 

moja ljubezen do vas velika. Ste skrbniki velikih razodetja in prerokb. 

42 Po tebi bo Zakon na novo znan novim rodovom. Zato sem vam povedal, da morate biti 

pripravljeni. Prišli ste namreč, da bi pripravili pot za prihodnost, tako da novi rodovi v prihodnosti ne bodo 

več malikovali in da se med njimi ne bodo pojavili lažni preroki, ki bi zavajali človeštvo. 

43 Vse to moraš razkriti svetu, Izrael. V tem času, ko so se pojavili različni pogledi na svet, se bodo 

sekte uprle sektam, verstva se bodo borila med seboj in vas tudi zavrnila. 

Ker pa ste otroci luči in miru, jim morate reči: "Resnica je vsebovana v pomenu tretje zaveze, tam je 

pričevanje o prisotnosti in prihodu Gospoda v tem času." 

S svojim izpolnjevanjem mojega zakona boš človeštvu pokazal na to knjigo in pričal o njeni resnici. 
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44 Če pa boš spal, Izrael, koliko bolečine bo, ker bodo narodi prizadeti zaradi moje pravičnosti. Ne 

bodo vedeli, kako iskati resničnega Boga, in bodo izgubljeni le v svojih svetovnih nazorih, zato bodo 

želeli, da priznate njihove lažne bogove, da bi vas zmedli. 

45 Živite budno, moje ljudstvo, saj sem vam v izobilju zaupal svojo besedo, da ne bi bili nevedni. Saj 

znate čutiti mojo navzočnost in naučil sem vas prepoznati pomen moje besede. 

46 Po mojem odhodu vas bodo mnogi skušali prepričati, da se še naprej razodevam po njihovem 

razumu. Toda v teh možganih se ne bom razodeval, prav tako pa se ne bo razodeval moj duhovni svet, saj 

po letu 1950 ne bo več uporabljal človeških možganov, da bi se vam razodeval. Le duhovno boste lahko 

komunicirali z mojim duhovnim svetom svetlobe. 

47 Bodite poslušni otroci, da ne boste podlegli prevaram, kajti po mojem odhodu se bodo zgodili 

veliki dogodki. Vendar pa morate prebuditi tiste, ki spijo, in se ne smete vrniti v malikovanje. Ko se boste 

dvignili v molitvi, boste začutili mojo spodbudo in prejeli tok moje milosti. Tako vam bom dal dokaz, da 

niste podlegli napaki. 

48 Moj pogled bo vedno pozoren nate, nikoli te ne bom zapustil. Moj Duh bo z vami, spremljal vas bo 

v vašem boju in vas branil pred spletkami in nevarnostmi. Izpolnite moj zakon, da vas človek s svojimi 

zakoni ne bo oviral. Če ste mi všeč, se boste postavili po robu svetu in začutili bratstvo vseh svojih 

bližnjih. 

Zdaj je čas, da svet prepozna mojo luč in ne zavrača mojih glasnikov. 

49 Imate moč, da iz svojih soljudi izženete bitja teme, da vaši sosedje ne bi drug drugemu na silo 

iztrgali niti življenja. 

50 Za kratek čas bom svetu dovolil, da izpolni svojo voljo, potem pa se bo po vsem svetu uresničila 

moja. Spremljajte in molite ob čaši trpljenja, ki jo človeštvo izpraznjuje. Leta so minila in čas je za vas 

minil presenetljivo hitro. 

Pokazal sem ti pot, po kateri boš hodil, in ti dal vse, kar potrebuješ, ker sem bdel nad tvojo dušo. Hranil 

sem ga s kruhom večnega življenja in ga prebudil iz spanca, da bi prepoznal svoje poslanstvo in začutil 

svojo odgovornost v mojem delu. 

51 Materializem in pomanjkanje razumevanja sta bila velika, zato ste, ljubljeni učenci, ostali v svojih 

običajnih tirnicah in svoji duši niste dovolili, da bi se razvijala. 

52 Vseskozi sem vam s svojo besedo ljubezni dajal vedeti, česa niste storili, da bi človeštvo spoznalo 

delo, ki sem vam ga zaupal. Toda če se niste opremili, kako lahko človeštvo z vašim posredovanjem 

doseže moj mir, mojo svetlobo in mojo ljubezen? Vam sem zaupal nalogo, da povsod razširjate moje 

nauke. Razkril sem vam veličino, katere nosilec je vaš duh. 

Povedal sem vam, da sem vas izbral in mazilil iz ljubezni in zaradi svoje milosti, ne da bi si pridobili 

zasluge. Izbral sem vas za apostole, ki boste svetu pokazali moja navodila, vtisnjena v vaša srca. 

53 Čas je minil, vendar si še niste prislužili zaslug. Iztegniti moraš svojo roko, da dvigneš tistega, ki je 

padel. Svojim soljudem, ki so v temi, morate pokazati luč svetlega dne, da bodo vedeli, da sem se vam in 

človeštvu vedno razodeval. 

54 V prvi dobi sem vas rešil iz faraonovega suženjstva po Mojzesu, ki sem ga postavil na čelo svojega 

ljudstva, da bi ga popeljal v obljubljeno deželo Kanaan. 

55 V drugi dobi vam je Jezus, božanski Mojster, dal dokaze o mojem umu, prisotnosti in moči. Toda 

človek me je v svojem egoizmu in materializmu zavrnil. 

56 V sedanjem času ste spet sužnji ─ ne več faraona, ampak skušnjave. Dala vam je namreč bogastvo, 

užitke in moč, da bi si vas podredila, in mnogi med vami ste padli in zašli s poti svetlobe, ker ste bili šibki. 

Jaz vam nisem odvzel milosti, ampak ste jo sami odrekli, ker niste izpolnjevali mojega zakona. Toda svet 

se tega v svojem nerazumevanju ni zavedal in ljudje sočloveku izročajo delo, ki so ga sami ustvarili. 

57 Kako velika je zmota, ki so ji podlegli "prvi", in kako velika je zmota, ki ste ji podlegli tudi vi, ker 

niste pomislili, da je govoril en in isti Bog in da zato niste prejeli nobenega drugega navodila ali drugega 

zakona. 

58 En Bog se ti je vedno razodeval, nikoli te nisem zapustil, vedno sem bil blizu tvojemu srcu. Jezus 

je v drugi dobi razkril mojo božansko ljubezen in vam kot Mojster dal zgled poslušnosti Zakonu. Naučil 

sem te moliti in ti pokazal pot. 
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59 V tej tretji dobi se božja volja uresničuje, ker ste prejeli moja navodila, kruh večnega življenja za 

vašo dušo. Toda napovedal sem vam, da po letu 1950 ne boste več poslušali moje besede s človeškim 

razumom in boste z menoj v stiku le iz duha v duha prek razvoja svoje duše. 

60 Zadnja tri leta sem vam zaupal svojo manifestacijo prek glasovnih nosilcev, da bi razmislili in 

razumeli svoje odgovornosti, da bi zapustili svoje navade in omogočili svoji duši, da napreduje. Toda 

mnogi med vami ste še naprej spali in ostali brez razumevanja in dviga. 

Zakaj se, Izrael, nisi posvetil študiju in razlagi podrobnih navodil, ki sem ti jih dal? Slepi še vedno niso 

videli luči, hromih nisi znal ozdraviti, da bi mi lahko sledili, množice pa so zmedene in se sprašujejo, ali so 

našle pravo pot? 

61 Mnogi med vami ste verjeli, da izpolnjujete moj zakon, a ste v hudi zmoti, saj dajete svojim 

soljudem le slab zgled. Zaradi njih so ljudje zmedeni in še naprej gojijo malikovanje ter iščejo pravega 

Boga s pomočjo različnih človeških idej. 

62 Preljubi ljudje, ob koncu mojega oznanila boste ostali sirote. Toda tako kot v drugi dobi me boste 

razumeli po mojem odhodu. Ko ne boste več poslušali moje besede, boste spoznali, kar sem vas pogosto 

učil, toda vaše prebujenje bo pozno. 

Zato vam, ljudje, z veliko bolečino v svojem očetovskem srcu očitam, da ne spoštujete zakona in niste 

poslušni. Nočem, da bi vas človeštvo jutri imelo za ljudi, ki niso vredni moje božanske milosti. Vendar 

bodo mnogi verjeli v moje sporočilo in me ljubili, ne da bi me slišali tako kot vi. 

63 Opozoril sem vas na vaše napake, da bi razumeli, da mojega dela ne prikazujete v luči resnice, da 

bi se prenovili in svetu razkrili, kar ste prejeli od mene. 

64 Mislil si, Izrael, da ti jaz, ker sem ljubeči Oče, ne bom očital tvojih napak in da te bom moral 

pokriti s svojim plaščem, da bi te svet spoznal kot prave učence, vojake in učitelje jutrišnjega dne. Če bi to 

storil, Izrael, bi se sam odrekel svoji ljubezni do tebe. Ko bo prišel čas, ne boste mogli pričevati o moji 

resnici s svojimi besedami in deli, in takrat bo človeštvo jutrišnjega dne zanikalo mojo pojavnost. Kajti 

popolnost se nikoli ni mešala z vašimi nepopolnostmi. 

65 Rekel sem vam, da ste v času boja ljubezni proti sovraštvu, moje luči proti temi, ponižnosti proti 

napuhu. Toda jutri, ko se boste prebudili, boste v svojih srcih začutili neskončno in globoko žalost, ko 

boste razumeli, koliko časa ste zapravili, in takrat boste cenili nalogo glasnikov, ki so se znali pripraviti, 

da bi vam posredovali mojo resnico. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 349 
1 Preljubi ljudje: Verjeli ste v moj prihod v tem času in tudi v zadnjih dneh mojega pojavljanja 

prihajate v naglici, brez utrujenosti, v želji po moji besedi. Mnogi so bili poklicani, vsem sem dal vodo 

tega izvira, a le redki so me slišali in razumeli. Vendar sem se razkril in širil ljubezen po vsem svetu. 

2 V drugi dobi sem vam rekel: "Blagor tistim, ki so verovali, ne da bi videli!" Tudi vam v tem času 

pravim: "Bodite blagoslovljeni, ker ste verjeli in ostali zvesti mojemu delu, ne da bi me videli!" 

3 Moj prihod vas ne sme presenetiti, saj je bil napovedan. Toda nisi vedel, kdaj bom prišel. 

Po mojem odhodu v drugi dobi so moji učenci zapisali moje besede in jih posredovali drugim, novim 

učencem, da bi jih razširili po svetu. 

Za tiste, ki so mi sledili neposredno, je bila obljuba moje vrnitve spodbuda v težkem boju, lepo upanje 

in hrana za duha, željnega znanja. In iz roda v rod so moji učenci upali, da se bo njihov Učitelj ponovno 

pojavil. 

A glej, generacije so si sledile druga za drugo, ena za drugo. Veliko število bitij se je utelesilo na 

Zemlji, nato pa so se vrnila v onstranstvo, ne da bi njihove oči videle, kako se je obljuba uresničila. Minila 

so stoletja in celo tisočletja. Ko pa je bila ura nakazana in je moja prisotnost v duhu odprla novo dobo, sem 

ugotovil, da so ljudje izbrisali mojo besedo iz svojih src in da jih je le malo gledalo v pričakovanju moje 

vrnitve. 

4 Prišel sem k vam v tišini, brez razkazovanja. Toda način, na katerega sem se razkril, je mnoge 

presenetil, nekaterim vzbudil dvome, drugim pa celo posmeh. Le tisti, ki so zmogli vztrajati z budnim 

duhom in prebujenim umom, so me občutili tako, kot bi me lahko občutili v katerikoli obliki, ki bi se mi 

hotela razkriti. Toda obljuba je bila dana vsem in tudi njena izpolnitev je namenjena vsem. 

5 To je moje razodetje za ta čas: človek je bil ves čas moj glasnik. Izbral sem ga, ker je moj otrok, 

moje delo ─ to je razlog. In čeprav se ta otrok čuti nevrednega mene, ker se ni izpopolnil, vidim za temi 

nepopolnostmi delček svetlobe, ki je del mojega Duha ─ privilegirano bitje, inteligentno bitje, ki je 

sposobno prenašati mojo Besedo. 

6 Ali imate kot ljudje radi samo svoje dobre otroke? Videl sem, kako starši bolj skrbno podpirajo 

svoje bolne ali izgubljene otroke, da bi jih osvobodili trpljenja. Tokrat sem si izbral, da to nalogo opravim 

med ponižnimi, preprostimi moškimi in ženskami, grešniki in neizobraženci. V njih sem namreč našel 

hvaležnost in znali so se očistiti in povzdigniti, da bi dostojno opravljali svoje poslanstvo. 

7 Če v tem času nisem postal človek, da bi vam govoril, kot sem vam govoril po Jezusu, je razlog v 

tem: ali bi danes lahko slišali moj duhovni glas, zaznali in razumeli božanski jezik ─ saj ste se tako 

materializirali, da ne morete slišati in poslušati glasu svojega duha, ki je prestrašen in šibek v svetu, v 

katerem živite? 

8 Zato sem izbral človeka in ga obdaril z duhovnimi sposobnostmi, da bi bil lahko nosilec mojega 

glasu. 

S tem oznanilom sem našel vero in mnogi so me razumeli. Drugi pa so ostali nejeverni. 

9 Duhovnemu svetu sem dovolil, da se na enak način predstavi človeku, in združil ta bitja v duhu in 

druga v telesu. 

10 Potrebno je, da okusite "okus" vseh skodelic trpljenja, da spoznate bolečino in tudi mir, da boste 

spoznali vse in da bo to del vašega obstoja. Hočem namreč, da bi bili pravi učenci in da bi učili bolj z 

dejanji kot z besedami. Zgled ima večjo moč kot beseda, zato je nujno, da moje delo doseže vse vaše 

soljudi, in to je najboljši način za njegovo širjenje. 

11 Delajte potrpežljivo, vztrajajte do konca. Nič vas ne sme ustaviti na vaši poti, kajti velika je 

bolečina, ki jo morate ublažiti, in veliko teme morate odstraniti. Predvsem pa zaupajte v svojega Očeta in 

vase ter spoznajte vrednost svojih darov. 

12 Ko je Jezus naslovil svojo besedo na množice, ki so mu sledile v drugi dobi, je z enim samim 

naukom govoril vsem in vsakomur ter razkril notranje življenje tistih bitij, ki so se mu približala. Kljub 

različnim prošnjam, potrebam in nameram, ki so mu jih prinašali, je njegova modra, natančna in jasna 

beseda vedno potolažila bolečino, rešila težavo ali razblinila dvom. 

Čeprav nepripravljeno srce nekaterih ni bilo sposobno sprejeti besede in razložiti njenega pomena, je 

duša, ki je dostopnejša od telesa in občutljivejša za božanska sevanja, sprejela nauk in po premisleku in 
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boju s telesom končno verjela. Kajti le višji Učitelj, Oče neskončne dobrote, je lahko prepoznal dramo, ki 

se je odvijala v človeških bitjih, ter pomiril in potolažil njihove duše. 

13 Mnogi ljudje so, ko so videli učence, ki so živeli z Mojstrom, upali, da bodo tudi oni delali enaka 

dela, kot jih je delal Jezus, a so bili pogosto razočarani, ko so videli, da so to le majhni otroci, ki so se 

začeli duhovno dvigati in si prizadevali razumeti velike lekcije svojega Gospoda. Toda Jezus še ni rekel 

množici: "Poslušajte te učence!" V času svojega pridiganja jih ni predstavil kot učitelje. Še vedno so bili 

kamni, le da so jih pozneje polirali do sijaja. 

14 Kako pogosto so učenci skušali odgnati majhne otroke, ki so se približali Jezusu, da bi slišali 

njegovo besedo ─ misleč, da delajo prav in s tem ohranjajo večjo pobožnost, ne da bi razumeli, da morajo 

tudi oni zavzeti mesto med učenci. Ko se je to zgodilo, so občutili veliko bolečino, ko so otroci odhajali s 

svojimi materami! 

15 Ljudje, ki so hodili za Jezusom, so vedno skrbno presojali njegova dela in dela njegovih učencev. 

Ko je eden od njih skušal braniti svojega Učitelja z mečem, so ga množice grajale. Toda Jezus je svoje 

zveste učence še naprej popravljal in vzgajal, dokler jim ni rekel: "Zapuščam vas, da bi ljudem delali, kar 

sem jaz storil vam." 

16 Vse nepopolnosti, napake in nevednost so padle z njih kot neuporabna oblačila, da bi se oblekle v 

darove in oblast tistega, ki jih je poslal. Zdaj so lahko predstavljali svojega gospodarja, in tudi če bi jih 

ljudje neusmiljeno preverjali, ne bi našli razloga, da bi jih obtožili. Kako zelo so se morali boriti sami s 

seboj, da so dosegli stopnjo vzvišenosti, potrebno za oznanjevanje Gospodovega nauka! Resnično, povem 

vam, da je njihov zgled neizbrisen. 

Koliko ponižnosti in ljubezni so širili na svoji poti, da bi pričevali o mojem delu, in kako ploden in 

koristen je bil njihov zgled za to človeštvo. Tudi po mnogih stoletjih njihova imena in spomin nanje še 

vedno živijo v srcih ljudi, jaz pa pričujem o njihovem velikem delu v tretji dobi, v dobi po tem, ker so 

znali pričevati o moji resnici. 

17 Danes, ko sem ponovno obdan z učenci in otroki, kot sem bil v drugi dobi, vas pripravljam na enak 

način in vas oblačim z milostjo in močjo. Ostali boste kot oni, kot ovce med volkovi. Vendar ne obupajte, 

ne bo se vam zdelo nemogoče opraviti veliko delo in pustiti zgled človeštvu. 

18 Neopazno boste začeli živeti krepostno življenje, vaši koraki pa vas bodo vodili k vedno večjemu 

razumevanju in razvijanju vašega poslanstva. Ne veste, kakšno moč bo imel vaš zgled in kakšen vpliv 

boste imeli, ko se boste posvetili izpolnjevanju svojega poslanstva. 

19 Vidim, kako bodo v prihodnosti tega človeštva z bleščečimi črkami zapisana dela tega ponižnega 

ljudstva, ki si utira pot v težavah in hudih preizkušnjah. 

20 Koliko teme bodo odstranila vaša dela ljubezni in usmiljenja in koliko oltarjev fanatizma bo padlo 

na tla pred močjo vaše duhovnosti! Moj nauk o miru in ljubezni boste nosili v svojih očeh, ustnicah, srcu 

in vseh sposobnostih svojega duha. 

21 Danes, ko se moja beseda kmalu ne bo več kazala v tej obliki, vam pravim: Odsotnost teh 

manifestacij ne sme ohladiti vaših src in biti razlog za odtujitev med vami. Še vedno se pri izpolnjevanju 

svojega poslanstva ne morete boriti sami. Še vedno ste odvisni drug od drugega zaradi topline, življenja in 

spodbude. Po mojem odhodu želim poskrbeti, da boste nadaljevali s srečanji. Še naprej bom vodil vaša 

dela in se najel, da bom izlival navdihe na ta ljubljena srečanja. Želim, da se tako kot zdaj še naprej 

potrpežljivo obračate k moji besedi, k mojim novim razodetjem, kajti Božanska svetloba se bo še naprej 

neomejeno izlivala na vse vas. 

22 Pri preučevanju mojih naukov se izogibajte prepirom ali strastem, da si ne bi zameglili presoje. 

Duhovnost, ki je predanost in vzvišenost, mora vedno voditi vaša srečanja in ne smete misliti le nase. V 

svojo sredino pripeljite bolne, šibke ali utrujene v življenju ─ tiste, ki doživljajo razočaranje zaradi 

različnih kultov, ki jih prakticirajo ─ tiste, ki so lačni in žejni duhovne prehrane, ponižane in nezaščitene, 

ker njihova prošnja ni razumljena. Ljubite jih vse in jih pripeljite tja, kjer se zbirajo, dajte jim tolažbo, 

ozdravite njihove rane, pomagajte jim moliti in vsi pridite k meni združeni v eni molitvi. Iščite me kot 

Očeta in Zdravnika, in to dejanje bo zadostovalo, da vam izlijem zdravilni balzam in podelim čudeže. 

23 Bolj ko je vaša skupščina duhovna, več čudežev boste videli uresničevati. Med vami bodo vstali 

dobri razlagalci mojega nauka, in ko bodo govorili, da bi vam predstavili svojo razlago, jih bom razsvetlil 
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in jim povedal, kaj jim bo v tistem trenutku navdih. Nihče pa naj ne govori iz nečimrnosti, da se ne bi 

prikrajšal za dragocene darove. 

24 Kakor sem v teh časih nagradil vašo pripravo s tem, da sem vam dal to manifestacijo, tako vam 

bom tudi v prihodnjih časih dal milosti zaradi vaše vzvišenosti in gorečnosti pri mojem delu. Če boste 

delovali tako, bodo k vam prihajali moški in ženske, ki bodo, ko bodo izvedeli za mojo vrnitev, z 

zanimanjem spoznali moje sporočilo in vas bodo z veseljem spraševali o tem, kaj sem vas učil in kako sem 

govoril človeštvu v tretji dobi. 

Toda knjiga, ki jo trenutno ustvarjajo "zlata peresa" ─ ta navdih, ki ga nosilec glasu prevaja v besede, 

ki jih je treba zbrati in skrbno varovati na straneh knjig ─ bo sveta dediščina, ki jo zapuščam vsakemu, ki 

je lačen kruha, in vsem, ki si želijo hrane za svojo dušo. 

25 Ne odlagajte teh strani v kotiček svoje pozabe, saj bodo orožje v dneh bitke, ko vaša usta še ne 

bodo znala govoriti s potrebno zgovornostjo. Če vaš šibki spomin pozabi moje nauke, bodo te natisnjene 

besede govorile enako prepričljivo, kot sem vas učil jaz. Svetloba teh naukov bo prodrla v srce tistih, ki 

jim pričujete, in pretreseni bodo verjeli v mojo pojavnost kot Svetega Duha. 

26 Za vas bo prišel čas bitke in videli boste ljudi, ki se bodo počutili močne in pogumne, goreče v 

svoji veri. Da bi vedeli, ali je prišla ta ura, vam ne bo treba spraševati soljudi, ampak boste začutili klic, ki 

vam ga namenja vaš Oče. Preroki bodo budni, saj se njihova odgovornost ne bo končala. Njihove duhovne 

oči bodo s strahospoštovanjem in ljubeznijo prodrle v tisti svet, iz katerega bodo jasno videli znamenja, ki 

bodo ljudi vodila na dobro pot. Tudi na tem svetu se bodo dogajali dogodki, ki vam bodo govorili o tej uri 

izpolnitve. 

27 Kaj še želite vedeti za tiste čase, česar še niste razumeli iz te preproste in jasne Besede, ki vse 

pojasnjuje in osvetljuje? Z enako jasnostjo morate tudi poučevati, da boste pravi učitelji in svetovalci 

ljudem. 

28 Dežele se bodo obrnile k tebi kot k svoji obrambi, preroki bodo našli vero. Bolniki bodo želeli vaše 

pomirjujoče in zdravilne besede, nujno bodo iskali vaš nasvet, v trenutkih preizkušnje pa bodo prosili tudi 

za vašo molitev in priprošnjo. 

29 Kako čudoviti časi bodo to za izpolnitev vašega poslanstva! Kakšna čudovita priložnost, da se vaša 

duša razcveti in da se razkrijejo vaši darovi! Kakšno srečo boste občutili, ko boste videli, kako se mnogi, 

ki so živeli nekoristno, krepijo v dobroti in se dvigajo ter opravljajo koristna, pomembna dela! 

To je vaše poslanstvo: odrešiti bližnjega in mu vrniti luč, ki jo je izgubil, da se bo počutil deležnega 

božje milosti. Vse, česar je bil prikrajšan, bo nato ponovno posedoval, da bi postal lastnik božanskega 

miru, božanske modrosti in božanske ljubezni. 

30 Vaša priprava na ta čas ne sme vsebovati misticizma ali človeških teorij. Ne bodite služabniki 

kultov ali formalnosti, ampak preprosti učitelji, ki vstopajo v čas dejavnosti. 

31 Razumite, da se človeštvo zdaj prebuja v duhovno življenje in kmalu boste priča velikim 

dogodkom, ki bodo razkrili njegov napredek. Narodi, ki so bili dolgo časa sovražniki, se bodo povezali in 

priznali drug drugega, mnoge nasprotujoče si rase se bodo združile. Učenja, ki nimajo korenin v 

duhovnosti in so prevladovala nad ljudmi, bodo odpravila ljudstva, ki so jih prej razglašala za odrešilne, in 

pojavili se bodo novi nauki, ki se bodo nagibali k vzvišenosti. Dovolil jim bom, da pridobijo veljavo, ker 

bodo gibanja, ki bodo predhodila najčistejši duhovnosti. Ko pa boste videli, da se ti procesi pojavljajo na 

zemlji, boste vedeli, da je duh ljudi pripravljen na konec še enega velikega časovnega obdobja. 

32 Mnogi, ki se danes imenujejo modreci, si bodo v tistih dneh razbijali glavo in bili zmedeni, 

medtem ko bodo drugi, ki so bili preganjani in ponižani zaradi svoje ljubezni do pravičnosti, v tistih dneh 

ravnovesja in moralne prenove videli, da bodo njihova prizadevanja, njihovi zdravi ideali, zasijali. 

33 Duhovno življenje se bo na tem planetu v celoti manifestiralo in vplivalo na vse ljudi, tisti, ki so 

bili materialisti, pa bodo zaprli usta, zaprli knjige in odprli duhovne oči, da bi zagledali življenje, ki so ga 

zanikali, in odprli vrata, ki so jih zaprli velikim množicam. 

34 Videli boste mojo luč, ki bo sijala po vsem svetu, in vsaka duša bo razsvetljena. Zakladnica bo 

odprta in vsakdo, ki bo želel pogledati vanjo, bo to lahko storil, če se bo pripravil z malo ljubezni. 

35 Če bo človeštvo poznalo moj nauk in razumelo njegov pomen, mu bo zaupalo in se utrdilo v 

prepričanju, da je to varna pot in vodilo za vsakega človeka, ki želi živeti v pravičnosti, ljubezni in 

spoštovanju do bližnjega. 
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Če se bo ta nauk ukoreninil v srcih ljudi, bo polepšal družinsko življenje, saj bo starše okrepil v 

kreposti, zakonce v zvestobi, otroke v poslušnosti, učitelje pa bo napolnil z modrostjo. Vladarje bo 

naredila velikodušne, sodnike pa bo navdihnila, da bodo izvajali pravo pravičnost. Znanstveniki se bodo 

počutili razsvetljeni in ta svetloba jim bo razkrila velike skrivnosti v korist človeštva in njegovega 

duhovnega razvoja. Tako se bo začela nova doba miru in napredka. 

36 Spiritualizem ─ kot sem poimenoval ta nauk ─ ne pomeni misticizma ali fanatizma. Ta nauk 

svetuje poenostavitev bogoslužja in najčistejšo vzvišenost duše. Vodi vas po tej poti in vas sili, da korak 

za korakom stopate po poti resnice. 

37 Kako malo je takih, ki so me razumeli in imajo predstave o resničnem bistvu mojega nauka! Pri 

svojih učencih vidim tudi željo, da bi ostali pri tradiciji in običajih svojih prednikov ─ strah pred 

opustitvijo številnih navad in obredov, ki ovirajo napredovanje ljudi pri njihovem opremljanju. Pomagal 

pa bom tistim malim, tistim šibkim dušam, da bodo postale močne in dohitele prve učence, kajti vsi se 

boste združili v enem cilju. 

38 Poslanstvo tega ljudstva je delati za mir na tem svetu z oznanjevanjem in sejanjem moje besede na 

njegovi poti, da bo ta zemeljska dolina odsev nebeškega doma, njeni prebivalci pa podobni pravičnim, ki 

prebivajo v mojem kraljestvu. 

39 Da bi dosegli cilj na tem svetu, se morate boriti, trpeti in prelivati solze, vendar v boju ne smete 

izgubiti srca. Pretresla vas bo nepopolnost in trdota človeškega srca, vendar ne smete biti sodniki svojih 

soljudi. 

Ne pozabite, da v drugi dobi moji učenci niso obsojali nobenega od svojih soljudi. Sam sem popravljal 

in sodil dejanja tistih, ki so mi sledili, in če se je kdo ogorčen nad dejanjem drugega obrnil name in rekel: 

"Gospod, zakaj je ta brat grešil? Kaj se mu bo zaradi tega zgodilo, kakšne posledice bo to imelo zanj na 

njegovi življenjski poti?" Odgovorim mu: "Če je grešil, ne stori iste napake in ne pričakuj kazni zanj, da bi 

se počutil bolj popolnega in vrednega mene." Tudi na dan, ko sem s svojimi učenci slavil zadnjo večerjo in 

je bilo Judovo dejanje vsem znano, je moja navzočnost zapovedala molk, nihče ga ni obsojal, nihče ga ni 

imenoval krivičnega ali izdajalca, nihče ga ni grajal ali ga označil za nehvaležnega. Tišina je nastopila 

zato, ker so se učenci že naučili te lekcije od svojega Učitelja, le Judova vest ga je poklicala na 

odgovornost in ga obsodila. 

40 Tudi vi morate biti v tem času takšni: ne sodite in ne obsojajte svojih soljudi, ne glede na to, kako 

nevedni in zgrešeni se vam zdijo. Svoje skrbi prepustite meni in opravite svojo dolžnost kot dobri učenci. 

Bodite zgled, kajti če to počnete iskreno in brez nečimrnosti, boste našli odmev v srcih ljudi okoli vas in 

kmalu boste videli, da bodo tudi oni naredili enake korake in sledili istemu navdihu. 

41 Spremljajte in molite, ljudje! Prizadevajte si za svojo združitev in mir. Že ste v zadnjih dneh tega 

leta in želim, da ste združeni. Bil sem skovik, pod katerega krili so našli zavetje vsi piščančki. Zato vam 

bom še naprej dajal toplino, da se ne boste razpršili. Pogosto sem vas poučeval, da boste prvi vedeli, kako 

voditi tiste, ki vam sledijo. Ne pozabite, da so med njimi tudi taki, ki niso stabilni, zato jim morate 

pomagati. Tudi med tistimi, ki so me pogosto slišali, so nekateri šibki. Ponavljajte jim moje besede, dajte 

jim toplino in življenje, da ne bodo zašli s poti, in s svojimi deli delujte za mir na tem svetu. Molite in ta 

molitev bo polepšala življenja vaših soljudi. In tvoja duša, spremenjena v skovika miru, bo kot Mojster 

letela nad zemljo in prinašala moje sporočilo vsem ljudem dobre volje. 

42 Vendar ne pričakujte rezultatov svoje setve v trenutku, ko seme položite v zemljo. Povedal sem 

vam, da duhovno seme nima enakega prostora za kalitev kot tisto, ki ga sejete na svojih poljih. Če 

materialno seme vzklije v sedmih dneh, lahko duhovno seme vzklije v sedmih sekundah in v sedmih fazah 

večnosti. Sejati in negovati morate z ljubeznijo in nekega dne bo vaša duhovna duša, ki pripada večnemu 

življenju, doživela veselje, ko bo videla kalitev semena, ki ga je posejala, njegovo rast, razcvet in 

obroditev sadov. A ne le to, ampak tudi razmnoževanje sadov, za katere ste posejali le eno seme. 

43 Na ta način vas učim in razlagam, česar ne morete razumeti, in vas vsak dan krepim, ker vas želim 

videti močne v duši in zdrave v telesu. 

44 Vsakdo, ki se počuti šibkega ali bolnega, naj se okrepi v moji navzočnosti, začuti mojo tolažbo in 

se dvigne z vero in zaupanjem v svojo usodo. Prav ta vera bo pomoč, da se boste lahko držali pokonci in 

napredovali. 
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Če so vaša trpljenja dolga, jih premagujte z močjo, ki vam jo dajem. Če pri soljudeh vidite bolečino in jo 

želite odpraviti, pridite k viru tolažbe in zelo hitro boste bolečino spremenili v mir in nasmeh. Ne vidite 

smrti tam, kjer je ni, kajti jaz sem Življenje in vsi vi kot ljudje živite v meni. 

45 Če želite moliti za bitja, ki prebivajo v duhovni dolini, si ne določite dni ali ur, da bi jih klicali in 

se jim približali. Počnite to iz ljubezni, ki vas povezuje z njimi, in ne pozabite, da pripadajo duhovnemu 

življenju, da živijo v večnosti in niso odvisni od časa. 

46 Zdaj živite v občestvu s tem svetom, ki je blizu drugemu. Utrdite svoje vezi ljubezni, in če so bitja, 

s katerimi ste bili združeni na Zemlji, na duhovni lestvici višje od vas, vam bodo pomagala v vašem 

življenju. Če pa so zaostali in potrebujejo vašo molitev in pomoč ─ zgled, ki jim ga lahko daste ─ jim 

pomagajte in tako boste ohranili harmonijo in mir na tem svetu. 

47 Ne pokažite nestrpnosti, da bi bili spet s svojimi najdražjimi. Ta nestrpnost izvira iz človeškega 

srca, ki želi zaznati obliko teh bitij, njihov obraz in vedenje, da bi v njih za trenutek uživalo. Umiri to 

nestrpnost in s pravo duhovno krepostjo počakaj, dokler ne nastopi veseli trenutek te združitve, potem pa 

boste skupaj hodili po isti poti, ki vas bo vse pripeljala na mojo desno. 

48 Spremljajte in molite za bitja onkraj luže. Za tiste, ki od vas ničesar ne potrebujejo, bo vaša 

molitev pozdrav, poljub, duhovni objem. Za tiste, ki potrebujejo vašo pomoč, pa bo vaša molitev balzam, 

osvoboditev, božanje in spodbuden glas na poti preizkušenj in pokore. Ko bodo duhovi, ki se niso mogli 

dvigniti v dom, ki jim pripada, v svet, ki mu pripadajo in ki jih pričakuje, prejeli glas iz tega sveta, ki jih 

pritegne z molitvijo, se bodo prebudili iz spanja, vstali iz smrti in si prizadevali za svojo odrešitev. 

49 Toda človeštvo ne ve, kako osvetliti življenja teh bitij in kako odpraviti njihovo materializacijo. Ne 

more pretrgati verig kesanja in bolečine, ki jih bremenijo. 

Ti, ki imaš luč, moli in se usmili tega tebi neznanega sveta ter jim pomagaj, da se osvobodijo in stopijo 

na pot življenja, ki mu pripadajo. Ne izogibajte se njihovi prisotnosti in se jih ne bojte. Povezujem vas, da 

bi skupaj molili in prihajali k meni. Tako vas bom sprejel, da bi vam podaril mir, ki se mora razširiti in 

zajeti vse. Kajti vsi ste moji zelo ljubljeni otroci. 

50 Moj božanski Duh vas objema in blagoslavlja. Sprejmite mojo Besedo, da boste polni luči, moči in 

modrosti, in jo prebirajte, da boste spoznali mojo voljo. Želim, da skrbno pazite na to, kar prejemate, in da 

veste, kako si to razlagati. 

51 V mojih izrazih ljubezni ste začutili, da vam dajem življenje. Čutite mojo toploto in zaščito in niste 

več hladni, tako da postanete bitja, polna vere in upanja. 

52 Vsaka od mojih besed je naročilo in želim, da se jih v naglici lotite izpolnjevati. Moje prerokbe, 

dane prek preprostih in ponižnih bitij, se bodo uresničile in vi boste o njih priče. 

53 Zaradi mojega dela bodo mnogi med vami slabo ocenjeni. Toda ne prevzemajte zadeve v svoje 

roke, prepustite jo meni in jaz vas bom branil. Prizadevajte si le za širjenje te luči in bodite ponižni. 

     Ko vas napadejo, uporabite samo orožje, ki sem vam ga dal: ljubezen, spoštovanje in ponižnost. Bolj 

ko vas bodo kritizirali, bolj bom z vami izkazoval svojo moč. In tisti, ki imate dar, da vidite onkraj tega 

življenja v območja duha, okrepite šibke s potrjevanjem mojih besed. Tisti, ki imate dar vzpenjanja in 

slišite glasove Visokega Onkraj, pa se pripravite, da boste posredovali moja sporočila. Te višje 

manifestacije bodo vaše duše podpirale tudi v največjih preizkušnjah. 

54 Vaša dela bodo ostala zapisana za vedno. Zato vi, ki ste bili posvečeni moji službi, uporabljajte 

svoj razum in dar besede na pravi način. 

55 Dajem vam svoj nauk kot seme, da ga posejete in negujete. Ko bo vaše pripravljeno srce začutilo, 

da je prišla ura za začetek dela, ga odprite, delite z vsemi lačnimi in seme se bo razmnožilo. 

Mnogi ne bodo vedeli, kako sprejeti veselo novico, ker njihov um še ne bo pripravljen razumeti teh 

lekcij. Drugi bodo želeli ukrasti dragoceni sadež in ga zlorabiti. Potem pa se bodo pokesali in prišli k meni 

kot "marljivi sinovi". Vendar bom nadomestil seme, ki so ga izgubili zaradi nevednosti, in vsaka duša 

dobre volje ga bo imela. 

56 Ko boste znali v moji besedi odkriti vso svetlobo in spodbudo, ki jo potrebuje vaš duh, mi boste 

sledili do konca. Ne boste čutili utrujenosti, ne boste se ustavili pri svoji nalogi oznanjevanja moje besede 

in nesreče vas ne bodo pustile, da bi omahnili. Ko boste razumeli eno lekcijo, se poglobite v naslednjo in 

nadaljujte z branjem knjige neskončnih lekcij, ki vam jo prepuščam, da jo preučite in se z njo nahranite. Iz 

nje vzemite, kar je potrebno za življenje. Živite kot moji učenci. 
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Moj mir z vami! 



U 350 

73 

Navodila 350 
1 Sprejemam vas v imenu človeštva, vi, mala množica izraelskega ljudstva. Oddaljujete se od sveta, 

da bi slišali moj koncert in se ozrli onkraj meja tega, kar je materija. Na pot vas bom poslal pod svojim 

varstvom in vsak od vas bo nosil svetilko, da se ne bo spotaknil, ko bo prišel do konca svoje zemeljske 

poti. 

Ko se bo tvoja duša ločila od mesa, se dvignila k meni in mi predstavila svoja dela, boš videl vsa svoja 

dejanja, svoje korake, zapisane v knjigi svojega življenja, in skupaj z menoj boš presojal svoje delo. 

2 Danes želim, da bi vaša duša svobodno opravljala svojo nalogo, bila pripravljena služiti in pozorna 

na moje navdihe, videla konec življenjske poti, ki je blizu, zelo blizu, in čutila, da boste kmalu prejeli 

nagrado, ki vam jo želim dati. 

Rekel vam bom: Pridite k meni, vi, ki ste razumeli mojo besedo s človeško sposobnostjo razumevanja, 

vi, ki ste živeli po mojih zapovedih in sejali ljubezen in odpuščanje. 

3 Vsakdo, ki nosi mojo besedo v mislih in se po njej ravna v življenju, bo imel moje kraljestvo, 

zdravje, navdih in preroške darove. Tako bodo moji učenci lahko izvajali moj zakon, ne glede na to, ali so 

nevedni ali učeni, revni ali bogati, otroci ali odrasli. 

Neizobraženi bodo postali razsvetljeni in govorili modro. Tisti, ki na zemlji nima ničesar, bo čutil, da 

ima vse, saj se bo poduhovil in bo ravnodušen do dobrin tega sveta. Njegovo srce bo napolnjeno z 

veseljem, saj bo lahko delil svoj zaklad s tistimi, ki ga nimajo. Otroci, katerih duše so se močno razvile, 

bodo govorili odločno in njihova pričevanja bodo vžgala vero novih iniciatov. 

4 Vi, ki ste se učili od mene, bodite ponižni, potrpežljivo poučujte in odpuščajte napake svojih 

soljudi. 

5 Pripravil sem vas, da boste dali življenje novim generacijam, ki bodo z menoj komunicirale v 

največji popolnosti. Takrat bodo ljudje videli, da pridem k njim in vzpostavim svoje kraljestvo v njihovih 

dušah. 

6 Bodite pozorni in pripravljeni na vsako preizkušnjo. Danes mi prinašate bolečino človeštva in 

svojo bolečino. Jaz pa vam pravim: Odstranite skodelico, začutite mir in ga prenesite. božam te in te 

razveseljujem. Ko dušo osvobodite bolečine ali slabosti, se boste dvignili na višjo raven in občutili srečo, 

da ste sodelovali s svojim Mojstrom pri Božanskih delih. 

7 Moji angeli bodo z vami. Jaz, vaš Gospod, vas spremljam na vaši poti. 

8 Trenutno gradim svetišče v vašem srcu. Ne iščem veličastnih rezidenc niti ne iščem nekoristnega 

človeškega razkošja. Oblikujem preprosto, nežno in ponižno srce, ki je dovzetno za moj klic. 

9 Le še kratek čas bom v stiku z vami prek človeškega intelekta. Pripravljam vas, da boste jutri dali 

mir svetu. Moje usmiljenje rešuje izgubljene pred pogubo. Kajti ne bi bil oče, če bi se obračal le na čiste 

duše. Kajti pravični že prebivajo v mojem kraljestvu. 

10 Človek je želel biti v stiku z menoj s svojimi različnimi prepričanji, vendar se je duhovno ustavil. 

Zato sem vam zaupal svojo besedo, da boste jutri vstali in postali jasno ogledalo, v katerem lahko ljudje 

vidijo svoje pomanjkljivosti. 

11 Vsakemu srcu sem zelo blizu, vendar me ljudje ne razumejo. Govoril sem vam v vašem jeziku, da 

me boste razumeli. Kajti če bi vam dal svoj nauk v bolj izbranem jeziku, me ne bi razumeli. Zato govorim 

učencu in učenki s preprostimi besedami, da se ne bi zmedla in zavrnila moje ljubezni. 

12 S tvojim opremljanjem in prenavljanjem bo človeštvo prejelo dobro. Kajti z enim izmed vas, ki je 

tako opremljen, bo mogoče samo z molitvijo ustaviti nesreče, ki pestijo človeštvo. 

13 Razlagam vam, česar še niste razumeli, da se boste lahko jutri tudi vi lotili poučevanja človeštva s 

popolno jasnostjo. Če bi se izurilo tisoč umov, bi po njih širil svoj nauk. 

14 V drugi dobi sem izbral dvanajst svojih otrok, da bi jih postavil za svoje apostole, a so pozabili na 

svoje blago, da bi mi sledili, in zapustili svoje sorodnike. 

Tudi on je bil z menoj, ki sem mu rekel: "Zapusti zemeljsko bogastvo, vzemi svoj križ in hodi za 

menoj." Toda ker se ni hotel odpovedati svojemu bogastvu, mi je rekel: "Gospod, ne morem ti slediti." 

15 Jaz sem usmiljenje in od vas ne zahtevam žrtvene smrti. Tudi moji učenci so se namreč po svoji 

volji, iz poslušnosti mojemu Božjemu zakonu, odločili, da postanejo ribiči ljudi. 
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16 Danes ste moji učenci. Da pa boste imeli veselje, tolažbo in mir, dajte zatočišče moji besedi v 

svojih srcih. 

17 Spomnite se, da sem v Drugem času, ko je množica preganjala prešuštnico, njenim preganjalcem 

rekel: "Če je kdo od vas brez greha, naj prvi vrže kamen." Prav tako zdaj še enkrat odpuščam prešuštnici. 

Zato vam pravim, da se ne ukvarjate z zadevami svojih sosedov. Ne postanite sodniki, da bi jih obsodili. 

Kajti tudi vam pravim: "Kdo od vas je brez krivde?" 

18 Jaz sem Svetloba in Usmiljenje in vem, kaj vam manjka. Zato je brezbrižno človeštvo prišlo k 

meni in rekel sem mu: "Naj bo tvoje trpljenje znosno, saj ga poznam. Jaz sem tolažba, jaz sem usmiljenje, 

jaz sem odpuščanje." 

19 V tem času je človeštvo zmedeno in zmedeno zaradi idej, ki jih je gojilo, zato ste mnogi med vami 

podvomili v prisotnost svojega Učitelja v tretjem obdobju. Jaz pa vam pravim, otroci moji: Pripravite se in 

razumite, da ta beseda izhaja iz mojega božanskega Duha. 

20 Dajem vam luč, da boste lahko razumeli obliko manifestacije moje božanskosti s človeško 

sposobnostjo razumevanja. Nosilec glasu je le orodje, ki sem ga pripravil, da vam govori s svojim 

posredovanjem. Zapisano je, da sem prišel, da bi se razodel s preprostimi srci, nerodnimi umi in 

neizgovornimi ustnicami, da bi vam govoril o zakonu, pravičnosti in ljubezni. 

21 Vedno sem pošiljal duše velike svetlobe, da bi se utelešile na Zemlji, da bi se z njihovim zgledom 

in ljubeznijo človeštvo rešilo kaosa, sovraštva in zmede. 

22 Rekel sem vam, ljubljeni ljudje, da se boste tako kot apostoli druge dobe tudi vi spremenili v ribiče 

ljudi. Z ljubeznijo, s sočutjem do trpečega se boste podali na pot. Katero srce vas bo potem obrnilo nazaj 

na pot? Zmedena duša bo prejela svetlobo in kristalno vodo mojega nauka, da bi potešila svojo žejo. 

23 Ne dovolite, da bi se zlo še naprej razvijalo. Mladost je pogubna, devica je potegnjena v blato v 

svoji nežni mladosti. Usmilite se svojih soljudi. Poglejte čašo trpljenja, ki jo človeška rasa trenutno prazni. 

24 Moje prerokbe se zdaj uresničujejo. Zato vas prosim, da se pripravite, da se ne boste počutili šibke, 

ko bo prišel čas za izpolnitev vašega poslanstva. 

25 Trenutno izbiram tiste, ki jih moram poslati k narodom, da bodo glasniki navodil, ki sem vam jih 

zaupal. Ta križ, ki vam ga polagam na ramena, vam ne sme biti v breme ─ je svetel križ in ga je lahko 

nositi. 

Od prvega do zadnjega vas spreminjam v svoje delavce. Moji duhovni gostitelji bodo bedeli nad vami, 

in ko se boste odpravili v boj in kot apostoli druge dobe pustili na zemlji, kar vam pripada, vam bom dal 

vse, kar je potrebno, da spreobrnete človeštvo. 

26 Simbolično sem vam povedal, da bo 144.000 označenih tvorilo moje izvoljeno ljudstvo Izrael. Ti 

boš svetu pokazal rešilni čoln in s tvojim posredovanjem bom človeštvu zagotovil mir in tolažbo. 

27 Nisem jaz tisti, ki vas mučim z bolečino. Izvor vašega trpljenja je v vaših nepopolnostih in 

neposlušnostih. Rekel sem vam: "Prebudite se, ljubljeno ljudstvo, saj preizkušnje trkajo na vaša vrata." 

Toda če boste vsi bdeli in molili, bodo preizkušnje odstranjene, in ko se vam bo skušnjava približala, ne 

boste padli v njene mreže. 

28 Označil sem vas s svojo lučjo, da boste preizkušnje preživeli celi. Ta dar ima večjo vrednost kot 

vse bogastvo in zakladi zemlje. To je božanski poljub, ki sem ga v tem tretjem obdobju pritisnil na vašo 

dušo, da bi tudi v največjih nesrečah in najtežjih trenutkih življenja čutili moj mir. 

29 To darilo vsebuje zdravilni balzam za zdravljenje bolnikov, ki so bolni na telesu ali duši. Ima moč, 

da ustavi sile narave, ko se sprostijo, ima orožje, s katerim lahko nesoglasja in vojne spremeni v mir. To je 

del vaše duhovne dediščine, ki jo morate v tem času uporabljati in razvijati. 

30 Vaše srce je želelo imeti nekaj velikega v življenju, ne da bi vedelo, da ne boste pridobili posesti 

ali bogastva tega sveta, ampak dobrine duha. 

31 Kaj je lahko večja želja človeka, kot postati podoben svojemu nebeškemu Očetu? Resnično vam 

pravim, da je to največja želja, ki jo morate gojiti. 

32 Ni nemogoče postati podoben svojemu Gospodu. Zato sem nekoč prišel na svet kot človek, da bi 

vas s svojim življenjem in zgledom naučil, kako postati podobni Božanskemu Duhu v ljubezni in 

pravičnosti. Resnično, povem vam: ko boste svoje življenje posvetili nalogi, da bi mi postali podobni, 

boste našli srečo in mir, ki ste ju zaman iskali na drugih poteh, in ta mir ne bo le notranji, ampak tudi 
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zunanji. Kajti zdaj vam ne bo več treba na vsakem koraku in vsak dan očitati svoji vesti, kot to počnejo 

vaši prestopki. 

33 Ljubite me in si me v Jezusu vzemite za zgled. Spomnite se, Jaz, ki sem vam preko ponižnega 

Učitelja iz Galileje dokazal, da so moja moč, modrost in bogastvo večji od sveta. Kajti vsa moja dela 

izhajajo iz ljubezni, ki je vir življenja, moči in svetlobe, ki je ustvarila vse stvari. 

34 Prav tako vam pravim, da bodo v tej tretji dobi zmagali tisti, ki si bodo za zgled vzeli moja dela. 

Kajti orožje, s katerim se boste borili, bo enako tistemu, ki sem ga uporabljal v tistem času. 

35 Če sem vam po Jezusu rekel: "Jaz sem luč sveta", želim, da bi bili tudi vi kot svetilnik v življenju 

svojih soljudi, da bi bila vaša navzočnost vedno dobrodejna in vaš vpliv blagodejen ─ da bi bile vaše misli 

čiste in vaša čustva iskrena. Takrat boste izkusili, kako preprosto je življenje, kako lahka je borba za 

življenje na zemlji in kako lepo je služiti bližnjemu. Takrat boste po zaslugah postali otroci luči. 

36 Katera želja se pod vplivom moje besede prebudi v vašem srcu? Nesrečne težnje tega sveta? Ne, 

ljubljeni ljudje. Moja beseda v vas prebuja plemenito željo, da bi svojo dušo dvignili na pot resnice. 

37 Prav tako ne želim, da bi si napačno razlagali moj nauk, ker mislite, da vas hočem videti revne, 

jokajoče, uboge in bolne, raztrgane ali lačne. Ne, želim, da se naučite uskladiti svoj materialni življenjski 

boj s svojim duhovnim poslanstvom tako, da boste lahko imeli vse, kar potrebujete v svetu, in da boste 

duhu omogočili tudi nekaj trenutkov, da bo uveljavil svoje darove in opravil svoje poslanstvo. 

38 Pripravljam te, o ljudstvo, da boš prerok tega časa med človeštvom ─ dober prerok, po katerem 

bom oznanjal prihajajoče dogodke ter ti dajal svoje ukaze in navodila. 

39 Pravim vam: Če bi kdaj sejali prevaro in laž, boste morali svoj madež oprati z bolečino in solzami, 

in bolj ko se bodo vaše laži širile in več škode bodo povzročile, večje bo vaše očiščenje. Ali se lahko 

upravičeno imenujejo "otroci svetlobe" tisti, ki širijo zlo med ljudmi? Ne, ljubljeni učenci! 

40 Koliko svetlobe sem vam dal, množice ljudi, ki iz dneva v dan prihajate, da bi prejeli moje nauke. 

Pomislite, da ne bi bilo pošteno, če bi postali zaspani in bi vas v trenutku presenetila preizkušnja, zaradi 

katere bi se spotaknili! 

41 Tvoje srce mi z bolečino pravi: "Učitelj, ali meniš, da smo sposobni nezvestobe, izdaje ali 

neuspeha?" Vendar vam odgovarjam: "Da, ljudje, zagotovo menim, da ste sposobni prelomiti svoje 

obljube. Ali ni bil med tistimi dvanajstimi učenci druge dobe eden, ki me je izročil pravici sveta, ko se je 

prepričal, da kraljestvo, ki ga ponujam, ni od tega sveta? Ali ni Peter stotniku zadal usodni udarec v 

trenutku, ko me je aretiral, ker je učenec hotel na ta način braniti svojega Učitelja in ga zadržati dlje, kot je 

bilo zapisano? Ali si Tomaž ni upal dvomiti v mojo duhovno navzočnost, čeprav sem jim tolikokrat 

obljubil, da bom vedno z njimi? Zakaj danes ne bi smel dvomiti vate? 

Zagotovo ne bodo vsi prezrli mojih besed v trenutkih preizkušnje, kajti danes, tako kot v tistih dneh, 

bodo zvesti, ubogljivi, poslušni in močni. 

42 Učenci, samo v tej uri vam pravim: "Bedite in molite, da ne padete v skušnjavo." 

43 Izrael: Ko vidim, da so vaša srca hladna, se moj Duh žalosti, ko pa vidim, da ste odločeni obnoviti 

in ubogati, se napolni z veseljem. 

Vem, da vas bodo po letu 1950 napadle silovite nevihte. Vi pa ste izbrano ljudstvo, ki sem ga s 

svetlobo svoje besede rešil vseh nesreč. 

Tudi med vami bodo do vaših ušes prišle številne neiskrene besede, vendar ne želim, da bi med mojimi 

izbranci nastala zmeda. Toda v teh dogodkih bo moja resnica odpravila laž in z lučjo mojega Svetega 

Duha boste močni, znali boste braniti moje delo in znali boste preprečiti zmedo drugim, ker ste otroci luči. 

44 Kakor sem jaz luč sveta, tako morate biti tudi vi med ljudmi. Ljudje trpijo in jokajo, ker so bili 

gluhi za moj navdih. Vendar ste vi tisti, ki jih morate voditi. Ti boš oaza popotnika in mu boš krotko dajal 

moj mir. 

45 Če se ne pripravite, bom dokazal, da bo zadnji prvi, in v njegovo srce bom zapisal svoj zakon, 

četudi ni slišal moje besede. 

46 Resnično, povem ti, Izrael: vi boste svetovalci, ki drugim dajete luč in mir. V primernem trenutku 

boš branil moje delo in z nežnostjo spregovoril srcu najbolj nepokornega. Takrat bodo postali nežna 

jagnjeta. 

Ne spuščajte se nazaj v napake, v katerih ste bili, saj so v vaši duši pustile le regresijo. Združite se, da 

bi prinesli svetlobo in navodila. 
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47 Poskrbite, da bodo vaši otroci prepoznali posledice dobrega in zla. Učite jih po zgledih, ki sem 

vam jih dal. Pripravite jih, saj so med tistimi, ki mi bodo jutri služili. Želim, da ste srečni in mirni ter da 

razmišljate samo o dobrem, da bi vas vodila luč mojega Svetega Duha. 

48 Vsak trenutek vas varujem pred vsemi krivicami; prav tako morate moliti za druge. Vidite bolečino 

povsod: zapuščene otroke, mladino, ki jo vlečejo v blato, nezvestobo zakonca. Ko pa naletite na grešno 

žensko, ki jo kritizirajo moški, jo naučite prave poti in jo odstranite iz grenkobe in razburjenosti, ki jo 

obdaja, da se bo lahko začela obnavljati. 

49 Usmili se sveta, Izrael, in kakor sem mu govoril v drugi dobi, tako mu boš izročil mojo besedo. 

50 Človeštvu bom zapustil Tretjo zavezo, ki vsebuje zaklad modrosti, ki vas bo dosegla, ker vas bom 

naredil vredne, da jo prejmete, ne da bi gledali na vaše madeže, ker sem Ljubezen in Popolnost. Elija pa 

bo vedno bolj očiščeval vaše duše. 

51 Odstranili ste se od sveta, da bi me slišali.Jaz sem s ponižnimi, da bi zgradil svetišče v njihovih 

srcih. 

V drugi dobi sem vam govoril, da bi vam dal svoj nauk o ljubezni, usmiljenju in odpuščanju. Toda svet 

je ustvaril druga verovanja v skladu s svojim razumevanjem. Vendar sem kot Oče še naprej razsvetljeval 

vse svoje otroke. 

Mnogi od vas mi pravijo: "Oče, ali so moji bližnji v zmoti? Zakaj jim torej ne pokažeš poti?" Resnično 

pa vam pravim, blagoslovljeni ljudje: luč, ki vas je razsvetlila ─ navodila, ki sem vam jih dal, sem dal 

vsem enako. Vendar so ljudje sledili svoji svobodni volji in me niso hoteli sprejeti. 

Svojih otrok ne silim, vsak mora priti na mojo pot po svoji volji in z lastnim prizadevanjem. Kajti v 

tem času razsvetljujem vse človeštvo. Nekateri so me slišali ─ to ste vi, blagoslovljeno ljudstvo Izraela. 

Drugim pokažem pot s pomočjo intuicije, prav tako pa z razodetji prejmejo svetlobo tretjega obdobja. 

52 Vedno sem oznanjal ljubezen, ker je ljubezen zaščitna obramba, v katero sem vložil vso svojo 

moč. Blagor tistemu, ki živi z ljubeznijo v srcu, saj bo postopoma premagal vse težave svojega življenja. 

Blagor tistemu, ki nosi ljubezen v svojem življenju in jo izkazuje na svojih poteh. Ta dela bodo blagoslov 

zanj in za druge. 

53 Otroci moji, prepoznajte me kot Očeta in Duha, da me ne boste več iskali v malikovanju. Vedno 

me imaš kot luč Svetega Duha v svoji duši. 

54 Če se usmiljujete, sem v tem usmiljenju jaz, in če si prizadevate izpolniti vse moje ukaze, bodite 

srečni, blagoslovljeni ljudje, kajti moji blagoslovi bodo v vas ostali za vedno. 

55 S temi orodji ne boste več slišali moje besede. Toda ta čas je namenjen pripravi vaše duše, po letu 

1950 pa se bo začela bitka. Ne bom se ločil od vas, vendar se morate poduhoviti. Kajti skozi tiste, ki so se 

pripravili, se bom še naprej razodeval iz duha v duha. Vidci me bodo še naprej videli, tistim, ki se 

duhovno razvijajo, pa bom govoril skozi intuicijo in v njih bo intuicija. 

57 Blaženo ljudstvo: V drugi dobi sem svojim učencem rekel: "Dana mi je vsa oblast v nebesih in na 

zemlji." In resnično vam pravim: Pojdite povsod in prinašajte mojo besedo, prinašajte mojo ljubezen in 

moj nauk. 

Prav tako vam zdaj pravim, blagoslovljeno ljudstvo: vi ste pripravljeni učenci ─ vi ste tisti, ki morate 

iti po vseh poteh zemlje in prinašati mojo besedo in mojo ljubezen. 

Spet bo vstal tisti, ki bo z dvomom v srcu rekel, da je bilo to, kar ste prejeli, le laž. Da bi verjeli, se 

bodo morali dotakniti rane na moji strani. 

58 Vidim tistega, ki me bo, čeprav me že dolgo posluša, zavrnil kot moj učenec Juda Iškarijot in 

prodal moje delo. Jaz pa se bom približal tem srcem in s svojo pravičnostjo iz njih odstranil neresnico. 

Kajti moje delo je čisto in čisto ter brez madeža. V vseh srcih in dušah se bo dvignila v vsej svoji čistosti, 

kajti to je moja volja. 

59 Pridite k Očetu, pridite na pogostitev, ki je pripravljena za vas. Na tej mizi je kruh večnega 

življenja za vašo dušo. Pripravljam svoje učence, da boste jutri pričevali, da ste bili z Očetom in da 

prebiva v vaših srcih, ker ste jih pripravili kot njegovo svetišče. 

60 Vi ste tisti, ki ste iz moje zakladnice prejeli moč, da "mrtvim" dajete življenje, da bi bili podobni 

svojemu Učitelju. 
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61 Če se boste znali pripraviti, kot sem vas učil, bodo Moje duhovne koristi z vami in z duhovnostjo, 

ki jo boste dosegli, bodo vaši soljudje spoznali, da ste otroci svetlobe, da ste, čeprav nosite v sebi Moje 

visoke lastnosti, najbolj ponižni. 

62 Dvignite se, ljubljeni ljudje, ne ustavljajte napredka svoje duše. Uporabite navodila, ki vam jih je 

dal vaš Učitelj, in si jih vtisnite v srce. Kajti kratki so trenutki, ko me boste slišali s človeško sposobnostjo 

razumevanja. 

63 Pripravite tretjo zavezo za prihodnje generacije. Prišle bodo velike množice, in ko boste 

pripravljeni, jim boste govorili po navdihu mojega Svetega Duha. 

Prilika 

64 Neki gospod, lastnik velikega posestva, je prišel do mogočnega drevesa. V njegovi bližini je bil 

izvir kristalno čiste vode. Na tem mestu je klical popotnike, ki so šli mimo, in jih vabil, naj si odpočijejo v 

senci tega drevesa in potešijo žejo z vodo iz tega izvira. 

65 Med temi potepuhi je Gospod izbral sedem mož in jim rekel: "Prosili ste me za milost in zdaj bom 

vsakemu od vas zaupal velik del teh zemljišč, da se boste na njih trudili in delali kot dobri delavci, sejali to 

seme in ga negovali, da boste poželi bogato žetev. Kajti množice so velike in so lačne in žejne." Nato jim 

je Gospod zaupal seme in delovno orodje ter jim naročil, naj delajo na 

drevesa in stražili izvir, da bi tudi oni lahko sprejeli množice, ko bo Gospod odšel, in dodal: "Pripravite 

polja in na njih posejte to zlato seme. Z vodo tega izvira boš namakal polja, da boš požel bogato letino, in 

skrbel boš za mogočno drevo, da bo njegov sad vedno dobrega okusa. Delali boste skupaj in ko bodo prišli 

lačni, žejni in utrujeni, jim boste ponudili senco drevesa in sladkost njegovih plodov. Daj jim kruha in 

vode, da se bodo počutili močne in bodo v sebi nosili moj mir." 

Ta Gospod je moškim rekel: "Zdaj odhajam, toda mojo navzočnost boste čutili zelo blizu svojih src, 

moj pogled vas bo gledal in moj sluh vas bo slišal."  

Konec prilike 

66 Resnično, povem vam: V tej tretji dobi sem poklical svoje delavce, da bi jim dal njihovo dediščino, 

tako da boste kot vaš Oče pripravili gostijo in sprejeli tiste, ki so lačni in žejni moje besede. S tvojim 

posredovanjem bodo prejeli duhovne zaklade, ki sem ti jih zaupal. 

67 Vi ste moje ovce, ki so bile pripeljane na duhovno oviro. Pastir, ki vas v tem času vodi, je Elijev 

duh. Tega pastirja nihče ne vidi, a vsi ga čutijo. Nekateri se tega zavedajo, drugi ne. 

68 Elija je odprl knjigo življenja v šestem poglavju, takoj ko sem jaz, ki imam za to pristojnost, 

sprostil šesti pečat. 

69 Kaj vam je razkril šesti pečat? Kakšno sporočilo je hranil v svojem naročju, da bi ga pokazal svetu 

v tem času? Duhovno življenje, spoznavanje samega sebe, razkritje vseh vaših lastnosti, način razvijanja 

duhovnih darov, duhovna manifestacija skozi um in manifestacija iz duha v duha. 

70 Vaša duša je polna veselja, ker se počuti razsvetljeno in se vidi v zavetju glasnikov in angelov. 

Bodite zvesti svojemu Pastirju in ves čas svojega zemeljskega potovanja boste čutili ta blagoslovljeni mir, 

ki vas zdaj preplavi, in ne bo vam treba bežati, da bi se skrili, ko bo razglasil mojo pravico pred tem 

poganskim, malikovalskim in materialističnim svetom. 

Da, ljudje, Elija je med vami in bo ponovno preizkusil duhovnike lažnega boga ter jim ponovno 

pokazal, kateri je pravi in kako ga je treba častiti. Toda Elija ne bo prišel, da bi postal človek. Človeško 

telo ni nujno potrebno, da bi se duhovno bitje pojavilo na zemlji, in zagotovo ne telo Elija, ki ima ključ, ki 

odpira vrata komunikacije med enim in drugim svetom. 

71 Duhovni svet se bo še bolj približal ljudem, da bi pričal o svojem obstoju in prisotnosti. Povsod se 

bodo pojavila znamenja, dokazi, razodetja in sporočila, ki bodo vztrajno govorila o tem, da se je začela 

nova doba. 

72 Prišlo bo do sporov in razburjenja med ljudmi, saj bodo verski predstavniki širili strah med tistimi, 

ki verjamejo v ta sporočila, znanost pa bo ta dejstva razglasila za neresnična. 
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Potem bodo navadni ljudje zbrali pogum in se dvignili, da bi potrdili resničnost dokazov, ki so jih 

prejeli. Vstali bodo tisti, ki so si - zapuščeni od znanosti - povrnili zdravje na duhoven način, in pričevali 

bodo o čudežnih ozdravitvah, razodetjih neskončne moči in absolutne modrosti. 

Med preprostimi in neznanimi ljudmi bodo na dan prišli moški in ženske, katerih beseda, polna 

svetlobe, bo presenetila teologe, filozofe in učenjake. Ko pa bo spor največji in bodo ubogi ponižani, 

ponosni pa bodo zanikali njihova pričevanja, bo nastopil trenutek, ko bo Elija poklical na odgovornost 

učenjake, gospode in vladarje ter jih podvrgel nadzoru. 

Gorje lažnivcem in hinavcem v tisti uri, kajti takrat bo zanje prišla popolna pravičnost! 

To bo ura sodbe. Toda mnoge duše se bodo iz nje dvignile v pravo življenje, mnoga srca bodo vstala za 

vero in mnoge oči se bodo odprle za svetlobo. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 351 
1 Jaz sem Svetloba, Ljubezen, Usmiljenje in Odpuščanje. Pridite, da od mene prejmete, kar 

potrebujete za svoje dobro in dobro človeštva. 

2 Dragi učenci, vi, ki ste zbrani okoli Učitelja: Prišli ste, da bi prejeli mojo modrost, da bi usmerila 

vaša življenja in izpolnili poslanstvo, ki sem vam ga dal. 

3 Če bi vam vaš Učitelj povedal vse, kar je v moji modrosti, tega ne bi nikoli razumeli. In poleg tega, 

kakšno zaslugo bi imeli, da bi odkrili, kaj sem za vas shranil v svoji zakladnici? Dvig duše je tisto, kar vas 

naredi vredne, da prejmete moj božanski navdih. 

4 Razvili ste se in v tem času sem vam razkril, kar že lahko razumete. Vendar nisem jaz tisti, ki 

postavljam meje vašemu razumevanju ─ vi sami se morate bolj dvigniti, da bi od mene prejeli več. 

5 To, kar sem vas učil, zadostuje, da boste razumeli, kaj je vaše poslanstvo in kako morate v sebi 

vzpostaviti Cerkev tistega, ki vam je govoril, da boste združili poglede na svet človeštva in vedeli, kako 

združiti ta nauk z Jezusovim naukom v Drugi dobi in tistim, kar so rekli preroki in razsvetljenci v Prvi 

dobi. 

6 Moj prihod v tem času ni bil v telesni obliki, kot so mnogi pričakovali, vendar boste vi tisti, ki 

boste človeštvo pripeljali do razumevanja mojih naukov o drugem in tretjem času. 

7 Moje ljudstvo: Bliža se čas, da končam svoje oznanilo v tej obliki, vendar se morate še bolj 

opremiti. 

8 Na svetu je veliko skušnjav. Toda kolikor bolje boste razumeli moje Delo in kolikor bolj boste 

obvladovali telo, toliko bolj se boste bližali popolnosti. 

9 Oduhovite se, da bo vaša duša dosegla stopnjo vzpona, potrebno za nadaljevanje poti vzpona do 

večne popolnosti, ki je cilj, ki naj bi ga dosegla. 

10 Spomnite se mojih besed iz druge dobe: "Izročite cesarju, kar je cesarjevega, in Bogu, kar je 

Božjega." Zdaj pa vam pravim: "Dajte svojemu telesu vse, kar mu pripada, in svoji duši vzpon in 

napredek, ki ji pripadata. 

11 Zdaj moja "beseda" ni postala človek. K vam pride "duhovno" na oblaku, da vam razkrije tisto, 

česar niste mogli razumeti. 

12 V preteklih letih se je na vaši poti pojavila skušnjava. Želi vas zapeljati s prave poti, vas zmesti in 

dezorientirati ter v vašem srcu pustiti negotovost. 

13 Z razodetjem in intuicijo sem temu svetu posredoval sporočila in poslal sem pripravljene ljudi, 

izbrane duše, da s svojim posredovanjem spregovorijo človeštvu. In kadarkoli se je tvoje srce pripravilo, si 

dalo zatočišče mojemu Duhu. V vaših življenjih sem se razkril kot navodilo, usmiljenje in mir. Vendar se 

nisem oziral na to, ali ste verjeli v mojo manifestacijo ali ne. Kajti moja želja kot Učitelja in Očeta je, da bi 

prepoznali glas Njega, ki vam govori po vesti, po vašem miru in dvigu. 

14 Nisem prišel rešit vašega telesa, ampak vašo dušo. Zato sem vam ljubeče govoril, da bi se dvignili 

in bili kot patriarhi prve dobe, kot apostoli druge dobe in da bi bili moji učenci tretje dobe. 

15 Na vseh stopnjah razvoja je vaša duša ostala materializirana, zato ste se tudi oddaljili od moje 

ljubezni, postali ste žrtve zmot in ste si mojo besedo razlagali drugače. 

16 Zdaj se bliža konec časa, ko boste slišali mojo besedo, posredovano s človeškim razumom, torej 

zadnjič. Vendar čutim bolečino v srcu svojega Očeta, ker kažeš pomanjkanje razumevanja in navajenosti 

na mojo Besedo, le malo vzvišenosti duše. Toda ali se bom še naprej manifestiral skozi človeške možgane 

zaradi vaše nepripravljenosti? Ne, ljubljeni ljudje. Saj ste slišali, da sem popolnost in da je moja volja ena 

sama. 

Ali je lahko Oče v svoji volji podoben človeku? Potem ne bi bil popoln, ne bi mogel biti vaš Stvarnik 

in vaš Bog. Prej bi Kraljeva zvezda prenehala sijati, kot pa da se moja beseda in moja volja ne bi izpolnili. 

17 Že v prvi dobi so preroki napovedali to obdobje milosti in v tem času pripravljam vašo dušo z 

lučjo svojega Svetega Duha, da se boste vsak dan bolj dvigali. 

18 Videli boste, da se bodo tisti, ki še nikoli niso slišali Moje Besede prek glasnika ali bili prisotni pri 

manifestaciji Mojega Univerzalnega Žarka, dvignili, da bom lahko pripravil njihovo srce in bodo prejeli 

Moje Božansko Sporočilo in Moje smernice prek intuicije. Ljubili me bodo kot apostoli druge dobe. Z 

njimi se bo uresničila moja beseda: "Zadnji bodo prvi". 
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19 Izpolnite svoje poslanstvo, izraelska plemena, zavedajte se svoje odgovornosti do človeštva, 

zavedajte se, da ste prinašalci Mojega zakona, da ste glasniki duhovnega nauka, ki sem vam ga zaupal. 

20 Izrael, pojdite združeni in si prizadevajte kot eno srce in ena volja ter ubogajte moj zakon in mojo 

božansko voljo. Veš, da sem jaz tvoje odrešenje. 

21 V vaše srce sem vtisnil svoj nauk in moj božanski sij je kot življenjska kri v vaši duši, ki vas krepi 

in poživlja, da lahko začnete izpolnjevati svoje poslanstvo, da boste kot starejši bratje in sestre v odnosu 

do človeštva, da ga boste znali voditi po moji poti s poslušnostjo in krotkostjo. Vi boste jutrišnji učitelji. 

22 Vi, "zadnji": Mojega ljudstva ne smatrajte za neznano, kajti v tem času sem poslal te duše, da bi se 

reinkarnirale, da bi človeštvo po njih doseglo moje usmiljenje. 

23 Koliko zmede je na svetu, koliko prevar, ker so človeški možgani, namesto da bi jih vodil Moj 

Zakon, zapadli v materializem, poganstvo in malikovanje, neprimerni ljudje pa so si drznili imenovati se 

"predstavniki Moje Božanskosti", glasniki Mojega Božanskega glasu, Moje ljubezni in Moje svetlobe. 

Vendar vidim, da gojijo sebičnost, temo, fanatizem, laž in nesoglasja. Jaz pa sem Popolnost, ki vam kaže 

pot duhovnosti in ljubezni, da bi lahko dosegli odpuščanje. 

24 V svetu prevladujeta materializem in malikovanje, zato je človeštvo padlo v skušnjavo. 

25 Koga bo Mojster uporabil, da bo človeštvu govoril o moji resnici? Moje izvoljeno ljudstvo Izrael. 

26 Duhovno se zberite okoli Mojstra. Vi ste moji učenci, ki sem jim dal svoj nauk kot odprto knjigo 

in z njim jasnost svetlobe Svetega Duha, da bi razumeli mojo besedo, jo poslušali in si jo z neizbrisnimi 

črkami vtisnili v srce. Ste otroci svetlobe, ki morate biti dober zgled človeštvu, tako da mu s svojimi deli 

kažete duhovnost, ljubezen in vero. 

27 Mojster je prišel k vam duhovno v tej tretji dobi, da bi vam dal svojo Besedo skozi človeški um, in 

ta navodila so kot žarek svetlobe, ki je prišel, da bi prebudil vašo dušo in ji dal razumeti, da je to glas 

njenega Boga in Gospoda, glas Očeta, ki kliče svojega otroka ─ glas Mojstra, ki se izžareva kot Beseda v 

učenju, v zgledih, v vzvišenih načelih, da bi se vaša duša lahko videla odeto v lastnosti Mojega 

Božanskega Duha. 

28 Preljubi ljudje: Želim, da me vzamete za zgled ─ želim, da ste "po moji podobi in sliki". Zato sem 

prišel k vam, da bi se razkril z razumom svojih glasnikov. Te sem izbral, pripravil in očistil, da bi po 

njihovih duhovnih darovih prejeli mojo besedo. Bili so trdne skale, iz katerih sem naredil kristalno čisto 

vodo za vaše duše. 

29 V tem času sem prišel, da bi "slepi" videli mojo luč in jim pokazal luč novega dne. Prišel sem k 

vam, da vam pričujem o svoji navzočnosti, da vam prinašam svojo ljubezen in resnico, da med vami ne bo 

dvoma. Hočem, da ko slišite mojo besedo, prepoznate njen pomen in se polni vere in ljubezni dvignete k 

svojemu Očetu. 

30 Želim, da pokažete najgloblje kesanje, ker ste se oskrunili in oddaljili od svojega Očeta, da boste 

občutljivi za duhovno in da bo vaše srce svetišče, ki ga boste pripravili za svojega Očeta, da boste v sebi 

nosili njegovo ljubezen, njegov mir, njegovo luč in večno življenje. 

31 Pripravite se, otroci moji, da bo vaša duša osvobojena vsake materializacije, da boste lahko 

odstranili temni ovoj pred svojimi očmi in me zagledali v vsej moji slavi. Čutnost sveta vam je preprečila, 

da bi v celoti občutili mojo navzočnost in cenili mojo modrost, ki se je vlila v vaše srce. 

32 Kako popolna in čista so navodila, ki sem jih dal tvoji duši, da bi postala vredna mojih duhovnih 

koristi in bila dedinja tega zaklada, s katerim se boš jutri pod navdihom mojega božanskega Duha 

odpravila izkazovati usmiljenje trpečemu in potrebnemu človeštvu. Tako se vam bodo prerokbe uresničile. 

S tvojim posredovanjem bom človeštvu pokazal pristan odrešitve, rešilni čoln. Resnično, povem vam: 

ljudstva in narodi, velike množice ljudi, ki živijo na zemlji, so zašli s poti, ubili so življenje milosti. 

33 Spoznajte, da ne spadate več med "mrtve", ker sem vam dal življenje, saj bo vsak, ki pride k meni, 

vstal od mrtvih. Dovolite, da vam to življenje in moč omogočita biti v občestvu z menoj. Ne zapirajte oči 

pred to svetlobo, pred to slavo. Vedite, otroci moji, kako veliko je usmiljenje vašega Očeta. 

34 Vi ste ljudje, ki sem jim zaupal, ker boste človeštvu dajali upanje in tolažbo ter bili sijoča bakla, ki 

bo razpršila njegovo temo. 

Ljudje me iščejo v svojem obupu ─ nekateri v znanosti, drugi v svojem malikovanju. Ko vidite ženske, 

otroke, mladino in odrasle, ki žalujejo in me kličejo, ker ne čutijo prisotnosti Očeta ─ tiste Svete dežele, ki 

jim je obljubil, da se bo vrnil in jim prinesel mir, tolažbo in usmiljenje ─ ko vidite to človeštvo, ki se 
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očiščuje in razčiščuje v svoji bolečini, morate biti opremljeni, usklajeni z menoj, opazovati in moliti za to 

človeštvo, da me bo slišalo po vašem posredovanju in ga bo razsvetlila luč mojega Svetega Duha. 

35 Tudi najbolj zakrknjena srca bodo začutila vzgib moje ljubezni, tako da ne bodo več kamen, ki 

povzroča bolečino človeštvu. 

36 To je čas, blagoslovljeno ljudstvo Izraela, ko boste opremljeni in boste z zanesljivim korakom 

hodili po poti izpolnjevanja svojega težkega poslanstva. 

37 S svojo besedo sem prišel, da vas duhovno osvobodim, da vam dvignem breme, ki ste ga nosili, da 

vas osvobodim verig, ki so vas vezale na ta svet in niso dovoljevale, da bi se vaša duša dvignila k meni. 

38 Vi ste ljudje, v katerih želim videti poduhovitev pravičnih. 

39 Nosite svoj križ z ljubeznijo, ponižnostjo in krotkostjo, kajti jaz bom vaš Kirenej*. Bodite dober 

zgled človeštvu in bodite jasno ogledalo, v katerem se bo videlo. Bodite dobrodelni in svojo moč delite s 

sočlovekom. Želim, da svetu s svojim nasmehom pokažete ljubezen, ki vam jo je podaril Oče. Ne bom vas 

pustil samih pred neusmiljenostjo naravnih sil. 

V tem času velike nevarnosti, ko vam bodo pot prekrižale skušnjave in velike preizkušnje, me boste 

čutili zelo blizu, ker bom sam v vas, da ne boste imeli v sebi strahu, ki ga občuti svet pred manifestacijo 

moje božanske pravičnosti. 
* V izvirnem španskem besedilu je Cyrenaeus "Cirineo". To je ime moža, ki je Jezusu pomagal nositi križ, ko se je 

pod njegovo težo zgrudil. V Svetem pismu je imenovan tudi Simon iz Cirene. 

40 Ne kršite zakona in se ne oddaljujte od moje ljubezni, ne okužite se s hudobijo sveta. Imejte le 

strah pred odhodom od Očeta, kajti ta strah je začetek modrosti, s katero boste dosegli najvišjo blaženost. 

41 Kdor je pripravljen in zna bdeti nad delom, ki sem mu ga zaupal, bo iz moje zakladnice nenehno 

prejemal milost nebeškega kraljestva, moj blagoslov in bo tisti, ki bo pred človeštvom zvesto in resnično 

pričeval. 

42 Zaupal sem vam orožje svetlobe, močno orožje, da se boste lahko branili pred skušnjavami, na 

katere boste naleteli na svoji poti. Skušnjava je vsak trenutek pripravljena kot ptica plenilec, da vašo dušo 

oropa milosti in darov, ki sem vam jih zaupal ─ da vam vzame dobro seme in vam pusti plevele. Je kot 

lačen volk, ki vas želi požreti. Vi pa živite v resnici, ki sem vam jo dal, da boste dobri učenci, ki bodo s 

svojim zgledom kazali ljudem to pot. 

43 Ko nisi bdel niti molil, je skušnjava prišla k tebi kot vihar, podrla tvoje svetišče, ugasnila luč tvoje 

bakle in ti odvzela navodila. Takrat si se počutil prikrajšan za mojo milost, potreben in v moji navzočnosti 

kot obtoženec. Jokali ste in obžalovali. Ponovno prosiš svojega Očeta za milost in takrat ti v roke ponovno 

položim knjigo luči, očistim tvoj um, pripravim tvoje srce, dam ti novo obleko in ti rečem: Vstani, bedi in 

moli, da ne padeš v skušnjavo. 

44 Združite se, ljubljeni ljudje, da se bo Oče veselil poslušnosti in pokorščine svojih otrok. 

45 Hočem, da ste kot en učenec, da svetu prinašate en nauk. 

46 Borite se, moje ljudstvo, z mečem luči, ki sem vam ga zaupal v svoji Besedi ─ z molitvijo, da 

boste premagali skušnjavo. Borite se z ognjem moje ljubezni, da boste uničili plevel, in z lučjo Svetega 

Duha, da boste razpršili temo od zmedenih, nevednih, malikovalcev, pokvarjenih in da boste vodili 

nedolžne, ki so me iskali v materialnih svetiščih. 

47 Vi, ki predsedujete tem skromnim zbirališčem, sprejmite te množice in jim s preprostostjo moje 

besede spregovorite o moji ljubezni. Povejte jim, da sem prišel v želji po grešnikih ─ ne zato, da bi jih 

obsodil, ampak da bi me spoznali, da bi posušil njihove solze, razpršil temo iz njihovih duš, ozdravil 

slepoto njihovih oči in jim dal čutiti in videti mojo navzočnost. Tako boste v mojem imenu oživljali 

"mrtve". Vi, izbrano ljudstvo, boste kot svetleča zvezda za človeštvo. 

48 V svoje srce ste vtisnili mojo Besedo, in ko boste pripravljeni, bo moj božanski Duh iz te 

blagoslovljene knjige prešel na vaše soljudi. Ta kruh bom pomnožil, da se bodo duše nahranile in okrepile. 

49 Izpolnitev vašega poslanstva vam ne bo blizu le v času, ko boste živeli na zemlji, saj boste na njej 

šele začeli delati prve korake. Velike množice naj opustijo malikovanje in opustijo svoje vojno orožje, da 

bodo v svoja srca sprejeli sporočilo mojega miru. Vaša duša pa se bo še naprej borila in neutrudno delala, 

tudi ko bo zapustila svojo fizično lupino, dokler ne boste videli, da imajo ljudje mir in dobro voljo, da 

imajo v sebi luč Svetega Duha, da iščejo vzvišenost in so poduhovljeni. 
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Borili se boste iz roda v rod in se tako vzpenjali na goro, dokler ne dosežete njenega vrha, kjer se boste 

okrepčali s sadovi svojih del. 

50 Po letu 1950, ko me ne boste več slišali v tej obliki, ne boste vznemirjeni in ne boste rekli: "Kam 

naj grem? Kakšno poslanstvo moram opravljati na ta način? Kakšna je tvoja volja, Gospod?" 

Resnično vam povem, da boste prejeli moj navdih, vaša duša me bo slišala in začutili boste, da vas 

vodim za roko in vam kažem pot, po kateri se morate obrniti k sočloveku. Naredil bom, da bodo vaše oči 

videle tiste in vaša ušesa slišala tiste, ki me iščejo ─ tiste, ki me kličejo, in vedeli boste, da bodo tisti, ki 

me iščejo, iskali tudi vas. Potem te bom napolnil z navdihom in s tvojim posredovanjem bom osvetlil te 

množice. 

51 Človeštvo se je v svoji bolečini očistilo in se bo očistilo še bolj, da se bodo duše prebudile in 

spoznale, da njihovi sadovi nosijo grenkobo in smrt. Iskali bodo svojega Odrešenika in našli pot, s katere 

so zašli. Toda to sporočilo svetlobe, miru in ljubezni bom svetu posredoval prek svojih izbrancev. 

52 Živite v času milosti, v novem dnevu, ko božanska luč osvetljuje pot vseh ljudi. Jaz, Mojster, vas 

sprejmem, pustim vas počivati na svojem naročju in vas blagoslavljam, in ko božam to ljudstvo tukaj, po 

vsem svetu širim blagoslove in koristi. 

53 Vi, moji učenci, ste se pripravili, da boste slišali moj tokratni nauk. Prišli ste z vero in upanjem, 

kot ste prihajali v preteklih časih, ko sem se obrnil na vas. 

54 Pot, ki vam jo pokažem, je pot Zakona ─ široka, natančno določena pot, da se boste po njej 

počutili varno. Izpolnjevanje tega zakona je cena za vaše odrešenje. Ali se želite rešiti in doseči cilj te poti, 

da bi imeli darove in moč pravičnih? V sebi imate vse, kar je potrebno za dosego tega cilja. Obdaril sem 

vas z vrlinami, da bi lahko izpopolnili svoj ideal. 

55 Če menite, da je boj za zmago vašega duha naporen, izkoristite moč, ki jo imate. Če vas stiskajo 

nesreče tega sveta, se oborožite s potrpežljivostjo. Če zaradi človeškega nerazumevanja trpite, dvignite 

svojo dušo in tu, v občestvu z menoj, utišajte svoje pritožbe in vrnite mir v svoj svet, brez skrbi in 

maščevanja, ampak ljubeči in odpuščajoči kot dobri učenci. 

56 Na svoji poti razširite ta nauk, ki sem vam ga prinesel, da se bo z njim hranil svet. Kajti lakota in 

žeja, ki ju trpijo ljudje, sta nepremagljivi. 

57 Ne zapravljajte trenutka, ko vam sočlovek predstavi svojo stisko. Prinesite duši tolažbo in ji 

olajšajte trpljenje. Njihova duhovna revščina in bolezen sta namreč bolj žalostni in utesnjujoči od tiste, ki 

jo doživlja njihovo telo. 

58 Vaša beseda kot učenca bo imela moč, da razprši meglo, žalost, ki ovija srce vaših soljudi. 

59 Poklical sem te, da bi izpolnil blagoslovljeno željo, ki mi jo izkazuješ, da bi izpopolnil svojo dušo, 

da bi presegel človeško znanje in vstopil v božansko zakladnico. In jaz, ki upoštevam vaše prošnje in si 

želim vašega napredka, sem obilno dal svojo besedo, da se boste počutili srečni. 

60 Ko se bo današnji čas končal in bo v vas ostal le spomin na to manifestacijo, se boste imeli za 

srečne in ko boste brali Mojo besedo v knjigah, boste s solzami zalivali te strani, zapisane z ljubeznijo in 

nežnostjo, ki mi jo izkazujete kot Moji otroci. 

61 Čas, ko boste stali pred tem človeštvom kot priče moje resnice, je že blizu. Vendar bi morali že 

zdaj sprejeti odločitve in se oborožiti s pogumom. Kajti preizkušnja, ki vas čaka, je velika. Nič vas ne bo 

naredilo strahopetne, ljubljeni učenci! Tako kot vam je moja beseda pokazala eno samo smer: Ljubezen in 

Resnica, tudi vi boste neutrudni sejalci tega semena med človeštvom. 

62 Tvoja palica bo molitev, pripravila in pripravila ti bo, kar je dobro. V tej molitvi boste čutili, kako 

se vaša duša premika na druge ravni, na višje, vzvišene ravni, bolj ko se boste pripravljali. In na njih boste 

dihali mir, čutili boste navdih entitet, ki jih naseljujejo ─ pravičnih in krepostnih, in te vas bodo pripeljale 

v mojo navzočnost. V tem občestvu vam bom dal svoja nova razodetja in naročila. 

63 Želim, da se zdaj spočijete od svojega dolgega popotovanja, da v tej zemeljski dolini ne prelijete 

več solz in da se vam dvigne duša. 

64 Sporočam vam, da boste dočakali največje katastrofe na svetu, ki bodo posledica človeške 

sebičnosti in želje po moči ter pomanjkanja ljubezni in usmiljenja. Kaj boš storil v tem času, Izrael, ko boš 

videl, da so se sprostile vse sile narave in da so se tvoji soljudje uprli? 

Ta svet bo doživel hude potrese, vode bodo prestopile bregove in deli morja bodo postali suha zemlja, 

druge države pa bodo poplavljene z vodo. Ljudje se bodo v iskanju reševanja preselili s svojih zemljišč in 
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celo iz svojih domovin. Poplave vode bodo uničile številna mesta, kot je bilo to v poplavi prve dobe, in le 

nekateri se bodo izognili tej hudi sodbi. 

65 Kako boste sprejeli te ljudi, ki bežijo pred tolikšno bedo in bolečino ter iščejo rešilno skrinjo v tem 

narodu? Ali boste ubogali mojo voljo in z njimi delili svoj kruh in svoj dom? 

66 Kmalu se bo za svet začel čas velikih dogodkov. Zemlja se bo tresla in sonce bo poslalo vroče 

žarke na ta svet, ki bodo ožgali njegovo površino. Celine od enega do drugega pola bodo prizadete z 

bolečino, ves svet bo očiščen in ne bo bitja, ki ne bi občutilo stiske in zadoščenja. 

67 Toda po tem velikem kaosu se bodo narodi ponovno umirili in naravne sile se bodo umirile. Po tej 

"burni noči", v kateri živi ta svet, se bo pojavila mavrica miru in vse se bo vrnilo k svojim zakonom, redu 

in harmoniji. 

68 Spet boste videli jasno nebo in rodovitna polja. Vode bodo spet čiste in morje mirno. Na drevesih 

bo sadje, na travnikih cvetje in letine bodo bogate. Očiščen in zdrav človek se bo spet počutil vrednega in 

videl, da mu je utrjena pot za vzpon in vrnitev k meni. 

69 Vsi bodo čisti in očiščeni od spodaj navzgor, da bi bili vredni doživeti prihajajočo novo dobo. 

Kajti novo človeštvo moram postaviti na trdne temelje. 

70 Veliko je duhov, ki samo čakajo na preporod kreposti na tem svetu, da se spustijo in izpolnijo 

poslanstvo, ki sem jim ga dal. Pripravite se in bodite pripravljeni, da jih sprejmete, ko pride ta čas, in 

skrajšajte dneve svojega očiščevanja z deli usmiljenja. 

71 Vstopil bom v vse domove, da bi po njihovi vesti spregovoril v dušo tistih, ki vladajo ─ očetom 

družin, sodnikom in učiteljem ter v njih pustil vtisnjen zakon. 

72 Vladavina zla, ki je tako dolgo vladala na tem svetu, bo zdaj kmalu izginila, da bi naredila prostor 

vladavini duha, sprostitvi duhovnih darov in sposobnosti, ki obstajajo v človeku in s katerimi ima zelo 

visoko usodo. 

73 Mnogi med vami boste priče teh dogodkov, ki vam jih danes sporočam. Eni bodo verjeli, drugi pa 

ne, in videli boste, da se bodo te besede uresničile. 

74 Budno pričakujte izpolnitev teh prerokb, vedno pazite, da vas nobena preizkušnja ne oslabi, in 

nosite v sebi vtisnjene moje besede. Vsak od njih namreč vsebuje modrost in moč, ki vas bosta rešila, če ju 

boste znali uporabiti v svojem življenju. 

75 Če se boste znali ohraniti v molitvi in po mojih navodilih, boste dosegli svoj duhovni napredek in 

boste lahko zavestno preživeli novo obdobje, ki ga boste živeli. Mojo navzočnost boste čutili v svojih 

dejanjih, v svojih srečanjih in po mojem navdihu boste opravljali dela, vredna vašega dostojanstva kot 

mojih učencev. 

76 Živite v skladu z željami in ideali svojih duhovnih bratov in sester, tudi če ste daleč drug od 

drugega. Vaše duše bodo združene z njihovimi in vsi boste živeli v občestvu z menoj. To je moja volja. 

77 Občutite mojo spodbudo, ko poslušate mojo besedo, kajti ta je življenje za vse, ki jo lahko 

razumejo, tako da boste jutri moji učenci, ki izpolnjujete mojo Postavo, da ne boste dajali hrane Sodomi in 

Gomori. Dajem vam svojo besedo, da boste razumeli, kaj je pravo bogastvo duše, da se boste poduhovili 

in postali vredni, da podedujete moje kraljestvo. 

78 Dajem vam luč svojega Svetega Duha, da se ne boste pogreznili v temo. Govoril sem vam, da bi 

mi dali bivališče v svojem srcu in ga spremenili v svetišče moje božanskosti. 

79 Kaj hrani svet v tem času? Ponos, nečimrnost, sovražnost in pokvarjeni užitki, ki grenijo dušo in 

telo. Toda rad bi te videl osvobojenega tega čutnega poželenja, zato sem tvoji duši pustil le belo obleko. 

Na koncu življenjske poti vas želim sprejeti v svoje očetovske roke in vam reči: "Dobrodošli, ki ste znali 

živeti po mojem zakonu in ste se ločili od sveta, da bi postali moji delavci. 

80 Vsak, ki sliši mojo besedo in jo uporablja, bo vreden prejeti mojo milost iz moje zakladnice. On bo 

tisti, ki se bo drugim pokazal kot jasno ogledalo. V njem bo dar zdravljenja in preroška beseda. Za tiste, ki 

so žejni moje besede, bo kot izvir kristalno čiste vode. Vanj bom položil svojo božansko besedo in mu 

zaupal svoj zdravilni balzam, tako da bo on tisti, ki bo dajal tolažbo vsem, ki trpijo. 

81 Povsod, kjer se bo naselil, bo mir in veselje in zaupal mu bom meč za boj proti vsakemu 

malikovanju. 

82 Naučite svoje otroke, naj me iščejo v neznanem. Povejte jim, da ste sedeli z menoj za mojo mizo in 

da niste več malikovalci. Če me zavračajo, jih ljubite in jim odpustite. 
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83 Narodi postavljajo svoje meje, se vojskujejo in sejejo smrt. Toda jaz sem prišel v Duhu, da 

pripravim nekaj ljudi, in to ste vi, ki ste del novih generacij, ki me bodo jutri iskale od duha do duha. 

Takrat se narodi na zemlji ne bodo več pripravljali na vojno. Ljudje me bodo sprejeli v svoje duše. 

84 Želim, da bi bili "prvi" in se pripravili na to, da boste delili veselo novico in bili zgled svojim 

soljudem. 

85 Moja volja je, da se očistite, kajti umazani ne pridejo do mene in vaša bolečina je potem zelo 

velika. Dvignite se k meni, da vam olajšam bolečino. 

Odstranim slabo iz vas, da bosta v vaši duši dobro počutje in veselje, da se boste lahko povzpeli na vrh 

Duhovne gore. 

86 Občutite ljubezen do svojega Učitelja in človeštva, ne zadržujte mojega usmiljenja. Prizadevajte si 

osvoboditi svoje soljudi fanatizma, potem bo moj duhovni svet z vami. Bodite moje priče in po vašem 

posredovanju bom svetu oznanil veselo novico. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 352 
1 To je blagoslovljen trenutek, ko se moj Duh naseli z vami ─ dan, ko poti osvetljuje moja luč, tako 

da učenci prihajajo na ta zbirališča v želji po moji besedi. 

2 Ljudje, sprejemam vas, bodite dobrodošli! 

3 Slišim vašo molitev in zaradi vaše iskrene prošnje razširjam svoje usmiljenje na človeštvo, da bi 

vsako človeško bitje duhovno občutilo moje božanje. 

4 Z dobro voljo in vero ste pripravili svoja srca ter se telesno in duhovno pripravili na sprejem božjih 

navodil. 

5 S to pripravo povzročite, da bo moja beseda ljubezni z vami. 

6 Učenci, od najzgodnejših časov sem vam pripravljal poti, ki vas bodo pripeljale do točke, na kateri 

se nahajate v tem trenutku ─ do razvoja duše, ki vam bo omogočil razumeti dialog med duhoma z vašim 

Očetom. 

7 S tem vam dajem razumeti, da vas nikoli nisem pustil, da bi šli po svoji poti naključno, in da so 

vaši koraki pri izpolnjevanju mojega zakona ubogali božanski nasvet. 

8 Kot da bi bil tvoja senca ─ zato sem te ves čas spremljal in ti vedno pomagal hoditi po poti 

življenja in resnice. Ko boš enkrat na njej, ne bom jaz sledil tvojim korakom, ampak boš ti sledil moji poti. 

9 Na moji poti boste odkrili vse darove, ki jih ima vaš duh, in edino sredstvo, s katerim lahko v sebi 

odkrije potrebna orožja za obrambo pred tisočerimi nevarnostmi, ki ga čakajo, ko se sprehaja. 

10 Mnogim se je življenjska pot zdela težka in dolga, ker niso hoteli razumeti, da so sami s svojimi 

napakami in slabostmi tisti, zaradi katerih je križ njihovega bivanja še težji. 

11 Manjkala sta jim ideal in ljubezen, zato so se, ko so se vrgli v objem materialističnega življenja, 

nazadnje počutili osovražene in utrujene. Tem od sveta utrujenim dušam, ki so stoletja utrujenosti prenesle 

na svoj človeški del, sem v tem času prinesel svojo spodbudno Besedo, ki je kot fino dletalo, ki postopoma 

obdeluje grobo skalo teh src, dokler jim ne da lepe in harmonične oblike ─ ne le oblike, ne le zunanjega 

videza, ampak resnično življenje, duhovno življenje. 

12 Hočem, da ostane le trdota te skale, ki bo pozneje temelj svetišča, v katerem prebiva le resnica ─ 

cerkve, v kateri se ohranja moj zakon in v kateri se sliši glas vesti. 

13 Moje prizadevanje, da bi vas v tem tretjem obdobju učil s človeško sposobnostjo razumevanja, je 

bilo eno od božanskih potrpežljivosti. Kajti želim, da se po koncu te manifestacije moja beseda ohrani v 

srcu vsakega izmed vas. Tako boste jutri, ko boste spoznali, da je prišel čas vašega pričevanja, začutili, da 

je vaša duša napolnjena s tem bistvom in da vaše ustnice ne zavračajo izgovarjanja duhovnega navdiha, ki 

ga vlijem v vas. 

Videli se boste obkroženi z veliko množico ljudi, vendar se boste na trenutke počutili osamljeni. Toda 

vaša osamljenost bo le zunanja, saj bo dovolj, da vzpostavite stik z menoj, da boste notranje občutili mojo 

ljubečo podporo in poleg tega prisotnost sveta svetlobe, ki je sicer neviden vašemu fizičnemu pogledu, 

vendar ga zaznavajo vaša duhovna čutila. 

14 Ali se boste lahko počutili osamljene ali zapuščene, čeprav poznate skrivnost molitve, ki vas 

povezuje z duhovnim življenjem? Ali boste dovolili, da vas premagajo vaše nesreče, čeprav imate v sebi 

moč svojega Učitelja? Ne, ljubljeni učenci, ne smete izgubiti zaupanja in postati šibki na svojem 

misijonarskem potovanju. Takrat se bo namreč zgodilo, da boste točili solze in se imeli za izobčence, ne 

da bi se zavedali, da vaše solze padajo na zaklad, ki ga nosite v svojem bitju in ki ga niste želeli videti. 

15 Že zdaj napolnite svojo skrinjo z zakladi, vendar se zavedajte, kaj hranite v njej, in se zavedajte 

vsega, kar imate, ter uporabe vsakega od svojih darov. 

16 Nočem, da samo z ustnicami ponavljate, da ste dediči mojega kraljestva ─ želim, da resnično 

veste, zakaj ste moji dediči in kaj je vaša dediščina. 

17 Samo tisti, ki od spodaj navzgor ve, kaj nosi v svoji duši, bo vedel, kako lahko moje delo postane 

znano. Samo tisti, ki se zaveda vsega, kar ve in ima, bo lahko trdno stal v velikih preizkušnjah. 

18 Vidim, da ste v času, ko me poslušate, duhovno napredovali. Če boste namreč preverili svojo vest, 

boste spoznali, da ste postali moralno boljši, da je vaša vera večja in da ste sprejeli nekaj moči, ki izhaja iz 

moje besede. Prav tako vam pravim, da se ne smete zadovoljiti s tem, kar ste doslej dosegli, ampak da 

nadaljujete korak za korakom po poti popolnosti, ne da bi pri tem zašli v stagnacijo. 
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19 Zdaj poznate pot, po kateri stopate, veste, kam usmerjate svoje korake, in imate visok ideal. 

20 Koliko vas je prišlo premaganih v boju z življenjem, brez vztrajnosti v svojih delih, ne da bi 

vedeli, kam ste prišli, brez cilja in upanja na odrešitev. Danes pa živite novo življenje, polno samozavesti 

in idealov. Ali ni to korak naprej na vaši duhovni poti? 

21 Moja luč že dolgo sveti na vaši poti, da bi vas rešila pred breznom, v katerega padejo duše, ki 

nimajo luči vere in upanja. 

22 Jaz, ki poznam bolečino, ki doleti ljudi, prihajam s svojim naukom, da bi jim razkril način, kako se 

upreti nesrečam, premagati skušnjave ter zmagati nad zlom in nesrečami. Tako se vam je še enkrat 

izkazala moja ljubezen. 

23 Prišel sem k vam, da vas združim in začnem oblikovati nov izraelski narod v skladu z mojo 

obljubo, ki sem jo dal človeštvu od najzgodnejših časov. 

24 Ali se vam ni že večkrat zgodilo, da ste v trenutkih počitka ali meditacije začutili, da se vam 

približuje nekaj duhovnega? Zato, ker je bila moja obljuba zapisana v vaši duši, še preden ste prišli na 

zemljo, in ko pride ta čas, se intuicija razkrije z jasnostjo in vam da občutiti trenutek moje prisotnosti na 

vaši poti. 

25 Ne mislite, da je ta slutnja samo v vas, ki ste slišali to besedo ─ ne, je v vsaki duši, saj bo moje 

novo ljudstvo tvorilo celotno človeštvo, brez razlik v rasah, družinskih spolih, barvah kože in jezikih. 

26 Danes, ko ljudje po vsej zemlji kot najhujšo čašo izpraznjujejo bolečino, sem opazil, da mnogi vaši 

soljudje meditirajo in celo molijo, potem ko so prestali preizkušnjo. Videl sem, kako so se veliki grešniki 

in trdovratni razuzdanci ustavljali pri svojih dejanjih in kako so se pripravljali, da bi slišali glas vesti. 

27 To je bil trenutek, ko je Duh razkril mojo obljubo srcu in ko se je človek notranje vprašal: "Od kod 

to upanje, ki živi v meni?" 

28 Povedal vam bom: izvira iz mojega božanskega duha. Moja palica pravice se dotakne skale tvojega 

srca, da iz njega priteče kristalna voda kesanja, v kateri boš opral svoje madeže, dokler ne dosežeš obnove 

in iz nje priteče ljubezen. 

29 Naj bo moja pravica še tako stroga, neizprosna in neusmiljena ─ resnično vam pravim, da boste v 

njej vedno našli mojo očetovsko ljubezen. 

30 Pozornost usmerite nase: Z bolečino se nenehno očiščujete, a hkrati imate tolažbo, balzam in moč, 

ki vam jo daje moja beseda. 

31 Ne govorim vam nič novega, človeštvo. Vse je bilo namreč povedano v zakonu prvih časov. Toda 

zaradi vaše duhovne nezrelosti in nerodnosti vašega razumevanja je vaš Oče, učlovečen v Jezusu, prišel na 

svet, da bi vam z deli pojasnil vsebino zakona. 

32 Toda človeške generacije niso bile sposobne prodreti do bistva moje Besede in so povzročile, da je 

v tem času prišlo do nove razlage Zakona prve dobe ter mojih del in besed druge dobe. 

33 Trenutno iščem srca, kajti v nekatera bom zapisal zapovedi mojega zakona, kot da so kamnite 

plošče, na katere so bile v prvi dobi vklesane moje zapovedi, medtem ko jih bom v drugih oblikoval kot 

les, na katerem je bil Jezus križan. 

34 Da, človeštvo, med ljudmi je tako velik duhovni zaostanek, da bo treba ponoviti preteklost, da bi 

se lahko prebudili in sprejeli ─ ko se enkrat prebudijo ─ moje novo sporočilo, ki je razlaga vsega, kar je 

bilo razodeto v prejšnjih časih. 

35 Znam izkoristiti trenutek, ko najdem človeka, ki se posveča samopremisleku, pregledu vesti ali 

molitvi, da mu sporočim, da je prišla ura njegovega vstajenja v pravo življenje. To je čas, ko duša pretrga 

verige, ki so jo vezale na svet, in iz najčistejšega dela svojega bitja izreče klic po svobodi, kot zapornik, ki 

po dolgem času ujetništva končno zagleda pred svojimi očmi odprte rešetke, ki so bile njegovo mučeništvo 

─ kot brodolomec, ki po obupnem boju z razburkanim morjem končno zagleda želeno plažo na obzorju. 

36 Pravim vam: Preizkušnje, ki si jih je človek ustvaril v tem času, so zelo težke, saj so potrebne za 

njegovo odrešenje. 

37 Ob ljubljenju vsakega človeka bo božanska pravičnost zahtevala obračun za delo vsakega 

človeškega bitja. 

38 Zdaj pa, ljubljeni ljudje: vi, ki ste zaradi svoje nezrelosti slutili, da je moja navzočnost v neki 

otipljivi obliki, me imate tu, ki sem učlovečil svojo Besedo, da bi jo lahko začutili in razumeli. 
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Vi, ki ste veliko razmišljali o svoji preteklosti, sedanjosti in večnosti, ki vas čaka, ste v tem času 

prevzeli veliko duhovno odgovornost do človeštva: biti priče mojega novega sporočila ─ besede, ki ste jo 

slišali ob vznožju gore tretjega veka. 

39 Še vedno se morate veliko boriti proti "mesu" in svetu, da ne boste več njegovi služabniki, prav 

tako morate še veliko očistiti svoje srce, da bo dostojno nosilo mojo besedo. 

40 Zato je nujno, da vas moje Delo podvrže nenehnemu boju in da v vašem življenju ne manjka 

preizkušenj kot modrih lekcij, da boste lahko živeli budno. 

41 Zagotavljam vam, da bo tisti, ki je v bolečini okrepil svojo vero, ostal najbolj zvest mojemu 

zakonu vse življenje. Nekateri namreč čutijo, da se njihova vera oživi šele, ko prejmejo ugodnosti. Če pa 

ne dobijo tega, za kar prosijo ali upajo, potem mi obrnejo hrbet. Toda to ni vera, to ne more biti branik, v 

katerem bi iskali zatočišče v velikih bitkah življenja. 

42 Kako pomembno je, da človek spozna, kaj pomeni duhovna sprava, da bi ob spoznanju, da ima 

duša preteklost, ki jo pozna samo Bog, z ljubeznijo, potrpežljivostjo, spoštovanjem in celo veseljem 

sprejel svoj kelih trpljenja, vedoč, da s tem spere pretekle in sedanje madeže, odplača dolgove in si pridobi 

zasluge pred zakonom. 

43 V bolečini ne bo duhovnega vzpona, dokler ne bomo trpeli z ljubeznijo, s spoštovanjem moje 

pravičnosti in predanostjo temu, kar je vsakdo dosegel sam. Toda le ta vzpon sredi preizkušenj bo ljudem 

lahko dal spoznanje o tem, kaj je zakon duhovnega povračila. 

44 Ne trepetajte pred temi razodetji, nasprotno, veselite se misli, da bo ta beseda uničila vašo 

predstavo o večni kazni in vse razlage večnega ognja, ki ste jih imeli v preteklosti. 

Ogenj je simbol bolečine, samoobtoževanja in kesanja, ki bo dušo izmučilo in jo očistilo, kot se zlato 

očisti v lončenem loncu. V tej bolečini je moja volja in v moji volji je moja ljubezen do vas. 

45 Če bi bilo res, da je ogenj tisti, ki izkorenini človeške grehe, potem bi bilo treba vsa telesa tistih, ki 

so grešili, vreči v ogenj tukaj, v zemeljskem življenju, v življenju, saj mrtvi ne bi več čutili ognja. Kajti 

telesa se nikoli ne dvignejo v Duhovni prostor ─ nasprotno, ko končajo svojo nalogo, se potopijo v 

notranjost zemlje, kjer se zlijejo z naravo, iz katere so prevzela življenje. 

46 Če pa verjamete, da to, čemur pravite "večni ogenj", ni namenjeno telesu, temveč duši, je to še ena 

velika napaka, saj v Duhovnem kraljestvu ni materialnih elementov in ogenj nima nobenega vpliva na 

dušo. Kar se rodi iz materije, je materija, kar se rodi iz duha, je duh. 

47 Moja beseda ne napada nobenega prepričanja. Če kdo misli tako, se zelo moti. Moja beseda bo 

razložila vsebino vsega, kar ni bilo pravilno razloženo in je zato povzročilo napake, ki so se prenašale med 

človeštvom iz roda v rod. 

48 Kakšno vrednost bi imela moj zakon in moj nauk, če ne bi mogla rešiti duš pred zmoto in grehom? 

In kakšen smisel bi imela moja prisotnost kot človeškega bitja na svetu, če bi bilo veliko takih, ki bi morali 

za vedno propasti v neskončni poravnavi? 

49 Poslušajte mojo besedo in izkusili boste, iz koliko teme vas osvobaja. Prisluhnite moji besedi in 

odkrili boste vsa razodetja, po katerih hrepeni vaša duša, znanje, ki ga morate imeti, in vse razlage za vaše 

dvome. 

50 Vse, kar bi človek moral vedeti o duhovnem življenju, da bi lahko svojo življenjsko pot usmeril na 

to raven bivanja, vam razkrivam v svojih naukih. 

51 Tako boste spoznali razvoj duše, poznali boste stopnje, skozi katere duša prehaja, in vedeli, kako 

pomembna je sprava. Toda če resnično želite razumeti moje nauke, vam povem, da se morate naučiti 

zapustiti to raven materializma, na kateri živite in s katere je nemogoče videti luč resnice. 

52 Samo um ne more razumeti vsebine tega dela. Potrebuje tudi duhovno občutljivost in intuicijo, da 

lahko prodre v bistvo mojih duhovnih naukov. 

53 Zato učim svoje učence, naj molijo iz duha v duha. Ker brez tega načina molitve ljudje ne bodo 

mogli doseči razsvetljenja svojega uma z drugimi sredstvi. 

54 Časi, ki so jih napovedali preroki in v katerih bo prišel Duh resnice, da bi vse razjasnil, so prav 

tisti, ki jih doživljate. Toda želel sem vas presenetiti s tem, da sem se manifestiral v tej obliki, da bi 

preizkusil vašo sposobnost razumevanja pomena prerokb, ki pravijo, da se bom duhovno manifestiral 

skozi človeško sposobnost razumevanja. 
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55 Ker se je moja obljuba izpolnila, ko sem se po njih razodel ljudem, danes ne želim, da bi pozabili, 

da je bil eden največjih ciljev mojega oznanjevanja, da bi po svetu razširili način molitve in vstajenja, ki 

sem vas ga naučil, da bi se človek naučil, kako se pripraviti na to, da bi v svoji duši, v svojem umu in v 

svojem srcu občutil mojo navzočnost. 

56 Ali ne mislite, ljubljeno ljudstvo, da bi bilo bolje, če bi bili vi tisti, ki bi človeštvu v tem tretjem 

obdobju oznanjali mojo prisotnost v duhu, in ne sproščeni elementi, sproščena neurja, potresi, ki uničujejo 

mesta, morja, ki uničujejo kopno, in kopno, ki postaja morje? Ali ne mislite, da bi bilo z vaše strani bolj 

duhovno in človeško, če bi te dogodke pričakovali s svojim izpolnjevanjem ljubezni in usmiljenja? 

57 Pripravite se v resnici in v duhu, potem bom to ljudstvo uporabil kot Noeta, ki je bil močan v veri, 

in mu svetoval, naj zgradi duhovno skrinjo, v katere naročju bodo ljudje našli odrešitev ─ skrinjo, zgrajeno 

z vero, z duhovnostjo, z usmiljenjem, ki bo pravi tempelj miru, varnosti in zatočišče tako v materialnih kot 

v duhovnih nesrečah. 

58 Ko bodo minili časi in bodo ljudje preučevali in raziskovali pričevanja in znamenja, da bi dokazali 

resničnost mojega oznanila, bodo razumeli, da vse, kar se je zgodilo v teh časih, ni bilo nič drugega kot 

eno od mnogih znamenj, ki so svetu naznanila konec mojega oznanila in začetek drugega časovnega 

obdobja. 

59 Kako zelo so zaspali preroki tretjega veka! 

Le redko odprete oči in jih pripravite, da vidite, kaj prihaja. Zato to ljudstvo ne ve vsega, kar bi moralo 

vedeti o prihodnosti, tako kot so v drugih časih Izrael pripravljali in opozarjali preroki stoletja pred nekim 

dogodkom. 

60 Moja beseda vas je morala opozoriti in prebuditi, kot to počnem danes, ko vam sporočam, da bo 

Božja pravičnost prizadela pooblaščence ali vladarje zemlje, ker bodo tudi oni očistili svoje duše. Vedno 

bolj bodo trpeli, kajti tako bom pripravil čas miru, blaginje in združitve, ki bo sledil času preizkušenj. 

61 Po novem potopu bo mavrica sijala kot simbol miru in nove zaveze, ki jo bo človeštvo duhovno 

sklenilo s svojim Gospodom. 

62 Pripraviti se morate na težko bitko, saj se boste morali vsi boriti proti zmaju zla, katerega orožje so 

hlepenje po slavi, sovraštvo, zemeljska moč, razuzdanost, nečimrnost, sebičnost, laž, malikovanje in 

fanatizem ─ vse sile zla, rojene iz človeškega srca, proti katerim se boste morali boriti z velikim pogumom 

in vero, dokler jih ne premagate. 

63 Ko bo zmaj vaših strasti ubit z orožjem svetlobe, se bo pred očmi ljudi pojavil nov svet ─ nov svet, 

čeprav je isti, vendar bo videti lepši. Takrat jo bodo ljudje uporabljali za svoje dobro počutje in napredek 

ter v vse, kar počnejo, vnesli ideal duhovnosti. 

64 Srca bodo oplemenitena, um ljudi bo razsvetljen, duh bo lahko pričal o svojem obstoju. Vse, kar je 

dobro, bo cvetela, vse, kar je spodbudno, bo služilo kot seme za človeška dela. 

65 V materialu boste prav tako doživeli preobrazbo: Reke bodo bogate z vodo, nerodovitna polja 

bodo rodovitna, sile narave se bodo vrnile v svoj običajni tok, saj bo med človekom in Bogom, med 

človekom in božjimi deli, med človekom in zakoni, ki jih narekuje Stvarnik življenja, zavladala harmonija. 

66 Ali se vam moja beseda zdi kot fantazija? Zato, ker se ne morete zavedati, da ste na koncu 

zemeljskega obdobja in na začetku duhovne dobe. Vaše potovanje po tem svetu je tako kratko, da mnogi 

med vami niso sposobni opaziti sprememb, ki se dogajajo v materialnem ali duhovnem življenju. Včasih ti 

prehodi trajajo več stoletij. Samo študij uma, ki ga dviguje vera, dobrota in molitev, vam omogoča, da se 

zavedate vpliva časa na ljudi. 

67 Ko boste vi, ki me poslušate skeptično, v duhovnem, boste to resnico lahko dojeli v vsej njeni 

polnosti, kajti takrat boste lahko primerjali svoja bivanja na Zemlji v različnih obdobjih, ko ste jo 

naseljevali, in boste lahko presojali razvoj, cilje in načela vsake zemeljske stopnje in vsake duhovne dobe. 

Potem boste obžalovali, da niste znali izkoristiti izkušenj svoje duše, da bi opravili dela, vredna tistih, ki 

so se tako dolgo učili življenja. 

68 Te besede puščam zapisane v vašem duhu, da boste, ko boste priča njihovi izpolnitvi, blagoslovili 

mojo besedo in vstali, da boste pričali o mojem nauku in razlagi vseh dogodkov, ki vam jih zdaj 

prerokujem. 

69 Vem, da bo kesanje tistih, ki niso verjeli ali so zavrnili mojo besedo, zelo veliko, ko bodo priča 

njenemu prihodu, in da bodo njihova srca napolnjena s stavki, v katerih me bodo prosili za odpuščanje, ker 
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so dvomili. Vem pa tudi, da bodo med njimi tisti, ki jih bo napolnila gorečnost in ki bodo postali najbolj 

neutrudni sejalci mojih naukov. 

70 Človek je vedno potreboval izredne dogodke, da bi ohranil svojo vero kot živi plamen, da bi ga 

spodbudili k razmisleku in vzpodbudili njegova čustva. Zaradi pomanjkljivega razvoja duše dvomi v 

resnico, ko se ta razkrije na jasen način in ni zavita v tančico skrivnosti. 

71 Vedno ste me iskali v bolečini, malo pa je tistih, ki me iščejo iz ljubezni in hvaležnosti. 

72 Človek mora spoznati samega sebe, da se zave, da ni le materija, ampak da ima tudi plemeniti, 

dobri del bitja, to je duh. 

73 Tisti, ki so duhovno bolj razviti, prepoznavajo Marijo kot duha, ne da bi ji dali posebno obliko. 

Tisti, ki morajo videti, da bi verjeli, pa so zaradi svoje duševne zaostalosti prisiljeni iskati podobe, ki 

predstavljajo njihove duhovne kvalitete. 

74 Če si boste za zgled vzeli Mojstra, boste z obvladovanjem telesa, tako da se bodo razvili vaši 

duhovni darovi, lahko od mene prejeli vse, kar potrebujete, da bi delali dobro. Vendar tega ne počnite zato, 

da bi se hvalili pred drugimi, ampak da bi sledili svojemu Učitelju. 

75 Če iščete Boga, ga iščite v duhovnem, v dobrem, v čudesih narave, vendar ga ne iščite v podobah. 

76 Marija je Duh, ki je tako zlit z božanskostjo, da tvori enega od njenih vidikov, ki jih predstavljajo 

tri oblike razodetja: Oče, Beseda in Svetloba Svetega Duha. V tem smislu je Marija Božji Duh, ki 

razodeva in uteleša božansko skrb. 

77 Marija je tista, ki vas navdihuje in spodbuja, da si pridobivate zasluge in sprejemate preizkušnje 

sveta, v katerem živite, s predanostjo in pripravljenostjo, da bi sredi preizkušenj našli duhovno srečo, saj 

bo to vaši duši pomagalo doseči večjo vzvišenost. 

78 Duša bo uživala in bila deležna Boga. Vendar se mora najprej razviti, tako da se naseli v različna 

telesa, nato pa nadaljuje svoj razvoj na višjih ravneh življenja, dokler ne doseže večne popolnosti. 

79 Moje ljudstvo, ne zadovoljite se zgolj s poslušanjem moje besede, da se boste, ko me ne boste več 

poslušali v tej obliki, počutili močne in po zgledu svojega Učitelja delali dobro človeštvu. Vaša dejanja 

bodo vedno temeljila na moji resnici. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 353 
1 Očetovo srce se ljubeče odpira, da bi vas sprejelo. Vidim namreč vaše trpljenje in vam podeljujem 

svoje usmiljenje. 

2 V tej tretji dobi se izliva izvir milosti, in če sem v drugi dobi pripravil svoje apostole s svojo 

besedo, v tej dobi razsvetljujem vse človeštvo z lučjo svojega Svetega Duha. Hočem namreč, da bi bili vsi 

vredni imenovati se Božji otroci. 

3 Vi ste izvoljeno ljudstvo Izraela, močni, razvajeni in boste morali prehiteti množice vsega 

človeštva, ker ste vsi moji otroci. V tem času izberem grešnika, marljivemu sinu dam priložnost za 

odrešitev njegove duše. 

4 Nočem, da bi se kdo izgubil, nočem, da bi kdo od vas odšel iz mojega naročja, kajti moja ljubezen 

je edinstvena. Tu sta moje usmiljenje in moja popolna ljubezen. 

5 Ne izdajam te in ne gledam na madež v tvojem srcu. Slišim vaše kesanje, ko mi rečete: "Oče, 

hočemo hoditi po tej poti brez madeža." Potem odpuščam vsak greh. 

Slišim tudi vas, ki mi pravite: "Oče, hočemo iti po tvoji poti." Jaz pa vam pravim: "Vstopite na to pot, 

ki je polna kreposti. To je čista pot, po kateri bo greh odstranjen iz tvojega srca." 

6 Prosite me, naj vam omogočim stik z vašimi ljubljenimi, in res vam Mojster na ta dan milosti 

pravi: to milost vam podeljujem zadnjič. Resnično, povem vam: Po tem letu ne bo več teh manifestacij 

skozi človeški um. Toda tiste duše, za katere me prosite za luč, se vam bodo razkrile le od duha do duha. 

Zato vas pripravljam, da se bo vaša duša vedno bolj dvigala, da boste prejeli to milost. 

7 Ljudje, nikoli ne boste nezaščiteni, kajti nikoli se nisem oddaljil od vas, vedno sem vas varoval z 

nežnostjo svojega usmiljenja. Vi ste tisti, ki ste se včasih ločili od mene. 

8 Danes vas opominjam, da je za vas Oče, nadvse ljubeč Oče, ki vam daje svoje usmiljenje, da bi vas 

vodil po pravi poti. 

9 Človek vam je na oči nataknil temen obliž in vas odpeljal z varne poti, pripeljal vas je v brezna, v 

temo. Resnično, pravim vam, blagoslovljeno ljudstvo, nočem, da bi propadli. Zato vam dajem novo 

priložnost za vašo odrešitev. 

10 V vsako vaše srce trenutno zapisujem besedo "ljubezen" ─ ljubezen, ki je najboljša obramba 

izraelskega ljudstva ─ ljubezen, ki je najmočnejše orožje za vse človeštvo ─ ljubezen, ki vas bo resnično 

pripeljala v kraljestvo svetlobe. 

11 V preteklosti ste bili izgubljeni kot Marljivi sin, hodili ste po poteh sveta, v svoji duši ste bili 

zmedeni, v srcu razočarani, žalost se je vtisnila v globine vašega bitja, niste našli besede tolažbe niti roke, 

ki bi vas vodila, in včasih se je pred vami pojavil mrak puščave. In ko ste mislili, da ste odkrili varno pot,  

ste v istem trenutku razumeli, da ste se zmotili in da je bila svetloba, ki se je pojavila pred vašimi očmi, le 

prevara. 

12 V tem času ste vstopili na pot svetlobe. Na to pot vas ni pripeljalo naključje, ampak moja volja. 

Resnično vam pravim, ljubljeno ljudstvo: "Noben list z drevesa se ne premakne brez moje volje." Kajti 

usoda vsakega bitja je v meni. 

13 Oče vam pravi: V drugi dobi, ko so Jezusovo telo prenesli v pokopališko jamo, je moj Duh poslal 

luč dušam, ki so bile v temi, in jih osvobodil njihovih verig. Od tega trenutka so duše, ki so bile obsojene 

na "večno" noč, prejele svetlobo. 

14 Moja beseda se bo uresničila, duše bodo po moji milosti in moji ljubezni prejele vstajenje in iskale 

vedno večji vzpon v duhovni dolini. Spoznali so namreč svojega Gospoda, svojega Odrešenika, ki lahko 

gre pred njimi. Zapeli bodo Hosana Gospodu in resnično jim bom podelil še eno milost: Da jih spremenite 

v svoje angele varuhe, ki vas bodo vodili v leto 1950. 

Njihova sporočila in nasvete boste prejemali prek intuicije, v trenutkih preizkušnje pa jih lahko 

pokličete v mojem imenu. Njihova volja je moja volja, njihova ljubezen do vas je moja ljubezen, ker so se 

umivali v najčistejši Jagnjetovi vodi in se naredili vredne te milosti. 

15 Vi ste izvoljeno ljudstvo, ki mu je bil Zakon dan, da bi se človeštvo po njem ravnalo. Zdaj je čas, 

da se človeštvo dvigne na pot svetlobe in resnice s tem, da uboga moje zapovedi. 

16 Svojo božansko luč sem vam dal v treh obdobjih, vendar vam ne prinašam sadja z drugačnim 

"okusom". Moj nauk v tem tretjem času je isti duhovni nauk kot tisti, ki sem vam ga vedno zaupal. 
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17 Duša se je vedno materializirala. Zato je človeštvo zmedeno in ne ve, kako naj se duhovno vodi po 

poti, ki ga bo pripeljala do popolnosti. 

18 Mojster je bil z vami, da bi vas izbral in pripravil, da bi vas spremenil v delavce, ki sejejo mojo 

Besedo v srca, ki želijo resnico. Toda dvom in pomanjkanje duhovnosti sta razloga, da mojega dela še ni 

priznalo vse človeštvo. 

19 Majhno je število tistih, ki so me slišali v tem času. Moj univerzalni žarek vas je razsvetlil in 

pripravil, da bodo lahko vsi moji otroci prek vašega posredovanja slišali moj klic. 

20 Pripravi se, Izrael, da z zaupanjem in pogumom vzameš meč ljubezni, s katerim se boš boril proti 

temi, ki te še vedno čaka tudi v zadnjih dneh mojega oznanila v tej obliki. 

21 Moja Božanska Beseda se je razodela skozi človeški razum, da bi vam z bistvom Moje Besede 

dala pripravo in življenje za dvig vaše duše, da bi bili zgled človeštvu. 

22 V vašo dušo sem položil svoja navodila, da bi se lahko dvignila, tako da bi njeno telo postalo 

prožno, da bi bili glasniki moje besede, da ljudje ne bi postali ovira, ki bi preprečevala napredovanje dela 

Duha. 

23 Svet goji poganstvo in malikovanje. Nikoli vam nisem dal nauka, ki bi spodbujal fanatizem ali 

zanikal duhovnost, ki obstaja v mojem delu. 

Naravne sile so mi bile priče, toda svet spi v globokem dremežu in dopušča, da duša ostaja v breznu in 

temi. Vstani, Izrael, s poslušnostjo, z močjo v svojem duhu, da spregovoriš svetu in ga prebudiš. 

24 Ker se torej niste pripravili, ker niste zbrali mojega nauka in ga niste preučevali, se vam ne bom 

več razodeval prek glasnika ─ ne, kajti moja volja je ena sama in se kaže tako, da se moja beseda 

uresničuje po vsem svetu ─ v vidnem in nevidnem. Po letu 1950 vas bom še naprej vodil in navdihoval od 

duha do duha. 

25 Ne boste propadli, ker potem ne bi bil več Bog. Toda vse, kar je izšlo iz mene, se mora vrniti k 

meni. Toda duša se mora očistiti in si v svojem boju pridobiti zasluge, da bi lahko razširila svoj čisti 

pridelek pred mojim pronicljivim pogledom. 

26 Dvignite se s pogumom in se soočite s temo, prevaro. Pokažite resnico, ki ste jo prejeli v tem času. 

27 Pastir Elija bo šel pred vami in vam razložil, česar niste razumeli. Vzgajajte se, bodite kot nežne in 

ponižne ovce, ki svetu pričujejo o tem, kar so prejele od moje Božanskosti. 

28 Marija vas bo pokrila s svojim plaščem in iz njenega materinskega srca bo tekla božanska nežnost, 

da jo boste nosili v svojem srcu in vam bo v spodbudo. 

29 Ljudje, pripravite se, kajti nastopili bodo težki časi in ni moja volja, da bi zaradi pomanjkanja 

priprav iskali vodstvo pri slepem in ubogem človeku, ki vam nima kaj dati. V tem času sem se razkril, da 

bi slepemu prinesel luč in mu pokazal pot. 

30 Spomnite se, da vam je Mojster že zdavnaj povedal, da se boste morali boriti proti prevaram lažnih 

glasnikov. V prihodnjih časih se bodo namreč pojavili lažni delavci. 

31 Ni moja volja, da ste šibki ali brez znanja. Toda če se tako počutite, to ni zato, ker bi vam 

primanjkovalo mojega nauka, ampak ker ga niste vtisnili v svoje srce. Mnogi med vami verjamete, da bom 

z vami dlje kot Mojster, ki je znan po človeškem razumu. Vendar vam govorim, da bodite budni, ker se ta 

čas izteka. Zato vam pravim, da se pripravite, ker se bodo med vami pojavili učitelji, ki bodo svetu dajali 

moje nauke. 

32 Človeštvo me bo iskalo, iskalo bo moje delo, iskalo bo vas. Oseba, ki je najbolj bogokletna, me bo 

najhitreje poiskala, vi pa se boste morali pripraviti, da se boste z njo pogovarjali o mojem nauku. 

33 Izrael, nikoli ne zanikuj mojega usmiljenja in ne zapiraj svojih ustnic, da bi prikril mojo resnico. 

Nihče nima takšne modrosti kot vi in tudi najbolj omejen um ne bo pustil, da bi v primernem trenutku ne 

upošteval katere koli vaše besede. Če ste pripravljeni, bodo iz vaših ust prišle besede, ki bodo osupnile 

svet. 

34 Izrael, ne zamudite te priložnosti, vedno bodite pripravljeni izpolniti poslanstvo in osvetliti tiste, ki 

so v temi. Zaupajte v mojo besedo, kajti sčasoma boste videli, da bo na zemeljski obli obstajal le en nauk: 

nauk o ljubezni. 

35 Velike množice se bodo jutri odpravile na pot in vi jih morate voditi, odstraniti morate njihovo 

malikovanje in fanatizem, moliti morate, da bo moja luč zasijala v njihovih mislih, v njihovih dušah, da 
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bodo uprli svoj pogled v Neskončno in da bodo zagledali mojo Prisotnost, ki jim bo rekla: "Dobrodošli pri 

Očetu, z vero in z upanjem vame ste se pripravili, da boste sprejeli mojo Besedo, in jaz vas sprejemam." 

36 Od najzgodnejših časov sem pripravljal vaše duše, jih približeval poti kreposti in vam dajal svoj 

navdih. 

37 Vedno sem vam izkazoval pravičnost, ljubezen in poslušnost svojemu zakonu. Ta boj se vam je 

zdel naporen in težko je hoditi. Zato nenehno delam na vaših srcih. 

Moja beseda je kot dleta, ki se približujejo trdemu balvanu in ga nenehno obdelujejo, da bi mu dali 

obliko, da bi ustvarili svetišče, na katerega oltarju se svetijo vrline, ki sem vam jih dal. Tam bom 

prebivala, da bom premišljevala vašo vero in sprejemala vašo molitev ─ tam boste po moji volji hranili 

mojo božansko besedo kot v skrinji, da se boste jutri, ko boste mislili, da ste zapuščeni in da vas obdajajo 

nesreče tega življenja, spomnili, da nosite v srcu zaklad, da je njegova lastnica vaša duša, in da boste 

izkazali usmiljenje množicam ljudi, ki umirajo od žeje in ki jih vidim lačne resnice. Dajte jim kruh, ki sem 

vam ga dal, kruh življenja, ki hrani dušo. 

38 Moja beseda je kot glasen zvon, ki trenutno kliče duše, da bi jim dal pogum, moč in vero. 

39 Potovali ste brez orientacije, kot popotnik, ki ne najde cilja poti. Toda Oče se vam je približal v 

tem času boja za človeka. Ker vas stiskajo življenjske težave in ker je krivica na vrhuncu, sem prišel kot 

sijoča luč, ki razblinja temo. 

40 Poklical sem vas, ker ste del dvanajstih plemen blagoslovljenega izraelskega ljudstva. Nisem hotel, 

da bi ta čas minil, ne da bi vaša duša občutila moj mir in da bi na pogostitvi uživali najboljšo hrano, ki sem 

vam jo dal za svojo mizo. 

41 Razprostrl sem svoje očetovske roke, da bi sprejel vaše duše, vtisnil svojo besedo v vaša srca, vam 

pokazal zakon in vam dal čutiti svojo božansko navzočnost kot Svetega Duha. 

42 Čakam na vaše povišanje in poduhovitev, da vam bom lahko v celoti podelil svojo milost. Še 

vedno vas vežejo verige greha. Zato vam Oče pravi: "Podvrgel sem vas težkemu boju, vendar sem vam dal 

potrebno moč, da boste lahko premagali ovire. 

43 Osvobodite se greha, osvobodite se sovraštva in zla ter pridite k meni, da se pripravite na moje 

napotke. Jutri boste namreč glasniki te resnice. 

44 Ne pustite se zmesti in ne izkrivljajte poti, ki sem vas jo učil, tako da mojemu delu dodajate 

različna prepričanja sveta. Tedaj vas bom namreč poklical na odgovornost kot slabe učence, ki so ugasnili 

svoje svetilke in legli spat kot nespametne Device iz moje prilike. 

45 Pot, ki sem vam jo začrtal, je kot lonček, v katerem se vaša duša očiščuje, da bi me dosegla. 

46 Oče vas podvrže temu loncu, da prepoznate pravo pot in vam svetuje, da očistite svojo dušo z 

dobrimi deli, izpolnjevanjem poslanstva in duhovno pokoro. 

47 Potrebno je, da se očistite, da boste lahko občutili mojo navzočnost in prejeli navdih mojega 

božanskega duha. Zato sem vas tudi naučil moliti. 

48 Moj mir mora biti v vsakem domu, vaši otroci naj bodo kot seme miru. Vodil jih boš po 

pravičnosti, po ljubezni in usmiljenju, po dobrih zgledih. V vsakem domu bom prebival kot romar in tam 

bom govoril o svojem zakonu, ki je v zavesti družinskih očetov, da se bodo prilagodili moji volji. 

49 Vstopil bom v domove ljudi in odpravil njihov pohlep. Naučil jih bom živeti kot bratje in sestre, da 

se bodo ljubili in živeli v miru. 

50 Blaženo ljudstvo: To obdobje, v katerem vam zdaj govorim in katerega konec je blizu, bo 

pomenilo začetek konca zla, vrhunec pokvarjenosti, ki je v tem času nahranila svet. 

51 Svetloba Svetega Duha bo zasijala po vsej zemlji v vsem svojem sijaju. Vsi moji otroci bodo videli 

njeno jasnost in bo služila za njihovo oživitev v novo življenje, polno miru. 

52 Kdaj bodo ti dogodki, moje ljudstvo?: Ne veste. Prerokbo puščam zapisano samo v vaših srcih, 

toda ko boste pripravljeni, vam ne bo težko čutiti moje navzočnosti in slišati mojega glasu iz duha v duh. 

53 Jutri se boste duhovno združili, kot sem vas prosil, in tako se boste odpravili na pot ter izpolnili 

svoje težko poslanstvo. Združili boste svoje misli, svoje ideale in svojo voljo, da bom med vami dosegel 

svoje. 

54 Blagoslovljeni ljudje: Vtisnite si mojo besedo v svoje srce, razmišljajte, študirajte in raziskujte, 

potem boste začutili okus te hrane, ki sem vam jo zapustil. Odpravili se boste k svojim ljubljenim, v 
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različne pokrajine, in bili boste kot glasniki mojega miru, moje luči in moje milosti, katere prinašalci 

boste. 

55 V tem kotičku zemlje, kjer živite, je prišla luč mojega Duha, da osvetli vaš obstoj in vas iz sebičnih 

bitij spremeni v resnične brate in sestre vašega bližnjega. 

56 "Delavci na mojih poljih" vas imenujem v svoji Besedi, ker sem prišel k vam, da bi vas naučil 

popolnega načina, kako gojiti ljubezen v srcih ljudi. 

57 Od tebe še ne zahtevam sadov trte, saj se moraš od mene še veliko naučiti, da mi boš lahko ponudil 

sad, ki me bo vreden. Kljub temu se morate pogosto spominjati, da moje oznanjevanje v tej obliki ne bo 

večno, ampak začasno, in da se morate do zadnjega učiti mojih naukov. 

58 Glasni zvon, ki ste ga slišali tako dolgo in ki vas je duhovno klical v zbor, zdaj zadnje udarce. 

Njegov zvok je težak in poln pravičnosti, saj zdaj ni več slavnostni klic, ki nevedne vabi na duhovno 

gostijo, ali klic bolnikom, da se znebijo težkega bremena, če le slišijo mojo besedo življenja. Zdaj je to 

budnica, ki kliče učence, ki že dolgo prejemajo božanske nauke ─ to je glas, ki zapoveduje vsem, ki so 

prejeli dokaze moje resnice, darove, naročila in koristi, da se zberejo okoli svojega Očeta in Učitelja, da bi 

slišali njegove zadnje nauke, njegova zadnja življenjska pravila. 

59 Blagor dušam, ki se zavedajo pomena teh trenutkov, se umaknejo od skušnjav tega sveta in 

nekoristnih užitkov, da bi bile z menoj v duhu. Kajti vedeli bodo, kako razlagati in izpolnjevati moje 

božanske zapovedi. Lahko bodo še naprej skrbeli za trto in ob koncu dneva, ko bodo slišali moj klic v 

duhu, mi bodo lahko ponudili prijetne sadove svoje duhovnosti, ljubezni in vzvišenosti. 

60 Leto 1950 je zapisano v mislih teh ljudi, ker je to leto, ki ga je moja volja določila za dokončanje 

te stopnje moje manifestacije skozi človeški razum. 

61 Poslal sem vam svoj nauk, da bi v njem našli spodbudo in luč v trpljenju. Kajti za človeštvo 

prihaja čas velikih preizkušenj in želim, da bi moje ljudstvo skozi njih prišlo neokrnjeno in zmagovito. 

62 Še vedno vas vidim šibke v vaši veri. Dovolj je, da se sprožijo naravni elementi, in že se vam srce 

napolni s strahom. Zakaj? Ali vam nisem rekel, da vas morajo sile narave ubogati in spoštovati, če ste na 

poti, ki jo označuje moj zakon? 

63 Ljudje, to je zato, ker vam vaša vest na vsakem koraku govori, da ne izpolnjujete svoje dolžnosti 

kot dobri učenci! 

64 Ne lažem in ne pretiravam, ko vam govorim, da kraljestva narave slišijo vaš glas ter vas ubogajo in 

spoštujejo. 

Zgodovina Izraela je bila napisana kot pričevanje o moji resnici in v njej lahko odkrijete, kako so sile 

in elementi narave vedno znova priznavali in spoštovali Božje ljudstvo. Zakaj to ne bi veljalo tudi za vas? 

Ali menite, da se je moja moč ali ljubezen do človeštva s časom spremenila? Ne, množice, ki poslušate 

to besedo, svetloba mojega Duha vas obdaja, moja moč in moja ljubezen sta večni in nespremenljivi. 

65 Zdaj želim, da se to ljudstvo, novi Izrael, pojavi med človeštvom polno vere, moči in duhovne 

svetlobe, da bo prav tako pričalo svetu o resnici mojega obstoja, moje ljubezni in moje pravičnosti, kakor 

je ljudstvo prve dobe pričalo o obstoju in pravičnosti živega in resničnega Boga. 

66 Ne pozabite, da ste ujetniki, da je Novi Egipt svet in da je faraon vladajoči materializem, ki 

zasužnjuje in muči. Vendar ne pozabite, da se morate združiti v boju in skupaj nadaljevati svoje 

popotovanje, da vas sovražniki nikoli ne bi premagali. Takrat se bodo ponovili vsi tisti čudeži in mogočna 

dela, ki jih je Izraelovo ljudstvo doživelo na poti do osvoboditve, vendar zdaj v duhovni obliki. 

67 Moje ljudstvo, ljubljeno ljudstvo: Če resnično ljubite svobodo duha, če ste lačni in žejni 

pravičnosti, če vas resnično težijo verige sramote in bede, ki jih vlečete s seboj, se duhovno združite, 

resnično molite, okrepite svoje odločitve, naj vas razsvetli luč vere, navdiha in ideala ter se odpravili v 

novo obljubljeno deželo, katere obstoj je tako gotov, kot je bila Kanaanska dežela za izraelsko ljudstvo, ki 

je v prvi dobi prestajalo preizkušnje in bolečine v puščavi, dokler ni izpolnilo božanske obljube. 

68 Moj glas je tisti, ki vas prebuja, in če ga boste prezrli, vas jutri ne bo prišel zbuditi drugič. 

69 Izrael: Neutrudno se usmerite k mojim navodilom, ki sem jih položil v vaše srce in dušo. Jaz sem 

Mojster, ki se vam približuje, da bi vam spregovoril v intimnosti vašega srca in da bi začutili ogenj Moje 

ljubezni, ki bi vašo dušo dvignil k svetlobi in milosti Mojega Božanskega Duha. 
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70 Neutrudno vam podarjam svoje usmiljenje, da bi vas rešil pred uničenjem. Kot zdravnik vas 

mazilim s svojim balzamom, kot Oče pa se vam približujem, vas tolažim in vam omogočam, da vidite 

svoje nepopolnosti. 

71 Blagoslovljeni Izrael, sprašujem vas: Kaj boste storili jutri, ko se Mojster ne bo več razodeval prek 

človeškega razuma? Vi še niste sposobni razumeti veličine mojega dela, zato sem vam rekel, da preučujete 

in raziskujete mojo besedo, da ne bi zapadli v fanatizem in malikovanje. 

Z vsemi sem se pogovarjal, z vsemi sem sedel za svojo mizo in vse sem posadil na najboljše mesto. 

Pokazal sem vam ponižnost svojega Duha, da bi bili tudi vi ponižni. 

72 Zavedajte se, ljubljeni ljudje, da je zdaj čas, da ste nežni in ponižni, da bi bili pravi duhovniki, ki v 

sebi nosijo bistvo, ljubezen in moč svojega Očeta, da bi se lahko podali na to pot. Učil sem vas namreč z 

lučjo Svetega Duha, in če ste zdaj še učenci, boste jutri postali učitelji. 

73 Dal vam bom vse, kar potrebujete, da nahranite svet. Pojdite k narodom, ljudstvom, vasem in 

pokrajinam ter jim izročite, kar sem vam zaupal. Z navdihom boste imeli neizčrpen vir svetlobe, milosti, 

ljubezni in pouka za svoje soljudi. 

74 Nikoli vas nisem naučil ničesar nepotrebnega ali slabega. Moj zakon in Moje delo sta čista in daleč 

od materializma. Zato sem odpravil fanatizem in malikovanje ter vam celo odvzel materialne simbole, ki 

utelešajo duhovno. Naučil sem vas čistega, popolnega načina molitve in iskanja mene. 

75 Ni moja volja, Izrael, da bi jutri molitvene hiše spremenil v hiše fanatizma. Poučil sem vas namreč, 

kako izvajati spiritualistični nauk, in ko boste uporabljali moje nauke, boste imeli neposreden dialog med 

duhom in duhom. Tako bosta med vami vedno vladala harmonija in bratstvo. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 354 
1 Pridite še enkrat k Učitelju, učenci, vi, ki pospešujete korak, da bi čim prej prišli do vznožja gore, 

od koder boste slišali pozdrave in nasvete, ki vam jih je poslal vaš Oče. 

Od trenutka, ko začnete slišati ta glas, ki vam ga pošiljam iz neskončnosti, se vaša duša začne 

vzpenjati, vzpenjati, dokler ne doseže vrha in me najde, medtem ko vam dajem svoja večna navodila 

ljubezni in modrosti. 

2 Tako se na vsako mojo manifestacijo pripravljate tako, da se vzpenjate od vznožja gore in pridete 

na vrh, ko se moja lekcija konča, združeni in zedinjeni z mojim Duhom. 

3 Trenutno vam dajem zadnje lekcije te faze moje manifestacije skozi človeka, vi pa jih z veseljem 

poslušate, kapljico za kapljico pijete njihovo bistvo in se krepite v svoji veri. S tem dajete veselje mojemu 

Duhu, kajti ko se bo moja beseda v tej obliki končala, boste ostali zveste priče. Zapustil vas bom 

pripravljene, da nadaljujete moje delo v srcih ljudi. 

4 Če boste globoko razmislili, boste spoznali, da sem vas vzel v svojo oskrbo, da bi vas spremenil v 

prave apostole ─ da vam nisem govoril samo po svoji besedi, ampak tudi v preizkušnjah in dogodkih 

vašega življenja, da sem vas v njih oblikoval in očistil, ker vas želim zapustiti kot oznanjevalce resnice. 

Ne govorite mojih besed, ne da bi jih čutili s srcem, ne da bi živeli moje nauke, da bodo vaša dela v 

tem času govorila več kot vaše besede v preteklih stoletjih in da boste zgled ponižnosti, predanosti in 

duhovnega vzpona. Želim si, da bi se svet, ko bo videl, da trpite in dokazujete moč duše, naučil zaupati in 

se celo nasmehniti tudi v največji bolečini. Če boste upoštevali moja navodila, bo vaše delo pustilo dobro 

seme v srcih sočloveka. 

5 Človeštvu ne morete več lagati. Razvil se je do te mere, da zna prepoznati tako resnico kot prevaro. 

6 Naj se med vami ne ponovi primer, ko so se sekte farizejev in saducejev povzdigovale nad ljudstvo 

ter ga zapeljevale in zavajale z lažnimi zgledi. V sedanjem času se takšne sekte ne bodo pojavile v naročju 

mojega ljudstva. Med mojimi novimi apostoli ne bo ne farizejev ne saducejev. Kdor se ne čuti 

pripravljenega za oznanjevanje, naj zapre svoje ustnice in roke, dokler se ne spremeni v mojega učenca. 

Šele tedaj bo dovolil, da se mu odprejo ustnice, da bo izrekel moje besede in da se bo zaklad, ki ga hrani v 

svoji duši, prelil. 

Zato sem vam veliko govoril, da bi vas pripravil, da vas svet ne bi zapeljal s svojimi teorijami in ne bi 

uničil templja, ki ste ga zgradili v svojih srcih. To je razlog, zakaj sem vam namenil veliko časa za učenje, 

da bi Moja beseda očistila vašo dušo, da bi se vera globoko ukoreninila in da bi tudi vaše telo sodelovalo 

pri poduhovljanju ter da bi bili tako pripravljeni kot Moje orodje razodevati svetu moč in milost, s 

katerima ste bili oblečeni. 

7 Nisem uporabil znanstvenikov, filozofov ali učenjakov, da bi širil svoje seme ljubezni med 

človeštvo tega časa. Izbral sem ponižne, tiste, ki so lačni in žejni duhovnega vzpona, tiste, ki hrepenijo po 

večnosti, tiste, ki hrepenijo po miru vesolja. Ti lačni in prikrajšani za dobrine sveta pripadajo ljudstvu 

duhovnega Izraela. 

Ko sem poklical ta bitja in jim zaupal tako veliko nalogo, jih nisem izbral naključno. Vsako dušo sem 

modro izbral, da bi slišala moj glas in ji določil pot, njeno dnevno delo, ji dal polje in seme ter tudi orodje. 

Ko boste enkrat opremljeni, ponižni in ubogi na zemlji, vas bom poslal v svet, da pokažete in ponudite to 

luč, ki vas bo napolnila z blaženostjo in ki se bo nato razširila po vsem svetu. 

8 Dal sem vam možnost, da pričakujete izpolnitev mojih obljub, vendar jih vidite izpolnjene šele v 

sedanjem času. V prejšnjih inkarnacijah ste iskali izpolnitev te moje obljube, da se bom vrnil k vam, a je 

niste našli. Toda tvoja duša, ki ima večno življenje, je pustila začasna pokrivala kot oblačila, raztrgana v 

bitki, in se drži svojega upanja, tako da sta tvoja vera in zaupanje, da se mora moja beseda uresničiti, 

končno poplačana. Danes se je pred tvojo dušo odprla široka pot, ki vodi k meni. 

9 Ali niso bili Moj zakon in Moje učenje v prejšnjih časih enaki poti, ki vam jo zdaj kazam? Pravim 

vam: V svojih naukih, ki sem vam jih učil in razodeval od najzgodnejših časov, sem vas pripravil na 

spoznanje tega, kar vam govorim danes. Po Mojzesu in prerokih sem vam predstavil Zakon, da bi med 

seboj živeli pravično in spoštljivo ter mi s svojim preudarnim in urejenim življenjem izkazovali 

spoštovanje. 
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Spoznali ste, da živite v milosti le, kadar delate dobro, in da sem nagradil vaša dela, kadar so bila v 

skladu z zapovedmi zakona, in da ste, kadar niste poslušali njihovih glasov, čutili, da niste bili všeč 

svojemu Očetu, in vaša vest je grajala vašo nevernost. 

     Čeprav ste imeli pred očmi tako modre nauke mojih poslancev, niste vedeli, da vas vodijo k spoznanju 

duhovnega življenja. Človeštvo s svojim pogledom ni prestopilo praga čudovitega življenja, ki ga boste 

vsi imeli in ki je cilj, za katerega ste bili ustvarjeni. 

10 Časi so minili, poslal sem vam Jezusa in po njem spregovoril duši in srcu ljudi, da bi začutili, da 

tisti, ki jim govori, uči s svojim življenjem in zgledom, da bi njegov nauk sprejeli kot nebeško sporočilo, 

kot povabilo k resničnemu življenju. Odprli ste oči, srce in dušo ter se naučili, od koga je bila beseda. 

Prejeli ste njegove zglede, čudeže in nauke ter z njim spoznali lepoto duhovnega življenja. Spoznali 

ste, da ponižni Učitelj ni prišel, da bi vladal na tem svetu, da ni prišel, da bi ostal na zemlji, da bo le za 

kratek čas šel skozi svet in se nato vrnil v dom, od koder je prišel, da bi tam pričakal svoje učence, ko bo 

dokončal svoje odrešenjsko delo. 

11 Toda kam se je vrnil ta Mojster, ki je prišel, da bi dokazal svojo neskončno ljubezen do človeštva? 

Od kod je prišel tisti, ki je bil vir nežnosti in modrosti? In kje bi njegovi učenci iskali ta kruh življenja in 

vino ljubezni? 

Koliko ljudi ga je ljubilo in čutilo, in ko so ga videli odhajati, bi mu z veseljem sledili na njegov dom, 

kamor se je vrnil, in to zato, ker se je njihova duša prebudila k življenju, ko je začutila, da jo kliče in 

božanje Učiteljevega glasu ─ zaradi tistega nauka, ki je pojasnil, kaj pomenijo človeški občutki ljubezni, 

materialna narava in tudi pomen Duhovnega življenja. 

12 Nisem vas prisilil, da bi zavračali svet, niti nisem ljudi prikrajšal za dobro hrano, niti za zdrave 

užitke, niti za svete dolžnosti do družine. Ljudi usmerjam le na moralno pot tega zemeljskega življenja, 

dušo pa na neskončno pot, ki vodi k meni. 

S tem Božjim navodilom je cvetela krepost, duša je videla vrata za vzpon, ki so se odprla na poti 

vsakega bitja, ki bi ubogalo moje zapovedi. Toda nihče ni slutil, da bom po tistem času spet prišel s 

svojimi besedami, da bi nadaljeval svoje delo, in da vam bom razkril še več od tega, kar sem vam povedal 

v Jezusu. 

13 Preden sem odšel s tega sveta, sem rekel svojim učencem: "K vam bo prišel Tolažnik, Duh resnice, 

ki vam bo razodel, kaj ima v svoji zakladnici." Vi pa, ki ste želeli spoznati skrivnosti življenja v Duhu, ki 

se nikoli ne končajo, ste čakali eno življenje za drugim, eno preizkušnjo za drugo in vsaka od njih je bila 

izpolnitev ene od teh besed. Vedeli ste, da Oče ne more prelomiti svoje obljube, saj ste že v najzgodnejših 

časih izkusili, da se izpolni vsaka beseda, ki prihaja od njega. In končno, v tem času ste dobili nagrado za 

svoje upanje. 

14 Tukaj glejte nadaljevanje mojega dela, moj prihod v tretji dobi kot Duh tolažnik, obdan z velikimi 

vojskami mojih angelov, kot je zapisano. 

Ti duhovi v mojem spremstvu predstavljajo del tolažbe, ki sem vam jo obljubil, in v njihovih odrešilnih 

nasvetih in zgledih kreposti ste že prejeli dokaze o njihovem usmiljenju in miru. Po njih sem vam dajal 

koristi in bili so posredniki med vami in mojim Duhom. 

Ko ste zaznali njihove darove milosti in ponižnost, ste začutili navdih za pravična dela, kakršna so v 

vašem življenju delali oni. Ko so obiskali vaš dom, ste se počutili počaščene zaradi njihove duhovne 

prisotnosti. 

15 Bodite blagoslovljeni, če ste prepoznali njihovo velikodušnost. Toda Mojster vam pravi: Ali 

mislite, da so bili vedno krepostna bitja? Ali ne veste, da jih je veliko prebivalo na zemlji in da so poznali 

slabosti in hude prestopke? 

Toda poglejte jih zdaj: Na njih ni več nobenega madeža, ker so prisluhnili glasu vesti, se prebudili k 

ljubezni in se pokesali za svoje nekdanje prestopke. V tem loncu so se očistili, da bi se dostojno dvignili, 

in danes mi služijo tako, da služijo človeštvu. 

Njihov duh je iz ljubezni prevzel nalogo, da pomaga bližnjemu nadoknaditi vse, kar so zanemarili, ko 

so prebivali na zemlji, in kot božji dar so izkoristili priložnost, da posejejo seme, ki ga prej niso posejali, in 

odstranijo vsa nepopolna dela, ki so jih opravili. 
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Zato zdaj z začudenjem opazujete njihovo ponižnost, potrpežljivost in blagost, občasno pa ste videli, 

kako trpijo zaradi pokore. Toda njihova ljubezen in znanje, ki sta večja od ovir, na katere naletijo, 

premagata vse in sta se pripravljena žrtvovati. 

16 Ne povečujte njihovega trpljenja. Bodite poslušni, razumevajte in upoštevajte njihove nasvete. 

Oplovite jim božanje, saj so vaši duhovni bratje in sestre, potem boste jutri takšni, kot so oni danes. Tudi 

vi boste živeli v tem svetu in vaša ljubezen, trud in kesanje bodo oprali madeže, ki so ostali v vas, da boste 

postali čisti in glasni kot oni. Vaša vztrajnost in ljubezen do dobrega vas bosta spodbudili, da boste poslali 

svojo molitev tistim, ki ste jih pustili na zemlji, zapletene v nesreče in zlo, in Očetu boste rekli: "Gospod, 

dovoli mi, da se vrnem, čeprav v obliki, ki je za moje brate in sestre nevidna in nedotakljiva, da prinesem 

sporočilo miru in zdravja tistim, ki trpijo." In jaz vam bom to milost podaril. Takrat boste kot angeli in nič 

vam ne bo preprečevalo, da bi obiskali svet sprave in v sebi nosili vir milosti in dobrote, ki sem vam ga 

zaupal kot svojim otrokom. Kolikor boste dovolili, da se vaša duša prelije, boste postali mirnejši in dosegli 

večjo vzvišenost. 

17 Ko bom zadnjič pozvonil in poklical svoje otroke, naj še zadnjič slišijo mojo besedo, se bo končala 

tudi manifestacija teh duhovnih gostiteljev. Ne boste jih več slišali prek nosilcev daril, ne boste več slišali 

njihovih nasvetov v tej obliki. Vendar se ne bodo oddaljili od vas, še naprej bodo tam kot angeli varuhi in 

zaščitniki ljudi. Dovolj bo, da molite in jih prosite za nasvet, pa vam bodo priskočili na pomoč. Vendar to 

počnite izključno iz srca, da boste čutili njihov vpliv in ne boste dvomili v njihovo prisotnost. V osebah s 

tako visoko stopnjo duhovnosti je namreč le usmiljenje do bližnjega. 

18 Kaj je v tem času učil duhovni svet? Prinesla je le razlago in interpretacijo mojih razodetij. Ne 

razkriva in vas ne uči ničesar, česar vam nisem povedal že prej. Ni pričakoval mojih naukov, vendar je bil 

kljub temu prerok, predhodnik in oznanjevalec, ko se je bližal čas mojih razodetij ljudem. 

19 Ko ste se pripravili, da ponudite svoj intelekt za manifestacijo teh entitet, ste vi, ki imate to 

sposobnost, od njih prejeli manifestacije iskrenosti in moči, ki sta jim lastni. Koliko ponižnosti v svojih 

besedah, koliko poslušnosti in ljubezni do Mojega dela so pokazali vaši duhovni bratje in sestre in kako so 

s svojimi nauki osvetlili vaša življenja! 

20 Bližajo se dnevi mojih zadnjih manifestacij, in če se vi, nosilci glasu in prenašalci besed, ne 

pripravite, ne boste mogli prejeti mojih zadnjih razodetij, navodil in smernic, ki vam jih moram zapustiti. 

Toda po tem času ─ kako zelo se boste morali potruditi, da boste prejeli, kar vam je pripravila moja 

zakladnica. Pridobiti si morate zasluge, da boste od duha do duha prejeli, kar bi morali prejeti s svojim 

dragocenim darom. 

Moj duhovni svet se bo po koncu te faze nehal uveljavljati kot ubogljiv služabnik in tudi ko bo 

poklican v mojem imenu, ne bo več uporabljal človeških možganov in se bo omejil le na razsvetljevanje in 

vcepljanje svojih odrešilnih nasvetov tistim, ki ga kličejo, in vsem bo vlil milost. 

Določil sem ta dan, kakor sem omejil vsako obdobje v vsakem od časov ali obdobij, v katerih sem 

razodel svojega Duha. In v tem, v katerem sem prišel obkrožen s svojimi duhovnimi hostijami, je leto 

1950 konec, kot sem povedal po vseh svojih glasnikih. 

21 Izkoristite ta čas! Bodite vztrajni, učenci, bodite prizadevni, učenci! Še vedno pri nekaterih od vas 

zaznavam letargijo, pri drugih nevednost o času, ki ga živite, in o uri, ki se približuje ljudem. Pri nekaterih 

vidim namen, da še naprej kličejo duhovni svet, pri drugih pa upanje, da bom svojo odločitev preklical. 

Toda ne enemu ne drugemu ne bom odobril, zakaj me sprašujeta. 

22 Obrnite oči nazaj in naj se vaša duša spomni dogodkov, ki so se dogajali okoli Mojzesa, ko je 

prišel do konca svoje življenjske poti. Ljudje so v njem videli utelešenje tvojega očeta. Vedeli ste, da je 

duhovno močan, pravičen in moder v zakonih in predpisih, ki jih je ukazoval, pogumen v boju in predan v 

preizkušnjah, poln vere, energije in življenja. 

Medtem ko je ljudstvo med napornim in dolgim popotovanjem počivalo, je Mojzes z dušo, dvignjeno k 

meni, opazoval svoje ljudstvo in ga obdajal s svojo ljubeznijo. 

Medtem ko je ta omahovala v bitkah in je zaradi pomanjkanja zaupanja začela bogokletiti, je Mojzes 

dvignil roke in klical Jehovo ter prosil za moč in pogum za tiste, ki so mu sledili, po molitvi pa se  je vrnil 

k svojim, da bi jih opogumil v boju, in tako jih je pripeljal do zmage. 
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23 Po tolikih bojih in preizkušnjah so ljudje začeli zaupati svojemu vodji. Niso pomislili, da jih bo 

nekega dne moral zapustiti, da bo moral kot vsak človek zapustiti zemeljsko življenje in se dvigniti v 

polet. 

In ta dan, ki sem ga določil, je končno prišel. Mojzesovi dnevi so bili že prešteti in ne bo minilo več kot 

tisti, ki so bili nakazani. Ko je začutil, da ga čaka konec, se je povzpel na goro, s katere je videl kanaansko 

deželo, ki je še niso dosegli. S tiste gore je s pogledom objel ljudstvo in rekel: "Pojdite naprej, dokler ne 

pridete v obljubljeno deželo." 

24 Ko je ljudstvo izvedelo, da je nastopila smrtna ura za njihovega voditelja, zakonodajalca in 

preroka, so se s svojo molitvijo obrnili name: "Gospod, pusti ga z nami, saj še nismo prišli do kanaanskih 

vrat. Dovolite mu, da nas pripelje do tja, nato pa ga odnesite v svoje naročje." Moški in ženske so bili 

pretreseni, odrasli in otroci so jokali, toda ura je napočila in življenje vodje se ni podaljšalo niti za 

trenutek. A ne zato, ker ne bi bil ganjen ob bolečini ljudi in ob ljubezni, ki so jo izrazili do tistega, v 

katerem so videli moje utelešenje, ampak zato, ker je bila ura določena in ker so moji nasveti modri in 

nepreklicni. 

25 Mojzes je prišel k meni in ljudstvo je sledilo njegovemu nasledniku. Takrat je Izrael preizkusil 

moč, ki mu jo je dal Mojzes. Znala je prepoznati ovire in se zaščititi pred sproščenimi elementi, zato se je 

borila in premagala svoje sovražnike. Prenašalo je težave in ni skrenilo s poti, ki ga je vodila v obljubljeno 

deželo, ter dokazalo, da je imel Gospod prav, ko je poklical Mojzesa k sebi. Kajti izpolnil je svoje 

poslanstvo in zdaj je lahko počival na ljubečih prsih svojega Očeta. Ljudstvo se je naučilo živeti in 

spoštovati zakon, ki sem mu ga dal po svojem izbrancu. 

26 Tri leta je Jezus živel s svojimi učenci. Obdajale so ga velike množice ljudi, ki so ga imeli zelo 

radi. Tem učencem ni preostalo drugega, kot da so poslušali svojega Učitelja, ko je pridigal svoj božanski 

nauk. Ko so hodili po njegovih stopinjah, niso čutili ne lakote ne žeje, niso se spotikali ali se jim 

postavljale kakršne koli ovire, vse je bilo mirno in srečno v ozračju, ki je obdajalo to skupino, in vendar 

jim je ─ nekoč, ko so bili še posebej navdušeni nad kontemplacijo svojega ljubljenega Jezusa ─ rekel: 

"Zdaj bo prišel drug čas; odšel bom od vas in ostali boste kot ovce med volkovi. Ta ura se bliža in treba se 

je vrniti, od koder sem prišel. Nekaj časa boste sami in boste pričevanje o tem, kar ste videli in slišali, 

prinašali tistim, ki so lačni in žejni ljubezni in pravičnosti. Delajte v mojem imenu in potem vas bom vzel 

k sebi v večni dom." 

27 Te besede so učence razžalostile in ko se je ura bližala, je Jezus to napoved ponovil z večjim 

poudarkom, ko je govoril o svojem odhodu. Toda hkrati je potolažil srca tistih, ki so mu prisluhnili, in jim 

povedal, da njegov Duh ne bo odšel in da bo še naprej bdel nad svetom. Če bi se pripravili, da bi ljudem 

tistega časa prinašali njegovo besedo kot sporočilo tolažbe in upanja, bi govoril skozi njihova usta in delal 

čudeže. 

28 Božji Duh je napovedal konec tega obdobja s temi besedami. In ko so množice Jezusa prijele, da bi 

mu sodile kot kršitelju javnega reda, so se učenci vznemirili in vstali proti tistim, ki so ga obtoževali. Toda 

Mojster jih je pomiril in jim rekel: "Ne vznemirjajte se, kajti moja ura še ni prišla." 

     Mnogi so nameravali razpršiti Jezusove privržence in celo kaznovati Učitelja. Ker pa je vedel, kdaj se 

bo moral izročiti, je nadaljeval svoje poslanstvo, da bi pripravil to ljudstvo, da bi se pogumno spoprijelo s 

preizkušnjo. 

29 Ko pa se je predal v roke sovražnikov, so učenci protestirali in ogorčeno rekli: "Zakaj se tako 

predaja in se ne upira? Zakaj ne beži pred tistimi, ki ne vedo, kdo je?" Eden od učencev je potegnil meč in 

ranil enega od tistih, ki so hoteli aretirati Učitelja. Toda Mojster se je obrnil k njemu in mu rekel: "Odloži 

svoj meč, ne brani me na ta način! Napovedana ura je prišla, in kar je zapisano, se mora uresničiti." 

30 Ko so ti moški in ženske videli svojega Gospoda sredi množice, so začutili, da ga bodo za vedno 

izgubili, da ne bodo več slišali njegove božanske besede ─ da bodo dnevi, ko jih je Učitelj naselil v 

duhovne kraje in jih v navdušenju prenesel k nogam nebeškega Očeta, za vedno minili in bo v njih živel le 

spomin na te srečne dni občestva in blaženosti. 

31 Ti učenci so prosili za milost za svojega nedolžnega Učitelja in upali, da ga bodo spet videli 

svobodnega, kako pridiga po poteh in vaseh, kot so ga videli v tistih kratkih letih. Toda solze in prošnje 

množic, ki so ga ljubile, niso bile dovolj, in Učiteljevo življenje se ni podaljšalo čez določeno uro - niti za 

trenutek. 
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32 Šele ko je bila žrtev opravljena in so se ti učenci vrnili v vsakdanje življenje ter so se njihova 

žalostna srca umirila, so se začeli učiti, se ukvarjali z globoko kontemplacijo in razumeli, da njihov 

Mojster ni pustil svojega dela nedokončanega, ampak da je bilo popolnoma končano ─ da ga je vodil 

neznani 

kraljestvo, v katerega se bo vrnil, ko bo opravil svoje delo ─ da je bilo njegovo življenje kot človeka in 

božjega poslanca zgledno in da bo to vzpostavilo stopnjo, dragoceni čas, v katerem bo v srcih svojih 

vernikov pustil zaklad modrosti in jim pokazal pot, po kateri bodo lahko dosegli obljubljeno kraljestvo. 

33 Po določenem času so dobivali vedno več dokazov, da jih je Mojster navdihoval in jim podeljeval 

čudeže pri opravljanju njihovega poslanstva apostolov, in ugotovili so, da je njegov Duh govoril skozi 

njihova usta, ko so se pripravljali in pripravljali, da bodo prinašali njegovo sporočilo ljubezni tistim, ki so 

jih pričakovali. Ti prvi učenci so bili njegovi resnični predstavniki, in ker so imeli za zgled tistega, ki jih je 

poučeval, so ponovili njegova velika dela med grešniki. 

34 S tem izpolnjevanjem poslanstva so veliko bolje razumeli svojega Učitelja, počutili so se 

razsvetljeni in polni Njegovega Duha, da so lahko opravljali poslanstvo, ki jim ga je zaupal. 

35 Božanska Beseda, ki je govorila po Jezusu, je ista Beseda, ki se je zdaj vrnila k vam, da bi 

nadaljevala svoje delo. Razodel sem se po moških in ženskah, ki sem jih izbral sam. So človeški, preprosti 

in ponižni ljudje, ki so se znali pripraviti na izpolnitev svojega težkega poslanstva in ki bodo po koncu 

tega obdobja še naprej živeli med vami, še naprej delali in si na vso moč prizadevali za duhovno občestvo 

z menoj. 

36 Mojzes se je simbolično povzpel na goro, in ko je prišel do konca svoje življenjske poti, se je 

dvignil k meni. Jezusa so dvignili na križ, od tam pa se je dvignil, da bi se združil z menoj. Toda danes, v 

tretji dobi, v kateri sem govoril prek svojih glasnikov, bom le umaknil svoj univerzalni žarek ─ ta mogočni 

žarek, ki se je spustil na instrumente, ki sem jih uporabil, in osvetlil ter pretresel ta svet od enega pola do 

drugega. 

Vsako bitje je dobilo svojo luč, ki je modrost in moč mojega Duha. Glasniki, ki so Mi služili na tej 

stopnji, pa bodo še nekaj časa ostali na tem svetu in pričevali o meni. 

37 Nosilci glasu: Posvetite se molitvi, bodite varčni in v svoji duši vedno nosite živo Mojo Besedo, in 

ko bo prišel zadnji dan Mojega pojavljanja, se združite z Mojzesom in se spomnite, da je ta ura podobna 

tisti, v kateri je Poslanec, Zakonodajalec, videl, da se bliža trenutek, ko bo moral svoje delo predstaviti 

Meni. Postanite eno z Mojstrom in doživite njegovo agonijo na križu, da boste lahko molili in rekli, kot je 

rekel On v smrtni uri: "Vse je storjeno." 

Moj mir z vami! 
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Navodila 355 
1 Blagoslavljam vas, ljudstvo Izraela, ki ste v tem času zbrani v zemeljski dolini, in blagoslavljam 

tudi entitete, ki pripadajo temu ljudstvu in prebivajo v duhovni dolini. Kajti oba sta si v prizadevanjih za 

izpolnitev svojega poslanstva prizadevala za eno samo rešitev: Ljubiti in služiti svojim bratom in sestram. 

Ta namen vaju združi in oba začneta živeti v popolni harmoniji. 

2 Poslal sem vas v različne domove, da bi se iz njih zavzemali za mir ter prinašali žarek svetlobe in 

pravičnosti v duše svojih bratov in sester. Na zemljo ste prišli kot del velikega ljudstva, ki mi sledi v uri 

največjih preizkušenj in se kot vojaki bori v bitki dobrega proti zlu, in ko ste se soočili s to bitko, ste se 

počutili močne, varne in prepričane o svoji usodi. 

3 Poslušajte me s pripravljeno dušo, da boste razumeli mojo besedo. Niti vaš razum naj vas ne ovira, 

bodite v tej uri Mojega razodetja vsi občutljivi, pozorni in goreči, da boste moje besede vzeli s seboj kot 

vodilo in bili pozorni pri svojem delu. 

4 Že ste prepričani in hodite po poti izpolnitve svojega poslanstva. Vsrkali ste vse moje nauke, ki 

zadovoljujejo vašo željo po znanju in pridobivanju znanja o duhovnem življenju. 

5 Učite se od mene, vzemite vase delovno moč, ki jo potrebujete. Jaz sem neizčrpen vir. Vendar ne 

mislite, da vam to govorim s ponosom. Čeprav sem Stvarnik vsega, vas učim ponižnosti. Zato me prosite 

za vse, kar potrebujete za svoje odrešenje. Če vam primanjkuje svetlobe za vaš um, jo sprejmite. Če ste 

šibki v svojih namenih, vas bom okrepil in vam dal moč volje. Če ne čutite ljubezni do bližnjega in me 

prosite za to sposobnost, vam jo bom dal. Toda vedite, da imate vse te sposobnosti in lastnosti že od 

začetka in da so le zaspale v vaši duši v pričakovanju glasu, ki jih bo prebudil in jih pripravil do tega, da 

bodo vibrirale in postale dejavne v obilju. 

6 Zdaj vas pripravljam, da boste poučevali ljudi in materialiste spremenili v moje učence. To besedo, 

dano po človeku, je slišal le majhen del človeštva, toda vsi bodo prejeli vaše pričevanje in knjigo, ki sem 

jo napisal, kot dediščino za ta in prihodnje rodove. 

7 Nočem več videti nevednosti in zatiranja v vaši duši. Dajem vam moč, da premagate vsak jarem, 

da pravilno upravljate svoje telo ter da dušo in telo ohranjate v skladu z mojimi zakoni, tako da boste v 

zadnji uri življenja, ki vam ga podarjam na zemlji, videli, da je vaše delo končano in da je pripravljena pot, 

ki vas bo pripeljala v visoko onstranstvo. 

8 Čas, ki ga preživljate, je začasen, je trenutek sredi večnosti. Zato vam svetujem, da to vzamete kot 

globoko lekcijo. To je namreč eden od številnih naukov, ki sestavljajo knjigo duhovne modrosti, ki jo bo 

imel vsak od vas. V tem življenju zberi vse izkušnje in čim več zaslug, da si skrajšaš pot. Pot, ki jo morate 

prehoditi, je dolga, zato morate pospešiti svoje korake. 

9 Ne bodite bolj zakoreninjeni v zemljo, kot vam dopušča vest. Sadove, ki vam jih ponuja, 

uporabljajte zmerno, da boste živeli tudi za duhovni napredek. To življenje z vso svojo lepoto in 

bogastvom, ki vam ga ponuja, je le slab odsev življenja, ki ga boste živeli v drugih svetovih največje 

popolnosti. 

10 Zemljo sem vam dal za začasno prebivališče, in ko ste se inkarnirali, ste postali del tega človeštva. 

Da pa bi bili vi krmilo "mesa", ki usmerja njegovo pot, in da bi ga kot voljna ladja krmarili po tem velikem 

oceanu, sem vam dal luč v vašo dušo, da bi lahko sledili poti, ki sem vam jo začrtal, in vedno upoštevali 

znamenja, ki označujejo vaše usode, dokler ne prispete v pristanišče, ki vas čaka. 

11 Kot žarek svetlobe sem vas poslal v osrčje skupnosti, družb in želim, da bi v tem majhnem svetu, v 

katerem živite, pokazali svoje darove, služili bližnjemu, mu pomagali reševati življenjske težave in ga 

usmerjali na njegovi poti. Pametno sem vas postavil na mesto, kjer lahko delate v dobro svojih soljudi. 

12 Kako težka je tvoja naloga in kako lahko v trenutku zmede zablodeš! Zato sem vam vedno 

priporočal molitev. "Bedite in molite," sem vam rekel, da ne bi padli v skušnjavo. Pozorno poslušajte 

navodila svoje vesti, ki vam bo vedno svetovala, da ste v svojih dejanjih pravični in ljubeči. 

13 Na zemljo ste prišli, da bi bili sodelavci pri mojem delu. Zapisano je namreč, da bom prišel obdan 

z vojskami, ki se bodo v tem času skupaj z menoj borile proti zlu, in zdaj svoje besede potrjujem z dejanji. 

Velike množice bitij ─ nekatera duhovna in druga utelešena ─ so prišle v moji družbi, da bi opravile to 

delo očiščenja in obnove ter vrnile vse duše na njihovo pravo mesto. 
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14 Pozivam vas, da premišljujete in se pokesate. Prišla je namreč težka ura, slovesni dan, ko boste 

zadnjič slišali mojo besedo, in potrebno je, da odvržete vsako nečistost, ker hočem, da ste čisti in brez 

greha. Združite svoja dobra dela in mi jih ponudite. Ponudil sem vam namreč, da pomnožite njihove 

sadove in jih pustite doseči človeštvo kot sporočilo tolažbe, upanja in miru. 

15 Ko pa bom sodil to ljudstvo, ki je tukaj in je moje učenče, bom sodil tudi narode, vsem pa bom 

zapustil svojo dediščino ljubezni, Tretjo zavezo, da boste lahko uživali darove in milosti, ki jih delim z 

vsemi svojimi otroki. 

16 Narodi, katerih voditelji so bili strogi in nepopustljivi ter so jih neusmiljeno pripeljali do brezna 

trpljenja, so prenesli ta jarem in kljub trpljenju se njihova duša ni sklonila, ni dvignila oči k meni in me ni 

prosila za osvoboditev. Še vedno vztrajajo v svojem ponosu in njihova vzvišena glava se ne skloni, da bi 

prosila za prizanesljivost. Raje je trpela stiske zlobne vojne, ne da bi slutila, da se trenutno pojavljam na 

poti vsakega bitja, da bi mu pomagal prenesti preizkušnjo. 

17 To v sovraštvu otrdelo človeštvo ni želelo občutiti moje navzočnosti in ne ve, da poznam in čutim 

vse njegove bolečine ter da sem mu pripravljen podeliti svobodo in zmagoslavje, po katerih hrepeni. 

Tiste dobrine, na katere ljudje upajo, pa bom dal njeni duši in ne njenemu "mesu". Dal ji bom oblast 

nad njenim telesom, nad tem svetom, ki jo je tako zelo omejeval. Naredil bom, da bo zmagala nad 

materializmom, da bo postala lastnica duhovnih dobrin, da bo vstopila v zakladnico modrosti, ki je moj 

Duh, da bo v njej potešila svojo žejo po znanju in si pridobila znanje o resničnem življenju. 

18 Svoje težnje po moči in prevladi zamenjajte za zdrave želje duše in ugotovili boste, da vam delo 

prinaša upravičeno zadovoljstvo in veselje. 

19 Kdaj me boste spoznali in ustvarili harmonično in poslušno družino, ki bo znala izpolnjevati moje 

zakone? Ta čas se že približuje. Po preizkušnjah, ki vas bodo doletele, se boste vrnili k miru in iz 

medsebojne ljubezni in spoštovanja ustvarili resnično čaščenje Boga. 

20 V tem času vas sodim in tako kot je moja sodba neizprosna, se moja ljubezen in moje odpuščanje 

kažeta v vsakem od vas. Kaj bi storili, če bi vas ob tehtanju vaših del obsodil in vas nepreklicno poklical 

na odgovornost, kot to počnejo sodniki tega sveta? Zavedajte se, da sem hkrati vaš sodnik in zagovornik. 

Razumite me in spoznajte, da sem vaš Oče in da vas zato želim cele. Kajti kljub tvoji šibkosti te 

neskončno ljubim. 

21 Preizkušnje, ki ljudi pestijo danes, in tiste, ki bodo prišle pozneje, bodo utrdile njihove duše in jih 

postavile na pravo mesto. Vsako bitje bo odplačevalo svoje prestopke, dokler ne bo čisto in pripravljeno 

na vstop v obdobje duhovnosti, ki se je že začelo. Ko se bo to obdobje očiščevanja končalo, se boste vrnili 

k meni in se mi zahvalili. Ne boste se pritoževali nad bolečinami, ki ste jih utrpeli, in se boste počutili 

močne, da se boste borili za svoj vzpon. 

22 Toda ko izpraznite svoj kelih trpljenja, se ne počutite ponižani ali omalovaževani zaradi mojega 

usmiljenja. Zapomnite si, da ste bili zaradi moje ljubezni ustvarjeni čisti, zdravi in močni, zato se morate 

vrniti k meni. 

23 Kako bogato in dolgo je življenje, ki vam ga podarjam, da bi si v njem pridobili zasluge, potrebne 

za dušo! Na tej poti, ki jo prehodite, morate dokazati krepost, ki je prirojena v duši, vendar ne meni, saj 

vas poznam in vem, česa ste sposobni, temveč sebi, saj se še ne prepoznate. 

24 Danes ste dovolj pripravljeni, da razumete mojo sedanjo manifestacijo, saj ste dolgo živeli in se 

razvijali. V preučevanje in raziskovanje vam zapuščam nauke, ki so dragocena zapuščina ljubezni: Knjigo 

življenja. Vsaka od njenih strani vam razkriva modrost, ki sem jo vanjo vnesel z uporabo vašega 

omejenega jezika in vašega razuma. To znanje vas bo vodilo k popolnemu sporazumevanju z menoj, ko 

vaša molitev ne bo več uporabljala besed, ampak duhovni jezik, iskreno izražanje, izkazovanje ljubezni, ki 

jo ima vzvišena duša do svojega Boga in ki jo jaz poznam in z veseljem sprejemam. 

Želim, da se z menoj pogovarjate na ta način, da vam bom razkril prihodnost in vam dal navodila. Toda 

te prerokbe in navodila, ki jih prejmete, sporočite svojim bližnjim. Ko boste tako pripravljeni, se bodo vaše 

ustnice, ki so ostale zaprte, odprle. Razkril se bo velik dar besed in tisto, kar ste do zdaj skrivali, se bo v 

celoti razkrilo. 

25 Vi, ki ste prosili za dar zdravljenja, ker ste sposobni sočustvovati z bolečino drugih, boste doživeli, 

da se bo ta dejavnost razvila, in vaša molitev, beseda ali pogled bodo bolnim prinesli zdravilni balzam. 
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Tisti, ki prosite za mir na tem svetu, harmonijo in bratstvo med ljudmi, nosite to moč v sebi in sejte mir 

na svoji poti ter pošljite svojo dušo tja, kjer miru primanjkuje. Bliža se ura, ko boste vsi razsvetljeni in 

boste začutili, kako bodo vaši darovi zaživeli in se razkrili v popolni jasnosti. 

26 V tem času ste nekateri slišali moj klic kot zvok glasnega zvona, ki je dosegel vašo dušo. Druge pa 

Elija še vedno išče na vse načine. 

27 Iskali ste me v različnih verstvih in različnih svetovnih nazorih, ne da bi našli rešilni čoln. Jaz pa 

vam pravim: Ponovno vam pokažem pot in vam dam navodila, da me boste razumeli. 

28 Od velikih množic, ki jih je Elija zbral v tej tretji dobi, so nekateri še naprej sledili svoji svobodni 

volji. Drugi pa so mi pokazali svojo vero in odločenost, da mi bodo sledili in delali na mojem polju. 

29 Prišli ste potrebni, žejni in lačni. Toda jaz sem vam dal počitek pod listjem mogočnega drevesa, 

ozdravil sem vas, dal sem vam kristalno čisto vodo in kruh večnega življenja. 

30 Blagor tistim, ki ste se z resnico v srcu podali na pot, da bi rešili brodolomce iz razburkanih 

morskih valov. 

31 Ljudje, po vašem posredovanju sem se v veliki meri razodel, nahranil sem vas z najboljšo hrano, 

zaupal sem vam dragulj neprecenljive vrednosti, dal sem vam milostno oblačilo in vašim nogam obul 

čevlje, da ne boste čutili trnja. Ti si majhen otrok, ki mi pravi: "Božanski Učitelj, Tvoj nauk, ki je vtisnjen 

v moje srce, bom nosil in ga posredoval človeštvu. Jaz bom Tvoj glasnik, ki bo to luč ponesel v svet." 

32 Mojster vam pravi: Pripravil sem vas in vam zaupal svoj zakon, da boste podobni učencem druge 

dobe. 

33 Dal sem vam mir, luč Svetega Duha, da vaša duša ne bo več v temi. 

34 Kako dobrodošle so manifestacije, ki sem vam jih podelil prek človeškega uma. Navdih izvira iz 

dna teh src kot svetleča bakla. To so balvani, ki jih vedno bolj obdelujem, da bi jim dal obliko in da bi iz 

njih izvirala najčistejša in najjasnejša voda. So kanal, po katerem vam dajem svojo besedo. 

35 Poglejte izvir, mogočno drevo z vejami, polnimi dobrih sadov, ki daje svojo senco popotniku, da bi 

vam dalo počitek od vaših strasti, ambicioznih želja in skušnjav. Niste ne gluhi ne slepi, ki me ne 

prepoznate, ko slišite moje besede. 

     Če me boste slišali in dovolili, da ta luč pride v vašo dušo, me boste hitro razumeli in boste vedeli, kako 

me prositi za tiste, ki me niso spoznali. 

36 Obrnite se k spiritualizaciji in doživeli boste, da bo tema vaših misli izginila in da jih bo osvetlila 

čudovita svetloba. Prejeli boste Očetov navdih in čutili njegova žarčenja, tako da boste človeštvu kot jasno 

ogledalo. Takrat bodo vaši obrazi odsevali veselje in prijaznost do drugih. 

37 Blagor tistemu, ki se ne hvali, ko dela dobro, saj bo pridobil zaklad v poznejšem življenju. Ne 

pričakujte plačila za to, kar storite v mojih delih. Dovolite, da sem jaz tisti, ki vam plačuje za vaša dela. 

38 Ponovno vam pravim, da se ljubite med seboj, kajti čeprav ste različnih ras in barv, ste v Očetovih 

očeh en otrok. 

39 Vi ste duše, ki so prišle od Očeta, ki jim podarjam svoj objem, in kot Mojster vam zaupam 

navodila, da popravim vaše napake in vas spremenim v svoje učence. 

40 Kot sem vam obljubil v preteklosti, vam obljubo izpolnjujem tudi danes. Ponovno prihajam, da vas 

rešim bolečine, ki si jo zaslužite, in vas spomnim, da se ljubite med seboj od naroda do naroda, od enega 

sveta do drugega. 

41 Zato sem vas poklical, ljudje, da bi bili glasniki mojega miru, moje luči in moje ljubezni pri vseh 

narodih. Vi ste moji glasniki, ki boste zagnali trobento, ob katere klicu se bo človeštvo prebudilo. Ste kot 

duhovni zvon, katerega zvok bo odmeval v vsaki duši in v vsakem srcu. Tako vas zdaj pripravljam, da 

boste postali ljudje, ki prinašajo blaženost v vse kraje na zemlji. 

42 Blagor tistemu, ki pri izpolnjevanju svojega poslanstva izgubi človeško življenje, saj bo njegova 

duša prišla k meni polna blaženosti in zmagoslavja. 

43 Po letu 1950 se vam bom še naprej razodeval od duha do duha. Vaša misija takrat še ne bo 

končana. Prakticirali boste moje nauke in kot vaš Učitelj širili moje nauke. Bodite dobri učenci, ki učijo z 

zgledom in prinašajo veselo novico človeštvu. 

44 Moje nauke, ki so jih zapisala "zlata peresa", boš predstavil v vsej čistosti in jasnosti in iz vseh teh 

strani besedila boš sestavil knjigo, ki bo znana ljudem. To je Tretja zaveza, ki jo je v tem času narekoval 
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Oče kot Sveti Duh prek človeškega umskega organa. V njej vam zlog za zlogom podajam svoje nauke, da 

jih boste lahko razumeli in uporabljali. 

Kratek je že čas, ko bom govoril v tej obliki. Ko pa boste pripravljeni in bo vaše srce svetišče za mojo 

božanskost, bom bival v vas. 

45 Dajem vam svoj nauk, da boste otroci luči. Dajem vam svojo modrost, da boste jutri postali 

učitelji. Sprejeli boste namreč množice, ki so izčrpane, lačne in žejne, ki so izpraznile le čašo trpljenja. 

Vam, mojim učencem, pripada naloga, da odstranite ta grenak kelih z njihovih ustnic, da jim podarite 

dobroto in mir ter jih pripeljete v pristan odrešenja. Vstanite, oblikujte eno telo in imejte eno in isto voljo, 

da me ljubite in služite človeštvu. 

46 Ne glejte na njihov madež in greh, saj sem že v drugi dobi učil odpuščati. Ne pozabite: Ko se je 

grešnica sklonila k mojim nogam, sem rekel tistim, ki so jo obsojali: "Kdor je med vami brez greha, naj 

prvi vrže kamen." Tedaj so se zgrozili, ker so slišali glas vesti. In ko je ta ženska dvignila pogled, sem ji 

rekel: "Kje so tisti, ki te obtožujejo? Vrnite se na svoj dom in ne grešite več." Tako tudi vi, ljubljeni 

učenci, ne sodite svojih soljudi, kajti samo jaz lahko sodim vaša dejanja. 

47 Duša mora priti k meni čista kot snežinka. Pripravite se, blagoslovljeni ljudje, da se ne boste 

počutili osiroteli, ko ne boste več prejemali te Besede, ampak me nosili v svojem srcu in z menoj 

komunicirali iz duha v duh. 

48 Vedno sem vam kazal pot, razsvetljeval sem vašo dušo, da bi bili združeni v mojem božanskem 

delu. 

49 Nekateri med vami ste izpolnili Zakon, ki sem ga potrdil v tem tretjem obdobju, s pomočjo 

človeškega razuma. Ti si bil zgled, ki sem ga pokazal svetu. Drugi pa ste se ustavili na svoji poti. 

50 Sprašujete me: "Učitelj, po kakšni poti naj grem, da si pridobim zasluge v življenju?" In kot 

Mojster, ki vas neutrudno uči, da ne bi bili nevedni, sem vam dal luč, vas navdihnil in vam govoril po vaši 

vesti, da bi delovali v mojem hodniku. 

51 Dajem vam obilje sadov mogočnega drevesa, da se boste počutili močni, da se boste lahko trudili 

in neutrudno delali. 

52 Tvojo dušo sem prelil s svojim usmiljenjem, tako da ti ničesar ne manjka. Vašo žejo in lakoto sem 

potešil z bistvom svoje Besede in svoje delo sem zaupal v vaše roke kot dragulj neprecenljive vrednosti. 

53 Nekateri med vami ste prehodili pot svetlobe in se na njej okrepčali. Ostali so zašli na napačne 

poti, v njihova življenja pa sta vdrli bolečina in izčrpanost. 

54 Svoje izbrance sem poklical, ne da bi se oziral na njihovo raso, barvo kože, družbeni razred ali 

položaj, ne da bi upošteval, ali so izurili svojo inteligenco ali pa imajo neizobražene in nerodne 

intelektualne organe. Izbral sem jih iz sveta in jih pripravil s svojo lučjo in milostjo, da bi se po njihovem 

posredovanju razodeli. Poklical sem moške, ženske, otroke in odrasle, ki so utrujeni od sveta in razočarani 

nad njim. 

Ženske, ki so pile grenko čašo, sem očistil, jih potolažil in spremenil v svoje služabnice. Določil sem 

mejo za mlade, ki v tej tretji dobi propadajo zaradi pokvarjenosti sveta. Dal sem jim hrano s svoje mize in 

jih povabil, naj povečajo število mojih delavcev, mojih učencev v tem času. 

55 Posvetili ste se moji službi in me prosite, naj vam pomagam doseči cilj življenjske poti. 

Spodbujam vas, pomagam vam in krepim vašo dušo in telo, da me dosežete. 

56 Rešil sem vas, ko ste bili tik pred tem, da padete v brezno in postanete plen lačnega volka. 

Nekateri med vami prepoznavate mojo veliko ljubezen do vas in hvalite moje ime. Drugi pa mi 

predstavljajo le bolečino, ki so si jo ustvarili sami. 

57 Nekateri me prosite, naj podaljšam dneve vašega bivanja na zemlji, da bi mi lahko služili. Drugi pa 

me opozarjajo na svoje utrujene noge in srca, ki jih je ranila življenjska prekarnost. Jaz pa vam pravim: 

Vse sem vas poslal na ta planet, da bi opravljali zaslužna dela za napredek vaše duše. 

58 Resnično, povem vam: Prišel sem, da bi rešil grešnike. Nekateri med vami ste se odločili, da boste 

sledili mojim naukom. Drugi pa živijo po svoji volji in mi predstavljajo svojo bolečino. Toda Oče vam 

pravi: Spoznajte, otroci moji, da ne sledite mojim naukom in vas zato pestijo bolečine, čeprav to ni moja 

volja. Spoznajte Elija kot neutrudnega pastirja, ki vas išče na poteh, v podrasti, da bi vas ponovno pripeljal 

do ovčje ovire. 
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59 Pusti te počivati v svojih pastirskih rokah in te pripelje v mojo navzočnost. Nato moli za svojo 

čredo, da bi ponovno prejeli moje usmiljenje, moje odpuščanje in moj blagoslov. 

60 Za kaj me prosiš ta dan, kaj potrebuješ, česar ti ne bi odobril? 

Pravite mi, naj vam odpustim in vas opogumim v boju ─ še več, da ste trpeli in potrebujete tolažbo. 

Nič ne ostane neopaženo. Sledil sem tvojim korakom in kot tat vstopil v tvoje srce, da bi spoznal vse, kar 

je v tebi. Vse, za kar me prosite, vam bo dano. 

61 Vam, ki iščete mojo navzočnost v duhu, ni treba opravljati zunanjega kulta niti se udeleževati 

obredov in ceremonij. Prihajate na ta skromna zbirališča, kjer želim, da se zberete, da bi se vam slišala 

Moja beseda, in tu se dvignete, da bi me našli. 

62 Trenutno iščem duše dobre volje, ki si za zgled vzamejo moje apostole druge dobe. Danes nisem 

prišel, da bi postal človek, in moja manifestacija je subtilna. Zato se morate pripraviti in očistiti, da boste 

lahko zaznali vsako moje znamenje ali namig. 

63 Za zgled si vzemite Elija, neutrudnega pastirja, ki se bori in pripravlja dušo ljudstva. Pomagajte 

mu pri njegovi težki nalogi in se veselite, ko odkrijete svoje darove. Odprite oči duše in že na tem svetu 

uzrite popolnost drugih ─ duhovnih svetov. 

64 Daj mi davek za izpolnitev svojega poslanstva, kot to počnejo vzvišena bitja, pravični. Mojega 

dela ne preučujete površno, saj ga ne boste razumeli in ne boste odkrili njegove popolnosti. Vzemite jo kot 

tretjo oporoko, ki jo bom zapustil človeštvu, in ne pozabite, da sem vam v preteklih časih govoril z enako 

ljubeznijo: Jehova je s svojim glasom pravičnosti govoril ljudem v prvi dobi, nato Jezus s svojo 

odrešujočo besedo, danes pa Duh Tolažnik vodi človeško dušo po eni poti. Gre za enega in istega 

Božanskega Duha, ki je ves čas sijal nad vami. 

65 Ne govorite, da me ljubite šele takrat, ko ste prejeli olajšanje za svoje trpljenje, in potem odidite. 

Oglejte si, kako cvetje ohranja svojo lepoto in vonj tudi v neugodnih vremenskih razmerah. Tako me boste 

tudi vi ljubili ─ tako v dneh miru kot v dneh preizkušnje. 

Prilika 

66 Neki mladenič je bil v čolnu na razburkanem morju. Kljub silovitim valovom je ladja ostala mirna. 

Ta mladenič je sredi morja odkril dvanajst preprostih mož, ki so bili videti kot brodolomci. Potegnil jih 

je v svoj čoln in jim rekel: "Popeljal vas bom do pristanišča in vam dal, kar potrebujete. Ti možje so 

pokleknili pred svojim Odrešenikom in se mu zahvalili. Toda v svoji duši sta se počutila nevredna, da bi 

bila z njim. 

Ko jih je mladenič tako zagledal, jim je rekel: "Prišel sem rešit grešnike, poiskal sem uboge, da bi jih 

obogatil s svojo milostjo. Iščem bolne, da bi jim dal 

Zdravje za dajanje." 

Ko so brodolomci slišali te besede, so spoznali, kdo je mladenič, ki jih je rešil pred pogubo v 

razburkanih morskih valovih. Nato so mu rekli: 

"Gospod, luč novega dne je vzšla za nas in za vse, ki potrebujejo pomoč." 

Mladenič jim je rekel: "Zdaj vam naročam, da prečkate to razburkano morje. Tistih dvanajst, ki so bili 

rešeni, je bilo osuplih, ko so videli, da so na poti čolna valovi ob glasu njihovega rešitelja postali nežni in 

poslušni. 

Tisti zavrženci, ki niso ubogali zapovedi, zakona in so postali grešniki in ubogi, so se pokesali in mu 

rekli: "Gospod, daj nam spet svoj nauk." 

Tedaj jim je Gospod pokazal odprto knjigo, v kateri je bilo napisano popolno navodilo, in jim rekel: 

"Zdaj vam zaupam ta čoln, da boste rešili brodolomce." Z veseljem so sprejeli to nalogo in se zaobljubili, 

da bodo poslušni pri izpolnjevanju tega poslanstva. 

Na poti tega čolna so se rešili tisti, ki so potonili v morju, in ti možje so bili osupli, prepričani o moči, 

ki jim jo je dal Gospod.  

Konec prilike 
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67 Mojster vam v resnici pravi: poklical sem vas v tej tretji dobi, ko svet drvi proti vrhu svoje 

pokvarjenosti, da bi vas rešil v ta čoln s pomočjo Učenja, ki sem vam ga zaupal, da bi ga pokazali 

človeštvu. 

68 Po tem času učenja boste lahko opravljali svoje poslanstvo v svetu. Spremljali vas bodo angeli 

varuhi, vera in pravičnost pa bosta vaša norma. Neusmiljeno se borite proti nevednosti, a pri svoji težki 

nalogi poučevanja in popravljanja uporabite tudi usmiljenje in potrpežljivost. 

69 Razumem vašo molitev, slišim vaše prošnje, poznam vaše želje in upanje ter vam pravim: Bodite 

mirni, nič vam ne bo manjkalo. Imeli boste vsa potrebna sredstva za izpolnitev svojega duhovnega 

poslanstva, za ohranitev telesa pa vam bom dal vse, kar potrebujete. 

70 Blagoslavljam vas v tem jutru milosti. Naj bo vaša iskrena molitev kot plašč, ki ovija narode, ko 

jih blagoslavljam zdaj in za vedno. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 356 
1 Vi ste tisti, ki ste verjeli v moj prihod. To so že zadnja leta mojega pojavljanja, vi pa še vedno 

hitite, da bi me poslušali, kot da bi bili to dnevi, ko ste začeli biti moji učenci. 

2 Mnogi so bili v tem času poklicani, a le redki so mi sledili. Na vse pa se je spustila luč mojega 

Duha. Če sem v drugi dobi rekel: "Blagor tistim, ki so verovali, ne da bi videli," vam zdaj ponavljam: 

"Blagor tistim, ki so verovali, ne da bi videli, mi sledili in vztrajali!" 

3 Vendar vam moram povedati, da naj nikogar ne preseneti moja manifestacija in moja prisotnost v 

tej obliki, saj sem to že prerokoval in obljubil v drugi dobi. Nisem vas presenetil, to ni bil moj namen. Če 

ste bili presenečeni nad mojim prihodom in če so bili mnogi presenečeni, ko so izvedeli za mojo 

manifestacijo, je to zato, ker ste bili duhovno zatopljeni v globok spanec. Zato, ker niste bili budni. 

4 Po mojem odhodu v drugi dobi so mojo vrnitev iz roda v rod pričakovali tisti, ki so vame verjeli. 

Božja obljuba se je prenašala s staršev na otroke in moja beseda je ohranjala hrepenenje, da bi doživeli 

mojo vrnitev. 

Vsaka generacija je verjela, da je nadarjena, v pričakovanju, da se bo v njej izpolnila Gospodova 

beseda. 

5 Tako je minil čas in tudi generacije so minevale, iz src pa je bila moja obljuba vse bolj potlačena in 

človek je pozabil bdeti in moliti. 

6 Stoletja so minevala in ko človeštvo ni več niti pričakovalo, da bi lahko prišel v najmanj 

pričakovanem trenutku ─ ko so bili ljudje najbolj oddaljeni od resnice, sem v skladu s svojo besedo dal 

čutiti svojo duhovno navzočnost. 

7 Oblika, ki sem jo izbral, da bi se razkril ljudem tega časa, je mnoge presenetila in celo spodbudila, 

da so jo obsodili, ne da bi prej razmislili o mojih preteklih razodetjih. 

8 Povem vam, da bi vsaka oblika, ki bi jo izbral, da bi se manifestiral, zmedla vse tiste, ki me niso 

bili pripravljeni sprejeti. Tistega, ki je bil buden in pripravljen, pa ne bi presenetila nobena oblika, ki bi jo 

uporabil za svojo manifestacijo, saj bi me začutil v vsaki obliki manifestacije. 

9 Vsi, ki so mi v tem času verjeli ─ vsi, ki so me čutili, in vsi, ki so mi sledili ─ resnično, povem 

vam, so me duhovno pričakovali. Ne da bi se tega zavedali, so iskali mojo vrnitev in čakali na mojo 

besedo. 

10 Moja obljuba v tistih dneh ni bila dana enemu samemu ljudstvu, ampak celotnemu človeštvu, zato 

vam danes pravim, da se Moja luč ni spustila le k tem množicam, ki me slišijo prek organa razumevanja 

nosilcev glasu, ampak da se na tisoč načinov pojavljam na poti vseh ljudi, da bi jim omogočil zaznati 

prihod novega časa. 

Prav tako vam moram povedati, da so bili tudi taki, ki so me sicer pričakovali iz dneva v dan in iz 

življenja v življenje, a ko so me zagledali v podobi, v kakršni me imate, niso mogli verjeti moji 

navzočnosti in so odšli. Zakaj?: Ker so v svoji domišljiji dolgo ustvarjali obliko manifestacije, ki ni bila 

ravno takšna, kot sem jo izbral jaz. 

11 Razumite, da moje odločitve in navdihi presegajo vsakršno človeško domišljijo ali domišljijo. 

12 Dal sem vam veliko dokazov, da so moja dela nad tem, kar človek lahko dojame kot resnico in 

popolnost. 

13 Nekaj, kar je nekatere ljudi najbolj zmotilo, je Moj nauk, izražen z omejenimi človeškimi 

intelektualnimi organi. Toda če bi tisti, ki se zaradi tega čutijo razdražene, poskušali resnično prodreti v 

mojo besedo, vam povem, bi kmalu odkrili razloge, zaradi katerih sem izbral prav neizobraženega in celo 

nečistega človeka, da bi prisluhnil mojemu nauku. Takrat bodo odkrili, da so bili razlogi, zaradi katerih 

sem izbral to sredstvo, moja ljubezen, moja pravičnost in večni zakon, po katerem bo človeška duša lahko 

neposredno komunicirala s svojim Očetom, pri čemer bodo hkrati sodelovale lastnosti duše in sposobnosti 

telesa. 

14 Povsem naravno je, da se tisti, ki ve, da je grešnik, meni, da ni vreden imeti takšne milosti. Toda 

prav je, da veste, da vidim tudi onkraj vaše prisotnosti in da sem nad vašimi nepopolnostmi. 

15 Ker ste del mene, razumite, da vam pomagam le, da se očistite in izpopolnite, da boste lahko živeli 

v meni. 
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16 Ni več primerno, da bi drugi zaslužili za grešnike. Ti časi so že minili, vendar so te zasluge 

prisotne kot primeri. 

17 Danes si bo grešnik sam pridobil zasluge za svoje odrešenje. Želim biti njegov vodnik, učitelj, 

rešitelj. 

18 Kdaj so starši na zemlji ljubili le dobre otroke in sovražili slabe? Kako pogosto sem videl, da so 

najbolj ljubeči in skrbni prav do tistih, ki jih najbolj prizadenejo in zaradi katerih najbolj trpijo! Kako naj 

bi ti lahko storil večja dela ljubezni in odpuščanja od mojih? Kdaj se je kdaj izkazalo, da se mora Učitelj 

učiti od učencev? 

19 Vedite torej, da nikogar nimam za nevrednega in da vas pot k odrešenju večno vabi, da jo 

prehodite, tako kot so vrata mojega kraljestva, ki so svetloba, mir in dobro, večno odprta v pričakovanju 

prihoda tistih, ki so bili daleč od zakona in resnice. 

20 Zaradi vsega tega sem želel med množico grešnih bitij izbrati tiste, ki jih bom uporabil kot orodje, 

da se bo moja beseda slišala. 

21 Koliko primerov resnične obnove je bilo med tistimi, ki sem jih izbral za to službo! Koliko 

dokazov za spreobrnjenje in kesanje! 

22 Napovedal sem, da se bom vrnil v duhu, in to sem izpolnil v tem času. Zakaj bi moral izbrati drugo 

sredstvo, ki ne bi bilo človeško, da bi se dal spoznati, saj sem iskal ljudi? Dovolj je bilo, da so se te 

množice nekoliko poduhovile, in njihova občutljivost jim je omogočila, da so zaznale Mojo prisotnost in 

Moje bistvo ter da se jim je tovrstna manifestacija zdela pravilna in naravna. 

23 Povedati vam moram, da vsi niso prišli dovolj občutljivi, da bi lahko od prvega trenutka doživeli 

občutek moje prisotnosti. Medtem ko so nekateri prišli z budnim duhovnim pogledom, da bi videli to luč 

in razumeli bistvo moje Besede, so drugi prišli s telesnimi očmi, zato so bile njihove sodbe, ocene in 

opažanja površne, vedno so se ukvarjali le z zunanjostjo. Namesto da bi iskali pomen ali bistvo besede, so 

presojali večjo ali manjšo pravilnost jezika in se nato spraševali o življenju nosilcev glasu, njihovem 

načinu življenja, načinu govorjenja in celo o njihovih oblačilih. 

24 Ti drugi so seveda morali odkriti pomanjkljivosti pri tistih, ki so glede tega dela šele začetniki, in 

so potem zanikali vso resnico mojega nauka, prvi pa so spregledali napake, omejitve in revščino mojih 

služabnikov, saj so menili, da so le ljudje in zato delajo napake, in so iskali le pomen, bistvo te besede, 

zato so v tem 'šopku' našli prisotnost mojega Duha. 

25 Kdor mojim besedam ne posveča potrebne pozornosti in se ne poglobi v njihovo vsebino, nikoli ne 

bo mogel najti njihove resnice, niti ne bo našel pojasnila ali razrešitve vseh svojih dvomov. 

26 Jaz sem tisti, ki vse pojasnjujem v svoji besedi, tako da med učenci ni niti najmanjše napake ali 

dvoma. 

27 Spomnite se, kako pogosto sem vam govoril, naj se naučite iskati bistvo te besede, pomen, ki 

presega človeško obliko vašega jezika. Ne pozabite, da sem vam rekel, naj se ne razburjate zaradi 

zemeljske oblike Besede, ker potem ne boste našli njenega pomena, in da morate vedno upoštevati, da sem 

se razodel po grešnikih, po ljudeh brez izobrazbe in študija, tako da ne pripisujete prevelikega pomena 

zunanji obliki Besede in se naučite pripisovati moji manifestaciji resnico, ki jo ima, pa tudi tem telesom 

pripisati, kar jim pripada. 

28 Spoznajte, da niso vsi iskali moje luči in niso bili učenci, ki si prizadevajo postati učenci. 

Spoznajte, zakaj so mi mnogi obrnili hrbet in še naprej trdijo, da so jih moji delavci razočarali! 

29 To so žejna srca, ki so bila pri viru neizčrpne resnice in se niso mogla spustiti, da bi pila do sitega. 

V sebi imajo zelo veliko praznino in še naprej iščejo in kličejo, ne da bi našli, kar njihova duša potrebuje. 

Toda nekega dne se bodo spet približali tej poti in takrat jim bo njihova boleča izkušnja povedala, naj me 

ne iščejo več v zunanjosti, ampak v globini. Ko se bodo vrnili, boste videli modrost, ki bo sijala v tistih, ki 

so me goreče poslušali ─ v tistih, ki so ostali z Mojstrom in so bili za svojo vero in duhovnost nagrajeni s 

svetlobo, ki se je razlila nad njimi in jim razkrila velike skrivnosti in nauke. 

30 Vse sem vas preizkusil, preden ste prišli, da bi bili priča moji manifestaciji. Vsakemu od svojih 

učencev sem poslal modre dokaze, da bi vam dali priložnost biti priča moji navzočnosti. Resnično, povem 

vam: Medtem ko so bili nekateri predani, ponižni in poslušni mojemu klicu, so drugi, čeprav so me slišali, 

ostali brez vere, brez volje in pogosto polni napuha, odpora in celo nepripravljenosti. Kaj lahko sprejme 

duša, če je um zamegljen in srce zastrupljeno? Takšna oseba bo videla le pomanjkljivosti. 
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31 Vse vas preizkušam. Prav tako preizkušam tiste, ki mi nenehno sledijo, z namenom, da bi se 

okrepilo njihovo celotno bitje in da bi, če moje besede ne bi bilo več mogoče slišati na ta način, imeli 

modrost, ki jo vsebuje moja beseda, ter hkrati vso potrebno moč za širjenje tega nauka v resnični čistosti. 

32 Moji učenci morajo biti prepričani, da bo njihov zgled, ko me ne bodo več slišali tako kot zdaj, 

zelo pomemben. Takrat bodo namreč odlični učenci tisti, ki bodo druge učili s svojimi deli. Vedeti morajo, 

da bodo pričevanje o moji besedi vedno spremljala dejanja. 

33 Če jutri, ko bo prišel čas pričevanja za to ljudstvo, moje ljudstvo ne bo živelo po moji besedi ─ če 

ne bo uskladilo svojih del z mojo resnico, mu ne bo koristilo, da bo ponavljalo moje besede, pa naj bodo 

še tako popolne. 

34 Kdor si želi, da bi moje besede zazvenele v srcih, naj se obleče v ljubezen, naj bo prežet z 

usmiljenjem, naj si pridobi zalogo ponižnosti in potrpežljivosti, naj bo pripravljen odpuščati in z dobro 

voljo lajšati trpljenje soljudi. Takrat bo izkusil, kako tudi najtrše in najbolj zadržano srce pretrese in 

premakne moja beseda, ki je učinkovita v srcu mojih učencev. 

35 Ker veste, da mnogi vaši soljudje ne vztrajajo pri poslušanju te besede zato, ker so odkrili vaše 

nepopolnosti, se skušajte čim bolj odvrniti od kršenja mojega zakona, saj veste, da ima vaš zgled velik 

vpliv na njih. 

36 Želim, da bi bili zadovoljni sami s seboj, da vam vest nikoli ne bi očitala, da je kateri od vaših 

soljudi zašel s prave poti, ker mu niste znali pokazati čistosti in resnice mojega dela. 

37 Ko sem v drugi dobi govoril množicam, so mojo besedo, ki je popolna po pomenu in obliki, slišali 

vsi. Moj pogled, ki je prodrl v srca, je odkril vse, kar je vsak od njih nosil v sebi. Nekateri so dvomili, 

drugi verjeli, tretji so me nagovorili s strahom: to so bili bolniki, ki so zaradi bolečin upali na moj čudež. 

Bili so taki, ki so skušali skriti posmeh, ko so me slišali govoriti, da prihajam od Očeta, da bi človeštvu 

prinesel nebeško kraljestvo, bila pa so tudi srca, v katerih sem odkril sovraštvo do mene in namen, da bi 

me utišali ali odstranili. 

38 Farizeji, arogantni, so bili tisti, ki jih je moja resnica prizadela. Čeprav je bila moja beseda tako 

jasna, tako polna ljubezni in tako tolažilna ─ čeprav so jo vedno potrjevala mogočna dela ─ so mnogi 

ljudje še naprej želeli odkriti resnico o moji navzočnosti tako, da so me presojali po človeku Jezusu, 

raziskovali moje življenje in se osredotočali na skromnost mojih oblačil in na mojo popolno revščino 

materialnih dobrin. 

Niso pa se zadovoljili s tem, da so obsojali mene, ampak so obsojali tudi moje učence in jih pozorno 

opazovali, ali govorijo, ali hodijo za menoj po poteh ali sedijo za mizo. Kako razburjeni so bili farizeji, ko 

so ob neki posebni priložnosti videli, da si moji učenci niso umili rok, preden so sedli za mizo! Uboge 

glave, ki so zamenjale čistost telesa s čistostjo duše! Niso se zavedali, da so bile njihove roke, ko so se v 

templju dotaknili svetega kruha, čiste, njihova srca pa polna gnilobe. 

39 Dokler sem pridigal v svetu, nisem nikoli rekel, da so moji učenci že mojstri ali da jih je treba 

poslušati. Še vedno so bili učenci, ki so mi voljno sledili, ker jih je očarala svetloba moje besede, vendar 

so še vedno delali napake, saj so potrebovali čas, da so se spremenili in bili nato zgled ljudem. Bili so 

balvani, ki jih je še vedno gladilo dleto božanske ljubezni, da bi se pozneje tudi oni spremenili v diamante. 

40 Ko vam govorim, da so se moji učenci motili, se spomnite na tisto priložnost, ko sem govoril 

množici, in ker je bilo med njimi nekaj žensk, ki so za roko ali v naročju držale svoje majhne otroke, so se 

moji učenci zmotili in rekli tem materam, naj odidejo s svojimi otroki, ker so menili, da je moja beseda 

namenjena samo odraslim. Niso namreč vedeli, da je moja beseda namenjena duhu, pa naj gre za starca, 

zrelega človeka, mladeniča ali otroka, in da je enaka, naj gre za moškega ali žensko, saj spol nima ničesar 

opraviti z duhom. 

41 Kakšno bolečino so doživljale matere, ki so se približale Jezusu, da bi blagoslovil njihove malčke, 

in kako so ob tem dejanju mojih učencev dvomile v usmiljenje in ljubezen, ki ju izžarevam v svoji besedi! 

Zato sem moral povzdigniti glas in jim reči: "Pustite otroke, da pridejo k meni." 

42 Te napake sem uporabil, da sem učence naučil lekcije. Ko so me aretirali v Oljčnem vrtu, je eden 

od mojih učencev, Peter, ko me je hotel braniti, z mečem udaril po služabniku velikega duhovnika. Nato 

sem rekel: "Spet dvigni svoj meč. Kajti vsi, ki vzamejo v roke meč, bodo od meča pogubljeni." 

43 Odšel sem od svojih učencev in oni so ostali na mojem mestu, da bi pričevali s svojimi deli in 

besedami. Moj Duh jih je preplavil s svetlobo in jih navdihnil za vsa tista dela, ki bi služila širjenju mojega 
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semena po svetu in bi ostala zgled ljubezni, ponižnosti in vzvišenosti. Niso bili več krhki otroci in so se 

preobrazili v ognjevite učence, dostojne predstavnike svojega Učitelja na zemlji. Potlačenost, dvom in 

zmota so se umaknili resnici, ki so jo izpovedovali v vseh svojih delih. 

44 Preljubi ljudje, tudi vi ste v času mojega oznanjevanja v tem času delali napake, imeli slabosti, 

padali v skušnjave in včasih dvomili. Vendar bom prekinil svoje oznanjevanje in vam dal čas, da 

razmislite, se pripravite in okrepite, kajti tudi vi boste ostali na zemlji, da boste pričevali o moji besedi ─ 

pričevali boste s svojimi deli. 

45 Vendar ne razmišljajte, ali bo vaše poslanstvo naporno in žalostno. Resnično, povem vam: ko 

boste dosegli duhovno opremljenost, se vam ne bo zdelo nič težko niti težko. 

46 Neopazno boste začeli živeti krepostno in to bo najbolj jasno pričevanje o moji resnici, ki ga boste 

dali svojim bližnjim. 

47 Ne pozabite, da ste kljub svojim pomanjkljivostim pogosto že storili čudeže. Zapomnite si, da 

bodo vaša dela večja, ko bo vaša duhovnost v vas popolnoma zacvetela. 

48 Vidim, da se vam še ne zdi tako pomembno, kakšen je vaš zgled za druge. Niste hoteli jasno 

povedati, kakšna moč se skriva v vaših besedah, molitvi in delih. 

49 Jaz sem edini, ki poznam semena, ki jih vaša dejanja sejejo v srca, in na vaša semena spuščam 

svojo roso življenja in ljubezni, da ne propadejo. Vendar morate verjeti v resničnost svojih del, da jih ne 

opustite, saj ste jih komaj začeli. Zavedajte se, da bodo oči vedno opazovale vse, kar počnete, in dobro bo, 

če bodo te oči vedno odkrile zgled poslušnosti mojim naukom. 

50 Na vaši poti so odpadle mnoge preveze nevednosti. Po tvoji besedi so nekateri tvoji sovaščani 

skrenili s poti pokvarjenosti. S svojim zgledom mirnosti ste ponovno vzpostavili harmonijo v številnih 

domovih, ki jih je zajel vihar nesoglasij. Mnogi bolniki so na svojem trpljenju občutili balzam, s katerim si 

jih poškropil in jih tako osvobodil tegob, prav tako pa si mnoga srca utrdil pred preganjanji in nevarnostmi 

sveta. 

51 Zakaj torej svojim delom ne pripisujete vrednosti, ki jo imajo? Ne govorim vam, da bi se z njimi 

hvalili ali da bi jih razkrivali ─ ne, želim vam le povedati, da v vsakem od primerov, v katerih izlijem 

svojo milost, spoznate, kako pomembna je lahko luč, ki teče skozi vas, v življenju vaših soljudi. Takrat 

namreč ne boste mogli več opustiti svojih semen. 

52 Preljubi sejalci! Ponesite moj mir po svetu, v njem je moja ljubezen, moje usmiljenje, moja resnica 

in moj balzam! Imejte ta balzam v molitvi, misli, besedi, pogledu, božanju, v vsem svojem bitju, in 

resnično vam povem, da bo le vaš duhovni dan na zemlji bogat z zadovoljstvom, a nikoli grenak. 

53 Kmalu se ne bom več pojavljal v tej obliki. Toda pustil vas bom polne svoje moči in svoje luči, 

zato se ne bojte, da vas bom pustil kot ovce med volkovi. 

54 Odsotnost moje besede ne sme biti razlog, da bi se ohladili, prenehanje teh manifestacij ne sme 

povzročiti, da bi se oddaljili drug od drugega ─ nasprotno, prav takrat se morate še bolj združiti, da bi se 

lahko soočili z bojem in preizkušnjami. 

55 Še vedno je daleč čas, ko se bosta duhovno približala drug drugemu, čeprav sta fizično oddaljena 

drug od drugega. 

56 Trenutno se morate še vedno videti in slišati ─ trenutno morate drug drugemu dajati toplino, moč, 

vero in pogum. 

57 Izrazil sem vam svojo voljo, da se še nekaj časa po mojem odhodu zbirate, da bi vas vaša priprava 

naredila vredne biti priča moji duhovni navzočnosti v naročju vaših srečanj. Ko pa bo vaša vera postala 

močna, ko bodo vaše odločitve dozorele in se boste navadili iskati in sprejemati Me iz duha v duh, boste v 

stanju, da se boste razpršili po različnih poteh kot sejalci tega nauka, ki osvobaja in povzdiguje dušo. 

58 Vedno se bom udeleževal vaših srečanj in na njih izlival svoj navdih na vse organe uma. Toda tudi 

zdaj vam pravim: Blagor srcem, ki bodo v tistih dneh, ko Moja beseda ne bo več slišana, ob njenem 

širjenju še naprej čutila enako čustvo, kot ga čutijo zdaj, ko čakajo, da se spusti Moj žarek. 

59 Želim, da vaša srečanja preveva mir, da bo vaša meditacija globoka in vam bo omogočila odkriti 

bistvo moje Besede, a da se ob teh priložnostih nikoli ne bi pojavili spori ali strasti. Potem boste namreč 

poželi le temo. 
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60 Dajem vam nevidni ključ, ki bo zaklenil vrata vsake skušnjave. Hkrati pa bom odprl vrata navdihu. 

Vedno se zavedajte, da se bo razodetje tretjega veka na vas izlilo v obilju, saj vas je to oznanilo s pomočjo 

mojih glasnikov le pripravilo. 

61 Spiritualizacija, notranje zbiranje in dvig vašega razmišljanja bodo ključ, ki bo odprl vrata novim 

razodetjem, v luči katerih boste našli razjasnitev vseh skrivnosti in vsega, kar ni razjasnjeno. 

62 Še naprej si boste prizadevali pridobivati nove župljane, ki bodo novi učenci, "zadnji", na katere 

bom prav tako izlil svojega Duha. Vaše srce naj se ne zapira pred bolečino drugih ─ nasprotno, vaše 

usmiljenje naj bo največje do šibkih in trpečih, do tistih, ki so izčrpani, duhovno lačni in žejni ljubezni. 

63 Poskrbite, da bodo vaše skupščine imele duhovno moč, ki bo pritegnila vaše soljudi, tako kot je v 

tem času moja beseda pritegnila in zbrala velike množice. 

64 Vaša molitev bo na teh srečanjih delala čudeže, kadarkoli boste združili svoje misli in se zavzeli za 

zadeve svojih soljudi, kot da bi bile vaše lastne. Takrat boste začutili, kako se na njihovo telo ali dušo zliva 

tolažba, zdravje ─ mir za njihovo srce, luč, ki jih dvigne k resničnemu življenju. 

65 Zaradi vseh teh dokazov moje navzočnosti vaše srce ne bo zamudilo konca sedanjega obdobja, saj 

imate mojo besedo v pisni obliki, da jo boste lahko razlagali z največjo pripravljenostjo; takrat jo boste 

globoko občutili. 

66 Pojavili se bodo razlagalci mojih naukov, vidci z jasnim pogledom in pravo besedo. Bolnike boste 

ozdravljali na bolj duhoven način. Zdravilna moč, ki sem jo položil v vas, bo najprej dosegla dušo bolnika 

in jo spodbudila, da dvigne svoje ležeče telo ter jo nauči, kako premagati trpljenje in strasti, da bi ponovno 

pridobila resnično svobodo duše. 

67 Vse vaše delo naj bo skromno in skrivnostno, nikomur ne dovolite, da bi v njegovem srcu vzklila 

zavist ali nečimrnost. Če bi se to zgodilo, ne bi videli čudeža dialoga med duhovi, ki ga boste začeli 

izvajati, ko se bo končala sedanja faza. 

68 Tako kot sem v teh zadnjih dneh svojega pojavljanja s svojo besedo, polno razodetja, bistva in 

naukov, nagradil pripravo, ki ste jo imeli, da ste jo slišali, tako bom v dneh vašega dialoga med duhovi 

vedel, kako nagraditi vaše povzdignjenje z navdihi in prerokbami, ki bodo pretresli svet. 

69 Vnema, spoštovanje in poslušnost mojih učencev bodo nagrajeni z duhovnimi koristmi. 

70 Ljudje bodo prihajali iz drugih dežel in vas spraševali, kaj sem učil in kaj sem oznanil, vi pa boste 

ponavljali moje besede. Če pa bi se vam iz spomina izbrisalo nekaj ali veliko Mojih naukov, se boste 

obrnili na knjigo, ki jo Moj navdih trenutno narekuje tistim učencem, ki se imenujejo "zlata peresa". 

71 Ta knjiga bo za vse brez izjeme in privilegija, tako kot je bila moja beseda za vse. Tako moj nauk 

ne bo ostal zakopan v srcih peščice in bo večno dajal svetlobo. 

72 Že zdaj to ljudstvo pozivam, naj upošteva to knjigo, ki jo bo kmalu imelo v lasti, da njeni nauki ne 

bodo šli v pozabo in da njene strani ne bodo ostale zaprte. Ne pozabite, da boste v dneh boja, ki prihajajo, 

v teh lekcijah našli orožje, potrebno za boj, ustrezen odgovor na vprašanja, ki vam jih postavlja človeštvo, 

in rešitev za vaše preizkušnje. 

73 Ta knjiga bo pomagala učencu s šibkim spominom, pomagala bo tudi tistemu, ki nima govora, in 

bo potrebna samo zato, ker njegov namen navdihujeta usmiljenje in ljubezen do soljudi, da bi v trenutkih, 

ko bo ponavljal moje besede, ko jih bo bral, dal občutiti mojo navzočnost in jo uživali tisti, ki me še nikoli 

niso slišali prek glasnika. Resnično, povem vam: ko se boste pripravili, da me sprejmete v tej obliki, bodo 

celo dvomljivci in trdosrčni ljudje trepetali, ker je bilo vaše pričevanje čisto. 

74 Že zdaj vam prepuščam ta priporočila, ki vam bodo pomagala pri pripravi. 

75 Tudi po mojem odhodu ostanite enotni, spoznajte moj nauk in ga premislite, potem boste videli, da 

prihaja čas, ko bo vaše ljudstvo dovolj močno, da se bo lahko postavilo v boj. 

76 Nikogar vam ne bo treba spraševati o uri ali dnevu, ko se boste odpravili na pot, da bi izpolnili 

poslanstvo, ki vam ga zaupam v tem času. V svojem srcu boste čutili čas, ki sem ga določil, tako kot 

preroki v preteklih časih, ki so notranje slišali božanski klic in se polni vere ter poslušni temu vzgibu 

odpravili izpolnjevat mojo voljo. 

77 Naloga jasnovidcev v tistih dneh bo zelo težka in njihova odgovornost zelo velika, saj morajo 

ljudem dajati smernice, jih prebujati in spodbujati. Da bi jih vedno dosegla jasnost moje luči, bodo morali 

ostati v dobri pripravi in nikoli ne bodo dovolili, da bi jih zapeljala nečimrnost ali da bi jih zapeljala laž. 
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78 V svetu se bodo zgodili tudi dogodki, ki bodo kot znamenja ali znaki, da boste vedeli, kdaj bo ura 

vašega odhoda. 

79 Česa potem ne boste mogli vedeti? Kakšni dvomi bodo v vaših srcih? Katera vprašanja, na katera 

ne boste znali odgovoriti, vam bodo zastavljena? 

80 Ker sem vam razložil svojo Besedo in vse svoje delo na preprost način, čeprav je to najgloblja 

stvar v vašem življenju, boste enako preprosto razložili moj nauk tudi svojim bližnjim. 

81 Takrat boste oporo šibkim in tistim, ki hrepenijo po svetlobi, ki vas bodo v trenutkih preizkušenj 

prosili za nasvete in molitve. 

82 To bodo čudoviti časi dejavnosti za to ljudstvo, če jih bo znalo ceniti in uporabiti, ter priložnosti, 

polne svetlobe, za vašo dušo, ki bo v izobilju uživala v vseh svojih darovih. 

83 Koliko primerov spreobrnjenja boste videli! Koliko čudežnih ozdravljenj bolnikov s telesom ali 

dušo! Kako se boste razveselili, ko boste videli, da tudi vaši soljudje, ki so doslej živeli kot izobčenci, 

kažejo darove, ki ste jih naučili, da jih odkrijejo v svojem bitju! Oni, ki so mislili, da so bili ob vaših 

darovih razdedinjeni, bodo potrdili, da ste vsi moji dediči in da vam tega, kar vam dajem, nikoli ne 

vzamem, čeprav vam to včasih odvzamem zaradi svojih popolnih zakonov ljubezni. 

84 Spoznajte, kako vas moja beseda pripravlja, da odločno vstopite v čas delovanja in postanete zgled 

duhovnosti in ponižnosti. 

85 Zdaj je čas za vaše priprave, saj je človeštvo že blizu prebujenja. 

86 Pustil sem vas budne in molitvene, saj boste priča velikim dogodkom, ki bodo pretresli vsa 

ljudstva na zemlji. Videli boste najhujše vojne, ki so se odvijale v vašem svetu. Videli boste boj med 

različnimi verskimi skupnostmi in doktrinami, videli boste lakoto, kugo in smrt, ki bodo opustošili narode 

in mesta, in vse to bo kazalo na konec obdobja, dobe. Nato pa boste videli vstajenje življenja. 

Videli boste združitev narodov, ki so stoletja živeli kot sovražniki. Priča boste spravi med narodi in 

rasami, ki jo bo zapečatila ljubezen enih do drugih. Videli boste, da bo zemeljska moč velikih verskih 

skupnosti izginila in da se bodo povsod pojavili sadovi spiritualizacije. 

Videli boste številne ljudi, znane kot učenjake, v zmedi, videli boste velike govornike, ki bodo zmedeni 

in ne bodo vedeli, kaj naj rečejo, saj jih bo prizadela luč resnice. Po drugi strani pa bodo tisti, ki so bili 

vedno preganjani ali ponižani zaradi svoje ljubezni do pravice in resnice, na obzorju zagledali sonce 

svobode in pravice. 

87 To bo primeren čas, da se bo duhovni napredek ljudi v celoti pokazal in da bodo resnično začutili 

duhovno življenje, ki obstaja zunaj ljudi. 

88 Materializem bo propadel, ko bodo ljudje, ki so ljubili le svet, pogledali na resnično življenje s 

pogledom duha ─ ko bodo storilci vsega zla, ki muči človeštvo, vrgli svoje knjige, v katerih so pogosto 

zanikali resnico, v ogenj. 

89 Jaz, ki ne morem nikomur odreči svoje luči, jo bom dal vsem in s tem odprl vrata uma navdihu kot 

povabilo k modrosti, večnosti in vzvišenosti. 

90 Preučite, učenci, moj nauk in povejte, ali kateri od njegovih delov pomeni nazadovanje, 

nazadovanje, stagnacijo ali zmedo. 

91 Če je vaša vera v mojo Besedo popolna, jo imejte v svoji duši, da se bo duhovnost izražala v 

vsakem vašem dejanju. 

92 Moja beseda vam obljublja kraljestvo, ki bo po moji volji ustvarjeno v vašem srcu, da bo 

razsvetljevalo vaše življenje in da bo njegova luč v domovih, pri starših, v zakonih, pri otrocih in 

sočloveku, da bodo vladarji velikodušni, učitelji modri in sodniki pravični. 

93 To je moj nauk. Ne dovolite, da se meša z znanostmi, s katerimi ljudje iščejo le manifestacijo in 

uresničitev svoje duše. 

94 Svoj nauk sem poimenoval spiritualizem, ker uči o vzponu duše in človeku razkriva vse darove, ki 

jih ima za svojo popolnost. 

95 Kako malo je do tega trenutka tistih, ki se zavedajo pravega bistva tega nauka! Le redki so tisti, ki 

me po malem razumejo! Vidim, da vas je večina še vedno potopljenih v tradicije in običaje, ki ne koristijo 

vaši duši. 
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96 Koliko strahu vidim v mnogih srcih, ko je treba opustiti te navade, tradicije in dejanja, ki ste jih 

ustvarili v mojem delu! In kako zelo se vam rani srce, ko vam to govorijo, ne da bi hoteli razumeti, da se 

zaradi upoštevanja teh tradicij odpovedujete resničnemu izpolnjevanju Mojega zakona. 

97 Spoznajte, da je bilo zunanje čaščenje Boga v človeštvu vedno vzrok za njegovo duhovno 

stagnacijo. Vendar ne smete ponovno zapasti v to napako in se vedno zavedajte, da je za duhovni napredek 

in dosego popolnosti nujno, da je čaščenje mene notranje, čisto, globoko in duhovno. 

98 Svoje ljudstvo bom preizkušal z modrostjo in pravičnostjo, da bi ga osvobodil nevednosti ali 

zmote. Varoval jih bom, da ne bodo zapadli v fanatizem, in tudi zato jih bom preizkušal. 

99 Da bi ljubili svojega bližnjega, širili mir, oznanjali mojo besedo, izkazovali usmiljenje in molili za 

mir človeštva, kar je duhovno čaščenje, ki ga od vas pričakujem, ne potrebujete zunanjih dejanj čaščenja ─ 

niti v zbornicah, kjer se zbiramo, niti na svojih domovih. 

100  Razmislite: dokler se ne boste združili v resnični duhovnosti, vaša molitev ne bo imela potrebne 

moči, da bi jo občutili vaši soljudje. 

101  Zaradi teh besed naj se ne dvignejo tisti, ki mislijo, da so dovolj čisti, da lahko sodijo svoje 

soljudi. Resnično, povem vam: samo jaz sem tisti, ki lahko sodim dela enega in drugega. 

102  Prav tako ne sodite svojih bratov, tudi če bi prišla ura, ko bi videli, da me izdajajo. Spomnite se 

namreč, da sem vam rekel, da lahko samo jaz sodim o duhovni čistosti ali nečistosti. 

"Ne sodite," sem vam rekel, vendar dajte dober nasvet in se izogibajte skušnjavi sočloveka. Če pa česa 

od tega ne morete storiti, si prizadevajte ostati v resnici. Takrat bo prišel dan, ko se bodo tisti, ki so zašli s 

poti, vrnili nanjo, prepričani o svoji zmotnosti, in bodo verjeli, da ste vztrajali pri mojih zapovedih. 

103  Spremljajte in molite, da boste združeni in mirni. Že zdaj ste v zadnjih dneh moje besede in želim, 

da vas, ko pride zadnji dan, najdem duhovno združene. 

104  Dal sem vam veliko lekcij, da boste vedeli, kako preprečiti, da bi se kdo od vaših bratov in sester 

ločil od ljudstva. Razumite, da so tisti, ki so me lahko slišali zelo malo, lahko šibki. Daj jim moč in vero. 

Tudi med tistimi, ki so me pogosto poslušali, so morda srca brez trdnosti, zato jim daj toplino in 

spodbudo na poti življenja. 

105  Ko boste združeni, o ljudje, se boste zbrali, da bi molili za mir na svetu, in poslali svojo dušo, ki 

se je na krilih misli spremenila v goloba miru, k narodom. 

106  Nikoli ne pričakujte, da bo rezultat vaših molitev takojšen. Včasih boste morali malo počakati, 

včasih boste morali dolgo čakati, včasih pa ne boste mogli niti doživeti uresničitve tega, za kar ste me 

prosili. Vendar je bilo vaše poslanstvo kljub temu izpolnjeno. 

107  Boste sejalci miru, a še enkrat vam povem, da ne pričakujte, da boste žanjeli pred časom. 

Dovolite, da to seme vzklije, vzklije, raste in obrodi sad, šele nato lahko žanjete pridelek in svojo dušo 

napolnite z zadovoljstvom. 

108  Učenci, čudite se, da se vsega tega učite po enem od svojih bratov in sester, ki sem ga spremenil v 

svoje orodje, da bi bili priče del, ki jih moja moč dela, ko nerodno bitje spreminja v duhovno koristno bitje 

za vse in ko grešnika spreminja v bitje čistega srca in uma, da bi prenašal mojo besedo. 

109  Zaupal sem vam tudi svoje glasnike, da bi jih vodili k napredku in popolnosti; in zdaj, v zadnjih 

dneh mojih oznanil, skupnosti, ki so bile sposobne pripeljati svoje glasnike do povišanja, uživajo duhovni 

"okus" zrelega sadeža, ki je bil negovan z vztrajnostjo in ljubeznijo. 

110 Vsi tega niso znali, saj so mnogi med njimi zanemarili nosilce glasu in jih zapustili. Drugim so 

brez ozira in usmiljenja odvzeli življenjsko kri, tretjim pa so odrezali zelene veje drevesa življenja. Tu 

imate razlog za grenak okus, ki so ga množice pogosto prejele namesto sladkosti, in iz tega so nastale 

številne napake, kot je ta, da se za popolno šteje tisto, kar je bilo s strani nosilca glasu le nepopolno, ali da 

se Mi pripisujejo nečistoče, materializacije ali nepopolnosti nosilcev glasu. 

Po mojem odhodu boste morali ločiti zrnje od plev, to pomeni, da boste morali odstraniti vse nečistoče, 

ki bi morale biti dodane moji besedi, da boste lahko ta nauk ponesli po svetu. 

111. Če bi te kdo vprašal, zakaj sem se razkril po toliko glasnikih, mu povej, da bi mi zadoščala ena 

sama oseba, če bi prišel, da bi izročil svojo besedo, kot sem to storil v Jezusu v tistem času. Ker pa se je 

Moja manifestacija dogajala prek preprostih in neizobraženih ljudi, hkrati pa je bilo Moje sporočilo zelo 

veliko, en človeški organ intelekta ni mogel zadostovati, ampak jih je moralo biti toliko, kolikor je bilo 

potrebno. 
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112. Od Roqueja Rojasa, predhodnika Mojega oznanila, po katerem je govoril Elija, in od Damiane 

Oviedo, po kateri sem dal svojo prvo besedo v tem času, do zadnjih glasnikov je vsak od njih razkril le del 

Mojega dela, ne pa vsega Mojega sporočila. 

113. Prek Roqueja Rojasa sem vam na primer sporočil, da se je za človeštvo začelo tretje obdobje. 

Razkril sem vam odprtje šestega pečata, ki vsebuje modrost, sodbo, darove in izpolnitev številnih 

starodavnih prerokb, da bi se njihova svetloba razlila po vsakem duhu in vsem mesu. 

114. Ta človek vam je razkril skrivnost "značilnosti" ali "znaka" in vas spomnil na simbolično število 

izvoljenih tretjega veka. 

115. Kasneje vam je bil prek Damiane razkrit namen mojega prihoda ─ darovi, ki jih vsak učenec nosi 

v sebi, in tudi datum, ko se bo moja manifestacija končala. Iz teh ustnic je prišla beseda, ki jo je moj Duh 

prinesel v tistem času in jo v preprostih naukih in majhnih prilikah izrazil prvim učencem. 

Toda duhovna beseda je iz Marije prišla tudi kot sporočilo neskončne nežnosti in neizrekljive tolažbe 

za vsako trpečo srce. 

116 Pri Roqueju in Damiani je bilo vse le začetek, obljuba. Toda z leti so glasniki, ki so jim sledili, 

vedno bolj prodirali v skrivnost naloge glasnika in tako omogočili, da je moja beseda postala obsežnejša, 

da je moje delo dobilo jasno obliko in da so se razkrile skrivnosti. 

117. Koliko src je bilo opogumljenih in potolaženih, ko ste slišali mojo besedo skozi miselni organ 

mojih izbrancev! Koliko duš je bilo rešenih iz teme, ker so me slišale po posredovanju! 

118 Blagoslavljam svoje glasnike, ki so se znali pripraviti in se posvetili moji službi. 

119. Vendar pa vam prav tako povem, da so mi mnogi moji otroci obrnili hrbet in me zanikali, ker 

nosilci glasu niso bili dovolj duhovno razviti. Tem odpustim in jim dam priložnost, da sami očistijo svoje 

madeže. 

120 Preljubi ljudje: Pazite in molite do zadnjih trenutkov moje manifestacije, da boste lahko začeli 

novo fazo moje manifestacije z odločnim korakom iz duha v duha. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 357 
1 Na ta dan sta mladenič in devica stopila pred mene, da bi me prosila, naj njuno zvezo blagoslovi in 

potrdi moja ljubezen. 

2 In jaz vas sprejemam, otroci moji, ne samo v tej uri, saj ste bili vedno z menoj in jaz z vami. 

3 Prišli ste proslavit svojo zvezo, vendar vam povem: Usoda vas že dolgo združuje. Še vedno pa je 

potrebno, da ljudje praznujejo dejanje, ki priča o občestvu, o poroki dveh oseb, tako da je ta duhovno in 

človeško priznana in spoštovana. 

4 Ne udeležite se obreda, ampak pridete po božanje, nasvet Očeta in navodila Učitelja. 

5 Ste dve duši, dve srci, ki se združita v eno bitje in eno voljo. Bili ste daleč drug od drugega v 

različnih svetovih in ste prišli na zemljo ─ najprej eden in nato drugi, in v tem prehodu ste bili preizkušeni 

v svoji ljubezni in potrpežljivosti ter mi ostali zvesti. Svoje obljube ste izpolnili tako, da ste z ljubeznijo in 

vero premagali vse ovire. 

6 Ste v navzočnosti svojega Gospoda, ki krasi vašo dušo in jo spodbuja, da bi s to težko nalogo, ki 

vam jo izpostavljam, izpolnili najbolj vzvišeno stvar, ki sem jo dal ljudem v človeku. 

7 Zdaj vstopate v to institucijo ljubezni, žrtvovanja in življenja ─ odrekanja in poslušnosti usodi ─ 

za izpolnitev ideala. Da bi bil vaš korak na novi poti zanesljiv, prihajate z željo po luči, ki vam jo obilno 

razlijem. 

8 Ti, človek: sposobnosti, ki sem jih dal prvemu človeku na zemlji, sem dal tudi tebi: Talent, volja in 

energija ─ tudi moč, življenje in seme. V desni roki simbolično držite meč, v levi pa ščit. Zemeljsko 

življenje vas namreč izziva v bitko, v kateri ste vojaki, varuhi miru, pravičnosti in kreposti, zagovorniki 

človeštva. 

Postavljam vas za vojake v tej bitki in na vašo levo stran, blizu vašega srca, postavljam devico. 

Duhovno, moralno in telesno je roža, ki jo negujem na čudovitem vrtu, ki je vrt užitkov, ki si ga želijo 

človeške strasti, a ga Marija, Božanska Mati, vedno varuje in varuje ter zaliva s kristalno čisto in bistro 

vodo svoje deviškosti in čistosti. 

9 Ponižno si me prosila za to rožo in z ljubeznijo sem ti jo podaril. To je največja stvar, ki jo človek 

lahko ima v tem življenju. 

Na starše niste vezani. Da bi izpolnili to usodo, se od njih oddaljite in ostanete na poti življenjskega 

boja. Tudi vaši otroci se bodo oddaljili od vas, ko bo prišel čas, da se podajo na pot svoje usode, zapustili 

bodo starševski dom in takrat bo moškemu srcu ostala blizu le njegova življenjska sopotnica ─ ženska, ki 

si jo je izbral, ki je z njim delila radosti in trpljenje in katere zvezo z njim lahko prekine le smrt. 

10 Moja beseda ljubezni vas združuje in daje moč vašemu podjetju. 

11 Dvignite svoj obraz, hodite z odločnim korakom, bodite drug za drugega kot palica! Bodite ljubeč 

plašč, ki osuši solze, pravim vam obema. Duhovno sta oba enaka, v duhu ni spola ali razlike. Nobeden od 

vas ni nad drugim. Toda ko sem se enkrat utelesil, sem postavil moškega pred žensko. 

12 Biti moški je preizkušnja za dušo, ki ji jo podvržem. Biti ženska je prav tako zadoščenje za dušo. 

13 V človeku je moč in vedno jo mora uporabljati z razumevanjem. V ženski, ki je bila ustvarjena z 

nežnostjo in občutljivostjo, živita ljubezen in požrtvovalnost, ki se dopolnjujeta. Iz te združitve, iz tega 

občestva duš in teles, se življenje napaja kot neizčrpen tok. Iz tega semena in te rodovitne zemlje vzklije 

seme, ki mu ni konca. 

14 Blagoslavljam vas in vas združujem z roko svojega Gospodarja, s svojim božanskim poljubom. 

Pustil sem vas kot zgled med tem ljudstvom, ker ste prišli sem z duhovno pripravo in s spoštovanjem. 

15 Ljudstvo ti bo služilo kot priča in zanj sem odgovoren. Želim, da s svojim povzdignjenim 

položajem v tem trenutku posujejo vašo pot s srečo, da se vedno veselijo, ko vidijo vaše nasmehe in vaš 

mir, in da vas blagoslavljajo v vašem množenju, kot vas blagoslavljam jaz. To je moja volja. 

16 Tvoje zaveze ni potrdila roka duhovnika, ampak moj večni zakon, moja ljubezen. Vodim vas po 

poti izpolnitve, in ko se bo končala vaša življenjska pot, boste odgovarjali svojemu Gospodu. In v tistem 

trenutku boste spet zaslišali zvok te besede ─ vendar ne več človeškega glasu, ampak tistega, ki ga slišite v 

globinah svoje vesti, in rekli boste: "Oče, ki je naši duši začrtal pot, nam danes sporoča, da smo dosegli 

cilj in da bomo predstavili svoje delo." 
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Tam vas pričakujem v svojem bivališču, na vrhu gore, da boste videli svojega Gospoda. V tem trenutku 

vas bom sprejel, vam podelil svoje koristi in vas blagoslovil. 

17 Danes ti dam seme, samo eno, jutri pa mi ga boš vrnil pomnoženo. Če pa hočeš vedeti, ali mi je 

tvoje delo všeč, boš lahko ugotovil, kdaj te tvoje srce veseli in ti daje zadovoljstvo. 

Marija vas prav tako blagoslavlja, daje vam toplino in blaženost, vabi vas, da korak za korakom hodite 

po poti kreposti, vedno s tisto krepostjo in potrpežljivostjo, za katero vam je dala zgled. 

18 Blagoslavljam vas in vas združujem. 

19 Ljudje, to so moja zadnja oznanila s človeškim posredovanjem. "Kako bomo v prihodnosti 

praznovali to zakonsko dejanje?" me sprašujete, ljubljeni učenci, in jaz vam odgovarjam: "Praznujte ga v 

krogu svoje skupnosti. Združite se pred tistimi, ki so se pripravili kot apostoli tega nauka. Vendar vas ne 

bodo združili, saj te naloge nisem zaupal nikomur. Jaz sem Gospod vaše usode. Fizično in duhovno se 

pripravite na občestvo z menoj, potem bo vaša življenjska zaveza ostala neizbrisno zapisana v večni 

knjigi. 

20 Če želite v tem slovesnem trenutku, ko se dve bitji združita v eno in hodita po tej poti ljubezni, 

odrekanja in žrtvovanja, prebrati moje nauke ─ tiste, ki govorijo o teh stvareh, lahko to storite. Takrat 

bodo vaša srca ob moji besedi opogumljena v svoji odločnosti in vaši koraki bodo gotovi. 

21 Želim vam, da bi živeli s to preprostostjo in da bi imenovali srečne tiste, ki praznujejo svoj zakon z 

zadovoljstvom in veseljem. Na svoji življenjski poti bodo prejeli milost in blagoslove. 

22 Prišli bodo tvoji sošolci iz različnih verskih skupnosti in medtem ko bodo nekateri razumeli 

resničnost tega duhovnega dejanja, bodo drugi ogorčeni. Vi pa boste s svojimi krepostnimi deli dokazali, 

da sem vas blagoslovil in da je vaša zveza nerazdružljiva. 

23 Na ta dan sem vam povedal, da je trenutek praznovanja tega dejanja le potrditev vaše zaveze. Ker 

vam je bilo usojeno, da se srečate že prej, in med vama sta že obstajali privlačnost in ljubezen. Dovoljujem 

in naročam vam, da to dejanje opravite v navzočnosti vaših sorodnikov, prijateljev in staršev, da bo vajina 

poroka priznana in spoštovana. 

24 Človekova vzvišenost in intuicija še nista dovolj veliki, da bi prepoznal, da sta dva človeka 

združena v sveti zavezi v mojem imenu, čeprav ju ni združil matičar ali duhovnik. Toda ta čas bo prišel in 

takrat ne moški ne ženska ne bosta dvomila, ko se bosta srečala. Spoznali bodo uro, ki sem jo določil jaz, 

in se znali pripraviti, da bodo z zaupanjem in varnostjo praznovali zakonsko zvezo, družba pa jih ne bo 

obsojala, ker jih ni potrdil duhovnik pred oltarjem. Ta čas bo prišel, toda najprej, ko se bo svet duhovno 

dvignil, ravnajte tako, kot sem vam danes naročil. 

25 V drugi dobi sem vstopil v domove mnogih parov, ki so bili poročeni po Mojzesovem zakonu, in 

veste, kako sem jih našel? Prepiri, ki uničujejo semena miru, ljubezni in zaupanja. Videl sem sovraštvo in 

razdor v njihovih srcih, pri njihovi mizi in v njihovem taboru. 

Vstopil sem tudi v domove mnogih, ki so, ne da bi bilo njihovo zakonsko življenje potrjeno z 

zakonom, ljubili in živeli kot škrjanci v svojem gnezdu, božali in varovali svojega malega ljubljenčka. 

26 Koliko je takih, ki živijo pod isto streho, a se ne ljubijo, in ker se ne ljubijo, niso združeni, ampak 

duhovno ločeni! Vendar pa svoje ločitve ne razkrijejo zaradi strahu pred božjo kaznijo, človeškimi zakoni 

ali sodbo družbe, vendar to ni zakon; s temi ljudmi ni ne občestva ne resnicoljubnosti. 

Kljub temu pa razkazujejo svojo lažno podobnost, obiskujejo družine in cerkve, hodijo na sprehode in 

svet jih ne obsoja, ker znajo skriti pomanjkanje ljubezni. Po drugi strani pa se morajo mnogi, ki se imajo 

radi, skrivati, prikrivati svojo resnično enotnost ter prenašati nerazumevanje in krivico. 

27 Človek se ni razvil dovolj visoko, da bi pravilno videl in presodil življenje svojega bližnjega. 

Ljudje, ki imajo v rokah duhovne in posvetne zakone, ne izvajajo prave pravice za kaznovanje takšnih 

primerov. 

Toda prišli bodo časi razumevanja in vpogleda, ki vam jih napovedujem, v katerih bo človeštvo 

izpopolnjeno, in takrat boste doživeli, kot v času patriarhov pred Mojzesom, da bo združitev ljubimcev 

potekala tako, kot sem to storil danes s svojimi otroki: na duhovni način. Tako boste ravnali tudi v 

prihodnjih časih: v navzočnosti staršev tistih, ki se bodo združili, prijateljev in sorodnikov, v največji 

duhovnosti, bratstvu in veselju. 

28 Ko bo na zemlji veliko ljudi miru in dobre volje, boste videli, da bodo moje božanske ustanove 

cvetele in da bodo moji zakoni naredili vaša življenja lepša. Vrnili se bodo časi miru, sožitja in blaginje, 



U 357 

116 

ne da bi se zmanjšala vaša civilizacija ali znanost. Pač pa vam pravim, da če je človek kljub pomanjkanju 

dela na sebi odkril mnogo stvari zaradi pomanjkanja vzvišenosti, ljubezni in usmiljenja ter iz narave 

iztrgal mnoge njene skrivnosti ─ koliko več bo dosegel, če se dvigne k meni in me prosi, naj mu 

razodenem skrivnosti in razsvetlim njegovo bitje za opravljanje velikih, koristnih del! Ljudem bom 

omogočil, da iz tega sveta naredijo kraljestvo luči, odrešitve in blaginje za vse moje otroke, ker želim, da 

bi imeli mojo modrost in mir. 

29 Obdajam vas s svetlobo svojega Univerzalnega žarka, ki se spušča in prodira v vaše srce ter v njem 

vzpostavlja svoj dom, svoj tempelj. V njej sprejemam vašo daritev, davek vas, ki me ljubite, in slišim vaš 

glas, ki je hkrati prošnja in poslušnost moji volji. 

30 Kljub nesrečam, ki jih doživljate, se zaradi svoje vzvišenosti izkažete za močne in se počutite 

srečne, da ste moji učenci. Sodelujete v velikem duhovnem in zemeljskem boju, izkoristite čas, ki sem 

vam ga namenil, in v tem boju pričakujte, da boste ob pravem času poželi sadove. 

Vaše delo na zemlji bo dajalo svoj sad dan za dnem, ko boste šli k počitku, vaša duhovna dela pa bodo 

polno zacvetela, ko boste prišli do konca svojega poslanstva pri izpolnjevanju mojih zakonov. 

31 Iz vaše duše prihaja nenehna molitev za mir in olajšanje za druge ljudi, ki trpijo neskončno bolj kot 

vi. 

Poročila o uničenju, obupu in smrti dosežejo vaš narod ter vas napolnijo z bolečino in strahom ─ ne za 

vaše življenje ali življenje vaše družine, temveč za življenje drugih, ki trpijo daleč stran od vas in so vaši 

sosedje. Čutim sočutje, ko slišim vaše prošnje in ko tem narodom prinašam vaša sporočila miru in 

usmiljenja. 

32 Dragi učenci, živite v osrčju te celine. Všeč mi je, da sem vaše izraelske duše poslal v to bogato in 

rodovitno deželo s sijočim soncem, s svetlim nebom, z dolinami in gorami, poraslimi z zelenjem, lepimi in 

vodnatimi rekami ter čudovitimi cvetlicami ─ vse to lahko osveži in polepša vaše zemeljsko življenje. 

Toda sredi tega sijaja in milosti okolje ogroža neusmiljena vojna. 

     Do vas prihajajo kriki bolečine, žalostinke, bogokletje in žalitve. Toda med vami ne vidim vojnega 

razpoloženja, niste vzeli orožja v roke, da bi se branili ali napadali. V tem narodu vidim le predanost 

pravičnosti in odpor do človeške hudobije. Vendar od vas zahtevam nekaj več. Želim videti vaše zaupanje 

vame, vašo duhovno pripravljenost, da pomagate bližnjemu v njegovi ali njeni preizkušnji. 

33 Danes, tako kot v preteklosti, je človeštvo zapleteno v vojne. Ni želel gojiti semen miru, vendar 

bodo ta semena kot mana v puščavi vedno padla v srce vsakega človeka, željnega miru. 

34 V naročje družin sem poslal bitja velike vzvišenosti, da se utelesijo ─ angele, ki imajo nalogo, da 

že od otroštva upogibajo in naredijo ljubeča srca ljudi različnih ras in veroizpovedi. Toda kaj je človeštvo 

storilo tem odposlancem: podvomilo je v njihovo sporočilo, jih preganjalo in ubijalo. 

35 Videl sem, kako so ljudje v najzgodnejših časih vodili morilske vojne: V starodavni Feničiji in 

Siriji ter med Rimljani in Grki. Ni bilo spoštovanja, ljubezni in pravičnosti ─ ne med njimi, ne med ljudmi 

in ne med ljudmi. Močni ni nikoli dvignil slabotnega, mogočni ni nikoli stegnil roke k ubogemu. On, ki je 

pokazal luč civilizacije, je ni prinesel z ljubeznijo, s pravim idealizmom, ljudem, ki so bili v temi. Njegova 

osvajanja so bila vedno nasilna, sovražna, posledica želje po oblasti ali krivice. 

Ko sem jaz, Oče, videl, da nevednost vlada tako pri enih kot pri drugih, sem v naročje narodov, ki so se 

razlikovali po svojih pogledih na svet in običajih, poslal svoje preroke in popotnike, da bi govorili o edini 

resnici in jih vodili k istemu cilju. 

     Govorili so in pripravljali misli ljudi na moj prihod v dobi, ki jo zdaj imenujete druga doba. Ko je prišel 

čas mojega prihoda, sem potrdil besede teh zvestih prerokov in vse se je zgodilo, kot so rekli. 

36 Moj nauk ni bil namenjen samo judovskemu ljudstvu, četudi je bilo to duhovno pripravljeno, že v 

najzgodnejših časih očiščeno z velikimi preizkušnjami, da bi sprejelo Mesijo v svoje naročje. Toda 

oporoka, ki sem mu jo zaupal, je bila namenjena vsem ljudem vseh ras. 

Med tem ljudstvom so se pojavili apostoli, mučenci ter številni moški in ženske, ki so živeli zgledno in 

znali sejati seme ljubezni. Toda tudi v drugih domovinah in deželah daleč od Judeje je začela cveteti moja 

beseda, ki so jo prinesli moji prvi učenci. 

37 Vendar je bilo nujno, da se v tem "novem svetu", ki ga naseljujejo ljudje, ki me goreče ljubijo in 

me iščejo, da bi mi ponudili svoj dar in žrtev, zasveti luč, pride moje sporočilo ljubezni, moj nauk, ki od 

vas zahteva le, da se v meni ljubite med seboj. 
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38 Sprejel sem nepopolno čaščenje tistih bitij, ki so me ljubila, ker je bilo ponujeno iz nevednosti. 

Kasneje, ko je bila razdalja med obema celinama premagana in je bilo seme prineseno sem, da bi se 

razpršilo po tem Novem svetu in se položilo v ljubeča srca njegovih prebivalcev ─ koliko krivic in nasilja 

so tisti, ki so se imenovali Moji učenci, izvajali nad ljudmi s preprostimi srci in vzvišenimi dušami! 

39 Njihovi čisti in iskreni obredi in navade so bili deležni le obsojanja in strogosti tistih, ki so se imeli 

za superiorne in so kljub temu kazali znake največje zaostalosti. Šele počasi je to ljudstvo prek zvestih 

učencev prejelo mojo dediščino in razumelo njeno božansko čistost in izvor. 

40 Danes te vidim v novi nevarnosti, obkroženega z močnimi ljudstvi, ki si želijo tvoje dediščine in 

vznemirjajo tvojo dušo. Še niste dosegli vrha svojega sijaja, vendar boste še vedno blesteli duhovno in 

zemeljsko. Opozarjam vas, da ne bi zapadli v letargijo, da molite in varujte svojo dediščino. 

41 V tem času sem prišla k vam in vam ponovno izročila svojo zapuščino ljubezni. Moje seme ne 

propade. Močna nevihta jo lahko raznese. Ko pa mu naravni dejavniki odtrgajo klasje, zrna padejo v 

zemljo in znova vzklijejo ter se nenehno razmnožujejo. 

42 Dokler boste ljubili mir in dobroto v vseh njenih oblikah, boste luč na tem svetu, vaš narod pa 

bakla pred drugimi narodi. Med vami so že tisti, ki bodo apostoli miru. Pripravil sem njihove duše, da bo 

ta luč zacvetela v njihovih besedah in navodilih. Potem boste vi, ki delate duhovno, skupaj s svojimi 

vladarji, ki skrbijo za blaginjo tega ljudstva, uspeli razširiti svoje koristi na tiste, ki hrepenijo po miru, 

resnici in pravičnosti. 

43 Svetloba je simbolično prišla z Vzhoda na Zahod, zdaj pa se bo to sporočilo, ki sem vam ga 

prinesel, preselilo z Zahoda na Vzhod in obe se bosta združili v eno, tako kot znanje resnice, civilizacije in 

rase. Ko se boste združili, boste spoznali, da luč ni prišla od človeka k človeku, ampak od Božjega Duha k 

njegovim otrokom. 

44 Danes me mnogi zavračajo, zanikajo in poskušajo ustvariti nove poti. Toda ravna in ozka pot 

Zakona je povsod, kjer so ljudje. Kajti ta zakon je v srcu, v talentu, v duhu vsakega človeka ─ ena sama 

pot, po kateri boste prišli do mene, ki vedno kliče k dobroti, usmiljenju in preudarnosti. Lahko vas bodo 

obremenjevale velike preizkušnje in se boste pod njihovo težo zrušili. Če pa ljubite pravičnost, boste vstali 

močnejši kot prej in zmagali, kajti le dobrota se ohrani skozi stoletja. 

45 Če si želite miru za neko ljudstvo, vam ni treba iti k njemu. Zagotovite mir v svojem srcu ali 

domu. To bo dovolj, da bo duh tega ljudstva postal harmoničen in enoten. 

46 Dobro in zlo se lahko prenašata na daljavo. Zato sem vas naučil, da s pripravljeno dušo priskočite 

na pomoč tistim, ki potrebujejo vašo pomoč, ne glede na to, ali so blizu ali daleč. Pazite pa, da ne pošiljate 

misli, ki spodbujajo vojno. Ne želite si poraza enega naroda in zmage drugega, saj bo ta vpliv prišel in 

povzročil preobrate. Predvsem ljubite in bodite popustljivi do vseh soljudi. 

47 Če vas pretresajo bolečine ranjenih, ki so trpeli neusmiljenost vojne, in jim želite poslati malo miru 

in tolažbe, poiščite najbližjega bolnika, vzemite ga za zastopnika odsotnih in v mojem imenu vanj položite 

svojo milost, jaz pa bom pobožal in ozdravil množico bolnikov v teh bolečin polnih narodih. 

48 Poskrbite, da bo vaš dom tempelj, iz katerega bo izžarevala svetloba, ki bo objela vse, ki vas 

obkrožajo, onkraj teh meja pa bodo drugi občutili dobro počutje in bili deležni vaše priprave. 

49 Kmalu se boste spominjali Mesijevega rojstva. Bližajo se dnevi, ko se bo človeštvo spominjalo 

tega dogodka. Narodi, ki še vedno živijo v miru, ga bodo praznovali z veseljem. Toda v oddaljenih 

narodih je veliko ljudi, za katere je prišel čas stiske in ki bodo skušali za trenutek pozabiti tesnobo, strah, 

poklicati mojega Duha in priklicati spomin na ta dogodek. Drugi že trpijo zaradi posledic vojne, ki jih je 

pahnila v siromaštvo in bedo ter jih prisilila, da spoznajo bolečino v vseh njenih oblikah. 

50 Vse bom ovila s svojo ljubeznijo, odgovorila bom na njihovo molitev in tok svetlobe bo obsijal to 

človeštvo. 

51 Potrebno je, da se pripravite, da v svojih srcih ohranite vso ljubezen, ki sem vam jo razodel ob 

dveh priložnostih, da bi se med seboj ljubili s popolno ljubeznijo in bili vedno priprošnjiki in posredniki 

resnične pravičnosti. Izbral sem te namreč, da bi s tvojim posredovanjem sklenil zavezo z vsemi ljudmi. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 358 
1 Blagoslovljeni ste vsi, ki poslušate njegovo besedo kot ena duša, ne samo na tem kraju, ampak na 

vseh krajih, kjer se zbirate, da bi bili s svojim Očetom. 

2 Zelo kratek je čas, ki vam je ostal za sprejemanje mojih naukov skozi usta mojih glasnikov, da bi 

se naučili, kako se pripraviti na to, da me boste potem poslušali v duhovni tišini. A resnično, povem vam, 

nikoli vas ne bom zapustil, vedno vam bom tako blizu, kot sem vam v teh trenutkih. 

3 Sem vseprisoten, sem v celotnem vesolju in v vsakem od svojih otrok. Toda vsi ne čutite bližine 

svojega Očeta, prisotnosti svojega Boga. 

4 Svoje svetišče imam v tvojem srcu, dal sem ti ključ, da ga lahko odpreš. Toda to se mora roditi iz 

vaše lastne volje, to je vaša dolžnost. 

5 Dal sem vam duha, ki je del mene, in materialno lupino, v kateri živite na zemlji. Toda resnično 

vam povem, da boste dosegli duhovno osvoboditev, če boste znali premagati preizkušnje, skozi katere 

morate iti v tem življenju. 

6 V Prvem času sem razsvetljenim duhovnim bitjem dal nalogo, da se utelesijo na tem planetu in 

spregovorijo človeštvu kot preroki. V drugi dobi je iz mojega velikega usmiljenja moja Božanska beseda 

postala človek, da bi bolje razumeli svojega Boga. Prišel sem v Jezusu, da bi vam govoril o ljubezni. In 

zdaj, v tretjem veku, sem ponovno prišel ─ v Duhu ─ da vam podam svoj nauk. 

7 Veliko časa je moralo preteči, da je človeštvo doseglo duhovno zrelost. Vedno ste se podrejali 

dvema skrajnostma: prva je bila materializem, s katerim ste iskali večje svetovne užitke, vendar je to v 

resnici škodljivo, saj preprečuje duhu, da bi izpolnil svojo nalogo. Izogibati pa se morate tudi drugi 

skrajnosti: omrtvičenju "mesa", popolnemu zanikanju vsega, kar pripada temu življenju; saj sem vas poslal 

na zemljo, da bi živeli kot ljudje, kot človeška bitja, in pokazal sem vam pravo pot, da boste živeli tako, da 

boste "dali cesarju, kar je cesarjevega, in Bogu, kar je Božjega". 

8 Za vas sem ustvaril ta svet z vso njegovo lepoto in popolnostjo. Dal sem vam človeško telo, s 

katerim lahko razvijete vse sposobnosti, ki sem vam jih dal, da bi dosegli popolnost. 

9 Oče ne želi, da bi se odrekli vsem dobrim stvarem, ki vam jih ponuja ta svet. Toda telesa ne smete 

postavljati nad dušo, saj je telo minljivo, duša pa pripada večnosti. 

10 Borite se, borite se, da bi dosegli popolnost duše. Pokazal sem vam pot do tega cilja. Za obrambo 

pred izdajstvom na poti življenja sem vam zaupal molitev kot "orožje", ki je boljše od vsakega 

materialnega orožja. Najboljše orožje pa boš imel, ko boš izpolnil moj zakon. 

11 Iz česa je sestavljena molitev? Molitev je prošnja, priprošnja, čaščenje in duhovna kontemplacija. 

Vsi njeni deli so nujni in eden izhaja iz drugega. V resnici vam pravim: Človek me prosi, naj izpolnim 

njegove želje, zadovoljim njegova hrepenenja ─ to, kar se mu zdi najpomembnejše in najbolj odrešujoče v 

njegovem življenju. In resnično, povem vam, otroci moji, Oče sliši prošnje in vsakemu da, kar najbolj 

potrebuje, kadarkoli je to v njegovo dobro. Vendar se varujte, da ne bi prosili za nekaj, kar je v nasprotju z 

odrešitvijo vaše duše. Kajti tisti, ki prosijo le za materialne dobrine, za telesne užitke in minljivo moč, 

prosijo, da se njihova duša zapre v verige. 

12 Telesne radosti prinašajo le trpljenje ─ ne le na tem svetu, temveč tudi po prehodu v duhovni svet; 

kajti tudi tam lahko doseže vpliv teh telesnih želja; in ker se jih duša ne more osvoboditi, jo te želje še 

naprej mučijo in se želi vedno znova vrniti na zemljo, da bi se ponovno utelesila in še naprej živela 

materialno. Zato, otroci moji, prosite le za tisto, kar resnično potrebujete za dobro svoje duše. 

13 Druga vrsta molitve, priprošnja, izhaja iz ljubezni do bližnjega, iz ljubezni, ki sem vas je naučil kot 

Učitelj, ko sem prišel na ta svet. Molite za svoje brate in sestre blizu in daleč, za tiste, ki trpijo posledice 

vojne v različnih narodih, ki prenašajo tiranijo minljivih vladarjev tega sveta. 

14 Pripravite se, o moji otroci, molite za svoje soljudi, toda tudi pri tej priprošnji morate vedeti, kako 

prositi, kajti pomembna je duša. Če so brat, starši ali otroci bolni, molite zanje, vendar ne vztrajajte, da 

ostanejo v tem življenju, če duša tega ne potrebuje. Raje prosite, da bi bila ta duša osvobojena, da bi se v 

trpljenju očistila in da bi bolečina pospešila njen razvoj navzgor. Zato vas je Učitelj že v drugi dobi naučil, 

da morate reči: "Oče, zgodi se tvoja volja." Oče namreč bolje kot vsi njegovi otroci ve, kaj duša potrebuje. 

15 Tretja vrsta molitve, čaščenje Božjega Duha, pomeni čaščenje vsega, kar je popolno, kajti s to 

vrsto molitve se lahko združite s popolnostjo, z ljubeznijo, ki zajema celotno vesolje. V adoraciji lahko 
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najdete stanje popolnosti, ki ga morate vsi doseči, adoracija pa vas vodi naprej v duhovno kontemplacijo, 

ki vas skupaj z adoracijo pripelje do združitve z Božjim Duhom, Virom večnega življenja ─ Virom, ki 

vam dan za dnem daje moč za dosego Očetovega kraljestva. 

16 Tako morate moliti: začeti s prošnjo in končati z duhovno kontemplacijo. To vam bo dalo moč. 

17 Ko boste dobro pripravljeni, se ne boste borili le zase, temveč boste pomagali tudi sočloveku, da 

bo šel po tej poti. Ne morete namreč doseči odrešitve samo zase, ampak se morate boriti za odrešitev 

vsega človeštva. 

18 Ljudje kričijo: "Če je Bog usmiljenja in ljubezni, zakaj morajo dobri trpeti zaradi hudobnih in 

pravični zaradi grešnikov?" Resnično, povem vam, otroci moji, nihče ni prišel na ta svet samo zaradi 

lastne odrešitve. Ni osamljen posameznik, ampak je del celote. 

19 Ali ne trpi zdrav in popoln organ v človeškem telesu, če so drugi organi bolni? 

To je materialna primerjava, da bi lahko razumeli odnos, ki obstaja med vsako osebo in drugimi. Dobri 

morajo trpeti zaradi slabih, vendar dobri niso povsem nedolžni, če si ne prizadevajo za duhovni napredek 

svojih bratov in sester. Toda kot posameznik ima vsak svojo odgovornost in ker je del mojega Duha in mu 

je podoben, ima voljo in inteligenco, da prispeva k napredku vseh. 

20 Od prve dobe sem vam govoril po svojih prerokih, da bi vas vodil, ne pa da bi vas prisilil k 

izpolnjevanju mojega zakona. 

Toda čas je minil in človeška duša se je razvila, dozorela in zdaj lahko razume svoje poslanstvo kot 

duša. Človeštvo, ki je tako blizu prepadu, pogubi, potrebuje vašo duhovno pomoč. 

21 To je bitka, zadnja bitka, najhujša in najbolj strašna bitka med temo in svetlobo. Vsi duhovi teme 

se v tem času združujejo in vsi duhovi svetlobe se morajo soočiti s to močjo. 

22 Vi, ki ste me slišali, ki nosite v sebi luč Svetega Duha, prebudite se! Ne zapravljajte več časa za 

zemeljske užitke, za začasne cilje. Borite se za človeštvo, borite se za prihod Očetovega kraljestva na ta 

svet. To je poslanstvo, ki ga namenjam vsem, od najmanj do najbolj izobraženih. 

Z vami je duhovni svet, predvsem pa Oče, poln ljubezni in usmiljenja ─ Oče, ki z neskončno bolečino 

gleda na trpljenje, ki ga ljudje povzročajo drug drugemu. 

23 To je bitka svetlobe proti temi in vsak od vas se mora boriti do zmage. 

Molite, otroci moji, z vso iskrenostjo. Sledite poti, ki vam jo je pokazal Oče, ko vam je to jutro milosti 

govoril o molitvi. To je vaše poslanstvo, tako boste dosegli duhovnost zase in odrešitev za tiste, za katere 

molite. 

24 Bliža se ura, ko boste zadnjič slišali moj glas po človeških instrumentih. Toda Oče vam ponovno 

pravi: Po letu 1950 se vam ni treba ničesar bati, če ste združeni v ljubezni. 

25 Ne mislite, da iščem samo tiste, ki so čistega srca ─ ne, iščem izgubljene, omadeževane, ki so 

najbolj potrebni mojega usmiljenja. Prav tako ne mislim, da imam preference ─ ne za tiste, ki živijo v 

razkošju, ne za tiste, ki živijo v revščini. Iščem dušo, ki potrebuje luč ─ bolno, trpečo, lačno, in te potrebe 

izpolnjujem tako pri bogatih kot pri revnih. 

26 K vsem prihajam, da bi jim prinesel sporočilo luči, tolažbe in upanja z naukom, polnim ljubeče 

pravičnosti. Resnično, povem vam: kdorkoli bo pil iz tega vira, ne bo nikoli razočaran. 

Kdor v njem išče nekaj za svoje dobro, bo to našel. Vse, kar vam ponudim, je res, vse, kar vam obljubim, 

se bo uresničilo. V moji besedi ni laži, ki jih je vaš svet v tem času poln! 

27 Strinjam se z vami, da ste postali dvomljivci na zemlji, ker so vam vaši soljudje obljubili veliko 

stvari, a niso izpolnili ničesar. Zato je na milijone ljudi, ki ničesar ne verjamejo in ničesar ne pričakujejo, 

ker so iz enega razočaranja v drugo postali žrtve. Vendar vas sprašujem: Kaj pričakujete od 

materialističnega, sebičnega in nečloveškega sveta? Kaj pričakujete od tistih, ki vladajo svetu in jim ne 

vlada vest, ki je edina luč, ki vodi na pravo pot? 

28 Vrnite se k meni, vendar se mi približajte brez pritožb in zamer do soljudi. Pridite k meni in 

dovolite, da moja beseda znova prižge luč vere v vaši duši. Takrat ne boste več šibki, grenkoba se bo 

umaknila od vas, namesto nezaupanja in strahu pred ljudmi boste imeli pogum za življenje, upanje in 

ljubezen do bližnjega. 

29 Ko bo moja luč prodrla v vsa srca in se bodo ljudje, ki vodijo narode, ki jih poučujejo, in vsi tisti, 

ki imajo najpomembnejše naloge, pustili voditi in navdihovati tej višji luči, ki je vest, takrat boste lahko 
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zaupali drug drugemu, takrat boste lahko zaupali svojim bratom, ker bo moja luč v vseh in v moji luči 

bosta prevladovali moja prisotnost in moja pravica ljubezni. 

30 Danes živite v času duhovne zmede, ko zlo imenujete dobro, ko verjamete, da vidite svetlobo tam, 

kjer je tema, in ko dajete prednost odvečnemu pred bistvenim. Toda moje vedno pripravljeno in koristno 

usmiljenje bo pravočasno posredovalo, vas rešilo in vam pokazalo svetlo pot resnice ─ pot, s katere ste 

skrenili. 

31 Narodi napredujejo in njihovo znanstveno znanje se povečuje. Vendar vas sprašujem: Kaj je ta 

"modrost", s katero se ljudje, bolj ko prodirajo vanjo, bolj oddaljujejo od duhovne resnice, v kateri je vir in 

izvor življenja? 

32 Gre za človeško znanost, za štipendijo, kot si jo je zamislilo človeštvo, obolelo za egoizmom in 

materializmom. 

33 Potem je to znanje napačno in ta znanost slaba, saj ste z njo ustvarili svet bolečine. Namesto 

svetlobe vlada tema, saj ljudstva vse bolj pehate v pogubo. 

34 Znanost je svetloba, svetloba je življenje, je moč, zdravje in mir. Ali je to plod vaše znanosti? Ne, 

človeštvo! Zato vam pravim: dokler ne dovolite, da bi luč Duha prodrla v temo vašega uma, vaša dela 

nikoli ne bodo mogla imeti visokega in duhovnega izvora, nikoli ne bodo mogla biti več kot človeška dela. 

35 Resnično znanje, spoznanje dobrega, je v meni in jaz sem tisti, ki ga navdihujem v tistih, ki so mi 

ponudili svoje misli kot shrambo za moja razodetja. To so ljudje, ki so svoj obstoj požrtvovalno posvetili 

odkritju, razodetju, ki je v dobro človeštva. Ti ljudje so resnično odprli poti svetlobe, resnično so prinesli 

sporočilo miru, zdravja in tolažbe svojim soljudem. Nekateri so opravili popolna dela, drugi so bili 

popotniki. Nekateri, tako kot drugi, pa so vas z deli naučili, da so bili dobrota, ljubezen in dvig duše ključ 

do njihove zmage. 

36 Resnično, povem vam, da boste z idealom delati dobro in prinašati mir tistim, ki ga potrebujejo, 

lahko odprli najbolj skrivna vrata moje zakladnice, ker ni 

vrata, ki se upirajo klicu ljubezni. Tisti, ki pa si zaradi sebičnih in arogantnih ciljev prizadeva za učenje, 

znanje in moč, mora krasti, mora ukrasti, da bi si prisvojil nekaj od tega, kar želi, da bi se mu razkrilo. 

37 Iz vsega tega lahko sklepate, da če je cilj vaše znanosti blaginja in višji razvoj človeštva, bodo 

vrata zakladnice odprta in bodo človeku razkrila neskončne skrivnosti življenja. 

38 Kako malo ste si pridobili za svoje dobro in kako veliko ste mu ukradli, da bi vam storili zlo! 

39 Blagoslovljeno ljudstvo Izraela: Vstani v molitvi, da boš začutil mojo navzočnost. Blagor tistim, ki 

z molitvijo čutijo vpliv mojega božanskega Duha, saj se ne bodo počutili osiroteli, ko se bo moja beseda 

prenehala razodevati prek glasnikov. 

40 Blagor tistim, ki molijo z ljubeznijo in čistostjo ter se dvigajo, da bi se mi približali. Resnično, ne 

sodim, ali so vaše molitve boljše ali nepopolne. Pozoren sem na vsako prošnjo, vendar sem Mojster in vas 

učim moliti. Jaz sem popoln in vas popravljam, da ne bi zagrešili nobene nepopolnosti. 

41 Preljubi ljudje: Kolikokrat je Oče videl, da so ljudje na zemlji opravili popolno delo v človeku, in 

to mi je bilo všeč. Vendar Mi še ne pokažete popolnih del v duhovnem, kajti duhovno popolnost boste 

dosegli šele, ko boste zavrgli vso materializacijo. Tedaj bo vaš duh, ljudje, zagledal višje življenje, videl 

bo moje obličje in slišal moj ljubeči glas. Resnično bo razumela moj zakon in vedela, kdo je, kdo je bila in 

kdo bo v večnem življenju. 

42 V tem času, Izraelci, ste v tej telesni lupini, v katero sem vas poslal reinkarnirati, kot otrok. Vendar 

ne skrbite, sanjajte o popolnosti, iščite jo in si prizadevajte zanjo. Vaša usoda je, da človeštvu utirate pot 

miru, kreposti, poučevanja in razodetja. 

43 Vaše poslanstvo, izvoljeno ljudstvo, je, da človeški duši omogočite, da najde svojega Stvarnika v 

svojem lastnem bitju. 

44 V treh časih ste našli pot, ki vodi k popolnosti, saj je vaša vest kot svetleč svetilnik, v katerem je 

goreča bakla. Toda na tej poti ste bili šibki in niste mogli zaznati duhovne slave. Marljivost in aroganca sta 

si podredili vašo dušo in svoje darove ste uporabili le za ustvarjanje kraljestev na tem svetu ─ kraljestev, 

ki jim ne pripadate; bili ste gospodarji in imeli bogastvo, imeli ste služabnike in pridobili nazive, 

povzdignili ste se nad druge in pozabili ste na svojega Očeta, pozabili ste na svoje poslanstvo. 
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Toda potem se je celo svet dvignil proti vam, vas ponižal in si vas podredil. Toda v suženjstvu, v 

katerega si padel, Izrael, me nisi pozabil, izkoristil si čas priprave, da si ponovno stopil na pot, ki te vodi k 

meni, in poslušal si glas svoje vesti. 

45 Zakaj je Oče dopustil te padce? Zakaj je Oče dopustil, da ste spoznali vse nečimrnosti, vse težave 

in lažno slavo tega življenja? Ali je Oče to res dovolil? 

Da, moje izvoljeno ljudstvo, dovolil sem, da se pred menoj dvigne stolp pokvarjenosti in človeškega 

greha. Dopustil sem, da se je v mojem stvarstvu pojavilo sedem velikih grehov, zaradi katerih so nastali 

vsi drugi. Resnično vam pravim: Greh ne izvira iz mene, ne izvira v meni. Dopustil sem, da obstaja le zato, 

da bi vaša duša pridobila izkušnje, da bi lahko cenila veličino svojega Boga, njegovo popolnost, 

pravičnost, ljubezen, resnicoljubnost ─ da bi lahko cenila, kar je popolno, in vedela, kaj je nepopolno. 

46 Oče pa vam pravi: Zdaj je dovolj! Našel sem vas zaprte, obremenjene z verigami, težavami in 

boleznimi. Vendar me sredi svoje ječe niste pozabili in pravim vam: Veruj vame in vate, Izrael, osvobodil 

te bom! 

47 Tvoj razvoj je velik, tvoja duša je velika in me pozna. V njem boste kopičili resnico, iskrenost, 

usmiljenje in ljubezen, s temi darovi pa boste lahko svetu prinesli mir, harmonijo, svetlobo in odrešenje. 

48 Kdo vam lahko zagotovi mir na tem svetu in omeji vojne, ki so zajele narode? To so vaše 

sposobnosti, to je vaša resnična veličina, ki temelji na ponižnosti, krotkosti. Blaženi ljudje, nikoli ne 

dajajte besede ljubezni ali resnice za zemeljski denar, nikoli ne pretiravajte v usmiljenju z laskanjem, kajti 

potem ne boste pričevali, da ste moji učenci. 

49 Izraelsko ljudstvo tega tretjega veka mora biti zgled ponižnosti, krotkosti in duhovnosti. Hodite po 

poti popolnosti. Zdaj veste, blagoslovljeni ljudje, da mir, modrost in pouk, ki jih vlijem v vaše duše, niso 

namenjeni le temu, da jih kopičite, ampak da jih razdelite, prenesete in razširite med ljudi. Za to ste 

pooblaščeni vi. 

50 Mojster vam pravi: "Ne bo dovolj, če ne boste delali zla. Delajte dobro, da boste vredni mojega 

nebeškega kraljestva. Odpustil sem ti vse tvoje napake, vse tvoje padce, očistil sem te vseh madežev s 

svojo besedo, s svojo krvjo in svojimi solzami. Zato vas prosim, da se borite, da se trudite, da boste prišli 

do konca življenjske poti, kjer sem jaz. 

51 Ljudje, zavedajte se velikega poslanstva, ki vam ga je Oče zaupal v trenutku vašega stvarjenja. Ne 

veste, ali ni to zadnja priložnost za bivanje na zemlji. Če pa boste svoje poslanstvo pustili nedokončano, 

vas bom spet poslal na svet ─ nekatere, da bi poželi žetev, druge pa, da bi dokončali začeto poslanstvo. 

Drugi med vami pa se ne bodo vrnili na Zemljo. Dal jim bom poslanstva, da bodo delali in se borili v 

duhovnem svetu. 

52 Razkril vam bom velike lekcije iz Visokega onkraj. Zdaj vas namreč pripravljam na duhovno 

življenje, na resnično življenje ─ življenje, ki nima ne začetka ne konca. Jaz te bom pripravil, ti pokazal 

pot in tudi vrata, ker si prvorojenec, ki sem ga vedno učil poti, ki jo boš učil tudi druge. Tako kot sem vam 

pokazal pot na tem svetu, jo morate prepoznati tudi v Visokem Onkraj. Potem boste še naprej vodili duše 

po poti, ki vas vodi k resničnemu miru. 

53 Ljudje: Prišel je čas, da veste, kako moliti. Danes vam ne govorim, da bi padli na zemljo, ne učim 

vas moliti z ustnicami ali me klicati z izbranimi besedami v lepih molitvah. Danes vam povem: Miselno se 

obrnite k meni, dvignite svojo dušo in vedno se bom spustil, da boste začutili mojo navzočnost. Če ne veš, 

kako govoriti s svojim Bogom, mi bo dovolj tvoje kesanje, tvoje misli, tvoja bolečina, dovolj mi bo tvoja 

ljubezen. 

54 To je jezik, ki ga slišim, ki ga razumem, jezik brez besed, jezik resnicoljubnosti in iskrenosti. To je 

molitev, ki sem vas je naučil v tem tretjem obdobju. 

55 Kadarkoli ste opravili dobro delo, ste čutili moj mir, zagotovilo in upanje, saj vam je Oče takrat 

zelo blizu. 

56 V moji besedi je ogenj in z njim uničujem plevele. 

57 "Ljubite se med seboj! Ne norčujte se iz lažnega boga, ki ga časti vaš sočlovek. Ne razglašajte 

naukov svojih soljudi za napačne, pa naj bodo še tako napačni. Če želite, da vas ljudje spoštujejo in vam 

sledijo, morate najprej pokazati spoštovanje. Nikogar se ne bojte, ker sem vam dal resnico in dar besede. 

Postavite se, spregovorite in prepričajte soljudi. V besedi je balzam, ljubezen, moč in življenje. V besedi je 

moč, da se lahko odprete. 
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58 Moja beseda bo ostala zapisana za vse čase, iz nje boste sestavili knjigo tretjega veka, tretjo 

zavezo, zadnje Očetovo sporočilo; kajti v vseh treh vekih je imel Bog svoja "zlata peresa "*, da bi 

človeštvu zapustil svojo modrost. 
* Ta izraz se nanaša na oznako tistih udeležencev božjih oznanil, ki so imeli nalogo zapisati Gospodovo besedo v 

stenografski obliki. 

59 Mojzes je bil prvo "zlato pero", ki ga je Oče uporabil, da je na zvitek z neizbrisnimi črkami zapisal 

dogodke prve dobe. Mojzes je bil Jehovovo "zlato pero". 

60 Med mojimi apostoli in sledilci druge dobe je imel Jezus štiri "peresa": Mateja, Marka, Luko in 

Janeza. To so bila "zlata peresa" božanskega učitelja. Ko pa je napočil čas, da se Prva zaveza poveže z 

Drugo zavezo z vezmi ljubezni, znanja in duhovnega napredka, je postala ena knjiga. 

61 V tretjem času, ko boste imeli mojo besedo na novo, sem določil tudi "zlata peresa", da bi se 

ohranila v pisni obliki. 

Ko bo prišel čas, boste sestavili eno samo knjigo in ta knjiga, knjiga tretjega obdobja, bo ─ ko bo prišel 

čas ─ prav tako združena s knjigo drugega in prvega obdobja, nato pa bo iz razodetij, prerokb in besed treh 

obdobij nastala Velika knjiga življenja* za izgradnjo vseh duš. 

Takrat boste vedeli, da so se vse besede ─ od prve do zadnje ─ izpolnile v resnici in v duhu, da so bile 

vse prerokbe predvideni potek zgodovine, ki ga je Oče razodel človeštvu. Kajti samo Bog lahko zapiše 

dogodke, ki se bodo zgodili.  
* Pojasnjevalno besedilo iz 85. navodila, 24. verz Knjige resničnega življenja: "Ni se vam treba truditi, da bi se ta 

(trenutno nastajajoča) zaveza ali knjiga združila s prejšnjimi, kajti Jaz sem tisti, ki sem v tej knjigi združil razodetja in 

nauke treh časov ter iz njih povzel bistvo, da bi ustvaril eno sporočilo." 

62 Ko so govorili preroki, to niso bili oni, ampak Bog, ki je to storil po njihovem posredovanju. 

63 Svojim novim izbrancem sem dal zadostno pripravo, kot so jo imeli Mojzes in štirje učenci druge 

dobe, da bi bila Moja beseda zapisana v popolni celovitosti, jasnosti in resnici, saj je namenjena jutrišnjim 

generacijam; če pa bi kdo nameraval dodati ali izbrisati iz te knjige, ga bom poklical na odgovornost. 

64 No, moji ljubljeni otroci: kdo pripisuje pomen knjigi, ki jo začenjate sestavljati? V resnici ─ nihče! 

Toda prišel bo čas, ko vas bo človeštvo, polno želja in radovednosti, prosilo za vašo knjigo, in takrat se bo 

prebudilo, raziskovalo mojo besedo in o njej razpravljalo. V tem spopadu idej bodo nastale stranke ─ 

znanstveniki, teologi in filozofi. Narodi bodo prejeli pričevanje o tvoji Besedi in Knjigi modrosti in vsi 

bodo govorili o mojem nauku. To bo začetek nove bitke, vojne besed, misli in ideologij, toda na koncu, ko 

bodo vsi v resnici in v duhu spoznali, da je Gospod napisal Veliko knjigo življenja, se bodo med seboj 

objemali kot bratje in se ljubili, kot je moja volja. 

65 Zakaj Jehovova beseda v prvi dobi ni bila dovolj, da bi združila svet, in Jezusov nauk tega ni 

zmogel v drugi dobi? Zakaj v tem času, ko od leta 1866 izročam svojo besedo, ni bilo dovolj, da bi se 

narodi med seboj ljubili in živeli v miru? 

66 Nujno je, da se vse tri knjige združijo v eno, da bi ta Beseda razsvetlila ves svet. Tedaj bo 

človeštvo sledilo tej luči in babilonsko prekletstvo bo odpravljeno, saj bodo vsi ljudje brali Veliko knjigo 

resničnega življenja, vsi bodo sledili istemu nauku in se ljubili v duhu in resnici kot Božji otroci. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 359 
1 Preljubi učenci: Veselite se zadnjih manifestacij svojega Učitelja in po tem času pridite na pot 

molitve, da bi se pogovarjali z menoj. Vedno molite ─ v dneh miru in v dneh preizkušenj, da se boste 

počutili močne in pogumne za soočanje s preizkušnjami. 

2 Ta čas je bil čas širjenja duhovnih obzorij in sreče za tiste, ki so razumeli, kako razlagati moje 

nauke. Otrok se je srečal s svojim Očetom in se zaradi naukov, ki jih je prejel, počutil tako varnega na 

njegovih prsih, tako močnega v svojih prepričanjih in tudi tako ljubljenega, da bo živel samo zato, da bo 

varoval svoj zaklad in se spominjal privilegija, ki mu je bil podeljen. Zavedajte se, da vse svoje otroke 

ljubim z enako ljubeznijo. Vsi tvorite mojo družino, in četudi je le majhno število od vas neposredno 

videlo mojo manifestacijo prek človeka, ste vsi prejeli svetlobo in navdih od mene. 

3 Vsak človek ima srečanje z menoj in vsi boste prišli k meni. Načini so pripravljeni. Najprej so bili 

poklicani najpreprostejši možgani, potem bodo prišli drugi. Prišli bodo ponižno, s sklonjenimi dušami, 

brez uporništva in lažne veličine. In v tisti uri jim bom odpustil njihovo ponižnost in samospoznanje ter 

jim dal velika naročila za izpolnitev velikega poslanstva, ki jih čaka. 

4 V tistem času, ko bom poklical vse, bodo trdovratni postali predani, srčni bodo postali nežni in 

ponosni se bodo znali ukloniti s pravo poslušnostjo. Kajti moj Duh bo vse naučil, razsvetlil in blagoslovil 

moje zelo ljubljene otroke, iz njihovih duš pa bo vzklila molitev, ena sama ljubezenska pesem za 

njihovega Očeta in Stvarnika. V teh dneh bodo na ta planet vstopile duše velikih kreposti, tiste, ki so se tu 

že spreobrnile, pa bodo z veliko željo po popolnosti odšle v druge duhovne domove. 

5 Resnično vam pravim, vi, ki ste sledili mojim naukom, ko bodo ti glasniki utihnili in ne bodo več 

prenašali moje besede, ne boste čutili, da se oddaljujem od vas. Čutili me boste blizu, imeli me boste v 

svojem notranjem templju in v njem boste še naprej slišali moj glas ter z njim moje vodstvo in tolažbo. 

6 O tem, kaj se bo zgodilo na tem svetu po letu 1950, veste le malo. Vendar vas opozarjam in vam 

povem, da so v grenki čaši, ki jo zdaj pije človeštvo, na njenem dnu še vedno kvasovke in bolečina se bo 

še povečala. Toda potem, ko se bo končala njena sprava, ji bo odstranjen in ponujen ji bo nov kelih 

veselja. 

7 Duhovni svet bo še naprej nudil zavetje in varoval ljudi kot pozoren varuh njihovih življenj in 

popolnosti ter tako izpolnjeval poslanstvo, ki ga je prejel od mene. 

8 Po moji zadnji lekciji boste še naprej preučevali moje besede, da boste vedeli, kaj storiti, in ko se 

bo to zgodilo, boste skupaj z menoj tvorili enoten duh pomoči in zaščite za človeštvo. 

9 Božanska Mati izliva svojo najnežnejšo ljubezen v vse svoje otroke. Je zaščitni plašč za revne in 

osirotele ter nežna skrb za bolne in nemočne. Njen duh, ki se zavzema za vse, pomaga temu svetu v uri 

preizkušnje. 

10 V mislih se sprehodite skozi svoj svet in svojim soljudem prinesite sporočilo tolažbe in bratstva. 

Na zadnji dan svoje manifestacije bom govoril vsem narodom in moje besede bodo ostale neizbrisno 

zapisane v mojih učencih. Zapuščam vas kot apostole, da greste k tistim, ki vas potrebujejo. 

11 Ob mojih prsih se pomiri in pozabi na svoje stiske. Kajti na zadnji dan svojega pojavljanja bom za 

vas rešil velike težave, ki mi jih prinašate. 

12 Pripravite se, kajti ura preizkušnje se že približuje! Blagoslovljeni nosilci glasu, ki so do zadnjega 

trenutka predano prenašali moj navdih in se zavedali svojega poslanstva. 

13 Vidci bodo imeli vtis, da se v meni dogaja nova žrtvena smrt, ker moj Duh iz ljubezni do ljudi 

neskončno ponavlja njegovo trpljenje. Zapomnite si vse te dokaze ljubezni, da boste našli odrešitev. 

14 Marija bo skrbela za vas na vaši dolgi poti, stala vam bo ob strani, kakor je stala ob mojih učencih 

v drugi dobi. Bila je ljubeča in nežna Mati, ki je s svojo nežnostjo dajala pogum dušam, polnila njihova 

srca z veseljem in z njimi delila ure bolečine. In ko je molila, so se tudi Materine misli dvignile in čakale 

na Očetovo voljo. 

15 V tem času vas bo Marija pokrila s svojim duhovnim plaščem, da vas ne bodo presenetile 

prihajajoče preizkušnje. 

16 S svojimi dušami in srci boste oblikovali tempelj, v katerem se bo Sveti Duh razodeval, da boste 

svetu pustili pečat poslušnosti in duhovnosti. 

17 Moja beseda bo kot luč nove zore postopoma razsvetlila in prebudila prebivalce vseh narodov. 
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18 Jaz sem zvezda, ki vas vodi v obljubljeno deželo. Tu je koncert moje besede, prežet z ljubeznijo, ki 

spodbuja vašo dušo na njenem potovanju. 

19 Ko vas je bolečina približala meni, vas sprejemam z ljubeznijo ─ zaupajte mi. Jaz hočem biti s 

teboj in ti boš z menoj, da bova ti in jaz eno v tej harmoniji. Želim biti vaš spremljevalec, ki vam kaže pot 

do vašega razvoja ─ luč, ki gre vedno pred vami. 

20 Jaz sem Mojster, ki vas spreminja in duhovno oblikuje, ki vaše srce napolni z nežnostjo, da se ta 

izrazi v vaših besedah, pogledih in delih. 

21 Bodite v sozvočju z ljubeznijo, ki je moč, ki premika svetove v univerzalnem soglasju. Približajte 

se mi, da boste prejeli bistvo moje besede, da boste občutili neizmernost moje ljubezni, da boste tudi vi 

opogumljali trpeče in osušili solze tistega, ki joka. 

22 Jaz vam bom dal tolažbo v vašem trpljenju, ozdravil bom vaše rane in v vas pustil le luč izkušnje, 

da boste lahko razmišljali in poskrbeli, da se bo vaša duša približala meni. 

23 Če se poduhovite, bodo vaša dela pred menoj kot dišeče vrtnice. Ko boš molil, ti bom odgovoril 

brez glasu, brez stavkov, s sladko tolažilno vibracijo. Kako spodbuden bo trenutek, ko boste v odgovor 

začutili moje božanje. 

24 Človeštvo, poslušajte me, nočem, da bi kdo od vas propadel. Prisluhnite klicu, s katerim pastir 

kliče svoje ovce. Mnogi ostanejo razpršeni na poti bolečine. Toda vsi boste dosegli oviro, kjer vas čaka 

moja ljubezen, da bi vas odrešila. 

25 Preljubi ljudje: združite se s svojimi brati, da boste v občestvu z menoj zaradi ljubezni, ki sem vam 

jo navdihnil, odpustili tudi najhujše prestopke. Zakaj ne bi odpustili tistemu, ki ne ve, kaj dela? Ne ve, ker 

se ne zaveda, da to zlo dela sam sebi. 

26 V drugi dobi je Mesija živel med ljudmi, da bi jih ljubeče vodil, lajšal njihovo trpljenje in jim dal 

svoj nauk, da bi se ljubili med seboj. 

27 V tistih dneh sem našel ljudi, ki so globoko zaspali in so postali veliki le zaradi bogastva in sreče 

sveta. Ko so izvedeli, da se je obljubljeni Mesija rodil v neopaznem rojstnem kraju, so bili zelo osupli. 

28 Ugotovil sem, da so moji ljudje postali cesarjevi podložniki. Vendar sem jim dal luč, mir in 

tolažbo. Zapisano je bilo, da bo Očetova beseda prišla, da bi govorila ljudem, jih naučila spoštovati Zakon 

in jih rešila pred pogubo. Potrebno je bilo, da je spil čašo trpljenja, da bi vam pokazal pot do odrešitve. 

29 Že od otroštva sem govoril učiteljem zakona in bil kot zvezda, ki je izgubljene vodila v pristanišče 

odrešitve. 

30 Preljubi ljudje: Težek je bil boj mojih apostolov, da bi pripravili človeštvo z mojim naukom. Po 

mojem odhodu so se brez oklevanja podali v boj, ne da bi se ustrašili hudobije svojih soljudi. Zaupali so 

mi in dan za dnem širili moj nauk o ljubezni in usmiljenju. Toda kaj jim je storilo človeštvo? Zavrnite jih 

in jih povlecite na krvavi oder. Bili so preganjani in zasmehovani, vendar so do zadnjega trenutka svojega 

življenja izpolnjevali moje poslanstvo. 

31 V tem času vam povem, ljudje: ne boste več mučenci, danes od vas zahtevam le pripravo, da boste 

človeštvu prinesli kruh in vodo. Toda tudi v tem času vam bodo ljudje stali na poti. 

32 Ti si Izrael, močan človeštva, ki sem ga določil za oporo tvojim soljudem. Po tebi bodo deležni 

usmiljenja, odpuščanja, ljubezni in sočutja tvojega Boga. 

33 V drugi dobi so mi magi, ki ste jih imenovali "magi", v dokaz svojega znanja ponudili zlato, kadilo 

in miro. Tudi preprosti pastirji so položili svoje daritve k mojim nogam. Danes pa od vaših duš kot 

ljubezensko daritev sprejemam vaše povzdignjenje, vašo molitev. 

34 Preljubi ljudje: V vseh časih sem vam govoril in v tem tretjem veku sem vas učil mnogo stvari. 

Nekateri med vami ste me slišali le malo. Vendar so moja velika učenja zapisala moja "zlata peresa", in ko 

me ne boste več slišali prek glasnika, vas bodo še naprej vodila in spodbujala. Kajti hrana, ki vam jo bom 

dal za svojo mizo, bo okusna in bo okrepila vašo dušo. 

35 Pozabite na svojo bolečino v trenutku, ko prejmete mojo besedo. Odstranite se od skušnjav tega 

sveta, bodite pobožni za to duhovno mizo. Blagor tistim, ki poslušajo mojo besedo s to pripravljenostjo, 

kajti to je življenje za vašo dušo. 

36 Skušnjava vas oropa čistega oblačila. Ko pa v vas vidim žalost in globoko bolečino, vas ponovno 

pokrijem s svojim duhovnim plaščem. 
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37 Bodite močni v preizkušnjah tega življenja, rešujte svoje težave z lučjo, ki sem vam jo zaupal. S 

svoje poti odstranite vse ovire, ki bi vas lahko ustavile pri razvoju. Odstranite fanatizem in hinavščino iz 

svojega srca, bodite močni v tem svetu in ustvarite verigo ljubezni in bratstva. 

38 Vi ste spiritualisti, ne gradite materialnih cerkva z bronastimi zvonovi, ampak cerkev v svoji duši, 

v svojem srcu, in Oče bo prišel v to cerkev in bo večno z vami. Sam bom luč te cerkve. 

39 Razumite, da sem prišel v tem času, da vas prebudim iz spanja smrti, da vam pokažem nov dan, da 

boste slišali moj glas in da me boste videli. 

40 Vi ste otroci svetlobe, ki ste zadolženi, da osvetljujete skrivnosti, ki so jih ljudje odkrili v mojem 

delu, da bi me lahko vsi razumeli. 

41 Opustiti boste morali vse prejšnje običaje, ki ste jih dodali mojemu delu, nato pa se boste 

poduhovili z enim samim namenom in z eno samo voljo. 

42 Stisnila vas je hudobija in priklenila materializem, zato ste me čakali pod streho kamnitih cerkva, 

ki jih je ustvaril človek. Niste razumeli, da sem v tem času prišel v duhu, da bi vam dal svoj nauk. Vendar 

sem tu in se razodevam med ponižnimi, da bi svetu prinesli sporočilo, ki bo duhovno osvobodilo 

človeštvo. 

43 K vam prihajam kot ljubeči Oče, da bi vam pokazal svojo ljubezen. Kajti tudi pred sodnikom sem 

jaz vaš Oče, ki vam odpušča in s svojim plaščem pokriva vašo duhovno goloto. Toda kot popoln Sodnik 

vam dajem svojo Besedo in priložnost, da svoji duši povrnem prvotno čistost. 

44 Zdaj je čas, da izpolniš moj zakon. Ali želite, da vas ponovno pokličem na odgovornost, ker me 

niste razumeli? Morate biti dobri in zvesti učenci tretjega veka ─ ne spite več! Ne pozabite, da se iz mojih 

ran še vedno preliva božanska kri. 

45 Ne čakajte, da se bo moja pravičnost pokazala med vami. Vstanite, ljudje, in mi pokažite, kako se 

je razmnožilo seme, ki sem vam ga zaupal. Če še niste doživeli spreobrnjenja sveta, je to zato, ker se niste 

pripravili in poduhovili. 

46 Izrael, pripravi se, kajti ti se moraš odpraviti na pot in širiti moj nauk, da ga bo človeštvo 

razumelo, in potem, ko ne boš več slišal moje besede, v tebi ne bo več bolečine. 

47 Izbrano ljudstvo: Oduhovite se, pojdite naprej, da vas čas ne bo ujel nepripravljene. Postanite 

vredni nagrade, ki vas čaka v Visokem Onkraj. 

48 Prišel je čas, ko vam Mojster ne bo več dajal svoje besede prek glasnikov. Vendar pa ni moja 

volja, da se vrnete k načinom, s katerimi bi lahko izgubili opremo, ki ste jo pridobili z izvajanjem mojih 

naukov. Uporabite mojo moč in v vaših glavah bo luč. 

49 Osvetlil sem vam pot, ker sem vodnik vaše duše. Delam vas, da bi vas rešil. Jaz sem vaš Oče in kot 

Oče sem vam dal svojo Besedo, da ne boste več padali na svoji poti. 

50 Iščite me, otroci moji, v svojem srcu, kajti tam prebivam. Občutite kesanje, da boste lahko živeli v 

obljubljeni deželi. 

51 Jaz sem luč, ki se nenehno širi. 

52 Jaz sem "večna Beseda", ki vas sprašuje: Kdaj se boste vrnili k meni? 

53 Bodite zdravi, blagoslovljeni ljudje, moj mir, moja luč in moja ljubezen so z vami. 

54 Moje ljudstvo: Danes je dan spomina, ko se vse človeštvo pripravlja na praznovanje Jezusovega 

rojstva. Ljudje so se duhovno združili, da bi izrekli svoje prošnje in prosili za mir na svetu. Medtem ko 

nekaterim ta molitev izvira iz dna srca, je za druge sestavljena le iz besed. Resnično molitev, ki se rodi iz 

spiritualizacije, izvaja le zelo majhno število ljudi. Toda priprava vseh ljudstev na zemlji, združena s 

pripravo spiritualistov, tvori enotno molitev, enotno prošnjo, ki me doseže. 

55 Ljubezen, ki sem jo oznanjal svetu kot Mojster, ni bila razumljena, zato človek s svojimi 

sovražnostmi podžiga morilske vojne. Vaša dela so tista, ki prinašajo sadove, ki jih boste pozneje poželi. 

Če hočeš biti pravičen, imaš vse možnosti, da delaš dobro. 

V vas razlijem svojo milost, da boste svoje poslanstvo izpolnili z vso popolnostjo. Če pa hočeš 

uveljaviti svojo voljo in sebičnost ter ne ubogaš mojega zakona, boš odgovoren za zlo, ki si ga povzročil. 

56 Duhovni ljudje: Vaša naloga je, da se združite z duhovnimi silami, ki delujejo v vesolju in 

pomagajo svetu. Združite se tudi s tistimi, ki razmišljajo o svetu miru in spokojnosti, ljubezni in dobrega 

počutja. 
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57 Preljubi ljudje: Moja beseda ne hrani samo vas. Moja beseda izžareva navdih za vse, ki čutijo 

človeško bolečino ─ za tiste, ki želijo dobroto in usmiljenje za človeštvo. Blagor tistim, ki odpuščajo in se 

kesajo za svoje dolgove, ki so se pripravljeni očistiti in premagati, da bi se duhovno dvignili in služili 

človeštvu. Njim dajem svojo milost, svoj navdih in svoje odpuščanje. 

58 Edini način, da narodi živijo v miru, je poslušnost krščanskim načelom, ki jih je Jezus učil svet v 

drugi dobi in na katera vas zdaj opozarjam. 

59 Gre za načela ljubezni, razumevanja in usmiljenja, ki jih mora človeštvo uresničevati, da bi živelo 

v miru. Svojo ljubezen in usmiljenje pa dajem tudi tistim, ki niso duhovno razviti in se ne ozirajo na svoje 

dolgove. Vse vas imam za svojo čredo in vse vas enako ljubim. Zato vam pravim: Nihče ni daleč od mene; 

moje odpuščanje vključuje ves svet. Tudi če se upirate mojemu zakonu in gojite sovraštvo, vam odpuščam 

enkrat in tisočkrat, da boste imeli enake možnosti za prenovo in doseganje večne popolnosti. 

60 Spiritualizem ni religija; gre za isti nauk, ki sem ga v Jezusovi osebi širil za vodenje vseh ljudi 

vseh časov na svetu. To je moj nauk o ljubezni, pravičnosti, razumevanju in odpuščanju. 

61 V tem tretjem času sem vam zaradi vašega duhovnega, fizičnega in intelektualnega razvoja govoril 

z večjo jasnostjo. 

62 Spiritualizem bo v vseh in vsakem človeku. Govorim duši, da bi se dvignila skupaj s telesom in da 

bi slednje prejelo razodetje in navdih iz lastne duše, ki bi ga lahko uporabilo zase in za splošno dobro ter 

tako izpolnilo univerzalni zakon, da dela za dobro človeštva. 

63 Moje duhovno delo so v vseh časih razumeli vsi ljudje, ki so se prebudili in razvili v večno 

popolnost. Iz neizčrpnega vira moje milosti in moje božanske modrosti so prejeli navdih iz duhovnega 

sveta in pripravili boljšo prihodnost za človeštvo. Ves znanstveni in koristni razvoj človeštva so navdihnila 

visoka duhovna bitja, ki kot učitelji nenehno usmerjajo možgane, ki se pripravljajo na delo za skupno 

dobro. 

64 Na ta način možgani sprejmejo pomen mojega učenja, navdih moje modrosti. Toda glede na 

duhovno pripravljenost človeka, njegova nagnjenja in svobodo mišljenja, lahko te ideje sprejme v svoje 

dobro ali v svojo pogubo. 

65 Če znanstvenik s svojimi intelektualnimi sposobnostmi dela za uničenje in propad človeštva, naj 

tega ne pripisuje navdihu visokih duhovnih bitij. 

66 Ta duhovna bitja so navdihnila njegove možgane, da bi lahko razumel naravo, jo raziskoval, odkril 

njene velike skrivnosti in razumel vse njene manifestacije. Vendar ima človek svobodo, da ta navdih, to 

milost, uporabi na način, ki ga želi. To je zanj korist; če pa so njegova čustva brez plemenitosti ali če 

zaradi svojih pokvarjenih nagonov ali pomanjkanja duhovnosti želi ta navdih uporabiti za povzročanje zla, 

lahko to tudi stori. 

67 To je svoboda volje, ki sem jo podelil človeku, da bi bil odgovoren za svoja dejanja in si z njimi 

pridobil zasluge ali se očistil, ki jih prinašajo njegova nepopolna dela. 

68 Človek je bil ustvarjen po "podobi in podobnosti" svojega Boga glede duhovnega dela bitja, saj je 

obdarjen z enakimi sposobnostmi kot Božji Duh. Vaše telo pripada zemlji, vaša duhovna duša pa je izšla 

od mene in se mora k meni vrniti čista in popolna. Zato je pot duše dolga evolucija. 

69 V njenem večnem obstoju eno samo telo ne zadostuje za vašo dušo, tako kot eno samo oblačilo ne 

zadostuje za vaše telo v času njegovega življenja na tem svetu. Zato je reinkarnacija duše nujna za njen 

razvoj. Na vsaki stopnji spoznavate bogastvo in revščino, zdravje in vse bolezni, ki pestijo ljudi. Spoznate 

egoizem, ponos, žalost in pomanjkanje usmiljenja, pa tudi odpuščanje in ljubezen, plemenitost in 

velikodušnost. 

70 Do zdaj ste se inkarnirali v različna telesa. Vaša duša se je postopoma očistila madežev. Od 

začetka se je namreč pustil obvladati nagnjenjem telesa in se tako oddaljil od čistosti in popolnosti, ki ju je 

imel, ko je izhajal iz mene. 

71 Dosegli ste tretji čas in vaša duša se je razvila, vendar ne dovolj, da bi lahko popolnoma obvladala 

svoje fizične instinkte in živela na popolnoma duhovni stopnji. 

72 V tem tretjem času sem razložil svoj nauk skozi človeški organ razumevanja, da bi vam dal novo 

priložnost na poti razvoja vaše duše. 

73 Blaženo ljudstvo: Tako kot moji učenci v drugi dobi niso razumeli veličine mojih naukov, dokler 

so me poslušali in bili priče mojih velikih del, dokler me ni bilo več z njimi, in šele potem so se odločili, 
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da bodo svoja dejanja čim bolj prilagodili mojim naukom, tako bo tudi z vami, ljudstvo. Zapuščam vam 

duhovno modrost, da bodo vaša dejanja vredna in vredna mojega dela, in ta naj vam služi kot temelj in 

navdih ter da boste z vsakim svojim delom povedali svetu, da se je Kristus duhovno razodel in izliva svoj 

navdih s pomočjo intelekta, ki ga je pripravilo njegovo neskončno usmiljenje kot neizčrpen vir milosti in 

modrosti. 

74 Naučil sem vas, da o Bogu razmišljate kot o Vsem, kot o čudežu, ki nima meja za vašo duhovno 

domišljijo, kot o Moči, ki povzroča gibanje in delovanje po vsem vesolju ─ kot o Življenju, ki se kaže tako 

v najpreprostejši rastlini kot v svetovih, ki na milijone tečejo po vesolju, ne da bi se kateri od njih uprl 

Zakonu, ki jih vodi. 

75 Ta zakon sem jaz, vaš Bog, je zakon nenehne evolucije, ki človeka osupne in mu odpira obsežna 

raziskovalna področja, ki mu omogočajo, da vedno bolj prodira v skrivnosti narave. 

76 Na ta način bo tudi občestvo med človekom in Bogom potrjeno s spoznavanjem te narave, v kateri 

se razkrivata Božja veličina in moč. 

77 Bog torej ni figura, ni simbol ali pojav. 

78 Vse, kar je bilo ustvarjeno, je nastalo s stalnim razvojem ─ to sem vam že povedal ─ od začetka 

življenja, to je od trenutka, ko sem manifestiral življenje v atomu, ki se je razvil v molekule, molekule v 

elemente, iz njih pa so nastali svetovi, ki se naseljujejo po istem zakonu logičnega in naravnega razvoja. 

79 Moj nauk je osnova vsega znanja, vsega delovanja ─ je luč, da bi lahko prepoznali vsa čudesa, ki 

jih človek zaradi pomanjkanja duhovnosti še ni sposoben dojeti. 

80 Človek je tisti, ki postavlja ovire za svoj duhovni napredek. Bog ne kaznuje in ni usmrtitelj. Bog je 

vsemogočen, je moč, svetloba, življenje in ljubezen. Utelešil je svojo "Besedo", da bi živela kot vi na 

zemlji, podvržena istim skušnjavam, in vas zaradi tega še bolj vzljubil. Ker je Bog modrost, razumevanje 

in univerzalni mir, kako lahko verjamete, da čeprav vas ljubim, kot vas ljubim, da čeprav človeka 

obdarujem s toliko milostmi in darovi, da čeprav ga pripravljam na večno duhovno življenje, ga lahko 

kaznujem? 

Ne, človeštvo, vi sami ste deležni vseh teh preizkušenj bolečine, ki vas prizadenejo. Vržete kopje, ki 

rani sočloveka, dvignete morilsko roko, da odstranite tistega, ki vas moti. Zato vam pravim, da ste vi tisti, 

ki vas čaka očiščenje po moji božanski pravičnosti. Če so vaša dela usmerjena k vseobsegajoči popolnosti, 

ste si s svojimi zaslugami zaslužili nagrado. Če pa so vaša dela slaba, je potrebno očiščenje, bodisi telesno 

bodisi duhovno. 

81 Sile, ki predstavljajo zlo, postopoma oblikujejo močno jedro, ki potaplja svet v svoje vojne, tako 

da ljudje zavračajo drug drugega in povsod 

Destrukcija je. 

82 To bo zadnje leto, ko vas s človeškim organom razumevanja spominjam na krščanska načela 

ljubezni in odpuščanja. 

83 Ljubite svojega bližnjega, živite v miru med seboj, odpuščajte tistim, ki vas žalijo. Kajti Kristus 

vam odpušča in vaš Učitelj, ki se je v tem tretjem obdobju razodel kot Luč Svetega Duha, prav tako 

odpušča človeštvu. 

84 Moje ljudstvo: Odprite svoje ustnice, da boste dajali tolažbo, spodbudo in nasvete. Vsako vaše 

dejanje naj bo zgled ljubezni, da bodo moja navodila razumljena bolj po vaših delih kot po besedah. 

85 Na ta način bo svet razumel, da je Kristus ponovno hodil po zemlji ─ ne v telesni obliki, s telesom, 

ki ga je Jezus imel 33 let, ampak s svetlobo in duhovno modrostjo, ki je bila izlita na vsakega od njegovih 

učencev. 

86 Preljubi ljudje: Zaradi tega, kar je v vaših dušah plemenito in velikodušno, vam pravim: 

Uresničujte moj nauk, delajte dobro, nikogar ne obsojajte. Poskrbite, da vaše telo ne bo orodje, zaradi 

katerega bi se izrodili in postali nečisti, ampak da vam bo pomagalo dvigniti dušo in da boste, tudi če 

boste izpostavljeni skušnjavam, iz njih izšli kot zmagovalci. 

87 Razumite svoje telo kot nekaj krhkega, kar je bilo dano duši za njen razvoj. 

88 Ne obsojajte drugih naukov kot nepopolnih, omejite se na dobro delo. 

89 V vaše roke polagam svoje čisto in neoporečno delo, vi pa boste odgovorni za to, kako se bo 

spiritualizem razvijal. 
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90 Ne zapuščam vam fiksnih obredov niti obveznosti opravljanja določenih obredov. Kajti ni moja 

volja, da bi spet zapadli v fanatizem. Zbirali se boste, da bi preučevali mojo Besedo in skrbeli za to, da 

bodo tudi drugi deležni tega znanja. 

91 Duhovnost bo postala oprijemljiva, ko bodo vsi ljudje imeli enak pogled na svet. Takrat bo nastalo 

Kristusovo kraljestvo. 

92 Prevladalo bo krščansko načelo, duhovnost pa bo ljudem služila kot vodilo pri uvajanju pravičnih 

zakonov, ki bodo vladali človeštvu. Le tako bo na svetu vladal mir. 

93 Kako pogosto se zberete, da bi skupaj preučevali mojo Besedo, delili svoje težave, naredili nekaj 

za splošno dobro, prosili za duhovno pomoč, duhovno molili. Osredotočite se nase, nato pa bo vsak od 

vas, ki ste tako pripravljeni, spregovoril in dal nasvet. V njem se bodo ponavljale Učiteljeve besede, ki jih 

je izrekel po glasnikih. Vendar mu ne bo treba biti v vzhičenju, saj bo imel samo po navdihu priložnost, da 

bo izkazoval usmiljenje in povzročil, da bo moje delo prepoznano in občuteno. 

94 Ljudje, pojdite k ljudem, govorite jim, kot je Kristus govoril vam, z istim usmiljenjem, namenom 

in upanjem. 

95 Naj spoznajo, da obstajajo načini vzpona, ki prinašajo večje zadovoljstvo kot tisti, ki prinašajo 

zemeljske dobrine. Naj spoznajo, da obstaja vera, ki jim omogoča, da verjamejo in upajo na več, kot se 

lahko dotaknejo. Povejte jim, da bo njihova duša živela večno in da se morajo zato pripraviti na uživanje v 

tej večni blaženosti. 

96 Izpolnite svojo nalogo na ta način, odpravite se na pot z resnico in velikodušnostjo svojih del, in ko 

me boste dosegli, vam bom rekel: Bodite blagoslovljeni, postanite del mene, uživajte neizrekljivo srečo 

moje božanskosti. Pozabite na zadevo, pozabite, da ste na svetu trpeli, in ne boste imeli več razloga, da bi 

spet čutili bolečino in bili izpostavljeni neštetim skušnjavam. 

97 Boste le duhovna bitja, ki ste se s svojimi zaslugami povzpeli po lestvi do popolnosti - Jakobovi 

lestvi v nebesa, lestvi razvoja, ki se začne na zemlji in se izgubi v neskončnosti. Vzpenjali se boste korak 

za korakom in na koncu vas bo vodil v večno življenje, v kraljestvo luči. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 360 
Moj mir z vami! 

1 Dragi učenci božanskega Učitelja: Še enkrat pridite k meni in jaz vam dam mesto za svojo mizo. 

Vidim, da ste se naučili govoriti ljubeče. Tudi v najbolj grenkih dneh se znate nasmehniti z upanjem in 

vero sredi največje bolečine, ker ste se opogumili z mojim naukom. 

2 Takšne vas želim videti, vedno polne miru, poguma in zaupanja. Dosegli ste čas, ko me v celoti 

čutite v svojem bitju in zunaj njega, ki sem vam vsak trenutek blizu. Niste več tisti, ki ste rekli: "Oče, 

zakaj me pozabljaš v preizkušnji, zakaj me ne slišiš?" Danes znate moliti v preizkušnji in po molitvi 

ponižno pričakujete prihod mojega miru. Učitelju poslušno dovolite, da vas preizkusi. 

3 Zdaj ste resnično moji učenci. Znate ceniti svoje zasluge ter znate odkriti in presoditi svoje napake. 

Danes je tvoja duša razsvetljena s tako velikim sijajem, da veš, kdaj si bil Očetu všeč in kdaj si ga užalil. 

Imate trenutke hladnosti, potrtosti. Ko pa se ti trenutki končajo, v vaših srcih spet zaplapola plamen 

ljubezni in vere, oltar vašega notranjega čaščenja Boga spet zažari in vi začutite Očetovo navzočnost v 

svojem svetišču ─ Očeta, ki je vedno v vas ─ ne glede na to, ali ste pripravljeni ali ne. 

4 Ne morem obsoditi nobenega od svojih otrok, saj bi mu s tem vzel življenje. Ustvaril sem vas za 

življenje in ne za smrt. 

5 O učenec! Sedmi dan človek tega časa počiva, za trenutek povzdigne svojo dušo k Očetu v zahvalo 

ali željo po pomoči. Toda vsi niso budni in vsi ne molijo. Toda zaradi tistih, ki živijo budno, zaradi tistih, 

ki si prizadevajo za mir, za blaginjo ljudi, povzročam, da svet dobi delček mojega plašča miru, kapljico 

mojega božanskega balzama, moj poljub ljubezni, v katerem je moje odpuščanje in možnosti, ki jih dajem 

vsaki duši za njeno odrešitev. 

6 Zdaj je za duše odločilen čas, resnično čas boja. Vse je prepir in boj. Ta vojna se odvija v srcu 

vsakega človeka, v naročju družine, v vseh institucijah, pri vseh narodih, pri vseh rasah. 

Bitka se ne bije samo na zemeljski ravni, ampak tudi v duhovni dolini. To je velika bitka, ki so jo v 

simbolični obliki videli preroki drugih časov in ki je vidna tudi v videnjih prerokov ali jasnovidcev tega 

časa. 

Toda te bitke, ki se bije in ki pretresa vse, človeštvo ne razume, čeprav je del te bitke in njena priča. 

Pot človeštva je v teh dneh pospešena ─ toda kam gre? Kam človek tako hiti? Ali na tej vrtoglavi poti 

najde srečo, ali doseže tako želeni mir, veličastno življenje, ki si ga sebično želi vsako srce? 

7 Povem vam, da človek s svojim hitenjem dejansko doseže popolno izčrpanost. Duhovna duša in 

srce človeka gresta proti utrujenosti in izčrpanosti življenja, to brezno pa je ustvaril človek sam. 

8 V to brezno bo padel in v tej popolni izčrpanosti, v tem kaosu sovražnosti, užitkov, nezadovoljenih 

želja po moči, greha in prešuštva, profanacije duhovnih in človeških zakonov, bo našel navidezno smrt za 

dušo, začasno smrt za srce. Jaz pa bom povzročil, da bo človek iz te smrti vstal v življenje. Povzročil mu 

bom vstajenje in se v tem novem življenju boril za ponovno rojstvo vseh idealov, za vstajenje vseh načel 

in vseh vrlin, ki so lastnosti in dedna last duše, ki so njen izvor, njena Alfa. Kajti iz mene izhaja duša, iz 

mene je dobila življenje, iz moje popolnosti je pila, iz moje milosti se je nasitila. 

9 S svojimi molitvami stojte ob strani ljudem v tem času velikega duhovnega boja. Ko jih vidite 

jokati, ne povezujte svojega jokanja z vzrokom, zaradi katerega jočejo, ampak jočite zaradi njih, saj so to 

vaši soljudje in vaše solze ljubezni bodo balzam in tolažba. Če jih vidite nemirne, ne sodelujte pri njihovi 

nemirnosti, saj ste otroci miru. Toda molite zanje in vsi bodo postali angeli miru. Mir naj se iz vaše duše 

spusti kot rosa, ki je sad ljubezni za ves svet. 

10 Ko ugotovite, da začenjajo razprave in razprave, ki nasprotujejo mnenju drugih, se dvignite nad 

vse to. V tem trenutku razmislite o mojem delu, moji besedi in premagajte razloge, ki spodbujajo ljudi v 

njihovih bojih in vojnah, z lučjo Svetega Duha, s svojo molitvijo, zgledom in besedo. Ko jih vidite, da se 

odpravljajo z orožjem na rami in nato brez usmiljenja sodijo svojemu bratu, tudi vi vzemite orožje 

ljubezni, usmiljenja, odpuščanja in večnega življenja. 

11 Pridobite duše za kraljestvo miru! Preobrnite grešnike v življenje milosti. Tako se bodo Očetovi 

služabniki množili, kraljestvo greha, uničenja in smrti pa bo zaradi vašega boja zdesetkano! 
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12 Blagor tistim, ki sredi tako velike teme še vedno najdejo moč v svojem srcu, da me iščejo, ali pa v 

njem ohranijo kanček čistosti, da ga za kratek čas spremenijo v svetišče in dovolijo svoji vesti, da jim 

govori o meni, o sebi in o svojem bližnjem. 

13 Napovedal sem vam čas, ko bo človeški duh častil Boga kot še nikoli v preteklosti in bo svojemu 

Očetu nudil duhovno čaščenje, ki sem ga s svojimi popolnimi nauki učil človeka od najzgodnejših časov. 

Vedno sem dajal velika razodetja, vedno sem bil učitelj in tudi kot Oče sem odstrl tančico s svojih 

skrivnosti, da bi me človeška bitja bolje spoznala in bi me na ta način ljubila z večjo popolnostjo. Toda 

človeku se je zemeljski obstoj zdel tako čudovit, tako bogat zaklad, ki ga ta svet vsebuje, da je vedno 

pozabil na nauke, ki mu govorijo o duhovnem življenju. Oči je imel le za veličastno materialno stvarstvo, 

ki je Očetovo delo in ogledalo, šibek odsev življenja v Visokem onstranstvu. Medtem ko je odprl oči, um 

in čute, da bi gledal, se dotikal in hrepenel po dobrinah tega sveta, je zaprl oči svojega duha in pozabil, da 

nad vsem tem obstaja še en čudovit obstoj, še eno še bogatejše življenje in še druga resnično večja 

bogastva. V tej ljubezni, v tej človekovi nagnjenosti k zemeljskim dobrinam se je materializiral. 

Kljub temu me njegova duša ni pozabila, ohranila je slutnjo mojega obstoja, poleg tega pa čuti željo po 

hrani, ki ji je zemlja ne more zagotoviti, in me išče. Vendar me išče polovično in ne vedno na najboljši 

način. 

14 Ker je človek materializiran, me mora iskati z razumskim čaščenjem, in ker oči njegovega duha 

niso odprte, mora ustvariti mojo podobo, da bi me videl. Ker v duši ni postal občutljiv, vedno zahteva 

materialne čudeže in dokaze, da bi verjel v moj obstoj, in mi postavlja pogoje, da bi mi služil, mi sledil, 

me ljubil in mi nekaj vrnil za to, kar mu dam. Tako vidim vse cerkve, vse verske skupnosti, vse sekte, ki 

so jih ljudje ustvarili po vsem svetu. Poglobljeni so v materializem, fanatizem in malikovanje, 

skrivnostnost, prevaro in profanacijo. 

15 Kaj naj iz tega potegnem? Samo namen. Kaj me doseže od vsega tega? Duhovne ali telesne 

potrebe mojih otrok, njihova majhna ljubezen, njihova želja po svetlobi. To je tisto, kar me doseže, in jaz 

sem z vsemi. Ne oziram se na cerkve, ne na oblike, ne na obrede. Prihajam k vsem svojim otrokom enako. 

Njihovo dušo sprejmem v molitev. Pritegnem jo k svojim prsim in jo objamem, da bo čutila mojo toploto 

in da bo ta toplota spodbuda in spodbuda na njeni poti obiskov in preizkušenj. A ker sprejemam dobre 

namene človeštva, mi ni treba dovoliti, da bi ostalo večno v temi, zavito v svoje malikovanje in fanatizem. 

16 Hočem, da se človek prebudi, hočem, da se duša dvigne k meni in v svojem vzponu uzre resnično 

slavo svojega Očeta ter pozabi na lažni blišč liturgij in obredov. Hočem, da se, ko bo dosegla svoj pravi 

vzpon, obnovi, osvobodi človeških potreb, premaga čutnost, strasti, razvade in najde samo sebe; da Očetu 

ne bo nikoli rekla, da je deževnik; da bo vedela, da jo je Oče ustvaril po svoji podobi in sličnosti. 

17 To je razlog vaše odgovornosti v tem tretjem obdobju, o ljudstvo Izraela! 

18 Povedal sem vam, da je človeštvo kot polje, ki sem ga naredil rodovitno, in v tej rodovitnosti se 

prebujajo njegovi darovi in skrite sposobnosti. Človeštvo trenutno sprejema moje sporočilo prek intuicije, 

duhovnih sanj in v različnih drugih oblikah. Tudi moj duhovni svet prebuja in pripravlja ljudi. 

     Dogodki in dogajanja jasno govorijo srcu in duši, z vsem tem pa je človeštvo pridobilo nekaj opreme. 

Zaveda se, da je na razpotju ─ čuti, da je vstopilo v obdobje pomembnosti in duhovne polnosti. Čuti, da 

božja pravica neizprosno pritiska na vsa bitja. Vendar nima žive Besede in dokončnega dokaza pred 

svojimi očmi. Toda ta dokaz in ta beseda, ki ju imate, ljudje. Vam sem ga zaupal, vi ste nosilci tega 

razodetja, ki je seme božanske ljubezni, ki ga boste posejali na poljih, ki so že rodovitna zaradi moje 

popolne modrosti. 

19 Še naprej se voljno potopite v molitev, da vas bom lahko še naprej oblikoval, da vas bom kmalu 

spremenil v služabnike in apostole tega Dela, ki sem ga, kot veste, poimenoval spiritualistično, 

trinitarično, marijansko, imena, ki bodo izginila, ko bo svet izpolnil moje zakone. Takrat ne bodo potrebna 

ne imena ne simboli, saj boste vsi v svojem bitju nosili duhovni kamen, ki bo skupaj z vsemi drugimi 

tvoril pravi tempelj, pravo svetišče, v katerem prebiva vaš Oče in Stvarnik. 

20 Ali je celotno človeštvo trinitarično? Ne, učenci. Vsi ne nosijo v svojih dušah dediščine treh časov. 

Mnogi se ne držijo niti oporoke dveh preteklih časov, nekateri pa niti oporoke prvega časa. Toda 

trinitarično seme ─ moj Zakon, moj Nauk ali Navodilo, kakor koli ga že želite imenovati, ki sem vam ga 

zaupal v treh časih, boste prinesli kot seme v srce vseh narodov in vseh ljudi. 
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Ne vsiljujte mojega nauka s kletvicami, grožnjami ali bolečino. Samo predstavite ga, predstavite ga 

čistega in glasnega, kakršen je. Ponudite ta izvir večne modrosti in pustite žejnim, da se napijejo njegove 

kristalne vode. Resnično, povem vam: tisti, ki čutijo, da so potešili žejo, bodo takrat z vami. Tisti, ki pijejo 

in še niso mogli pogasiti svoje žeje, bodo ostali zavrnjeni. Vendar to zadevo prepusti meni. Nekateri ne 

bodo hoteli piti, a vi počakajte, ker je Vir večen. 

Če tisti, ki danes nočejo piti te vode, jutri ne bodo pili, bo njihova žeja še večja. Mučila jih bo žeja, 

potem pa bodo prišli do izvira, in če ga ne bodo našli v bližini, ga bodo iskali po puščavah in dolgih poteh 

ter se spominjali, da je bil izvir svež in osvežujoč, dokler ga ne bodo našli. Čeprav so mi odrekli vodo, je 

ne bom nikoli odrekel vam. 

21 Človeštvo še ni spiritualistično, toda duše se že prebujajo in spoznavajo gluhost in slepoto svojih 

malikov, že se zavedajo nekoristnosti lažnih žrtvovanj in pokore, in mnoge srečujem utrujene in 

naveličane fanatizma. Hrepenijo po hrani, ki je sladka in prijetna za duhovni okus, in po vinu, ki resnično 

poživlja dušo. 

22 Vidim kongregacije, majhne sekte in velika združenja ljudi, ki si prizadevajo za poduhovitev, ki 

vstopajo v duhovno svetišče, dom duš ─ nekateri po poteh, ki so blizu duhovnemu namenu, ki je tisti, ki 

me doseže. Nekega dne jih bom nagradil in resnična duhovnost, globok nauk, poln naukov in razodetja, 

tolažbe in duhovne prehrane Svetega Duha, se bo razkril vsem ─ željnim, žejnim, pa tudi hladnokrvnim in 

ravnodušnim. 

23 Ali je vse človeštvo marijansko? Resnično, povem vam: Ne, mnogi Marije sploh ne poznajo. 

Vidim del človeštva, ki ne pozna niti njenega imena, drugi velik del, ki je zaradi vas zapadel v velik 

fanatizem, v največje malikovanje, v profanacijo, v pohlep po dobičku. Drugi del človeštva in verskih 

skupnosti, ki vas ne priznavajo kot Duhovno Mater človeštva. 

24 Poimenoval sem vas "Marijini ljudje", ker boste človeštvo učili, kdo je Marija. 

25 Ljudje, povem vam: Marija ni le žena, ki je v drugi dobi sprejela Odrešenika. Vsem delom 

človeštva, ki sem jih pravkar omenila, vsem sektam in verskim skupnostim, vsem rasam in vsem ljudem 

pravim, da je Marija materinsko, božansko bistvo, ki je vedno obstajalo. Je žensko, univerzalno bistvo, ki 

ga lahko odkrijete in opazujete v vseh delih stvarstva. Ona je nežnost, ona je priprošnja in naročje, ki 

hrani. 

Že v preteklih časih sta vam bila razodeta Marijin obstoj in njen zemeljski prihod. Resnično, od prvega 

do zadnjega ─ vsem sem govoril kot Oče, Sodnik in Gospodar. 

26 Že v prvi dobi so patriarhi in preroki začeli govoriti o prihodu Mesije. Toda Mesija ni prišel le v 

duhu ─ rodil se je iz ženske, postal je človek, dobil je telo od ženske. 

Materinski Božji Duh je moral postati tudi človeško bitje, ženska, cvet čistosti, da bi se iz njenega 

cvetnega venca širil vonj Božje "Besede", ki je bil Jezus. 

27 Ko je ta ženska dosegla dekliško starost, je bila zaročena. Oče ji je poslal angela, da bi oznanil 

njeno poslanstvo. Toda kako jo je angel srečal, kako je presenetil zaročeno devico? Molitev. Ko jo je našel 

pripravljeno, ji je rekel: "Pozdravljena, Marija, ki si našla naklonjenost pri Bogu. Ne boj se, kajti tvoje telo 

bo rodilo tistega, ki bo kraljeval v Jakobovi hiši, in njegovi vladavini ne bo konca." 

28 Marija je vedela, da bo dobila Kralja, ki bo močnejši in večji od vseh kraljev na zemlji. Toda ali se 

je zaradi tega okronala za kraljico med ljudmi? 

29 Ali so njena usta na trgih, ulicah, v preprostih kočah ali palačah oznanjala, da bo postala Mesijeva 

mati, da bo iz njenega materinega telesa prišel Očetov "edinorojeni Sin"? Gotovo ne, moje ljudstvo: v njej 

je bila največja ponižnost, krotkost in milost, in obljuba se je uresničila. Njeno srce človeške matere je bilo 

srečno in že pred rojstvom ─ v tistem času in potem ves čas Sinovega življenja ─ je bila najbolj ljubeča 

mati, ki je duhovno poznala Jezusovo usodo, poslanstvo, ki ga je moral opraviti med ljudmi, in to, kar je 

prišel storiti. Nikoli ni nasprotovala tej usodi, saj je sodelovala pri istem delu. 

30 Če je včasih točila solze, je bil to jok človeške matere, telesna narava je čutila bolečino v sinu, 

svojem lastnem telesu. 

Toda ali je bila učenka Učitelja, svojega Sina? Ne. Mariji se od Jezusa ni bilo treba ničesar naučiti. Bila 

je v Očetu samem in se je utelesila samo zato, da bi izpolnila to lepo in težko nalogo. 
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Ali je bilo srce te odlične matere omejeno na to, da je ljubila samo svojega najbolj ljubljenega Sina? 

Gotovo ne; skozi to malo človeško srce se je Materinsko srce razodevalo v tolažbah in vzvišenih besedah, 

v nasvetih in koristih, v čudežih, v luči in resnici. 

Nikoli se ni razkazovala, nikoli ni napačno razumela Učiteljeve besede. Toda tako kot je bila pri nogah 

jaslic, ki so ji bile zibelka, je bila tudi pri nogah križa, na katerem je Sin, Učitelj, Oče vsega stvarstva umrl 

in zadihal kot človek. 

31 Tako je izpolnila svojo usodo človeške matere in postavila vzvišen zgled vsem materam in vsem 

ljudem. 

In da bi jo človeštvo upoštevalo, da bi tudi njo ljubilo in da njen zgled ne bi bil izbrisan iz človeških 

src, je krvaveči Učitelj na križu eno od svojih sedmih besed na križu namenil Materi in ji rekel: "Mati, to je 

tvoj Sin!" In rekel Sinu, ki je bil v tistem trenutku Janez, Gospodov apostol: "Sin, to je tvoja Mati!" 

32 S tem je Mojster želel zapustiti Janeza kot predstavnika človeštva, v srcih ljudi pa svetišče ljubezni 

in spoštovanja do Univerzalne matere. 

33 Ali je apostol Janez to materinstvo zahteval samo zase? Ne, res, šel je k svojim, k sopotnikom v 

boju in pri učenju, k drugim učencem in jim povedal: "To je rekel Mojster, preden je umrl." In tam so 

učenci ostali z Marijo, dokler ni bila povzdignjena v neskončnost. 

34 Na binkoštni dan, praznik, ki so ga ljudje prvič praznovali kot pasho, so se zbrali učenci in med 

njimi je bila Marija. Približal se jim je Sveti Duh, simboliziran v belem golobu, in jih preplavil s svojo 

svetlobo ter napolnil s svojo milostjo. 

35 Učenci so do Marije čutili najgloblje spoštovanje in ljubezen. In ker so ti sejalci, ti zdravniki duše, 

kot človek čutili to spoštovanje do Odrešenikove Matere, zakaj ga ne bi čutile generacije časov, ki so jim 

sledile? Rekel sem vam, da je Marija večna, in resnično vam povem, da jo boste mnogi našli, če se boste 

obrnili k njej. 

36 Ko je bil moj učenec Janez sam na otoku Patmos v svojem umiku, kjer je prejel velika razodetja o 

prihodnjih časih, kjer je duhovno prodrl v visoko onstranstvo in videl velike Gospodove skrivnosti, odete 

v alegorije in predstavljene s figurami, je tam videl tudi Marijino podobo. 

V tem velikem razodetju, ki ga je Oče zaupal Janezu za ljudi prihodnjih stoletij, je po velikem 

znamenju zagledal žensko, oblečeno v sonce in luno pri nogah, na njenem čelu pa krono z dvanajstimi 

zvezdami. Ta ženska je občutila porodne bolečine in ko je bila ta bolečina največja, je Janez videl zlo v 

obliki zmaja, ki jo je zasledoval in čakal le na rojstvo otroka, da bi ga požrl. 

     Toda Mojster vam pravi: Ker je to razodetje, ki ga je Oče dal Janezu, govorilo o prihodnjih časih, vam 

povem: videl je Marijo v tretji dobi, tik preden je rodila Marijino ljudstvo, in zlo, ki je čakalo na 

Gospodovo ljudstvo. 

Janez je tudi videl, da se je v trenutku rojstva začela velika bitka angelov proti zmaju, ki je utelešal zlo 

ljudi ─ bitka, ki danes poteka med vami, saj se je Marijino ljudstvo rodilo, se že pojavilo na površju zemlje 

in danes prejema svoj ščit in meč ljubezni, da bi se podalo v veliko končno bitko. 

37 To pomeni to razodetje, o ljubljeno ljudstvo! Zato vam je Oče danes povedal: Tisti, ki poznajo 

Marijo, je ne poznajo v njeni resnici. Vidijo jo le kot žensko, obravnavajo jo le kot človeško mater in okoli 

nje so ustvarili kulte, obrede, festivale in navdušenja. Zaradi tega malikovalskega čaščenja so pozabili na 

izpolnjevanje Gospodovih zakonov, Gospodovo besedo in medsebojno ljubezen. 

38 Oče ne želi, da bi svet Marije poznal na tak način, niti jaz ne želim, da bi jo vi ljubili na tak način. 

Marija ni samo ženska, to sem vam že povedal: Marija je materinsko bistvo, ki obstaja v Božanskem in se 

kaže v vsem, kar je ustvarjeno. 

39 Če jo boste iskali v samoti noči, v tišini, ki je nič ne moti, tam v vesolju, boste srečali njeno 

podobo, če jo boste iskali v vonju rož, jo boste prav tako srečali, in če jo boste iskali v srcu svoje matere, 

jo boste imeli. Če jo želite srečati v čistosti Device, jo boste tudi tam zagledali in kot v njej v neštetih 

delih, kjer se zrcali večna ženskost, ki je v Bogu in obstaja v vsem njegovem stvarstvu. 

40 Ko se boste fizično podali na pot izpolnjevanja poslanstva, oznanjevanja nauka, boste naleteli na 

trda srca, na tiste, ki so ustvarili zaprta vrata, da vanje ne bi vstopilo bistvo Marijine ljubezni in njeno ime. 

Za mnoge to bistvo ne obstaja. Kaj boste torej storili, ljudje? Ali boste uporabili silo, da bi porušili ta 

zid, ta vrata, da bi Marijin nauk prodrl v te ljudi in narode? Ne. Rekel sem vam, da morate le predstaviti 

moje delo, le izpostaviti moj nauk, vendar morate govoriti s tako veliko dušo, s tako veliko srčnostjo, s 
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tako resnicoljubnostjo, da se bodo mnogi od teh trdovratnih spreobrnili in rekli: "Resnično, bistvo 

Univerzalne Matere preplavlja ves zemeljski krog, ta nauk je jasen in razumljiv. Je kot izvir življenja, ki 

vabi k pitju, a ne sili k uporabi." 

41 Resnično, povem vam, če bi se to zgodilo, bi že zdavnaj pripeljal vse duše s svojo močjo, da bi jih 

okopal v tej vodi, jim dal piti iz nje in jih pripeljal do cilja, za katerega ste vsi namenjeni. Vendar me ne 

boste dosegli le prek mene, ampak tudi prek sebe. 

Zato sem vam dal duha, voljo, inteligenco, sposobnosti in čute. Zato sem vam razkril svoj Zakon, vam 

dal potreben čas in vašo dušo postavil na pot razvoja, napredka in odrešitve. 

Hočem, da sta tvoje srce in tvoja beseda kot izvir, kot neizčrpen vodnjak med ljudmi, in da tvoj glas 

ponižno vabi k pitju moje besede, ki jo boš širil. 

42 Ko bo ta voda kristalno čista, ko bo tako brez motnosti, kot sem vam jo zaupal, vam pravim, da 

bodo ljudje v njej našli svoje zdravje in odrešitev. Takrat bodo kričali na ves glas in priznali, da so pri vas 

našli Mojo resnico, in to je odgovornost Izraela v tretji dobi ─ to je breme, ki leži na duhovno-trinitarijsko-

marijanskem ljudstvu. 

43 Vaša nežna in ponižna hoja bo pretresla verske skupnosti, pretresla bo temelje in načela. Tvoja 

beseda, ki bo vedno moja, bo podrla lažna svetišča in od njih ne bo ostal niti en kamen na drugem. Razbila 

bo malike, vse malikovanje, ki je nastalo okoli čaščenja Boga, prav tako okoli Marije in njenega imena, 

dokler ne bo prišlo do največjih pretiravanj. Vse to mora izginiti, sežgati ga mora ogenj Besede Svetega 

Duha, ki sem ga položil in ga bom še naprej polagal v vas. 

44 Ko se bo ta Moja beseda prenehala razodevati prek nosilcev glasu, vas bom našel zbrane kot svoje 

učence druge dobe na pashi in Moj Sveti Duh bo prišel v izobilju, združen z vami, pionirji te tretje dobe, 

pionirji popolnega občestva med Svetim Duhom in duhom ljudi. 

45 Kaj vam bo Oče takrat razkril? Tisto, česar vam nisem povedal s pomočjo človeškega organa 

intelekta. Toda zavedajte se, da se morate resnično posvetiti in poduhoviti ─ zavedajte se, da se morate za 

dosego te priprave znebiti vsake sledi fanatizma in materializma. 

Kako boste dosegli to veliko opremljenost? S študijem današnjega dne, z razvojem po njem, pozneje s 

svojo resnično ljubeznijo. Kajti moja beseda še ni končana. Moja beseda se ne bo končala leta 1950. Moja 

razglasitev se bo nadaljevala. Vendar ne več prek glasnikov, ne več na ta način oznanjevanja, kajti vaše 

zveličanje bo po letu 1950 postajalo vse popolnejše. Vaša duhovna vzvišenost bo večja in moje 

oznanjevanje bo potekalo le s pomočjo duha. 

46 Tisti, ki so bili nosilci mojega glasu, so prehodili dolgo pot. Tisti, ki so pogosto prejemali moj 

žarek, se bodo še naprej razvijali in posredovali velike navdihe ali razodetja. Pri tistih, ki so moj božanski 

žarek prejeli le nekajkrat in pri katerih je bila moja beseda redka, bo moj navdih velik, zelo velik. Naj ne 

ovirajo njihovega razvoja, njihove hoje po tej poti. Kajti tisto, česar v tem času manifestacije niso dosegli s 

človeškim razumom, lahko potem prejmejo iz duha v duha, in takrat bosta v njihovi duši veselje in 

hvaležnost. 

47 Vendar se ne bom slavno razodeval le prek tistih, ki so bili posvečeni kot nosilci glasu. Tudi moj 

božanski Duh bo slavno sijal nad nosilci daru. Ta milost pri njih ne bo manjša, ampak bo enaka za vse. 

Moj duhovni svet bo prav tako sijal, njegov tekoči žarek, preoblikovan v navdih in misel, bo na 

Gospodovem učencu, tako da se bodo ta bitja Luči še naprej predstavljala bitjem tega planeta, prek 

voditeljev skupnosti, "temeljnih kamnov", vidcev in "zlatih peres", prek označenih in neoznačenih; prek 

tistih, ki so izkusili simbolno dejanje označevanja, in tudi prek vseh tistih, ki se imajo za preveč 

neuporabne, da bi bili del mojega ljudstva. 

Na "prvih" in "zadnjih" bodo ognjeni jeziki, ki jih bo izlil Sveti Duh, da se boste lahko jutri, zelo blizu 

"jutri", predstavili vsem svojim soljudem ─ ob tisti zori, ki se vam približuje in ob kateri boste lahko 

prinašali mojo besedo ne le tistim, ki govorijo vaš jezik, ampak tudi tistim, ki govorijo jezike, ki jih danes 

še ne znate. 

48 Kako boste lahko komunicirali z njimi? S svojo dobro voljo, s svojim trudom, s svojo gorečnostjo 

in ljubeznijo. Pomagal ti bom, pravi Oče. Med vami bom delal čudeže. Poskrbel bom, da bodo med vami, 

da bodo iz vaših skupnosti izšli pionirji, glasniki, tisti, ki jih je pripravila moja volja, ki govorijo druge 

jezike, da bi prinesli dobro novico, tretje Božje sporočilo drugim ljudstvom, drugim ljudem, drugim 

rasam. Tako bo babilonski stolp, ki so ga v materialnem svetu sčasoma uničile človeške roke, postopoma 
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uničen tudi v duhovnem svetu, nad njim pa se bo dvignil stolp Svetega Duha, prava Cerkev, pravo 

bogoslužje in svetišče, v katerem se bodo vsi združili, v katerem se bodo združili vsi jeziki, v katerem se 

bodo vse rase in rodovi združili v Očetovi ljubezni. 

49 V tem milostnem jutru, ko ste prejeli mojo besedo na številnih zbirališčih, ki pa so eno samo 

ljudstvo, vas Mojster prosi za priprošnjo, usmiljenje, molitev za svet. Odstranite iz svojega srca vsakršno 

nesoglasje ali predsodek in se duhovno zbližajte, da bi oblikovali ljudstvo, močno v duhu, in ta duhovna 

moč bo pomagala ljudstvu. 

Zakaj v svoji duši in s svojimi mislimi še niste mogli narediti velikih čudežev? Zakaj se orožje molitve, 

ki sem vam ga razkril, v teh časih še ni pokazalo s slavo? 

50 Ljudje, zaradi pomanjkanja pripravljenosti, zaradi pomanjkanja enotnosti ste dovolili, da je v vas 

vstopila ptica plenilec, skušnjava, ki vedno preži na vas, da bi vas razdelila in oslabila: zvita poteza 

skušnjave, ki vam nikoli ni dovolila, da bi se združili. 

Čeprav je bila moja beseda ljubezni vedno z vami, se vaše srce še vedno nagiba k hudobnim šepetom, 

še vedno se pustite zapeljati pretvarjanju in lažnivosti vil. Toda bodite budni, ljudje, bodite budni, o 

spiritualisti, trinitarični marijanski učenci, da bi v teh časih priprav za vas ─ v teh časih preizkušnje za 

človeštvo, ki trenutno še enkrat pije čašo trpljenja ─ dokazali svojo moč ─ da ne bi prijeli za mnogo 

orožja, ampak za en sam meč svetlobe, in z njim pretrgali vrvi skušnjav, verige suženjstva, porušili zidove, 

odprli vrata za osvoboditev duš in jim omogočili vzpon v svetlobo tretjega obdobja. 

51 Ljudje, to lahko storite z močjo misli, z molitvijo. Vendar mora izhajati iz resnične ljubezni, ki 

vam jo v tem času vliva. Združite se, priznavajte drug drugega, odpuščajte drug drugemu, ljubite drug 

drugega, potem boste doživeli čudeže po vsem svetu in boste priča temu, kako to človeštvo, ki z veliko 

hitrostjo drvi proti prepadu, o katerem vam govorim, bo zelo kmalu doživela padec in tudi "do sem in ne 

naprej", kar bo odpor, utrujenost, izčrpanost duše v sovraštvu, materializmu, čutnosti in užitkih, tako da ji 

lahko iztegneš bratsko roko, se je ljubeče dotakneš in jo prebudiš, da ji poveš: 

52 "Glej, ni več palač samovšečnosti. Vladarji so zapustili svoje prestole, pohlepni imperiji so izginili 

in vojno orožje ne bruha več smrti iz ust. Vojaški voditelji in vojaki so poraženi. Dvignite svoj obraz in na 

obzorju zaglejte luč novega dne, novo zarjo, ki osvetljuje novo življenje." 

53 Zdaj sprejemam vašo dušo v njeni molitvi. V njej želim najti hvaležnost, zato se še enkrat 

razkrivam v svetu, da bi v različnih oblikah izlil svojega Duha na človeštvo. To bi lahko storil brez vašega 

posredovanja, vendar bom z njim pokazal svoje usmiljenje. 

54 Tako vas zapuščam v tem milostnem jutru: dvignjene v ljubezni in usmiljenju do soljudi ─ 

duhovno dvignjene, da boste v svojem bitju čutili Očetov blagoslov. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 361 
1 Srečujem vas v molitvi in moj Duh se naseli v vas. Hranim se s tvojo ljubeznijo, s tvojo vero. 

Okusil sem vaše sadove in so mi všeč. Zato vas blagoslavljam in vam podeljujem mir. 

2 Tvojo dušo sem preizkušal na različne načine. Ko pa preživiš žalosten trenutek, se dvigneš in me 

vprašaš, ali sem te zapustil, in zelo kmalu si z menoj. Resnično vam povem, da niste sami in da ste zaradi 

svoje vere premagali težave in velike preizkušnje tega časa. 

3 Vi, ki ste prepotovali dolge poti, da bi me našli, ste me končno našli, in ko ste slišali mojo besedo, 

so se vaši dvomi razblinili in dobili ste jasen odgovor na svojo prošnjo. Povsod ste slišali prošnje in klice 

za mojega Duha, in tudi če me ne bi poklicali, bi prišel k vam, kot sem obljubil. Rekel sem vam namreč, 

da vam bom stal ob strani v vaših stiskah v teh dneh bolečine. 

4 Dal sem vam občutljivost, da boste začutili, kaj prihaja, da boste živeli pozorni na vsako duhovno 

manifestacijo in prepoznali prihod mojih besed. 

5 Govorim vam z isto ljubeznijo in modrostjo, s katero sem govoril v preteklih časih, in potrjujem 

svoje pretekle besede ter dokazujem, da se preroštva uresničujejo. 

6 Janez je v svojem velikem razodetju videl, kako se bo v tem času razodel moj Duh, kako bo ob 

sprostitvi šestega pečata duše razsvetlila Knjiga modrosti. Videl je velike bitke med ljudmi in njihove 

stiske. Videl je, da je bila knjiga zaprta in končno odprta z Brezmadežnim Jagnjecem. Skupaj z vami sem 

odpiral stran za stranjo te knjige za vašega duha. Vsebuje zakon, ki sem vam ga dal od začetka časov. 

7 Presodite moje delo, spoznajte ga od začetka do konca. Spomnite se vse preteklosti in jo združite s 

tem razodetjem, da bo vse živo v vaši duši. Odredil sem zakone in predpise za materialno življenje ljudi, 

dal sem navodila za moralno in duhovno življenje. Postavil sem vas v območja duha in vdihnili ste mir in 

blaženost tega doma, da bi ga v celoti spoznali in dosegli poznavanje mojih zakonov. 

8 Živite za visok ideal, poskrbite, da bo vaša duša ponovno pridobila pogum in energijo za 

izpolnjevanje svojega poslanstva. Širi mir na svoji življenjski poti, povabi ljudi k molitvi z molitvijo, ki 

sem te je naučil, da se bodo spet počutili vredne svojega Stvarnika. Negujte njihova srca, ki so deviško 

polje, rodovitna zemlja za moje učenje. 

9 Ko boste sledili mojemu nauku in delali za dobro človeštva, se bo vaša duša okrepila, veselili se 

boste in tudi trpeli ter spoznali, koliko sta vredni vera in ljubezen. Ne dovolite, da bi vas v boju zmedle 

različne veroizpovedi. Moj nauk je nad vsako religijo in vsako sekto. Prinesite mojo Besedo, ki je izraz 

moje ljubezni, in je ne uporabljajte kot orožje za boj proti sočloveku, saj ne žali, ne boli, je le življenje za 

dušo. 

10 Očistite posodo znotraj in zunaj, da bo lahko vsebovala esenco, ki vam jo dajem. Vaše poslanstvo 

je odlično. Če želite zmagati, morate sodelovati. Združite se z vsemi ljudmi, združite se z vsemi rasami, 

vsem prinesite moje sporočilo miru. Potem vas bom pripeljal v "dolino", v kateri boste vsi enaki, v kateri 

bosta izginila človeška beda in človeški egoizem, da boste ostali le duhovna bitja. 

11 Vem, da boste za nekaj časa popravili svoj razdor. Toda prišel bo dan, ko se boste, utrujeni od 

svoje šibkosti, združili in postali močni z enotnostjo in soglasjem. 

12 Hočem, da si čista. Zato se v tem času očiščujete v bolečinah, da bi duši vrnili njeno prvotno 

čistost in krepost. Te preizkušnje, ki jih zdaj prestajate, ne bodo povzročile vaše smrti. Le prebudili vas 

bodo iz globokega spanca, da si boste lahko prizadevali za popolnost svoje duše. 

13 Čeprav se s svojimi deli še niste izkazali za vredne, bo prišel dan, ko bodo ponižnost, vztrajnost, 

ljubezen in vera tega ljudstva upravičeno hvaljene. Ko bodo v vas prepoznali te vrline, vam bodo mnogi 

želeli dati ime ali naziv ali vam na glavo postaviti krono. Toda takrat se boste spomnili na Jezusa in se 

ponižno skrili. Kot sem vam povedal, vaše kraljestvo ni na tem svetu. 

14 Če želite osvojiti srca ljudi, govorite z resnicoljubnostjo, z največjo resnicoljubnostjo. Bodite 

ponižni med najbolj ponižnimi, da boste v svojih besedah in delih našli vero. 

15 Kako zelo se bo veselil moj duh, ko bo videl, da se vaše delo dviga izpod moralnih in duhovnih 

ruševin človeštva. Vaše delo se je že začelo. Glejte bolnike, ki so ozdraveli ─ nevernike, ki so se rodili za 

vero ─ prenovljene grešnike. Tvoje delo je še vedno majhno, a ga imam za dobro in množim njegove 

sadove. 
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16 Izrael: Mojster je z vami, poln ljubezni in usmiljenja. Vedno znova sem vam dajal dokaze svoje 

ljubezni na poti, ki sem vam jo določil. 

17 Moja božanska beseda govori ljudem in to besedo vam pošilja Oče, da bi spoznali delo, ki sem ga 

zaupal v vaše roke. 

18 Pokazal sem vam svoje apostole kot zgled za vas. Zato se v tem času izlivam v vašo dušo, da bi 

lahko osvojili svoje telo. Dotaknil sem se trdne skale, da je iz nje pritekla kristalno čista voda. 

19 Ne mislite, da ste že prišli do konca svojega poslanstva in da bom po letu 1950 še naprej govoril 

prek človeškega organa razumevanja. Vse, kar sem vam povedal, se je uresničilo in se bo uresničilo, 

ljubljeno ljudstvo. 

20 V tretjem času je bila vaša duša poslana v reinkarnacijo, da bi imeli novo priložnost izpolniti svoje 

poslanstvo z uporabo prisotnosti mojega božanskega duha v tem času. 

21 Z vami sem zaradi svoje velike ljubezni in vam dajem moč, ker vas nočem videti šibke. 

22 Jaz sem vir milosti in ljubezni. Pijte, poživite svoje srce in dušo. Odpravite se od materializma, da 

boste lahko razumeli veličino poslanstva, ki sem vam ga dal. 

23 Preljubi ljudje: Ko so vaša srca polna bolečine, pridite k meni, saj bom vaše trpljenje spremenil v 

veselje ter vas duhovno in telesno okrepil, da boste nadaljevali pot, polno zadovoljstva in upanja. 

24 Sprejemam množice, ki me množično iščejo, da bi me seznanili s svojo bolečino. Slišim jih v 

tišini; to so množice, ki iz različnih sekt in cerkva prihajajo na ta skromna zbirališča, da bi slišali mojo 

besedo, da bi v svoje duše in srca sprejeli moje sporočilo miru in upanja. 

25 Ko pridejo do tega drevesa, začutijo hlad njegove sence, ki jim omogoča počitek, in se razveselijo, 

ko zaslišijo petje mojih slavčkov. Takrat začutijo mojo navzočnost in sladkost sadja tega drevesa. 

26 Zapisano je, da bom v tej tretji dobi prišel v Duhu in kot glasen zvon klical človeštvo, da bi mu dal 

tolažbo, kruh in duhovno vodo. Svojo Cerkev sem zgradil v srcu in duši svojih otrok. V slovesnosti in 

tišini te cerkve boste čutili mojo navzočnost, tam boste prejeli, kar ste mi v svojem premišljevanju in 

molitvi položili na srce. V tej cerkvi vas bo razsvetlila svetloba Svetega Duha. 

27 V tem času sem pripravil dvanajst plemen svojega izvoljenega ljudstva, da bi po njihovem 

posredovanju vsi narodi prejeli luč ─ da bi ob zvoku trobente prebudili tiste, ki spijo, in da bi me, ko bi 

dvignili svoj pogled v nebesa, gledali z očmi svojega duha. 

28 Človeštvo je zmedeno, vendar sem prišel, da bi ga vodil s svetlobo Svetega Duha in da bi 

prepoznalo mojo besedo po njenem pomenu. 

29 Sčasoma so ljudje spremenili spise, ki so jih zapustili moji učenci, in zato prihaja do nesoglasij 

med različnimi verstvi. Vendar bom razložil vse svoje nauke, da bi združil človeštvo v eni luči in v eni 

volji. 

30 Leto 1950 se bo kmalu končalo. Toda zapustil sem vam podrobna navodila, ki jih morate 

posredovati novim generacijam, da bodo lahko našle mir in življenje za dušo. 

31 V vaše roke zaupam knjigo Tretje zaveze, da boste z njo človeštvu prinesli veselo novico. 

32 Tvoje srce že pričakuje hrepenenje po domu, ki ga boš čutil, ko me ne boš več slišal v tej obliki. 

Zato sem vam rekel: uporabljajte moj nauk in ne pustite se zapeljati tistim, ki bodo jutri vstali in 

zavajajoče trdili, da se še vedno razodevam prek njihovih organov razuma. 

33 Vi ste priče, da se je uresničilo vse, kar sem vam povedal v svoji besedi, vendar morate živeti 

budno, da med mojim ljudstvom ne bo neposlušnosti. Občutili boste bolečino tistih, ki so šibki in ki še 

niso razumeli mojega nauka. Vendar jim boste razložili mojo resnico in jih vodili po moji besedi. Po tistih, 

ki so pripravljeni, se bom razkril in celo po "zadnjih" se bom razkril kot luč in navdih. 

34 Ne bom pustil človeštva osirotelega, rešil bom izgubljene in k svoji mizi poklical tiste, ki niso 

slišali moje besede v tej obliki. 

Elija bo še naprej združeval množice, da jim boste lahko pokazali knjigo, v kateri je moja beseda. S 

tvojim posredovanjem bom prebudil speče duše in iz njih odstranil malikovanje. Če pa ne boste 

pripravljeni govoriti človeštvu, bodo govorili kamni in videli boste, kako bodo najbolj nevedni postali moji 

pravi učenci in govorili o moji resnici. 

35 Dobro novico morate deliti s človeštvom, ne da bi izkrivljali moje delo, bodite ponižni kot vaš 

Učitelj in se ne oblačite v razkošna oblačila, da bi pritegnili pozornost sočloveka. 
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36 Jutri ne smete ponarejati mojega nauka, učite samo tisto, kar sem vam zaupal. Svoje učenje sem 

vam dal v izobilju, da bi bili vodniki in ambasadorji med človeštvom. Ko ne boste več slišali moje besede 

prek glasnika, si boste pomagali in se ljubili med seboj, da boste lahko rešili težave, ki se pojavljajo na 

vaši poti. 

37 Vi ste ljudje, ki jih trenutno združujem, da bi me človeštvo lahko spoznalo z vašim 

posredovanjem. Jaz sem najvišje usmiljenje in sem vas nahranil z najboljšo hrano. Velik je boj, ki ga boste 

imeli. Zato vam ljubeče govorim, da bi iz vas odstranil napake, ki jih pripisujete mojemu delu, da boste, 

ko bo prišel čas, postali luč sveta. 

38 Duhovne sile obkrožajo vaše duše in so pripravljene na boj, saj v tej bitki svetovnih nazorov niste 

sami. Tudi moj duhovni svet bo z vami. Ti duhovi vas navdihujejo z mirom in harmonijo, da se lahko 

pokažete pred človeštvom. 

39 Velik bo vaš boj. Daj zgled poslušnosti in v svojem srcu izkaži zakon svojega Učitelja. Spodbujali 

boste ljudi, toda moj Univerzalni žarek se ne bo več manifestiral in moj duhovni svet se ne bo manifestiral 

skozi vaš um. Kljub temu vam bo Mojster dal svoja navodila v višji obliki in kot Sveti Duh, moč, 

blagoslov in milost. 

40 Bliža se konec leta 1950 in speče človeštvo še ni začutilo Me. Vendar jih bom prebudil, da me 

bodo videli. 

41 Kdaj bodo ti dogodki? Ta čas je blizu. Kmalu bo konec mojega razodevanja skozi človeški organ 

razumevanja. S posredovanjem nosilcev glasu, ki so se znali pripraviti na te zadnje dni, sem vam dal 

velika in jasna navodila, ljubeče ukaze, da jih boste lahko uresničili, ko ne boste več slišali moje besede v 

tej obliki. 

42 Pred vami sem odprl knjigo svoje modrosti in vas poučil, kako izpolniti svoje poslanstvo, kako 

hoditi po moji poti. Pokazal sem vam nevarnosti in vam dal moč, da premagate ovire in porušite ovire. 

43 Preden vam preneham govoriti v tej obliki, vas moram pripraviti, da boste jutri postali učitelji, ki 

bodo novim učencem posredovali moje nauke. 

44 Če se počutite prikrajšani za ta navodila, me ne krivite za to, saj sem vam v izobilju dal svojo 

besedo, kruh večnega življenja za vašo dušo. 

45 Svoj nauk sem vam dal na popoln način. Če pa ji boš dodal nekaj, kar vanjo ne sodi, ti bo vest 

povedala, kaj moraš odstraniti, da bo jutri človeštvo prejelo samo moj popolni nauk. 

46 Povejte človeštvu, da sem jaz, vsemogočni Bog, vedno z vami. Ničesar vam ne manjka, ker sem 

vašo dušo napolnil z milostjo in močjo na vseh stopnjah razvoja. 

47 Ljudje, obljubili ste, da me boste ljubili v navzočnosti moje božanske luči. Toda vaš materializem 

je bil vedno ovira za izpolnitev nalog Duha, saj ne poznate samih sebe, ne veste, kakšen je vaš namen in 

ideali. Toda moje usmiljenje vas je združilo v tej oviri, da bi občutili ogenj moje ljubezni in spoznali mir 

mojega Svetega Duha. 

48 Jaz sem Darovalec, lahko vam dam več, kot me lahko prosite. Poznam potrebe telesa, poznam 

dušo, poznam vaše stiske in tegobe. 

49 Luka, Marko, Janez in Matej so bili izbrani po moji volji. Vsaki duši sem dal poslanstvo, 

odgovornost, oni pa so z vztrajnostjo, odločnostjo in ljubeznijo širili moj nauk in ustvarjali zavezo druge 

dobe. Tako kot oni tudi jaz danes prebujam vašo dušo, da bo prepoznala čas, začutila in razumela prisego, 

ki jo je dala pred mojo Božanskostjo, ter začela izpolnjevati svoje poslanstvo. 

50 Jezus je pričal o božanski moči, saj je bil v njem sam Bog, ki se je pokazal na zemlji, da bi ga svet 

spoznal. Oče sam se je ljudem podaril v besedi, ljubezni, resnici in luči. 

51 Kar je zapisano v spominski knjigi zlata, se bo uresničilo in se bo uresničilo. Sčasoma se bo vse 

uresničilo. 

52 Izrael: V tem času nisem govoril samo vam. Toda tvoja duša je bila vezana in ni uporabila tega, 

kar sem ji dal prvič, drugič in danes tretjič. Toda kaj pričakujete od Gospoda v tem času? Kakšna je vaša 

odločitev in želja? 

Trenutno vam govorim tako, da izlijem Svojo Božansko Besedo. Vendar vam ne bom dal več časa, da 

bi mi sledili pri izkazovanju sebe prek Nosilca glasu, in če se duša upira in telo noče ubogati mojih 

zapovedi, mi boste morali na dolgo in široko odgovarjati. Kajti kot sodnik vam bom dal poziv in vam dal 

razumeti, kaj je zapisano v knjigi vaše usode. 
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Ko bo duša stala pred vrhovnim sodnikom, bo spoznala svoj prestopek in me polna žalosti prosila za 

drug čas za popravo, za drugo reinkarnacijo. 

53 Nisem govoril le tvoji duši, ampak tudi tvojemu telesu. Dal sem ji dodatno življenje, moč in 

milost, da bo lahko izpolnila svoje poslanstvo. 

54 Z ljubeznijo sem izlil svojo božansko besedo, podaril sem vam vse, kar sta vam namenila moj Duh 

in najbolj ljubeče Očetovo srce. Ti si najdragocenejša od moje božanskosti. 

55 Vi ste na koncu mojega oznanjevanja skozi organ uma nosilca glasu. Če pa ne boste več poslušali 

mojega nauka, vas bom še naprej vodil, saj ne bi bil več Oče, če bi vas pustil v puščavi brez kruha in vode. 

56 Pripravite se z mojimi navodili, preučujte, kar sem dal vašemu srcu v svoji Besedi. 

57 Pripravite svoje možgane na sprejemanje vibracij moje svetlobe. Razvijte svoje darove, da boste 

lahko ustavili sile narave, saj bodo človeštvo doletele velike katastrofe. 

58 Moje najbolj ljubeče očetovsko srce se odpira, da bi tudi zadnji v svoji duši začutil toplino moje 

božanske ljubezni. Sem odprta knjiga, resnica in zakon. 

59 Človeštvu sem dal svoj nauk duha, nauk ljubezni in nauk harmonije. Svojega nauka vam nisem dal 

samo v tem času. Od prvega trenutka, ko je moj božanski Duh vaši duši podaril zemljo, sem ji govoril prek 

svojih izbrancev in nikoli vas nisem vodil v temo, fanatizem ali malikovanje. Ta dela namreč niso prijetna 

v mojih očeh, ker oddaljujejo tvojo dušo od luči, od moje ljubezni, jo delajo počasno, podaljšujejo čas 

njenega odrešenja in ji povzročajo velike bolečine. 

60 Kaj storiti, da me bodo ljudje prepoznali, razumeli in da me bodo čutili v svojih srcih? Kaj storiti, 

da bo duša pretrgala verigo, ki jo veže na materializem? Podeliti ji še en čas in pozvati duše izvoljenega 

ljudstva Izraela, naj se kot dobri vojaki in delavci postavijo na čelo človeštva in postanejo njegovi voditelji 

v bitki, ki se bliža. 

61 Božanski Učitelj se je spustil, da bi se razkril s pomočjo človeških možganov, toda poiščite me na 

dnu svojega srca, tam sem. 

62 Potopite se v globoko meditacijo, ljudje. Zaprite oči in skušajte z duhovnim pogledom videti 

množice ljudi, ki se vam bodo približali v želji po pričevanju, ki jim bo govorilo o moji navzočnosti. 

63 Ne pozabite, da jih morate čakati s srcem, polnim usmiljenja. Kajti prišli bodo tisti, ki so lačni in 

žejni ljubezni, tako kot ste vi prišli v želji, da bi jaz pogasil vašo žejo. 

64 Ne drznite si opravljati velikih del, ne da bi bili pripravljeni. Prizadevajte si za večjo duhovnost, 

kajti takrat bodo beseda, molitev ali delo ljubezni lahko naredili večje čudeže od tistih, ki ste jih morda 

želeli narediti v svoji nečimrnosti. 

65 Milost in še enkrat milost je tisto, kar sem sprožil v tebi. Usmiljenje je čustvo, ki sem ga s svojim 

naukom najbolj poživil. Usmiljenje je namreč izraz ljubezni in modrosti. Resnično, povem vam: če se 

pripravite na to, da boste milostno sprejeli sočloveka, ki bo šele prišel, ga boste sprejeli z najboljšim 

sprejemom, z najbolj zgovornim pričevanjem o moji resnici, ki ga lahko podate. Le redki se bodo uprli 

temu dokazu ljubezni. 

Če pa jih želite pripraviti do tega, da bi moje sporočilo razumeli z drugimi sredstvi, se boste morali 

zelo potruditi, saj ima svet dovolj besed, naukov in filozofij. Kar svet strašno hrepeni in žejen do smrti, je 

ljubezen. Zato vam ponavljam, da bo delo usmiljenja, tudi če je majhno, a iskreno, občuteno in resnično, 

močnejše kot tisoč pridig ali pogovorov z lepimi besedami brez vsebine in resnice, kakršne ljudje po svetu 

poslušajo dan za dnem, ne da bi te besede uporabili. 

66 Še bolj se pripravite na to, kar boste govorili, čeprav vam bo pri tem pomagalo vaše tekoče znanje, 

Sveto pismo pa vam bo služilo tudi kot opora ali podpora za vaš spomin. Vendar ne pozabite, da bo tisto, 

kar vaša duša uresniči, kar izvira iz globin vašega bitja, najplodnejše med vašimi semeni ─ tisto, s katerim 

boste sočloveku naredili največjo uslugo in s katerim boste obenem deležni največje sreče, ko bo prišel 

čas, da prejmete svojo nagrado. 

67 Preljubi ljudje, pridite k meni, združite misli z vestjo, da boste občutili moj mir. 

68 To, kar vam dajem v svoji Besedi, bo jutri vaša zaščitna obramba, vaš meč in ščit, in ko se boste 

združili v duhovnosti, bodo k vam prišle različne verske skupnosti, da se boste ljubili med seboj. 

69 V svoji besedi sem vam povedal, da se bo čas mojega razodevanja skozi človeško sposobnost 

razumevanja kmalu končal. Vendar boste še naprej sprejemali zvok mojega božanskega glasu v 

najglobljem delu svojega bitja. 
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70 Ko se je pojavila svetloba tega novega dne, ste zaznali klic glasnega zvona, ki se je slišal med 

človeštvom. Bili ste slepci, ki ste videli sijaj te luči in ki vas je na to pot pripeljalo moje usmiljenje. 

71 Vi ste moji učenci, predhodniki množic, ki bodo jutri prišle k meni, ki bodo kot glasniki ponesli to 

sporočilo miru, življenja, ljubezni in svetlobe. S svojimi zgledi boste pričevali o resnici, ki jo oznanjate. 

72 Preizkušnje in padci, ki ste jih doživeli, naj bodo z vami luč izkušnje, da boste jutri pravično hodili 

po moji poti. 

73 Razkril sem vam razlog za vsak dogodek in vsako bolečo preizkušnjo v človeštvu ─ razlog, zakaj 

sem vas v tem času največje pokvarjenosti razsvetlil z lučjo Svetega Duha in združil dvanajst plemen 

svojega izvoljenega ljudstva Izraela. 

74 Tako kot ste v prvi dobi prišli v deželo Kanaan, tako želim, da se danes odpravite na pot v resnično 

obljubljeno deželo. Že ste naredili prve korake na goro, na vrhu katere je veliko mesto, ki vas čaka. 

75 Jutri se ne boste počutili osiroteli, ker se bom jaz in moj duhovni svet zavzel za vas, da boste lahko 

izpolnili svoje poslanstvo in človeštvu stran za stranjo posredovali knjigo mojih navodil. 

76 Vaše delo se ne bo končalo leta 1950, vendar bodo mnogi od vas zašli s poti. Dobro pa tistim, ki 

ostanejo trdni, saj bodo kot stebri mojega templja. 

77 Sprašujete se: "Ali bo 'beseda' Očeta odšla in ne bomo več čutili te ljubezni? Ali bo Mojster odšel 

in ne bomo več slišali besede, ki je bila veselje naše duše in njena spodbuda?" Ne, ljudje moji, Oče ne 

odhaja, Mojster bo nadaljeval svoje poslanstvo Luči. Danes ste me slišali prek enega ali drugega organa 

uma. Jutri pa vaše priprave ne bodo omejene, saj boste lahko vsi komunicirali z menoj iz duha v duh. 

Skozi vse, ki so opremljeni, bom izlil svoj navdih. Takrat boste spoznali pravo navdušenje, takrat bo 

Mojstrova manifestacija brez meja. Na enak način se vam bodo manifestirali duhovi visoke duhovne ravni. 

78 Molite v tišini, jaz pa bom sprejel vašo daritev in vam odgovoril tako, da vas bom obdaril s svojim 

blagoslovom. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 362 
1 Mojster vas v svojem neskončnem usmiljenju sprejema, da bi poslušali njegovo besedo. 

2 Oče vam pravi: Razumite, kaj vam duhovno zaupam, da se boste lahko pripravili na širjenje tega 

sporočila med človeštvom. Kajti kmalu bo prišel čas, ko ne boste več slišali mojih navodil prek glasnika. 

To sem vam napovedal in moja beseda je beseda kralja in se mora uresničiti. 

3 Od leta 1866 pripravljam človeški um, da bi posredoval mojo besedo, in ta manifestacija se zdaj 

končuje. 

4 Moje delo ni novo. Že ste v tretjem času, v katerem se je razvilo človeštvo. 

5 Vas je moja beseda zmedla, ljubljeni ljudje? Spoznal sem vas na različne načine: Nekateri v 

fanatizmu, drugi v malikovanju, ki usodo ljudi pripisujejo zvezdam, in tretji, ki so zanikali mojo 

navzočnost v tem času, zato sem vas srečal šibke. V tem tretjem obdobju sem prišel duhovno, da bi vas 

nahranil s svojo besedo. 

6 V treh časih sem vas učil, toda v tem tretjem času so nekateri zanikali resničnost Mojega 

trinitarično-marijanskega duhovnega dela in so spet padli v malikovanje in zmedo, misleč, da izpolnjujejo 

Mojo voljo. 

7 Že v Prvem času se je moje delo začelo kazati tako, da ste spoznali enega pravega Boga. 

8 V sedanjem času sem pripravil neizurjene možgane, prek katerih sem vam izročil svojo besedo. 

Vedno sem si prizadeval za preprostost. 

9 Na enak način sem izuril razum Mojzesa, preprostega človeka, polnega vrlin in velikega duha. Po 

njem sem svojemu ljudstvu Izraelu dal zakon in ga štirideset let vodil skozi puščavo, da bi ga pripeljal v 

obljubljeno deželo. 

10 V drugem času je Jehovova "beseda" postala človek, kot so videli preroki. Pred tem pa je prišel 

Elija, da bi mu utrl pot. 

11 Zdaj ste v tretjem času, času Svetega Duha. Od leta 1866 pripravljam človeški organ razumevanja, 

da bo služil kot podstavek za moj božanski žarek, in od takrat vam govorim prek moških in žensk. 

12 To je obdobje, v katerem mora duša ljubeče nagibati telo, telo pa mora biti poslušno ukazom duše. 

13 Duša se bo razvijala z ene stopnje lestve na drugo in tako izpolnila svoje poslanstvo, ki ga v 

zemeljskem telesu ni mogla opraviti. 

14 Kje je prevara? Kje se je moje delo spremenilo v posel, kje se je moja beseda, ki sem jo vedno 

dajal, napačno razlagala? Vedno sem vas prosil za svoj tempelj v vaši duši. Toda vaša zmeda je bila 

velika, ko ste namesto tega gradili cerkve iz granita in jih bogato krasili s kamnitimi okraski in podobami, 

ki so jih izdelale človeške roke. 

15 Človeštvo: Ugotovil sem, da ste postali maliki in iščete mojega Duha v omejenih številkah. Ali se 

ne spomnite, da sem vas v drugem veku vodil na bregove rek, da bi vam dal svoja navodila? Ali sem vas 

takrat učil malikovanja? Ne. 

V tem času iščem tempelj v vašem srcu ─ tempelj, ki ga elementi ne bodo uničili, saj bo moje delo, ki 

ga boste razkrili, tako jasno in čisto kot moj nauk. Tako bosta uničena fanatizem in malikovanje. 

16 Hočem, da je tempelj tvojega srca vedno pripravljen, da bom lahko prebival v njem. Ne okrasite ga 

s poljskim cvetjem, ampak z dobrimi deli svojega srca, z molitvijo. V tem templju želim videti baklo, 

katere luč nikoli ne ugasne: vero. Tako boste, ko se bodo sprostili elementi, vi rešilni čoln za svoje soljudi. 

17 Pridite k meni, ljubljeno ljudstvo, da bo mana moje besede v vas. Naj bo njeno bistvo življenje v 

vaši duši. V tem času sem prišel, da vam ponovno podam svoj Zakon, svojo Resnico in svojo Ljubezen. 

18 Pomislite na človeštvo, ki je v stiski zaradi svojih grehov. Pomagati mu morate tako, da mu 

posredujete moj nauk, da se bo lahko dvignil v molitvi. 

19 Izrael: Za vas je že nastopil čas boja in nedaleč je trenutek, ko bo človeštvo pilo zelo grenak kelih. 

Tedaj se dvignite v molitvi in začutite veliko bolečino svojih soljudi. Toda razumite, da sem vam iz 

ljubezni do vas in do vsega človeštva pokazal pot za izpolnitev poslanstva tako, da sem do zadnje kaplje 

prelil svojo kri, s tem pa sem prišel, da s svojo besedo - prek vas - pripravim svet. 

20 Jaz sem tolažnik trpečih, jaz sem ljubeči Oče, ki vas spodbuja na vaših poteh. Narodi žalujejo, 

potrebujejo mojo besedo, iščejo me in ne vedo, kako naj me najdejo. Viharji jih bičajo in v morjih njihove 
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hudobije najdejo smrt. Toda vi, ljudje, se dvignite kot pogumni vojaki, da bo človeštvo v tem času z 

menoj. 

21 Izrael, pripravljam te s svojo močjo. Naslonite se na moj zakon, spreobrnite se, da bo svet greha pri 

vaših nogah. 

22 Moja beseda vam daje luč resnice. 

23 Nočem, da bi bila zemlja prekrita s trupli. Hočem, da človeštvo vstane iz groba kot novi Lazar, vi 

pa z močjo, ki sem vam jo dal, pomagajte istim ljudem najti večno življenje. 

24 Ljudje, česa vam je primanjkovalo, da ste se odločili izpolniti mojo voljo? Vstani s križem 

izpolnjevanja svoje dolžnosti. Blagor tistemu, ki izpolnjuje svojo dolžnost, saj mu bom dal vse, kar sem 

obljubil, in ko boste prišli v moje kraljestvo, vam bom rekel: "Bodite dobrodošli, ljubljeno ljudstvo, 

pripravite svoje srce kot odprto knjigo, da boste vanj lahko zapisali moja Božja navodila." 

25 Med vami sem, ker potrebujete mojo luč. V tej tretji dobi še niste poduhovili svojih src, vendar 

sem prišel, da jih ljubeče pripravim. 

26 Dajem vam tolažbo in vas preizkušam, da bi vedeli, ali ste uporabili mojo besedo. Izpolnite moj 

zakon in našli boste pravo srečo. Kadarkoli niste ubogali, ste občutili le bolečino. 

27 Mnogi so me spoznali, slišali moj glas in se ob meni dvignili. Tudi svet, utrujen od svojega 

materializma, išče svojega Očeta. Vi pa ste moji izbranci, ki sem jih hranil s svojo besedo, da bi lahko 

klicali svoje bližnje, naj sprejmejo luč, ki sem vam jo dal. 

28 Pripravil sem vas, ker hočem, da bi delali dela resnične ljubezni kot jaz. 

29 Ljudje so zmedeni, praznijo čašo trpljenja in ne vedo, kaj sem jim dal v svojem delu s tolikšno 

ljubeznijo. V svojih srcih so se vdali skušnjavi in dovolili, da se plevel razrašča, čeprav to ni moja volja. 

30 V tretji dobi sem uporabil ljudi dobre volje. Pri nekaterih sem našel dobro voljo, pri drugih navdih, 

pri tretjih poslušnost in sledenje mojim naukom. 

31 Resnično, povem vam: skušnjava išče moje ljudstvo, da bi mu odvzela mojo milost in mojo 

svetlobo. Velik je Mojstrov boj, vendar se nad svojim izvoljenim ljudstvom usmilim, ker vidim, da je belo 

oblačilo, ki sem mu ga dal, raztrgano. 

32 Vse, kar je tvoji duši manjkalo, sem ji dal. Dal sem vam svojo besedo, da bi lahko poduhovili 

svoje srce. 

33 Pripravite se, moji ljudje, svet vas potrebuje. Spoznajte, kako se v njem razvnemajo vojne, kako ga 

je prizadela skušnjava in kako se zato ljudje ne morejo dvigniti. Toda trenutno razsvetljujem človeštvo, da 

bi lahko prejelo moj mir. 

34 Moje kraljestvo sta mir in ljubezen. Od vas, moje ljudstvo, zahtevam malo dobre volje, trdno 

odločenost in neskončno željo, da bi služili človeštvu. Hočem, da v globini svojega bitja začutite njihovo 

bolečino, da se usmilijo tistih, ki niso slišali moje besede in se le spopadajo s svojim trpljenjem. Zavedajte 

se, otroci moji, da se krik bolečine sliši povsod, da je človeštvo pretreseno, da se krivec očiščuje. 

35 Povečajte semena ljubezni med soljudmi, uporabite svoje darove, da bodo dosegli odrešitev. Vi ste 

tisti, ki ste pooblaščeni, da to storite, saj sem vam dal v roke ključ, da človeštvu odprete vrata mojih novih 

razodetij. 

36 Ko boste opravili svoje poslanstvo, bom prejel vaše pomnoženo seme. Vi ste svetilka, ki bo 

razsvetljevala temo narodov. 

37 Razumite, da je to, kar sem vam dal, večno, ker sem to položil v vašo dušo. V vaše roke sem 

položil svoje delo, da boste delali za odrešitev človeštva. Dal sem vam zakon, po katerem se bodo ravnali 

narodi. Toda ne zablodite na poti. Ko sodelujete z Očetom pri tem duhovnem delu, ne opravljajte obredov 

in ne negujte malikovanja. Raziskujte moja božanska navodila, razumite moj božanski namen, ki vam ga 

dajem po navdihu, ko se združujem z vašo dušo. 

38 Poslal sem vas na ta svet, ste moji služabniki. Nekateri so utelešeni, drugi so v duhu, ti pa so se 

razkrili s pomočjo pripravljenih možganov. Prišli so po odškodnino. V teh mojih služabnikih je ljubezen, 

ker so izšli iz mene. Razsvetljeni so, ker sem jih prelil s svojo božansko svetlobo in jih vse obdaril z njo. 

Vendar bodo v svoji ponižnosti služabniki in ne gospodarji človeštva. 
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39 Elija je prišel na svet kot predhodnik mojega prihoda v drugi dobi. Bil je prerok resnice, ki sem ga 

poslal, ker so človeštvo vodili lažni učenci in je bilo treba, da se vsi vrnejo na oviro, ker morajo vsi doseči 

nebeško kraljestvo. 

40 V tretjem času sem ponovno poslal Eliasa, vendar v duhu, da bi se razkril prek Roqueja Rojasa, 

tako da bi človek nato prejel mojo manifestacijo prek nosilcev glasu. 

41 Začutite trpljenje človeštva, ker ni odkrilo rešilnega čolna, ker ni moglo videti luči nove zore. 

42 V skladu s preteklimi prerokbami sem v tem tretjem obdobju prišel v duhu in se razkril s pomočjo 

človeške sposobnosti razumevanja. Moj Duh razsvetljuje človeštvo iz "oblaka". 

43 Jaz sem Resnica in prihajam, da bi pripravil srca, da bi spoznala mojo pot in spoznala, da nisem 

zapustil sveta. 

44 Z vami sem kot odprta knjiga. Trenutno vam dajem enaka navodila, kot jih je vaša duša prejela v 

prejšnjih časih. Toda zdaj ste se razvili, zato se je moja Božanska beseda razkrila skozi človeški um. 

45 Pošiljam svoj Univerzalni žarek, da bi učil vašo dušo, jo prebudil in ji pomagal spoznati, kaj je 

njeno popravljanje in kako mora izpolniti svoje poslanstvo. Časi so zanj prehitro minili in v svojih 

različnih reinkarnacijah ni vedel, kako doseči potreben razvoj. 

46 Niste znali nadzorovati svojega telesa, da bi bilo voljno in poslušno mojemu zakonu. Ker ste se 

počutili šibke in ste padli v skušnjavo, ker se niste okrepili z bistvom moje božanske besede. 

47 Čeprav sem sodnik in vsemogočni, vas nisem zapustil in vas nisem obsodil, čeprav ste me kršili in 

prekršili moj zakon. 

48 Še enkrat sem vam povedal, kako morate priti na popolno pot, ki sem vam jo začrtal, da bi našli 

življenje Duha. 

49 Vsi ste prišli sem, da bi izpolnili poslanstvo, ki sem vam ga dal. Ko pa sem te videl, da spiš, sem te 

ogovoril in te poklical na odgovornost, ker nisi poslušal glasu svoje vesti. 

50 Svojo božansko besedo sem izlil na vas kot kristalno čisto vodo. V vaša srca sem položil svojo 

ljubezen in bistvo svoje Besede kot popolno in edinstveno navodilo. Kakšen pa je bil zgled, ki ste ga dajali 

svojim bližnjim? 

51 Svet zaradi vaše nepripravljenosti ni spoznal veličine dela, ki sem ga zaupal vašim rokam. 

Ljudje v svojih srcih niso začutili miru mojega božanskega duha, so razdeljeni in gojijo različne ideale, 

iščejo nova božanstva in nove zakone, da bi se imenovali predstavniki Boga na tem svetu. 

52 Govoril sem vam pravično, da bi spoznali svoje napake in bili zgled drugim. Kajti vi ste otroci 

luči, okus in sol sveta, prepoznani kot ljudstvo duhovnega Izraela. 

53 Jaz sem vaš Učitelj in vam pošiljam svojo luč, da iz vas odstranim vso temo in vas spremenim v 

dobre učence, ki sledijo mojim naukom in spreobračajo svoje soljudi. 

54 Govoril sem vam o apostolih, ki jih je Moje usmiljenje izbralo v drugi dobi. Dal sem jim dokaz, da 

bi verjeli vame in mi sledili. Ko so spoznali, da so resnično z Mojstrom, so pokleknili in mi ponudili, da 

mi sledijo in postanejo moji učenci, oznanjevalci mojega zakona, mojega dela. 

55 Njihova srca so bila tako krhka kot vaša. Učitelj jim je moral v srce vtisniti zlog za zlogom, da bi 

jih spremenil v dobre učence. 

Ko so prejeli moje nauke in vse dokaze ljubezni, ki sem jim jih podelil, je bila moja volja, da jih 

pošljem ven, da bi govorili o tem, kar so slišali od mene. 

56 Toda preden je Mojster odšel, je bilo treba preizkusiti njihova srca. Zato sem jih poslal na različne 

načine, da bi videl njihovo zaupanje, pogum in prepričanje v mojo resnico. Ko pa so bili brez Učiteljeve 

navzočnosti, so se počutili kot majhni otroci, njihov pogum je upadel, njihova volja je postala šibka. Še 

vedno je bilo malo vzvišenosti in zaupanja vase. Zato so doživljali grenkobo in točili solze. Vendar jih je 

Mojster ponovno združil, da bi jim vlil zaupanje in ljubezen. 

57 Ko sem prišel na ta svet, se nisem navdihoval z nobenim človeškim idealom in nisem sprejemal 

naukov nobene religije ali znanosti. Sam sem bil Znanje, Popolnost, Bog sam, ki je postal človek na tem 

svetu, da bi zvesto izpolnil Mojzesov zakon, ki je bil napačno razumljen. 

58 Ko se je množica zbrala, da bi slišala Jezusov nauk, so se moji apostoli usmerili vanjo in spoštljivo 

poslušali mojo besedo. Dovolj je bil en stavek in že so spoznali neskončno usmiljenje "Božje besede". Ena 

beseda je bila dovolj in ustvarili so knjigo neizmerne modrosti in znanja o nauku, ki sem ga širil. Dal sem 
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jim namreč popolna navodila, da bi se moji izbranci lahko soočili s človeštvom in ga vodili po poti 

ljubezni, miru in razumevanja. 

59 Nikoli vas nisem zapustil, vedno sem posredoval za vas, za vse človeštvo, in vsakemu sem dal, kar 

mu manjka, da bi se vaša duša lahko okrepila in sama pretrgala vezi, ki jo vežejo na materializacijo. 

60 Ponovno sem prišel, tokrat v Duhu kot Moč in Ljubezen nad to človeštvo, ki je zašlo na kriva pota 

in so ljudje pozivali k vojni ─ zdaj, ko so sile narave sproščene, ko preizkušnje in bolezni pestijo deželo in 

so domovi odeti v žalovanje ─ zdaj, ko srca jočejo in trpeča telesa hodijo po svojih poteh brez smeri in ne 

najdejo roke, ki bi jim milostno ponudila kruh, okrepitev in pomoč. 

61 Ljubeči Oče ne more zapustiti človeštva v njegovi negotovosti, mukah ali stiskah. Prerokbe, ki sem 

vam jih dal, se zdaj uresničujejo. 

62 Umaknite se iz materializacije, da boste lahko izpolnili božanski in duhovni zakon, ki sem vam ga 

dal. Je popolna, čista in polna svetlobe, da boste našli življenje, usmiljenje in se znali voditi po poti 

ljubezni, razumevanja in moralnosti. 

63 Vaše srce se ni uklonilo moji ljubezni, vaša tema in nerazumevanje vam nista omogočila, da bi 

odkrili pomen mojih naukov v popolni luči, ki jo vlijem v vaše duše, in vaš sluh me ni slišal. Si želite, da 

bi se Jezus spustil in postal človek, da bi ga lahko začutili ob sebi in se z roko dotaknili njegove rane, 

njegovih oblačil? Ne, ta čas se je iztekel. 

64 Preljubi učenci, resnično vam pravim, da zdaj izlijem svojega Svetega Duha na vas in bistvo svoje 

Besede v vaše srce. 

65 Kot Oče sprejemam vsakega, ki sliši mojo besedo, in vsakega, ki je pripravljen stopiti na vse poti, 

ki mu jih kaže moja volja. 

66 V tem času prihajam, da bi znova začutili vero, zaupanje in toplino moje ljubezni, da bi lahko 

živeli z menoj vso večnost, da bi se osvežili in brali moja razodetja in nauke kot v odprti knjigi. 

67 Moj božanski Duh je v tem času kot sijoča zvezda pred vašo dušo. Dajem vam svojo luč in 

ljubezen, da boste vedno zaupali v svojega Očeta in Stvarnika. Prišel je namreč čas, ko vas želim videti 

opremljene v vaši duši. Nočem več, da bi rekli, da se je vaš Oče oddaljil od vas. Ne, otroci moji, niste 

sami. 

68 Nočem vas videti na poti s trpljenjem v duši, saj vaše srce razsvetljuje svetloba poldneva. 

69 V tem času vam dajem, kar sem za vas hranil v svoji zakladnici. Zato me morate iskati v 

najglobljih kotičkih svojega srca. Potrebno je, da izpolnjujete Moj božanski zakon, da se ne bi motili in 

vnašali zmede med svoje soljudi, ampak da bi razumeli in doumeli Moje nauke ter bili Moji pravi učenci, 

ki jim sledijo. Tako ne bo nikoli več slepote v vaših duhovnih očeh in vaša ušesa bodo pripravljena slišati 

moj glas, da boste resnično začutili, da se Učitelj, Odrešenik sveta, naseli v vašem srcu in se od tam 

razodeva. Tako boste pričevali pred ljudmi. 

70 Da bi se ta svet očistil, je potrebno, da poduhovite svoje življenje, da ste živo svetišče, da se 

odvrnete od tistega, kar vam ne ustreza, in očistite svojo dušo gobavosti in umazanije. 

71 Ne da bi vedeli, po kaj ste prišli in zakaj vas je Oče poklical, ste prišli, jaz pa sem vas sprejel in vas 

ljubeče pripravil. Če te je bolečina za kratek čas prizadela, sem te potem potolažil in ti podaril življenje ter 

te spodbudil s svojim usmiljenjem, da bi se pokesal slabih del. Resnično želim, da se mi predstavite čisti in 

očiščeni. 

72 Če ne bi bilo tako, ne bi sedeli za mojo mizo v tem tretjem času, ne bi pristali na uporabo vode, ki 

vas očiščuje, in bi zašli na kriva pota. Toda Očetov glas je zazvenel v tvojem srcu in ti povrnil 

občutljivost, tako da si se lahko pojavil pred svojim Gospodom. 

73 Opremil in okrepil vas bom, ko bo vaša vera v nevarnosti, da ugasne. Jaz sem ga prižgal, da ga 

lahko hranite, ker nočem, da bi ugasnil. Želim, da se s pripravo očistite madežev. Kajti vi ste resnično 

izbrani in želim, da nekega dne osvobodite svoje soljudi iz teme. Za to morate iz globin svojega srca 

spoznati svojega Boga in širiti znanje mojega nauka po vsem svetu, tako da prižgete baklo v vsakem srcu. 

To je služenje, ki ga od vas pričakuje vaš Bog in Gospod in ki ga pričakuje tudi človeštvo. 

74 Naučil sem vas, da povzdignete svojo dušo in jo združite z božanskim duhom. Od vas zahtevam 

prenovo in vam povem: vaš Oče je vsa ljubezen in usmiljenje, jaz pa se razodevam v polnosti svojega 

stvarstva. Naučil sem vas, kako prenašati svojo ljubezen, osvobodil sem vas in niste več v suženjstvu, ker 
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sem v vas sežgal vse, kar je bilo nečistega, in ta ogenj je očistil vaša dela in vaše misli. Pretrgal sem vezi, 

ki so te vezale na ta svet. 

75 Zašli ste na poti, ki so vas pripeljale v smrt. Zato vas je moja beseda poučila kot glas, ki vas je 

popravil in prebudil iz vašega globokega spanca. Spomnil sem vas na to, kar ste pozabili. Oplemenitil sem 

te in tvoje srce spremenil v svetišče. 

76 To je moja bitka, da vas rešim, da vam odstranim preveze, ki so vam zakrivale oči, da vas naučim 

prepoznati me v moji resnici. Iz izmečkov, ki ste bili prej, sem vas spremenil v otroke svetlobe, v izbrane 

otroke, ki nosijo najboljša oblačila, čeprav so še vedno utelešeni. Moja volja je bila, da se zavedate moje 

navzočnosti, da bi se lahko pripravili in živeli v mojem kraljestvu. 

Hotel sem, da ste prvi, ki me duhovno vidite in čutite, da boste o tem pričevali svojim bližnjim. Povejte 

jim, da je prišla ura, ko se morajo pripraviti, da bodo neverniki lahko verjeli. Povejte ljudem, da je moje 

kraljestvo prisotno v njihovih dušah. Trkajte na srca od vrat do vrat, da prebudite tiste, ki spijo, saj je med 

njimi zavladala smrt. 

77 Ljudje so sprožili vojne, da bi branili svoje minljive prestole in imetje. Pojdite in jim povejte, da se 

je princ miru prišel borit proti zlu. Toda ta boj poteka z orožjem ljubezni in svetlobe. Kajti slišal sem 

vzdihovanje in jok vdov, jok sirot, videl sem nemir in sovražnost ljudi. 

78 Pojdite k njim in jim povejte, da je prišel živi Bog, da ne potrebujejo malikov, ki so jih naredili 

sami, niti materialnih templjev ─ da Bog ljubezni, luči in miru kliče vse svoje otroke, naj se obnovijo in 

prisluhnejo glasu vesti. 

79 Pravim vam: Dobrodošel bodi "marljivi sin". Veliko ste jokali, ker ste naleteli na hudobijo in se 

oddaljili od mojega večnega usmiljenja. Videli ste le brezna in puščave. Zdaj pa poglejte izvire žive vode, 

ki so za vedno pogasili vašo žejo. Glejte drevo življenja, ki vam daje sadove in senco pod svojimi listi. 

Ponujam vam zavetje in hrano ter odpravljam vaš materializem preteklih časov. 

80 Evangelij vam zaupam v oznanjevanje, da bi me človeštvo spoznalo in se dvignilo v želji po moji 

ljubezni. Povejte sočloveku, da ga pričakujem z odprtimi rokami kot Oče, poln ljubezni. Povejte jima, da 

je zdaj napočil čas za njuno duhovno združitev ─ za odpravo njunih meja in odstranitev zadržanosti med 

njima. Zame ste namreč vsi moji otroci in vse vas enako ljubim. Prinesite jim ta sporočila, pojdite k njim 

kot Moji predstavniki in si me vzemite za zgled na svoji poti, da bodo vaše besede polne spodbude, 

tolažbe in življenja. 

81 Borite se na svoji življenjski poti in premagajte temo sveta. Odstranite malikovanje iz src; 

pripravite pot, da bodo vsi lahko prišli k meni. Kjerkoli boste klicali, ne boste vi, ampak jaz, ki bo slišal 

svoj glas, in kamorkoli boste šli, tam bom jaz. 

82 Oče vam pravi: Pripravite se, ker bom prebival v vaših srcih. Če ste tega vredni in so vaše duše 

močne, človeštva ne boste obdarili vi, ampak jaz z neskončno ljubeznijo. 

83 Razumite, da vas bom uporabil. Pripraviti se morate, da boste pričevali zame in pokazali človeštvu 

standard miru in zakona kot pristanišče odrešitve za brodolomce. Govorite brez strahu pred teorijami, 

lažnimi nauki o spiritualizaciji. Povejte jim, da Oče ne želi propadanja človeštva, da si želi odrešitve vseh 

svojih otrok. 

84 Povejte, da ste tudi vi prišli k meni brez vsega dobrega, da ste bili gluhi in slepi za resnico. Reci, 

da se bo potrjeni grešnik, ki je izgubil vero, lahko rešil, da bom vedel, kako očistiti in očistiti njegovo 

dušo. Zato se ne bojte spustiti v brezna, da bi rešili svoje soljudi. Plezajte v gore in darujte tudi tam. Toda 

bodite ponižni po srcu, krotki in pridni. Kot vaš vodnik vam bom dal luč Svetega Duha, ki se razliva po 

vsem vesolju. 

85 Če se napačne razlage vaših soljudi upirajo vaši hoji, jim povejte, da tisti, ki so zdravi, ne 

potrebujejo zdravnika. Spremljajte in molite, duhovno se dvignite k meni. Kajti zrušil bom babilonski 

stolp, uničil bom malike, zmedel bom učene, pokazal bom svojo luč, odstranil bom slepoto iz ljudi, 

izkoreninil bom sovraštvo in zle namene. Povzročil bom, da bodo vstali mrtvi, da bodo tisti, ki so mislili, 

da so veliki, videli svojo majhnost, in da se bodo ponosni sklonili pred menoj. 

86 Prizadevam si za odrešitev duše in v tem času velikega boja morate govoriti tistim, ki me želijo na 

novo križati. 
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87 Oče vam pravi: Če me ljubite, izpolnite moj zakon, delajte na sebi. Če se počutite šibki ali vam 

česa primanjkuje, prosite Očeta, ker vas bom uslišal. Toda prosite, kar je prav, in napolnil vas bom s svojo 

milostjo. 

88 Če se pripravite, bom iz vas naredil svoje apostole, ki bodo razodevali mojo ljubezen. Vendar se ne 

hvalite in ne delajte velikih korakov, da ne bi zašli s poti. Ko bo prišel čas, vas bo Elija opremil z lučjo 

Svetega Duha. 

89 Daril, ki sem vam jih dal, ne vzamem nazaj, niti jih ne spremenim. Za vedno bodo ostali v vaši 

duši, in ko boste prišli na vrh gore, boste videli sadove svojega boja. 

90 Vodite se po mojih najpopolnejših navodilih, nosite mir in spokojnost v svojih srcih, da ju boste 

lahko dajali drugim. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 363 
1 Preljubi učenci, poslušajte besedo, ki vas bo okrepila. Bodite prepričani o resničnosti mojega dela, 

da ga boste izvajali in ga s svojim zgledom pokazali sočloveku. 

2 Ko se bo človek prenovil, ko bo v njem zavladala moja resnica in bodo njegove duhovne 

sposobnosti premagale svetne strasti, bo razumel moje delo. 

3 Velik je trud mojih delavcev in pot, ki jo morajo prehoditi, je zelo dolga. Njegovo delo se je začelo 

in seme je bilo posejano. Toda čez čas bodo prišli drugi delavci, da bi pobrali sadove in ponovno posejali 

seme. Vaša naloga, moje ljudstvo, je, da poskrbite, da bo moje delo v tem času prepoznano in da bo 

človeštvo prejelo milost moje neskončne modrosti, saj je še nikoli ni moglo občutiti. 

4 Moja luč, ki se je razširila po svetu, je povzročila, da se moja resnica išče v vsakem nauku. To je 

razlog za različna prepričanja ljudi. 

5 To je izpolnitev prerokovanega. Katera od njih predstavlja resnico? Kdo skriva lačnega volka v 

ovčji preobleki? Kdo s čistimi oblačili zagotavlja svojo popolno notranjo iskrenost? 

6 Da bi odkrili mojo resnico, morate uporabiti duhovnost, saj se je človeštvo razdelilo na toliko 

verovanj in svetovnih nazorov, kolikor je ustrezalo razvoju človeške misli. 

7 Tako je nastalo vedno več sekt in denominacij in zelo težko boste presodili, kakšna je vsebina 

resnice v vsaki od njih. 

8 Moje učenje razsvetljuje misli in ideje ljudi in postopoma bo vsakdo razumel osnove, da bi 

izpopolnil svoja dela in jih usmeril na popolnejšo in višjo pot. 

9 Spiritualizem ni nov nauk, ki si prizadeva razviti nauke vere preteklih časov ─ ne, gre za isto 

razodetje kot v prvem in drugem času. To je temelj vseh religij, na katerega želim spomniti človeštvo v teh 

časih ločenosti, da ne bi pozabilo na svoj izvor. 

Človekova dela, običaji in načini navduševanja čutov, da bi si laskal in bil ponosen na svoje različne 

religije, so v nasprotju s tem, kar želim, da bi svet videl v mojem delu. 

10 Po Jezusu sem zapustil popoln nauk, da bi se med ljudmi razširilo razumevanje ljubezni. Njegovi 

učinki so bili blagoslov za svet. Sedaj se ponovno spomnimo na krščanska načela. Toda svet je tako daleč 

od njih, da ga bodo le preizkušnje, ki jih trenutno doživlja človeštvo, spomnile na ljubezen, ki jo je s 

svojim zgledom učil Mojster. 

11 Moj nauk je luč, ki jo morate iskati, da bo med človeštvom vedno vladal mir. 

12 V vsakem dejanju, v katerem so vsebovani nameni za dobro, se razkriva moje delo. To je bistveni 

del vsega, kar lahko človek gradi z dobrodelnimi cilji, s poštenimi nameni pomagati človeštvu, zbliževati 

ljudi, jih voditi po poti k višjemu razvoju in plemenitenju. 

13 Spiritualizacija, ki vas jo ponovno učim, je Božansko delo, ki se lahko, čeprav je tako veliko, 

omeji, da se razkrije v dejanju ljubezni. Vendar se ne zmoti in ne ostani podvržen bogoslužnim dejanjem 

katere koli verske skupnosti, niti ne sledi idejam, ki so jih drugi ljudje predstavili kot nespremenljive. 

14 Rekel sem vam, da vas moje delo ne sme razdvajati, da morate združiti svoje misli in deliti dobro s 

tem, da moje nauke delite s svojimi bližnjimi. Če jim sledijo, ni pomembno, kakšen je njihov nauk. Ko 

bodo svojo ljubezen širili med soljudi, bodo občutili duhovnost. 

15 Mnogi razumejo duhovno bistvo mojega dela in ga opravljajo zaradi zadovoljstva, ker dajejo 

ljubezen in usmiljenje. 

16 Ko bo prišel čas, ko moje besede ne bo več mogoče slišati s človeškimi organi razumevanja, bodo 

prišli tisti, ki bodo poskušali govoriti tako, da bodo jemali moje ime v zameno. Vendar sem vam že 

povedal, da bodo prevaranti! 

17 Ne bom te pustil samega. Vaš organ uma bo nenehno prejemal moj navdih. Bom v vaših besedah 

in dejanjih. Še naprej se boste lahko zbirali, da bi se spominjali moje besede. Zato sem dovolil, da se 

ohrani v pisni obliki, tako da vam bo lahko predmet stalnega preučevanja. Toda moja volja ni, da bi na 

svojih srečanjih izvajali čutne obrede. Kajti potem bi se to, kar sem vas učil, sprevrglo v obrede in 

tradicije. 

18 Zaupal sem vam svoje delo, vsak od vas mora slediti svoji poti, izpolniti svojo dolžnost. 

Prilagodite svoje potrebe učenju mojega nauka. V vseh svojih dejanjih boste odkrili priložnost, da ljubite 
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in odpustite svojemu bližnjemu, da odpustite sočloveku ─ ne z mističnega vidika, temveč kot naravno 

dejanje v skladu s trenutkom razvoja, ki ga živite. Tako bo svet postopoma razumel moje delo. 

19 Če bi človeštvo slišalo, razumelo in dojelo moj nauk, bi se pred njim na obzorju odprla pot resnice 

in ljubezni in ne bi preživljalo preizkušenj bolečine in strahu, v katerih se je znašlo. 

20 Razumite, da nihče ni pravičen in popoln. Vaši prestopki so veliki, borite se sami s seboj. Prav zato 

sem vam podaril svoje usmiljenje. 

21 Kot je skupina učencev, ki sem jih izbral, žalovala za Jezusovim odhodom, vendar so pozneje 

prejeli Božji navdih, njihov um je bil razsvetljen in v obrambo Mojega dela so dali svoja življenja, tako 

boste tudi vi žalovali za odhodom Mojstra v zvezi z Njegovimi manifestacijami. Toda vaši možgani se 

bodo odprli, vaše srce se bo razvnelo od ljubezni in usmiljenja do sočloveka in še naprej me boste ljubili 

tako, da boste ljubili in odpuščali svojemu bližnjemu. 

22 Takrat se bo moja resnica duhovno razkrila in vse bo postalo večje, pravičnejše in resničnejše. 

23 Ker človeštvo ni v skladu z univerzalnim zakonom, ki vlada vsemu stvarstvu, bo prišlo do 

neobvladljivega stanja, ki se bo izrazilo v nasilju naravnih sil. 

24 Človek je razdelil atome, njegovi razviti možgani pa to odkritje uporabljajo za pridobivanje 

največje moči in prinašanje smrti. 

25 Če bi se človek duhovno razvil v enaki meri kot njegova znanost in razum, bi odkritje novih 

naravnih sil uporabil le v korist človeštva. Toda njegova duhovna zaostalost je velika, zato je njegov 

sebični um uporabil svojo ustvarjalno moč v škodo človeštva in uporabil sile uničenja ter se odvrnil od 

Jezusovih načel ljubezni in usmiljenja. Ko boste videli, da se z neba spušča ognjena poplava, to ne bo zato, 

ker se odpirajo nebesa ali vas muči sončni ogenj ─ ne, to je delo človeka, ki bo sejal smrt in uničenje. 

26 Zdaj sem prišel, da vas spomnim na svoje nauke o ljubezni, in jutri bodo vaši vnuki lahko slišali 

moj glas, ki jih bo pozival, naj se spomnijo in zavedo, da obstajajo večje sile, ki jih lahko uničijo. 

27 Pravim vam isto, kar sem takrat rekel svojim učencem: "Bedite in molite, da ne padete v 

skušnjavo", kajti doživeli boste grenke čase. Toda če je vaša vera velika, boste videli, da je vse v dobro 

človeštva. Ko bodo ljudje v prihodnosti razumeli, da so delali le za sovraštvo in uničenje, se bodo sile 

narave sprostile za dobro človeštva, prinesle ljubezen in ohranile mir. Takrat bo duša naletela na 

ugodnejše polje za svoj razvoj, kajti jaz, o ljubljeni učenci, sem vam prišel dati mir in tolažbo. Govoril 

sem vam o boljšem življenju in vam razkril velike čudeže, ki jih bo vaša duša lahko pokazala svetu. Kajti 

z mojo besedo ljubezni boste slepim dali vid in duševno bolnim pomagali ozdraveti. Ključne boš pripravil 

do tega, da bodo zapustili svoja ležišča in mi sledili. 

28 Prišel bo čas, ko me boste bolje razumeli zaradi izpolnjevanja svojega poslanstva in poduhovljenja. 

Takrat se boste počutili združeni in v vaši duši bo zavladalo veselje. Tedaj boste vsi vedeli, kako bdeti in 

moliti, da bo svet videl moje blagoslovljeno delo v čistosti, s katero sem vam ga zaupal. 

29 Prišel bo čas, ko bo vsaka sekta in cerkev iskala tisto, kar pripada mojemu delu. Da pa bi našli ta 

zaklad, bodo morali dvigniti svoje duše in prisluhniti glasu Duha. 

30 Mojster vas še danes uči in spreminja ljudi v prave kristjane. 

31 Moji učenci, ne veste, kdaj boste videli konec svojega poslanstva, kdaj boste dosegli zmago v 

svojem boju. Iz roda v rod si boste še naprej prizadevali, da bi dosegli poduhovitev človeštva. Prestopili 

boste meje in morja, šli boste v pokrajine, države in narode, da bi razkrili mojo resnico. 

32 Tako kot v drugi dobi, ko so se moji učenci, prežeti z lučjo Svetega Duha, brez strahu pred svetom 

in brez merjenja razdalj, odpravili posredovat moj nauk, se tudi vi opremite in se, ko pride čas, odpravite 

izpolnjevati svoje poslanstvo. 

33 V tej dobi sem bil najboljši učitelj, nikoli vam nisem lagal, vedno sem vam govoril s preprostimi in 

jasnimi besedami, da so me vaše duše in srca lahko začutile in se nahranile z bistvom, ki krepi in poživlja. 

34 Poznam vas in vedno, ko sem vas poslal, da bi se reinkarnirali, sem se vam razodel. Toda vaši 

možgani se ne morejo spomniti vaših preteklih reinkarnacij. 

35 Nikoli vas nisem speljal s poti izpolnjevanja dolžnosti, nikoli vam nisem dal drugega zakona in vas 

nisem zapeljal v odklone, ki jih je ustvaril človek. V vseh časih so ljudje sledili svoji volji in množicam 

prikazovali božanstva, ki so jih ustvarili v svojih možganih. Iz njihovih ust so prihajale lažne besede, 

lažnive prerokbe in šibka srca, zvezane duše, ki se niso mogle osvoboditi in spoznati, da jih čaka večno 

življenje. 
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36 Da, Izrael, človekovo srce je vedno želelo častiti materialne stvari, uho pa se je navduševalo nad 

melodičnimi besedami. Zato je človek spremenil to, kar sem prinesel kot krščanski nauk v drugi dobi, ko 

ga je preoblikoval v "religijo". 

Egoizem, pohlep in nečimrnost so se od nekdaj prebujali v človeškem srcu in se naredili za kralje in 

gospodarje, da bi se jim ljudje priklonili, da bi jih naredili za vazale in sužnje, da bi jih priklenili na greh in 

jih vodili v temo, dezorientacijo in zmedo. 

37 Svet me je zavrnil kot Jezusa, me pribil na leseni križ, pozneje pa križ spremenil v predmet 

malikovanja in se pred njim klanjal, da bi prosil odpuščanja. Danes gojite materializem, sovražnost in 

slabo voljo. Človeštvo danes živi v največji pokvarjenosti. 

38 Odrasli, mladi, devica in otrok so se na poti življenja izgubili in ne najdejo popolne poti, ki sem jo 

začrtal s svojimi zgledi ljubezni in usmiljenja. 

39 Velika množica ljudi je pozabila, kako iskati svojega Stvarnika. Duše so dovolile, da jih določa 

materija, in danes jokajo, ker so izgubile milost in oblast, ki jim ju je moje usmiljenje dalo, ko jih je 

poslalo na zemljo. 

40 Kaj se je zgodilo z Izraelom? Kaj je človeštvo začutilo do danes? Na kaj vse so naleteli na svoji 

poti? Samo bodike in trnje, vojna svetovnih nazorov. Celotno človeštvo je ujeto v zmoto. Toda kdo mora 

popraviti, kar je človek pokvaril, v čemer se je zmotil? Kdo mora dati to, česar človeštvu primanjkuje, da 

bi ga vodil ta zakon, ta nauk in ta luč? Jaz, Tolažnik, ki v tretjem veku prihajam "v oblaku", da bi govoril 

ljudem in jih učil, da bi jim ponovno dal vedeti, da so na poti vse izgubili in da sem jih kot Stvarnik prijel 

za roko, da bi jih vodil po svoji poti, da bi jim približal duhovno življenje. 

41 Jutri bodo veliki dogodki potrdili, kar sem vam dal kot prerokbo, in zaradi bolečin, ki jih bodo 

povzročile naravne sile v deželah in narodih, bodo ljudje vstali in iskali Izraelovo ljudstvo. 

42 Vojno ozračje, kuge, bolezni in lakota so vse pogostejši, zato človek nima miru ne v svojem srcu 

ne v svojem domu. Toda ali sem si to želel in ali se moj Sveti Duh spušča, da bi se poigral z vašo bolečino 

in trpljenjem? Ne, ljubljeni ljudje, v mojem božanskem duhu obstaja neskončna žalost. 

43 Človeštvo je pozabilo na blagoslovljeno najvišjo zapoved, ki sem mu jo dal v drugi dobi: "Ljubite 

drug drugega". 

44 Pripravil sem dobo, ko se bo človeštvo dvignilo v poslušnosti. Vaši vnuki bodo videli slavo, ki jo 

bom izlil na to zemljo. 

Na tem svetu, ki sem vam ga dal kot zemeljski raj, je treba izpolniti mojo voljo in prišel bo čas, ko 

bodo na ta planet prišle tiste duše, ki so dosegle visoko stopnjo razvoja, ki so se borile. Moja božanska luč 

bo zasenčila zemljo in na njej bo zavladalo izpolnjevanje mojega zakona. 

45 Spominjaj se moje besede do zadnjega trenutka svojega življenja v materiji, potem te bo tvoj duh 

spomnil na vse, kar si slišal v moji besedi in kar je um pozabil. 

46 V tem zadnjem trenutku si bo vaša duša zaželela še en trenutek življenja, da bi izpolnila svoj 

namen, toda vaša usoda se mora uresničiti. 

47 Rekel sem, da bo prišel čas zmede, neposlušnosti, ko se bo ta 'delavec' dvignil in trdil, da se moje 

razglašanje prek človeškega razuma ne bo končalo. Toda prišel bo čas, ko se bo moja beseda izpolnila, 

četudi bo človek hotel nasprotovati moji volji. 

48 Koliko napak na poti so storili mnogi izmed tistih, ki sem jim zaupal poslanstvo in milost. Koliko 

nerazumevanja vidim med svojimi otroki po letu 1950. 

49 Človek zaradi nerazumevanja in neumnosti odklanja mojo pomoč, ljubezen, avtoriteto in milost ter 

se oddaljuje od prave poti zakona, harmonije in resnice. 

50 Ne zanikam tega, kar sem vam dal pred leti. Od leta 1866 sem govoril ljudem prek prvega glasnika 

in jim prerokoval, da bo prišel čas, ko moja beseda ne bo več znana ljudem. Ko pa sem videl, da je srca 

zajelo malodušje, sem jim s preprostimi besedami sporočil, da bo leto 1950 zadnje za manifestacijo 

mojega nauka skozi razum nosilcev glasu, kar je bila beseda, ki je bila pravkar dana v molitveni hiši, ki 

nosi ime "Damiana Oviedo". 

51 Izrael se bo spet razdelil od plemena do plemena, spet se bo razdelil in želel poteptati čisti in 

brezzakoniti Zakon, ki sem mu ga izročil v roke; spet bo iskal prejšnja pota in zapadel v malikovanje in 

fanatizem. Obrnil se bo k sektam in padel v zmedo, v temo ter se hranil s prijetnimi in lažnimi besedami, 

ki mu jih bo ponudil človek. 
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52 Koliko bolečine so Mojemu Srcu povzročili služabniki, ki niso razumeli Mojega Zakona, in koliko 

bolečine zdaj povzročajo tisti, ki so, čeprav sem jih usposobil in imenoval, danes dali zatočišče dvomu, 

negotovosti in so zaradi nerazumevanja in sebičnosti rekli, da bom ostal med ljudmi še nekaj časa, da bom 

v skladu z njihovo človeško voljo še enkrat poslal svoj Univerzalni žarek in se še dolgo manifestiral. 

Zato sem vam rekel: Kdaj sem v svoji besedi pokazal neodločnost, negotovost ali neskladje volje? 

Nikoli, resnično, saj potem ne bi bil več popoln, ne bi bil več tvoj Bog in Stvarnik. 

53 V meni je odločnost, enotna volja, zato govorim jasno kot svetla dnevna luč, da bi vsi lahko 

začutili mojo prisotnost, moje bistvo in mojo moč, da bi duh lahko prepoznal (temeljni) razlog in Besedo, 

ki sem ju dal s človeško sposobnostjo razumevanja. 

54 Mojster vam pove: Človek je postavil stavbe in jih poimenoval cerkve, ljudje, ki vstopajo v te 

prostore, pa se jim priklanjajo, gojijo fanatizem in malikovanje ter častijo tisto, kar je ustvaril človek sam. 

To je v mojih očeh ogabno, zato sem vam, Izraelci, odstranil vse, kar ste sprva vedeli in slišali, da bi 

opustili svoj fanatizem. 

55 Molitvene hiše izraelskega ljudstva bodo znane človeštvu, ne bodo zaprte, saj bodo dajale zavetje 

slabotnim in izgubljenim, utrujenim in bolnim. Z vašo pripravo, s poslušnostjo moji najvišji volji in 

spoštovanjem mojega zakona bom pričeval o sebi v delih resničnih učencev moje božanskosti. 

56 Naj vas ne žalosti, da se pojavljajo tudi lažni glasniki, lažni cerkveni voditelji, lažni "delavci", da 

njihove bogokletne ustnice govorijo ljudem in trdijo, da bosta moja beseda in moj univerzalni žarek ostala 

kot navodilo med ljudmi. 

Razkril bom, kdo je prevarant, kdo ne uboga zakona po moji volji, kdo je tisti, ki izraža le svojo 

samovoljo, in razkril bom delo, ki ga je storil narobe, in zakon, ki ga je ustvaril, in ti bodo zavrnjeni in 

izgnani. 

Kajti zadržal bom božjo milost in moč, skušnjava pa jih bo ujela v svoje mreže, zato kdor jih bo iskal, 

v svoji duši ne bo občutil milosti mojega Svetega Duha. 

57 Ko bodo Cerkev in sektaši videli, da se Izrael razdvaja, da se zanika in da je šibek, bodo iskali 

razloge, da bi zagrabili dragulj neprecenljive vrednosti, da bi vzeli skrinjo nove zaveze in jutri rekli, da so 

oni pravi, od Boga poslani med človeštvom in predstavniki moje božanskosti. 

58 Vsi poznate pomen prve zapovedi Postave: "Ljubi Boga bolj kot svoje starše in svoje otroke ─ bolj 

kot sebe in tudi vse, kar imaš na zemlji." Če bi ravnali tako, bi občutili duševni mir, vaše trpljenje bi bilo 

blažje in sile narave bi bile do vas usmiljene. Tako boste preživeli preizkušnje, ki so namenjene 

izpopolnjevanju vaše duše, ne da bi občutili neuspeh. 

59 Ko boste to zapoved razumeli in jo izpolnjevali, boste zadovoljni s svojo usodo, ljubili boste ljudi 

in spoštovali njihova življenja. V vaših delih bo pravičnost in svoje darove boste uporabljali v svoje dobro 

in v dobro bližnjega. 

60 Res je, da pot, ki sem vam jo začrtal, ni prijetna pot, ampak življenje v odrekanju in strogem 

upoštevanju mojih zapovedi, vendar to ni pot žrtvovanja. Ljubezen in usmiljenje ne pomenita bolečine, 

ampak sta veselje in življenje za dušo, zato vam ponujam to veselje, da boste spoznali pravo duhovno 

srečo. 

61 Za svojo bolečino ste si krivi sami, ko ste se oddaljili od izpolnjevanja zakona. Ali želite ustaviti 

širjenje vojne in njenih posledic? Potem ljubite in odpuščajte, delite svoj kruh in počutili se boste bolj 

zadovoljni. Zaupajte v učinkovitost božanskih zakonov, v njihovo modrost in pravičnost, in ti vas bodo 

zaščitili. 

62 Bodite duše, ki pazijo na svoja dela in živijo v molitvi in stalni pripravi, da bi bili trdni pred 

skušnjavami in premagali prevladujoči materializem. 

Sprva bodo vaši koraki negotovi kot pri majhnem otroku, ki začenja hoditi. Potem pa boste postali 

močnejši, pridobivali boste znanje, dokler ne dosežete razvoja svojih duhovnih darov, katerih vrednost je 

na zemlji neprecenljiva. 

63 Če se boste podali na pot, boste postali ljudje velike kreposti, znali boste obvladovati svoje telo in 

živeti duhovno. Vest vam bo svetilnik na vaši življenjski poti. Bo vaš prijatelj in sodnik. Vedno vam bo 

govoril zvesto in njegova navodila bodo prava in natančna v trenutku, ko jih boste potrebovali. Ta glas je 

moj vedno nežni in ljubeči glas, ki vam kaže dobro. 
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64 Kdo se lahko česa boji pred menoj, ki sem Oče in Gospod vašega življenja? V vaše veselje in 

trajno srečo sem ustvaril vse, kar poznate, in tudi tisto, kar vam je neznano. Ne dvomite v Njega, ki vas 

ljubi neskončno bolj, kot lahko razumete in dojamete s svojim umom. Spomnite se pomena mojega 

trpljenja, in ko boste razumeli, kdo ste, boste pobožno uprli svoj pogled vame, da bi mi podarili svojo 

ljubezen in se poslušno podredili mojim zakonom. 

65 Dajem vam svojo besedo, ki vam daje življenje kot nebeški koncert. Nekatere med vami najdem v 

globokem spanju. Toda kakor sem Lazarju dal življenje, tako danes prebujam vašo dušo za življenje 

milosti. Uporabite mojo moč in se dvignite, da boste začeli pot, ki vas bo pripeljala do življenja v Duhu, ki 

je večno življenje. 

66 Preden bo božanski učitelj umaknil svojo besedo, je ostalo le še malo časa. Pred tem pa želim, da 

se pripravite, da boste lahko izpolnili poslanstvo, ki sem vam ga namenil. Želim vas naučiti del, ki so všeč 

mojemu božanskemu pogledu. 

67 Vašemu razumu trenutno izročam knjigo, ki jo morate jutri prebrati in razložiti. V njej boste po 

mojem odhodu našli ogenj moje ljubezni, s svojimi soljudmi pa boste delili njene božanske nauke, ki 

pričajo o inteligenci, znanju in moči - o vsem, kar ima moja božanskost. 

68 V tem tretjem veku sem vas učil, da ste vsi otroci enega Očeta, da ste vsi bratje in sestre v očeh 

mojega neskončnega usmiljenja in da sem vsem dušam dal enake darove. 

69 Blagoslovljeni ljudje, za vas se začenja nova stopnja izpolnitve, v kateri boste oznanjali moje 

nauke. Vi ste namreč moji učenci, moji izbranci, in boste pripravljeni, da boste tako kot jaz sejali seme 

ljubezni na poti ljudi. Vendar ne mislite, da vam bodo vsi vaši soljudje verjeli, saj boste od mnogih deležni 

le posmeha in prezira. Toda seme bo vseeno vzklilo in prišli bodo k meni. 

70 Ko vsa kraljestva narave in vse stvarstvo pričajo o moji pravičnosti, ne jemljite tega kot kazen. To 

bo le preizkušnja, ki bo človeštvo, ki ni poslušalo mojih besed, prisilila, da bo spoznalo svojo zmoto, 

potem ko je preživelo zmedo in trpljenje ter pripisalo sproščanje naravnih sil različnim vzrokom. Vendar 

se ne smete pustiti zmesti, temveč morate biti pripravljeni zmagovito prestati to preizkušnjo z resnično 

vero, ljubeznijo in usmiljenjem do sočloveka, kar bo služilo reševanju človeških množic. 

71 Pripravite se, Izraelovo ljudstvo. Zapuščam vam svojo milost, da boste še naprej močni. Naj se 

oglasi klic k človeštvu. Želim se razodevati v vsakem srcu, želim se čutiti v vsaki duši in ji dati vodo in 

kruh, ki jo hranita in krepita. Razumite, da je človeštvo žejno in da ga ne smete zapustiti, ker trpi v 

puščavi. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 364 
1 Poln ljubezni prihajam k vam, da razsvetlim vaš um in naredim vaše srce občutljivo po svoji 

besedi. 

2 V tem času sprejemam tistega, ki sliši ta nauk, in tistega, ki je daleč od njega ─ tistega, ki me je 

pozabil, pa tudi tistega, ki si je na dnu svojega srca ustvaril svetišče. 

3 Mojster je poln veselja, ko vidi, da ste dobri delavci, ki ste izplenili svoja semena in odstranili 

slamo s svojega zrnja, da bi Mi ponudili le klas zlate pšenice. 

4 Vi, ki tako delate, ste izpolnili obljubo, ki ste jo dali svojemu Očetu, ko ste prišli v mojo 

navzočnost, da bi vam zaupal seme in parcele. S svojo poslušnostjo me spominjaš na pomnoženo seme. 

5 Število mojih delavcev se je povečalo. Poslovite se od tistih, ki znajo sejati in obdelovati svoja 

polja, saj bodo prinesli veliko žetev. 

6 Glas mojega Očeta kliče vse ljudi. Toda tisti, ki živijo za posvetne užitke, so ustvarili oviro, ki 

njihovi duši preprečuje, da bi slišala moj klic. Bolečina bo tista, ki jih bo prebudila in jim omogočila, da 

bodo v vesti slišali moj glas. 

7 Tisti, ki bo ubogal moj zakon, bo znal ubogati tudi zakone ljudi in ne bo nobenih ovir ali preprek, 

ki bi mu preprečevale delo v okviru mojega dela. 

8 Če bi človeštvo živelo po mojem zakonu, ne bi bilo suženj svojih strasti in ne bi izpraznilo čaše 

trpljenja. 

9 S svojo neposlušnostjo je to zemljo spremenila v solzno dolino. Povsod je slišati žalovanje 

bolečine, v sektah in religijah ni enotnega mišljenja in med njimi ni bratstva. 

10 To ljudstvo sem pripravil, da bi z Očetovo močjo in modrostjo razkrilo sporočilo miru, luči in 

ljubezni, ki mora doseči vse narode. Zaupal sem mu meč, ščit in prapor, da se bo neutrudno boril, dokler 

mu moja volja ne bo določila konca. 

11 Preljubi ljudje, pripravite se in se odpravite na popotovanje, kot v prvem veku, zapustite to 

"dolino" in se odpravite v obljubljeno deželo. Zaupajte vame, kajti kot takrat se bodo vode morij umaknile, 

da vas bodo prepustile, in v puščavi spet ne bo manjkalo mane in vode, ki bo izvirala iz skale. 

12 Ko bo človeštvo sledilo mojim navodilom, bo s svoje poti odstranilo boleče očiščenje, ki ga je 

doletelo. 

13 Danes je moja beseda prišla k tebi, Izrael, da bi ti pomagala pri tvojem razvoju, da bi izpolnil težko 

poslanstvo, ki sem ti ga zaupal, da bi bil zgled svojim bližnjim in sočloveku. Izraelsko ljudstvo bo namreč 

v združenju src in duš zgled, bo ogledalo vsemu človeštvu, ki bo moralo videti, kako se v duhu Izraela 

zrcalijo njihova lastna obličja. 

14 Razsvetljujem vaše misli, da mi boste vsi pričevali s svojimi mislimi, besedami in deli. Kajti vi, ki 

ste začetniki, ste poklicani, da postanete moji veliki učenci in pozneje učitelji med ljudmi ─ dobri učitelji 

nauka Svetega Duha, ki niso materializirani, ki niso postali neumni po prejšnjih običajih. 

15 Zato od vas v tem času zahtevam duhovnost, vzvišenost, preprostost in čistost v vsakem vašem 

dejanju in postopanju znotraj Mojega zakona. 

16 Elija duhovno pripravlja ves svet, duha Izraela na moj bližnji odhod, da bi bili pogumni in polni 

luči za bitko, ki vas čaka. 

Po mojem odhodu ne zapadajte v letargijo, ne ostanite na praktični poti ali se od nje oddaljite, temveč 

ponižno in dostojanstveno zavzemite moje mesto učitelja. Vi se boste s svojim odrekanjem, pripravami in 

vzponom duše, s svojo ljubeznijo in usmiljenjem odpravili sejati spiritualistično-trinitarijsko-marijansko 

seme na vse poti in ceste, kjer vas pričakujejo srca, kjer so roke odprte, da vas sprejmejo, kjer duše, žejne 

in lačne moje resnice in ljubezni, čakajo na prihod mojih izbrancev. Kajti kmalu se boste odločili, da svet 

prebudite, da ne bo več spal, ker je to moja volja. 

17 O ljubljeno ljudstvo Izraela! Elija vam je pomagal dvigniti vaše duše. Združil je vaše misli in voljo 

v eno. Združil je vse duše, da bi se moj blagoslovljeni žarek naselil v samem duhu Izraela. 

18 Elias hodi pred vami in pripravlja poti, dela poti prehodne. On je tisti, ki vas očiščuje, ki vam 

pomaga očistiti tudi najmanjši madež v vašem srcu, tako da je vaša vest vedno mirna in pripravljena za 

služenje moji Božanskosti in za služenje vašim soljudem. On je tisti, ki vam na poti vliva nov pogum, ko 

vas vidi žalostne in depresivne ─ on je tisti, ki vam napoveduje nevarnosti in vas razsvetljuje v trenutkih 
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zablod in teme. Elija je tisti, ki vas tolaži v trenutkih bolečine in vas korak za korakom vodi do enotne 

točke zedinjenja ─ do točke, h kateri so poklicane vse duše, ki je Visoko onkraj in do katere boste prišli s 

povzdigovanjem svoje duše, resnično molitvijo in resničnim čaščenjem Boga. 

19 Ne bojte se sodbe ali kritike ljudi. Tudi mene bodo obsodili, razpravljali o meni, me bičali, vendar 

me v tem času ne bodo ubili. Moje delo, moja luč in moja resnica ne bodo premagani. Spiritualizem, ki je 

moj nauk, ne more propasti, še naprej se bo kazal kljub nerazumevanju, neposlušnosti, nehvaležnosti, 

nejevernosti in nečimrnosti ljudi. Moj božanski duh in moj nauk se bosta še naprej razkrivala in 

napredovala od srca do srca, od duha do duha, od ljudi do ljudi in od sveta do sveta, ne da bi se ustavila. 

Kajti ni sile, ni moči, ni zakona, ni ovire, ki bi lahko ustavila mojega Duha in mojo Svetlobo ─ ni sence, ki 

bi lahko zasenčila mojo Univerzalno Svetlobo. Zato bom vedno Svetloba, vedno bom Resnica, vedno bom 

Duh. 

20 Toda kot sem vam že povedal: Vi ste moji otroci, ki sem jih naredil za svoje učence, da bi me 

imeli za zgled in postali podobni moji božanskosti, da bi popolnoma razumeli svojega Očeta, ki je Sveti 

Duh. Toda to boste razumeli s pomočjo svojega poduhovljenja skozi ta spiritualistično-etrinitaristično-

marijanski nauk. 

21 Molite za "prve" in delajte tudi za nove generacije ─ za tiste, ki pridejo za vami. Če je "prvi" 

naredil prvi korak, boste vi naredili drugega, tisti, ki pridejo za vami, pa tretjega. Tako se bo človeštvo iz 

generacije v generacijo in iz obdobja v obdobje duhovno vedno bolj približevalo Meni, dokler ne bo 

doseglo resničnega duhovnega vzpona in popolnega čaščenja Moje Božanskosti. Jaz pa vam pravim: Mir 

vsega sveta ni odvisen od enega srca, niti od mnogih src ─ prav tako ne od širjenja Mojega dela, ki je 

svetovno in duhovno. Vse je odvisno od moje volje, toda po svojem usmiljenju, po svoji neskončni 

ljubezni, ti, Izrael, dajem delež pri svojem delu duhovne popolnosti in svetovne pomiritve. Otroci moji, 

želela sem, da bi sodelovali pri mojem delu, pri tem delu ljubezni, v tem boju svetlobe proti temi. 

22 Ne pozabite, da vas svet pričakuje, da narodi pričakujejo moje ljudstvo, da ta svet, ki ne najde 

rešitve, ki ne pozna pravega čaščenja Boga, ta svet, ki ne najde svojega Boga, sreča vas in da me bo v vas 

našel, me slišal in videl. Kajti želim, da bi bili moja podoba ─ želim, da bi v svoji duši in v svojih dejanjih 

odsevali moje obličje in mojo ljubezen. 

23 Ne zapadajte v fanatizem, saj tega ne bi smeli učiti. Ne zapadajte v malikovanje, saj tega ne bi 

smeli dajati svetu. Duhovno boste dali vodo, ki pogasi žejo, kruh, ki nasiti lačnega, oblačilo, ki pokrije 

golega. 

24 V tej tretji dobi sem se razkril prek človeškega razuma in tisti, ki sem jim dal milost kot 

"podnožju", so imeli enega največjih darov Svetega Duha: prenos mojega božanskega žarka prek njih, da 

bi svetu posredovali mojo besedo. Izkusili ste zelo ponižna, nevedna in nepomembna srca, skozi katera 

sem vas osupnil s svojimi besedami popolnosti, modrosti, zdravja, usmiljenja in spodbude ─ s svojo 

besedo, ki je vedno neskončen pogled, ki v vaših srcih bere vašo preteklost, vašo sedanjost in vašo 

prihodnost. In kadarkoli ste ga v tem tretjem času slišali prek glasovnih nosilcev, ste čutili, da je Mojster z 

vami in da vas premišljuje, sliši in je pozoren tudi na zadnje vaše prošnje ─ da sprejema izpolnitev vašega 

poslanstva in presoja vsako vašo misel, besedo in delo. 

25 V tej tretji dobi je moj Sveti Duh popolnoma odprl vrata Visokega Onkraj, da bi moj Duhovni svet 

Luči prišel k vam poln razvoja, v želji po izpolnitvi poslanstva, da bi se razkril skozi človeško sposobnost 

razumevanja, da bi govoril z ljudmi, razlagal mojo božansko besedo in zdravil duhovne in telesne bolezni 

z duhovno tekočino ─ tekočino, s katero je Jezus, vaš Učitelj, zdravil bolnike v drugi dobi ─ tekočino 

ljubezni, življenja in duhovnega zdravja. 

26 Moj duhovni svet je bil vaš prijatelj, vaš zdravnik, vaš brat, vendar popoln brat, poln ljubezni, 

potrpežljivosti in usmiljenja. 

27 Blagoslovljeno izraelsko ljudstvo, v vaše roke sem zaupal skrinjo nove zaveze. Vi ste moji 

izbranci, ki jih spreminjam v izvire kristalno čiste vode, da bo človeštvo med vami našlo poživljajočo 

vodo. 

28 V vas sem izlil svoje duhovne darove milosti, vi ste moj tempelj, v katerem je moja luč in moja 

ljubezen. Vi ste tisti, ki morate polni ponižnosti iti k množicam, ki so zapadle v fanatizem in malikovanje, 

in pokazati mojo luč tistim, ki so skrivali mojo resnico in ponarejali moj zakon. 
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29 Ljudje, verjeli ste v mojo duhovno navzočnost, ker ste me čutili v najbolj skritem delu svojega 

srca: to je vaša duša, ki se je skozi čas razvijala. 

30 Govoril sem vam prek grešnikov, da bi vas naučil iskati moje kraljestvo. Vendar ste materializirali 

tisto, kar pripada mojemu delu. Ustvarili ste stopnjo življenja, ki ni tista, o kateri sem vam govoril. 

Materializirali ste križ, ki je simbol odrešenja. 

Križ, na katerem vas je Jagnje odrešilo s svojim božanskim zgledom ─ ta križ je v drugi dobi že izginil 

iz vaših materialnih oči, da se ne bi spremenili v malike. 

31 Že v prvi dobi vam je Oče govoril po svojih prerokih, da ne bi padli v skušnjavo in malikovanje. V 

drugi dobi sem prišel po Jezusu, da bi vsemu človeštvu posredoval svoje nauke ljubezni in resnice. Nisem 

vas učil nobene religije, saj so religije ustvarili ljudje. 

32 Že v drugi dobi sem vam rekel: "Vrnil se bom k vam", in svojo besedo sem izpolnil. Naj sta 

fanatizem in malikovanje še tako velika, tu je spet vaš Učitelj, ki se duhovno manifestira. S svojo besedo 

čistim tvoje srce, da bi dvignil tvojo dušo in bi dosegla odrešitev. 

33 Blagor tistemu, ki je prejel mojo ljubezen, moj mir in mojo luč, zna rešiti tistega, ki propada, in s 

svojo molitvijo lahko razsvetli tudi tiste, ki prebivajo v "duhovni dolini" ─ tiste temne sile, ki niso mogle 

sprejeti luči Svetega Duha. 

34 Izbrano ljudstvo, ponižni ste, a naredil vas bom velike in modre v duhu, da boste človeštvu dajali 

vodstvo in tolažbo. Govoril sem vam prek različnih glasov, da bi lahko sodelovali z menoj kot zgled za 

prenovo tega človeštva. 

35 Vi ste ljudje, ki sem jih učil duhovnosti, da bi tako zvesto pričevali o svojem Očetu. 

36 Prinesite popolno razumevanje mojega dela, da me boste lahko častili iz duha v duha. 

37 Ne želite več ostati v svojem materializmu, ne padajte več v mreže zmede in teme. V tem času, ko 

vas rešujem iz blata greha, me spoznajte po moji luči, po moji ljubezni in po moji pravičnosti. 

38 Nočem, da bi se razdelili, niti ne želim, da bi kršili moja navodila. 

39 Zakaj je med vami izbruhnila nevihta? Zaradi vaše nepripravljenosti in nerazumevanja moje 

besede. Ko bo konec mojega prikazovanja v tej obliki, želim, da se združite pred svojim Učiteljem z 

zadovoljstvom, da ste ubogali moje zapovedi. 

40 Bodite pripravljeni, moje ljudstvo, in ne pustite se zapeljati slabim cerkvenim voditeljem ─ ne 

dovolite jim, da vam predstavijo svoj zakon. Vidim namreč, da skrivajo moje učenje in razkrivajo le svoje, 

da so začeli poslovati z mojim delom in ga predstavljajo polnega skrivnosti in materializacij. Moja volja 

je, da moje delo oznanjate s čistostjo in poduhovljenostjo. Kajti to delo izhaja iz mojega Duha in vsebuje 

bistvo moje Besede za prenovo človeštva. 

41 Želim, da se vsi lotite resničnega izpolnjevanja poslanstva in da iz mojega dela odstranite svoje 

pomanjkljivosti. Spoznajte, da je bil od začetka mojega razodevanja prek človeškega organa razumevanja 

moj boj velik, da bi vas rešil pred grehom. 

42 Še vedno vidim svoje ovce na različnih poteh, toda Elija kot svetel svetilnik vas zdaj združuje in 

zbira na eni poti. Mojemu izbranemu ljudstvu pošilja klic z glasnim zvonom, da bi lahko doseglo pristan 

odrešitve. 

43 V prvi dobi je Oče rešil svoje ljudstvo po Mojzesu. On je bil izbran za to težko nalogo. Bil je 

poslušen in je šel pred vami poln poguma, ljudsko nerazumevanje pa mu ni dovolilo, da bi za trenutek 

oslabel. 

44 V drugi dobi sem prišel kot Očetova "beseda", da bi postal človek in se razodel ljudem. 

45 To je bila Očetova zapoved, ki jo je bilo treba izpolniti. Treba je bilo živeti z ljudmi, da bi jim 

lahko prinesel svoj nauk in svojo resnico. Moja beseda se je razodela v svojem bistvu, prisotnosti in moči, 

da bi potrkala na vrata src in jih odprla. 

46 Vedno sem človeštvu govoril kot intuicijo, kot razodetje v obliki preroških videnj. Danes, v tem 

času, sem prišel, da bi izpolnil prerokbe v Duhu, da bi človeštvo prepoznalo luč nove zore in se dvignilo. 

Znamenja so bila prerokovana že v prvi dobi in so se morala izpolniti v tretji dobi, dobi Svetega Duha. 

47 Govorim vam jasno, da nič ne ostane skrito, in če vam v prvem in drugem času nisem govoril o 

tem, kar vam razkrivam danes, je to zato, ker je bila to Očetova volja. Kajti sam sem izpolnil svojo besedo 

in vam pričujem o svoji navzočnosti med vami v tem času. 
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48 Obdaja me dvanajst plemen izraelskega ljudstva in vsem jim dajem svojo besedo, da boste, ko 

pride čas, vstali in pričevali o moji navzočnosti človeštvu. 

49 Dvignite se v zadnjih trenutkih mojega pojavljanja v tej obliki, združite se kot en delavec, kot en 

vodja skupnosti, da bom lahko odšel z veseljem v svojem srcu, ker sem povzročil, da je moje ljudstvo 

tvorilo eno telo in imelo eno voljo. 

50 Ne premagajo me grehi človeštva in s svojimi nepopolnostmi ne boste mogli uničiti moje luči, 

moje ljubezni, mojega usmiljenja, ker sem nad vsemi ustvarjenimi stvarmi in ni moči, pa naj bo še tako 

močna, ki bi lahko premagala mojo modrost in mojo moč. Zato vam govorim in vam dajem ljubezen, da 

me boste prepoznali kot Očeta in me častili kot Boga. 

51 Delavci na mojem polju: zaupam vam svojo besedo kot dobro seme, da mi jo ob koncu svojega 

dela pokažete pomnoženo. 

52 Izpolnite svoje poslanstvo, da bo Oče izpolnil obljube, dane vašemu duhu. Zakaj želite, da vam 

dam, česar si ne zaslužite? Zakaj želite žati, česar niste sejali? Pred tem se morate potruditi in delati. 

Nočem, da bi vam to očitala vaša vest. 

Bodite blagoslovljeni, otroci moji, ker razumete svojega Očeta in si to nagrado želite zaslužiti s trudom 

in delom. Za ta cilj se morate boriti, in če se ljudje žrtvujejo za materialni cilj in pri tem izgubijo celo 

življenje, boste vi dosegli duhovni cilj, pri katerem ne boste izgubili življenja. Če boste namreč vztrajali do 

konca, boste dosegli večno življenje. 

53 Pridobite si zasluge, da boste lahko dosegli obljubljeno deželo. Tam si boste odpočili od velike 

bitke. 

54 Ko se dva ali trije Moji izbranci zberejo in dvignejo svojega duha k Mojim božanskim lastnostim, 

bom z njimi in jih bom navdihoval. Na vsakem kraju, kjer me boste klicali, bom navzoč. Povedal sem vam 

namreč, da me bodo videle vse grešne in ne grešne oči in da bodo vsi čutili mojo navzočnost. 

55 Delavci ste pod mogočnim drevesom, saj veste, da vas pričakujem z odprtimi rokami. Veš, da sem 

jaz tisti, ki mu moraš pokazati, da si izpolnil nalogo. Kajti samo jaz bom lahko sodil, ker je to moja stvar 

in samo jaz vas lahko nagradim ali pokličem na odgovornost. 

Vi pa zaupajte v svojega Očeta in vedite, da ─ naj bo moja graja še tako ostra ─ z njo na vas prelijem 

tudi svoje usmiljenje in sočutje. Ker vas ljubim in se vas usmilim ter vam dajem moč, da vzdržite udarec 

mojega svarila. 

Vsak od vas ima na mojem posestvu svojo njivo, na kateri mora sejati in žati. Jaz kot Oče sprejemam 

vaš trud, vašo žrtev in vaše trpljenje. Vidim vaše solze in vas spodbujam s svojo besedo, da boste še naprej 

napredovali, vedno naprej v večnost. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 365 
1 Učenci, posadil sem vas za svojo mizo in pri njej vam ponudil bogato pojedino svojega nauka: 

moje telo in mojo kri, Besedo in njen pomen, da bi bili s to hrano nesmrtni in nepremagljivi v velikih 

bitkah življenja. 

2 Obdajaš me in Mojster vstopi v tvoje srce in vidi tvojo žalost. Zakaj, otroci moji? Pripravil sem vas 

na pravo manifestacijo ─ v tem času, ko sem bil z vami in sem se razodeval po preprostih in ponižnih 

ljudeh. Vendar to ni bila najboljša ali najbolj popolna oblika, ki sem jo izbral za komunikacijo s 

človeštvom. To je bila pripravljalna manifestacija, da bi me oči vašega duha kmalu videle prihajati "na 

oblaku" in da bi vaša duša lahko imela stik z angeli v njihovi vzvišenosti. 

3 Najbolj popolna komunikacija z Mojstrom je tista, ki bo prišla po ločitvi Moje besede. Zaradi 

odsotnosti teh manifestacij bodo mnogi šibki v svoji veri, tisti, ki me ne razumejo in si ne znajo razlagati 

mojih naukov. Toda tisti, ki so dobro razumeli Mojo Besedo in izkoristili čas za dela ljubezni, bodo vedeli, 

da sem ob primerni uri, ob primernem času določil mejo svojega pojavljanja, da bi vas nato prepustil 

Neskončnemu, Večnosti, Duhovnemu. 

4 Pazite in molite, ta čas je odločilen, to je ura preizkušnje, o, moje ljudstvo! Paziti morate na 

človeštvo in nase, kajti vaša molitev bo kot plašč, ki jih pokriva ─ tudi kot neuničljiv zid, ki jih varuje. 

Skušnjava vas čaka v tisočih oblikah, ne pustite se zapeljati. 

Mojster vam daje ta prerokovanja, ker boste pili zelo grenak kelih, ki so si ga pripravili ljudje ─ kelih, 

ki sem ga pil na onem svetu in ga bom zdaj dal piti vam. Zdaj si močan, saj sem v tvojo dušo položil svojo 

modrost in pripravljenost, in če boš bdel, boš lahko vzdržal preizkušnje in viharje. 

5 Kaj je v tej čaši, ki je pustila tako grenak priokus na Mojstrovih ustnicah? Gre za nevero tega 

ljudstva, za njegovo neposlušnost, materializem, malikovanje, fanatizem, pomanjkanje prenove, malo 

duhovnosti, ki jo je doseglo, in malo tega, kar je cenilo in uporabljalo v času učenja ─ za nesoglasja in 

spore, ki so vedno vladali med tem ljudstvom, med delavci in med skupnostmi. Vse to skupaj pa zdaj tvori 

čašo, ki jo boste pili sami. Toda jaz vam dajem moč, da boste vzdržali v preizkušnji. 

6 Vam, ki poslušate to besedo, pravim: tega keliha niste napolnili, a ga boste kljub temu nekaj spili, 

ker boste v boju in ne boste ravnodušni ─ ker se boste dotaknili pomanjkanja občutljivosti tistih, ki so na 

videz vedno bdeli in molili, v resnici pa globoko spali v svoji rutini ─ ker se boste morali soočiti s šibkimi, 

številnimi žrtvami neposlušnosti, oskrunitvijo mnogih, ker boste vojaki mojega dela med vami in med 

tujci. 

7 Želim, da bi bili jutri zaščitna vojska. Toda pripravite se, zberite duhovno moč, da niti za trenutek 

ne oslabite. S temi besedami vas spodbujam, da molite in se pripravite na boj, da boste dosegli moje prsi, 

vrh gore, kjer sem jaz. 

8 Pridite k meni, ljubljeno ljudstvo, in poslušajte mojo zapoved. Pojdi k meni, Izrael, in se hrani z 

mojo besedo, da te ne prizadeneta lakota in žeja. Blagor tistemu, ki sliši mojo besedo, jo ponižno sprejme 

in ohrani v svojem srcu. Prišel bo namreč čas, ko bo človeštvo iskalo ta kruh, vi pa mu boste posredovali, 

kar sem vam zaupal v svojem delu. 

9 Časi so minili, vaša duša se je razvila in zdaj ste v času, ko ste napredovali in se poduhovili. 

10 V treh časih sem v vaše roke položil svoj zakon. Moje delo je enako tistemu, ki sem vam ga dal 

prvič, ko sem vam po Mojzesu zaupal plošče postave in je bil vaš vodnik v puščavi štirideset let. 

11 V drugi dobi sem izpolnil ta zakon, da bi odrešil človeštvo. Tretjič pa sem ponovno prišel kot Sveti 

Duh, da vam razložim isti zakon. 

12 Potem boste pričevali o moji resnici človeštvu ─ tistemu človeštvu, ki pričakuje, da me bo videlo s 

svojimi telesnimi očmi, da bi verjelo, potem pa me zanika. 

13 To je čas zmede v svetu, čas boja za vas. Tri leta pred koncem leta 1950 sem vam obširno govoril, 

da bi se pripravili in duhovno združili, toda zdaj, ko se leto 1950 izteka, ste mnogi med vami zašli v svoj 

materializem. 

14 Čaka vas bitka in vi se boste dvignili kot vojaki. Zaupal sem vam orožje, da boste v boju 

nepremagljivi. Začnite s tem, da premagate sami sebe. 
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15 Že mnogo let vam zaupam svojo besedo. Toda tisti, ki niso razumeli svojega Učitelja, me prosijo, 

naj se jim še kdaj predstavim s pomočjo človeškega razuma. Toda moja beseda je beseda kralja in se mora 

uresničiti. 

16 Lažni učenci bodo še naprej obstajali in bodo zmedli človeštvo. Tedaj bodo kričali in rekli: "Kje si, 

moj Bog, kje je tvoja resnica, kaj je tvoje delo in kje so tvoji izvoljeni? 

17 Po mojem odhodu boste pričali o moji navzočnosti in bili poslušni mojemu zakonu, da boste to 

delo oznanili v vsej njegovi čistosti. 

18 Ko se bo Moje oznanjevanje prek glasnikov končalo, se bo svet dvignil k duhovnosti, svetlobi in 

miru, in ko bodo prišle nove generacije, ne bo več ne fanatizma ne malikovanja. Potem me bodo iskali v 

templju Svetega Duha, kjer bom za vedno. 

19 Na ta dan milosti združujem in zbiram dvanajst plemen, ki sestavljajo moje izvoljeno ljudstvo 

Izrael, ob vznožju gore. 

20 V tej tretji dobi vas moja beseda in luč Svetega Duha pripravljata na izpolnitev poslanstva, ki sem 

vam ga zaupal od začetka, da bi bili ljudje, poslušni mojemu zakonu, glasniki moje božanskosti pri ljudeh. 

21 Na ta dan premišljujem tvojo pripravo in sprejemam tvojo dušo. Pokaži mi, kaj si se naučil od 

mene. V vas sem namreč prelil svojo božansko besedo, da bi vas poučil, oživil in poduhovil, da bi bili 

duhovno "po moji podobi in sličnosti". 

22 Moj očetovski pogled na ta dan prežema vaše bitje in preiskuje vse. Vidim, da so vaše duše 

pripravljene, in jim dajem Svoje ukaze, da jih boste lahko izpolnili, kot je bilo zapisano že v prvi dobi in 

kot so v tem času potrdili tudi Moji glasniki. 

23 Kot Učitelj sem bil neutruden z vami in vam dal navodila, da postanete moji učenci. S svojo krvjo 

sem vas očistil in vam dal življenje. Odvrnil sem vas od drugih poti in iz vas odstranil fanatizem in 

malikovanje. Zdaj ste vsega tega svobodni, ker sem v vaše srce in dušo položil resnico in vas z njo 

poduhovil ter vam na ta dan pokazal novo stran Knjige modrosti. Toda vso svetlobo in razodetje vam bom 

dal iz duha v duha. 

24 Pripravite svoja srca in dvignite svoje duše, da bodo sprejele mojo modrost v popolnem občestvu 

duha z duhom. 

25 Razvijte svoje darove in bodite vedno pripravljeni, da se bo moj Sveti Duh izlil na vas. 

26 Na današnji dan vam v svoji navzočnosti, v navzočnosti Marije, Elija in patriarhov prve dobe 

pravim: Duše, ki tvorite moje izvoljeno ljudstvo Izrael, posvečam vas, da naredite prve korake pri 

izpolnjevanju velikega in vzvišenega poslanstva, za katerega sem vas pripravil. 

27 Sprejmite božanje moje ljubezni in se posvetite izpolnjevanju svojega poslanstva med človeštvom. 

28 Stopite na vse poti, pokažite sočloveku moje delo in pričujte o meni, potem boste z mojo 

modrostjo, z mojimi navodili oživili "mrtve" in ljudem pokazali moj zakon. 

29 Delite z vsemi milost, ki sem vam jo zaupal, čutite v svojem duhu odgovornost za delo, ki sem 

vam ga zaupal, in nosite ta križ, da bi duhovno spremenili svet. 

Tisti med vami, ki ste pripravljeni, učite ljudstvo ─ prve in zadnje ─ po mojih navodilih. Bodite kot 

bakle, ki razsvetljujejo duše, in pogrnite mizo s kruhom večnega življenja za tiste, ki so lačni, in za tiste, ki 

iščejo mojo modrost. 

30 Pričujte z deli usmiljenja, ki jih nosite v svoji duši. Neutrudno se borite dan za dnem in "pazite" na 

človeštvo in nase, kajti želim vas videti združene pred mojim Božanskim Duhom. 

31 V roki nosim knjigo, knjigo življenja. Vanj zapiši svoja imena, Izrael, da boš imel večno življenje 

in od mene prejel vse, kar sem ti obljubil od začetka časov. 

32 Zapuščam vam svojo navzočnost, Elijevo navzočnost in Marijino nežnost. Pripravljam duhovne 

gostitelje, da se z vami združijo v duhu in resnici. Ti boš tempelj svojega Boga, kajti to je moja volja. 

33 Kot blagoslovljena senca se spušča moja vzvišena ljubezen, da vas pokrije na vaši poti. Vidim 

namreč, v kakšnem trenutku se nahajate in skozi kakšno preizkušnjo gre vaš duh. 

34 Z veliko zaskrbljenostjo se pripravljate, da boste na ta dan slišali mojo besedo. 

Blaženo ljudstvo: Štiriinosemdeset let je bil Mojster z vami, da bi vas usposobil. Vendar vidim, da še 

vedno koktate prvi zlog in ste šibki pred mojimi zapovedmi. 
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35 Človeštvo je dezorientirano, zmedeno in plen lačnega volka. Čeprav je moj odhod s pomočjo 

človeškega uma tako blizu, ne veste, kako veliki preizkušnji je od tega trenutka dalje podvržen vaš duh. 

36 Spoznaj, Izrael: tri leta sem vam dal, da se zelo pripravite, da bi se vsi združili in se kot ovce zbrali 

v krdelu moje ljubezni, da bi se trudili in poželi veliko letino, da ne bi tistega dne prišli v mojo navzočnost 

s sklonjenimi glavami in mi predstavili le zlati žitni klas. 

37 Vendar niste v celoti spoznali moje besede in niste razumeli mojega navdiha. Ste na mrtvi točki, 

križ ste pustili na poti in moti vas vaša neposlušnost. Toda vaš boj še ni končan: govoril vam bom po 

razodetju in intuiciji, da boste še naprej delali v mojem delu in se duhovno združili. 

38 Po mojem odhodu se bodo nosilci glasu razdelili med seboj. Vse to vidi moj pogled. Moja volja pa 

je, da imate vsi enako opremo. Če se boš tako obnašal, te bom pustil budnega. 

Svojo besedo in njen pomen sem pustil vtisnjen v vaših srcih in to, kar so "zlata peresa" zapisala iz 

mojih naukov, bo predstavljalo Tretjo zavezo. 

39 Mojster se ne bo nikoli oddaljil od vas, kajti vsakemu, ki se resnično zna pripraviti, da bi me iskal, 

bom dal glede na njegovo povzdignjenost in poduhovljenost iz duha v duha. Razodel se bom kot razodetje, 

intuicija in navdih, da boste lahko vodili množice in dosegli vrh gore. 

40 Pripravil vam bom velike preizkušnje, saj vas vsaka preizkušnja poziva, da izpolnite svojo 

dolžnost in ubogate. 

41 Zato danes govorim čredi, ki jo je Elija izbral v tem tretjem času, in kot Oče sprejemam vaše 

izpolnjevanje poslanstva, vaš trud in vašo pripravljenost. 

42 Prek glasnikov sem vam povedal, da boste zadnji dan leta 1950 še zadnjič slišali mojo besedo in da 

bi vsak, ki bi po tem dnevu poklical moj žarek ali moj duhovni svet za komunikacijo v prejšnji obliki, 

padel v laž, v prevaro. Danes vam ponavljam svoje navodilo. 

43 Ko se bo začelo leto 1951, vas bo moj Sveti Duh razsvetlil za dialog med Duhom in kot Oče ne 

bom odvrnil svojega pogleda in svoje ljubezni od vas. 

44 Na ta dan na vas pada solza ljubezni mojega Duha, ker ste znali uporabljati moje duhovne koristi 

in čutiti mojo navzočnost v svoji duši. 

45 Na zemlji boš izpolnjeval moje ukaze, saj te vidim pripravljenega, polnega navodil, moči in 

modrosti. 

46 Bili ste poslušni moji volji. Na poti življenja sem vas poduhovil, odpravil sem materializem, ki je 

obstajal v vas, in vam omogočil, da je moja navzočnost zaznavna v vzponu vaše duše. 

47 Odpiram večja vrata, vendar polna svetlobe in duhovne popolnosti, skozi katera boste šli vi in 

skozi katera boste svojim bližnjim omogočili, da dosežejo kraljestvo duhovnosti. 

48 Predajam prerokovanje, razodetje, intuicijo in resnično razumevanje svoje božanske volje. Boste 

kot klarineti in trobente, ki oznanjajo moj nauk in s tem prebujajo človeštvo. 

49. Čakam te na vrhu gore in ko boš izpolnil moje ukaze, te bom nagradil z lovorjevim vencem. Objel 

vas bom v svoje očetovske roke in kot nagrado za vašo poslušnost boste vstopili v obljubljeno deželo, nato 

pa vam bom, ko boste pri meni, povedal: 

50 "Dobrodošel naj bo učenec glede na knjigo popolnih navodil." 

51 Od trenutka, ko ste bili zaznamovani z mojo božansko svetlobo, ste prejeli težko in veliko nalogo, 

da se zavzamete za človeštvo. 

52 Vidim težave, ki ste jih doživeli, a resnično vam pravim: Nisem bil jaz tisti, ki vam je na pot 

postavil bolečino. Ti si bil tisti, ki je to povzročil, in danes vračam tvoji duši, kar je tvoje. Vendar sem vas 

napolnil s svojo milostjo in vam rekel: "Vi boste močni za človeštvo in mu boste dajali mojo luč. 

53 Svojemu bližnjemu moraš biti živ zgled ljubezni in usmiljenja, ko mu pokažeš moje delo. Kajti vi 

ste otroci, ki ste me razumeli, in vidim, da ste me vedno pripravljeni poslušati in hoditi po stopinjah 

svojega Učitelja. 

54 Dolgo sem vam govoril, da bodo dezorientirani ljudje prišli k vam in vas prosili za moje nauke. 

Danes vam pravim: V resnici jim pokažite, da niste malikovalci, da živite v času svetlobe, da me bodo 

iskali od duha do duha. Tako bodo našli ljubečega očeta, vsemogočnega Boga, najboljšega zdravnika in 

tudi najboljšega prijatelja. 
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55 Ko pridejo k tebi filozofi, jim razloži, česar niso mogli razumeti, in ko pridejo znanstveniki, jim 

daj luč moje modrosti. Kajti luč mojega Svetega Duha je z vsem mojim ljudstvom. 

56 Preljubi Učiteljevi učenci: V tej tretji dobi sem vam napovedal, da vam bom po letu 1950 prenehal 

dajati svojo besedo prek človeškega organa razumevanja. Toda pustil sem vam besede tolažbe in navodila, 

da boste lahko ustrezno usmerjali svoja dejanja, da boste okrepili svojo vero in bili jutri podobni svojemu 

Učitelju. 

57 V tem času duhovnega in duševnega razvoja, ko se človek bori sam s seboj, z različnimi pogledi na 

svet, da bi našel resnico, se morate lotiti svojega dela in poskrbeti, da človeštvo opusti svoje običaje, 

obrede in navade iz preteklosti, da bi lahko celovito spoznalo in razumelo duhovnost. 

58 V današnjem času svet napačno presoja drug drugega: en brat ubije drugega, ženske pozabljajo na 

svojo sramoto in dostojanstvo, starši napačno presojajo svoje otroke in otroci svoje starše. Vrednost 

življenja ni dovolj cenjena. Ljudje sledijo različnim idealom in med njimi ni enotnosti. Voditelji narodov 

se med seboj ne razumejo. 

59 Zato sem prišel v Duhu in se razkril skozi človeški razum, da bi svet razumel, da je Moje delo 

rešilni čoln, in da bi ga spomnil na isti nauk, ki sem mu ga dal v drugi dobi. 

60 Mojster se ne bo ločil od vas, vendar se ne bo več razodeval v tej obliki, saj vstopate v novo 

stopnjo duhovnega razvoja, na kateri morate razviti svoje darove. Le tako boste namreč dokazali, da ste 

uporabili moje učenje in da ste vredni, da moje delo postane znano. 

61 Samo enkrat se je Očetova "beseda" z vsemi svojimi sposobnostmi moči in ljubezni razodela v 

popolnoma pripravljenem telesu, to je bilo Jezusovo telo. Toda v sedanjem času so bili po mojem 

usmiljenju in sočutju pripravljeni "podstavki za noge", da bi se lahko razodel Duh tolažbe, ki je moj lastni 

Duh. Če se boste pripravili, boste v prihodnjih časih na celovit način prejeli moj navdih. 

62 Zakaj sem spet prišel, otroci moji?..: Ker se človek zaradi svojih instinktov in strasti vedno bolj 

nagiba k tistemu, kar ga oddaljuje od duhovnosti. Hodil je po tako različnih poteh, da je, ko je skušal 

razumeti Moje delo, to izkrivljal. 

Človek duhovno stagnira, ker njegov duhovni razvoj ni usklajen z njegovim znanstvenim razvojem. 

Ljudje ne bodo dosegli večjega vzpona z upoštevanjem obredov niti s strahom pred kaznijo ali kaznijo za 

svoja dejanja. 

63 Duša, ki je utelešena v enem in drugem telesu, je imela različne izkušnje, da bi se naučila prednosti 

dobrega in podlosti zla. Na ta način boste lahko dosegli večno popolnost, ko boste občutili zadovoljstvo, 

da delate dobro iz ljubezni do Stvarnika. 

64 Moje delo je ljubezen in ljubezen se daje brez sebičnosti, ne da bi iskala koristi zase. Zato je bilo 

potrebno, da sem prišel, da vas spomnim na svoj nauk. 

65 Vsak od vas je bil opremljen z mojo svetlobo, občutili pa ste tudi prisotnost visokih bitij, ki so vam 

pomagala v trenutku, ko ste jih potrebovali. Čutili ste, da je Mojster z vami. S svojimi otroki sem živel v 

trenutkih stiske in dvomov. Kdo bi lahko dvomil o manifestacijah, ki jih je Gospod dovolil za tolažbo 

človeštva v tem času? 

66 Nikogar ne omejujem. Dovoliti morate, da moje delo cveti in se razodeva v skladu z vašo 

pripravljenostjo. Prakticiranje usmiljenja bo za vas najboljša izkušnja in s to krepostjo se boste duhovno 

dvignili. 

67 Te manifestacije, ki ste jih od Mene prejeli prek nosilca glasu, se zdaj končujejo, vendar boste še 

naprej prejemali Moj navdih, ker sem vašo dušo razsvetlil in jo pripravil na dialog med duhovi. 

68 Moje duhovno delo ne potrebuje materialnih simbolov in obredov. Gre za nadaljevanje nauka, ki 

ga je Jezus zapustil v drugi dobi. 

69 Spiritualizem ni religija, ni sekta, ni nova doktrina, je zakon vseh časov. To so ljubezen, 

odpuščanje in luč, ki jih je Jezus zapustil svetu v drugi dobi. Če boste razumeli moj nauk in mu sledili, se 

boste lahko imenovali spiritualisti. 

70 Tisti, ki bodo od leta 1950 dalje še naprej prepričevali soljudi, da se še vedno razodevam s 

pomočjo človeškega organa intelekta, bodo sami sebi izrekli sodbo in bodo ob svojem času nosili 

posledice ter se prebudili iz spanca. 

71 Oče se ne kaže več v sedanji obliki, toda vse, kar sem vam dal, ostaja v pisni obliki. 
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72 Zapustil sem svojo besedo poučevanja in izlil svojo ljubezen, da bi vsi pustili, da navdihuje vaša 

dela. Odpustil sem vse prestopke, ker sem odpuščanje in ljubezen, ker se izražam v pravičnosti. Vendar ne 

tako, kot to razumeš ti, če misliš, da te kaznujem s tem, da te uničim z osvobojenimi elementi. 

Ne, moja pravičnost se vam je razodela, ko sem vas pripravil in razsvetlil, da ste me razumeli, ko sem 

vam pokazal vaše delo in vam dal vedeti, kaj ste in kaj boste, ko sem vam razodel, kaj je svet dobil in kaj 

mora človeštvo dobiti z vašim posredovanjem. 

73 Zbirali se boste, da bi preučevali mojo besedo, ki bo ohranjena v pisni obliki, in bolj ko jo boste 

razumeli, večjo moč in izgradnjo boste imeli. 

74 Zapuščam vas združene in prepričane o pomenu mojega dela v svetu v prihodnosti. Povedal sem 

vam že, da ste sejalci, vendar v svojem zemeljskem življenju ne boste poželi žetve. Ne. Kajti kar sejete v 

tem času, je namenjeno jutrišnjemu svetu. 

75 Moje delo bo za vas kot kristalno čisto ogledalo, ki odseva vaša dejanja in vam omogoča, da se 

prepoznate. 

76 Moje ljudstvo: ne bom vas pustil samih. Kadarkoli bo treba, bom z vami, in ko boste govorili v 

mojem imenu, bom tam, da vam podarim ljubezen in usmiljenje. 

77 Glede na svojo pripravo boste lahko od mene prejeli življenje, navdih, ljubezen, znanje, 

razumevanje, moč, zdravilno moč in vse, kar vam manjka, kadarkoli boste v sozvočju z mano. 

78 Vaša faza čiščenja se bo končala, da boste lahko začeli fazo povzdignjenja. Tako boste v svoji duši 

občutili neizrekljivo blaženost, ko se boste združili z ljubeznijo nebeškega Očeta. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 366 
Moj mir z vami! 

1 Z višin Novega Siona vam pošiljam svojo besedo, ljubljeno ljudstvo. V svojem bistvu, navzočnosti 

in moči se zadnjič razodevam prek človeške sposobnosti razumevanja, sredstva, ki ga je v tej tretji dobi 

izbrala Moja Božanska Volja, da bi se razodel, izlil Svojo Besedo med ljudi in jih pripravil na popolno 

manifestacijo iz duha v duha ter s to pripravo od človeka prejel popolno čaščenje Svoje Božanskosti. 

2 To je bil čas priprave, v katerem vam je Oče, obkrožen s svojimi duhovnimi gostitelji, dal 

navodila, s katerimi je pred vami odprl Veliko knjigo življenja, Knjigo Božje modrosti, Knjigo sedmih 

pečatov, da bi to ljudstvo, ki bere stran za stranjo, lahko slišalo božansko razlago vseh njegovih naukov, bi 

se lahko spremenil v učenca Svetega Duha, v močnega apostola, ki bi s svojim zgledom, mišljenjem in 

besedo prinesel moje Delo v srce tega človeštva, tega sveta, ki se v tem trenutku, ko vam dajem svoje 

zadnje sporočilo, premetava v svoji stiski, v svoji bolečini in v svoji krvi. 

3 Prišel sem k tebi in te videl pripravljenega. V molitvi, ki jo darujete Očetu, o ljubljeno ljudstvo, 

vidim gradnjo svetišča, ki me vabi, da sem v njem. To je vaše srce, o, moji otroci. V njem sprejemam 

daritev, vaš vonj, in pri nogah duhovnega oltarja vidim vašo žetev ─ tisto, kar ste delali in poželi skozi čas 

in kar ste zdaj, ko ste bili moji delavci, pripeljali do vrhunca. 

Moj pogled kot sodnika, očeta in gospodarja presoja seme vseh vas. V njem so zajeti vaši boji, želje po 

duhovnem napredku, trpljenje, ideali, ki ste jih videli uresničiti, in tisti, ki jih še niste videli zacveteti. Toda 

ponižnost tvojega duha je prinesla svojo daritev, ki jo resnično sprejemam. Roka mojega Očeta se steguje, 

da bi sprejela sadove, ki mi jih ponujate. 

4 Zavest mojega ljudstva se čisti in presoja samo sebe. Spomin postaja jasnejši in spominjaš se 

trenutkov, tiste jutranje pobožnosti, ki je bila srečna za tvojo dušo, ko si prvič prehodil pot, na kateri si 

danes, ko si slišal glas, ki je zvenel v puščavi, in tudi trenutka, ko te je nagovoril. In od tistega dne naprej 

ste kljub težavam, oviram in trnjem korak za korakom sledili moji poti. 

5 Koliko ste doživeli, koliko ste videli in občutili, in končno ste prišli do datuma, ki se ga bojijo moji 

ljudje! Na dan sodbe, vesti in priprave! 

6 Nihče ni vedel, ali mu je Oče dovolil, da je v svojem sedanjem zemeljskem življenju in v svoji 

sedanji telesni lupini priča zadnjim mojim manifestacijam. Ampak vi ste tukaj! Postopoma ste oblikovali 

eno samo srce, enega samega delavca, en sam cvet, ki oddaja vonj, ki sega do višine mojega prestola. In 

zaradi te duhovne priprave prihajam k vam še enkrat poln moči, luči, miru in milosti, da vam povem, 

ljubljeno ljudstvo: niste osiroteli. Ne dovolite, da v vaša srca vstopi žalost ─ ne dovolite, da bi vas zajel 

obup, ko ne boste več slišali moje besede prek teh oddajnikov. Ne ozirajte se nazaj, vedno pojdite naprej, v 

jedru mojega dela poiščite spodbudo, ki vas bo korak za korakom vodila do cilja. 

7 Ljudje so se pripravili in onkraj, nad vami, so pripravljena tudi nebesa. Oblečena je kot nevesta, ki 

pričakuje prihod Sozakonca, in ta univerzalna priprava ima čistost Device, vonj cvetja in svetlobo nove 

zore. 

Za vami, vendar tam, kamor se je vaš duh dvignil v tem trenutku slave in sodbe, so veliki duhovi, ki 

obdajajo Očeta ─ duhovna bitja, ki so vam še neznana, a jih boste jutri videli in ljubili kot svoje brate in 

sestre, kot svoje glasnike, ki so kot sijoče zvezde osvetlili pot vašega obstoja iz Neskončnosti, in med 

njimi so tudi tisti, ki jih poznate po imenu. To je Mojzes z Zakonom v svojem duhu, z nesmrtnim, 

nespremenljivim Zakonom. To so patriarhi, apostoli, preroki, mučenci, svetniki, pravični, nedolžni in 

veliki kesalci. Vsak se je pripravil. 

8 Duhovna dolina sije nad vami in celo sile narave dvignejo svoj glas kot glasniki, da bi pretresle 

človekovo dušo, njegovo srce in mu rekle: "Ta ura je podobna tisti, ko je Jezus na križu izdihnil svoj 

zadnji dih." V tem trenutku bi lahko ponovil svojih sedem besed iz druge dobe, ki sem jih izrekel, ko sem 

visel na križu. Resnično pa vam povem, da so že zapisani v zavest človeštva z božansko krvjo. 

9 Prišel sem z novimi besedami, ki pa vsebujejo isto svetlobo, bistvo in modrost, da ne bi kdo rekel, 

da je Sveti Duh le ponovil nauke, ki so bili razkriti v preteklih časih. 

10 Če se boste pripravili in se vedno bolj poglabljali v to, kar v tem trenutku sije na vas, boste lahko 

kot Janez v svojem videnju zagledali Vsemogočnega na njegovem prestolu. On je tisti, ki vam govori ─ 
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On, čigar obraza ne morete videti ─ On, ki vam le dopušča, da ugibate, da je Kralj kraljev in Vsemogočni. 

On je tisti, ki vam ta trenutek govori z najvišje višine gore Novega Siona in se pusti videti vsakemu 

duhovnemu očesu, ki se dvigne in pripravi. 

Obdajajo ga tudi starešine = dvanajst na njegovi desni in dvanajst na njegovi levi, patriarhi plemen 

Božjega izvoljenega ljudstva, apostoli druge dobe, Jezusovi privrženci. Oni so tisti, ki večno obkrožajo 

Očeta, da bi od tam še naprej sijali na vas vso večnost. 

Nekateri vam bodo dali življenje na tem svetu, kri, moč in začetek poti. Drugi vam bodo dali duhovno 

življenje s pričevanjem o mojem delu, strasti in besedi. V tem trenutku skupaj z Očetom sodijo svoje 

ljudstvo, sodijo svoje seme, preizkušajo svoje sadove in se prav tako priklonijo božanskemu sodniku. 

11 Toda moja sodba v tem trenutku ne zadeva le učenca tretjega obdobja in ne le dvanajstih duhovnih 

plemen, katerih nekateri člani so utelešeni, drugi pa so v duhovnem stanju. Moja presoja je vseobsegajoča. 

Vsako bitje, vsaka duša je ta trenutek tehtana na moji božanski tehtnici. In ko jih presodim, jih ponovno 

postavim na varno pot. 

12 Od začetka mojega oznanjevanja prek človeškega organa razumevanja, od glasnika do glasnika, od 

generacije do generacije, od delavca do delavca, vam je bil napovedan dan, ura, ki jo je moja pravica 

določila za konec mojega oznanjevanja. 

Za Očeta je bil ta čas le trenutek v večnosti, za to ljudstvo pa je bil dolg in zadosten čas za njegovo 

pripravo, duhovno preobrazbo in preporod med človeštvom.Konec tega obdobja je moja volja določila za 

leto 1950. 

13 Letošnjega leta nisem posvetil samo vam. To je milost, ki jo je Oče podelil človeštvu, saj je v vsaki 

vesti, ki jo je kdajkoli 

institucije pretresli celo v njihovih temeljih in pretresli ljudi, ki opravljajo naloge duhovnikov v sektah in 

cerkvah, da bi se v tem času, v tem letu človeštvo opogumilo, prebudilo in molilo, da bi doseglo mir, 

sožitje in bratstvo, da bi iz ust potegnilo kelih trpljenja in morilsko orožje spremenilo v delovno orodje. 

14 Vse je bilo temu svetu dano na začetku leta 1950. V duhovnem smislu sem vsem svojim otrokom 

poslala sporočilo miru, spodbude in svetlobe. Blagoslovil sem vse poti in dal plodnost vsem semenom. 

Toda zdaj ob koncu leta, ko prihajam po žetev iz človekove roke, ko sprašujem njegovo vest, kaj mi 

ponudi? Kaj je tisto, kar mi ponuja ta svet?..: Njena neposlušnost, materializem, nezaupanje v mojo 

božansko pravičnost, pomanjkanje spoštovanja pred mojo močjo. 

Toda resnično vam povem, da so ljudje, ki sem jih učil, kot ogledalo vsega človeštva, kot odsev 

nesoglasij, ki obstajajo v svetu. Ko vidite, da je ta svet razdeljen na blokade moči, ste tudi sami razdeljeni 

na blokade duhovne moči. Če imajo velika ljudstva, veliki narodi na zemlji namen, da bi druge posrkali 

vase, jih priključili in zasužnjili, potem tudi med temi ljudmi vidim mnoge, ki želijo biti prvi in pritegniti 

druge na svojo stran. In ko vidite med človeštvom, v teh velikih ljudstvih in narodih, morilske vojne ─ ko 

vidite ljudi, ki se pod novim orožjem, ki so ga ustvarili, podajajo v smrt, vidim tudi med tem ljudstvom 

tiste, ki se opremljajo z novim orožjem, da bi uničili vero ljudi, da bi nekatere povzdignili nad druge, da bi 

"prvi" poniževali "zadnje" in zavračali drug drugega. Toda če mi ta svet ne zaupa, sprejemam njegovo 

nezaupanje, dovolim, da me preizkušajo, in sem resnično podvržen preizkušnji. Vi pa ─ kako boste obstali 

pred mojo sodbo, ljudje? 

15 Ko sem prejel vaše sadove, ko sem vas zasul z blagoslovi, vam povem: Duhovno ne more umreti. 

Samo greh bo izginil. Strasti bodo minile, ponosne moči tega človeštva bodo prav tako propadle in od njih 

ne bo ostal niti en kamen na drugem. Tisto človeško znanost, ki je namenjena služenju zlu in uničenju, bo 

uničila moja pravičnost, prav tako pa bom med vami odstranil vašo prevaro, vašo posvetnost in nesoglasja 

ter ohranil samo vašo dušo, v katero sem položil luč šestega pečata ─ poglavja, ki se je odprlo v tem času 

in v katerem je zapisano, da boste v njem doživeli veliki dan božanske Gospodove pravičnosti. 

16 To je velik dan, ki ni sestavljen iz štiriindvajsetih ur. Kajti ne veste, kako dolgo bo trajal sodni dan, 

ne veste, kdaj se bo končal. Vsekakor pa ste že na vrhuncu časa in živite pod Gospodovo sodbo. 

17 "V tem času bdi in moli," sem vas učil. Vi ste moje seme, vi ste moji učenci, vi ste moje ljudstvo, 

ki ga bom poslal med druga ljudstva te zemlje, ki ga bom popeljal v temo, ker je luč ─ ki ga bom postavil 

med bolnike, gobavce, obupane, da bo prinašal luč in tolažbo, balzam in mir. Naredil bom, da boste videli 

sirote in vdove, bedo v vseh njenih oblikah, greh na najnižji ravni, tako da se bo ob teh podobah stiske, 
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zapuščenosti in smrti vaša duša dvignila, vaša čustva se bodo prebudila, vaše srce se bo odprlo kot izvir 

ljubezni in končno boste med ljudmi izpolnili božansko usodo, ki sem jo za vas predvidel od začetka. 

18 Kdaj boste v svojem svetu spet zagledali sonce pravičnosti? Kdaj boste spet videli mir v srcih 

ljudi? Kdaj boste, ljubljeno ljudstvo, slišali pesem, himno miru, ki se dviga iz človekove duše k 

Očetovemu srcu? 

19 Dejansko boste morali še vedno spremljati velike dogodke na tem svetu, da bo prišel ta čas. Šesti 

pečat je še vedno odprt in obrniti bom moral še veliko strani, da se bo med vami sprostil sedmi pečat. 

20 Kakšna znamenja vam bom dal, da boste po vsem svetu spoznali, da se človeku odpira sedmi 

pečat?: Ko bo po vsem svetu zavladala velika tišina. To bo moje znamenje. Toda kakšna bo ta velika 

tišina, o ljudje, s katero boste lahko osuplemu človeštvu pričali, da se je končalo eno obdobje in začelo 

drugo? 

21 Ko bodo vojne za kratek čas prenehale, ko se bodo sile narave umirile, ko bo prenehalo 

preganjanje mojih zakonov in mojih naukov, bo v človeštvu zavladala velika tišina in ta tišina bo 

naznanilo, da se sedmi pečat odpira, da bi človeštvu razkril svoje skrivnosti. To je zadnji del knjige, ki ga 

morate spoznati, ki ga mora imeti vaš duh, da bi spoznal Očeta in samega sebe. 

22 Duhovnost se bo pojavila v vsem človeštvu. Čas boja je zelo blizu, znamenja se že približujejo. 

Ljudje jih bodo dali sami. Voditelje cerkva, duhovnike, vso duhovščino in pastirje bom prizadel s svojo 

pravico. V tem trenutku globoko v svojem duhu čutijo mojo sodbo. V tej uri ni nikogar, ki bi bil miren. 

Nekateri se nagnejo v vrat, drugi jočejo, tretji skušajo utišati glas vesti. Toda vsi me čutijo, vsi me čutijo, 

ker sem v tem trenutku z vsemi. 

23 V človeštvu želim odkriti Cerkev, ki jo je ustanovil Peter, vendar vidim, da na tem temeljnem 

kamnu ni bilo zgrajeno nobeno svetišče. Kako malo se jih je žrtvovalo, ko so šli po njegovih stopinjah. 

Vidim velike cerkve, velike verske organizacije, sijaj in bogastvo, sijaj in moč, ne vidim pa duhovnega 

sijaja, ne vidim prazničnih oblačil kreposti, ne odkrijem moči, ki je del moje univerzalne moči. In 

resnično, povem vam, vidim tiste "Petrove sledilce", ki jokajo v Duhovni dolini, ko razmišljajo o tistih, ki 

so jim sledili in vodili človeštvo v nesrečo in smrt ─ da usta tistih, ki se imenujejo apostoli in Petrovi 

sledilci v tem času, čeprav govorijo o ljubezni, Kristusu, svetovnem miru, za svojimi besedami podžigajo 

morilske vojne. 

Peter ni sejal smrti. Iz rok sem mu vzel meč. Naučil sem ga, naj da svoje življenje, da bi ga dal drugim. 

Naučil sem ga, naj prelije svojo kri, da bo kot seme ljubezni, kot pričevanje resnice, kot pravi pečat 

njegovih del, in to je izpolnil do konca svoje življenjske poti. 

24 Zato lahko v tej tretji dobi, ko sodim o semenu tistih, ki sem jih pustil med ljudmi kot zgled, kot 

ambasadorje, ljudem samo rečem, da so gradili na pesku kot bedaki in da niso znali graditi na neomajni 

Petrovi skali, na kateri bi moral človek zgraditi pravo Cerkev svojemu Očetu in Gospodu. Pravim vam 

tudi: od vse te slave, od vse te moči ne bo ostal niti en kamen na drugem. 

Toda kaj bodo množice storile po tem? Kaj bodo črede počele brez pastirjev in brez ovir? Kam bodo 

ovce usmerile svoje korake, ko jih zvonci ne bodo več klicali v ogrado? 

25 Takrat, ljudje, ko bodo ovce obrnile svoje blebetanje proti onkraj, ko bodo iskale svojega pastirja 

na vrhu gore, takrat bo moje kraljestvo prišlo za vse. Prišel bom po svoji obljubi, po besedah svojih 

prerokov "v oblakih", in videlo me bo vsako oko - tako grešnikov kot ne grešnikov. Takrat bodo ljudje, ki 

jih bo pretresla duhovnost in prestrašila resnica, pogledali navzgor in pozabili na vse, kar je pod njihovimi 

nogami. Ne bodo več razmišljali o svetiščih iz granita in njihova ušesa ne bodo več slišala zvonov. Tedaj 

se bo človeštvo, ki se prebuja od srca do srca, od ljudi do ljudi in od naroda do naroda, dvignilo v želji po 

Svetem Duhu, ki je odprl svojo zakladnico, da bi razkril zaklad in ga položil v vse ljudi dobre volje. 

26 Toda kdo bo v tistem času razlagal moja razodetja? Kdo bo razložil skrivnosti Svetega Duha 

človeštvu, ki se bo takrat že prebudilo k Očetu? 

27 Dobro veste, da boste to, da vas bom razporedil po različnih koncih sveta, da bodo vaša usta kot 

trobente sredi noči, da bodo vaša pričevanja mogočna dela, ki bodo premaknila srce ljudi. Potem boste 

lahko svetu rekli: "Tu je šesti pečat v svojem sijaju! Tu je šesti pečat na vrhuncu svojega časa! Tu je Sveti 

Duh, ki se posreduje duhu človeka ─ Pastir, ki išče ovco in ji omogoča, da sliši njegov glas, njegovo 

besedo, njegov koncert, brez posredovanja česar koli materialnega!" In mnogi vas bodo poslušali, ker 

boste vi tisti, ki boste hodili trdno. 
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Ne bo videti, da bi omahovali, na vaših ustnicah ne bo zastojev. Svoje jasno, poglobljeno in izčrpno 

pričevanje boste posredovali vsem, ki ga želijo prejeti. In veljali boste za apostole, poslušali vas bodo kot 

preroke in vas bodo sprejeli v naročje skupnosti, domov in ustanov kot pionirje in glasnike moje 

božanskosti! 

28 Okrepite se, ljudje! Bodite pripravljeni in dovolite, da vas moje delo globoko prežame. Shranite 

ga, shranite ga, ker ga boste zdaj preučevali. Resnično, povem vam: čeprav že razumete veliko mojega 

dela, še ne razumete vsega. V času, ki vam ga namenjam za razmislek, boste lahko razumeli mnoga 

spoznanja, ki vas bodo presenetila. 

     Zdaj živite v tretjem obdobju, vendar še niste razumeli, kako razlagati preroke iz prvega obdobja. Niste 

se poglobili v Besedo, ki vam jo je Jezus povedal v drugi dobi, in še niste sprejeli v svoje razumevanje 

dela, ki vam ga je razkril Sveti Duh. Vendar boste morali te tri zaveze, ta tri razodetja združiti v eno v 

svojem duhu, saj vse predstavljajo en zakon, eno knjigo, eno pot, eno resnico. 

29 Bliža se čas, ko se bodo knjige prvega in drugega časa vrnile v vaše roke, v vaše oči, v vaše misli, 

in takrat boste lahko razumeli preteklost na podlagi sedanjosti in potrdili sedanjost na podlagi razodetega 

nauka preteklih časov. 

30 Dovolil sem, da so človeške roke mojih glasnikov zapisale zgodovino, ki je vaša preteklost. V tej 

tretji dobi sem se razkril po teh glasnikih, ki sem jih izbral in pripravil, da vam posredujejo nova razodetja. 

To je vaše darilo. 

Govoril sem vam tudi v preroških tonih in v tej tretji dobi sem vzbudil preroke, da bi vam govorili o 

dogodkih, ki se bodo zgodili, in ta prerokba je vaša prihodnost. 

Preteklost, sedanjost in prihodnost so kot vi, vsebujejo vse. Podarjam vam večnost, v kateri živite in ki 

jo boste posedovali po moji volji, tako da ne posedujete samo zemeljskega časa in niste samo gospodarji 

tega časa. 

31 Raztegnite svoje duhovne roke! Razprite krila! Odprite oči in sprejmite večnost, saj ste duhovniki, 

ki se zavedate življenja, usode dogodkov in razumete vse, kar je bilo, kar je in kar bo. Moja svetloba vam 

je pomagala razumeti veliko stvari in še več jih boste razumeli, ko se boste pripravili. 

     Postavili se boste pred teologe in teozofe, ki bodo osupli. Takrat v tebi ne bo strahopetnosti, ne bo ti 

primanjkovalo vere, Izrael, kajti takrat bi trepetal pred tistimi, ki res, res niso veliki v mojih očeh. Tudi 

druge duhovne oči vas bodo videle kot enakovredne, kot "delavce" tega časa ─ kot duše, ki so danes del 

mojih duhovnih zborov, ki so že dolgo med vami kot delavci na teh hodnikih, kot popotniki, glasniki in 

glasniki. 

32 Poglejte, o vidci! Občutite, o ljubljeni ljudje, te velike legije, ki so tukaj, ki so polne ljubezni, 

spoštovanja in veselja v svojih dušah nad vami in z vami. 

Tu so Roque Rojas, Damiana Oviedo, vsi nosilci glasu, ki so odšli v Duhovno dolino ─ "delavci", 

"stebri", voditelji skupnosti in številni drugi, ki nosijo duhovno znamenje mojega imenovanja in tvorijo 

ljudstvo, legijo duhovnih delavcev, ki se ta trenutek mešajo z vami, da bi oblikovali ljudstvo tretjega veka, 

duhovnega delavca tega tretjega veka, ki se pripravlja na sprejem Svetega Duha, ki se manifestira med 

ljudstvom. Tudi oni mi ponujajo izpolnitev svojega poslanstva, kažejo mi svoje seme in vam pomagajo pri 

pripravi, da ga boste vredni pokazati Očetu. 

33 Vsi ste združeni v tej blagoslovljeni uri, v tem trenutku sodbe in ljubezni, in tvorite eno družino, 

eno ljudstvo pred Očetom. V katerem območju vibrira vaša duša ta trenutek? Na duhovnem področju. Zato 

čutite ta mir in blaženost. Pozabili ste na nesreče sveta. Ne čutiš več teže svojega bremena in grenkoba v 

tvojih ustih je v tem trenutku le še sladkost. Zakaj, ljudje? Ker ste se dvignili nad ljudi, verske ideje in vse 

sekte. Vstajaš na skrivaj, ponižno, ker tvoj krik veselja ne najde odmeva v prostranstvih tega sveta. V 

duhovnem svetu pa vidite dvig, dematerializacijo vseh bitij, da bi se poklonili Stvarniku. 

34 Čutite, da vas obkroža neskončno veliko bitij, ki se čutijo, ker so se prebudila v glasu pravičnosti. 

Ko pa to slišite, ko to odmeva v človeškem glasu-nosilcu, to sliši ves zemeljski krog v najgloblji 

notranjosti duha in me vprašate: "Oče, ali bo nebeško kraljestvo, tvoje kraljestvo, zdaj v celoti z nami?" 

Toda Oče vam pravi: "Hotel sem, hotel sem, da bi nebeško kraljestvo že nosili v svojem srcu. Toda do 

danes tega še niste dosegli, o vojaki moje stvari!" 

35 Še vedno se boste morali boriti, delati in trpeti, da bi dosegli svojo zvezo. Vendar pa boste šele z 

doseganjem lastne enotnosti začutili, da je Očetovo kraljestvo v najgloblji notranjosti vašega srca. To 
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kraljestvo je drugi Jeruzalem, belo mesto, v katerem boste prebivali po moji volji. Njegova vrata so odprta, 

njegovi prebivalci so pripravljeni in znotraj njegovih zidov so mir, odrešitev in večno življenje. 

Po poti boste morali hoditi še malo dlje, potem pa boste prišli do tega mesta. Danes vam lahko rečem, 

kot prvič Mojzesu: "Poglejte na obzorju 

Obljubljena dežela!" 

36 Mojzes v svoji zadnji uri ni videl vašega vstopa v obljubljeno deželo. Celo Mojster na predvečer 

svoje smrti kot človek ni mogel videti, da se bo ljudstvo obrnilo k njegovemu zakonu. Ko se je Gospod 

povzpel na goro, kakor se je v prvi dobi nanjo povzpel Mojzes, in je videl zemeljski Jeruzalem, ki je grešil 

kot vselej, zatopljen v svoj večstoletni spanec, so Gospodove oči in njegovo srce izlile solze nad tem 

ljubljenim mestom in je vzkliknil: "Jeruzalem, Jeruzalem, nisi spoznal dobrega, ki je bilo s teboj! Želel 

sem vas zbrati skupaj, kot skovik zbira svoje piščance. Toda vi ste zaspali in niste čutili mojih korakov in 

niste slišali mojih besed." 

V tem času, v tej uri, vam pravim isto, o ljudstvo: "Izrael, Izrael, tako dolgo me imaš s seboj, a se ne 

moreš ljubiti z ljubeznijo, s katero sem jaz ljubil tebe. Niste se združili, čeprav je Oče tolikokrat navdihnil 

to ljubezen in bratstvo ter se spremenil v skovika, pod čigar krili so lahko našli prostor vsi piščanci in se 

med seboj priznali. Toda tako kot v preteklosti v vas ostaja moč za nadaljevanje življenjske poti. 

37 Ali boste prišli v obljubljeno deželo? 

38 Da, ljubljeni ljudje. Od tu lahko že opazujete luči velikega mesta. Že tukaj začutite vonj njegovih 

vrtov. Tudi od tu se slišijo glasovi njegovih prebivalcev, njegovih ljudi, in ta vtis resničnosti vas spodbuja 

na poti, da se ne oddaljite od nje. Ta čudovita nebeška panorama vas nenehno vabi, da greste naprej, da bi 

lahko dosegli njena vrata in končno rekli: "S svojim trudom sem osvojil obljubljeno deželo." 

39 Mojzesova vera in pogum sta vas prvič pripeljala v obljubljeno deželo ─ deželo, ki je bila odsev 

nebeške Očetnjave, večne domovine. Kri Jagnjeta, kri Mojstra vas je rešila v drugem času. To je vaša 

nagrada. Nihče mi ne bo mogel iztrgati tega, kar je moje. In v tem času vas Moja Beseda, posredovana 

prek človeškega organa razumevanja, dviguje na Pot ─ sredstvo, s katerim sem vam še enkrat razkril 

velike nauke tretjega obdobja ─. To je luč vaše vesti, ki vam ne dovoli, da bi se oddaljili od poti, je ista 

odprta prelomnica za resnico. 

Nikar se ne oddaljujte od njega, saj se bližajo časi vojne besed in svetovnih nazorov, vojne stališč, 

interpretacij v mojem delu. Nikoli ne presojajte narobe mojega zakona, mojih razodetij, mojega nauka, 

ampak pazite na razlage, ki jih dajejo vaši soljudje. Podredite razlago, razlago, ki jo drugi dajejo mojemu 

zakonu, svoji presoji, svoji duhovni občutljivosti, in če menite, da je ta razlaga pravilna, jo sprejmite. Če 

so drugi pred vami v razumevanju, bodite nepristranski in pravični ter dajte prednost tistim, ki so se 

prebudili pred vami in ki so v jedru mojega dela odkrili njegovo resnico, večno vrednost in svetlobo. 

40 Spet vas zapuščam kot ovce med volkovi. Toda te ovce so pripravljene, ne gredo brez pastirja. 

Vedo, kje je varna pot in kje je ovira. Dokler hodite po poti, se vam ni treba bati. Lažje je namreč, da volk 

postane ovca, kot da ovca postane volk. Če pa bi skrenili s poti in se ujeli v kožo arogance, neposlušnosti, 

samovšečnosti ali materializma, potem bi postali plenilski volkovi, roparski volkovi. Toda potem vam je 

hudo! Kajti tam bodo močnejši volkovi in močnejša pravica, pasti in brezna. 

41 Moja pot je zapisana v tvoji vesti. Kmalu ne boste imeli več pastirjev duš na zemlji, ne 

duhovnikov, ki bi pred vašimi očmi obhajali obrede, ne zbirališč, ki bi simbolizirala univerzalni božji 

tempelj. Ves svet bo vaš tempelj, pred vašim duhom bo Gospod, Mojster, vaš ljubeči Jezus, poln modrosti 

in ljubezni, vedno pripravljen, da vas usliši. Ne boš imel drugega oltarja kot svoje srce in drugega vodnika 

kot svojo vest. 

42 Te lekcije so vam bile razkrite in so se oblikovale v vaših glavah. S poti ne boste mogli več 

skreniti, saj ste jo dobro spoznali. 

Ko bo svet videl, da živite brez zemeljskih bogov, brez obredov in brez pastirjev, bo ogorčen, obsodil 

vas in tisto, kar bi jim lahko pričalo o moji resnici, in da bodo vaša dela, vaša krepost, vaše življenje tisto, 

zaradi česar ne boste ostali sami. Kajti mojega dela ne boste širili le s svojimi ustnicami, ampak ga morate 

živeti, saj je eno dejanje vašega življenja vredno več kot tisoč vaših besed, pa naj bodo še tako prepričljive. 

Ljubezen, nežnost, požrtvovalnost ─ tako me bo svet prepoznal v vas. 

43 Pustil sem vas na svojem mestu kot učitelje, in čeprav se ob meni vedno počutite kot majhni otroci, 

boste ob ljudeh kot učitelji, kot starejši bratje in sestre, ki v zamudnike polagajo vse, kar sem vam dal. In 
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če bi zaradi svoje ljubezni in predanosti Mojemu delu postali večji od vas, jim to priznajte in se jim 

nasmehnite, vendar z nasmehom ljubezni, duhovnega zadovoljstva. Kajti za vas bo resnično prišel nov čas, 

v katerem jih boste na poti dohiteli, tako da boste vsi enakopravni, saj ste vsi od začetka prišli na enak 

način in me morate tudi doseči kot enakopravni. 

Vsi me boste odlično razumeli. Vsi boste duhovi z močjo, modrostjo in ljubeznijo, da boste čutili in 

razumeli Očeta ter skupaj z njim upravljali vesolje, kot je moja volja. 

Trenutno ste namreč višji ljudje od nižjih; toda kakor sem vam zaupal ta svet, da bi mu vladali, tako 

boste pozneje, ko vas bom pripeljal v svoje kraljestvo, vsi knezi pred Očetom in boste vladali vsemu 

stvarstvu. Takrat boste vladarji resnične veličine. Nihče se ne bo počutil nadrejenega drugemu. Ljubezen 

bo vodila vsa vaša dela in z ljubeznijo do Očeta in ljubeznijo do sebe boste vedno dosegli popolno 

duhovno blaženost. Ne boste čutili odsotnosti ali oddaljenosti ne Očeta ne bližnjega. En svet bo poleg 

drugega, tako kot je zdaj en dom poleg drugega. 

44 Tako vas, ljudje, tako vas, učenci, želim pripeljati do popolnosti, tako boste po moji volji prišli v to 

veliko "mesto", ki je bilo pripravljeno od vekomaj, da boste prebivalci, večni prebivalci v tem miru in v tej 

popolnosti. 

45 Vse, kar sem vam razkril od leta 1866 do leta 1950 v prejšnji obliki prenosa, najdete v Knjigi 

sedmih pečatov, in vsi dogodki tega človeštva potrjujejo, kar je zapisano v njej. Svojim otrokom sem se 

vedno razodeval. Trenutno imate še vedno to obliko manifestacije, ki pa se bo zdaj z vami končala. 

46 Prišel bo nov način, kako se bom razkril: Popolna oblika duha z duhom. Duhovna manifestacija bo 

med ljudmi dosegla visoko stopnjo popolnosti, vendar bo najvišjo stopnjo dosegla šele takrat, ko boste 

zapustili svet in telesno lupino. S tem darom bom še naprej razkrival mnoge skrivnosti in vam dajal nova 

in velika razodetja. Ljudje bodo stopili na pot spiritualizacije in tako bodo našli luč za svoja prizadevanja, 

poslanstva, naročila in znanost. 

47 Z dialogom med duhovi me bodo vsi še naprej spraševali in iskali. Na ta način bom govoril svojim 

otrokom in jih navdihoval. Blagor tistemu, ki me po tej milosti išče s ponižnostjo, krotkostjo in 

spoštovanjem, saj bo v meni našel bogat in neizčrpen vir luči, razodetja in koristi. Toda gorje tistemu, ki 

me išče na slab način, kajti obiskal ga bom, da bo razumel svojo zmoto. Če bi bil še vedno neumen, bi se 

srečal le z navidezno svetlobo, ki pa je tema in skušnjava! 

48 Korak za korakom ste prihajali od začetka mojega učenja. K mojim nogam ste prišli utrujeni od 

poti, bolni ─ in mnogi brez vsega dobrega ─. Moja beseda in moji dokazi ljubezni so premagali vso 

nevero. Moje duhovno bistvo je premagalo materializem. Trdna srca, ki so bila podobna kamnom, sem 

spremenil v občutljiva in grešnike naredil za svoje služabnike. Moške in ženske, ki so se prepuščali 

razvratom, sem dal skozi prenovo, da bi jih spremenil v svoje delavce. Mnoge, ki niso bili sposobni 

usmerjati svojih korakov, sem spremenil v voditelje skupnosti, da bi izostrili vest ljudi. 

Pozneje so morala mnoga profana usta izreči Božjo besedo. Številni neizobraženi in nerodni umi, 

zaprti za svetlobo znanosti in človeškega znanja, so se prostovoljno odprli in omogočili dostop do svetlobe 

duhovnega sveta. Resnično, povem vam: Svojih poklicanih nisem razdelil na razrede, kaste ali družinske 

spole. Nisem zavrnil znanstvenika, nisem zavrnil pisarja. Izobraženemu človeku nisem zaprl vrat, saj me je 

pogosto razumel prej in bolje kot neizobraženi. V drugih primerih so neizobraženi in nevedni ljudje že prej 

priznali, da je v njih prišlo do razsvetljenja duše. 

49 Poklical sem vse. Na pot svojih otrok sem postavil odposlanca, glasnika, in če so bili mnogi 

poslušni in ubogljivi glasu mojega klica, so bili drugi gluhi in niso nikoli prišli k meni. Toda o tistih, ki so 

vztrajali ─ nekateri v svojem prepričanju, v svoji veri, drugi, da bi premagali svojo nevero, dokler niso 

zmagali, tretji v svoji bolezni, dokler niso ponovno ozdraveli, in še drugi, ki so mi rekli: "Oče, če me ne 

ozdraviš, ti bom sledil tudi tako." 

50 Iz vseh teh, ki so me ljubili, sem oblikoval svoje telo "delavcev", svoje novo apostolstvo, in dovolil 

prisotnost številnih skromnih in revnih zbirališč, da bi se ljudje zbirali v njihovi senci in tam sprejemali 

moje božansko razodevanje s pomočjo mojih nosilcev glasu, nosilcev daru, voditeljev Cerkve, "stebrov", 

vidcev, "zlatih peres" in "temeljnih kamnov". Temu ljudstvu sem namreč govoril po sedmih darovih, ki 

utelešajo sedem duhov (pred Božjim prestolom), jih vodil in pripravljal. 
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     Kljub nepopolnosti Mojih izbrancev, kljub njihovim napakam in nerazumevanju sem vedno razkril 

Svoje delo ─ v besedi, v obrazu, v preizkušnji, da bi bilo to spodbuda in spodbuda za to ljudstvo in da tisti, 

ki so že verjeli v resnico tega razodetja, ne bi nikoli več dvomili. 

51 Čeprav so mi mnogi obrnili hrbet, so mnogi ostali na poti in mi sledili do konca tega obdobja. Ti 

vztrajni, ti delavci, ti voditelji množic ste vi. Kajti vsi ste za seboj pritegnili množice duš in src ter bili 

priča preobrazbi teh množic na področju zdravja, morale in verske prakse. Čeprav ste jih ob njihovih prvih 

korakih videli revne, bolne, uboge in nevedne, zdaj na ustnicah Izraelovih množic vidite luč, 

resnicoljubnost v njihovih dejanjih, prenovo v njihovih življenjih ter hrepenenje, željo in popolnost v 

njihovem čaščenju Boga. 

52 Nikomur nisem odrekel svoje besede. Vedno sem bil v pripravljenosti za to ljudstvo in prek vseh 

teh posrednikov sem prelil bistvo, resnico in življenje. Niso vsi vedeli, kako se pripraviti, in v vseh nisem 

odkril duhovnosti. Tisti, ki so dosegli največ, so to storili zaradi svoje priprave, vzpona in predanosti 

Mojemu delu. Zdaj pa je prišel zadnji dan, ki sem ga oznanil vsem. Ni namreč nikogar, ki ne bi vedel, da 

mora Oče na ta dan za vedno končati svojo besedo v obliki, v kakršni ste jo imeli vi. 

53 Ali so ljudje pripravljeni na ta dogodek? 

54 Ali je učenec dovolj močan za ta preizkus? 

55 Nekatere vidim močne, druge šibke, in mojster reče močnim: Prosite za šibke! In prebujenim: 

Pazite na tiste, ki spijo! In tistim, ki so najbolj napredovali: Čutite odgovornost do tistih, ki so ostali zadaj! 

In tistim, ki so prejeli največ: Bodite pozorni in delite ta učenja z drugimi, ko pride čas! 

56 Oče pa sprašuje vse svoje ljudstvo: Zakaj želite še naprej zadrževati Učitelja? Zakaj prosite Očeta, 

da presega svojo besedo in vam daje primer nepopolnosti? ali niste razumeli, da sem nespremenljiv, da 

sem neizprosen, da sem popoln? Ali pogrešate mojo besedo, ki sem vam jo potrpežljivo dajal toliko let? 

57 Moja beseda je bila popolno delo, ki se je zdaj pri vas končalo. Imate darove, imate učenje, imate 

moja razodetja. Pripravil sem vas: Kaj več lahko zahtevate? Kaj še hočete od Očeta, ljudje? 

58 Vendar pa tisti, ki so zaspali ─ neposlušni, ki so se navadili oskruniti, ne upoštevati mojih 

zapovedi in pravijo: "Lahko ne upoštevamo Gospodove besede. Svojemu ljudstvu lahko podeli vse. Naša 

volja se lahko uresniči." 

59 Resnično, ti ne vedo, kaj govorijo, in ne vedo, čemu se izpostavljajo, ker se lahko sproži Očetova 

sodba! 

60 Veliki dan Gospodove pravice je že pred vami in tudi človeška pravica ─ budna, grozeča, 

razsvetljena z mojo božansko pravico ─ se lahko odloči soditi dela ljudi! 

61 Vsi tisti, ki so sprejeli Božansko delo, Duhovno besedo ─ vsi tisti, ki so uporabili moj nauk in 

moje zakone, da bi vladali ljudem, jih učili, brzdali v njihovih vrlinah in grehih ter jih vodili po poti 

večnosti, so pred sodiščem. Med njimi si ti, Izrael, prvi, za teboj pa so vse religije. 

62 Tukaj so moje tehtnice! Tu je moja pravičnost in tudi moj neusmiljeni meč! Ne zaupaj mi več, 

moje ljudstvo! Ne bodite podobni temu človeštvu, ki se je v letu premišljevanja, v letu odpuščanja in 

sprave dvignilo, pograbilo svoje morilsko orožje, z bratsko krvjo umazalo belo stran miru in se ─ resnično 

vam pravim ─ uprlo mojemu predlogu miru! 

63 Gorje svetu! Stoji na robu brezna! Blizu je izpraznitve velikega keliha trpljenja do konca, zato bo 

moral izdati velik krik bolečine, da bi se prebudil. 

64 Tako je želel človek. Ponudil sem mu svoj mir, ponudil sem mu svojo ljubezen, približal sem se 

mu še bolj, a on ne želi ničesar od mojega kraljestva, ampak želi svoje. Niti nič od moje moči ─ raje ima 

svojo lastno moč. Niti nič od mojih prazničnih oblačil ─ želi se še naprej ovijati v ponos. Ne želi si 

življenja v večnosti, želi si le časne oblasti in smrti, ki bo obračunala z vsemi človeškimi dejanji. 

65 Določil sem prostor za vse, ki iščejo moj mir in najdejo smrt v nepravičnih človeških vojnah. 

Mnogi so namreč na bojiščih z orožjem v desni roki, a jim govori vest. Jok vesti, obup v srcu, govori 

Očetu: "Odpusti mi, ker sejem smrt. saj sem te z njim ranil." 

66 To so tisti, ki so me občutili. Rešil jih bom. Molite zanje. Mnogi se bodo vrnili v mir, mnogi se 

bodo vrnili domov. Tisti, ki bodo padli, ki bodo pustili svoja telesa v ruševinah, bodo vstali slavni v duhu, 

ker jih moj glas kliče v to kraljestvo miru in pravičnosti, da bi jim rekel: Na zemlji niste našli pravice, toda 

moja pravica obstaja in vas kliče, vas obdaja in vas dviguje k življenju. 
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67 Še vedno boste doživeli veliko bolečih preizkušenj. Leto 1951, do katerega začetka bo minilo le 

nekaj ur, bo človeštvu prineslo "darilo" preizkušenj, in če je bilo leto 1950, pripravljeno z Očetovo 

svetlobo, zasenčeno s tragedijo ljudi, prepojeno s krvjo njih samih, pretreseno z velikimi dogodki ─ 

resnično vam pravim, da bo leto 1951 še bolj pretreslo človeštvo. 

68 Vi, ki ste del mene in ste bili pripravljeni preživeti vse te preizkušnje, ne nehajte "gledati", ne 

nehajte moliti. Ne pozabite, da ste kot plašč miru. Ne pozabite, da ste lastniki balzama. Zapomnite si, da 

ste tolažbe na tem svetu in da vas zato ne vzamem s seboj v tej uri, ko želite ostati združeni z mojim 

univerzalnim žarkom in mojim duhovnim svetom ter ne želite zapustiti tega sveta, da bi lahko izkusili 

Vrhovno kraljestvo. Ta čas za vas še ni prišel. Ostani z ljudmi in jim bodi blagoslov in odpuščanje. 

69 Vaše orožje je pripravljeno. Vaša moč vas bo spremljala do konca. Resnično vam pravim: Ne 

mislite, da te nesreče čutite le vi. Pomislite, da vam v vsaki preizkušnji podeljujem milost. Vsako trpljenje 

in nesrečo bosta spremljala blagoslov in dokaz ljubezni do vas. 

70 Govoril sem vam kot sodnik. Z vami sem bil kot sodnik, vendar je moja pristojnost univerzalna. 

Kot Učitelja ste me imeli skozi vsa ta leta poučevanja, ki so dosegla vrhunec v zadnjih treh letih, ki 

sem jih posvetil spominu na ta tri leta, v katerih sem pridigal v drugi dobi, in tudi kot opomin na tri čase. 

Moje učiteljsko delo kot učitelja je moja celotna beseda. Moje razodetje kot Svetega Duha je vse, kar 

sem vam povedal v tem času učenja. Ta knjiga je napisana z ognjem Svetega Duha v vaši vesti, v samem 

mesu vašega srca, kjer bo moja beseda ostala neizbrisna. Usmerjena je v ves svet. In vse, kar je bilo v 

preteklosti v vas položeno kot nekaj, kar je bila nepremostljiva skrivnost, se zdaj razjasnjuje z žarki 

svetlobe, čudovitimi za vaš duh v tem tretjem obdobju. 

71 Prepuščam vas kot razlagalce mojega dela, moje besede in mojih zapovedi. Glej, kako so bili 

ljudje le zmedeni v svoji želji, da bi prodrli v Gospodovo besedo, njegov zakon, njegove prerokbe in vse, 

kar je Janez izročil človeštvu na moj božanski ukaz! Kako bodo ljudje, teologi, razlagalci lahko prišli do 

resnice? S pričevanjem, ki ga podate o tem, kar vam je govoril Sveti Duh. 

Sveti Duh je osvetlil vse njegove nauke. Ničesar ni skrival. Vse tančice so bile odstranjene in 

zakladnica je bila odprta ljudem. Vi ste skrbniki te luči, saj ste bili imenovani učenci in otroci Svetega 

Duha. Pojdite torej k ljudem in jim dajte razumeti. Videli boste, koliko veselja bo v njih, ko bodo končno 

lahko prebrali prepise in razumeli, česar prej niso mogli razumeti ─ prerokbe, ki so jih videli izpolnjene, in 

tiste, ki se bodo še uresničile. 

72 Tako boste izpolnili to visoko usodo, o preroki in apostoli Svetega Duha, o blagoslovljeno ljudstvo 

Izraela! Tako ste bili moji učenci v tem času, tako ste me imeli za Učitelja, vendar želim, da me končno 

prepoznate kot Očeta. 

73 Še enkrat sediš za mojo mizo ljubezni. Vsi ste moji učenci. Vedno sem razdelil kruh na dvanajst 

delov in dvanajst plemen mojega ljudstva je jedlo enako količino. 

     Pri svetem obhajilu, ko sem zadnjič jedel obkrožen s svojimi apostoli v tistem drugem času, sem jim, 

ko sem vzel kruh, rekel: "Vzemite in jejte, to je moje telo." Blagoslovil sem vino in jim ga dal piti z 

besedami: "Pijte, to je moja kri." Potem pa sem dodal: "To delajte v moj spomin!" 

74 Človeštvo se je skozi drugo dobo hranilo s tem simbolom. Ko pa se je Oče spet pojavil med vami, 

ne več v telesu po Jezusu, ampak duhovno med oblaki, in se je v luči svojega božanskega Duha razodel po 

ponižnih človeških bitjih, sem vam povedal: Časi so se spremenili, časi so minili in danes je moja beseda 

Telo, njen pomen pa je kri. Vaše občestvo z Mojstrom je duhovno. 

Toda v tem trenutku, ko vam zadnjič v tej obliki podajam svojo Besedo, vam pravim: ne pozabite, da ta 

Beseda, ki je bila hrana za vas, bistvo in življenje, odrešenje in prenova, zdravje in upanje za to ljudstvo, 

vsebuje večno bistvo in da bo, tudi ko je ne boste več slišali prek glasnikov, vedno v vas kot vir življenja, 

kot kruh, kot odlična hrana, kot balzam in upanje. 

75 Ohranite, kar sem vam zapustil, in to vedno nosite v svoji duši. Če pa hočeš vstopiti v popolno 

občestvo s svojim Učiteljem, če ga hočeš popolnoma sprejeti v svoje srce, bodo priprava, čistost misli in 

srca dovolj, da boš pustil pobegniti duši, ki me bo znala zelo hitro najti. Našel me bo spremenjenega v 

hrano, v hrano, polno življenja in dobrega okusa. 

76 Tako se pripravite, o ljudje, da boste vedno prihajali v to popolno občestvo. Nikoli vam ne bo 

zmanjkalo moje spodbude in miru. 
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Sedite okoli mene, jejte ta Kruh življenja, in tudi vam pravi Mojster, kot je to storil nekoč: Med 

ponižnimi, med tistimi, ki so me zelo ljubili ─ med tistimi, ki so mi kljub preizkušnjam potrpežljivo in 

vztrajno sledili, so tisti, ki bodo moje delo izročili v roke človeške pravice. Nekateri bodo še naprej 

ponarejali moje delo, mojo lastno besedo, mojo zavezo za mizerni denar in vi se boste še enkrat vprašali: 

"Ali se bom jutri iz marljivega in poslušnega delavca spremenil v izdajalca?" 

"Kdo je ta Mojster?" me vpraša tvoj duh in jaz ti povem: Ne veste. Toda v tem trenutku vas 

pripravljam in vam dajem moč, da boste prepustili sodbo meni samemu. 

77 Če na svoji poti vidiš izdajalca, neiskrenega, trdosrčnega, šibkega ali nevernega, bogokletnika, 

svetovljana, vstani, odpusti mu ─ da. Govorite mu z ljubeznijo, s to besedo sodbe, s katero sem vam 

govoril. Vendar naj bo to moja sodba, ne vaša, ljudje, saj vaša še ni popolna. 

Medtem ko delate znotraj mojega dela in ga izpolnjujete, mislite, da ni izdajalcev ─ pozabite, da 

obstajajo svetovno misleči, in mislite, da so samo ubogljivi. Nikogar ne obsojajte in samo ljubite, 

odpuščajte in delajte. Kajti za izpolnitvijo vašega poslanstva bo stala moja pravičnost, ki bo odločala o 

vsem, vračala vsem njihovo svetlobo, njihovo popolnost, popravljala in naredila vredne znotraj mojega 

dela in mojih zakonov tiste, ki so popolni na začetku svojega življenja in prav tako na koncu. 

78 Moje zadnje besede ─ ali verjameš, da te lahko vodim z višine križa? Človeštvo se ne obnavlja. Do 

mene pridejo žalostinke, do mene pridejo obrekovanja ljudi, oglušujoč hrup človeških vojn, jok otrok, 

opustošenje moških in žensk. 

Vidim žalost in revščino, vidim propadajoče imperije in sile, ki so tik pred propadom, vidim dihanje 

smrti po vsem človeštvu. In sredi vseh teh glasov preklinjanja in pozivanja je glas, ki odmeva med ljudmi 

in seže do mene ter premika mojega božanskega Duha. To je beseda, ki pravi: "Pridi!" Ta svet mi pravi: 

"Pridi!" Ker ima Duh mojo obljubo, ker ljudje vedo, da sem napovedal svoj prihod, ker so se ljudje med 

seboj zbujali z besedami: "Gospod je napovedal, da bo spet prišel." Ker se ob odsotnosti človeške 

pravičnosti obračajo k meni v želji po mojem miru in pravičnosti in mi pravijo: "Gospod, zakaj ne prideš?" 

Zakaj ne vidiš moje bolečine? Zakaj ne razmišljaš o moji tragediji?" 

79 Zdaj gledam tebe, človeštvo. Vidi vas moj pogled Očeta, vendar so moje oči tudi oči sodnika. 

Nikoli si me niste želeli za očeta. Niste mi podelili nadvlade nad vami. Niste me želeli kot gospodarja, 

temveč le kot sodnika, in kot sodnika me imate zdaj, v tem trenutku. 

Da ne bi oteževal bremena vaše vesti, vam ne povem, da visim na križu. Nevidno sem na gori, na vrhu 

gore, vendar ─ kot na tistem križu ─ z odprtimi, neizmerno odprtimi rokami, da vas objamem. In kakor se 

je takrat odprla moja stran, da bi na vas izlila vodo in kri ljubezni, tako se danes moj Duh odpira, da bi na 

vse izlil božansko vodo in kri odpuščanja, usmiljenja in miru. 

80 Moje roke so razprte! Ves moj duh čuti vašo bolečino. Toda ne te fizične bolečine, ne človeške 

bolečine, ne bolečine izmučenih duš. To je božanska bolečina, ki je omejenim bitjem nerazumljiva, je 

bolečina, ki je ne moreš spoznati. Resnično, povem vam: Žejen sem, ljudje, žejen sem, človeštvo, po 

tvojem miru, po tvojem odrešenju in tvoji ljubezni! 

81 Tisti, ki zdaj poslušajo po človeškem glasu, si v tem trenutku ne bi upali dvigniti roke, da bi užalili 

svojega brata v veri. Niso mogli odpreti ustnic, da bi izrekli kakršno koli žalitev pred svojim Gospodom. 

Tisti, ki niso prisotni pri tej manifestaciji, pa lahko drug drugega poškodujejo, ubijejo, oropajo 

dragocenega zaklada življenja, blaginje in ljubezni. To se zgodi, ker sploh ne vedo, kaj počnejo. 

Na ta vzvišeni dan, dan svetovne ljubezni in pravičnosti, pa vsi, ki zapustijo svoja telesa in se podajo v 

duhovne prostore, ponovno slišijo mogočen Jezusov glas, ki jim z vrha te gore govori: "Resnično, še danes 

boste z menoj v raju." 

82 Vsi, ki so pripravljeni pod tem božanskim vplivom, so se prebudili in mi pravijo: "Gospod, na 

zadnji dan tega leta, ki se imenuje 'sveti', zapuščam svoje telo, da bi se dvignil v Neznano. Sprejmite me!" 

Resnično, povem vam: našli me bodo v mojem kraljestvu. Tistim, ki bogokletnijo Boga, pa bodo, ko bodo 

za vedno zaprli oči telesa, duhovne oči zaprte za mojo svetlobo in jih bodo odprli šele po lastni presoji. 

83 Ko je Kristus kot človeško bitje občutil vso bolečino in ga je Duh za kratek čas zapustil v tej 

bolečini, je kot človeško bitje rekel: "Moj Bog, moj Bog, zakaj si me zapustil?" 

84 Danes pravim vsem, ki živijo, hodijo, trpijo in grešijo z menoj: Ko začutite slabost "mesa", se 

obrnite na svojega duha, kot je to storil Mojster. Duh je močnejši od mesa. "Meso" je in bo vedno šibko. 

Če pa bi bile preizkušnje za duha zelo velike in močnejše od njega, se obrnite name. To bo edini primer, 
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ko bom dovolil, da vaša telesna lupina, ko bo občutila odsotnost duha zaradi te moči preizkušnje, reče: 

"Moj Bog, moj Bog, zakaj si me zapustil?" Takoj bo v vaših očeh, v vaši duši zasijal žarek svetlobe, ki jo 

bo dvignil na pot svetlobe in ji dal dokaz, da ni sama, da je Bog nikoli ne zapusti, da Oče ne more zapustiti 

svojih otrok, še najmanj v trenutku velikih preizkušenj, ko ti v celoti pričujejo o svojem Gospodu. 

85 Zapuščam vas združene in na vas polagam plašč nežnosti, ki vas je vedno obdajala in katere 

toplino ste že spoznali. 

86 Marija je bila pri Kristusovih nogah, ne da bi izrekla eno samo pritožbo ali očitek temu človeštvu. 

Zato je bila v Očetovih očeh velika kot ženska in kot duh. Ona je namreč Duh univerzalnega materinstva, 

ki obstaja v Bogu. V tej blagoslovljeni uri puščam to ljubezen vtisnjeno v svojem ljudstvu, ker ste 

marijansko ljudstvo tretjega veka, ki bo sedanjemu in prihodnjemu človeštvu dalo spoznati prisotnost te 

ljubezni, tega vonja, te neskončne nežnosti, te priprošnje in te deviškosti, ki je ljudje ne razumejo. In ona, 

ki je v meni in v vseh, sliši glas, ki ji pravi: "Ostani vedno kot Mati v vesolju!" In temu ljudstvu, ki 

predstavlja vse človeštvo tega in drugih časov, pravim: "Ljudje, sin, tu je vaša Mati!" 

87 Ne želim vas pustiti v bolečini ali žalosti. Čeprav je moj božanski duh žalosten, smrtno žalosten, 

vam želim pustiti spomin, da sem bil na zadnji pojedini, da bi bila ta zadnja ura tista, o ljubljeno ljudstvo, 

ki bo v vašem srcu pustila neizbrisen spomin ─ sladka ura, ura občestva, sreče, ker slišite "Besedo", kot 

ste jo slišali že tako dolgo. 

Ne razmišljajte o trpljenju sveta v tej uri, ko ste jedli obilno duhovno hrano, dokler ne potešite svoje 

duhovne lakote in žeje. Z vami sem. V tem trenutku ne razmišljajte o sedanjosti. Živite za kratek čas v 

prihodnosti, v času miru, ki vam ga pripravljam, in glejte, kako vsi obkrožate Očeta za to mizo, napolnjeno 

z ljubeznijo ─ mizo ljubezni, poučevanja, razodetja in odpuščanja. 

88 Vzemite in pojejte! Moja beseda je moje telo. Vzemite in pijte! Moja kri je bistvo, ki sem ga 

položil v svojo Besedo, kjer ste me resnično odkrili v tem tretjem času. Ne v nosilcu glasu, ne v tonu 

njegovega glasu, ne v zunanji obliki človeške besede, ampak v najglobljem pomenu. Obstaja bistvo, ki je 

sama kri moje Besede. Pijte, kajti jutri boste kruh in vino, telo in kri med ljudmi! 

89 Zapuščam vas združene za to mizo, ki nikoli ne bo sodišče, ampak klop za učence in dijake, ki so 

potopljeni v Učiteljevo učenje in ki se s svojo pripravo pripravljajo na to, da bi bili vredni, da se jim On 

razodeva ob vsaki uri. Jutri vas bom presenetil kot popotnike iz Emaus, kot tiste apostole, ki so potrebovali 

mojo navzočnost in moje dokaze, da bi jih spodbudili in dvignili, in prav tako bom presenetil vas. 

Med vami ne bo nikoli laži, vaše pričevanje bo vedno resnično. Tedaj bodo vaše preroške ustnice varno 

vodile korake množice, ki je tukajšnje ljubljeno ljudstvo, in nikoli se ne bo spotaknila. Ohranili ga boste 

pred velikimi nevarnostmi in ga zmagovito pripeljali do vrat Novega Jeruzalema ─ tega mesta, ki sem vam 

ga podaril v tej tretji dobi, da ga boste kot njegov varuh ponudili človeštvu ─ z vrati, odprtimi za ves svet, 

skozi katera morajo vstopiti tisti, ki si želijo resnice, tisti, ki hrepenijo po duhovnosti. Vi pa jih boste kot 

dobri voditelji in vodniki ljudstev z odločnim korakom pripeljali v osrčje belega sijočega mesta. 

90 Moja sodba je bila dana, moja navodila in moja razodetja prav tako. Moj očetovski mir, Moja 

milina je z vsemi. Začutite, začutite, da vas v resnici in duhu pritiskam k svojemu božanskemu Srcu! 

91 Prisluhnite, prisluhnite Očetovemu glasu, ki začenja odmevati v globinah vašega srca, ki v tem 

trenutku išče odmev v vaših globinah. Od tega trenutka vas namreč zapuščam v času milosti, v času 

dialoga med duhom in duhom. 

92 O ljubljeno ljudstvo: odpravite se, vstopite v domove in povsod vzpostavite mir! Prinesite mojo 

oporoko in do konca branite moje trinitarično-marijansko duhovno delo, ki sem vam ga razodel in vam ga 

zaupal v izpolnitev svoje besede, dane v preteklih časih te tretje dobe. 

93 Prišel sem "na oblaku". Iz njega sem poslal svoj Univerzalni žarek in po njem ste me od leta 1866, 

od Roqueja Rojasa, do leta 1950 imeli v besedi, bistvu, prisotnosti in moči, in sicer s pomočjo zadnjih 

glasovnih nosilcev, prek katerih sem odmeval svojo Univerzalno besedo. Toda če ste danes spoznali 

peščico tistih, ki sestavljajo moje ljudstvo, člane izraelskega ljudstva, pripadnike dvanajstih plemen, bo 

jutri po teh pričah in odposlancih, ki jih puščam med ljudstvom, moja beseda znana po vsem svetu. 

Razglašena bo kot resnica in bo rešilna bilka, zaščitni pristan, vodilna zvezda za romarje na zemlji in 

kraljestvo miru za ves svet, kajti to je moja volja. 
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94 Zapuščam vam svoj mir. Zbogom, ljubljeni ljudje! kmalu me boste imeli v Svetem Duhu v 

izobilju... Zakaj jokate, ljudje? glejte, kako vam prav ta trenutek dokazujem svojo besedo. Še naprej vam 

govorim in ne kršite mojega mandata. 

95 Pridite k meni, ljudje! Jok, jok, saj sprejemam vaše solze. Meso je šibko, duh pa močan. Ve, kaj je 

prejela, in je poslušna ter v skladu z mojo voljo. Vaša telesna lupina pa je otrok, ki se na svoji življenjski 

poti občasno počuti šibkega in ki ga boste sami okrepili. 

96 Pridite, ljudje, in pustite svojo bolečino pri mojih nogah! Odprite svoje srce in mi prepustite zadnje 

žalosti, da jih spremenim v mir. Dolgo časa ste molčali svojo bolečino, ki jo je povzročilo spoznanje, da ni 

moje besede. Toda v zadnjem trenutku vas je "meso" izdalo, telesna lupina je postala šibka, ker je nezrela. 

Vzamem jo v naročje, jo pobožam in ji rečem: "Ne boj se. Kajti če je življenje za tvoja usta grenak kelih, 

ga bom znal osladiti s pomočjo tvojega duha. 

97 Oči, ki prelivajo solze in tako omogočajo, da se bolečina vaše bolečine prelije: Jokate, saj se tako 

očistite, da boste jasno videli novo dobo! 

98 Pridite k meni, moški, ženske, mladi, odrasli in otroci, ki ste postali delavci, in si v moji božanski 

navzočnosti olajšajte bolečino svojega srca, ko boste v njem prelili zadnjo solzo, ko boste položili zadnji 

dih žalosti in zadnji vzdih pri Očetu. Ostali bodo le veselje, mir in radost. Kajti želim, da bi bili ljudje, ki 

imajo mir, ki ga daje vest za izpolnjeno dolžnost, in upanje na pripravljeno novo dobo. 

99 Vi ste lastniki mojega zdravilnega balzama. Dajte mu moč in ozdravite svoje telo ter to zdravje 

nosite s seboj povsod. 

100  Vse, kar ste položili na Očetovo srce, je v njem. Resnično sem vas slišal in skrbim za vas. 

101  Zaradi te zahteve ─ prejmite, prejmite! 

102  Ves svet prejme moj mir, moj blagoslov, če se zna pripraviti ─ če je sposoben točiti solze ob 

ločitvi tega časa ─ naj bo blagoslovljen! Blagoslovljena je, če se dvigne k duhovnosti, prenovi in miru! 

103  Sprejmi, o zemeljski krog, moj mir, moj blagoslov ─ moje orožje, da boš zmagal! Z vami so moji 

gostitelji, tudi moj balzam, in kmalu boste slišali univerzalni Očetov glas, glas Svetega Duha in 

navdušujoč glas duhovnega sveta, ki se bo prav to noč razodel ljudem v cerkvah, na domovih in na cesti, 

kajti to je moja volja. 

Moj mir z vami! 
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Fundacija Unicon, D-88709 Meersburg Tel: +49 (0) 7532 808162, e-pošta: info@unicon-

stiftung.de  Uvod v "Knjigo resničnega življenja" (brezplačno) 

Asociación de Estudios Espirituales Vida Verdadera A.C. 

Orinoco N° 54 Interior 5, Col. Zacahuitzco, 03550 México, D.F. 

Libro de la Vida Verdadera, Tomo I-XII 

El Tercer Testamento y otros libros sobre estas Revelaciones Divinas de México 
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www.drei-offenbarungen.net   

www.das-dritte-testament.com  (v španščini, nemščini, angleščini, francoščini)  

www.unicon-stiftung.de   

www.drittes-testament.de  

www.drittetestament.wordpress.com  (večjezično)  

www.tercera-era.net  (v španščini)   

www.144000.net  (večjezično)  

www.dritte-zeit.net  
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