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Predhodna pripomba 
Bralec bo opazil, da se v besedilu zvezkov, ki sestavljajo "Knjigo resničnega življenja", nekatere teme 

ponavljajo, včasih celo pretirano pogosto, čeprav so vedno razvite na različne načine; to je ponavljajoča se 

posebnost te zbirke naukov, prejetih od Gospoda. 

Pri tem ne smemo pozabiti, da so bila sporočila iz te knjige prejeta na več kot 50 različnih zbirališčih, 

razpršenih po tej prestolnici in po vsej državi (torej po Mehiki, op. prev.), in da so bila po drugi strani ta 

sporočila prejeta prek velikega števila besednih posrednikov. 

Resnično občudovanja vredna je notranja skladnost vseh naukov Božanskega učitelja, ki potrjuje, da je 

beseda, ki je prišla iz ust izbranih za to oznanilo, resnica. 

"Moja beseda je ena z vsemi," je rekel Gospod po svojih glasnikih, in tako je bilo v resnici; kajti kar je 

razodel enemu, je potrdil vsem drugim in dodal: "Velike resnice vam razodevam po različnih glasnikih, 

kajti eden ne bi zadostoval za prenos svetlobe moje božanskosti." 

Enako se je zgodilo s sporočilom, ki ga je božanski Mojster razkril človeštvu v drugi dobi. Štirje učenci 

njegovega učenja so ljudem pustili pisna pričevanja o tem, kar so slišali, in podobnost med štirimi načini 

predstavitve je presenetljiva, saj se mnogi odlomki v skoraj enaki obliki ponavljajo v vsakem pismu. 

Prepričljiva moč, ki jo pridobijo štirje evangeliji z medsebojnim potrjevanjem, je izjemna, saj se v vseh 

kaže bistvo resnice. 

Upamo, da bo ta kratka razlaga služila bralcu, da bo v sporočilih tretjega veka odkril prisotnost čudeža, 

podobnega tistemu, ki smo ga omenili. 

Komisija za sestavo knjige Resnično življenje  



Uvod 

6 

Uvod 
Po izidu prvega zvezka so številni bralci izrazili željo, da bi izvedeli več o izvoru Kristusovega 

duhovnega dela. Kot odgovor na to zahtevo se drugi zvezek začne s poglavjem: 

NASTANEK IN PRVI ZAČETKI BOŽJIH RAZODETIJ V MEHIKI. 

Veliki dogodek, ki ga nedvomno predstavljajo Božja oznanila, je modro pripravila Božja roka. Izbrano 

orodje je bil Roque Rojas, rojen v mehiški prestolnici leta 1812. Bil je preprost in pobožen človek, ki se je 

že od mladosti posvečal verskim zadevam. V noči na 23. junij 1861 je imel duhovno videnje in notranji 

glas mu je spregovoril: "Roque, ti si tisti, ki je bil izbran, da postaneš močna 'Izraelova skala'." - Od takrat 

naprej je pogosto slišal notranje glasove, katerih pomena sprva ni razumel. Prihajala so mu tudi duhovna 

prikazovanja. Vse to ga je močno zmedlo in bal se je, da bo izgubil pamet. V obupu je prosil glas, ki ga je 

slišal, naj mu pove, kdo mu govori. In jasno je slišal: "To je Gabriel, ki ti govori." - Od tega trenutka je 

Roque Rojas postal notranje miren, saj je zdaj vedel, od koga prihaja glas, in kolikorkrat ga je slišal, se je 

osredotočil, da bi razumel pomen besed. Njegova naloga mu je postala jasna in po navodilih je okoli sebe 

zbral enako misleče moške in ženske. Na enem od teh srečanj se je Elijev duh razkril skozi um Roqueja 

Rojasa in rekel: "Jaz sem prerok Elija, tisti s spremenjenja na gori Tabor." Prisotnim je dal prve nauke in 

jim razkril, da se začenja "tretja doba", doba Svetega Duha. Elijev Duh je neutrudno deloval pri 

opremljanju prvih učencev, tako kot je v drugem veku po Janezu Krstniku že pripravljal pot za Jezusa. 1. 

septembra 1866 je Elija sredi številnega zbora po svojem orodju Roque Rojasu mazilil sedem vernikov, ki 

naj bi stali na čelu sedmih zborovališč in predstavljali sedem pečatov. Verjetno je bilo na ta dan razglašeno 

tudi Božje razodetje, ki ga je prej prejel Roque Rojas in ki je Mojzesove zapovedi, Jezusove nauke in 

Elijeva navodila združilo v en sam zakon z 22 zapovedmi. - Na prejšnjem srečanju je bilo maziljenih 12 

moških in 12 žensk, ki so kasneje služili kot "glasniki" božanskega učitelja. 

Ko je napočil ta čas, se je božanski žarek prvič ustavil na mladi ženski po imenu Damiana Oviedo kot 

izbranem instrumentu, po katerem je govoril Kristus. 

Vse se je dogajalo v veliki preprostosti, v skladu z Božjo voljo; začetek je bil skromen zaradi človeških 

slabosti in nepopolnosti. Toda na začetku tega stoletja je že obstajalo več skupnosti, v katerih se je Kristus 

razodeval po izbranih orodjih. Te osebe, moške in ženske, je Bog izbral in pripravil, da bi delovali v 

duhovnem navdušenju kot orodje za oznanjevanje njegovih sporočil. V španščini ta beseda pomeni 

"portavoz", kar pomeni nosilec glasu, nosilec besede ali ustnik. - Med letoma 1930 in 1950 se je duhovni 

nauk utrdil in razširil v številne skupnosti v prestolnici in po vsej Mehiški republiki. Kristus se je razkril v 

slavnih naukih, ki jih velika množica ni opazila. To je bila Kristusova vrnitev v Duhu, v Besedi. Po Božji 

volji so manifestacije v Mehiki trajale do leta 1950, v zadnjih letih pred tem pa so bile posnete pridige 

Božanskega učitelja. Skupina zvestih privržencev duhovnega gibanja je zbrala prepise in leta 1956 začela 

izdajati prvi zvezek v španščini. Učenja zdaj skupaj obsegajo 12 zvezkov. - Če upoštevamo, da so bila 

Božja razodetja razglašena prek različnih glasnikov v posameznih, številnih skupnostih in da se sporočila 

po svojem pomenu popolnoma ujemajo, je to še ena potrditev, da je beseda, ki je prišla iz ust izbrancev, 

Božja resnica. 

Po letu 1950 so se člani kongregacij še naprej zbirali na različnih zbirališčih in upoštevali navodila, ki 

jih je predhodno dal Gospod: S tiho molitvijo smo se duhovno dvignili, nato pa smo prebrali nauk. Nato so 

"preroki", ki imajo dar duhovnega vida, pričevali o tem, kar jim je nebeški Oče dal videti. Drugi, 

opremljeni z darom intuicije, so razložili in poglobili različne teme prebrane pridige. Na ta način naj bi se 

spodbujala duhovnost članov. 

Pisec teh vrstic je imel srečo, da je leta 1930 odšel na strokovno usposabljanje v Mehiko. Dolga leta 

sem užival v radostih novega sveta in poklicnega uspeha. Leta 1942, ko je na različnih vojnih prizoriščih 

divjal veliki boj narodov, sem v mehiški prestolnici prišel v stik z božjimi oznanili in takoj začutil, da me 

nagovarjajo. Kljub temu sem sporočila sprva kritično preučeval, dokler nisem kmalu spoznal, da gre za 

pristna razodetja nebeškega Očeta. Takrat sem jim bil navdušen poslušalec in osebni pričevalec. - Nekoč 

smo bili v mehiški skupnosti, kjer smo bili poslušalci, skupina do 20 Nemcev. Vendar so se nekateri rojaki 

ponovno umaknili. 
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Pred enajstimi leti, ko je napočil čas, ko sem želel končati svojo poklicno dejavnost v Mehiki, sem se 

vrnil v Nemčijo. Kmalu zatem sem skupaj s prijateljem Traugottom Göltenbothom začel prevajati prvi 

zvezek v nemščino, da bi nemško govorečim interesentom omogočil dostop do teh izjemnih razkritij. Prvi 

zvezek je že nekaj časa preveden in je pred časom izšel pri založbi Otto Reichl Verlag, Remagen, pod 

naslovom "Knjiga resničnega življenja". Zdaj je dokončan drugi zvezek in želimo si, da bi tudi ta našel 

blagoslovljeno pot v srca nemških duhovnih bratov in sester. 

 

Walter Maier 

Član osebja Traugott Göltenboth 
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Navodila 29  
1 Učenci, spet sem med vami, toda ker je oblika, v kateri se razodevam, nova, dvomite, ne da bi 

razumeli, da se ne smete ukvarjati z oblikami, saj tako ne boste odkrili, kje je resnica. 

2 Sredstvo, s katerim se razodevam v tem času, je človek; to je razlog, zakaj dvomite o mojem 

razodevanju. Moje sporočilo se skriva v bistvu besede, ki prihaja skozi usta nosilca glasu. 
Poimenovanje oseb, po katerih se Gospod razodeva kot orodje. V španščini je ta beseda "portavoz", kar pomeni: 

nosilec glasu, posrednik besede ali ustnik. 

3 Danes na novo dvomite. Ali želite, da pridem, kot sem prišel v preteklosti? Ne pozabite, da ste tudi 

vi takrat dvomili! 

4 Ne govorim vam prek učenjaka ali filozofa, ker potem ne bi pripisali besede meni, ampak njemu. 

Namesto tega se razodevam po ponižnih, nevednih in nerodnih ljudeh, tako da ko primerjaš 

nepomembnost in bledost njegovega človeškega videza z veličino in modrostjo Besede, ki prihaja iz 

njegovih ust, moraš spoznati, da ti lahko na tak način govori samo Gospod. 

5 Obstajajo tudi tisti, ki se v svojih dvomih sprašujejo: Ali je to res Mojster? Ali sem na dobri poti? 

Ali ni to delo skušnjave? - Ko pa se tako sprašujete, slišite mojo ljubečo Besedo, ki vam govori: Ali ste na 

tej poti občutili mir? Ste našli uteho in si opomogli od svojih bolezni? - Potem se izpoveste svoji vesti in 

rečete: Da, vse to sem doživel in prejel. 

6 Ni še čas, da bi vsi verjeli. Časi, preizkušnje in dogodki bodo prebudili ljudi in jutri bodo rekli: 

"Resnično, tisti, ki je bil tukaj in nam govoril, je bil Božanski učitelj. 

7 Razkrivam vam mnoge skrivnosti duha, da bi spoznali sami sebe in tako bolje spoznali svojega 

Očeta. 

8 Ljudje, ki preučujejo Boga, se s tem ne strinjajo. Kateri so v resnici? Znanstveniki se s tem ne 

strinjajo. Kateri so na desni strani? Religija in znanost sta si vedno nasprotovali, saj ljudje niso razumeli, 

da duhovno in materialno živita skupaj v popolni harmoniji in skupaj z njo tvorita pravo Stvarnikovo delo. 

Ena ima med ljudmi drugačno poslanstvo kot druga; vendar bi morali opravljati podobno božansko delo 

tako, da bi bili v harmoniji drug z drugim kot vsa bitja stvarstva. 

9 Koliko kletvic je vera izrekla proti znanosti in kolikokrat je znanost zanikala obstoj duhovnega 

življenja za religijo! Religija se opira na zlo, ki ga je človeštvu povzročila znanost, znanost pa kot orožje 

uporablja fanatizem in vraževerje, ki so ju človeštvo naučili služabniki religij. 

10 Resnično, povem vam, da nekateri ne poznajo resnice, ki jo hrani narava, drugi pa ne znajo 

pravilno razlagati mojega zakona. 

11 Jaz sem Kralj miru. Potegnil sem svoj meč in prišel z namenom, da se borim, da bi uničil ves greh 

in temo. Tisti, ki mi sledijo, se ne smejo bati, če jih starši ali otroci napačno ocenjujejo, kajti moja ljubezen 

jim bo povrnila škodo v njihovem boju. 

12 Že v drugi dobi so nekateri napačno presojali druge, saj so nekateri Jezusa poslušali, drugi pa so ga 

zavračali. 

13 Moji novi vojaki se bodo morali podati na pot, da bi s svojimi dejanji in zgledom oznanjali to 

sporočilo med ljudmi, ki so pozabili mojo resnico. Danes najdem mojo besedo le v zaprašenih knjigah. 

Človeštvo je zašlo s prave poti in se navadilo na greh, pokvarjenost in razuzdanost. Greh jih ne odbija več, 

zločin jih ne navdaja z grozo in prešuštvo jih ne prizadene. 

14 Človeštvo, tukaj imate mojo besedo v omejeni obliki, da bi jo lahko razumeli. Če pa hočete dokaze 

o moji navzočnosti, sem vam jih že dal in vam jih bom dal še več, vendar ne jokajte in si ne trgajte las, ko 

bodo prišli. 

15 V drugi dobi se je Jezus nekoč odpravil na pot, na kateri so mu sledili nekateri učenci. Povzpeli so 

se na goro, in medtem ko je Mojster s svojimi besedami te može napolnil z občudovanjem, so nenadoma 

zagledali spremenjeno Gospodovo telo, ki je lebdelo v prostoru, z duhom Mojzesa na njegovi desni in 

Elija na njegovi levi. 

16 Učenci so se ob tem nadnaravnem pogledu vrgli na tla, zaslepljeni od božanske svetlobe. Toda 

takoj so se pomirili in svojemu Učitelju predlagali, naj mu na ramena nadenejo vijolični plašč kraljev ter 

Mojzesu in Eliji. Tedaj so zaslišali glas, ki je prihajal iz neskončnosti in govoril: "Ta je moj ljubljeni Sin, v 

katerem imam veselje; poslušajte ga!" 
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17 Učence je zajel velik strah, ko so zaslišali tisti glas, in ko so pogledali navzgor, so zagledali le 

Mojstra, ki jim je rekel: "Ne bojte se in nikomur ne povejte tega obraza, dokler ne vstanem od mrtvih." 

Tedaj so vprašali svojega Gospoda: "Zakaj pismouki pravijo, da mora prej priti Elija?" Jezus jim je 

odgovoril: "Resnično bo prej prišel Elija in vse uredil. Toda povem vam, da je Elija že prišel, a ga niso 

prepoznali, ampak so mu naredili, kar so hoteli." Tedaj so učenci razumeli, da jim govori o Janezu 

Krstniku. 

18 Kolikokrat sem v tem času pred vašimi očmi pustil izginiti telo, po katerem sem se posredoval*, da 

ste me lahko videli v človeški podobi, v kateri je človeštvo poznalo Jezusa, pa se niste pokleknili pred 

novo preobrazbo. 
* Gospod se sklicuje na številna pričevanja duhovnih jasnovidcev med poslušalci, ki so pričali, da je telo glasnika 

izginilo in da so namesto njega videli Jezusovo podobo. 

19 Moje delo je duhovna gora, na katero vas vabim, da se povzpnete po poteh ljubezni, usmiljenja in 

ponižnosti. To je nova gora Tabor, kjer se preteklost, sedanjost in prihodnost združujejo v eno ter kjer so 

Zakon, Ljubezen in Modrost združeni v eno bistvo. 

20 Mojzes, Jezus in Elija - to je pot, ki jo je Gospod začrtal človeku, da bi mu pomagal priti v 

kraljestvo miru, svetlobe in popolnosti. 

21 V svojem življenju začutite prisotnost Gospodovih poslancev. Nihče od njih ni umrl, vsi živijo, da 

osvetljujejo pot ljudem, ki so zašli s poti, in jim pomagajo, da se dvignejo iz padcev, ter jih krepijo, da bi 

se v preizkušnjah svoje krivde z ljubeznijo posvetili istemu. 

22 Spoznajte delo, ki ga je Mojzes po Jehovovem navdihu opravil na zemlji. Poglobljeno preučujte 

Jezusov nauk, po katerem je govorila Božja beseda, in iščite duhovni pomen mojega novega razodetja, 

katerega dobo predstavlja Elija. 

23 Ko boste v celoti spoznali ta božanska razodetja, iz njih sestavite knjigo, ki bo razdeljena na tri 

dele, in ugotovili boste, da prvi govori o Zakonu, drugi o Ljubezni in tretji o Modrosti. Potem boste 

razumeli, da je zakon tisti, ki vodi, da ljubezen povzdiguje in modrost izpopolnjuje. Končno boste 

razumeli, da so vam bila ta razodetja dana v popolnem vrstnem redu, saj osvetljujejo človeško življenje: 

nauk o ljubezni vam je bil dan, ko ste že imeli obsežno znanje o pravičnosti, in da vam bo modrost prišla 

prav tako, ko boste živeli v skladu z nauki, ki jih vsebuje ljubezen. 

24 Gospod je človeštvu vedno govoril po ljudeh, kajti med božanskim bitjem in človekom je vaš duh, 

ki reproducira nebeško sporočilo, zaznava in razodeva večno. 

25 Mojzes, Jezus in Elija predstavljajo tri stopnje razvoja, v katerih sem se vam dal spoznati: 

Mojzesova roka, ki je držala tablico Zakona in pokazala pot v obljubljeno deželo; Jezusove ustnice, ki so 

oznanjale božansko Besedo, in Elija, ki je s svojimi duhovnimi manifestacijami odprl vrata, ki vas vodijo 

v Neskončno in k spoznanju tistega, kar imenujete Skrivnost. 

26 Pogovarjam se s teboj, govorim tvojemu srcu; medtem ko me moraš slišati skozi človeška usta, te 

slišim, ko mi govoriš v najgloblji notranjosti svojega bitja. 

27 Jaz sem Kristus, ki je bil na tem svetu preganjan, obrekovan in obtožen. Po vsem, kar ste mi storili 

v drugi dobi v Jezusu, prihajam k vam, da vam še enkrat dokažem, da sem vam odpustil in vas ljubim. 

28 Goli ste me pribili na križ in prav tako se vračam k vam, saj svojega Duha in svoje resnice ne 

skrivam pred vašimi očmi za oblačilom hinavščine ali laži. Da pa bi me lahko spoznali, morate najprej 

očistiti svoje srce. 

29 Želite me videti v vsej moji veličini, in tako se želi Mojster pokazati svojim učencem; vendar vas 

še vedno srečujem pri prvih korakih in se moram omejiti, dokler me ne boste razumeli. 

30 Kaj bi se zgodilo, če bi nenadoma zagledali mojo luč v vsej njeni veličini?: Oslepeli bi. In če bi 

slišali moj glas v vsej njegovi moči, bi izgubili razum. - Če bi se vsa moja moč sprostila v nosilcu glasu, 

po katerem se razodevam, kaj bi se zgodilo z njim? njegovo telo bi bilo uničeno. 

31 Zato se strinjajte, da se Oče omejuje, da bi ga ljudje lahko razumeli, občutili in duhovno videli, saj 

je tudi v tej omejitvi popoln, moder in neskončen. Mnogi med vami bi radi, da bi delal materialne čudeže, 

da bi verjeli, da sem jaz tisti, ki se razodevam. To ste storili v prvi dobi, ko je Mojzes poklical ljudi, da bi 

jih vodil skozi puščavo v obljubljeno deželo. Mnogi med vami ste zahtevali, da bi opravljal mogočna dela, 

da bi verjeli, da je Božji poslanec, in mu zato sledili. 
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32 Mojzes je zagotovil dovolj dokazov, da je pravi Bog z njim, vendar je ljudstvo želelo več 

pričevanj, in ko je poslanec pripeljal množice do vznožja gore Sinaj, je poklical Jehovovo moč, Gospod pa 

ga je uslišal in mu dal velike dokaze in čudeže. 

33 Ko je bilo ljudstvo žejno, sem to izkoristil kot priložnost in Mojzesu po veri razodel svojo moč, 

tako da je iz skale pritekla voda. Ko je bilo ljudstvo lačno, sem v molitvi tistega, ki je vodil Izrael, dokazal 

svojo navzočnost in mu poslal mano. 

34 Ljudje so hoteli slišati in videti Njega, ki ga je Mojzes slišal in videl po svoji veri, in jaz sem se 

ljudem razodel v oblaku in jim omogočil, da so več ur slišali moj glas. Toda bil je tako močan, da so ljudje 

mislili, da bodo umrli od strahu; njihova telesa so se tresla in duhovi so trepetali pred tem glasom pravice. 

Tedaj je ljudstvo prosilo Mojzesa, naj prosi Jehovo, naj ne govori več svojemu ljudstvu, ker ga ne slišijo. 

Spoznali so, da so še vedno preveč nezreli, da bi lahko neposredno komunicirali z Večnim. 

35 V času, ko je Kristus v Jezusu bival med ljudmi, so ljudje, ko so ga videli, govorili: Kako je lahko 

sin tesarja in Marije obljubljeni Mesija, ki so ga napovedovali preroki in pričakovali patriarhi? Kako je 

lahko ta nepomemben človek Božji Sin, Odrešenik? - Toda Učitelj je govoril in njegova beseda je 

povzročila trepet tistih, ki so prišli k njemu v dobri veri, in celo neverujočih. Ljudje so od Jezusa na 

vsakem koraku zahtevali čudež, on pa ga je naredil. Prišel je slepec in na začudenje farizejev mu je Učitelj 

dal vid, tako da se ga je samo dotaknil. Prav tako je vrnil gibljivost paraliziranemu, gobavca očistil zla, 

obsedenega osvobodil, prešuštnico spremenil z besedo in mrtvi so vstali ob njegovem glasu. 

36 Vse, kar so ljudje prosili, da bi verjeli in me spoznali, sem jim dal, saj je bila v meni moč, da jim 

dam vse, kar so prosili, ker je bil v Jezusu skrit božanski Duh, da bi se razodel in izpolnil postavo. 

37 Ko je Jezus visel na križu, ni bilo duha, ki se ne bi zdrznil ob glasu ljubezni in pravičnosti tistega, 

ki je umrl - gol kot resnica sama, ki jo je prinesel v svoji besedi. Tisti, ki so preučevali Jezusovo življenje, 

so spoznali, da nihče ne pred njim ne po njem ni opravil dela, kot je bilo njegovo, saj je bilo to božansko 

delo, ki bo z njegovim zgledom rešilo človeštvo. 

38 Krotko sem se prišel žrtvovat, ker sem vedel, da vas bo moja kri spremenila in rešila. Do zadnjega 

trenutka sem govoril z ljubeznijo in vam odpuščal, saj sem vam prišel prinesti vzvišen nauk in vam s 

popolnimi zgledi pokazati pot v večnost. 

39 Človeštvo me je želelo odvrniti od mojega namena z iskanjem slabosti mesa, vendar nisem 

popustil. Ljudje so me hoteli zapeljati v skušnjavo, da bi bogokletno govoril, a jaz nisem bogokletno 

govoril. Bolj ko me je množica žalila, več sočutja in ljubezni sem imel do njih, in bolj ko so žalili moje 

telo, več krvi je iz njega priteklo, da bi oživila tiste, ki so umrli v veri. 

40 Ta kri je simbol ljubezni, s katero sem začrtal pot človeškemu duhu. Svojo besedo vere in upanja 

sem zapustil tistim, ki hrepenijo po pravičnosti, zaklad svojih razodetij pa duhovno revnim. 

41 Šele po tem času se je človeštvo začelo zavedati, kdo je bil na svetu. Zato je bilo Jezusovo delo 

razumljeno kot popolno in božansko ter priznano kot nadčloveško. - Koliko solz kesanja! Koliko je v 

dušah ugovorov vesti! 

42 V sedanjem času se vam duhovno pojavljam na gori popolnosti in tako kot v videnju tistih učencev 

imam ob sebi Mojzesa in Elija - to so trije glasniki, ki so ljudem pokazali pot duha z izpolnjevanjem 

zakona. 

43 Mojzes je dal človeštvu Zakon, vklesan v kamen, Jezus je na križu pripeljal svoj Zakon ljubezni do 

najvišjega razvoja, Elija pa je v tem času kot božanski žarek razsvetlil vsakega duha z Modrostjo. Vsak 

odposlanec je imel svoj čas, da je človeštvu predstavil božansko sporočilo, razodetja in prerokbe. 

44 Mojzes je bil rešen iz vode, da bi kot odrasel osvobodil svoje ljudstvo in mu izročil Božji zakon. 

45 "Beseda" je postala človek, da bi s svojim zgledom človeštvu povedala: "Jaz sem Pot, Resnica in 

Življenje." Marija, Devica Mati, je bila blagoslovljena lestev, po kateri se je Kristus spustil k človeštvu. 

Marija, sveta in sladka Jezusova Mati, je v svojem naročju hranila Njega, ki je kasneje hranil vse duhove z 

božanskim kruhom svoje Besede. 

46 Vse, kar vam je Kristus povedal in vas učil s svojimi deli, je bil zakon, ki je potrjeval tisto, kar ste 

prejeli po Mojzesu. Toda ni bilo vse povedano, ni bilo vse razodeto, treba je bilo še priti, da bi prišel Elija, 

da bi izpolnil prerokbe in mojo besedo ter na novo pripravil moj prihod. Zato se je kot posrednik s svojim 

žarkom svetlobe razodel po človeškem umu, da bi razsvetlil duhove, srca in čute, da bi omogočil 
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razumevanje že razodetega in pripravil ljudi na nova razodetja in razsvetljenja, ki bi vam jih moral zaupati 

v tej besedi. 

47 Tisti, ki so leta 1866 poslušali prve shode, so slišali besede, ki so se glasile: "Jaz sem Elija, prerok 

prve dobe, dobe spremenjenja na gori Tabor; pripravite se, kajti sedem pečatov vam bo razodeto in vrata 

skrivnosti se vam bodo odprla, da boste zagledali pot do svojega odrešenja." 

48 Tudi v tem trenutku me skupaj z Mojzesom in Elijo vidi duhovni obraz tistih, ki so razvili ta 

dragoceni dar. - Nekateri prestrašeni, drugi skrušeni, stojite pred to preobrazbo; toda ta luč in milost se 

bosta izlili na ves svet. 

49 "Mojzes "*, poglej svoje ljudstvo. To so isti ljudje, ki si jih vodil skozi puščavo, da bi našli 

obljubljeno deželo. Po svetu se gibljejo razpršeno in potujoče. Medtem ko so nekateri razumeli, da je 

obljubljena dežela v mojem naročju in da jo je mogoče doseči z ljubeznijo, ki jo uči moja beseda, so drugi 

zagrabili svet, kot da je to njihov zadnji dom in edina lastnina. Ti niso verjeli v Mesija in niso čutili 

prisotnosti Svetega Duha. Vrnite se k njim v duhu in jim na novo pokažite pot v obljubljeno deželo, v 

nebeško domovino. Če pa ti ne verjamejo, naj se zatemni sonce, naj luna izgubi svojo svetlobo in naj se 

trese zemlja, kajti to ljudstvo se bo prebudilo in nikoli več ne bo zašlo na kriva pota." 
* Gospod tu govori Mojzesu, ki je prisoten v duhu. 

50 Moja ljubezen, ki mi pomaga, je ljubezen do človeštva. Ob vsaki zori ljudem ponujam mir, vendar 

niso hoteli moje ljubezni. Ustvarili so vojno in si s tem zagotovili pravico do nje. Zato bo plevel iztrgan in 

vse, kar je nečisto, bo oprano v vodi ljubezni in obnove. 

51 Po smrti bo prišlo vstajenje v pravo življenje; po vojni bo nastopil mir in takoj, ko bo konec kaosa, 

bo v vesti zasijala luč, kajti jaz sem luč sveta. 

52 Prišlo bo leto 1950, do takrat pa bodo mnogi glasniki prenašali mojo besedo. Slišali me bodo tudi 

pri drugih narodih. Na zadnji dan mojega pojavljanja pa bo "duhovna dolina" uprla svoj pogled v vas: 

prisotne bodo duše prebivalcev zemlje, duše vaših staršev, patriarhov in pravičnih. Blagor tistim, ki 

ubogajo moj zakon, saj bodo razvrščeni kot ovce božanskega pastirja; gorje neposlušnim, saj bodo sojeni 

kot kozli. 

53 "Elija, ti si luč*. V tem času, ki je vaš, je bilo človeštvu razodeto, da mu niso dani trije zakoni, 

ampak en sam, razložen v treh časih in povzet v dveh zapovedih: ljubiti Boga bolj kot vse ustvarjene stvari 

in ljubiti drug drugega." - Danes se razodevam, da bi svoje ljudstvo spomnil na pretekle nauke in mu 

sporočil svoja nova razodetja. 
* Tu Gospod govori Eliji, ki je navzoč v duhu. 

54. Na ta dan, ko se spominjate trenutka, ko je Elija odprl* tretji čas za človeštvo, ko se je razkril skozi 

človeški um - začutite ljubezen svojega Učitelja, osvobodite se grenkobe in utrdite svoje korake na poti 

odrešenja! 
* 1. septembra 1866 

55. Živite v skladu z Mojimi razodetji treh časov in naredite svoj večni obstoj neizčrpno bivališče 

pravičnosti, ljubezni in modrosti. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 30  
1 V naukih, ki vam jih dajem, vas imenujem "ljudstvo Izraela" ali "Jakobovo seme", in ko 

postopoma razumete moje nauke, se zavedate, da duhovno pripadate rasi tega starodavnega ljudstva, 

izbranega med narodi zemlje, da izpolni poslanstvo posredovanja mojih razodetij človeštvu. 

2 Seme, ki sem ga zaupal Jakobu, se nanaša na duha in ne na telo, kot so ljudje napačno domnevali. 

Kajti povem vam: Če bi bila dediščina, ki so jo Izraelu zapustili prvi patriarhi, fizična, bi Izrael še vedno 

ustvarjal preroke, odposlance in razsvetljence. Pač pa glejte, kako ima to ljudstvo na sebi verige duhovne 

in materialne bede, saj ve, da ne more več upati na prihod Mesije, ker je razumelo, da je tisti, ki mu je bil 

obljubljen, živel v naročju njegovega ljudstva in ni bil prepoznan. 

3 Duh Izraela kot rase je zaspal, potopil se je v sanje, ki so trajale stoletja, in ne more videti resnice, 

ker je živel le za užitke tega sveta in pričakoval, da bo tu dosegel obljubljeno deželo, sodbo in slavo. 

Vendar ne mislite, da bo njegovo spanje večno. Ne, zdaj, ko je to ljudstvo kot novo čašo trpljenja spilo 

bedo, bolečino in ponižanje, se njegov duh začne prebujati in iskati svojo pot z razmislekom, pri tem pa 

postopoma odkriva, da so se vse prerokbe in znamenja, ki so mu napovedovala prihod Mesije, zvesto 

izpolnila v Kristusu. 

4 Nedaleč je njegovo najobsežnejše prebujenje; njegova duhovna zora se že približuje. Še prej pa bo 

videl, kako se bo materializem človeštva uničil zaradi njegovih ambicioznih teženj, sebičnosti in nizkih 

strasti. 

5 Ko bo to ljudstvo prepričano, da kraljestva resničnega miru in milosti ni na zemlji, bo poiskalo 

Kristusa, izobčenca, odrinjenega, in mu reklo: "Učitelj, imel si prav, svoboda je le v tistih, ki ljubijo 

duhovnost. Kajti mi, ki smo si prizadevali za materialne dobrine, smo s tem dosegli le to, da smo postali 

sužnji." 

6 Ko bo iz teh src prišlo to priznanje o meni, se bodo med njimi pojavili moji novi preroki, ki jim 

bodo pomagali, da se pripravijo na pot duhovnosti, ki bo njihova osvoboditev. Ne bodite presenečeni, da 

tisti, ki so stoletja stagnirali v svojem razvoju, v kratkem času prehodijo pot, za katero so drugi pred njimi 

potrebovali toliko časa, in da jih celo prehitijo. 

Ne pozabite, da imajo mnogi med njimi duha, poslanega na zemljo že v najzgodnejših časih, in da 

bodo, ko bo njihova sprava končana, spet zavzeli svoje mesto med Gospodovimi izvoljenci, da bi svojim 

bratom iz vseh narodov prinašali luč. 

7 Ko se bodo tisti, ki nosijo ime "Izrael" zaradi svoje rase, srečali s tistimi, ki so to po Duhu na enak 

način, se bodo združili in spoznali, da oba pripadata blagoslovljenemu semenu, ki je vzklilo po prerokih, 

patriarhih prve dobe in je bilo napojeno s krvjo Odrešenika, da bi zacvetelo v tem času svetlobe, v katerem 

me poslušate. Zdaj sem v duhu z vami, čeprav včasih dvomite in pravite: "Kako naj verjamem, da Mojster 

komunicira z nami in za to uporablja tako nepopolnega in slabega posrednika?" - Toda to ni prvič, da 

dvomite o moji navzočnosti med vami; že v drugi dobi so ljudje govorili: "Kako je lahko tesarjev sin 

pričakovani Mesija?" 

8 Otroci moji, ne morete prodreti v moje visoke nasvete. Toda zdaj, ko vam razkrivam skrivnosti, ki 

jih niste razumeli, odprite svoje čute in svoja srca, da boste spoznali globlji pomen številnih božanskih 

manifestacij, kolikor se vašemu Gospodu zdi primerno, da vam jih razkrije. 

9 Ko je v drugi dobi med mojimi učenci ali med množicami, ki so mi sledile, kdo vprašal, ali se bom 

morda vrnil k vam, nisem imel razloga, da bi to pred njimi skrival, in sem jim razložil, da bo moja vrnitev 

v času velikih preizkušenj za človeštvo, pred katerimi bodo sledili veliki dogodki in pretresi na različnih 

področjih vašega življenja. 

10 Izpolnil sem obljubo, ki sem vam jo dal, kajti nobeno od prejšnjih znamenj ni manjkalo, prav tako 

ne noben od napovedanih dogodkov. Kljub temu je človeštvo, zatopljeno v duhovno letargijo, pustilo, da 

so znamenja moje navzočnosti med ljudmi ostala neopažena. 

11 Nihče me ni pričakoval, vaša srca sem našel hladna, luč ljubezni ugasnjena. Spali ste več stoletij. 

Le redki so se prebudili ob klicu Gospodovega glasnika, ki se vam je približal in vam sporočil, da trkam 

na vrata vaših src. 

12 Moja prva manifestacija se je zgodila neke noči, ko so ljudje spali, tako kot tisto noč, ko sem 

postal človek, da bi živel med vami. Če je bilo takrat malo tistih, ki so me sprejeli, jih je bilo še manj ob 
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mojem novem nastopu. Vendar mojih besed ne jemljite kot očitek, saj niso: jaz sem popolna Ljubezen, ki 

vas oživlja za vedno. 

13 Prišel sem, da vam pokažem pot, ki vas bo pripeljala do vaše odrešitve sredi tega velikega morja 

zlobe. Toda od trenutka mojega prvega razglašenja so minili meseci in celo leta in od takrat so "popotniki" 

prihajali drug za drugim in iskali Učiteljevo navzočnost, tako da danes na mojih razglašenjih ni prisotnih 

le nekaj ljudi, ampak so jih velike množice. 

14 Ne mislite, da so vsi, ki me poslušajo, prepričani o tej resnici. - Ne. - Medtem ko je za nekatere to 

delo največja stvar, ki poživlja njihovo srce, je za druge nekaj, česar ne morejo razumeti, zato presojajo, 

analizirajo in raziskujejo, in ko ne najdejo resnice v obliki, v kakršni si jo želijo, zahtevajo od mene dokaz, 

da bi verjeli, tako kot je to storil Tomaž. Na to sem jim odgovoril: "Ne postavljajte me na preizkušnjo, saj 

vam dajem dovolj dokazov o svoji navzočnosti, o svoji resnici in ljubezni. - Toda oni vztrajajo pri svoji 

zahtevi in pravijo: "Če se je v Drugem času, ko je bil že v Duhu, Učitelj materializiral* pred Tomažem, da 

bi dokazal njegovo nevero, - zakaj nam, nevernikom, zdaj ne stori usluge, da bi se vsaj za trenutek 

materializiral pred nami?" 
* zavzeti vidno obliko 

15. Da, otroci moji, prav bi bilo, da bi me prosili za dokaze, če bi vaša nezrelost ustrezala resničnosti in 

bi bilo vaše nevednost resnična. Toda v sebi nosite razvitega duha, ki ne potrebuje materialnih dokazov, da 

bi verjel. Kar morate storiti, je, da se dematerializirate*, potem se boste zavedali, da ste sposobni razumeti 

Moje nove nauke in da Mi ni treba materializirati Svoje Prisotnosti. 
* postanite duhovni 

16 Verjemite vame zaradi duhovnega pomena moje besede, ki je jasna in vas ne bo spravila v zmedo. 

Spomnite se, da sem vam takrat rekel: "Drevo se pozna po sadju." Zdaj vam povem: moja beseda bo znana 

po svojem duhovnem pomenu. 

17 Ljudje so se pogosto spraševali, zakaj je Jezus tudi po križanju dovolil, da ga je videla grešnica 

Magdalena, in nato odšel k učencem, nič pa ni znano o tem, da bi obiskal svojo mater. Na to vam 

odgovarjam, da se Mariji ni bilo treba razodeti na enak način, kot sem se razodel tistim. Povezava med 

Kristusom in Marijo je namreč obstajala od nekdaj, še preden je bil svet. 

18 Po Jezusu sem se razodel človeštvu, da bi odrešil grešnike, po križanju pa sem jim dovolil, da so 

me gledali, da bi oživili vero tistih, ki so me potrebovali. Toda resnično vam povem, da se Mariji - kot 

človeškemu bitju, moji ljubeči Materi - ni bilo treba očistiti nobenega madeža, niti ji ni moglo manjkati 

vere, saj je vedela, kdo je Kristus, še preden mu je ponudila svoje materinsko materinstvo. 

19 Ni bilo treba antropomorfizirati mojega Duha, da bi obiskal tisto, ki me je z enako čistostjo in 

nežnostjo, s katero me je sprejela v svojem telesu, vrnila v kraljestvo, iz katerega sem prišel. Toda kdo bi 

lahko vedel, v kakšni obliki sem ji govoril v njeni samoti in s kakšno božansko nežnostjo jo je obdajal Moj 

Duh? 

20 Tako odgovarjam tistim, ki so mi zastavili to vprašanje, ker so pogosto mislili, da bi moral Jezus 

najprej obiskati svojo mater. 

21 Kako drugačna je morala biti oblika, v kateri sem se dal spoznati Mariji, od tiste, v kateri sem se 

dal občutiti Magdaleni in učencem. 

22 Marija me je čutila v svojem duhu. Marija ni žalovala zame, niti ni žalovala za Jezusovo smrtjo. 

Njena žalost je bila za vse človeštvo, ki ga je prejela pod Sinovim križem kot božanski dar od Večnega in 

za katerega je darovala čistost svojega telesa in svoje krvi, da bi Beseda lahko postala človek. 

23 Ko pa sem na poti v Emause dohitel nekaj svojih učencev, čeprav so me videli, v tem popotniku 

niso prepoznali svojega Učitelja, dokler jim nisem dal slišati svoje božanske besede. Ko me je Tomaž 

videl, mu je pokazal rano na moji strani, da bi se prepričal, da je tisti, za katerega je mislil, da je mrtev, v 

resnici živ. To sem namreč prišel storiti: da bi se eni rodili v vero in drugi v njej vstali. 

24 Danes vam nisem želel le razkriti svojega sporočila, ampak vas tudi naučiti, kako ga najbolje 

oznaniti. 

25 V času svojega pridiganja sem pomagal vaši duši pri njenem razvoju, odpravljal težave, mehčal 

značaje, prebujal učence, da bi svoje srce posvetili dobrodelnosti, izpolnjevanju moje zapovedi, ki sem 

vam jo tako pogosto ponavljal, ko sem vam govoril: "Ljubite drug drugega." Čeprav še ni prišel čas, da bi 
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začeli širiti Mojo Besedo, ker niste pridobili potrebne opreme, sem vsem, ki pijejo iz tega vrelca zdravja, 

moralnosti in življenja, dal možnost, da začnejo prakticirati Moje božanske nauke, da bi se usposobili in 

pripravili za prihajajočo bitko, da bi s svojimi dobrimi deli prepričali nova srca, ki bodo kasneje tudi 

delavci in novi sejalci na Gospodovih poljih. 

26 Danes vidim, da so nekateri preveč plašni in skrivnostni, drugi pa se hvalijo. Vendar ne želim, da 

bi padli v eno od teh skrajnosti. Nočem, da bi se zaradi strahu pred sodbami vaših sosedov skrivali, saj bi s 

tem dokazali, da ne zaupate mojim navodilom, in če ne verjamete v moč, ki jo vsebuje seme, ki ga želite 

posredovati, kakšna bo letina vašega semena? 

27 Vendar se bojte, da vam bo vaše slabo vedenje škodovalo med vašimi brati. Toda dokler boš v 

svojem življenju čist, boš videti vreden, oznanjal Mojo besedo in seznanjal svoje soljudi z Mojimi 

navodili. 

28 Ne hvalite se s svojimi darovi in poznavanjem resnice, ki jo imate. Povem vam, da bi se, če bi to 

storili, izpostavili nevarnosti, da bi vas bratje izpostavili velikim preizkušnjam. 

29 Nisem vam dal svoje besede, da bi jo oznanjali na ulicah in trgih. Jezus je to storil, vendar je znal 

odgovoriti na vsako vprašanje in preizkusiti tiste, ki so ga skušali preizkusiti. 

30 Ste majhni in šibki, zato ne smete izzivati jeze svojih bratov. Ne poskušajte pritegniti pozornosti 

nase, ne mislite, da nimate nič posebnega. Prav tako si ne prizadevajte dokazati ljudem, da so vsi v zmoti 

in da samo vi poznate resnico, kajti tako s svojim semenom ne boste dosegli nič dobrega. 

31 Če se želite duhovno in moralno razvijati, ne sodite napak svojih bratov, da ne padete v isto 

napako. Izboljšajte svoje pomanjkljivosti, ponižno prosite svojega Učitelja, naj vas navdihuje s svojo 

nežnostjo, in ne pozabite na njegov nasvet, naj nikoli ne razkrivate svojih dobrih del, da vaša leva roka 

nikoli ne izve, kaj je storila vaša desna roka. 

32 Prav tako vam pravim, da vam ni treba iskati ljudi, da bi jim govorili o mojem nauku, kajti moje 

usmiljenje bo k vam pripeljalo tiste, ki potrebujejo vašo pomoč. Če pa se zgodi, da bi v skladu z mojim 

zakonom začutili potrebo po dobrodelnem delu in v vaši bližini ni nikogar, ki bi ga potreboval, se zaradi 

tega ne vznemirjajte in ne dvomite v mojo besedo. Prav to bo ura, ko morate moliti za svoje odsotne brate, 

ki bodo deležni mojega usmiljenja, če resnično verjamete. 

33 Ne prizadevajte si, da bi vedeli več kot vaši bratje. Zavedajte se, da boste vsi pridobili znanje, ki je 

primerno za vaš razvoj. Če bi vam podelil svojo luč, ne da bi imeli zasluge, bi se imeli za velike in bi se 

pokvarili v svoji nečimrnosti, vaša modrost pa bi bila lažna. 

34 Želim, da ste ponižni. Da pa bi bili takšni pred menoj, morate to pokazati tudi svojemu bližnjemu. 

35 Učenci, ljubezen in modrost nista nikoli ločeni, ena je del druge. Kako to, da si nekateri 

prizadevajo ločiti ti dve vrlini? Oba sta ključ, ki odpira vrata svetišča, ki vam bo omogočil, da dosežete 

popolno spoznanje mojega nauka. 

36 Rekel sem vam: Ali želite imeti veliko prijateljev? - Nato uporabite prijaznost, nežnost, strpnost in 

usmiljenje. Kajti le s pomočjo teh vrlin bo vaš duh lahko sijal na poti svojega bližnjega, saj so vse 

neposreden izraz ljubezni. Duh namreč v svoji notranjosti vsebuje ljubezen, saj je božanska iskra in Bog je 

ljubezen. 

37 S svojimi navodili vas duhovno oblikujem, da se boste lahko udeležili duhovne pojedine, kjer 

boste uživali hrano modrosti in popolne ljubezni. 

38 Razumite, da je vaša usoda, da živite, kot sem vas učil, to je v ponižnosti, ljubezni, 

poduhovljenosti, in da s tem omogočite, da se skozi vaše bitje pretaka neizčrpen tok ljubezni do bližnjega. 

39 V svojem nauku vam pokažem široko obzorje, in če boste svoje življenje oblikovali podobno 

tistemu, ki je bilo moje, bodite prepričani, da boste prišli do resničnega počitka v mojem kraljestvu. 

40 Moje delo vam zagotavlja večno srečo v vašem duhu. Ali niste v svojem srcu slišali sladkega in 

harmoničnega glasu, ki vam govori vsakič, ko naredite nekaj dobrega, ko dajete tolažbo ali ko velikodušno 

odpuščate? Kdo je tisti, ki vam tako govori v vas samih in nagrajuje vašo dobroto? - Vaš Učitelj je tisti, ki 

se ne ločuje od svojih učencev. 

41 S temi učenji vam dajem razumeti, da so vrline edino blago, ki lahko krasi vašo dušo. Pravim vam 

tudi, da lahko napake, prestopke in slaba čustva primerjate s krpami, s katerimi včasih pokrijete svojo 

dušo. Želim vas videti čiste in okrašene, kajti s krpami bede ne boste mogli sijati v univerzalni palači 

svojega Očeta. 



U 30 

15 

42 Dobra dela so kristalno čista voda, s katero se duše očistijo. Izkoristite ga! 

43 Tako vam govorim, da boste razumeli, da ste zunaj svojega kraljestva in da se morate vanj vrniti, 

kajti Bog vas pričakuje. 

44 Iz vsakega človeka želim narediti apostola, iz vsakega apostola pa mojstra. Ker vas ljubim z 

neskončno ljubeznijo, in preden bi se izgubil en sam človek, bi raje na svojem duhu občutil vso bolečino, 

ki je in je bila prisotna v človeštvu. 

45 V svojem srcu mi pravite: "Učitelj, tako zelo nas ljubiš?" Povem vam, da še ne morete razumeti 

moje ljubezni, vendar naj vam bo dovolj, da veste, da je vsak otrok, ki se vrne k Bogu, zaklad, ki se vrne k 

Očetu. - Opozoriti vas moram na dejstvo, da se bo vse vrnilo v Božje naročje. Vsi sadovi, ki so nastali iz 

ustvarjalnega semena, se bodo vrnili v njegovo shrambo. 

46 O ljubljeni učenci, delajte na sebi, da boste z močno vero hrepeneli po resničnem templju, ki je v 

vas zgrajen po mojem usmiljenju. Tam me boste našli in spremljal vas bom na vaši poti razvoja k meni. 

47 Jaz sem tisti, ki vas vodi, saj sem popoln. Vedno vem, kam grem in kam vas peljem. Jaz sem Dobri 

pastir, ki vas varuje, ljubkuje in ljubi tako, da se niti za trenutek nisem obotavljal dati vam lekcijo s svojo 

žrtvijo na križu, ki vas bo pripeljala do resničnega življenja. 

48 Ljudje so verjeli, da če bodo Jezusu vzeli življenje, bodo uničili moj nauk, ne da bi vedeli, da s tem 

prispevajo k mojemu poveličevanju. 

49 Vrnil sem se k človeštvu in se bom na teh krajih zbiranja do leta 1950 razodeval po ljudeh 

majhnega razumevanja, ki sem jih določil za to nalogo. Medtem ko komuniciram z vami v tej obliki, 

čakam na prihod učenjakov, ki me bodo spraševali in zanikali. 

50 Ta beseda, preprosta in skromna v svoji obliki, a globoka v svojem pomenu, bo ponovno zmedla 

učence v njihovi nadutosti in nečimrnosti ter jim dokazala, da nauka Kristusa Odrešenika ne more nihče 

ugasniti, saj je On Življenje. 

51 Nihče mi ne bo mogel narediti konca, vstal bom, kakor sem vstal v tistem času, ko me je ljudstvo 

zavrglo iz svojega naročja in me obsodilo na sramotno smrt. Toda če se zdaj znova pojavljam na tem 

svetu, je to zato, ker vas vse ljubim. 

52 O učenjaki, filozofi in zdravniki! Spoznali boste, da sem vaš Gospod, ko me boste prišli vprašat, 

saj boste videli, kako odgovarjam na vaša zlobna in škodoželjna vprašanja, in ob mojih nasprotnih 

vprašanjih boste umolknili. Če pa ste kesani in obupani, vam bom, ne da bi me prosili za dokaze, te dal, in 

ti dokazi bodo ljubezen in odpuščanje. 

53 Jaz sem edini, ki lahko razreši vaše spore, ki resnično ozdravi vaše bolezni, ki božam otroke in 

blagoslavljam ostarele, ki, ko govori s človekom, božam in razsvetljujem njegovega duha. Ljudje in 

stoletja bodo minili, ne pa moje trinitarično marijansko duhovno delo. 

Resnično, povem vam: to delo, ki je Moj zakon in Moj nauk, bo razsvetlilo človeštvo. Ne dvomite v 

mojo modrost in ne izzivajte več moje pravičnosti. Če bi sprejel vaš izziv, bi zadostoval že moj šibek dih 

mojih naravnih sil, da bi vašo znanost in vaše teorije spremenil v prah ali v nič. Ne iščite me kot sodnika, 

ampak kot Očeta, kajti jaz sem Ljubezen. 

54 O ljubljeno ljudstvo, katerega naloga je širiti mojo besedo med ljudmi, ki so danes okameneli 

zaradi svojega materializma, naučite se jih ljubiti in vedno sočustvujte s tistimi, ki ne razumejo mojega 

nauka o neskončni ljubezni. 

55 Zaprite ustnice za klevetanje, posmehovanje, obsojanje ali kritiziranje. Odložite ta dvorezni meč, 

ki rani tako na desni kot na levi strani, ko ga uporabljate. Če se želite boriti v mojem imenu, vzemite v 

roke meč ljubezni. 

56 Zaprite svoje ustnice, da ne bodo govorile bogokletnih besed ali na novo povzročale sramote. 

Namesto tega odprite oči, da boste odkrili zlo in se od njega ločili. Toda ne obsojajte svojih bratov in 

sester, človeštva, saj mu pripadate in trpite za istimi slabostmi. Ko se bodo tvoje ustnice in tvoje srce 

očistile v vodi kesanja in dobrih del, bodo začele govoriti resnico moje besede, ki ti jo bom dal. 

57 Če bi govorili o mojem nauku, ne da bi se prej obnovili in opremili, bi namesto prebujanja vere v 

srcih naleteli le na posmeh tistih, ki so obveščeni o vaših zmotah. Če pa posmeh in kritika dosežeta vaše 

srce po tem, ko ste "bedeli" in molili, vas ne bosta mogla prizadeti, ker ste se že zaščitili z orožjem, ki sem 

vam ga dal: potrpežljivostjo, usmiljenjem, blagostjo in ljubeznijo. 
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58 Bodite ponižni in tisti, ki vas ljubijo, vas bodo ljubili v resnici. Če niste dosegli te opremljenosti 

duha in telesa, je bolje, da ne pridigate Moje besede, saj vam ne bo uspelo posejati Mojega semena v 

čistosti, s katero sem vam ga dal, in bo vedno pomešano z vašimi nepopolnostmi. Preden sejete, morate 

raziskati moj nauk in ga preučiti, da boste lahko razumeli in sledili mojim navodilom. 

59 Če znate sprejeti udarec po desnem licu in ponuditi levo svojemu žaljivcu kot znamenje 

odpuščanja, ljubezni in ponižnosti, potem lahko zaupate, da boste začeli postajati moji učenci. Šele ko se 

bo med ljudmi pojavilo odpuščanje, se bodo prenehale bratomorne vojne in začela se bo enotnost vseh 

narodov. 

60 S temi nauki želim preprečiti, da ne bi nekega dne postali hinavci, ki govorijo o ljubezni, nesebični 

pomoči in duhovnosti, s svojimi deli pa delajo ravno nasprotno. To vam govorim zato, ker so med vami 

nekateri, ki razglašajo, da me ljubijo, a v njihovih srcih ni ljubezni do bratov. 

61 Želim, da ste iskreni v duhovnem in materialnem, da vas bom lahko imenoval svoje vredne otroke. 

Kajti sicer bo moj glas neprizanesljivo dosegel vašega duha in vas označil za hinavce, kot sem označil 

sekto farizejev v drugi dobi, ki so bili živa podoba grobnice - na zunaj pobarvani na belo, spolirani in 

obloženi s cvetjem, v notranjosti pa so skrivali le gnilobo in smrt. 

62 Slišim tiste, ki mi pravijo: "Učitelj, mislimo, da je zelo težka preizkušnja, če moramo nastaviti levo 

lice tistemu, ki nas je udaril po desnem. Kljub temu želimo biti tvoji učenci. 

63 O ljudje, ki mojo besedo, ko jo slišijo, vedno jemljejo v materialnem smislu, ne da bi jo razumeli v 

duhovnem smislu. Pravim vam, da tako kot ste lahko udarjeni po licu, ste lahko ranjeni v srcu, moralno ali 

celo v duši. Toda ne mislite, da je ta preizkušnja, ki jo od vas zahtevam, največja, ki jo lahko prenesete. V 

tem tretjem času od vas zahtevam še nekaj več, ko vas v svoji Besedi učenja sprašujem: Če bi morilec 

vašega očeta videl, da ga preganja človeška pravica, in bi potrkal na vaša vrata, da bi prosil za zaščito, ali 

bi mu dali zatočišče, ne da bi ga izdali, kot znamenje odpuščanja? 

64 To je preizkušnja, ki jo zdaj postavljam vsem, ki želijo biti učenci Svetega Duha v tem času. 

65 Če boste te nauke uresničili, vam resnično povem, da boste prejeli veliko nagrado. Toda nagrade 

ne smete pričakovati, dokler ste na tem svetu. 

Še enkrat vas pozivam, da ne sodite dejanj svojih bratov, kajti kolikor bo vaša sodba, takšna bo tudi 

vaša obsodba. Prepustite mi zadevo, pravično ali nepravično, znano ali neznano, kajti jaz bom vašim 

bratom dal, kar jim pripada, in vam, kar vam pripada. 

66 Bodite ponižni v vseh dejanjih svojega življenja, ne ozirajte se na modrost svojih soljudi. 

67 Blagor tistemu, ki se pripravlja, ker me bo slišal v resnici. Blagor tistemu, ki se očiščuje in 

izpolnjuje zapovedi svojega Gospoda, ker me bo videl. "Blagor ubogim v duhu, kajti njihovo je nebeško 

kraljestvo." 

Moj mir z vami! 
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Navodila 31  
1 Ob tej manifestaciji zaprite svoje materialne oči in dvignite svojega duha k Stvarniku, saj bom 

govoril vašemu duhu. 

2 Obljubil sem, da se bom vrnil k tebi, in nisem mogel zamuditi, da ne bi prišel na to srečanje s 

tvojim duhom. 

3 Bodite mirni, pozorno mi prisluhnite in dovolite, da dleta moje besede postopoma oblikujejo 

vašega duha. 

4 Veliko ste tavali v iskanju kraja, ki bi vam dal mir, a ga niste našli. - Ko ste prvič prišli v te 

skromne kraje, da bi poslušali mojo besedo, si niste predstavljali, da boste v njih - tako revnih in 

nezanimivih, kot so - našli mir, po katerem ste tako hrepeneli. 

5 Z ljubeznijo vas bom pridobil zase. Zato vam dajem svoja navodila, ki so vir neizčrpnih 

blagoslovov. Zapustil vam bom ta vir, da boste v njem sprejemali svoje brate, "popotnike", "potepuhe", z 

enako skrbjo in ljubeznijo, s kakršno sem jaz sprejel vas. 

6 Človek ne živi samo od kruha, ampak tudi od moje besede. V vas sta lakota in žeja, ki nista fizični, 

in da bi si nabrali novih moči, iščete vodo in kruh Duha. Bolečina vas je morala prizadeti, da ste lahko 

razumeli nauke, ki sem vam jih dal v drugi dobi. 

7 Nekateri me zgroženo sprašujejo: "Gospod, ali je človeška ljubezen pred teboj prepovedana in 

zavržena in ali odobravaš samo duhovno ljubezen?" Jaz pa vam odgovarjam: Ne vznemirjajte se. Najvišja 

in najčistejša ljubezen pripada duhu. 

Toda v telesno materijo sem položil tudi srce, da bi ljubilo na zemlji, in človeku sem dal čute, da bi z njimi 

užival v vsem, kar ga obdaja. 

8 Človeško življenje sem zaupal duhovom, da bi se naselili na zemlji in na njej preizkusili svojo 

ljubezen do Boga. Zato sem človeško naravo razdelil na dva dela in enemu dal močnejši del, drugemu pa 

šibkejši: ta dela sta bila moški in ženska. Le združena sta lahko močna in srečna; zato sem ustanovil 

zakonsko zvezo. Človeško ljubezen blagoslavljam, kadar jo povzdigne ljubezen Duha. 

9 Ljubezen, ki jo občutimo le s telesom, je značilna za brezčutna bitja, ker nimajo duha, ki osvetljuje 

življenje razumnih bitij. Iz zvez polnega duhovnega razumevanja morajo priti dobri sadovi in v njih se 

morajo utelesiti duhovi svetlobe. 

10 Čas je, da očistite svoje seme, da boste ustvarili duhovno in telesno močno družino. 

11 Razumite me, moji otroci, pravilno razlagajte mojo voljo, leto 1950 se že približuje. Ne pozabite, 

da je to leto, ki sem ga označil za konec tega oznanila. Takrat vas želim najti opremljene, kajti le tisti, ki 

so to dosegli, bodo ostali trdni na duhovni ravni zrelosti, ki so jo dosegli. Ti bodo tisti, ki bodo resnično 

pričevali zame. 

12 Samo tisti, ki so se poduhovili, bodo lahko razkrili moje delo v njegovi novi obliki manifestacije. 

Toda kako bodo to storili, da bodo prejeli potreben navdih za sprejemanje mojih misli in posredovanje 

mojih duhovnih sporočil? - Z opazovanjem in molitvijo. 

13 Želim si, da bi ta napredek dosegli vsi, ne le nekateri, da bi prišli tako daleč, tako da bo vaše 

pričevanje v dobro človeštva. Zapomnite si: če nekateri od vas razmišljajo tako, drugi pa drugače, boste 

svoje brate le zmedli. 

14 Bistvo te besede se ni nikoli spremenilo, odkar jo je začela govoriti Damiana Oviedo. Toda kje je 

rezultat teh besed? Kaj se je zgodilo z njimi? - Skriti so prepisi tistih božanskih besed učenja, ki so bile 

prve v tem času, ko se je Moja beseda tako obilno razlila med vami. 

Ta učenja morajo priti na dan, da boste jutri lahko priče, kako se je ta manifestacija začela. Tako boste 

v tem tretjem obdobju imeli celotno knjigo Moje besede, zato boste poznali datum Mojega prvega nauka, 

njegovo vsebino in datum zadnjega, ki vam ga bom dal leta 1950, ko se bo to obdobje končalo. 

15 Danes še ne slutiš, kakšen kaos bo zavladal v človeštvu, ko bo moja beseda prenehala veljati. Si 

predstavljate, kakšen nemir bo takšna država sprožila med narodi? - Med duhovi se bo pojavila 

razuzdanost, zato morate biti pripravljeni, da se ji zoperstavite. Ne pozabite, da se z vsako starostjo 

povečuje vaša odgovornost, saj z vsako novo starostjo, o ljudje, vse bolj poznate Moj zakon. 

Tvoja dediščina je zelo velika in nujno je, da jo zapustiš svojim bratom, ki jo potrebujejo, preden 

odideš s te zemlje. 
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16 Naredite svoje srce občutljivo, da boste razumeli mojo besedo, saj je še niste razumeli. Če se ne 

opremite, kako boste sprejeli in razumeli moj nauk, ko vam ga bom jutri po navdihu zaupal? 

17 Združite se v resnici in duhu, potem se ne boste več razdvajali, niti v največjih preizkušnjah. Samo 

en Bog, samo ena volja in samo ena beseda so bili z vami. Zato se v prihodnosti ne bo pojavil noben drug 

zakon kot tisti, ki sem vam ga dal zdaj. 

18 Ljudje, ne postanite šibki! Spomnite se vsakega trenutka, ko sem vas poklical močne. Če nisem 

razočaral vaše vere in sem vam dokazal, da duhovna vsebina moje besede ni spremenljiva, zakaj bi 

razočarali svoje brate in jim dajali slab zgled? Čas je, da postopoma pripravite, kaj boste zapustili kot 

dediščino prihodnjim generacijam. 

19 Mnogi mi v globini svojega srca pravijo: "Učitelj, ali vidiš, da bomo postali nezvesti? Ali je to 

mogoče?" - Jaz pa odgovarjam enako, kot sem rekel svojim apostolom v drugi dobi: "Pazite in molite, da 

ne padete v skušnjavo." Kajti tudi če ste danes le "majhni otroci", ki se želite spremeniti v moje učence, 

boste s svojo vztrajnostjo dosegli plemenito zadoščenje. Ne bom odšel, dokler vam ob koncu leta 1950 ne 

dam svojih zadnjih navodil. 

20 Občutite mojo ljubezen ob sebi, zaupajte mi svoje skrbi, v miru se posvetujte z menoj in resnično 

vam povem, da se boste potem počutili okrepljeni. Zakaj prihajate k meni s strahom? Ali mislite, da vas 

izdajam vašim bratom? 

21 Slišim vas, kako mi v globini svojega srca pravite: "Učitelj, kako naj nas sprejmete, ko smo tako 

umazani s svojimi grehi, vi pa ste popolnost sama?" 

22 Odgovarjam vam, človeški otroci: Ali mislite, da nisem vedel, da ste oskrunjeni, ko sem vas prišel 

iskat? - Vse sem vedel, nič mi ni neznano. Zato sem se vam približal, da bi vam dal svoj nauk o ljubezni, 

ki vas bo rešil vseh pasti in vam pomagal očistiti se vsakega greha. 

23 Zakaj revni, izobčenci sveta, čutijo, da so najbolj nevredni moje ljubezni? Ali zato, ker so slišali, 

da sem kralj? - Kako počasni ste pri razumevanju božanskih naukov! ali niste razumeli, da sem v drugi 

dobi postal človek, da bi vam dal največjo lekcijo ponižnosti? Spomnite se, da sem se v Jezusu rodil med 

ubogimi in živel med njimi, da sem z njimi hodil po poteh, da sem obiskoval njihove domove in sedel za 

njihovo mizo, da sem zdravil njihova bolna telesa, božal njihove otroke, trpel in jokal z vsemi njimi. 

24 Glej, tu je isti Gospod, a danes prihaja v duhu. Ta kralj nima krone, vijoličnega plašča niti žezla. 

Preprosto živim v popolnosti in vladam z ljubeznijo. 

25 Zakaj bi se razkazoval v razkošnih palačah, v pompu in obredih, če to ni zame? Resnično, povem 

vam: tisti, ki si me predstavljajo v razkošju in zunanjem sijaju, imajo napačno predstavo o tem, kaj je moja 

božanskost. 

26 Marsikdo se bo čudil, da sem si kot Kristus zdaj priznal božanskost, in morda bo rekel: "Kako to, 

da Ti, ki si nekoč rekel, da je prišel samo zato, da bi izpolnil Očetovo voljo, zdaj govoriš z nami, kot da si 

sam Oče?" - Vendar vam odgovarjam: Razumite, da je Kristus govoril kot Božanstvo, saj je bil Božja 

Beseda, in da vam danes na novo govori Beseda v Duhu. Zato vam pravim, da so Oče, Beseda in Sveti 

Duh en Bog. 

27 Sestavljeni ste iz materije, v katero sem vgradil dušo, ki sem jo obdaril z duhom. Ali zato pravite, 

da v vsakem človeku prebivajo tri osebe? 

28 Te tri sile tvorijo enotno bitje, čeprav se vsak od njegovih delov izraža na različne načine. 

29 Ko je v človeku popolna harmonija med tremi naravami, iz katerih je oblikovan, je podobna 

harmoniji, ki obstaja v Bogu, saj je takrat v njem le ena volja, in sicer doseči vrh svoje duhovne 

popolnosti. 

30 Ljudje, že dolgo vas učim za vaš boj. Toda z mano ostanejo le tisti, ki so se osvobodili 

ambicioznih, materialnih ciljev in svoj življenjski cilj vidijo le v učenju duhovnih naukov. Tudi med 

tistimi, ki so že odšli v onstranstvo, je veliko takih, ki me poslušajo na svoji stopnji razvoja. 

Koliko "prvih" ni znalo vztrajati in mi biti zvestih! Niso želeli čakati, da bi prva semena obrodila 

sadove. Nihali so v svoji veri, dvomili, niso predvideli veličine, ki se bo izlila na "zadnje". Toda ko se 

bodo vrnili in jih bo pritegnilo kričanje in veselje tega ljudstva, bodo morali zavzeti zadnje mesto. 

31 To naj bo nauk tistim, ki danes kljub temu, da vidijo razraščanje semena, še vedno dvomijo o 

razcvetu tega nauka. 
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32 Dematerializirajte se, od danes dalje svojo predanost Bogu uvajajte v izjemno preproste oblike, s 

čimer se boste pripravili in usposobili za zvezo med duhoma, ki jo boste imeli s svojim Gospodom. Tudi 

danes vam moram govoriti s posredovanjem teh teles, da bi se okrepili v svoji veri in začutili, da sem vam 

blizu v globini vašega srca. 

33 Izpolnite (svojo nalogo), ljudje, in jaz vam bom izpolnil (svoje obljube). Pričujte o meni in jaz bom 

pričeval o vas. Osvobodite se vsake sebičnosti, če želite v resnici pripadati mojim delavcem, ki naj mojo 

besedo razodevajo med ljudmi. Nehajte skrbeti le zase in začnite skrbeti za soljudi. Želim, da odkrijete 

vrhunsko blaženost, ki jo prinaša lajšanje bolečine nekoga drugega. 

34 V moji besedi tolažbe, svetlobe in ljubezni prinesite svojim bratom balzam, ki sem vam ga zaupal. 

35 Nekega dne boš spoznal, da je modrost duha višja od znanosti intelekta, kajti človekova 

inteligenca odkrije le tisto, kar mu razkrije njegov duh. Ta namig vam dajem zato, ker boste mnogi od vas 

rekli: "Kako naj zdravim bolne, če ne poznam znanosti o zdravljenju?" 

36 Usmilite se svojih bratov, imejte vero, znate moliti in se s temi zaslugami naredite vredne moje 

milosti. Resnično, povem vam: takrat boste izkusili, kako je mogoče delati čudeže. 

37 Če kdo kljub mojim navodilom dvomi, da ta beseda prihaja od Očeta, naj vpraša moje delavce, 

ljudi, ki mi sledijo, in dobil bo na tisoče pričevanj o resničnih čudežih, ki bi osupnili znanstvenike, ki se 

jih učijo. 

38 Dobro poslušajte: Ko vam bom nehal dajati svojo besedo, naj bo to ljudstvo sejalec mojega 

duhovnega semena. Vendar vas sprašujem: Kakšna bo vaša odločitev glede navodil, ki ste jih prejeli od 

mene? Ali boste pripravljeni zvesto posredovati moje navdihe? - Nič mi ne obljubljajte o tem, kaj boste 

storili v tistih dneh, ampak še naprej poslušajte ta nauk in se vanj potopite. Danes ste združeni okoli 

Mojstra, "jutri" pa ne veste, koliko od vas se mi bo obrnilo hrbet in ne bo upoštevalo mojih zapovedi. 

39 Ne dovolite, da bi leta minila neuporabljena, temveč vsak dan poskrbite, da naredite še en korak 

naprej na duhovni poti. Hodite z odločnim korakom, nihče naj ne hiti samo zato, da bi se počutil pred 

drugimi, saj bi bilo njegovo spotikanje zelo boleče. 

40 Želim, da postanete močni s svojim razmišljanjem, intuicijo, z duhovnostjo svojih del, da v svojem 

življenju ne boste povzročili niti najmanjše bolečine in da boste pripravljeni ublažiti vse trpljenje, ki se 

pojavi na vaši poti. 

41 Dal sem vam veliko naukov, o ljudje, nekatere bolj globoke kot druge. Govorim vsem svojim 

otrokom, tistim, ki so pred nami, in "zadnjim". To je potrebno, ker vedno znova prihajajo novi "majhni 

otroci", ki si želijo te Besede, in tako kot sem to storil z vami, jim bom začel z najpreprostejšimi nauki. 

42 Vprašam "zadnje": Ali mislite, da nimate duhovnega poslanstva? Ali se ne čutite odgovorne za 

človeštvo? Če tako mislite, ste v zmoti, kajti vaši darovi in poslanstva so tako veliki kot tisti, ki jih vidite, 

ki jih uporabljam, da bi vam dal svoja navodila. Ko so me prvič slišali, so mislili enako kot vi, zdaj pa jih 

poglejte: Kako zelo so se motili! 

43 Ostanite na tej poti, saj boste kmalu razumeli, kaj vse imate in kakšno poslanstvo morate opraviti 

na zemlji. 

44 Razumite, da jaz, vaš Bog, nimam začetka in ne bom imel konca. Jaz sem večna in v tem času vam 

razkrivam mnoge skrivnosti duhovnega življenja. To znanje vas bo vodilo k izpolnjevanju zakona v 

ljubezni in zvestobi vaši usodi. 

45 Prišel je čas, ko vam razkrivam nove nauke, in zdi se vam, kot da bi se Oče po dolgi odsotnosti 

vrnil k svojim otrokom. 

46 Podaril sem vam svobodno voljo, saj je bila vaša duša postavljena na začetek dolgega potovanja, 

na koncu katerega je cilj njenega očiščenja in popolnosti. Da bi dosegli to srečo, morate priti do nje z 

zaslugami ljubezni, vere in vztrajnosti. 

47 Kako lep je dar svobodne volje in kako slabo ga je človek uporabil. Toda po tej dolgi izkušnji se 

bo duh dvignil, se uveljavil nad strastmi sveta in to blagoslovljeno svobodo uporabil le za poveličevanje 

svojega Očeta. 

48 Cvetovi vznikajo iz rastlin in mi nudijo svoj vonj. To je njihova usoda, ki ji niso mogli ubežati, ker 

jim manjka duh in s tem dar svobode. Ptice mi ponujajo svojo pesem, vendar ne bi mogle početi ničesar 

drugega, saj so bile za to ustvarjene in nimajo svobodne volje. 
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49 Kako velike bodo vaše zasluge na dan, ko boste tudi vi kot rože ali ptice, čeprav vas bo srce zaradi 

svoje svobodne volje s svojimi strastmi želelo zapeljati s poti izpolnjevanja vaših nalog. To bo čas duha, 

saj bo zavzel svoje pravo mesto, in čas materije, ko bo priznala svoj podrejeni položaj in ko se bosta oba 

pustila voditi vesti. Harmonija, ki bo takrat obstajala v človeku, bo enaka tisti, ki obstaja v vseh 

ustvarjenih stvareh. Moje prisotnosti ljudje ne bodo le prepoznali, ampak jo bodo celo čutili. 

50 Bliža se čas, ko mi bodo ljudje ponudili pravi davek, ko bodo prenehali žgati kadilo, ki so mi ga 

ponujali od prvih dni - kadilo, ki mi ni vedno govorilo o čistih delih, ampak je bilo pogosto prežeto s 

človeško hudobijo. Davek, ki bo nadomestil kadilo, bo vaša ljubezen, ki me bo dosegla. 

51 Veste, da ste bili ustvarjeni "po moji podobi in sličnosti", a ko to izrečete, pomislite na svojo 

človeško obliko. Povem vam, da moja podoba ni tam, ampak v vašem duhu, ki se mora - da bi mi postal 

podoben - izpopolnjevati z vadbo kreposti. 

52 Jaz sem Pot, Resnica in Življenje, Jaz sem Pravičnost in Dobro in vse to izvira iz Božanske 

Ljubezni. Ali zdaj razumete, kakšni morate biti, da bi bili "po moji podobi in sliki"? 

53 Razlog za vaše stvarjenje je bila ljubezen, božansko hrepenenje, da bi z nekom delil svojo moč, in 

prav tako je bila ljubezen razlog, da sem vam podaril svobodno voljo. Želel sem, da bi se moji otroci 

počutili ljubljene - ne pogojeno z zakonom, ampak s spontanim občutkom, ki bi svobodno izhajal iz 

njihovega duha. 

54 Ljudje, ki jih je zajela silovitost strasti, so v svojih grehih tako globoko padli, da so opustili vsako 

upanje na odrešitev. Vendar ni nikogar, ki ne bi mogel biti ozdravljen. Kajti duša - ko se bo prepričala, da 

se človeške nevihte ne bodo prenehale, dokler ne bo poslušala glasu vesti - se bo dvignila in izpolnjevala 

Moj zakon, dokler ne bo dosegla cilja svoje usode, ki ni na zemlji, ampak v večnosti. 

55 Tisti, ki mislijo, da je obstoj nesmiseln, in mislijo, da sta boj in bolečina neuporabna, ne vedo, da 

je življenje mojster, ki oblikuje, in bolečina dletom, ki izpopolnjuje. Ne mislite, da sem ustvaril bolečino, 

da bi vam jo izročil v čaši, ne mislite, da sem povzročil, da ste padli. Človek je postal neposlušen sam od 

sebe, zato se mora tudi sam dvigniti z lastnimi močmi. Prav tako ne smete misliti, da vas bo izpopolnila 

samo bolečina; ne, dosegli me boste tudi z ljubečim delovanjem, kajti jaz sem ljubezen. 

56 Če sem vas postavil na dolgo in težko pot, se spomnite, da vas na njej spremljam, vas še naprej 

učim in vam pomagam pri vašem križu. In da bi vam dal dokaz, da sem z vami, sem šel tako daleč, da sem 

postal človek, da sem viden in se me lahko dotaknete. Vi pa ste nespametni v svojih sodbah, dvomite, ko 

me vidite počlovečenega, in pravite, da vaše oči ne morejo videti Boga. Ko pa vam povem, da sem Duh, 

rečete: "Kako je mogoče spoznati in verjeti v nekaj, česar ne vidite?" 

57 Dosegli ste stopnjo razvoja, na kateri me lahko razumete v mojem božanskem bistvu in me čutite 

kot Duha. Razvoj in reinkarnacija duha sta vas postopoma pripravila na sprejem mojih novih naukov. 

58 Ko se bo tema, ki je ovila človeštvo, razpršila in bo v duhovih zavladala svetloba, bodo začutili 

prisotnost nove dobe, saj se je Elija vrnil med ljudi. Ker pa ga niso mogli videti, se je moral njegov duh 

pokazati skozi človeški um, zato se je prikazal vidcem v podobi preroka Elija: nad oblaki v svojem 

ognjenem vozu. 

59 Elija je prišel v tem času kot predhodnik, da bi pripravil moj prihod. Prišel je kot prerok, da bi vam 

oznanil novo dobo z njenimi boji in preizkušnjami, pa tudi z modrostjo njenih razodetij. Prihaja s svojim 

vozilom svetlobe, da bi vas povabil, da se vkrcate nanj, da bi vas ponesel nad oblake in vas pripeljal v 

duhovni dom, kjer vlada mir. Zaupajte mu kot dobremu pastirju in mu duhovno sledite, kot so ljudje v prvi 

dobi sledili Mojzesu. Molite, da bi vam pomagal pri izpolnjevanju vašega poslanstva, in če mu želite 

slediti, mu sledite. 

60 Preden je Elijo odpeljal ognjeni voz in ga ponesel v nebeške višave, ga je Elija prosil, naj nanj 

prenese svoj preroški dar in duha, da bi bil kot Elija na zemlji; Elija mu je pustil svoj plašč kot dokaz, da je 

izpolnil učenčevo željo. Toda Elijev duh in njegov preroški dar sta bila v Elizeju kot očitno znamenje 

duhovne povezave z ljudmi in reinkarnacije duha. 

61 V vsaki dobi in ob vsakem božjem razodetju se ljudem prikaže Elija. 

62 Mesija še ni prišel na zemljo, kmalu se bo rodil kot človek, v Janezu, ki so ga pozneje imenovali 

Krstnik, pa se je že utelesil duh preroka, da bi oznanil bližino nebeškega kraljestva, ki bo pomenilo 

navzočnost Besede med ljudmi. 
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63 Kasneje, ko sem se na gori Tabor prikazal v duhu pred nekaterimi svojimi učenci, je prišel Elija z 

Mojzesom, da bi zasedel mesto ob svojem Gospodu. Na ta način je dal razumeti, da mu je bil v prihodnosti 

zaupan čas, ko bo moral svojo navzočnost občutiti človeštvo, da bi prebudil spečega duha ljudi k svetlemu 

in popolnemu življenju. 

64 To je čas, ki je zaupan Eliji, da prebudi človeštvo. On je predhodnik, ki bo hodil od ljudstva do 

ljudstva, od naroda do naroda, od človeka do človeka in jim govoril, kot je to storil Janez v svojem času na 

bregu Jordana, ko je govoril množicam in jim rekel, naj se pripravijo, ker je Božje kraljestvo že blizu. 

Sedaj jim bo s svojim duhovnim glasom povedal, naj se zberejo v notranjosti, ker je Gospodova 

navzočnost kot Sveti Duh z ljudmi. 

65 Ko bo Elija pripravil človeštvo in Gospodove poti, se bo vrnil k Očetu. 

66 Ko se to zgodi, ga ne prosite, naj vam pusti svoj plašč, kakor ga je pustil Elizeju, saj se je duhovno 

razodel, časi so se spremenili in pozabili boste na simbole. Preroški dar pa vam bo zapustil kot dar ljubezni 

in kot pričevanje, da je bil med vami. 

67 Opremite se, učenci, učite se od mene, da vas bom lahko poslal med ljudi, da bi se moje razodetje 

razkrilo kot Sveti Duh in jim rekli kot Janez: "Spreobrnite se, kajti nebeško kraljestvo se je približalo 

ljudem." 

Moj mir z vami! 
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Navodila 32  
1 Pripravite se, kajti želim, da jasno dojamete duhovni pomen moje besede, ki vam jo predstavljam v 

tej tretji dobi. 

2 Še vedno ste majhni otroci, vendar bi morali biti že veliki učenci, saj ste živeli v več inkarnacijah. 

Le v prvem času morate biti otroci, da bi v drugem času zrasli v mladeniče in v tretjem času dosegli 

zrelost. 

3 Vedno sem vas videl kot majhne otroke. V svojem duhovnem otroštvu ste živeli nedolžno, z 

nezadostno razvitimi sposobnostmi in čutnostmi, brez znanja o začetku svojega življenja. Takrat ste prejeli 

moje prve nauke in razodetja. 

V drugi dobi bi morali biti že mladeniči, ki živijo v popolni duhovni mladosti v povzdignjeni obliki. 

Toda našel sem vas zatirane, utesnjene, zvezane z obredi in tradicijami, in ko sem videl, da niste 

uporabljali mojih naukov, sem prišel, da vam s svojimi zgledi usmiljenja in ljubezni pokažem pot, ki vas 

bo pripeljala v obljubljeno deželo, in da vas pripravim na sedanjo stopnjo novih naukov, ki sem vam jih 

obljubil dati. 

Rekel sem vam, da bodite močni, da se borite, da ne bi padli v novo suženjstvo. Kaj pa ste naredili iz 

mojega učenja? - Še vedno ne poznate mojega nauka. Zakaj ste pozabili na obljubo, da se bom duhovno 

vrnil k vam? Prisoten sem v duhu, kot sem vam ponudil, vendar me ne prepoznate. 

Sprašujete, zakaj vas imenujem Izrael, in zahtevate od mene dokaz, da bi verjeli. - Zakaj ste se 

prepustili malikovanju in misticizmu* ter zamenjujete materialna dejanja čaščenja z duhovnim čaščenjem 

Boga? Zdi se mi, da ste zmedeni zaradi lažnih naukov, s katerimi so vas vaši bratje zapeljali s poti vašega 

višjega razvoja. 
* To se nanaša na prepričanje, da že samo prejem zakramenta ali udeležba na romanju sproži čudežno moč. 

Pritožujete se, ker vam primanjkuje svobode. Vidim, kaj ste pretrpeli skozi tako grenko čašo, ki ste jo 

izpraznili do konca. Vendar ne mislite, da sem vas kaznoval: Ne, vedno sem želel voditi vaše korake, da bi 

me ljubili kot Očeta in čutili mojo božansko zaščito. 

4 od dneva, ko sem vam po Jezusu dal svojo besedo in svoje zadnje opomine, je minilo veliko 

stoletij, danes pa se vam pojavljam kot Sveti Duh, da bi izpolnil svojo obljubo, ki sem vam jo dal. Nisem 

postal človek, ampak prihajam v Duhu in vidijo me le tisti, ki so za to opremljeni. Medtem ko vi verjamete 

v mojo besedo in mi sledite, drugi ne sprejemajo moje manifestacije in jo zanikajo. Moral sem jim dati 

velike dokaze in po njihovi zaslugi sem postopoma premagal njihovo nevero. 

Ljubezen in potrpežljivost, ki sem vam ju vedno izkazoval, vam pomagata razumeti, da vas lahko tako 

ljubi in poučuje le vaš Oče. Bedim nad vami in vam olajšujem križ, da se ne spotaknete. Dajem vam čutiti 

svoj mir, da lahko greste svojo pot polni zaupanja vame. 

5 Vedno ste trpeli, ker niste upoštevali mojega zgleda ponižnosti. Niste pomislili, kako nizko sem se 

spustil, da bi se vam lahko slišal in razumel. Toda jaz vam odpuščam, saj pripadate prvemu ljudstvu, 

prvorojencem. 

Živite po mojem zgledu in poskrbite, da me bo človeštvo ljubilo in se mi približalo. Kajti ljudje ne 

razumejo več, kako naj me iščejo, ne čutijo moje navzočnosti, ne priznavajo mojih koristi in moje čudeže 

pripisujejo naključju. Ne zaupajo vame in živijo brezskrbno v svoji veliki zmedi. 

Povedal sem vam, da se noben list z drevesa ne premakne brez moje volje. Veš, da vesolje upravljam s 

svojimi zakoni ljubezni in da so mi vsa bitja poslušna. Le človek poskuša zaobiti te zakone, ne da bi želel 

dobro izkoristiti svojo svobodno voljo. 

6 Odpočijte si od življenjskih preizkušenj. Danes te teža tvojega trpljenja te stiska, v tvojem duhu je 

bolečina in iz tvojih oči se cedijo solze obžalovanja zaradi tvojih prestopkov. - Bili ste napačno ocenjeni, 

ker ste sledili moji stvari. Toda rekel sem vam, da boste, če se boste pripravili, lahko premagali in prenesli 

sodbe svojih bratov z močjo, ki vam jo bo dala praksa dobrodelnosti. 

7 Ne zaman sem vas izbral za orodje za širjenje svoje besede. Zaupam vam. Zaupam vam težko 

nalogo, da s svojim zgledom svojim bratom prinesete odrešenje. Seme je v tebi, je isto seme, po katerem 

sem ti dal življenje od začetka. Zaradi vašega dela in skrbi pričakujem dobre sadove vašega semena. 

Olajšajte križ, ki ga nosite, tako da z ljubeznijo izpolnjujete poslanstvo, ki sem vam ga zaupal. Dokončajte 

svoje delo, ne bojte se smrti telesa, ne pozabite, da vaš duh ne bo nikoli umrl. Znebila se bo le telesne 
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snovi, ki ji je bila dodeljena kot orodje za življenje na zemlji in ki bo, ko bo njena naloga končana, zemlji 

vrnila svoj davek. Vaš duh pa bo postal svoboden, da se odpravi v neomejena obzorja in tako začne novo 

življenje, v katerem boste našli nagrado za svoje delo na tem svetu. 

8 Zavrnite napačne običaje in tradicije. Uporabljajte svetlobo mojega nauka, da se razblinijo vaši 

dvomi in razjasnijo skrivnosti, kot je moja volja. 

9 Pokažem vam pravo življenje duha, da ne boste živeli pod neupravičenimi grožnjami in da ne 

boste izpolnjevali mojega zakona samo zaradi strahu pred kaznijo, o kateri so vam govorili tisti, ki niso 

(pravilno) razumeli, kako razlagati mojo besedo. Razumite moj zakon, ni zapleten ali težaven za 

razumevanje. Nihče, ki jo pozna in ravna v skladu z njo, se ne bo osramotil in ne bo podlegel lažnim 

besedam ali napovedim, napačnim predstavam ali slabim razlagam. Moj zakon je preprost, vedno kaže 

pot, ki ji morate slediti. Zaupajte mi, jaz sem pot, ki vas bo pripeljala v Belo mesto, v obljubljeno deželo, 

ki ima odprta vrata v pričakovanju vašega prihoda. 

10 V veselje mi je, da vam lahko dam dediščino, ki ne pripada samo vam, ampak vsemu človeštvu. 

Prejeli ste toliko, da ste dolžni to obilje deliti z vsemi, ki vas prosijo. Prinesite luč svojim bratom, ki v 

zaporu odrešujejo svoje prestopke, tolažite bolnike, "mazilite "* jih s svojo ljubeznijo, kot sem to storil v 

drugi dobi, in videli boste, kako se nad njimi razliva balzam mojega usmiljenja. Spodbujajte trpeče, 

naučite jih predati se in jim dajte novih moči. Tako boste uporabljali svoje darove in se počutili okrepljeni. 
* Glej opombo 1 v dodatku knjige 

11 Okoli sebe imaš svet krepostnih duhov, ki ti priskočijo na pomoč. Prosite zvesto in spoštljivo in 

prejeli boste njihove koristi. Pokličite jih brez prednosti, saj sem jih vse pripravil na enak način, vsi so se 

izkazali za vredne, da v tem času pridejo na pomoč človeštvu. Posnemajte njihov zgled in se z njimi 

združite v visokem cilju duhovnega napredka. 

Temu "duhovnemu svetu "* sem dovolil, da vas uči, in v bitki, ki se bliža, bodo nepremagljivi vojaki in 

vaša obramba. 
* Glej opombo 2 v Dodatku 

12 Moj zakon ni omejen, je neskončen in ga lahko uresničite na mnoge načine. Od vas ne zahtevam, 

da opravljate popolna dela, vendar ga morate preučevati in se vanj poglobiti, da ga boste lahko praktično 

uporabljali. 

13 Nočem, da bi te "trenutke", ki ste jih tu preživeli, imeli za izgubljene ali slabo izkoriščene, potem 

ko ste tako dolgo poslušali mojo besedo. Če boste vztrajali, se boste uspeli poduhoviti in potem boste za 

svoje brate kot odprta knjiga. - Po letu 1950 boste dosegli višjo nadmorsko višino. Z vami bom še naprej 

komuniciral po navdihu in ljudje bodo vaše besede sprejemali kot sporočila, ki jim jih pošiljam. Takrat 

boste spoznali, kako modro in globoko je bilo moje učenje. 

14 Po letu 1950, ko se bo končala Moja manifestacija v tej obliki, bo človeštvo prestajalo velike 

preizkušnje. Narava bo doživela pretrese, vse se bo zatreslo, na vseh področjih se bodo pojavili znaki 

razkroja. Pripravite se in v tem času stojte ob strani šibkim, saj bodo mnogi v teh preizkušnjah podlegli. 

15 Kmalu bo prišlo leto 1950, ki se ga nekateri bojijo, drugi pa si ga želijo. Številne sekte in religije 

razmišljajo o tem datumu in čakajo na dogodke, ki se bodo zgodili ob tem času, da bi presodili Moje delo. 

Drugi bodo spraševali o vzroku zemeljskega kaosa, vi pa jim boste govorili v mojem imenu in jim 

sporočili, da bo po tem kaosu človeštvo doseglo tako želeni mir. 

16 Nisem neobčutljiv za vaše trpljenje, ki prihaja k meni in mi povzroča bolečino. Zakaj se imate za 

tujce, čeprav živite v istem domu, ki je ta svet, in se ločujete na rase, razrede in veroizpovedi? Obljubljam 

vam, da bom odstranil meje in vse zbližal. Padle bodo krone in žezla, izginila bo moč in bogastvo, saj je 

čas, da te razlike prenehajo obstajati. Prišel bo dan, ko boste vsi enako posedovali zemljo. Prehodili boste 

od enega do drugega droga, ne da bi vas kdo ustavil. 

17 Hipokrizija, slaba volja in nečimrnost bodo izginili in naredili prostor ljubezni in harmoniji. In ta 

žalostinka, ki se dviguje k meni od vdov, sirot, zaradi pomanjkanja kruha, zaradi nemira in brez veselja, se 

bo spremenila v slavospev ljubezni in hvaležnosti, ki se bo razlegel iz vseh mojih otrok. 

18 V svojem narodu se ne počutite nelagodno, ker uživate mir in blagostanje. Vendar vam pravim, da 

temu ne zaupajte preveč. Če želite ohraniti ta mir, ne smete spati, ampak paziti in si zaslužiti zasluge. 
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19 Delavci, iščem vas v preizkušnjah, kot sem to nekoč storil s potrpežljivim Jobom. Vendar ne 

mislite, da to počnem z željo, da bi vas spravil v trpljenje. Ne, namen je okrepiti vašega duha v tem 

gorišču trpljenja. 

20 Ne skušajte se pred menoj pokazati čisti, ko vas vaša vest obtožuje za vaše prestopke in grehe. 

Bolje je, če se spoveš pred svojim Očetom in dovoliš, da te njegova beseda kot očiščevalni tok očisti 

vsakega madeža. Takrat se boste počutili vredne, da stopite pred svoje brate in jih poučite o resnici, ki jo 

vsebuje moj nauk. 

21 Moj mir je v vašem narodu. Pazite in molite, da te milosti ne bi izgubili zaradi svojih slabih del. 

Ohranite moj mir, kopičite mojo modrost kot zaklad. - Ali se ne zavedate, kako vas vojna pričaka, trka na 

vaša vrata in vam nastavlja pasti, da bi vas uničila? Če pa znate paziti, se ne bojte, saj vam bom stal ob 

strani, da boste zmagali v svoji bitki. 

22 Jaz sem Jehova, ki vas je vedno rešil smrti. Jaz sem edini Bog, ki je ves čas govoril z vami. Kristus 

je bil moja beseda, ki vam je govoril po Jezusu. Rekel vam je: "Kdor pozna Sina, pozna Očeta." Sveti 

Duh, ki vam danes govori, sem tudi jaz, saj je samo en Sveti Duh, samo ena Beseda, in ta je moja. 

23 Poslušajte, moji učenci: v prvem veku sem vam dal Zakon, v drugem sem vas učil ljubezni, s 

katero morate razlagati te zapovedi, zdaj, v tem tretjem veku, pa vam pošiljam Svetlobo, da boste lahko 

prodrli v pomen vsega, kar vam je bilo razodeto. 

24 Zakaj torej hočeš odkriti tri božanstva, če obstaja samo en Božanski Duh, ki je Moj? 

25 Prvim ljudem sem dal postavo, Mojzesu pa sem napovedal, da bom poslal Mesija. Kristus, v 

katerem sem vam dal svojo Besedo, vam je povedal, ko se je njegovo poslanstvo že bližalo koncu: 

"Vračam se k Očetu, od katerega sem izšel." Rekel vam je tudi: "Oče in jaz sva eno." Potem pa je obljubil, 

da vam bo poslal Duha resnice, ki bo po moji volji in v skladu z vašim razvojem osvetlil skrivnost mojih 

razodetij. 

26 Toda kdo lahko osvetli moje skrivnosti in razloži te skrivnosti? Kdo lahko razrahlja pečate Knjige 

moje modrosti, če ne jaz? 

27 Resnično vam pravim: Sveti Duh, za katerega zdaj mislite, da je nekaj drugega kot Jehova in 

Kristus, ni nič drugega kot modrost, ki jo razodevam vašemu duhu, da bi razumeli, videli in čutili resnico. 

28 Danes vas pripravljam, da sprejmete mojo besedo, da bo padla kot rosa na žejne rastline, kot 

kristalno čista voda, ki poteši žejo vašega duha. Sprejemam vas v svoji očetovski ljubezni kot nežne 

otroke. 

29 Začenjate delati prve korake na trdnih tleh. Če pa se ustaviš in pozneje ne poslušaš mojih zapovedi, 

ne zapiraj poti svojim bratom, tistim, ki bodo prišli za teboj polni želje, da bi mi služili, tistim, ki so se 

pripravili in me pričakujejo. kaj lahko učite, če se ne naučite moje lekcije? prodrite v moje delo in se 

pustite razsvetliti, da me boste lahko razumeli. Jaz sem Alfa in Omega, začetek in konec vsakega nauka. 

30 V tem času vam napovedujem obiske, ki se morajo zgoditi. Izginilo bo tri četrtine zemlje, bolečina 

bo potrkala na vrata vseh in svet bo trpel velike stiske. Če pa se pripravite, bo po enem od vas rešena 

regija. 

Znanost, ki jo je dosegel človek, ne bo zadostovala za zdravljenje nenavadnih bolezni, ki se bodo 

pojavile. Potem boste razumeli, da se morate dvigniti nad zemeljsko, da bi ozdravili in preprečili zlo. 

"Izrael" bo človeštvo osvobodil velikih stisk. Toda kako zelo se morate opremiti, da boste izpolnili svojo 

usodo. Apostoli tega časa bodo hodili iz dežele v deželo in prinašali veselo novico, njihovi darovi pa bodo 

kot neizčrpen izvir, ki bo vsem ljudem prinašal koristi. 

31 Z vsakim čudežem, ki jim ga podarim, bodo prebudili vero novih apostolov in njihovo poslanstvo 

bo veliko. Toda gorje jim, če postanejo nečimrni, saj bodo izgubili svoje darove. 

32 Spoštujte darove, ki so jih prejeli vaši bratje. Skrbite za drevo, ki sem vam ga zaupal, saj ste vsi 

delavci na istem polju. Moje usmiljenje te spremlja povsod, poznam tvoja dela in misli. Spremljajte in 

molite, saj ljudje potrebujejo vašo molitev za svoj duhovni razvoj. 

33 Mnogi med vami verjamete, da je vaše trpljenje v nasprotju z Očetovim zakonom ljubezni, ker 

menite: "Če sem Božji otrok, če me je vseprisotni Oče ustvaril, zakaj je dopustil, da sem padel, zakaj me 

ni ustvaril poslušnega, dobrega in popolnega?" 

34 Resnično, povem vam, da niste razmišljali o tem, kaj mislite. To, kar vidite kot nasprotje Mojih 

zakonov, je natanko potrditev Zakona ljubezni. Da pa boste to bolje razumeli, dobro poslušajte: 
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Na božanski lestvi v nebesih je neskončno veliko bitij, ki jim duhovna popolnost omogoča, da naredijo 

različne korake glede na stopnjo razvoja, ki so jo dosegla. Vaš duh je bil ustvarjen z ustreznimi lastnostmi, 

da se lahko razvija po lestvici popolnosti in doseže cilj, določen v visokih Stvarnikovih nasvetih. 

35 Vi ne poznate usode teh duhov, vendar vam povem, da je popolna kot vse, kar sem ustvaril jaz. 

36 Še vedno ne razumete darov, ki vam jih je dal Oče. Vendar ne skrbite, saj se jih boste pozneje 

zavedali in izkusili, kako se v celoti razkrivajo. 

37 Neskončno število duhov, ki - tako kot tvoji - prebivajo na različnih ravneh življenja, med seboj 

povezuje višja sila, ki je ljubezen. Ustvarjeni so bili za boj, za svoj višji razvoj in ne za stagnacijo. Tisti, ki 

so izpolnili moje zapovedi, so postali veliki v božanski ljubezni. Vendar vas opozarjam, da tudi ko bo vaš 

duh dosegel veličino, moč in modrost, ne bo postal vsemogočen, saj njegove lastnosti niso neskončne, kot 

so pri Bogu. Kljub temu bodo zadostovali, da vas pripeljejo do vrha vaše popolnosti na ravni poti, ki vam 

jo je od prvega trenutka začrtala Stvarnikova ljubezen. 

38 Ob vašem stvarjenju sem vam podaril svobodno voljo, da bi me po lastni volji poveličevali z 

ljubeznijo in usmiljenjem, ki ju izkazujete svojim bratom. 

39 Um brez svobodne volje ne bi bil stvaritev, vredna Vrhovnega bitja. To bi bilo inertno bitje, ki ne 

bi stremelo k popolnosti. 

40 Zaradi pomanjkanja bratstva danes še vedno živite materialistično življenje. V duhovnem svetu 

namreč vse živi v popolni harmoniji. 

41 Pomanjkanje razumevanja Božanske ljubezni povzroča nazadovanje duha, ki se mu lahko 

izognemo le z vrnitvijo na pravo pot, k nepreklicnemu kesanju in poslušnosti. 

42 V sedanjem svetu vas vaši bratje, ki gojijo znanosti, niso pripeljali do vrha vašega razvoja. Privedli 

so vas do bolečine, brezna in arogance. Toda nikoli vas nisem zapustil, temveč ste se vi obotavljivo 

odzvali mojemu klicu ljubezni. 

43 Ker ste zlorabili ljubečo in pravično svobodo, ki vam jo je dal vaš Oče, se morate z bolečino in 

solzami očistiti madežev, ki ste jih nanesli na svojo dušo. Kljub temu bo tisti, ki svoje prestopke poravna s 

predajo, dosegel višji razvoj in njegov vzpon bo hitrejši od padca. 

44 V mnogih stoletjih sem vam dajal primere in dokaze nežnosti, Božje ljubezni, ki so se včasih lahko 

dotaknili vaših src in vas spodbudili, da ste vzkliknili: "Ljubim te, Gospod, občudujem te." Vendar vas 

sprašujem: Če me ljubiš, zakaj me ne posnemaš in ne uresničuješ mojih naukov? Zakaj ste se oddaljili od 

duhovnega življenja in s tem upočasnili svoj razvoj? Kako si drzneš kriviti Boga za svoje padce, bolečino 

in nepremišljenost? 

45 Danes, ko vas kličem, me ne poslušate vsi. Kljub temu vam obljubljam, da me bodo vsi še vedno 

poslušali in da se nihče od mojih otrok ne bo izgubil v večnosti Duha. 

46 Nekateri me bodo iskali v zameno za mojo ljubezen, drugi, sklonjeni od bolečine, pa bodo prosili, 

naj jim usmiljenje odvrne čašo trpljenja. 

47 Širim sporočilo, ki sem vam ga dal po Jezusu. Vendar še ne želite zapustiti negotovih poti, po 

katerih ste zašli. 

48 Ali me želite obtožiti vsega, kar ne prihaja od mene in kar ste povzročili vi? - Rekel sem vam, naj 

sejete ljubezen, namesto tega pa ste sejali sovraštvo. Želite žeteti ljubezen? 

49 Učil sem vas živeti preprosto, čisto in velikodušno življenje v miru, vi pa vztrajate v nenehni vojni 

sovraštva, materializma in norih ambicij. 

50 Skoraj vedno prosite Boga, ne da bi vedeli, kaj prosite; nikoli pa mu ne daste tistega, za kar vas 

prosi zaradi vas samih. 

51 Ko ste postali tako nečimrni in tako izgubljeni v božanskih naukih, kako lahko prosite Boga, naj 

vam da tisto, česar ne znate prositi, ali naj upravlja vesolje v skladu z vašimi zamislimi ali vašo voljo? 

Resnično, povem vam: vesolje ne bi trajalo niti sekundo, če bi vam pustil, da ga upravljate po svojih 

človeških muhah. 

52 Dal sem vam še eno kapljico Božanske modrosti. Več vam bom povedal v prihodnjih lekcijah. 

Toda ne sprejemajte mojega nauka, ne da bi o njem temeljito premislili. Pomaga vam le, da začutite Moj 

sij, ki vas bo napolnil s svetlobo, da boste bolje razumeli Moja razodetja. 

53 Razumite pomen nauka in si ga razlagajte po svoji vesti in srcu. 
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54 Duhovnosti ne najdemo v besedilih religij ali znanosti. Počiva (skrito) v vašem duhu, ki bi bil 

smiselno zaposlen, če bi vedno izpolnjeval zapoved, ki vam pravi: "Ljubite drug drugega". 

55 Ne oblikujte novih filozofij ali teorij, ki izhajajo iz tega nauka, ne postavljajte materialnih 

templjev, ne ustvarjajte alegorij ali simbolov. Dal vam bom vsa razodetja, ki vas bodo doletela v teh časih. 

56 Resnično, povem vam, da niste edini, ki boste imeli resnico. Duhovniki različnih religij, 

znanstveniki, verniki in neverniki, vsi so po svojem izvoru duhovna Božja bitja, ki jih bom na njihovi 

življenjski poti obsijal z milostmi. 

57 Pokorno povabite svoje brate, naj preučujejo moj nauk o ljubezni, usmiljenju in duhovnem dvigu. 

Ne pozabite, da nobeno vaše delo ne bo popolno, če ne bo temeljilo na ljubezni do vsega, kar vidite, in 

celo do tistega, kar v trenutkih kontemplacije le slutiš. 

58 V nevidnem svetu je veliko življenj, ona jih sumi, blagoslavlja in ljubi. 

59 Ne ustvarjajte malikovanja, fanatizma ali zemeljskih lestvic. Nič ni lepšega od svetlobe, ki krasi 

um, ki je s krepostjo dosegel popolnost. 

60 Kdor ljubi bolj, je večji od tistega, ki pravi, da je večji zaradi svoje službe ali nečimrnosti. 

61 Spomnite se Jezusa! 

62 Vaše razumevanje je v teh časih jasnejše in tudi moja beseda je bolj razumljiva. 

63 Moj tempelj je vaše srce, njegova luč je moja ljubezen. Največja daritev, ki jo lahko vanj položite, 

je mir vašega duha, ko v življenju delate dobro, blagoslavljate svoje brate in jih ljubite. 

64 Kaj bi vam koristili spevi, molitve in obredi, če bi v sebi gojili le nizkotne strasti? Hrepenim po 

tvoji ljubezni, ne po kadilu. Manj solz in več svetlobe je tisto, kar želim za vaš obstoj. 

65 Za vse morate odgovarjati in glede na svoja slaba dela boste deležni najostrejših sodb po sebi. Ker 

vas ne obsojam, je to narobe. Vaš lastni duh je v stanju jasnosti vaš strašni tožnik in strašni sodnik. Jaz pa 

vas branim pred divjimi obtožbami, vas oproščam in odrešujem, saj sem Ljubezen, ki očiščuje in odpušča. 

66 Nova učenja vam bom dal, da boste lahko razumeli to lekcijo, ki je še en list, ki vam ga dam, da 

boste lahko sestavili "Knjigo resničnega življenja". 

67 Izpolnite moj zakon, potem se bodo te majhne množice s svojim zgledom ponižnosti, usmiljenja in 

ljubezni pomnožile in postale tako številne kot zvezde na nebu in kot pesek na morju. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 33  
1 Mojster ponovno odpre knjigo Svojih navodil, da bi vam zlog za zlogom razložil svoj nauk o 

ljubezni. Če me želite poslušati kot Očeta, vam rečem: Poglejte, tukaj je miza, pripravljena, da se usedete 

in uživate hrano, ki sem jo s tako ljubeznijo hranil za vas. 

2 Prihajam v duhu, da bi se razkril med svojimi učenci. Ta čas imenujete čas svetlobe, ker je vsak 

duh in vsa materija začutila mojo duhovno prisotnost. 

3 Jaz sem Luč in Pot, vendar se vsi ne zavedate namena mojega pojavljanja med vami. Namesto da 

bi uživali v Mojih božanskih navodilih in razodetjih, ostajate otopeli do Mojih navdihov* in mislite, da 

sem prišel samo zato, da bi vam olajšal materialne potrebe in skrbi, ter se omejujete na prošnje za kruh, 

delo, denar ali zdravje, ne da bi se zavedali, da vam poleg vsega tega podeljujem še vse materialne koristi. 
* Glej opombo 3 v Dodatku 

4 Nekateri med vami prihajajo s srcem, polnim hvaležnosti in veselja, ker so prejeli ugodnost, ki so 

jo zahtevali za svoje zemeljsko življenje, in jaz jih blagoslavljam. Resnično, povem vam, večji so duhovni 

darovi, ki so prisotni v vašem bitju, ki vam začenjajo dajati svoje prve sadove pod vplivom mojih navodil 

in za katere se mi še niste zahvalili. 

5 Odprite svoje srce, da boste v njem začutili vse, kar vam podeljujem. Zato sem vam pogosto 

govoril, da me ne čutite, čeprav sem med vami. 

6 Ali moram znova, kot v drugi dobi, opravljati dela, ki jih imenujete čudeži, da bi našel vero? Ali 

moram slepemu dati vid, ohromljenemu gibljivost in Lazarju življenje, da bi prebudil vašo vero? 

Resnično, povem vam, da so mnogi "slepi" v tem času ugledali luč, mnogi "ohromljeni" so spet hodili in 

mnogi "mrtvi" so vstali za življenje v milosti. 

7 Pred tvojim pogledom se odpreta dve novi poti, ki ju poznaš že od začetka svojega romanja. Ena je 

široka in cvetoča, druga pa ozka in porasla s trnjem. Želite hoditi po ozki poti, ki je pot kreposti, ne da bi 

opustili druge, vendar to ni mogoče. 

8 Resnično, povem vam: ne poznate Moje poti in se ne zavedate, da je na njej kljub neštetim 

preizkušnjam mir, za razliko od zelo široke poti, ki prinaša užitke, ki v srcu pustijo le bolečino in gnus. 

9 Hočem, da vaš duh večno živi v mojem miru. Zato se mu razkrivam, da bi ga učil na ta način. Ne 

pozabite, da ste v tem času pred skrinjo nove zaveze sklenili novo zavezo s svojim Očetom. 

10 Moja volja je, da v prihajajočih časih bolečine ostanete trdni in se lotite dajanja mojih navodil 

svojim bližnjim. Ko širite mojo besedo in svoje pričevanje med človeštvom, ne izgubljajte poguma ob 

dvomih svojih bratov. Ali ste vsi verjeli, ko ste me prvič poslušali? - Uporabite to telo ali lupino, ki jo 

imate, da izpolnite svoje poslanstvo človeštvu. Koliko tistih, ki živijo v duhovnem prostoru, bi radi imeli 

telesno snov, ki jo imajo za zaklad! 

11 Vašemu duhu pravim: "Naj vas vodi vaša vest", vaši materi: "Naj vas vodi vaš duh in moj mir bo z 

vami". Če boste to storili, bo vaš duh bdel nad vami kot devica iz prilike, ki je z gorečo svetilko pričakala 

prihod ženina. Blagor tistim, ki živijo "v strahu", saj bodo pozorni, da me bodo sprejeli. In ko bo prišla 

zadnja ura zanje in bodo potrkali na vrata duhovne doline, jim bom odprl. 

12 Če boste delali z vnemo, boste jutri z menoj. Pripravite se na te nauke, da se boste kot moji učenci 

druge dobe odpravili na pot in prinašali luč svojim bratom ter tolažbo trpečim. Prebudite se iz svoje 

brezbrižne brezbrižnosti! Kajti če vi, ki imate Zakon, ne bi razumeli moje besede in ne bi pričevali o meni, 

bodo prišla obiska; zasliševali vas bodo, in če niste sprejeli mojega nauka vase, kaj boste odgovorili? 

Takrat boste obsojeni, občutili boste strah in obžalovanje ter se spomnili, kaj vam je Učitelj ljubeče in 

neprestano govoril. Toda če boste preučevali Mojo Besedo in o njej razmišljali, boste pripravljeni, ko 

boste morali govoriti o tem razodetju, in tisti, ki vas bodo razumeli, bodo rekli: "Božanski Učitelj je bil res 

z nami!" - Če bi vas bratje kljub vašim dosežkom napačno ocenili, ne skrbite, saj bom priznal vaše delo, in 

ko boste zmagali v velikih preizkušnjah, vam bom podaril najvišjo blaženost miru. 

13 V prihodnosti se boste mnogi med vami posvetili širjenju tega nauka med človeštvom in videli 

boste, kako bo vaše delo obrodilo sadove, božansko seme pa se bo pomnožilo. 

14 Vse zemeljske romarje kličem, naj slišijo moj glas, ki jih vabi k duhovnemu vzponu in pridobitvi 

večnega življenja. Na ta dan, ko se Božja Beseda razodeva, uporabljajte Njegovo Besedo in se pustite 

razsvetliti z njo, kajti v spoznanju je luč in vaše odrešenje. 
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15 Če vas Moj zakon uči moralnosti, pravičnosti in reda v vseh dejanjih vašega življenja, zakaj iščete 

nasprotne poti in si s tem povzročate bolečino? In ko odideš v onstranstvo in pustiš svoje telo na zemlji, 

jokaš, ker si to lupino preveč ljubil. 

Ko začutiš, da ti telo ne pripada več in da moraš nadaljevati pot, dokler ne prideš k meni, ti rečem: "Sin 

moj, kaj mi imaš pokazati? Ali ste na zemlji živeli v skladu z mojimi zapovedmi?" Vi pa ste osramočeni in 

obupani, ker nimate daru ljubezni do Njega, ki vas tako zelo ljubi in vam je tako veliko podaril, in ste 

skovali verige, ki utesnjujejo vašega duha, da se zdi brez svetlobe, da joka in joka nad seboj, ker je izgubil 

milost. Sliši le Očetov glas, ki ga kliče. Ker pa se ni razvil in se ne čuti vrednega, da bi prišel k Njemu, 

stoji in čaka. 

Časi minejo, duh spet zasliši glas in popolnoma napolnjen s trpljenjem vpraša, kdo mu govori, in ta 

glas mu reče: "Prebudi se! Ali ne veste, od kod ste prišli in kam greste?" Nato dvigne oči in zagleda 

neizmerno svetlobo, od katere sijaja se počuti patetično. Zaveda se, da je, preden je bil poslan na zemljo, 

že obstajal, da ga je Oče, od katerega je izhajal glas, že ljubil in ki zdaj, ko ga vidi v žalostnem stanju, 

žaluje zanj. Zaveda se, da je bil poslan v različna bivališča, da bi prehodil pot boja in s svojimi zaslugami 

dosegel nagrado. In Sin vpraša: "Če sem bil, preden sem bil poslan na zemljo, Tvoje zelo ljubljeno bitje - 

zakaj nisem ostal trden v kreposti in sem moral padati, trpeti in se truditi, da sem se vrnil k Tebi?" Glas mu 

je odgovoril: "Vsi duhovi so podvrženi zakonu evolucije in tako jih moj Oče-Duh varuje za vedno in je 

zadovoljen z dobrimi deli Sina. Vendar sem vas poslal na zemljo, da bi jo spremenil v kraj boja za 

duhovno popolnost in ne v dolino vojne in bolečine. Rekel sem vam, da se množite in ne bodite neplodni. 

Ko pa se vrnete v Duhovno dolino, ne prinašate pridelka, le jokate in prihajate brez milosti, s katero sem 

vas obdaril. Zato vas ponovno pošiljam in vam pravim: Očistite se, poiščite, kar ste izgubili, in se duhovno 

povzpnite. 

Duh se vrne na zemljo, poišče majhno in občutljivo človeško telo, v katerem se spočije in začne novo 

življenjsko pot. Najde telo majhnega otroka, ki mu je bilo dodeljeno, in ga uporabi za popravo svojih 

prekrškov proti mojemu zakonu. S poznavanjem Vzroka pride duh na zemljo, ve, da je dih Očeta, in pozna 

poslanstvo, ki ga prinaša od njega. 

16 V prvih letih je nedolžen in ohranja svojo čistost, ostaja v stiku z duhovnim življenjem. Potem 

začne spoznavati greh, od blizu vidi napuh, aroganco in nepokorščino ljudi do pravičnih Očetovih zakonov 

in naravno neukrotljivo telo se začne obarvati z zlom. Ko pade v skušnjavo, pozabi na poslanstvo, ki ga je 

prinesel s seboj na zemljo, in se loti del, ki so v nasprotju z zakonom. Duh in materija okusita prepovedani 

sadež, in ko padeta v brezno, ju zadnja ura preseneti. 

Duh se spet znajde v (duhovnem) bivališču, utrujen in sključen zaradi bremena svoje krivde. Potem se 

spomni glasu, ki mu je nekoč govoril in ga še vedno kliče, in po številnih solzah, ko se počuti izgubljenega 

in ne ve, kdo je, se spomni, da je na tem mestu že bil. In Oče, ki ga je ustvaril s tolikšno ljubeznijo, se 

pojavi na njegovi poti in ga vpraša: "Kdo si, od kod si in kam greš?" - Sin v tem glasu prepozna besedo 

tistega, ki mu je dal bitje, razum in sposobnost, Očeta, ki mu vedno znova odpušča, ga očiščuje, jemlje iz 

teme in ga vodi k svetlobi. Trese se, ker ve, da stoji pred Sodnikom, in pravi: "Oče, moja neposlušnost in 

moj dolg do Tebe je zelo velik in ne morem pričakovati, da bom živel v Tvojem kraljestvu, ker nimam 

nobenih zaslug. Danes, ko sem se vrnil v Duhovno dolino, vidim, da sem si nakopičil le krivdo, ki jo 

moram poravnati." Toda ljubeči Oče mu ponovno pokaže pot, vrne se v telo in ponovno pripada človeštvu. 

Toda zdaj že izkušeni duh z večjo močjo podreja telesno lupino, da bi prevladal in se podredil božjim 

zapovedim. Bitka se začne. Bori se proti grehom, ki človeka uničujejo, in želi izkoristiti priložnost, ki mu 

je bila dana za odrešitev. Bori se od začetka do konca, in ko se beli lasje na temenu zasvetijo in se njegovo 

nekdaj odporno in močno telo začne upogibati pod težo let in izgublja moč, se duh počuti močnega, bolj 

zrelega in izkušenega. Kako velik in odvraten se mu zdi greh! Odvrne se od nje in doseže cilj. Zdaj samo 

čaka na trenutek, ko ga bo Oče poklical, saj je prišel do zaključka, da je božji zakon pravičen in Božja 

volja popolna ter da Oče živi, da bi svojim otrokom podaril življenje in odrešenje. 

Ko je prišel zadnji dan, je v svojem telesu začutil smrt in ni čutil bolečine. Umrl je tiho in spoštljivo. V 

mislih je videl samega sebe in kot bi imel pred seboj ogledalo, se je videl lepega in sijočega od svetlobe. 

Tedaj ga je ogovoril glas in rekel: "Sin, kam greš?" In ker je vedel, kdo je, je stopil k Očetu, pustil, da je 

Njegova luč vstopila v njegovo bitje, in tako rekel: "O Stvarnik, o vseobsegajoča Ljubezen, prihajam k 
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tebi, da bi se spočil in ti dal izpolnitev." - Račun je bil poravnan, duh je bil zdrav, čist in brez verig greha 

ter je pred seboj videl visoko nagrado, ki ga je čakala. 

Nato je začutil, da se je zlil z lučjo Očeta, da se je njegovo veselje povečalo in da je zagledal kraj miru, 

sveto deželo, začutil globoko tišino in se spočil v Abrahamovem naročju." - — 

17 Govorim vam o čudežih, ki jih vsebuje duhovno življenje, in vam ponujam svoja navodila. Ali 

boste izpolnili svojo nalogo na zemlji in prišli k meni, o ljudstvo Izraela, o človeštvo, moja hči? Z 

zaslugami boste vstopili v nebeško kraljestvo, s prakticiranjem vrlin pa boste dosegli mir na zemlji. 

18 Vedno znova ste prišli v telo in z vsakim ponovnim utelešenjem ste povečali svojo krivdo in 

dolžnost pokore. Ne krivite me za svoje trpljenje, saj vas ne kaznujem jaz, ampak vi sami izrekate sodbo. 

19 Zdaj imate zadnjo priložnost, da se za svoje prekrške oddolžite. 

20 Vrnil sem se k tebi zaradi obljube, ki sem ti jo dal. Od prvih časov sem sklenil zavezo z vami in 

vas bom vodil do konca. Kajti vi ste ljudje, ki ste se pripravili, da sedite za mojo mizo. Jaz sem hrana in 

sadje, kruh in vino. 

21 Neutrudno prihajate, da bi me poslušali in potešili svojo lakoto in žejo po pravičnosti, kakor v 

drugi dobi, ko so mi sledili tudi ljudje, željni ljubezni. Svojo besedo sem izročil v dolinah in na gorah, tudi 

na morju in v puščavi so mi sledile množice. Njihova vera ni poznala utrujenosti, njihova gotovost je bila 

neuničljiva. Tedaj se je moje usmiljenje razširilo nad temi ljudmi in jih obkrožilo z najglobljim bistvom 

moje besede. Matere so v naročju nosile svoje otroke, moški so pustili svoje delo, da bi me slišali, starci, 

oprti na svoje palice, so sledili množici. 

22 Ob eni od teh priložnosti je Mojster naredil čudež kruha in rib kot dokaz, da je vsak kruh dovolj, če 

ga delimo z ljubeznijo in ne glede na osebo. Enotnost in bratstvo bosta tudi hrana. 

23 Tudi učenci so dvomili, da bodo tako skromne zaloge zadostovale za nahranitev tako velike 

množice. Ko pa so videli, da se je čudež uresničil, so si osramočeni rekli: "Resnično, ta je Mesija!" 

24 Zdaj, v tretji dobi, me imate na novo. Dajem vam kruh večnega življenja, ki ga bo jedlo človeštvo. 

25 To besedo vam dajem s pomočjo človeškega razuma. Da bi se na ta način razkril, sem moral 

počakati na duhovni in intelektualni razvoj človeka, da bi ga lahko uporabil v tem času. Moja volja se je 

izpolnila in ta skrivnost se bo spremenila v jasnost za vse tiste, ki je za zdaj še ne razumejo pravilno. 

26 Ne bojte se sodb in posmeha sekt in veroizpovedi. Oni so tisti, ki so sicer imeli v rokah preroške 

knjige, vendar jih niso (pravilno) razlagali in me zato niso znali pričakovati. Vi, ki niste poznali prerokb, 

ki so govorile o mojem prihodu kot Svetega Duha, pa ste me pričakovali. Zdaj je tu tretje obdobje, vendar 

človeštvo ni razumelo, kako razlagati evangelij. 

27 Koliko ljudi gre kot ovce brez pastirja. Toda jaz sem z vami, in da bi se prepoznal, sem se razkril v 

revščini in ponižnosti, kot v drugi dobi. Če me želi človeštvo prepoznati po tistih, ki mi sledijo, mu to 

lahko uspe: bolni, trpeči, ponižani, izčrpani, tisti, ki so lačni in žejni pravičnosti, tisti, ki so umrli v veri, so 

tisti, ki mi sledijo. 

28 Nihče se ne čudi, da se v tem času nisem pojavil v naročju nobene cerkve, tako kot se nisem 

pojavil iz nobene religije v drugi dobi. 

29 Ne bom se ustavil tam, kjer vladajo nečimrnost, materializem in malikovanje. Razodel se bom v 

največji preprostosti in ponižnosti, kjer ni obredov, zaradi katerih bi pozabili na bistvo mojega zakona. 

zato se ne čudite, ko me vidite obkroženega s potrebnimi, neizobraženimi in grešniki, saj sem vanje 

položil svoje usmiljenje, jih spremenil v koristna bitja, jim dal darove za spreobrnjenje mnogih in po njih, 

to ste vi, jasno dokazal svojo moč. Če pa še vedno dvomite, ne skrbite, saj "nihče ni prerok v svoji 

domovini". Jutri bodo prišli tujci in vam bodo verjeli, ali pa boste šli v neznane dežele in vas bodo sprejeli; 

saj ne dvomijo vsi v vas. Obstajajo tudi tisti, ki vam sledijo in se zanašajo na vašo ljubezen in pomoč ter 

vas tako spodbujajo in opogumljajo na napornem vzponu po poti. - Kaj bo s tistimi, ki ti sledijo in v tebi 

najdejo moč, ko boš omahnil? Ko obupate, me poiščite in okrepil vas bom. Ko boste naleteli na bolečino, 

ne mislite, da sem vas kaznoval. Iz tega poskusa črpajte koristi, ki jih ima za vaš razvoj. 

30 Samo želel bi si ga, pa bi bil čist. - Kakšna bi bila zasluga, če bi vas očistil jaz? Naj vsakdo 

poravna svoje prestopke proti mojemu zakonu, to je zasluga. Takrat se boste namreč znali izogniti padcem 

in napakam v prihodnosti, saj vas bo bolečina spomnila nanje. 

31 Če je med storjenim prestopkom in njegovimi naravnimi posledicami iskreno kesanje, vas bolečina 

ne bo dosegla, saj boste takrat že dovolj močni, da boste preizkušnjo prenesli s predanostjo. 
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Svet pije zelo grenak kozarec, vendar ga nikoli nisem kaznoval. Toda po svoji bolečini bo prišla k 

meni, ki jo kličem. Tedaj se bodo tisti, ki so bili nehvaležni, znali zahvaliti Njemu, ki je v njihov obstoj 

vlil samo koristi. 

32 Doslej na svetu ni prevladovala človeška ljubezen. Kot že od začetka človeštva je nasilje tisto, ki 

vlada in osvaja. Kdor je ljubil, je postal žrtev hudobije. 

33 Zlo je razširilo svoje kraljestvo in postalo močno na zemlji. Toda prav v tem času prihajam, da se s 

svojim orožjem zoperstavim tem silam, da bi se med ljudmi vzpostavilo kraljestvo ljubezni in pravičnosti. 

Pred tem se bom boril. Kajti da bi vam dal mir svojega Duha, moram začeti vojno in uničiti vse zlo. 

34 Dan pravice je že pred vami; živi in mrtvi v tem času slišijo glas vesti. 

35 Ta svet ni večni dom za vašega duha. Če bi bilo tako, ne bi videli umreti svojega telesa, ki ga imate 

tako radi, ne bi videli ugasniti življenja svojih staršev, tistih, ki so vam dali obstoj. Na tem svetu je vse 

minljivo, nič ni trajno. Če bi bilo vse tukaj sreča in užitek, se ne bi nikoli spomnili svojega duha, ne bi 

mislili na druge in se ne bi spomnili name. 

36 Zelo dolga je bila pot bolečine, ki jo je prehodila tvoja duša, in ne želim, da bi naletela na še večjo 

bolečino od tiste, ki si jo že doživela. Vrnite se k meni v iskanju miru, iščite svojo popolnost in spremenil 

vas bom v mojstre, ki bodo poučevali in reševali tiste, ki so se izgubili v temi nevednosti. 

37 možje, ki ste jokali ob mojih besedah odpuščanja, zakaj vas še ni doletela pravica, čeprav se mi je 

vaša desnica pokazala umazana s krvjo vašega brata? - Ne bojte se, kajti vaše resnično kesanje bo kot 

plašč, ki vas varuje, in moje odpuščanje kot kristalno čista voda, ki vas bo okrepila pri vaši spravi. Toda 

gorje tistemu, ki je ubijal in ni plačal svojega dolga! Gorje tistemu, ki je prevaral, povzročil sramoto ali ni 

izpolnil svoje dolžnosti do staršev! Takrat jih bosta življenje in bolečina sodila kot moder sodnik in učila 

kot mojster. 

38 Danes ste prišli k meni, ker ste premagali vse nasprotovanje in ker hrepenite po tem, da bi na novo 

slišali mojo besedo. Vi namreč želite postati moji učenci, zato prihajate poslušat in študirat moj božanski 

nauk. 

39 Veš, da ni nič boljšega za tvojo prenovo in moč za premagovanje strasti kot moja beseda, ki 

razsvetljuje tvojega duha in v tebi prebuja resnično ljubezen do tvoje duhovne čistosti. 

40 To je čas, ko je moja beseda podrobneje predstavljena, da ne bi bili nevedni za to, kar vam 

razkrivam. Kadar pa vam včasih govorim v slikah, je to zato, da bi si bolje zapomnili moje nauke. 

41 Jaz sem rešilni čoln, ki se je pojavil na dosegu brodolomca, ki se je utapljal. Tisti, ki so se v enem 

kosu znašli na obali, kjer vlada mir, se pozneje čutijo dolžni storiti enako za svoje sosede, ko jim grozi 

poguba. 

42 Ladje ne zadoščajo, zato je veliko brodolomcev, ki kličejo na pomoč. Glej, kako človeštvo propada 

v razvadah, pokvarjenosti in zločinu! Poglejte ljudi, ki so se prepustili življenju v materializmu in 

sebičnosti! Ženske so se navadile na greh, ki vlada povsod, izgubljajo svojo krepost in nežnost, dom, ki je 

tempelj človeka, je oskrunjen, saj iz njega izginjajo svetloba, toplina in mir. 

43 Prihajam na ta planet in na njem iščem dušo človeka, ki je božji tempelj, ter v njej zbuja vero, ko ji 

govorim o novem svetu, svetu miru, ki ga lahko doseže z moralno prenovo in bratstvom. 

Nekateri čutijo, da njihovo srce utripa od moči, in božanski ideal naredijo za svojega; drugi se 

pritožujejo nad ovirami in težavami kot izgovorom, da mi ne bi sledili. Ti nimajo vere in ne razumejo, da 

mora tisti, ki se odvrne od svoje usode, vedno znova priti na isto točko, dokler ne prehodi celotne poti. 

44 Ne govorim vam, naj se odvrnete od materialnih dolžnosti ali zdravih užitkov srca in čutov. Prosim 

vas le, da se odrečete tistemu, kar zastruplja vašo dušo in onesposablja vaše telo. 

45 Kdor živi v okviru zakona, izpolnjuje, kar mu narekuje vest. Kdor se odreka dovoljenim užitkom, 

da bi se potopil v prepovedane užitke, se tudi v trenutkih največjega užitka sprašuje, zakaj ni srečen in 

miren. Kajti od užitka do užitka se potaplja vedno globlje, dokler ne propade v breznu, ne da bi našel 

pravo zadovoljstvo za svoje srce in duha. 

46 Nekateri se morajo podrediti in do zadnje kapljice izprazniti čašo, v kateri so iskali užitek, a ga 

niso našli, da bi lahko slišali glas tistega, ki jih za vedno vabi na pojedino večnega življenja. 

47 Sprejemam daritev svojih učencev. Elija vas je pripravil in posredoval pri meni, da bi bili vredni 

poslušati mojo besedo in da bi znali uporabljati njen duhovni smisel. Moja obljuba je, da bo vsakdo, ki me 

išče v svoji srčni bolečini, potolažen. 
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48 To je čas Svetega Duha, ko stopim v stik s človekom. Med tistimi, ki so me slišali, me nekateri 

začnejo prepoznavati, drugi pa me že ljubijo. Ko se bo ta čas mojega pojavljanja končal, bo človeštvo 

vedelo, kdo je prišel. Spoznali bodo Elija kot predhodnika, polnega milosti in moči, in tudi kot Mojstra, ki 

je prišel iz ljubezni do človeškega rodu. 

49 Preljubi učenci, vzemite si me za zgled, da boste kmalu prišli do konca svojega pokore, ko vas bo 

Elija, Pastir, ki vas je vodil skozi stoletja, predstavil meni. 

50 Ne želim, da bi se duhovi, ko bodo odšli s te zemlje, počutili osamljene ali izgubljene v neizmerni 

duhovni dolini, ki čaka na vse. Zato vam Elija govori in se pripravite na ta prehod ter seznanite svoje brate 

s tistim Duhom, ki je Pastir in Posrednik med človekom in njegovim Stvarnikom. 

51 Živite v obdobju stiske in pravičnosti, vsi pa zdaj žanjete sadove svojega dela. Ta čas je moral 

priti, je bilo zapisano. Opozoril sem vas, naj molite in se pokesate, vendar sem vas našel zaspane, brez 

spomina na moje besede. Toda Jaz bedim nad vami in ponovno sem prišel, da vam prinesem svoj nauk, ki 

vam kaže zelo široka obzorja. Če jo boste sposobni razumeti, boste pogumni in močne volje, in ko bo ta 

luč prodrla v vašega duha, pojdite k drugim in jim pomagajte, da se osvobodijo letargije. Usmilite se tistih, 

ki grešijo zaradi nevednosti, in jim pokažite pot, ki vodi k njihovemu odrešenju. 

52 Iz tistih, ki so bili nekoč otroci, delam učence in jih še bolj približujem sebi. Vse vas sem postavil 

na eno nebeško lestev in z vami sem delil stiske. Bolečina človeštva me doseže, Elija se bori za duhovno 

enotnost človeštva. Novi babilonski stolp je zrasel v ponosu in prepiru, jaz pa nasproti njemu gradim 

Izraelov stolp s temelji ponižnosti in ljubezni. Boj bo velik, a na koncu bo krepost premagala greh in 

ponovno bo vzpostavljen mir. Takrat bodo šibki postali močni, slepi bodo odprli oči in duša se bo resnično 

prebudila, da bo lahko zaživela razvojno življenje. 

53 Zlato in moč, ki si ju človek tako želi, ne bosta dala miru njegovemu duhu in tolažbe njegovi 

bolniški postelji; le utrdila bosta njegovo srce. Kolikokrat sem bogatašem postavil pred oči podobe 

bolečine, da bi preizkusil njihova čustva, pa so bili brezbrižni do sirot, bede in bolečine svojih soljudi, ne 

da bi razumeli, da sem jim dal le skrbnike materialnih dobrin, da bi jih lahko pravično in z ljubeznijo 

razdelili. 

54 Mnoga bitja čakajo na sočutno roko, ki jih bo ozdravila, na besedo tolažbe ali zgled, ki jih bo 

odrešil. Duh trpi lakoto po ljubezni, iskrenosti in pravičnosti in ti, Izrael, lahko daš, saj sem ti dal obilo 

duhovnih dobrin, da jih razdeliš. 

55 Vsi časi za vas ne bodo mirni. Zato se danes, dokler še lahko svobodno delujete, pridno trudite in z 

molitvijo pripravljajte svoje brate iz drugih narodov. Že veste, da Duh ne pozna razdalj, zato se na dan, ko 

bo moj nauk posredovan po mojih poslancih, ne bodo spotaknili, ampak bodo našli prijatelje, brate, ki 

bodo razumeli njihovo poslanstvo in jim nudili podporo in toplino. 

56 Komur je to sporočilo zaupano in ki živi v občestvu z menoj, mu bom vcepil popolna dela in v 

njegovih besedah razodel svojega Duha. 

57 Mnogi med vami ste občutili prezir ljudi, ker ste sledili Učitelju. Drugi so bili zavrnjeni v družini 

svojih staršev, tretji pa so bili zavrnjeni s strani zakonca. Toda ne pozabite, da vse to vidim in da bom vašo 

žrtev bogato poplačal. 

58 V vseh, ki vas obkrožajo, ne vidite sovražnikov, ampak brate. Za nikogar ne zahtevajte kazni, 

bodite prizanesljivi, da boste zgled odpuščanja in da se v vašem duhu ne bo pojavilo obžalovanje. Zaprite 

svoje ustnice in mi dovolite, da presodim vašo zadevo. 

59 Ozdravite bolne, povrnite zdravo pamet zmedenim. Izženite duše, ki zamegljujejo um, in 

poskrbite, da oba* ponovno pridobita svetlobo, ki sta jo izgubila. 
* Glej opombo 4 v Dodatku 

60 Molite za narode, kajti jaz bom bdel nad vami. Prenesite mojo besedo v vsa srca. Nato se mi 

zahvalite za prejete koristi, saj boste spoznali, da se noben list drevesa ne premakne brez moje volje. 

61 Resnično, povem vam: Tisti, ki so se najbolj oddaljili od mene, se zavedajo, da je čas sodbe, saj 

imajo slutnje in tesnobo. 

62 Moj glas kliče in prebuja duhove kot trobenta. Toda če bi se človeštvo posvetilo preučevanju in 

razumevanju prerokb prve in druge dobe, ga nič od tega, kar se dogaja zdaj, ne bi presenetilo ali zmedlo, 

saj je bilo vse že napovedano. 
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63 Moja včerajšnja beseda se je danes izpolnila; kajti prej bi kraljevska zvezda nehala sijati, kot da se 

ne bi izpolnila. 

64 Prenašajte grenkobo, ki vam jo povzroča vojna med narodi, ne zahtevajte od njih (božanske) 

pravice, saj je njihov kelih trpljenja že dovolj grenak. Bodite usmiljeni v svojih sodbah, mislih in molitvah. 

65 Tisti, ki še vedno uživajo nekaj miru, so dolžni moliti, da bi pomagali tistim, ki trpijo zaradi vojnih 

stisk in tegob. 

66 Če namesto sočutja čutite jezo ali prezir do tistih, ki človeštvu povzročajo toliko trpljenja, vam 

resnično povem, da ste prikrajšani za vse duhovne vzpone in razumevanje. 

67 Naj moj glas odmeva v vašem srcu, udejanjite mojo besedo: tako bo moj nauk pridobil moč na 

zemlji. To je luč, ki se bo soočila z idejami, ki so nastale iz bolnega in razpadajočega človeštva. 

68 Vso pravičnost, vso veličino in vso svetlobo, ki si jo ljudje želijo za razvoj svojega duha, bodo 

lahko našli v mojem nauku. Da pa bi se človek ustavil pri raziskovanju mojega nauka in se zanimal za 

njegovo vsebino, mora najprej spoznati njegove prve sadove v prenovi in krepostih mojih učencev. 

69 Obljubim, da vam bom razkril velike skrivnosti, če boste živeli v miru. Takrat bo moja luč lahko 

zasijala v vašem bitju. 

70 Vsi si želite biti med tistimi, ki pričujejo o moji resnici in so kot svetilnik za pomorščaka ali 

zvezda za romarja na poti človeštva. 

71 Danes me imate s tem oznanilom med seboj. Izkoristite moje bivanje in postanite učenci od 

dojenčkov, da boste lahko dostojno pridigali z mojo besedo, ko bom prenehal govoriti. 

72 Učite se, pazite in molite, sejte ljubezen in usmiljenje med svoje brate, da bom po vaših delih rekel 

ljudem: Ljubite drug drugega! 

Moj mir z vami! 
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Navodila 34  
1 Preljubi ljudje, ne čakajte na boljše čase, da bi človeštvu razkrili to sporočilo, saj ne bo 

primernejšega časa, kot je ta. 

2 Odprite oči za resničnost in ne sanjarite več o praznih stvareh tega sveta. Razumite, da je vaše 

poslanstvo, da na vseh zemeljskih poteh oznanjate moj nauk. 

3 Med temi množicami odkrivam bodoče odposlance, nove apostole, delavce, ki bodo neutrudno 

izpolnjevali svojo nalogo. 

4 Nekateri bodo šli na vzhod, druge bom poslal na zahod in različnost jezikov ne bo ovira za širjenje 

moje besede. 

5 Meč svetlobe, ljubezni in pravičnosti, ki je prisoten v mojem učenju, bo utrl poti, uničil zidove 

nevednosti in izbrisal meje. Vse bo pripravljeno za združitev narodov. 

6 Na začetku boja bodo nekateri z veseljem sprejeli trinitarično-marijanski duhovni nauk. Drugi pa 

ga bodo zavrnili in vas preganjali, saj bodo v njem videli grožnjo svoji zemeljski moči in svojim napačnim 

razlagam. Resnično, povem vam, da bo tako, kot da bi z dlanjo preprečili soncu, da bi dajalo svetlobo. 

7 Opozoriti vas moram, da bo tisti, ki bo zavrnil to besedo, zavrnil tudi mene, in tisti, ki jo bo sprejel, 

bo sprejel mene. Kajti v njenem duhovnem pomenu sem se v tem času razkril ljudem, v njej je prisoten 

moj duh. Zato vam pravim: Kdor sprejme mojo besedo, bo prepoznal moj glas, mi odprl vrata svojega srca 

in me imel v sebi. 

8 Moja pravičnost vam je ponudila čudovito priložnost, da se popravite in poravnate svoj dolg. Naj 

ne propade niti en dan vašega življenja, ki sem vam ga zaupal. 

9 Ti si čedni sin, ki se je kesan vrnil v Očetovo hišo, in jaz sem te sprejel z ljubeznijo, da bi si 

povrnil svojo dediščino. 

10 Vem, kateri od tistih, ki prihajajo v mojo navzočnost z jokom, so resnično kesani, ki s solzami 

iskrenega kesanja oplaknejo svojo krivdo in me prosijo za priložnost, da bi se popravili. Jočejo, ker so 

prizadeli svojega Očeta, ne jočejo zaradi sebe. Nasprotno pa so drugi, za katere se zdi, da jim je žal, ker so 

me prizadeli, in jokajo, obljubljajo in celo prisegajo, da ne bodo več grešili. Toda hkrati z zaobljubami me 

prosijo za nove zemeljske dobrine. To so tisti, ki bodo kmalu spet odšli iz Očetove hiše. 

11 Če jim uspe od mene dobiti, kar so iskali, bodo to zapravili. Če je ne bodo dobili, me bodo 

bogokletno preklinjali. Mislijo, da so na nizki poti samo trni, in ne vedo, da je pot, ki so jo izbrali, najbolj 

negotova, luknjasta in nevarna. Mislijo, da bodo, če se bodo popolnoma predali užitkom tega sveta, 

povečali svoje bogastvo in tako zmanjšali svoje stiske, ne da bi se zavedali, da so si z zavračanjem 

sladkega bremena duhovnega križa na svoja ramena naložili ogromno materialno breme, pod težo katerega 

se bodo na koncu zdrobili. 

12 Kako malo je tistih, ki si prizadevajo živeti v raju miru, svetlobe in harmonije z izpolnjevanjem 

božanskih zakonov z ljubeznijo. 

13 Zelo dolga je pot, ki so jo prehodili ljudje, a še vedno raje jedo prepovedane sadeže, ki v njihovem 

življenju le kopičijo trpljenje in razočaranje. Prepovedani sadeži so tisti, ki so dobri, ker jih je ustvaril 

Bog, vendar lahko postanejo škodljivi za človeka, če se nanje ni ustrezno pripravil ali jih uporablja v 

prevelikih količinah. 

14 Moški in ženska vzameta sad življenja brez priprave in se ne zavedata svoje odgovornosti do 

Stvarnika, ko povzročita, da nova bitja postanejo ljudje na zemlji. 

15 Znanstvenik s spoštljivo roko odreže sadež z drevesa znanosti, ne da bi prej prisluhnil glasu svoje 

vesti, v katerem mu Moj zakon govori, da so vsi sadeži z drevesa modrosti dobri in da jih torej lahko tisti, 

ki jih utrga, utrga izključno za dobro svojega bližnjega. 

16 Ta dva primera, ki sem ju navedel, vam pokažeta, zakaj človeštvo ne pozna ne ljubezni ne miru 

tistega notranjega raja, ki naj bi ga človek zaradi poslušnosti Zakonu za vedno imel v svojem srcu. 

17 Da bi vam pomagal najti isto, učim grešnike, neposlušne, nehvaležne in arogantne, da bi vam dal 

razumeti, da ste obdarjeni z duhom, da imate vest, da lahko v celoti presodite in ocenite, kaj je dobro in kaj 

zlo, ter vam pokazal pot, ki vas bo pripeljala v raj miru, modrosti, neskončne ljubezni, nesmrtnosti, slave 

in večnosti. 
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18 Govorim vam, ki ste grešili, kajti pravični že živijo v duhovnem raju, preostala bitja, ki nimajo 

duha in posledično vesti, pa uživajo v svojem raju, ki je narava, kjer živijo v popolni poslušnosti in v 

popolni harmoniji z vsem stvarstvom. 

19 Danes vam osvetljujem pot, po kateri se boste razvijali in na koncu katere me boste srečali. Ne 

prisiljujem vas, vendar vas opozarjam, da boste, če ne boste prisluhnili temu klicu, kmalu sami od sebe 

začeli iskati pot odrešenja. Potem pa boste pobegnili pred grozotami svoje nečlovečnosti, domišljavosti in 

arogance. 

20 Ne prihajam k vam s strogostjo. Sami ste tisti, ki svojim prestopkom namenjate kazen, ki si jo 

zaslužijo. 

21 Moje ljudstvo, v vašem srcu puščam bistvo svoje Besede, da se boste iz nje duhovno hranili. Kajti 

tvoje srce je kot roža in njegov vonj je esenca ljubezni, ki sem jo položil vanj. Ne pustite, da ta cvet 

usahne, saj bi kmalu izgubil svoj vonj. Občutljive so rože na vaših vrtovih, še bolj občutljivo pa je vaše 

srce in še bolj njegovo božansko bistvo. 

22 Po letu 1950 ne boste več prejemali moje besede po teh komunikacijskih organih,* ki ste jih 

imenovali glasniki ali tolmači. Nekateri bodo prešli s te zemlje na 

Drugi bodo ostali, da bodo prejeli prve navdihe, znake, ki so predhodniki povezave med duhom in duhom. 
* Glej opombo 9 v Dodatku 

23 Ko se bo ta povezava med vami začela razvijati, boste v resnici začeli razumeti in dojemati nauk, 

ki ga trenutno prejemate, hkrati pa boste znali ločiti duhovni pomen Moje besede od vseh pomanjkljivosti, 

ki jih je glasnik morda dodal Mojim besedam. 

24 Zdaj vas sprašujem: Ali se strinjate, da bi bili revni na zemlji, a bogati v duhu? Ali pa imate raje 

užitke tega sveta kot spoznanje o večnem življenju? - Blagoslavljam vas, ker mi v svojem srcu pravite: 

"Gospod, nič se ne more primerjati s slavo poslušanja tvoje besede." 

25 V tem času vam dajem novo sporočilo: Tretjo zavezo. Mnogi so bili priča tej manifestaciji. Toda 

resnično vam pravim, da ne boste vi tisti, ki boste razumeli celoten pomen tega, kar sem vam razkril, niti 

ne boste cenili pomena, ki ga ima to sporočilo. 

26 Pogosto sem vam dal nauk, a ste si ga napačno razlagali, ker ste materializirani, in čeprav sem vam 

govoril o duhovnih spoznanjih, ste jim dali materialni pomen. Prišle bodo druge, duhovno bolj razvite 

generacije, ki bodo ob preučevanju naukov, ki jih vsebujejo ta razodetja, trepetale od duhovnega 

vznemirjenja. Ponekod bodo uživali v nežnem miru moje besede, drugje pa bodo presenečeni nad tem, kaj 

bodo našli v mojih naukih ljubezni. Tedaj bodo rekli: Kako je mogoče, da se takrat prisotne priče te 

Besede niso zavedale njenega pomena, njene veličine in njene luči? - To se ne bo zgodilo prvič: Tudi v 

drugi dobi, ko sem govoril srcu ljudi, me niso razumeli, ker so živeli in razmišljali le za svet in materijo. 

27 Ko je telo, ki mi je v drugi dobi služilo kot lupina, vstopilo v agonijo in sem s križa izrekel zadnje 

besede, je bil med mojimi zadnjimi stavki tudi stavek, ki ga niti v tistih trenutkih niti še dolgo po tem 

nihče ni razumel: 

"Moj Bog, moj Bog, zakaj si me zapustil?" 

28 Mnogi so zaradi teh besed podvomili, drugi so bili zmedeni in so mislili, da gre za pritlehnost, 

omahovanje, trenutek šibkosti. Toda niso upoštevali, da to ni bil zadnji stavek, ampak da sem po njem 

izrekel še druge, ki so razodevali polno moč in jasnost: "Oče, v tvoje roke izročam svojega Duha"; in: 

"Vse je izpolnjeno". 

29 Zdaj, ko sem se vrnil, da bi osvetlil vaše zmote in osvetlil tisto, kar ste imenovali skrivnosti, vam 

povem: Ko sem visel na križu, je bila agonija dolga, krvava in Jezusovo telo, neskončno bolj občutljivo od 

vseh drugih ljudi, je prestajalo dolgo agonijo, a smrt ni prišla. Jezus je izpolnil svoje poslanstvo na svetu, 

izrekel je zadnjo besedo in dal zadnji nauk. Tedaj je to mučeniško telo, to raztrgano meso, ki je čutilo 

ločenost od Duha, v tesnobi prosilo Gospoda: "Oče, Oče, zakaj si me zapustil?" - To je bilo nežno in 

trpeče žalovanje ranjenega jagnjeta za svojim pastirjem. To je bil dokaz, da je Kristus, Beseda, v Jezusu 

resnično postal človek in da je bilo njegovo trpljenje resnično. 

30 Ali lahko te besede pripišete Kristusu, ki je večno združen z Očetom? - Zdaj veste, da je šlo za 

šepet Jezusovega telesa, ki ga je oskrunila slepota ljudi. Ko pa se je Gospodovo maziljenje spustilo na to 
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mučeniško telo, je Jezus še naprej govoril in njegove besede so bile: "Oče, v tvoje roke izročam svojega 

Duha." - "Vse je opravljeno". 

31 Kdaj mi boš tako govoril, človeštvo? Kdaj boste izrekli to nežno žalostinko, ki ni ne očitek, ne 

dvom, ne pomanjkanje vere, ampak dokaz ljubezni do Očeta, s katero mu sporočate, da ga želite v zadnji 

uri čutiti blizu? - Razmišljajte o vsakem od mojih stavkov, kajti jaz sem resnica, ki vam je bila obljubljena. 

32 Zdaj, ko vas učim, sem uporabil neizobražene in nevedne, saj so me znanstveniki in učenjaki 

zanikali. Iskal sem tudi grešnike, da bi jih spreobrnil in jih poslal pričevati o svoji resnici. Ti moji otroci, 

po katerih se razodevam, se morajo izkazati za vredne te milosti, tako da se prebudijo v luči nauka, ki ga 

bodo oznanjali, da bodo v celoti spoznali svojo nalogo in razumeli, da jim bodo soljudje verjeli le, če bodo 

dajali zgled in kazali dobra dela. 

33 Ta čas poučevanja bo ugoden za opremljanje množic. 

34 Moj nauk je čista in kristalno bistra voda reke življenja, s katero se boste očistili in dosegli 

preobrazbo, ki vas bo naredila vredne, da se boste imenovali učenci Svetega Duha. Pripravite svoje srce v 

moji besedi in resnično vam povem, da bo iz njega vzklilo dobro seme. S poslušanjem mene oblikujte 

svojega duha in um in vaša dela, besede in misli bodo izžarevale mojo resnico. 

35 O meni ne boste pričali samo vi, saj je celotno stvarstvo živ dokaz moje resnice. Toda pri tem delu 

imate nalogo, ki jo morate izpolniti, in dolg, ki ga morate plačati sami sebi. Resnično, pravim vam: ničesar 

niste dolžni meni, ampak sami sebi. 

36 Če nočete pričevati o svojem Gospodu, bom pričeval jaz, vi pa boste grenko jokali, ker niste bili z 

Gospodom v uri boja. 

37 Želite vedeti, kako doseči, da bo vaše pričevanje sprejeto kot resnično? - Bodite iskreni do sebe, 

nikoli ne govorite, da imate nekaj, česar nimate, in ne poskušajte razkriti nečesa, česar niste prejeli. Učite 

le tisto, kar veste, in pričujte le o tem, čemur ste bili priča. Če vas vprašajo nekaj, na kar ne morete 

odgovoriti, molčite, vendar nikoli ne lažite. Ponovno vam povem, da naj bo vaš da vedno da in vaš ne 

vedno ne, saj boste tako zvesti resnici. 

Prav tako ne prisegajte, kajti kdor govori resnico, ne potrebuje prisege, da bi si pridobil vero, saj s 

svojimi deli prinaša razsvetljenje. Naj prisega tisti, ki je bil lažniv in ki se mora - ko pride trenutek, ko 

potrebuje verodostojnost - sklicevati na Božje ime, da bi svojim besedam dal moč. Ne prisegajte pri Bogu, 

ne pri Mariji, ne pri svojih starših in ne pri svojem življenju. Ponovno vam povem, da naj bodo vaša dela 

priča vašim besedam, potem bosta oboje pričalo o meni. 

38 Če govorite resnico in vam verjamejo, so blagoslovljeni tisti, ki vam verjamejo. Če vas zavrnejo, 

prizadenejo ali zasmehujejo, ker govorite resnico, prepustite zadevo meni, saj je resnica moja; jaz vas bom 

branil. Prav tako ne poskušajte zakriti resnice s tančico laži, saj bo vaša sodba potem velika. Ali ne veste 

ničesar o tem velikem templju v Jeruzalemu, v katerega so ljudje v želji po moči in modrosti vstopali več 

stoletij? Velik je bil, dokler je bilo njegovo naročje kot zatočišče miru za duhove. Ko pa so vanj vstopili 

hinavščina, laž in požrešnost, se je njegova zavesa raztrgala in pozneje ni ostal niti en kamen od nje. 

39 Ponovno vam pravim, da začnite biti pošteni do sebe, da se ne poskušate zavajati, to je, da začnete 

ljubiti resnico. Bliža se čas, ko bodo padle velike glave sveta, ko bodo narodi občutili mojo božansko 

pravico. Koliko žalostnih klicev bo takrat med ljudmi! Svet laži, napak in krivic bo izginil, tako da bo na 

njegovem mestu nastalo Božje kraljestvo, ki je pravičnost in svetloba. Za mnoga človeška dela bo to 

konec, za čas duhovnosti pa začetek. 

40 Svet, ki bo izginil, bo svet zlobe, ki ste ga ustvarili, v katerem močni zatirajo šibke, iz katerega je 

izginila celo nedolžnost otrok, kjer starši ne razumejo otrok in otroci ne razumejo staršev. Ta svet, v 

katerem so ljudje oskrunili najsvetejša načela in ustanove in v katerem se ljudje pobijajo, namesto da bi se 

ljubili kot bratje. 

41 Da bi ta novi Babilon izginil, je treba njegovo hudobijo izkoreniniti kot plevel. Bolečina bo velika, 

toda v tej čaši trpljenja bodo nečisti očiščeni in slepi bodo odprli oči, smrt bo ustavila zemeljsko pot 

mnogih ljudi, vendar ne zato, da bi jih uničila, ampak da bi jih pripeljala v življenje. 

42 Od zlih del človeštva ne bo ostalo ničesar. Na ruševinah vaše preteklosti pa bom obudil nov svet 

kot veliko kraljestvo, v katerem bo človeštvo kot razširjena družina živelo v miru, ljubilo, čutilo in 

razmišljalo po mojem zakonu ljubezni. 
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43 Nove generacije bodo naseljevale zemljo in duhovno ter materialno žanjele sadove izkušenj in 

razvoja, ki so jih pustili njihovi predhodniki; iz vse preteklosti bodo namreč izbrale dobre sadove. 

44 Nad nepopolne kulte moje božanskosti se bo dvignilo resnično duhovno čaščenje Boga, tako kot se 

bo nad današnjo materialistično znanost ljudi dvignila nova znanost v službi bratstva, blaginje in miru. 

45 Ločenost ljudi bo izginila in tako kot so se v svojem nesoglasju oddaljili drug od drugega ter 

ustvarili narečja in jezike za vsako ljudstvo posebej, tako bodo, ko bo na zemlji zavladala harmonija, vsi 

začutili potrebo po sporazumevanju v enotnem jeziku. Resnično, povem vam: bratska ljubezen med seboj 

jim bo olajšala to delo, saj bo temeljilo na moji zapovedi, ki vam pravi: Ljubite drug drugega. 

46 Kako bi bilo prav, da se ljudje ne bi razumeli med seboj, ko pa se razumejo celo živali iste vrste, 

četudi so nekatere iz ene regije, druge pa iz druge? 

47 Združite se v ljubezni pod navdihom svojega Očeta in On, ki je Alfa in Omega vsega stvarstva, 

vam bo dal univerzalni jezik. 

48 Osvežite se, osvežite se z mojo besedo, ki je nad razdvojenostjo vaših jezikov, nad vašim 

začetkom in nad vašim koncem. Če ste se čudili tako podrobnemu in neizčrpnemu načinu, na katerega sem 

vam govoril skozi usta Mojih glasnikov, vedite, da je bila to le iskra Moje Božanske Luči, ki sem jo poslal 

v te misli. 

49 Sprašujete me: "Gospod, če si nas izbral za priče te manifestacije, zakaj nas nisi izključil iz 

trpljenja in nesreč na zemlji?" - Na to vam odgovarjam, da morate izprazniti čašo trpljenja, ki jo pijejo vaši 

bratje, četudi le malo, da boste razumeli njihovo trpljenje. 

50 Če sem vam rekel, da bo v tem času uničeno vse, kar je ustvarila človeška nadutost in hudobija, ali 

ne verjamete, da je tudi v vas nekaj, kar je treba uničiti, obrezati ali odrešiti? 

51 Ste nadarjeni, vendar vas hkrati zelo pestijo preizkušnje. Če vas bolečina ohranja budne, ne 

pozabite, da je le kapljica grenkega napitka, ki ga pijejo drugi ljudje. Ko vaše srce začuti bolečino, ga to 

spodbudi k molitvi, v kateri intuitivno prepozna eno od nalog, ki jih je to ljudstvo prineslo na zemljo. 

52 Molite, otroci moji, z mislimi o svetlobi, miru in bratstvu, kajti te molitve se ne bodo izgubile v 

vesolju, ampak jih bo njihova moč ohranjala v duhovni vibraciji in jih usmerila v srce tistih, za katere ste 

molili. Moja beseda vam ne sme postati vsakdanja, pridite z enako ponižnostjo in gorečnostjo kot prve dni, 

da bodo vašo molitev začutili tudi vaši bratje. Kajti prišel bo dan, ko boš začutil, da se bo vse tvoje bitje 

pretreslo, in ta dan bo zadnjič, ko ti bom govoril v tej obliki. 

53 Za kaj mislite, da sem vas poklical v tem času, množice ljudi? Ali je bilo to le zato, da bi ozdravil 

vaše bolezni ali vam povrnil izgubljeni mir? - Ne, ljudje; če sem vas obudil k resničnemu življenju, v vaših 

srcih zanetil vero, na vaše obraze vrnil nasmeh in vašim telesom moč, je to zato, ker sem vas hotel tako 

opremiti, da bi se lahko dvignili v boj. Toda vidim, da mnogi mislijo nase in obiskujejo moje lekcije le 

zato, da bi si zagotovili duševni mir, ne da bi želeli vedeti vsaj malo o nalogi, ki jih čaka. Drugi odidejo 

takoj, ko dobijo, kar so želeli, ne da bi se zanimali za preučevanje in razumevanje pomena mojega nauka. 

54 Vsi ste bili poklicani, da sodelujete pri tem delu, zato sem na to ljudstvo izlil svojo besedo, da bi jo 

ohranili v svojih srcih, četudi gre le za enega od mojih stavkov. 

55 Moje učenje vam pravi: Če moje besede ne boste razkrili ljudem, bodo kamni spregovorili, da bi 

pričali o moji resnici in o času, v katerem živite. Toda ne čakajte, da bodo kamni spregovorili, saj bodo to 

storili tako, da bodo povzročili tresenje zemlje, razburkanje morij ali potoke, ki bodo izbruhnili iz 

kraterjev vulkanov. 

56 Bolje bo, da se pravočasno pripravite, da boste, ko bodo ta svet opustošile kuge, neznane bolezni 

in najrazličnejše stiske, vi - raztreseni po vseh poteh zemlje - prinesli v srca mojo prijazno, krepčilno 

besedo, da boste kot nežen vetrič prišli do tistih, ki so jih zajeli orkani. 

57 Odpravite svojo počasnost in izkoristite dragoceni čas, ki ga uživate danes, saj ne veste, ali boste v 

prihodnjih časih imeli mir, da bi preučevali in se potopili v mojo Besedo. 

58 Molite kot dobri učenci in napolnite svoja srca s plemenitimi cilji. Ne pozabite, da med vami ne 

delam razlik med rasami, razredi ali veroizpovedmi, tako da se boste, kamor koli greste, počutili kot v 

svoji domovini in boste vsakega, ki ga srečate, ne glede na njegovo raso, imeli za svojega pravega brata. 

59 Prinesel sem vam to besedo in vam jo dal poslušati v vašem jeziku, vendar sem vam naročil, da jo 

pozneje prevedete v druge jezike, da bo znana vsem. 
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60 Tako boste začeli graditi pravi stolp Izraela, ki duhovno združuje vsa ljudstva v eno, ki združuje 

vse ljudi v tistem božanskem, nespremenljivem in večnem zakonu, ki ste ga na svetu doživeli iz Jezusovih 

ust, ko vam je rekel: "Ljubite drug drugega!" 

61 Raziskujte mojo besedo, dokler se ne prepričate o njeni čistosti in resnici. Le tako boste lahko 

pogumno stopali po svoji poti in se odločno uprli vdoru materialističnih idej, ki ogrožajo duha. 

Materializem je namreč smrt, tema, jarem in strup za duha. Nikoli ne zamenjajte svetlobe ali svobode 

svojega duha za zemeljski kruh ali za skromne materialne dobrine! 

62 Resnično, povem vam: Kdor zaupa v moj zakon in vztraja v veri do konca, mu ne bo nikoli 

zmanjkalo materialne hrane za življenje, v trenutkih združitve z mojim Duhom pa bo po mojem 

neskončnem usmiljenju vedno prejemal kruh večnega življenja. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 35  
1 Blagor tistim, ki me ponižno in z vero prosijo za napredek svojega duha, kajti prejeli bodo, kar 

bodo prosili od svojega Očeta. 

2 Blagor tistim, ki znajo čakati, saj jim bo moja usmiljena pomoč prišla v roke v primernem 

trenutku. 

3 Naučite se prositi in tudi čakati, vedoč, da nič ne uide moji volji ljubezni. Zaupajte, da se moja 

volja kaže v vsaki vaši potrebi in v vsaki preizkušnji. 

4 Otrok ima pravico od očeta zahtevati, kar je v skladu z njegovim zakonom pravičnosti in ljubezni, 

oče pa je dolžan poskrbeti zanj. 

5 Povem vam, da bodo tisti, ki ubogajo mojo voljo tukaj na zemlji, uživali mojo ljubezen, ko bodo v 

duhu. 

6 Ko te breme tvojega križa obremenjuje, pokliči svojega Pomočnika in takoj ti bom priskočil na 

pomoč. 

7 V trenutkih preizkušnje molite kratko, a glasno in iskreno molitev in počutili se boste potolaženi; 

in ko boste dosegli skladnost s svojim Gospodom, vam bom lahko rekel, da je moja volja vaša in vaša 

volja je moja. 

8 Ne molite samo takrat, ko preživljate bolečo preizkušnjo, ampak tudi takrat, ko ste v miru, saj se 

bodo vaše srce in misli lahko ukvarjali z drugimi. Prav tako ne molite samo za tiste, ki so vam storili 

dobro, ali za tiste, ki vam niso škodovali, kajti čeprav je to zaslužno, ni tako veliko kot posredovanje za 

tiste, ki so vam na kakršen koli način škodovali. 

9 Spomnite se, da sem bil jaz, vaš Učitelj, pomočnik in odrešenik prav tistih, ki so pred Pilatom 

vzklikali: "Križaj ga! Križaj ga!" - Tudi vi lahko svojim bratom pomagate nositi svoj križ v predanosti: z 

molitvami, mislimi, besedami in tudi na materialen način. Na ta način boste lahko naredili spravo tistega, 

ki ga breme bolečine ali boja bremeni, bolj znosno. 

10 To je ugoden čas za usmiljenje. Zato molite, prosite in delajte, polja so rodovitna in čakajo na vas. 

11 Molite za mir za narode, pritegnite ga s svojimi molitvami. Pošljite zdravilni balzam skozi svoje 

misli in prenesite svetlobo v misli svojih bratov. Resnično, povem vam: vaš Oče ne bo nikoli neuslišan in 

ne upoštevan pri vaših prošnjah. 

12 Bodite pripravljeni, kajti mnogi bodo zanikali, da sem se razkril po človeškem umu. Vendar jim 

boste povedali, da se to ni zgodilo prvič: da je Bog v vseh treh stoletjih govoril po človeku, da so bile vse 

prerokbe, navdihi in razodetja, dani človeštvu, od začetka časov božji glasovi, prejeti s človeškim 

posredovanjem, ki so vodili ljudi vseh časov. 

13 Tisti, ki vaše pričevanje zanikajo, mu nasprotujejo ali so ogorčeni nad njim, tako ravnajo, ker ne 

vedo, kaj je duhovna manifestacija, četudi se imenujejo učenjaki na zemlji. 

14 Moja volja je, da se človeštvo prek tega ljudstva, ki je bilo priča moji manifestaciji v tej obliki, 

nauči, da je bil človek že od svojega izvora namenjen, da je v občestvu s svojim nebeškim Očetom, da mu 

na tem planetu služi kot nosilec glasu in da čeprav so bili v preteklih časih primeri ljudi, skozi katerih usta 

je govoril Gospod, izolirani, zdaj živite v času, ko bodo ljudje iz roda v rod dosegali večjo popolnost in 

jasnost v občestvu med duhom in Očetom. 

15 Oznanili boste, da se bodo v tistem času ljudje o vsem posvetovali s svojim Gospodom, da bi svoja 

dela na svetu opravili v skladu z zapovedmi Božjega zakona. Oče družine bo svojim otrokom govoril z 

besedami, ki mu jih bo Gospod položil na usta. Učitelji bodo učili po višjem navdihu, vladarji bodo znali 

ljudem posredovati Božjo voljo, sodniki se bodo podredili glasu svoje vesti, ki je luč tistega, ki vse ve in ki 

je zato edini sposoben soditi v popolnosti. Zdravniki bodo najprej in predvsem zaupali v božansko moč, 

njihova beseda in zdravilna moč pa bosta prihajali od Gospoda. Znanstveniki bodo razumeli tako težko 

nalogo, ki so jo prinesli s seboj na Zemljo, in zaradi svoje duhovne opremljenosti bodo prejeli božanske 

spodbude. Končno bodo vsi tisti, ki so na svet prinesli poslanstvo vodenja duš na poti razvoja, vedeli, kako 

se dvigniti, da bi prejeli moja razodetja in jih prinesli v srca ljudi z lučjo in čistostjo, s katerima so jih 

prejeli. 

16 Govorim vam o dobi, ki prihaja in ki jo morate oznanjati in prero kovati z gotovostjo, da se bo 

uresničila. Če pa se bodo vaši bratje norčevali iz vašega preroštva, ne obupajte, kajti tudi apostola Janeza 
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so zasmehovali in ga imeli celo za norca, ko je razkril, kaj je prejel v združitvi z Očetom. Kljub temu je 

prišla ura za uresničitev vsega, kar se je nekaterim zdelo nemogoče, drugim pa čudno in nerazumljivo. 

17 Čas, v katerem živite danes, je natanko tisti, v katerem se uresničuje vse, kar sem povedal skozi 

usta tega vidca, preroka in glasnika Učitelja. 

18 Apostol ljubezni in resnice je bil zaradi svojega duhovnega uvida preganjan, mučen in izgnan. 

Vendar mu ni manjkalo mojega varstva pred njegovimi preganjalci in usmiljenci, zato vam pravim, da se 

ne bojte. Če te bodo zaradi tega zaprli, te bom izpustil na prostost; če ti bodo odrekli delo ali kruh, te bom 

ohranil; če te bodo poniževali ali obrekovali, te bom pohvalil in ti priznal pravico; in če te bodo ubili, te 

bom obudil v resnično življenje. 

19 Zato vam ponavljam, da se pripravite z molitvijo, da boste lahko širili to prerokbo in dali to 

pričevanje svojim bratom s srcem, polnim nežnosti, moči, vere in ljubezni. 

20 Vse, kar boste po tej pripravi storili v mojem imenu, bo moralo obroditi dobre sadove in videli 

boste, da se bo uresničilo vse, po čemer ste hrepeneli. 

21 Kakor sem izpolnil vse svoje obljube ljudem v preteklih časih, jih bom izpolnil tudi vam. 

22 Živite v času strahu, v katerem se ljudje očiščujejo tako, da do zadnjega izpraznijo svoj kelih 

trpljenja. Toda tisti, ki so preučevali prerokbe, so že vedeli, da se bliža čas, ko bodo povsod izbruhnile 

vojne, ker se narodi med seboj ne bodo razumeli. 

23 Neznane bolezni in kuge se še niso pojavile med ljudmi in so zmedle znanstvenike. Toda ko bo 

bolečina med ljudmi dosegla vrhunec, bodo še vedno imeli moč, da vzkliknejo: "Božja kazen!" Toda jaz 

ne kaznujem, temveč se kaznujete sami, ko odstopate od zakonov, ki veljajo za vašega duha in telo. 

24 Kdo je sprostil in izzval sile narave, če ne nerazumnost ljudi? Kdo se je uprl mojim zakonom? - 

Aroganca znanstvenikov! Resnično, povem vam, da bo ta bolečina izruvala plevel, ki je zrasel v srcih 

ljudi. 

25 Polja bodo prekrita s trupli, tudi nedolžni bodo umrli. Nekateri bodo umrli v ognju, drugi od 

lakote, tretji v vojni. Zemlja se bo tresla, naravne sile se bodo sprožile, gore bodo bruhale lavo in morja 

bodo valovala. 

26 Ljudem bom dovolil, da svojo pokvarjenost pripeljejo do meje, ki jim jo dopušča njihova 

svobodna volja, tako da bodo, zgroženi nad lastnim delom, v duhu začutili pravo kesanje. 

27 Ponižni učenci, ljudje ljubezni do bratov, čeprav ste polni nepopolnosti: vpliv strasti, ki jih je 

sprožila vojna, preprečite z mislimi o miru, z molitvami, prepojenimi z duhovno svetlobo, z besedami 

bratstva ter z deli, ki vsebujejo resnico in ljubezen. Biti morate pripravljeni, saj bodo ob koncu vojne, ko 

se bo ta spopad končal, množice od daleč prihajale iskat balzam za telo in dušo. 

28 Ne zapusti nas, ko bo prišla tista ura, Učitelj," mi pravijo ti ljudje. Na to odgovarjam, da vas ne 

morem zapustiti, saj sem navzoč v vsem, kar je ustvarjeno. 

29 Z ljudmi bom govoril prek naravnih sil, iz morij bo prihajal moj glas in od enega konca tega 

planeta do drugega se bo duhov dotaknila svetloba tistega, ki vam edini lahko z resnično nežnostjo reče: 

"Ljubite drug drugega!" 

30 Ta zapoved bo za mnoge postala njihov sodnik, drugi jo bodo čutili v srcu kot odprto rano, za 

nekatere pa bo kot stražar, ki jim zaradi njene izpolnitve ne bo pustil spati. 

31 Zdaj vidite, da se ne bom mogel ločiti od vas, kot je nekoč rekel eden od mojih prerokov: v tem 

času se bo moj Duh izlil na vse meso in na vsakega duha. 

32 Kamor koli boš šel, bom šel pred teboj. Kjer koli me boste iskali, me boste našli. Kamor koli boste 

obrnili oči, me boste videli. Vendar vam danes s svojo besedo ne želim oznanjati le grenkobe in napovedi 

velikih stisk. Ko vam govorim o vsem tem, vas želim pustiti budne in v molitvi, da vas preizkušnje ne 

bodo presenetile, ko bodo prišle. 

33 Tako kot sem vam napovedal vojno in velike nesreče, ki čakajo človeštvo, vam prav tako 

sporočam, da bo prišel dan, ko bodo vsi narodi na zemlji uživali mir, ko se bodo ljudje v meni ljubili med 

seboj in bo njihovo življenje, njihovo delo, njihova dela na svetu prijetno čaščenje, ki se bo kot dišeče 

kadilo dvigalo k meni s tega planeta. 

34 Sprašujete me: "Gospod, kdaj bo prišel ta čas?" In jaz vam odgovarjam: Ko se človeštvo očisti z 

bolečino, kesanjem, prenovo in delovanjem v dobrem. 
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35 Če človeški duh izpolni zavezo, ki jo je sklenil z Očetom, bom tudi jaz do zadnjega izpolnil svoje 

obljube. Svojo skrivnost bom dal spoznati in jo v modrosti, miru in razodetju razširil med svoje otroke. 

36 Moje ljudstvo, bedite in molite, dokler hodite po tem svetu. Pripravite se duhovno in telesno, kajti 

kmalu vas bom poslal govoriti o svoji resnici. 

37 Svojega duha pripravite z molitvijo, ljubeznijo in ponižnostjo, ki vam jih kaže moj nauk, svoje telo 

pa pripravite tako, da ga osvobodite vrlin in slabih navad ter ga naredite ubogljivega, dokler ga ne naredite 

za popolnega sodelavca Duha. Ko boste opremljeni, boste doživeli jasnost, s katero se bo pot pojavila pred 

vami. Zato vam pravim, da je življenje duha od njegovega odhoda iz božanskega naročja do vrnitve 

lestevnica razvoja. 

38 Ko vas je Oče ustvaril, vas je postavil na prvo stopnico lestve, da bi imeli priložnost resnično 

spoznati in razumeti svojega Stvarnika na tej poti. Toda kako malo jih je začelo pot razvoja navzgor, ko so 

zapustili prvo stopničko! Večina se je združila v svoji neposlušnosti in uporništvu, slabo izkoristila dar 

svobode in ni poslušala glasu vesti; dovolili so, da jih obvladuje materija, in tako so s svojim izžarevanjem 

ustvarili moč - moč zla - ter izkopali brezno, v katerega so bili prisiljeni s svojim vplivom potegniti svoje 

brate, ki so začeli krvav boj med svojimi slabostmi in pokvarjenostjo ter željo po vzponu in čistosti. 

39 Kako drugačno bi bilo vaše življenje na zemlji, če bi nenehno vztrajali v dobroti in pravičnosti. V 

njej bi namreč poželi sadove moje ljubezni. Kljub temu niste izgubljeni in vas nisem izgnal iz svojega 

kraljestva. Dokaz za to je, da sem se, ko sem prišel k vam in ovil svojo prisotnost v človeški obliki, spustil 

v svet, ki ste ga ustvarili s toliko napakami in pomanjkljivostmi. 

40 Tukaj na tem svetu sem vam dal svojo kri in svoje telo, da bi vam dokazal, da vas ljubim kljub 

vašim odklonom in nehvaležnosti. 

41 Moj nespremenljivi Zakon, ki sem vam ga dal v prvih časih, napotki prerokov za dobro, Moj nauk 

in vsako Moje sporočilo so duhovna luč, ki jo človek prejme po vesti; njegov duh bi se združil z Mojim, če 

bi od začetka svojega razvoja ostal v Zakonu in v čistosti. 

42 Prešuštvovanje ljudi, njihova nevednost, pomanjkanje duhovne vzvišenosti in trpljenje, ki so ga 

povzročili s svojimi prestopki, so bili povod, da je Oče prišel, da bi jih rešil in jim dal spoznati knjigo 

modrosti, ki so jo prezirali zaradi užitkov tega sveta, ter jim ponovno pokazal pravo pot. 

43 Preteklo je že veliko stoletij in mnogokrat so se morala bitja vrniti na svet, a še vedno ne razumejo 

bistva Mojega zakona in narave svojega duha. 

44 Še vedno se ljudem predstavljam na človeški način, čeprav vam prav tako pravim, da je to, kar 

razkrivam v tem času, nauk, ki bo duhove dvignil na raven, o kateri vam govorim, in s katere bodo lahko 

prepoznali in popravili vse napake, obnovili, kar je bilo uničeno, in ponovno pridobili vse, kar so izgubili. 

45 Pri moji božanski setvi se nobeno seme ne izgubi, čeprav človeški padci zavirajo njegov duhovni 

razcvet in plodnost. 

46 V tem času zemljo prekopavajo z veliko bolečino za človeštvo, vendar je potrebno, da najdem 

svoje seme in ga ločim od plevela. 

47 Kaj je bil vzrok vašega greha in neposlušnosti moji postavi? 

48 Poslušajte, učenci: preden ste prišli v življenje, sem bil že navzoč in v mojem Duhu je bil skrit vaš. 

Vendar nisem hotel, da bi podedovali moje kraljestvo, ne da bi si ga zaslužili. Nisem želel, da bi imeli to, 

kar je bilo, ne da bi vedeli, kdo vas je ustvaril, niti nisem želel, da bi odšli brez smeri, brez namena in brez 

ideala. 

49 Zato sem vam dal vest, da bi vam služila kot vodilo. Podelil sem vam svobodno voljo, da bi imela 

vaša dela pred menoj pravo vrednost. Dal sem vam duha, da bi vedno hrepenel po vzponu k svetlečemu in 

čistemu. Telo sem vam dal zato, da bi s srcem začutili dobro in lepo ter da bi vam služilo kot preizkusni 

kamen, kot stalen test in kot orodje za življenje v materialnem svetu. Zemlja je bila šola za vašega duha; 

na njej nikoli ni manjkala navzočnost božanskega učitelja. Človeško življenje je za utelešenega duha 

knjiga globoke modrosti. 

50 Ko je prostor prvič razsvetlila prisotnost duhov, so ti - ker so še vedno nihali in jecljali kot majhni 

otroci ter niso bili razviti in niso imeli moči, da bi ostali na mestih visoke duhovnosti - začutili potrebo po 

podpori, po temelju, da bi se počutili močne, in tako sta jim bila dana snov in materialni svet, v svojem 

novem stanju pa so pridobili izkušnje in znanje.* 
* Glej opombo 5 v Dodatku 
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51 Niste se še zavedali poslanstva, ki ga morate v tem času opraviti med človeštvom, vendar vam 

bom s svojo besedo sporočil vaš boj in pot do cilja. 

52 Vaši možgani so majhni in sami po sebi ne morejo razumeti vrednosti darov, ki jih imate, in 

pomena dela, ki ga želi Oče po teh ljudeh opraviti med človeštvom. 

53 Moja modra in mogočna volja utira pot mojim poslancem, mojim učencem, mojim prerokom, da 

gredo z dobro novico o razodetju moje besede, da bi hkrati pripravili pot velikim množicam vaših bratov, 

ki jih imenujete tujci, da bi prišli v naročje vašega naroda. 

54 Zdi se, da bodo te množice prišle iskat kruh za telo in mir za srce. Vendar vem, da bo njihov duh 

tisti, ki si bo prizadeval za izpolnitev moje obljube, ki je bila shranjena v notranjosti vsakega duha. 

55 Iz oddaljenih dežel in narodov boste videli svoje brate, ki prihajajo v želji po osvoboditvi svojega 

duha. Tudi iz starodavne Palestine bodo prihajali v množicah, kot so Izraelovi rodovi prečkali puščavo. 

56 Njegovo romanje je bilo dolgo in žalostno, odkar je iz svojega materinega telesa izgnal tistega, ki 

mu je ponudil svoje kraljestvo kot novo dediščino. Vendar se že približuje oazi, kjer bo počivala in 

premišljevala o moji besedi, nato pa bo, okrepljena v poznavanju mojega zakona, nadaljevala pot, ki ji 

kaže njen dolgo pozabljeni razvoj. Takrat boste slišali, da je vaš narod nova obljubljena dežela, novi 

Jeruzalem. Vendar jim boste povedali, da je obljubljena dežela onkraj tega sveta in da jo je treba doseči v 

duhu, potem ko smo šli skozi veliko puščavo preizkušenj te dobe. Povejte jim tudi, da je ta narod le oaza 

sredi puščave. Toda razumite, ljudje, da mora oaza nuditi senco izčrpanim popotnikom, poleg tega pa 

mora nuditi kristalno čisto in svežo vodo izsušenim ustom tistih, ki v njej iščejo zatočišče. 

57 Kaj je ta senca in voda, o katerih vam govorim? - Moj nauk, ljudje, moj božanski pouk o delovanju 

ljubezni. V koga sem položil to bogastvo milosti in blagoslovov? - V vas, ljudje, da bi vedno bolj 

osvobajali svoje srce vsake sebičnosti in ga v vsakem svojem delu predstavljali kot čisto ogledalo. 

58 Ali ne bi bili vaši um in srce polni veselja, če bi vam s svojo ljubeznijo uspelo spreobrniti to 

ljudstvo, ki je tako navezano na svoje tradicije in duhovno stagnira, k trinitarijsko-marijanskemu 

duhovnemu nauku? Ali ne bi bilo med vami veselja, če bi se stari Izrael spreobrnil s posredovanjem 

novega Izraela, to je, če bi prvi pridobil milost po drugem? Doslej še nič ni prepričalo judovskega ljudstva, 

da mora za svoj moralni in duhovni napredek prekiniti s starimi tradicijami. To so ljudje, ki verjamejo, da 

izpolnjujejo Jehovove in Mojzesove zakone, v resnici pa še vedno častijo svoje zlato tele. 

Bliža se čas, ko bo to blodeče ljudstvo, razpršeno po vsem svetu, prenehalo gledati v zemljo in bo dvignilo 

oči v nebo, da bi našlo tistega, ki jim je bil od začetka obljubljen kot njihov Odrešenik in ki so ga napačno 

ocenili in ubili, ker so ga imeli za ubogega in v njem niso našli nič dobrega. 

59 Prihaja ura, ko bo križ, ki so mi ga naložili s sodbo, postal komolec pravice za vsakega od teh 

duhov, dokler ne bodo njihova usta končno vzkliknila: "Jezus je bil Mesija!" 

60 Iskali me bodo v svoji duhovni revščini, bedi in bolečini in presenečeni bodo, ko bodo videli, da 

On, ki v njihovih očeh ni imel ničesar na svetu, ima vse in da so ti zakladi in kraljestvo, o katerih jim je 

tako pogosto govoril, resnica, in spoznali bodo, da se nič na svetu - noben zaklad, nobeno bogastvo - ne 

more primerjati z mirom Duha. 

61 Če so mi ti ljudje obrnili hrbet, jih še vedno čakam. Kajti ljudje lahko prelomijo svojo besedo in 

celo zavezo, jaz pa sem nespremenljiv in nikoli ne prelomim svojih obljub. 

62 Če mu je bilo rečeno, da bom njegov Odrešenik, ga bom odrešil; če mu je bilo rečeno, da ga bom 

pripeljal v svoje kraljestvo, ga bom pripeljal v svoje kraljestvo. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 36  
1 Spričo nežne prijaznosti moje besede se duh, ki je zašel s poti razvoja, globoko razžalosti. Ljubeča 

nežnost mojih besed človeka spravlja v jok, ker se strinja, da si njegovi grehi ne zaslužijo odpuščanja. 

2 Tistega, ki se iskreno kesa, potolažim, mu odpustim prestopke in mu pomagam popraviti zlo, ki ga 

je povzročil. Vedite, da me tisti, ki se ne kesa, ne doseže, kajti le iz kesanja lahko pride do obnove, 

popravljanja in očiščenja. Vedite tudi, da lahko v mojo navzočnost vstopijo le očiščeni duhovi. Toda kako 

bi se lahko resnično kesali, če ne bi vedeli, kako veliki so bili vaši prestopki? Moral sem priti k ljudem, da 

bi razumeli, kaj pomeni pred Božjo pravičnostjo: vzeti življenje sočloveku, uničiti vero, prevarati duha, 

izdati srce, oskruniti nedolžnost, povzročiti sramoto, vzeti bratu, kar mu pripada; lagati, poniževati in 

toliko drugih pomanjkljivosti, ki ste jih ostali neopaženi, ker ste se na vse to navadili. Toda prišla je Moja 

beseda ljubezni in v njenem bistvu ste našli prisotnost popolne pravičnosti, ki vam je prek vesti pomagala 

prepoznati vsako vaše slabo delo, vas prisilila, da ste preverili svoje misli, in vas spomnila na vašo 

duhovno izpolnitev, ki ste jo že pozabili. 

3 Šele tedaj ste se zavedli veličine svojih prestopkov, velikosti svojih napak, ki so se vam prej zdele 

nepomembne, in šele tedaj ste pravilno ocenili resnost številnih trpljenj in bolečin, ki ste jih povzročili. 

Tedaj ste se sramovali sami sebe, čutili ste, da vas gledam v vsej vaši goloti in z vsemi madeži. Ko ste 

slišali mojo besedo, polno nežnosti, miru in čistosti, ste se za trenutek počutili nevredni moje ljubezni. 

Toda takoj ste slišali, da iščem prav vas, in vaše srce, ki se je umivalo v solzah kot dokaz, da se kesate, da 

bi se morali očistiti in mi služiti, je začelo pot svojega duhovnega razvoja. 

4 Nemogoče je, da bi me kateri od mojih otrok pozabil, saj v svojem duhu nosi vest, ki je luč mojega 

Duha, po kateri me mora prej ali slej spoznati. 

5 Nekateri zlahka prodrejo v pomen moje besede in v njej najdejo luč, za druge pa je moja beseda 

uganka. 

6 Povem vam, da v tem času vsi ne morejo razumeti duhovnosti mojega sporočila. Tisti, ki tega ne 

zmorejo, bodo morali počakati na nove čase, da bo njihov duh lahko odprl oči za svetlobo mojih razodetij. 

7 Nikoli nisem prihajal k ljudem, ki bi bili zaviti v tančico skrivnosti. Če sem vam govoril v 

prenesenem pomenu, da bi vam razkril božansko ali predstavil večno v neki materialni obliki, je bilo to 

zato, da bi me razumeli. Toda če se ljudje ustavijo pri čaščenju oblik, predmetov ali simbolov, namesto da 

bi iskali pomen teh naukov, je naravno, da trpijo stoletja stagnacije in da v vsem vidijo skrivnost. 

8 Od časov izraelskega bivanja v Egiptu, ko je bila moja kri utelešena v krvi jagnjeta, so ljudje živeli 

le po tradiciji in obredih, ne da bi razumeli, da je bila ta žrtev podoba krvi, ki naj bi jo Kristus prelil, da bi 

vam dal duhovno življenje. Drugi, ki verjamejo, da se hranijo z mojim telesom, jedo materialni kruh, ne da 

bi hoteli razumeti, da sem dal kruh svojim učencem pri zadnji večerji zato, da bi razumeli, da se tisti, ki 

sprejema pomen moje besede kot hrano, hrani z menoj. 

9 Kako malo je tistih, ki so sposobni razumeti moje božanske nauke v resnici, in kako malo je tistih, 

ki jih razlagajo z duhom. Zapomnite si, da vam božanskega razodetja nisem dal naenkrat, ampak vam ga 

razlagam postopoma z vsakim svojim naukom. 

10 Če ste občasno zapadli v zmedo in se zaradi napačne razlage spravili na druge, je povsem naravno, 

da danes ne razumete jasno duhovnega nauka tretjega obdobja in ga ne razlagate pravilno. 

11 Potrebno je, da začnete rušiti svoje malike, da uničite svoje stare zmote in uredite svoje misli, da se 

boste zavedali, da vam je Oče že od najzgodnejših časov vedno govoril o Duhu, in čeprav je pri 

poučevanju pogosto uporabljal materialne podobe, je vedno govoril o Duhovnem življenju. 

12 Prebudite se iz spanja, ljudje, naj vaš duh raziskuje mojo Besedo. Resnično, povem vam: če dobro 

preučite en moj nauk in ga razumete, boste prodrli v duhovno jedro mojih razodetij. 

13 Spomnite se navodila, ki sem vam ga povedal: "Prosite, prosite, da vam bo dano." Danes vam 

pravim: Naučite se prositi. 

14 Ko vam zdaj pravim, da se morate naučiti prositi, je to zato, ker ste v preteklosti prosili nepopolno 

in sebično; mislili ste prositi le zase ali za svoje ljubljene. Moj današnji nauk vam pravi, da se morate 

naučiti čutiti žalost drugih. Izkusite in začutite bolečino in trpljenje svojega bližnjega, nesrečo, ki muči 

vaše brate. Naučiti se morate razumeti tistega, ki nosi skrivno rano, in čutiti trpljenje tistih, ki jih ne 

morete videti, ker so daleč. Med slednjimi morate pomisliti na tiste, ki so doma pri drugih ljudstvih in 
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narodih, na tiste, ki so v drugih svetovih ali na onem svetu. Ne bojte se, če nekega dne pozabite nase in 

mislite samo na druge, saj ne boste ničesar izgubili. Vedite, da tisti, ki moli za druge, moli tudi zase. 

15 Koliko veselja dajete mojemu Duhu, ko vidim, da dvigujete svoje misli in iščete svojega Očeta. 

Dajem vam občutiti svojo navzočnost in vas preplavljam z mirom. 

Iščite me, govorite mi, ne ozirajte se na to, da so vaše misli preveč okorne, da bi izrazile vašo prošnjo; 

jaz jih bom znal razumeti. Govorite mi z zaupanjem, s katerim govorite svojemu Očetu. Svoje pritožbe mi 

zaupajte, kot bi jih zaupali najboljšemu prijatelju. Vprašajte me, česar ne veste, vse, kar vam je neznano, in 

spregovoril vam bom z besedo Mojstra. Molite, da bi v blagoslovljenem trenutku, ko se vaš duh dvigne k 

meni, prejeli luč, moč, blagoslov in mir, ki vam jih podarja vaš Oče. 

16 Še vedno imam v prihodnosti na zalogi mnoga razodetja za duha s pomočjo molitve. Izboljšajte se 

v tej manifestaciji in lahko boste dosegli popolnost v svojih prošnjah, to pomeni, da se boste naučili 

prositi. 

17 Ko bo vaš duh vstopil v duhovno dolino, da bi podal obračun svojega bivanja in del na zemlji, vas 

bom najbolj prosil za vse, za kar ste prosili in kar ste storili v korist svojih bratov. Tisti dan se boste 

spominjali mojih besed. 

18 Konec ene dobe in začetek nove je povzročil krizo in kaos, ki ju doživljate. Enako se zgodi hudo 

bolnemu človeku, ko se približuje ozdravitev: zdi se mu, da je prišla smrt. 

19 Večja kot je ta kriza v človeštvu, boljše bo njegovo zdravje po njej. Resnično, povem vam: tako bo 

in to sem vam napovedoval že tisočletja. Zdaj se morate opremiti, okrepiti v veri in se pripraviti na boj. 

20 Vam, ki pogosto slišite to besedo, pravim: Pazite in molite, kajti za vse prihaja čas velike stiske, 

čas, ko ljudje ne bodo izkoristili vse svoje moči, zlata in učenosti, da bi zmanjšali težo Božje pravice. V 

tistih dneh boste priča dogodkom, ki se bodo ponosnim in domišljavim zdeli absurdni in nelogični; saj se 

bo zgodilo, da se bodo učeni obrnili k tistim, ki so jih imeli za nevedne, da bodo bogati in močni iskali 

pomoči potrebne, saj bo med njimi več razumevanja in mirnosti ob preizkušnjah, več dobrodelnosti in več 

duhovnega bogastva. 

21 Nekateri mi v svojem srcu pravijo: "Učitelj, ni mi bilo treba čakati na te čase bolečine, ki jih 

napoveduješ, saj je bilo vse moje življenje sestavljeno iz preizkušenj." Na to vam odgovarjam: "Blagor 

vam, ki ste se utrdili v trpljenju, kajti ko bodo prišli tisti dnevi, ne boste več jokali, ampak boste lahko 

dajali pogum in tolažbo tistim, ki take stiske še niso poznali. 

22 Resnično, povem vam: Če danes večina ljudi pije čašo trpljenja, je to zato, ker je vojak utrjen le v 

boju, in povem vam, da se bliža zadnja bitka, velika bitka. V teh trenutkih si ne zatiskajte oči in ušes pred 

bolečino svojih bratov in se ne poskušajte skriti pred smrtjo. Resnično, povem vam: kjer ljudje z malo ali 

nič vere vidijo konec, tam bo začetek; kjer mislijo, da vidijo smrt, tam bo življenje. Prisoten bom, da vas 

pokrijem s svojo ljubeznijo in vam pomagam vstopiti v svet, ki ga boste obnovili. 

23 O vsem vas obvestim vnaprej, da vas nič ne preseneti. Poiščite sredstva za opozarjanje drugih in 

jih spodbujajte k pripravi, molitvi, popravi in budnosti. 

24 Zapomnite si, da sem Beseda Očeta, da je božansko bistvo, ki ga prejemate v tej besedi, svetloba 

Duha Stvarnika in da sem v vsakem od vas pustil del svojega Duha. Ko pa vidiš revščino, ki obdaja 

množico, ki me zdaj posluša, in ponižnost sobe, v kateri ste zbrani, me tiho vprašaš: "Učitelj, zakaj si za 

svojo manifestacijo v tem času nisi izbral katerega od velikih templjev ali cerkva, kjer bi ti lahko ponudili 

bogate oltarje in slovesne obrede, vredne tebe?" 

25 Tistim srcem, ki tako razmišljajo o svojem Učitelju, odgovarjam: Ne ljudje so me pripeljali v to 

revščino. Sam sem si za svojo manifestacijo izbral skromno bivališče v revnem predmestju vašega mesta, 

da bi vam dal razumeti, da od vas ne iščem materialne hvaležnosti ali zunanjih daritev, ampak nasprotno: 

vrnil sem se prav zato, da bi ponovno oznanjal ponižnost, da bi v njej našli duhovnost. 

26 Zavračam vse, kar je človeška nečimrnost in človeški napuh, kajti samo tisto, kar je duhovno, 

plemenito in velikodušno, čisto in večno, dosega mojega Duha. Spomnite se, da sem Samarijanki rekel: 

"Bog je duh in tisti, ki ga častijo, ga morajo častiti v duhu in resnici." Iščite me v Neskončnem, v Čistem, 

in tam me boste našli. 

27 Od materialnih daril, ki mi jih podarja človeštvo, sprejmem le dober namen, če je dober v resnici; 

kajti velikodušen in plemenit namen ni vedno izražen v darilu. Kako pogosto mi ljudje darujejo svojo 

žrtev, da bi prikrili svoja zla dejanja ali da bi od mene v zameno nekaj zahtevali. Zato vam pravim, da 
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miru duha ni mogoče kupiti, da vaših temnih madežev ne bo opralo materialno bogastvo, tudi če bi mi 

lahko ponudili največji zaklad. 

28 Kesanje, žalost, ker ste me užalili, obnova, sprememba, popravljanje storjenih prestopkov, vse to s 

ponižnostjo, ki sem vas je naučil, da, potem mi ljudje darujte prave žrtve srca, uma in misli, ki so vašemu 

Očetu neskončno bolj všeč kot kadilo, cvetje in sveče. 

29 Zakaj mi ponujate tisto, kar sem ustvaril za vas? Zakaj mi ponujaš rože, če niso tvoje delo? 

Če mi po drugi strani darujete dela ljubezni, usmiljenja, odpuščanja, pravičnosti, pomoči bližnjemu, bo ta 

hvala zagotovo duhovna in se bo dvignila k Očetu kot božanje, kot poljub, ki ga otroci iz zemlje pošiljajo 

svojemu Gospodu. 

30 Moja manifestacija skozi človeški um je preprosta in jasna, prav tako oblika, v kateri se izražam. 

Vendar te to pretrese, dojameš preteklost, ki jo tvoj duh že pozna, in jasno vidiš dogodke, ki sodijo v 

prihodnost. Zato ostajate očarani, dokler me poslušate, kajti nihče ne zna brati v srcih tako kot ta Mojster. 

31 Iz različnih dežel prihajate v blagodejno senco drevesa, ki vabi vse popotnike, da se okrepčajo pod 

njegovimi listi. Toda povem vam, da je že blizu čas, ko bodo k temu narodu prišli možje iz daljnih dežel. 

32 K vam jih bosta pripeljala slutnja in slutnja; prišli bodo iskat vaše pričevanje in vaš mir. Za mnoge 

od njih bo beseda tistih, ki vas učim, dovolj, da bodo začeli opravljati svojo nalogo pravih apostolov 

spiritualizma. 

33 Gorje temu narodu, če ne bo pripravljen sprejeti tujca z ljubečim srcem, saj ne bo ostal niti en 

kamen od njegovih mest na drugem, kot se je to zgodilo Jeruzalemu! 

34 Ali se ne zavedate, da ste zaradi očiščenja vredni prejeti moje nauke, ki jih boste posredovali 

tistim, ki trkajo na vaša vrata? Ali se niste spomnili, da želim, da ste v tem času neviht, vojn in strasti 

rešilni čoln, ki bo brez skrbi plul med valovi hudobije in rešil vaše brate? 

35 Blagor tistemu, ki se pripravlja, kajti slišal me bo od duha do duha. 

36 Molite za svoje brate v državi, v kateri živite, da bi bili potrpežljivi v preizkušnjah in dosegli 

očiščenje. To ljudstvo je na zemljo pripeljala velika duhovna usoda, za njeno izpolnitev pa je nujno, da so 

glasni, opremljeni in budni. 

37 Razumite, da ne smete mešati nekoristnih stvari z učenjem Mojega nauka. Sporočati jih morate z 

enako čistostjo, s kakršno ste jih prejeli od mene. S svojim zgledom in pričevanjem širi moj nauk po 

regijah, vaseh in pokrajinah ter poskrbi, da se v njem okrepijo tudi tvoji bratje. To ljudstvo se mora 

množiti, opremiti in duhovno živeti, saj bo s svojimi deli postalo branik te resnice. 

38 Pridobite si zasluge, o ljudje, in s temi zaslugami pridobite to milost za tiste, ki vas bodo jutri 

sprejeli v svoje domove ali ki jih boste morali sprejeti v svoje. 

39 Naučite jih razumeti in doumeti, da sem danes prišel v Duhu, da bi se razkril po nesposobnih in 

grešnih telesih. Naj nihče v tem človeškem telesu 

Glej Boga! Slišali boste Besedo, kajti v njej je božansko bistvo, ki izhaja iz mojega Duha. Ta Beseda je 

"Beseda" in "Beseda" sem jaz, ki vam govorim iz neskončnosti. 

40 "Beseda" je Ljubezen in je Modrost, razodeta v Besedi. Poslušajte ta glas, množice, in ne postanite 

ravnodušni, saj ste v svetišču moje božanskosti. Obnoviti se morate. Če ne očistite svojega uma, ne boste 

mogli razumeti mojega nauka. 

41 Blagor tistim, ki se trudijo izpolnjevati moj zakon, saj bo v njih kmalu zasijala luč modrosti. 

42 Blagor tistemu, ki se bori za popolnost svojega duha, saj ga je navdihnil najvišji ideal, ki ga lahko 

doseže Božji otrok. 

43 Izboljšujem vaša srca, kajti iz njih bom dal priteči vodi življenja za žejne. 

44 Ko bo prišla ura izpolnitve vaše naloge, ne ravnajte po svoji volji in se varujte, da ne bi moji 

besedi ali mojemu delu dodali svojih nepopolnih zamisli. Kajti padli bi v profanacijo in prevaro in vaša 

dobra dela bi bila izbrisana iz knjige resničnega življenja. 

45 Oborožite se z mojo resnico in pojdite v bivališča. Pustite, da se sliši moja beseda, in takrat bo 

nastopil mir. 

46 Včasih boste prepoznani kot glasniki ali delavci trinitarično-marijanskega duhovnega nauka. Po 

drugi strani pa se bo zgodilo, da vas bodo vrgli na ulico, obrekovali ali obtožili, da ste sleparji. Toda ne 

bojte se, kajti če vas bodo obsodili, bo trenutek njihove sodbe prišel tudi do njih, in če niso mogli odpreti 
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oči za resnico, ko ste jim govorili, se bodo, ko bodo enkrat pod mojo sodbo, spomnili vaših besed in 

zagledali luč. 

47 Ko se duh kakšnega velikega grešnika odtrga od materialnega življenja in vstopi v duhovno dolino, 

presenečen ugotovi, da pekel, kot si ga je predstavljal, ne obstaja in da je ogenj, o katerem so mu govorili 

v preteklosti, le duhovni učinek njegovih del, ko se sooči z neizprosnim Sodnikom, ki je njegova vest. 

48 Ta večna* sodba, ta svetlost, ki zasije sredi teme, ki obdaja grešnika, gori močneje od najbolj 

vročega ognja, ki si ga lahko predstavljate. Toda to ni vnaprej pripravljena muka kot kazen za tistega, ki 

me je užalil, ne, ta muka izvira iz spoznanja o storjenih prestopkih, iz žalosti, da je užalil tistega, ki mu je 

dal obstoj, da je slabo izkoristil čas in vse dobrine, ki jih je prejel od svojega Gospoda. 
"Večno" tu pomeni nasprotje zemeljskega - časovno, to je drugo, vendar ne: traja vso večnost. 

49 Ali mislite, da bi moral kaznovati tistega, ki me s svojimi grehi prizadene, čeprav vem, da greh 

bolj prizadene tistega, ki ga stori? Ali ne vidite, da je grešnik tisti, ki si sam dela zlo, in da s kaznijo ne 

želim povečati nesreče, ki si jo je sam povzročil? Dovolim mu le, da se zagleda, da sliši neizprosen glas 

svoje vesti, da se sprašuje in si odgovarja, da si povrne duhovni spomin, ki ga je izgubil zaradi materije, in 

se spomni svojega izvora, svoje usode in svojih zaobljub; in tam mora v tej sodbi izkusiti učinek "ognja", 

ki izniči njegovo zlo, ki ga na novo stopi kot zlato v lončku, da bi iz njega odstranil vse, kar je škodljivo, 

nekoristno in vse, kar ni duhovno. 

50 Ko se duh ustavi, da bi slišal glas in sodbo svoje vesti, resnično, povem vam: v tisti uri je v moji 

navzočnosti. 

51 Ta trenutek počitka, umiritve in jasnosti ne pride do vseh duhov hkrati. Nekateri se hitro lotijo 

preverjanja sebe in si tako prihranijo veliko trpljenja. Takoj ko se prebudijo v realnost in se zavedo svojih 

napak, se pripravijo in do zadnjega odkupijo za svoja slaba dela. Drugi, ki so zaslepljeni - bodisi zaradi 

slabosti, zamer ali grešnega življenja -, potrebujejo veliko časa, da se rešijo svoje slepote. Drugi, 

nezadovoljni, ker menijo, da so bili prehitro iztrgani iz zemlje, ko se jim je vse še smejalo, preklinjajo in 

bogokletno žalijo ter odlašajo z možnostjo, da bi se osvobodili svoje zmede; in takšnih primerov je še 

veliko, ki jih pozna le moja modrost. 

52 Prav tako ni nobenih krajev, ki bi jih ustvaril posebej za to, da bi se z njimi odkupili za prestopke 

mojih otrok. Povem vam, da ni sveta, na katerem ne bi imel svojih čudežev in blagoslovov. 

53 Ali ne pravite, da je ta svet, v katerem živite, solzna dolina, to je dolina sprave? - Toda kdo jo je 

spremenil v solzno dolino, Bog ali človek? - Ustvaril sem podobo nebeškega raja, ga obložil s čudeži in 

udobjem ter pomislil tudi na najmanjše in najbolj nepomembne stvari, da bi vas osrečil. In vendar v svetu, 

ki je bil ustvarjen za blaginjo in napredek, za veselje in duhovni napredek človeštva, ljudje trpijo, jokajo, 

obupujejo in se uničujejo. 

54 Toda še enkrat vam povem, da tega sveta nisem ustvaril za človekovo bolečino; svetovi so takšni, 

kot jih ustvarijo njihovi prebivalci. Spoznajte, kako zelo je človek s svojimi slabimi razlagami popačil 

resnico, kako različno si je razlagal simbol, s katerim mu je bilo razodeto duhovno življenje. 

55 V neizmerno veliki Duhovni dolini ni ne teme ne ognja ne verig. 

56 Obžalovanje in tesnoba zaradi pomanjkanja znanja, trpljenje zaradi pomanjkanja duhovnega 

razvoja, da bi lahko uživali v tem življenju, vse to in še več je prisotno v zadoščenju duhov, ki pridejo na 

prag duhovnega življenja omadeževani ali nepripravljeni. Zavedajte se, da greha, nepopolnosti ali 

pokvarjenosti ljudi ne morem obravnavati kot malenkost, ki jo povzročajo Očetu, saj vem, da ljudje sami 

sebi povzročajo zlo. 

57 Tudi zemlja ni umazana; je enako dobra in čista, kot je bila nekoč iz Očetovih rok. Zato od vas ne 

bom zahteval, da ji vrnete njeno čistost, saj se ni oddaljila od svoje usode biti mati, zavetje in dom za ljudi. 

Od ljudi pa bom zahteval, da se pokesajo, obnovijo, očistijo svoje duše in telesa, z eno besedo, da se 

vrnejo k svoji prvotni čistosti in da v svojih duhovih pokažejo luč, ki so jo pridobili z razvojem, bojem in 

prakticiranjem kreposti. 

58 Učenci, ustavite se na tej strani, ne nadaljujte z učenjem te knjige, ne da bi si jo prej vtisnili v 

spomin in o njej dolgo premišljevali. Resnično, povem vam: to vam bo služilo v tem življenju in vam 

olajšalo pot v tistem, ki vas čaka. 
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59 Učenje sem vam dajal po koščkih skozi vse čase in stoletja. Danes se vam zdi, da je to, kar vas 

zdaj učim, zadnje, saj si s svojim razumom ne morete predstavljati večje popolnosti duhovnega učenja. 

Kljub temu to ni moja zadnja beseda in to oznanilo, ki ga je dal človeški organ razuma, ni zadnji nauk. In 

da o tem ne bi več razmišljali, vam zdaj povem, da ne boste nikoli prejeli moje zadnje besede, mojega 

zadnjega navodila. Ker sem "večna Beseda", je naravno, da vam večno govorim in vas razsvetljujem. Kajti 

nimam ne začetka ne konca. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 37  
1 V vseh časih človeštva so obstajali ljudje velike duhovne luči, ki so razsvetljevali pot razvoja 

svojih bližnjih. 

2 Od kod so ta bitja prišla na Zemljo? Z najbližjega sveta*, kjer živijo tisti, ki se morajo vrniti na ta 

planet? - Ne, moje ljudstvo, povem vam, da lahko na podlagi znanja in dobrote teh bitij sklepate o svetu, iz 

katerega so prišla. 
To se nanaša na sfere blizu zemlje, na zunajzemeljske sfere, na nižje stopnice "lestve v nebesa", kjer prebivajo 

duhovna bitja, ki se morajo še očistiti. 

3 Stopnje duhovnega dviga predstavljajo neskončno lestev stopnic v večnosti. Toda pot do 

popolnosti je sestavljena iz sedmih stopenj, ki se odražajo v človeškem življenju, ki je prav tako razdeljeno 

na sedem razvojnih stopenj. 

4 Vsi deli človeškega bitja se morajo razviti in razviti, da bi dosegli svetlobo, ki jo morajo imeti, in 

dosegli pravo duhovnost. 

5 Njegovo telo, um, morala, duh in celotno bitje morajo iti skozi teh sedem velikih tečajev, skozi teh 

sedem preizkušenj*, iz katerih bo izšel očiščen, poln svetlobe, veselja, moči, znanja in izkušenj. Takrat bo 

lahko razumel, da je v njegovem duhu prisotno Božje kraljestvo. 
* Glej razlage o sedmih pečatih v prvem zvezku "Knjige resničnega življenja". 

6 Poslušnost Božji volji, občutljivost, da boste lahko razlagali duhovni navdih, občestvo z Očetom in 

duhovnim svetom prek misli so napredek v vašem razvoju, ki vam ga prinaša novi čas. 

7 Človeštvo je že imelo obdobja, ko je živelo za materialne užitke; druga, ko je hlastalo za močjo, 

oblastjo in minljivim bogastvom; tretja, ko je razvilo nekaj čutov v iskanju lepote vsega, kar ga obdaja; 

četrta, ko je stopilo na pot religije v želji po miru duha, in četrta, ko je želelo iz te zemlje narediti svojo 

domeno, iz tega življenja svojo večnost in iz materije svojega Boga. 

8 Zdaj je odločilen čas za življenje človeka, in če boste pozorno opazovali, boste na vseh področjih, 

v vseh silah narave in pristojnostih odkrili velikanski boj, veliko bitko. 

9 To je konec neke faze, človeštva. Vendar ne veste, kdaj se bo začel novi čas; to vam bom povedal 

samo jaz, Jagnje, ki lomi pečate. Še vedno živite v času šestega razodetja, v katerem se dogodki, ki 

uresničujejo prerokbe, vrstijo drug za drugim. 

10 Koliko religij, koliko sekt in doktrin bo padlo pod svetlobnim mečem Moje moči in koliko 

znanosti in teorij bo pokopanih v pozabo, ko bo nastopil nov dan, ko bosta v srca vstopila tišina in mir in 

ko se bosta med ljudmi pojavili resnična molitev in resnična duhovnost. 

11 Vere ne bodo združene, saj jim razlike med njimi tega ne dopuščajo. To bodo ljudje, ki se bodo 

združili v zakonu ljubezni, pravičnosti in resnice, ki edini izhaja iz Boga. 

12 To človeštvo, brezbrižno do vseh božanskih navdihov, se ne zaveda, da je na pragu 

najpomembnejšega obdobja za svojega duha. Toda zdaj se bo prebudila iz globokega spanca, ko bo 

premišljevala o napovedih, ki še pridejo v zvezi z mojo navzočnostjo med ljudmi. Kajti vsi boste morali 

biti budni, ko se bo odprl sedmi pečat in vam prinesel svojo svetlobo. 

13 Medtem pa to ljudstvo pripravljam s svojo besedo, da se bodo lahko podali na pot, navdihnjeni z 

resnico, in učili svoje brate ljubezenskih naukov mojega nauka. 

14 Hranite se le z resnico in zavračajte vse, kar ne vsebuje čistosti, potem bodo iz vas nastali otroci 

svetlobe. 

15 Naj otroci skupaj z vami vidijo duhovno vzvišenost, da bodo imeli varno pot v tem življenju. 

16 Pazite na vse otroke, ki jim vaše srce lahko ponudi ljubeča čustva, misli, polne nežnosti, potem ste 

jim storili dobro. S svojimi deli učite ljubezni do vseh ljudi. 

17 Bdel bom nad vsemi, ki jih ne morete varovati, in ne bom dovolil, da bi zlobno seme, ki ga v tem 

času širijo ljudje, okužilo in zmedlo te duhove. 

18 Jaz sem tisti, ki pošiljam duhove, da se inkarnirajo v skladu z Zakonom evolucije, in resnično vam 

povem, da vplivi tega sveta ne bodo spremenili mojih načrtov. Kajti nad vsemi ambicioznimi prizadevanji 

za moč naj se zgodi moja volja. 

19 Vsak človek prinaša na zemljo poslanstvo, njegova usoda je vnaprej določena s strani Očeta in 

njegov duh je maziljen z mojo očetovsko ljubeznijo. Zaman ljudje opravljajo obrede in blagoslavljajo 
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malčke. Resnično, povem vam: v nobeni dobi voda ne bo očistila duše njenih prestopkov proti moji 

postavi. In če pošljem duha, čistega vseh grehov, od kakšne umazanije ga duhovniki različnih 

veroizpovedi očistijo s krstom? 

20 Čas je, da razumete, da človek ne izvira iz greha, ampak da je njegovo rojstvo posledica 

izpolnjevanja zakona narave, zakona, ki ga ne izpolnjuje le človek, ampak vsa bitja, ki sestavljajo naravo. 

Razumite, da sem rekel "človek" in ne "njegov duh". Človek ima mojo oblast, da ustvarja sebi podobna 

bitja, toda duhovi izvirajo le iz mene. 

21 Rast in razmnoževanje je univerzalni zakon. Tudi zvezde so nastale iz drugih, večjih zvezd, tako 

kot se je razmnoževalo seme, in nikoli nisem rekel, da so s tem grešile ali užalile Stvarnika. Zakaj bi vas 

torej pri izpolnjevanju te božje zapovedi imeli za grešnike? Razumite, da izpolnitev Zakona ne more nikoli 

očrniti človeka. 

22 Človeka umažejo in odstranijo s poti razvoja nižje strasti: razuzdanost, pokvarjenost, nečistovanje, 

kajti vse to je v nasprotju z zakonom. 

23 Učite se in iščite, dokler ne najdete resnice. Tedaj zapovedi Stvarnika življenja ne boste več 

imenovali greh in boste z zgledom svojih dobrih del posvetili obstoj svojih otrok. 

24 Ko se spomnite, da sem vam povedal, da prihajam iz neskončnosti, se vam ob misli na razdaljo, ki 

vas loči od vašega Očeta, v prsih prikrade žalosten vzdih. Potem pa napevajte svoje čute, da jih dvignete k 

meni in prek njih svojega duha tja, kjer si predstavljate, da je bivališče Najvišjega. Včasih ste zadovoljni s 

svojo molitvijo, vendar se zgodi, da niste mogli doseči kraja, kjer prebiva Božji Duh. 

25 Poslušajte, učenci: Neskončnega, o katerem vam govorim, nikoli ne boste mogli izmeriti s svojim 

razumom. Ta neskončnost vam govori o nežnosti, svetlobi, čistosti, modrosti, ljubezni in popolnosti, saj 

vse to nima ne začetka ne konca, ker so to lastnosti Boga. 

26 Ko bo to razjasnjeno, razumite, ko v svoji besedi govorim o svoji ljubezni, da je postala moški, in 

o svoji nežnosti, da je postala ženska. 

27 Nimam določenega ali omejenega kraja, kjer prebivam v Neskončnem, saj je Moja Prisotnost v 

vsem, kar obstaja, tako v božanskem kot v duhovnem ali materialnem. Od mene ne morete vedeti, v katero 

smer leži moje kraljestvo, in če dvignete pogled v višave in je usmerjen v nebo, storite to le simbolično. 

Vaš planet se namreč nenehno vrti in vam z vsakim gibanjem ponuja nove dele neba in nove višine. 

28 Z vsem tem vam želim povedati, da med vami in menoj ni nobene razdalje in da vas od mene 

ločujejo le vaša nedovoljena dela, ki jih postavljate med moj popoln zakon in vašega duha. 

29 Čim večja je tvoja čistost, čim bolj vzvišena so tvoja dela in čim bolj stanovitna je tvoja vera, tem 

bližje, intimneje in dostopneje me boš čutil svoji molitvi. 

30 Podobno tudi: bolj ko se oddaljujete od dobrega, pravičnega, dovoljenega in se predajate 

materializmu temnega in sebičnega življenja, bolj boste morali čutiti, da sem vedno bolj oddaljen od vas. 

Bolj ko se bo vaše srce oddaljevalo od izpolnjevanja Mojega zakona, bolj neobčutljivo bo postajalo za 

Mojo božansko navzočnost. 

31 Razumite, zakaj vam v tem času v tej obliki razodevam svojo Besedo in vas pripravljam na dialog 

med duhom in duhom. 

32 Ker ste verjeli, da sem neskončno oddaljen, niste razumeli, kako priti do mene. Prišel sem k vam, 

da bi začutili mojo božansko navzočnost in vam dokazal, da med Očetom in njegovimi otroki ni prostora 

ali razdalje, ki bi jih ločevala. 

33 Razumite tudi, da vam je vaš Oče podelil milost, ko sem se razodel po vašem umu in tako skrajšal 

duhovno razdaljo, ki vas je ločevala od mene, kar je še en dokaz njegove milosti glede na vašo omejenost 

in pomanjkanje duhovnosti. 

34 Zato bo ta čas milosti Mojega razodevanja skozi misli teh nosilcev glasu kratek, saj to ni darilo, ki 

bi ga dobili s svojo duhovnostjo in zaslugami, da bi bilo lahko del vaših duhovnih dosežkov. Ponovno vam 

povem, da sem vam to podelil kot milost in da bom po izteku leta 1950 to obliko komunikacije opustil v 

pričakovanju, da me boste zaradi svojih zaslug čutili še bližje sebi v zedinjenju duha z duhom. 

35 Ta nova zveza bo globoko duhovna, preprosta, naravna, čista in popolna. To bo pomenilo začetek 

konca vsakega nepopolnega, malikovalskega, fanatičnega, temačnega kulta in bo odprlo svetišče vašega 

bitja, tako da bo v njem za vse večne čase prebival Moj Duh. 
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36 Ne bo ne zunanjega navdušenja ne navdušenja ne kakršnegakoli razkazovanja, le čistost, 

spoštovanje in resnica, z eno besedo: poduhovljenost. 

37 Pomislite na vse čudeže, ki jih lahko povzroči izpolnitev te obljube, in začnite opravljati zaslužna 

dela, da boste z njimi končno dosegli milost, ki jo hranim za vas in ki bo del vašega življenja. Zato ne bo 

več določenega časa za njen konec, kot je zdaj, saj mora, ker je nekaj bistveno božanskega, ostati z vami 

večno. Potem boste razumeli, v čem je bistvo približevanja nebeškega kraljestva človeštvu. 

38 Zdaj vam pravim: Delajte na zemlji, vendar z vero, z resnično ljubeznijo do bratov, in ne bo vam 

zmanjkalo hrane. 

39 Če pticam, ki ne predejo in ne sejejo, nikoli ne zmanjka zaščitnega oblačila ali hrane, zakaj bi vam 

morala manjkati moja skrb, saj ste zelo ljubljeni? Da bi umrli od lakote ali mraza, bi morali zaradi svoje 

hudobije in nehvaležnosti zavračati moje koristi. 

40 Jaz sem življenje, toplota in svetloba. Jaz sem kruh in kristalno čista voda in sem prišel na novo, da 

obudim mrtve k življenju in prebudim tiste, ki živijo v temi, k življenju v luči. 

41 Pred davnimi časi je bilo prerokovano, da me bo gledalo vsako oko, in jaz sem prisoten in 

pripravljen, da človeštvo vidi mojo resnico. 

42 Kaj ljudem manjka, da bi me lahko videli, čutili in razumeli? - Spiritualizacija. Oduhovljenost 

naredi človeka občutljivega tako v duhu kot v telesu. Ko se bo očistil in bo iz njegovega srca vzklila prava 

molitev k meni, bo prvič začutil, da sem z njim, zaznal bo mojo nežnost, se počutil ožarjenega z mojo 

neskončno ljubeznijo in vzkliknil: "Videl sem Gospoda, začutil sem ga v svojem srcu!" 

43 Če bi na zemlji našel pravičnega človeka, bi ga uporabil kot orodje, da bi vam po njem dajal 

navodila in zgled; a resnično, povem vam: na vsej zemlji nisem našel niti enega pravičnega človeka. 

44 Kje so pravični iz prve in druge dobe, da bi lahko preučevali njihove kreposti, njihovo zvestobo in 

gorečnost pri izpolnjevanju mojega zakona, njihovo vero in pogum? - Živijo v duhovnem kraljestvu in 

čeprav delajo za vas, jih ne vidite in ne čutite, ker je vaša materialna narava še vedno gosta tančica, ki vam 

ne dopušča videti duhovnega. 

45 Ste kot trosečniki, ki jih bičajo divji valovi strasti, zaviti v sence zelo dolge noči. Sredi te nevihte 

sem se pojavil in moja ljubezen, ki vam pomaga, je bila kot svetilnik, ki osvetljuje pot, ki vas vodi v 

pristan odrešenja. 

46 Toda ali mislite, da sem prišel, da bi vašemu duhu podaril videnje onkraj tega materialnega 

življenja? - Ne, ljudje, ne podeljujem vam novega daru ali nove sposobnosti; vse ste nosili v sebi od 

svojega izvora. Vendar morate razumeti, da je v vašem bitju zasijalo le tisto, kar ste razvili in uporabili. 

Tisto, kar ste pozabili, zanemarili ali niste upoštevali, pa je še naprej obstajalo - čeprav na skrivaj - kot 

mirujoča sposobnost. Kajti kar ti dam, ti nikoli več ne vzamem. 

47 Mnoge skrite sposobnosti so v vašem bitju mirovale in čakale na moj glas, da jih prebudim. Zdaj 

pa je prišel čas vstajenja, ko boste vsi slišali isti glas, ki ga je Lazar slišal po tem življenju, ko sem mu 

rekel: "Vstani in hodi!" 

48 Blagor tistemu, ki je znal čakati na moj prihod, saj bo njegovo prebujenje popolno, njegova 

duhovnost pa mu bo omogočila prepoznati vse, kar vsebuje novo sporočilo. 

49 Delajte z ljubeznijo, tako na materialnem kot na duhovnem področju, in imeli boste moj mir. 

Naučite se vztrajati, dokler ne boste končno poželi sadov svojih žrtev in prizadevanj. 

50 Ljubezen, da boste lahko dosegli višji duhovni razvoj. Kajti sprašujem vas ljudi: "Kaj ste storili s 

svojim duhom?" In vam, duhovi: "Kaj ste storili s telesom, ki sem vam ga zaupal?" Ne eden ne drugi mi 

ne bosta mogla odgovoriti, saj se še zdaleč ne zavedate resnosti svojih prestopkov in slabosti. Samo jaz 

lahko presojam vaša dela, zato vam pošiljam ta žarek svetlobe, da bi se, razsvetljeni s svojo vestjo, videli v 

ogledalu moje resnice. 

51 Ste pozabili, da je vaš duh podvržen zakonu evolucije, ki mu ne smete ubežati? Kaj se je zgodilo z 

izvornim bistvom, ki sem ga položil v vaše srce in je seme ljubezni, življenja in razvoja navzgor? Teh 

besed ne razumeš več; zdi se, kot da bi ti govoril v jeziku, ki ti je tuj. 

52 "Ljubiti je bil namen, zaradi katerega ste bili ustvarjeni. Ljubiti svojega Očeta in v njem vse svoje 

brate, to je zakon, ki ste ga pozabili in izbrisali iz svojih misli. 
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53 Življenje vam na vsakem koraku daje čutiti in plačevati za svoje prestopke s strašljivo bolečino, 

toda namesto da bi se ustavili in razmislili o svojih dejanjih, dovolite, da se vaše srce še bolj strdi in 

zastruplja. 

54 Niste hoteli poslušati glasov, ki so vas nagovarjali, da bi vas ustavili na vaši nori poti, in prišli ste 

do roba brezna, v katerega se nameravate potopiti in s seboj odpeljati svoje brate. 

55 Kdo od vas si lahko predstavlja globino brezna, ki ste ga razdejali s tolikšnim sovraštvom in 

pokvarjenostjo? - Nihče, nihče si ne more predstavljati teme ali trpljenja, ki se je skozi stoletja, tisočletja 

in eone nabralo v tej neizmerni čaši trpljenja. 

56 Sprašujem ljudi tega časa, ki se imajo za najnaprednejše v vsej zgodovini tega sveta: Ali niste ob 

vsej svoji nadarjenosti našli načina, kako vzpostaviti mir, pridobiti moč in doseči blaginjo, ne da bi 

pobijali, uničevali ali zasužnjevali svoje sosede? Ali verjamete, da je vaš napredek resničen in realen, ko 

se moralno valjate v blatu in duhovno tavate v temi? Ne bojujem se proti znanosti, saj sem jo sam podaril 

človeku; nasprotujem pa namenu, za katerega jo včasih uporabljate. 

57 Želim, da bi bili veliki v razumevanju in modri v naukih, s katerimi sem vas obkrožil, vendar naj 

vam bo vest vedno svetilnik pri vseh življenjskih korakih. Takrat se vam ne bodo razvile le sposobnosti 

vašega duha, temveč boste občutili tudi zdravje in moč, ki bosta vstopila v vaše telo. 

58 Spomnite se, da sem vam rekel: "Človek ne živi samo od kruha, ampak od vsake Božje besede." S 

tem sem vas želel naučiti, da je v vašem bitju nekaj, česar ne morete zadovoljiti samo s tem, kar imate na 

tem svetu, ampak morate za to poiskati tisto, kar je onkraj materialnega, to je tisto, kar se nahaja samo v 

popolni sferi, iz katere izhaja duh: Bog. 

59 Niti za trenutek niste zgrešili moje svetlobe. Toda vi ste kot hladne kamnite plošče, ki pokrivajo 

grobove, ki se za trenutek malo ogrejejo, a se takoj spet ohladijo. 

60 Moja moč in potrpežljivost sta neizčrpni, in če želite, da vam dam še en dokaz ljubezni na robu 

brezna, vam ga bom dal. Vendar vam moram povedati, da bo v tej neskončni ljubezni, ki vam jo zdaj še 

enkrat izkazujem, prisotna tudi moja modra in neizprosna pravičnost. 

61 Da vam pomagam, morate verjeti vame, vendar bodite budni in pripravljeni na boj. Bodite 

bojevniki, vendar ne tisti, ki uničujejo življenja svojih soljudi, temveč tisti, ki gradijo z ljubeznijo, moralo, 

mirom in dobrimi deli. 

62 Ne dovolite, da bi vas potrebe ali stiska pripravile do tega, da bi se vrnili k materialističnemu 

načinu življenja. Nasprotno, duhovno se dvignite ob skušnjavah in preizkušnjah. Resnično, povem vam: če 

boste znali izkoristiti te preizkušnje in življenjske preizkušnje, se boste lahko skozi njih dvignili v višje 

življenje in postali pogumni, plemeniti in goreči učenci Očetove ljubezni. 

63 Moškim in ženskam, ki so kot očetje in matere družin navzoči na moji učni besedi, sporočam, naj 

se oborožijo s pogumom, svetlobo in mirom, kajti na zemljo prihajajo veliki dogodki in oni morajo mirno 

vztrajati na svojih položajih. 

64 Vedno iščite tisto, kar vašim otrokom daje čast in moč, in jim z njihove poti odstranite napake, ki 

bi jih lahko ovirale. 

65 Nisem pozabil obljub, ki ste mi jih dali, da se boste odvrnili od materialnih prizadevanj in se vrnili 

na duhovno pot, ki je zakon ljubezni in usmiljenja in jo vedno osvetljuje luč vaše vesti. 

66 Ko so vaši koraki na tej poti varni, morate pozabiti nase in se posvetiti potrebam svojih bratov. 

67 Takrat boste izkusili, da je bil v vseh tistih, ki ste jih pustili ravnodušno mimo, grenak kelih 

trpljenja, rana ali težak križ. 

68 Koliko je src, ki tiho jočejo nad svojim trpljenjem, ne da bi jih kdo opazil! Koliko grenkobe se 

skriva za nasmehom, ki si ga ne znate razlagati! Toda jaz, ki čutim vsako stisko in bolečino in berem v 

srcih, vam pravim: Pripravite se na to, da boste razvili intuicijo in prebrali notranjost svojih bratov, saj se 

srca ne bodo vedno odprla, da bi vam pokazala svojo bolečino. 

69 Zaradi tega skrivnega žalovanja, tega notranjega joka, te žalosti, ki se ne kaže na obrazu trpečih, je 

treba prodreti v srca, kar je mogoče le z duhovnostjo, ki povzroči, da v vas zacveti dobrodelnost. 

70 O, če bi vedeli, da lahko kljub vsej svoji revščini toliko daste in naredite! Vendar ste še vedno tako 

materialno usmerjeni, da mnogi med vami verjamejo, da lahko dobra dela opravljajo le z denarjem. Zato 
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sem moral priti k vam, da vam povem, da ni prav, da jokate od bolečine, lakote in bede, ne da bi se 

zavedali, da vas teži zaklad, ki ga nosite, ne da bi se tega zavedali. 

71 Ne, ljudje, ni samo breme vaših grehov tisto, ki vas bremeni. Stvar je v tem, da se vaše telo, vse 

bolj oslabljeno v strasteh in bojih tega življenja, ne more upreti moči, moči lastnega duha, ki se bori, da bi 

svojo materijo osvobodil njenih slabosti. 

72 Spomnite se noči, ko sem se rodil kot človek: Bilo je mrzlo in temno, vendar ne tako zelo, kot je v 

tem času srce človeštva. Medtem ko je bil Moj Duh tisto noč poln veselja, ker je prišel prebivat med ljudi, 

so oni spali v globokem dremežu, neobčutljivi za Mojo navzočnost in niso vedeli, da je prišel Obljubljeni. 

Potem se je začela Moja pot trpljenja. 

73 Slama, ki je služila kot zibelka za novorojenčka, in toplota nezahtevnih živali sta bili edini stvari, 

ki ju je imela družina ob mojem prihodu na voljo. 

74 Menite, da je narava neobčutljiva za božanske manifestacije, vendar je to človeška zmota, saj je 

razen vas vse ustvarjeno, od največjega do najmanjšega, podvrženo mojemu zakonu, od katerega ne more 

odstopiti. Samo človek, ki je bil oblikovan drugače kot vsa bitja, saj ima duha, vest in svobodno voljo, je 

tisti, ki ostaja neobčutljiv za mojo božanskost. 

75 Zakaj si svoje srce tako zakrknil, da ne čutiš Očetove navzočnosti in ne slišiš njegovega glasu? - 

Zaradi vaše svobodne volje. Zdaj nisem prišel kot človek, a sem kljub temu občutil hladnost srca brez 

ljubezni, s katerim me je sprejelo človeštvo. 

76 Ne mislite, da je ta točka na zemlji, kjer se sliši ta beseda, edini kraj, kjer se nahajam s svojimi 

otroki. Resnično, povem vam: Moja pojavnost v različnih oblikah je univerzalna. 

77 Elija, ki se je med vami uveljavil kot predhodnik mojega oznanjevanja po človeškem umu, ni 

prišel samo v to deželo, kjer živite. Hodil je od enega kraja na zemlji do drugega in oznanjal novo dobo in 

prihod nebeškega kraljestva. 

78 Z vseh strani so se slišali glasovi, ki so napovedovali Moj prihod k vam: narava je pretresala 

zemljo, znanost se je čudila novim razodetjem, duhovni svet je hitel k človeštvu, a človeštvo je ostalo 

gluho za te glasove, znanilce nove dobe. 

79 Poplava božanske svetlobe se je spustila, da bi ljudi iztrgala iz teme. Toda ti, sebični in 

materializirani, ki si še zdaleč niso prizadevali za popolnost duše, za moralno izboljšanje svojega življenja 

na zemlji, so to svetlobo uporabljali, da bi si ustvarili prestole in slavo, udobje in užitke za telo ter, če so 

menili, da je to potrebno, orožje za uničevanje življenj svojih soljudi. Njihove oči so bile zaslepljene z 

intenzivnostjo moje svetlobe in njihova nečimrnost je postala njihova poguba. Toda povem vam, da bodo 

prav v tej luči našli resnico, odkrili pot in se rešili. 

80 Tisti, ki so bili sposobni sprejeti to svetlobo v svoje misli in so jo sprejeli kot božansko sporočilo, 

je njihova vest vodila njihove korake in služila kot vodilo za njihova dela. Imeli so namreč slutnjo, da je 

Gospod spet prišel in da je z ljudstvom. 

81 Predstavniki različnih sekt in denominacij me niso hoteli sprejeti, saj jim njihovo srce, 

dostojanstvo in lažna veličina preprečujejo, da bi me sprejeli v duhu. Zato so se po vsej zemlji oblikovale 

skupine, bratstva in združenja tistih, ki čutijo navzočnost nove dobe, ki iščejo samoto, da bi molili in 

sprejemali Gospodove navdihe. 

82 Vi, otroci moji, pripadate tem množicam, ki so se postopoma oblikovale v luči božanskega 

navdiha, čeprav vam moram povedati, da imate ta navdih, spremenjen v človeško besedo, po milosti. Zato 

morate veliko bdeti, moliti in premišljevati, da ne bi padli v zmoto ali zgrešili namena tega duhovnega 

nauka. 

83 Kaj bi vas lahko na poti pokvarilo? - Marnost, moje ljudstvo. 

84 Resnično, povem vam: ta navdih bo zmagal med ponižnimi, usmiljenimi in tistimi, ki si želijo 

resnice, pravičnosti in miru. 

85 Zaradi miru in moči, ki ju boste pridobili v molitvi, boste marljivo in neutrudno sejali dobro, 

dvigali padle, spodbujali vero ter bili blagoslov in tolažba med vsemi ljudmi na zemlji. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 38  
1 Sprejemam 'zadnje' in jih prelivam z isto lučjo, ki sem jo dal 'prvim', tako da se dvigajo in 

oznanjajo moj nauk. 

2 Kratek je čas, ko boste še vedno slišali mojo besedo, saj sem vam napovedal, da vam bom prenehal 

govoriti v letu 1950, in po tem času moj glas ne bo več zvenel skozi človeški um. Tisti, ki so jo slišali in ji 

verjeli, se bodo počutili zadovoljne in močne, tisti, ki so po poslušanju dvomili, pa bodo zmedeni. 

Nasprotno pa bodo mnogi, ki me še nikoli niso slišali, iskali moje učence in jih spraševali, kaj so se naučili 

od Mojstra. 

3 Iščite luč in naj tisti, ki jo ima, pomaga najti luč vsem, ki hodijo v temi. Za tistega, ki ima v tem 

življenju zmedene ideje, je zmeda še večja, ko vstopi v duhovno dolino. Zato sem v teh treh obdobjih stal 

ob strani vsem svojim otrokom in jim pokazal pot, po kateri se morajo dvigniti z razvojem svojega duha. 

4 O življenju duha sem vam razkril vse, kar ste postopoma sposobni razumeti. Danes vam 

predstavljam še globlji vidik tega znanja. 

5 To je čas, o katerem sem vam prerokoval, da me bo gledalo vsako oko. Vsak duh me bo slišal, in 

ko bo človeštvo razumelo ta nauk, ljudje ne bodo več zapadli v malikovanje ali fanatizem, saj se bodo 

naučili dvigniti svojega duha k meni s preprostostjo in čistostjo, ki jo daje spiritualizacija. 

6 Duh ljudi se počasi prebuja, ko v glasu svoje vesti slišijo odmev nebeškega zvona. To je Elijev 

duh, to je glas tistega, ki kliče v puščavi, nevidni glasnik tega časa, ki kot pastir ljubeče poziva svoje ovce, 

naj poslušno vstopijo v ogrado miru, ki jih čaka. 

7 Kdor misli, da je čudno, da zapuščam svoje kraljestvo in iščem grešnike, me resnično ne pozna. 

Pravične puščam zadaj, saj so rešeni in imajo vse. Prihajam k zapuščenim, izgubljenim in umazanim, ker 

so tudi oni moji otroci, ki jih ljubim kot pravične, in ker jih želim pripeljati v svoj dom, da bi lahko uživali 

svojega Očeta. 

8 Če bi ljubil samo pravične in preziral grešnike, ali bi vaša vest mislila, da je Oče ravnal pravično? 

9 Pokažem vam način, kako naj se oprhate svojih madežev in se pred menoj opravičite: S tem, da 

delate dobro svojim bratom in izvajate dobrodelnost v različnih oblikah. 

Že danes lahko posredujete, kar ste se naučili. Lahko tudi obiskujete bolnike in jim s svojo ljubeznijo 

dajete balzam v mojem imenu, kajti v svoji veri boste našli moč, da zdravite, in vaše usmiljenje bo 

najboljši balzam. Naj nihče ne dvomi, ali ima dar za to ali ne. 

10 Brez pomislekov se lotite dobrodelnosti, ker menite, da ste revni. Ko je bil Jezus s svojimi učenci v 

drugi dobi, jim je povedal to priliko: "Neki cestninar je vstopil v tempelj in pustil kovanec kot miloščino. 

Tedaj je dobro oblečen farizej dal sedem denarcev, ki so padali drug za drugim, da bi ga opazili in da bi 

vsi videli, da je njegov dar velik. Kasneje je bolna in revna ženska pokleknila, da bi molila, nato pa 

položila dva kovanca majhne vrednosti, ki sta bila vse, kar je imela. Jezus je rekel svojim učencem: 

"Glejte, tisti, ki je mislil dati več, je dal manj, ona, ki je dala manj, pa je dala več, ker je dala vse, kar je 

imela, torej tudi kruh, ki ga je imela tisti dan jesti." 

11 Vam, ki me poslušate, bom dal razumeti, koliko nosite v sebi, da se ne boste nikoli počutili 

potrebne pred resnično potrebnimi. 

12 Vi ste tisti, za katere je bilo nekoč rečeno, da bodo živeli v dobi Svetega Duha. To je doba 

svetlobe, v kateri bo vsak duh odprl oči resnici. Moj srp je že začel izrivati plevel s koreninami. Ne čudite 

se, da sem prišel, ko se svet zapleta v vojne; to je bilo napovedano. 

13 Ljudje so skozi znanost videli toliko svetlobe, da so bili zaslepljeni. Ko pa bo ta slepota minila, 

bodo po mojem usmiljenju spoznali pravo pot in se na njej srečali z menoj, ki bom osvobodil in rešil 

izgubljene, kot to stori pastir z izgubljenimi ovcami. 

14 V tem času nisem postal človek med vami, prišel sem le kot luč, ki jo pošiljam iz svojega 

kraljestva vašemu duhu. Iz neskončnosti te navdihujem, da se bo jutri tvoj duh v svoji molitvi dvignil k 

meni. 

15 Danes morate poskrbeti, da se bo vaša duša očistila s pomočjo vaše opreme in da bo med vami 

čutila mojo navzočnost. Oduhovite se, da boste znali prejeti vse, za kar prosite, kar zame nikoli ne bo 

preveč. Ne pozabite na potrebe svoje duše, ki je obremenjena z zahtevami telesa. Zavedajte se, da vam 
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najbolj primanjkuje božanskih navodil, in zdaj, ko jih v tej obliki izobilno prejemate, jih poiščite, 

spoznajte in uporabite z deli ljubezni do svojih bratov. 

16 Želim, da bi v tebi videli razumevanje mojega nauka in izboljšanje tvojega življenja, tako da bi to 

delo, ki sem ti ga razodel, varovali kot dragulj neprecenljive vrednosti, da ne bi postali nečimrni zaradi te 

milosti, da je ne bi odrekali nikomur, ki jo potrebuje, in da iz nje zagotovo ne bi imeli materialne koristi. 

17 Resnično, povem vam, tempelj šestega pečata ne bo nikoli tržnica ali roparski brlog. To svetišče, 

ki je v duhovnem svetu, ima odprta vrata, da lahko vanj vstopijo vsi moji otroci. Tam bo grešnik našel 

odrešitev, sovraštvo, želja po maščevanju in slaba nagnjenja bodo izginili. 

18 V tem času vas pripravljamo, da boste to veselo novico oznanjali z resnično vero in pogumom. 

Prav tako želim, da je razlaga, ki jo dajete moji besedi, pravilna, da bodo vaša dejanja glasnejša. Ne želim, 

da bi bili med mojimi učenci fanatiki, puritanci ali entuziasti, ampak da bi bila vzvišenost vašega duha 

notranja, vsa vaša zunanja dejanja pa preprosta in naravna; ko se bo to ljudstvo množilo kot zvezde na 

nebu in kot pesek na morju, naj bo sestavljeno iz resničnih učencev mojega duhovnega pouka, da bodo 

razlagalci besede, ki so jo slišali, in tisti, ki bodo s svojimi deli pričevali resnico mojega nauka. 

19 Ne bojte se časa, ko boste morali spregovoriti, ne zaupajte ne meni ne sebi. Rekel sem vam, da v 

uri preizkušnje ne smete razmišljati o tem, kaj boste rekli, da bosta vaša vera in duhovna vzvišenost 

dovolj, da bo moja božanska luč spregovorila skozi vaša usta. Če vas bodo ljudje prosili za razlago ali 

utemeljitev navdiha, ki ste ga prejeli, vam bom dal razumeti resnico svojih razodetij, da jih boste lahko 

razložili svojim bratom. 

Med njimi bodo tudi moji preroki, ki bodo imeli nalogo prebuditi ljudi. Ne smejo pa storiti tega, kar je 

storil prerok Jona, ki je šel v pogansko in grešno mesto, da bi ga posvaril, ter njegovim prebivalcem 

napovedal nesrečo, trpljenje, kuge in bolezni, če se ne obnovijo. Ko je prišel čas, da se njegova prerokba 

uresniči, je z velikim začudenjem ugotovil, da se njegove besede niso uresničile, saj so ljudje namesto 

nesreče, kot je napovedal, uživali mir, zdravje in blaginjo. 

Prerok se je osramočen umaknil v samoto, kjer je govoril s svojim Gospodom in mu rekel: "Zakaj se 

beseda, ki si mi jo dal v usta, ni izpolnila? Poglej, namesto da bi me ti ljudje imeli za Tvojega preroka, me 

imajo za sleparja." 

Nato pa je zaslišal Očetov glas, ki mu je odgovoril: "Poslal sem te, da bi oznanil obiske, ki se morajo 

zgoditi, ko bodo ti ljudje gluhi za mojo besedo. Vendar so te poslušali in se pokesali, strmoglavili svoje 

lažne bogove, pokleknili in me častili, jokali ob spoznanju svojih prestopkov in s strahom pričakovali 

mojo sodbo. 

20 Videl sem jih opremljene in namesto trpljenja sem jim poslal veselje in mir. Ali mislite, da bi 

moral samo zato, da bi izpolnil vašo besedo, kot jo razumete vi, raniti tisoče? Če ne simpatizirate z enim 

od njih - simpatiziram z vsemi! Beseda, ki ste jo dali, je bila namenjena temu, da bi se obnovili in se tako 

izognili obiskom. Spreobrnili so se, zato glej, kako so tam polni veselja in vere v pravega Boga!" 

21 Učenci, imejte v mislih ta učenja, saj so to primeri, ki vam bodo koristili na vaši poti. V tebi 

počivajo darovi duhovnega videnja, preroških sanj in intuicije, tako da boš vedno videl svojo pot 

osvetljeno in da bodo tvoji bratje pozorni. 

22 Vaša naloga je opozarjati, prebujati, oznanjati. Toda zavedajte se, da bodo vaši bratje, če bodo 

molili, lahko spremenili dogodke. Vendar se zaradi tega ne smete počutiti prevarani ali izgubiti vere. Vaša 

usoda je omejena na preprečevanje trpljenja in vzpostavljanje miru. Če s svojimi darili dosežete ta rezultat, 

ste lahko zadovoljni. Molite za mir človeštva, vsi skupaj oblikujte svetišče, v katerem bodo vaši bratje 

našli odrešitev, mir in navdih. 

23 Pridite in jejte ta kruh, ki je moja beseda, da bi, medtem ko hranite svojega duha z mojo milostjo, 

jaz med vami potešil svojo žejo po ljubezni. Ko ste ljubili svoje brate, ste ljubili tudi mene; ko ste odpustili 

svojim sovražnikom, ste se spravili z menoj in na oltar svoje vere položili daritev svojih zaslug, daritev, ki 

je vedno všeč moji božanskosti. 

24 Poslušajte: Jaz sem tisti, ki vas je oblikoval po svoji podobi in sličnosti. Jaz sem edini Bog, nihče 

ni obstajal pred menoj, moj Duh ni bil ustvarjen, jaz sem večen, vedno sem bil in vedno bom. 

25 Razkril sem vam svoje bitje in Trojico, ki obstaja v meni, to Trojico, ki jo prepoznavate v Očetu, 

ki je Jehova in ki vam je dal Zakon v prvi dobi, v "Besedi", ki vas je v drugi dobi po Jezusu učila ljubezni, 
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in v Svetem Duhu, ki vas napolnjuje z lučjo in modrostjo ter vam razlaga vsa razodetja v tej tretji dobi, v 

kateri daje vibracije v vsakem duhu in se med vami razodeva prek človeškega uma. 

26 Oče je po ustih svojih prerokov napovedal Kristusov prihod, Jezus pa je napovedal razodetje 

Svetega Duha, Duha resnice. To so tri faze razodetja, po katerih sem se razodel človeštvu kot Zakon, 

Ljubezen in Modrost; trije načini razodetja in en Bog, trije načini delovanja in ena Volja, ena Ljubezen. 

27 Če je Oče večen, je večen tudi Sin, saj je božanska Beseda, ki je spregovorila v Jezusu, vedno bila 

v Očetu. Sveti Duh je večen, ker je Božja modrost, ki je bila vedno v njem. Ko sem torej oblikoval človeka 

po svoji podobi in sličnosti, kar pomeni, da v njem obstaja podoba te Trojice, sem mu dal tri sestavine 

bivanja, to je meso, dušo in duha. To je bitje, ki je sestavljeno iz treh osnovnih sestavin: materialne - 

telesa, duhovne - duše in božanske - duha. 

28 Na najbolj vzvišenem mestu vaše duše sije iskra moje božanske inteligence, ki je vaš duh, zato ste 

v resnici otroci mojega duha. 

29 Želel sem, da bi bili deležni sreče biti oče, zato sem vas naredil za starše človeških bitij, da bi dali 

obliko takšnim bitjem, ki bi bila podobna vam in v katera bi se utelešala duhovna bitja, ki sem vam jih 

poslal. Ker je materinska ljubezen v božanskem in večnem, sem želel, da bi v človeškem življenju 

obstajalo bitje, ki bi jo utelešalo, in to bitje je ženska. 

30 Na (nekem) začetku življenja je bilo človeško bitje razdeljeno na dva dela in tako sta bila 

ustvarjena dva spola, eden - moški, drugi - ženska; v njem moč, inteligenca, dostojanstvo, v njej nežnost, 

milina, lepota. Prvi je seme, drugi rodovitna zemlja. Tu sta dve bitji, ki se lahko počutita popolna, 

dovršena in srečna le, če sta združena. V svoji harmoniji bodo tvorili enotno "meso", enotno voljo in 

enoten ideal. 

31 Kadar to zvezo navdihujeta vest in ljubezen, se imenuje zakonska zveza. 

32 Zakon o zakonski zvezi je prišel kot luč, ki je govorila skozi vest "prvih "*, da bi spoznali, da 

zveza moškega in ženske pomeni zavezo s Stvarnikom. Plod te zveze je bil otrok, v katerem se je prelila 

kri njegovih staršev kot dokaz, da se to, kar je združeno pred Bogom, na zemlji ne sme razdružiti. 
* Izraelci prvič 

33 Sreča, ki jo čutita oče in mati, ko se jima rodi otrok, je podobna tisti, ki jo je Stvarnik doživljal, ko 

je postal oče in dal življenje svojim zelo ljubljenim otrokom. Kasneje, ko sem vam po Mojzesu dal 

zakone, da bi razumeli izbiro partnerja in si ne bi želeli žene svojega bližnjega, je bilo to zato, ker so ljudje 

zaradi svoje svobodne volje zašli na poti prešuštva in strasti. 

34 Ko je ta čas minil, sem prišel na svet v Jezusu in povzdignil zakonsko zvezo ter z njo človeško 

moralo in krepost s svojimi milostnimi navodili, ki so vedno zakon ljubezni. Govoril sem v prilikah, da bi 

bila moja beseda nepozabna, in zakonsko zvezo sem naredil za posvečeno institucijo. 

35 Zdaj, ko sem ponovno med vami, vas prosim, moški in ženske: Kaj ste naredili iz poroke? Kako 

malo jih lahko odgovori zadovoljivo! Moja sveta ustanova je bila oskrunjena, iz tega vira življenja izvirata 

smrt in bolečina. Na čisti belini tega lista zakona so madeži in znamenja moškega in ženske. Sadež, ki bi 

moral biti sladek, je grenak in čaša, ki jo ljudje pijejo, je polna žolča. 

36 Odstopate od mojih zakonov, in ko se spotaknete, se prestrašeno sprašujete: Zakaj je toliko 

bolečine? -: Ker so mesene želje vedno preglasile glas vesti. Zdaj vas sprašujem: Zakaj nimate miru, 

čeprav sem vam dal vse, kar je potrebno, da bi bili srečni? 

37 Na nebu sem razprl modri plašč, da bi pod njim zgradili svoja "gnezda ljubezni", da bi tam, daleč 

od skušnjav in spletk sveta, živeli s preprostostjo ptic, kajti v preprostosti in iskreni molitvi je mogoče 

občutiti mir mojega kraljestva in razodetje mnogih skrivnosti. 

38 Moški, če je partner, ki ste si ga izbrali, kot neplodna zemlja, ki vam ni dala sadov, ste se odpravili 

iskat novo zemljo in pozabili, da bi se morali posvetiti svoji usodi in dolžnosti sprave. Zakaj krivite usodo 

za preizkušnje in trpljenje, s katerimi se srečujete v zakonu, ko pa ste sami izbrali to pot? 

39 Vsakdo, ki sklene zakonsko zvezo pred mojo božanskostjo - tudi če njegove zveze ne potrdi noben 

duhovnik -, sklene z menoj pogodbo, ki ostane zapisana v Božji knjigi, v kateri so zapisane vse usode. 

40 Kdo lahko izbriše ti dve prepleteni imeni? Kdo lahko v svetu razpusti to, kar je bilo združeno v 

mojem zakonu? 
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41 Če bi vas ločil, bi uničil svoje delo. Če ste me prosili za združitev na zemlji in sem vam jo odobril, 

zakaj se pozneje ne držite svojih zaobljub in ne zanikate svojih priseg? Ali ni to posmeh mojemu zakonu 

in mojemu imenu? 

42 Vam, neplodnim ženskam, Mojster pravi: "Zelo ste si želele in prosile, da bi vaša maternica 

postala vir življenja, in upale ste, da se bo nekega večera ali jutra v vas zaslišalo utripanje nežnega srca. 

Toda dnevi in noči so minili, iz tvojega naročja pa so se izmuznili le jok, saj noben otrok ni potrkal na 

tvoja vrata. 

43 Koliko vas, ki me slišite in ki vam je znanost odvzela vsako upanje, bo moralo postati plodnih, da 

boste verjeli v mojo moč in da me bodo mnogi prepoznali po tem čudežu. Opazujte in bodite potrpežljivi. 

Ne pozabite mojih besed! 

44 Očetje družin, izogibajte se napakam in slabim zgledom. Od vas ne zahtevam popolnosti, le 

ljubezen in skrb za vaše otroke. Pripravite se duhovno in telesno, saj v onstranstvu velike legije duhov 

čakajo na trenutek, da postanejo ljudje med vami. 

45 Hočem novo človeštvo, ki se bo povečalo in pomnožilo ne le po številu, ampak tudi po kreposti, 

tako da bodo ljudje videli obljubljeno mesto blizu in da bodo njihovi otroci prišli prebivat v novi 

Jeruzalem. 

46 Želim, da bi zemljo napolnili ljudje dobre volje, ki so sadovi ljubezni. 

47 Uničite Sodomo in Gomoro te dobe, ne dovolite, da bi se vaše srce navadilo na njune grehe, in ne 

storite enako njunim prebivalcem. 

48 Na ta način vas pripravljam na tretje obdobje, saj bodo prišle množice, ki sem vam jih napovedal. 

49 Vsak naj prevzame vlogo, ki mu pripada, in tako zdaj poslušajte moj nauk v priliki: 

50 "Pred Bogom je bil duh, poln svetlobe, čistosti in nedolžnosti, ki je rekel svojemu Gospodu: "Oče, 

povej mi, kaj je moja naloga, saj ti želim služiti." Gospod mu je ljubeznivo odgovoril: "Bodi potrpežljiv, 

na svetu bom združil moškega in žensko in iz njune zveze se bo rodil sin, v katerega se boš utelesil, da boš 

kot človeški otrok pridobil izkušnje v preizkušnjah sveta in boš občutil nežnost matere in ljubečo pomoč 

očeta, ki ti bo blizu." 

51 Duh se je veselil in čakal. Medtem pa je Gospod združil moškega z žensko z vezmi ljubezni in ju 

tako (združena) poslal na njuno življenjsko pot. - — 

52 V maternici ženske je vzklilo novo bitje, nato pa je Bog poslal tega duha, da je postal meso v tem 

telesu, in v devetem mesecu je zagledal luč sveta. 

Mati je bila presrečna, oče pa ga je ponosno gledal. Ta sin je bil delo obeh, bil je sad njune ljubezni. 

Ženska se je počutila močno, moški pa se je počutil nekoliko podoben svojemu stvarniku. Oba sta se 

posvetila skrbi za to nežno srce. 

53 Duh, ki je oživljal sina, je zažarel, ko je zagledal materin sladek pogled in očetov resen, a ljubeč 

obraz. 

54 Čas je tekel in oče se je v boju za življenje oddaljil od ljubezenskega gnezda, zašel na kriva pota in 

hodil tako daleč, da se je izgubil in v trnovem grmovju pustil drobce svoje obleke. Jedel je strupeno sadje 

in odganjal rože, ki jih je našel na poti. Ko se je počutil slabo in depresivno, se je spomnil na svoje bližnje, 

ki jih je zapustil. Poskušal se je vrniti in jih poiskati, vendar mu je zmanjkalo moči. Nato je zbral vse moči 

in se na dolgi cesti, ko se je vlekel in spotikal, pripeljal do vrat svojega doma. Žena ga je sprejela v naročje 

s solzami v očeh, njegov sin je bil bolan in umiral. 

55 Ko je oče videl umirajočega sina, je prosil Božje usmiljenje za njegovo ozdravitev, si v obupu 

razmršil lase in bogokletel. Toda ta duh se je ločil od njegovega telesa in odšel v onstranstvo. Starša sta 

ostala obupana in sta se izmenično obtoževala za nesrečo, ki ju je doletela: on, ker je odšel, ona, ker ga ni 

mogla zadržati. 

56 Ko je ta duh prišel pred Stvarnika, je rekel: "Oče, zakaj si me vzel iz rok sladke matere, ki je zaradi 

moje odsotnosti jokala in bila obupana?" Na to mu je Gospod odgovoril: "Čakaj, bodi potrpežljiv, saj se 

boš znova vrnil v isto maternico, ko bodo spoznali svoje napake in razumeli moj zakon." 

57 Moški in ženska sta še naprej živela združena, sama in se notranje kesala za svoje prestopke, ko so 

ju ponovno presenetila znamenja novega otroka. Bog je poskrbel, da se je duh znova vrnil v maternico, in 

mu rekel: "Bodi v telesu, ki se pripravlja na življenje, in se znova okrepčaj v maternici." 
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58 Starši, ki so mislili, da je prvorojenec izgubljen, niso vedeli, da se je vrnil mednje. Toda praznino, 

ki jo je zapustil prvi sin, je zapolnil drugi, v naročje doma sta se vrnila veselje in mir, mati se je spet 

nasmehnila in tudi oče se je razveselil. 

59 Človek se je bal zapustiti svoje in se je trudil, da bi jih z ljubeznijo negoval, dokler je bil z njimi. 

Toda čas ga je pripravil do tega, da je pozabil na svoje pretekle izkušnje, in v skušnjavi slabih prijateljev je 

padel v razvade in skušnjave. Žena mu je očitala in ga začela zavračati; dom se je spremenil v bojno polje. 

Moški je kmalu obležal premagan, bolan in oslabljen, ženska pa je pustila otroka samega v zibelki in odšla 

iskat kruh za nedolžnega otroka in hrano za tovariša, ki ga ni znal ne ljubiti ne zaščititi. Trpela je 

ponižanja in zlorabe, prenašala nevarnosti in se upirala željam hudobnih ljudi ter tako zagotavljala 

vsakdanji kruh svojim bližnjim. 

60 Bog se je usmilil nedolžnega duha, in še preden je odprl oči za svetlobo razuma, ga je ponovno 

poklical. Ko pa se je duh znašel pred svojim Gospodom, mu je z bolečino dejal: "Oče, spet si me iztrgal iz 

rok tistih, ki jih ljubim. Poglejte, kako težka je moja partija! Zdaj te prosim, da me pusti za vedno v 

njihovem ali v tvojem naročju, a naj me ne vlačijo več sem in tja, utrujen sem." 

61 Ko se je moški prebudil iz malodušja, je zagledal novo podobo bolečine: žena je neutolažljivo 

jokala ob vzglavju postelje, kjer je ležal mrtev drugi sin. Moški si je hotel vzeti življenje, a ga je žena 

ustavila z besedami: "Ne vzemi si življenja, drži roko nazaj, zavedaj se, da smo mi sami vzrok, da nam je 

Bog vzel otroke." Moški se je umiril, saj je spoznal, da je v teh besedah tudi kanček resnice. 

Dnevi so minevali in prinesli mir v srca, ki so se z bolečino spominjala svojih umrlih otrok, ki so bili 

veselje tega doma, ki je odtlej tonil v opustošenje. 

62 Nato je Duh vprašal svojega Gospoda: "Oče, ali me boš spet poslal na zemljo?" "Da," mu je rekel 

Gospod, "in tako pogosto, kot je potrebno, dokler ta srca ne postanejo gladka." - Ko se je ponovno utelesil, 

je bilo njegovo telo bolno, saj sta bila bolna njegova mati in oče. Ta duh se je s prošnjo po olajšanju 

dvignil s postelje bolečine k očetu. Tokrat ni ugledal luči sveta*, na ustnicah njegovih staršev ni bilo 

nasmeha, bile so le solze. Mati je od jutra do večera jokala ob otrokovi zibelki, medtem ko je očetu, 

polnemu kesanja, bolečina prebodla srce, ko je videl, da je sin podedoval njegove lastne slabosti. 
* Tako se je rodil slep zaradi bolezni svojih staršev. 

63 Bivanje Duha v tem bolnem telesu je bilo kratko in vrnil se je v Gospodovo navzočnost. 

64 Zakonca je spet obšla osamljenost, vendar ju je bolečina združila kot še nikoli prej, njuni srci sta se 

ljubili in obljubili sta si, da bosta skupaj hodili do konca življenjske poti. Mož je opravljal svoje dolžnosti, 

ona je skrbela za moža in oba sta ozdravela. 

65 Komaj sta verjela, da jima bo Bog podelil še enega sina, a glejte, ko je Gospod videl, da v teh 

bitjih cveti telesno in duhovno zdravje, jima je poslal tega duha kot nagrado za ženino odpovedovanje in 

moževo izboljšanje, in iz ženine maternice je vzklilo majhno telo, sveže kot cvetni popek, ki je dom 

preplavila s srečo in mirom. 

66 Moški in ženska sta se na kolenih zahvalila svojemu Gospodu in jokala od sreče, medtem ko se je 

ta potrpežljivi in poslušni duh nasmehnil skozi sina in rekel Bogu: "Gospod, ne ločuj me več od mojih 

staršev. V mojem domu je mir, v njihovih srcih ljubezen, v moji zibelki toplina, v materinih prsih mleko in 

med, na mizi kruh. Oče me boža, v rokah pa ima orodje za delo. Blagoslovi nas." In Gospod jih je 

blagoslovil z veseljem v svojem Duhu ter jih pustil združene v enem "telesu", v enem srcu in v eni volji." 

(konec prilike). 

67 Danes vam pravim: Pijte iz tega vina, iz mojega navodila, in se veselite, kajti ko se zberete s 

svojim Očetom, je v Gospodovi hiši gostija. 

68 Koliko se vas prebuja v novo življenje, ko slišite mojo besedo v tem času. Bili ste mrtvi v veri, 

kajti medtem ko so zemeljski zdravniki nekaterim odvzeli vse upanje, so duhovniki drugim zavrnili 

udeležbo pri Gospodovi večerji. 

69 Odprli ste svoje srce, ko ste začutili, da moja beseda ozdravlja bolnike, da ljubeče odpušča 

grešnikom in da Učitelj vsem ponuja kruh večnega življenja. 

70 Na svoji življenjski poti si videl reke hudobije, močvirja in neplodno zemljo, ki je nihče ni znal 

narediti rodovitne. 
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71 Videli ste, kako so se polja, ki so bila nekoč rodovitna in so svetu ponujala bogate sadove miru in 

sreče, spremenila v polja krvi, uničenja in smrti. 

72 Oče se mora približati svojim otrokom. Jaz sem rosa, ki se v nočni tišini spusti na polja in pade na 

krošnje cvetov. Toda cvetlice, ki so ovenele, in srca, ki so opustila upanje, ne morejo čutiti moje ljubezni. 

73 Učenci, zavedajte se, da sem s svojimi navodili v vaših srcih prebudil čut za usmiljenje, da bi 

trpljenje ljudi naredili za svoje in ne bi bili ravnodušni do njihovih sporov, preizkušenj in tragedij. 

74 Združite svoje misli in molite za svoje brate. Slišal bom vaše prošnje in izpolnil vaše prošnje. Še 

vedno ste prešibki, da bi pozabili na svoje trpljenje ali skrbi, da bi mislili na druge. Pravim vam: Te 

preizkušnje potrjujte pogumno in z zaupanjem v svojega Gospoda, saj se ne bodo umaknile z vaše 

življenjske poti zaradi vaše preračunljivosti ali zavračanja. Z duhovnim vzponom, z vero, z notranjo 

mirnostjo pa boste obvladali najhujše stiske. Vsak trn, vsako brezno, ki ga boste premagali, bo v vašem 

duhu pustilo iskro svetlobe. Tisti, ki znajo mirno sprejemati preizkušnje, bodo začutili, da bodo trenutki 

bolečine, ki bi se drugim zdeli večni, postali krajši. 

75 To življenje je tvoja križev pot, na kateri včasih padeš, a hkrati čutiš, da s svojim križem nisi sam, 

saj te nevidni in ljubeči pomočnik vedno znova dvigne, ko padeš pod težo svoje usode. 

Ko se vam je približal volk, sem ga pregnal. Ko so neverniki in vohuni vdrli v naročje vaših zborov, da 

bi odkrili napake in vas obtožili, sem vas pokril s svojim plaščem nežnosti in jim zaprl usta. Ko so vas 

ljudje preizkušali s svojimi vprašanji, sem vam na usta prezgodaj položil glas Svetega Duha, saj se še niste 

pripravili, da bi jih prepričali z besedami luči. 

76 Ne grajam vas, ampak v dobroti svoje besede iščite upanje, popravek in tudi sodbo. Kaj bi se 

zgodilo s teboj, če bi ti laskal v tvojih pomanjkljivostih in te hvalil v tvojih grehih? Ali ni to tisto, kar 

ljudje počnejo s knezi tega sveta? - Vedno sem vas spodbujal, ko sem vas videl, da si goreče prizadevate 

za duhovni napredek, ko ste obiskovali bolnike, ne da bi razmišljali o uri ali o neprijaznem vremenu; ko 

ste stali pred sodniki, ste ostali mirni in pričevali o meni z besedami resnice. 

77 Tako ste se naučili, da so srca polja, ki jih morate obdelovati, in da večja kot so polja, večja morajo 

biti vaša prizadevanja; in da tega, kar ste posejali, ne smete zapustiti. 

78 Med vami so tudi tisti, ki bodo šli k drugim narodom in iskali nova polja za setev. Dal sem vam 

univerzalni jezik, s katerim se boste lahko sporazumevali med seboj - ne prefinjenega jezika, ki ga 

govorijo človeška usta, ampak tistega, ki ga Duh izraža z ljubeznijo. 

79 Drugim se na ta velika potovanja ne bo treba odpraviti. Zanje bo dovolj, da se pripravijo na to, da 

bodo izkazovali usmiljenje najbližjim in da bodo dajali svetlobo duhovom, ki so zmedeni. Gorje tistemu, 

ki zapira svoja vrata pred klicem teh legij v stiski, saj v svoji zmedi ne bodo odpustile! 

80 Prizadevni učenec me blagoslavlja z vsakim korakom, ker čuti, da je teža njegovega križa lahka, in 

se veseli, da mi lahko služi. Lenivec se počuti prikrajšanega za svobodo in je obremenjen z zelo težkim 

bremenom. Nikogar ne okovam in nikogar ne naredim za sužnja, nasprotno, dajem vam resnično svobodo, 

da vas ne zapor ne smrt ne bosta mogla prikleniti na verige, ampak da boste tam, kjer so mnogi mislili, da 

so izgubljeni, vi dvignili svojega duha na neskončno lestvico njegovega razvoja. 

81 Učenci: Ali ste pripravljeni odpustiti tistim, ki vas žalijo? Kdo so vaši sovražniki? - Resnično, 

povem vam, ne smete svojih soljudi imenovati sovražniki! Ne pošiljam vas proti ljudem, ampak proti 

njihovemu grehu in nevednosti. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 39  
1 Jaz sem mir, ki se spušča nad vas, saj v svetu vidim le kaos. 

2 Spremljajte in molite, delajte dobro in z usmiljenjem boste izničili vojno. 

3 Drevo znanosti, ki so ga ljudje negovali, je človeštvu prineslo grenke sadove. Zdaj pa vam dajem 

kristalno čisto vodo ljubezni, da jo boste lahko zalili in izkusili, kako drugačen bo sad, ki ga bo to drevo 

rodilo. 

4 Preden boste v mojem učenju odkrili skrivnost nege drevesa znanosti, ga bodo bičali močni orkani, 

ki bodo do zadnjega uničili njegove slabe sadeže in ga očistili. 

5 Po tem viharju bo v vašem duhu postopoma zasijala nova luč, ki se bo odražala na vseh vaših 

življenjskih poteh. 

6 Zdaj živite v času sodbe. Spomnite se, kako pogosto sem vam govoril, da srp moje božanske 

pravičnosti neutrudno izseka plevel. 

7 Tako znanost kot tudi religije ali oblastniki bodo občutili mojo pravičnost. Nič ne bo ostalo 

nepregledano z mojim pogledom ali ne bo pretehtano na moji tehtnici. Od začetka človeštva je bil greh 

obsojen na smrt in moja beseda se mora izpolniti. 

8 Ko boste, Moje ljudstvo, na zemlji videli znamenja teh dogodkov, se dvignite k meni v molitvi, 

združite se s svojo družino v eni misli in pošljite svojega duha kot glasnike Moje ljubezni svojim bratom, 

ki potrebujejo mir. 

9 Ne dvomite v moč molitve, kajti če ne verjamete v izvajanje dobrodelnosti, ne boste mogli ničesar 

dati svojim bratom. 

10 Ali vas nisem naučil, da lahko tudi razburkane sile narave slišijo vašo molitev in se umirijo? Če 

ubogajo moj glas, zakaj ne bi ubogali glasu Gospodovih otrok, ko se bodo pripravili? 

11 Tudi v času, ko sem bil z vami na svetu, sem vas učil moliti, da bi se v trenutkih preizkušenj lahko 

združili s svojim Očetom in iz njega črpali moč za izpolnitev svojega poslanstva ljubezni in usmiljenja 

med ljudmi. 

12 Molitev je milost, ki jo je Bog dal človeku, da bi mu služila kot lestev za duhovni vzpon, kot 

orožje za obrambo, kot knjiga za učenje in kot balzam za zdravljenje in ozdravitev od vsake bolezni. 

13 Prava molitev je izginila z zemlje, ljudje ne molijo več, in ko poskušajo moliti, to počnejo z 

ustnicami, namesto da bi se z menoj pogovarjali z duhom, uporabljajo prazne besede, obrede in 

pretvarjanja. Kako bodo ljudje videli čudeže, če bodo uporabljali oblike in prakse, ki jih Jezus ni učil? 

14 Potrebno je, da se prava molitev vrne med ljudi, in jaz sem tisti, ki vas je na novo učim. 

15 Blagor tistemu, ki v svoji ljubezni do drugih služi drugim kot korak v njihovem vzpenjanju k meni. 

Ko bo odprl oči in se pogledal, bo videl, da je blizu svojemu Očetu. 

16 Ne sprašujte, kaj morate storiti, da boste vedeli, da ste izpolnili svoje poslanstvo, kajti Moj zakon 

je omejen na medsebojno ljubezen. Zavedajte se, da je vsak dan vašega življenja priložnost za 

uresničevanje te božje zapovedi. 

17 Vsak lahko na svoj način izpolni poslanstvo ljubezni. 

Kdor vodi duše, kdor uči, znanstvenik, guverner, oče družine, vsi lahko služite svojemu bližnjemu, če se 

navdihujete po moji najvišji zapovedi, ki vam pravi: Ljubite drug drugega. 

18 Vse bo očiščeno, vse bo obnovljeno, tako da bodo nove generacije našle zemljo pripravljeno za 

izpolnitev svoje velike duhovne naloge. 

19 Ne izbirajte tistih, ki naj bi jih ljubili, ljubite vse brez razlike. Duhovna ljubezen ne sme poznati 

koristoljubja. 

20 Ljubezen, ki vas je učim, presega ljubezen do vaših bližnjih, ljubezen do domovine in do vas 

samih. 

21 Ne bojte se, da ne boste koristni pri tem delu ljubezni, če mislite na svojo materialno revščino. 

Oduhovite se in ne boste potrebovali zemeljskih dobrin, da bi lahko delali dobro svojemu bližnjemu. Glej, 

kako sem izbral svoje delavce med tem ljudstvom potrebnega in preprostega uma in jih naredil za 

svetovalce, zdravnike in zaupnike tistih, ki trpijo, in da k njim prihaja človek, ki potrebuje tolažbo in mir. 

22 Iz njihove ljubezni je neizčrpno tekel balzam ozdravljenja, iz njunih prej okornih ustnic je prihajala 

beseda luči, ki poučuje, obnavlja, notranje vznemirja in prepričuje. In kaj so ti delavci mislili, da nosijo v 
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svojih srcih, preden sem jim razkril njihovo dediščino? - Nič, počutili so se kot izobčenci, ki ne morejo 

prakticirati dobrodelnosti in voditi sami sebe. 

23 Poglejte, kako se pred ponižnostjo teh delavcev pojavijo bogataši, ki prosijo za pomoč, zdravniki, 

ki jih sprašujejo o svojih nerešenih težavah, in tisti, ki so se izobraževali na področju teološkega ali 

filozofskega znanja, pridejo do prve lekcije. Ali se ne čudite temu čudežu, ki se je zgodil med vami? 

Potem ga že razumete, ljudje, in razumeli ga boste tudi vi, človeštvo. Moč in bogastvo zemlje ne bosta 

dovolj, da bi vam prinesla mir, da bi bili drug drugemu koristni z materialno pomočjo, če se ne boste 

naučili ljubiti. 

24 Če je ljubezen v vašem duhu in jo pustite čutiti bližnjemu, boste videli, da se dogajajo čudeži. 

Začnite prakticirati krepost, vi, ki ste ostali neobčutljivi ali oddaljeni od usmiljenja, ljubezni, dobrote, ki so 

bistvo duhovnega življenja. In če kdo pride pred vaša vrata izčrpan od žeje, utrujenosti in lakote, ga 

posadite za svojo mizo, ne da bi pomislili, ali je v skrinjici dovolj kruha. Vprašajte svoje srce, ali to 

počnete z iskreno ljubeznijo, ko povabite popotnika k svoji mizi, z resničnim sočutjem. Če je tako, boste 

videli, da se bo kruh pomnožil, vsi se boste nasitili in v srcu popotnika se bo razplamtel plamen vere, da bi 

se mi zahvalil in me blagoslovil. V svojem življenju bo storil to, kar ste storili vi njemu, saj ste ga naučili 

lekcije ljubezni, ki je dostopna tudi najbolj omejenemu umu. 

25 Bodite ponižni, spomnite se, da sem se jaz, vaš Bog, rodil v ponižnosti in pozneje pokril svoje telo 

s preprostim efodom. Zakaj vedno sanjate o dobrih oblačilih in celo hrepenite po kraljevskih oblačilih? 

26 Tudi tvoje kraljestvo ni od tega sveta. To življenje je kot bojno polje, na katerem si zaslužite 

zasluge, da bi zmagovito vstopili v osvojeno deželo in prejeli nagrado. 

27 Nikoli ne zapuščajte križa na pol poti, ne opuščajte svoje naloge, saj bi bilo to enako, kot če bi v 

boju odvrgli orožje, strahopetno pobegnili iz boja in se odrekli zmagi, ki je čakala vašega duha. 

28 Jaz sem popolna Pot, v svojem zemeljskem življenju sem vam s svojim zgledom zapustil Knjigo 

resničnega življenja, po katere naukih se boste naučili boriti, da boste zmagali v vseh bitkah. Moj meč 

ljubezni se je neprestano boril proti zlu in nevednosti človeštva. Moje orožje ni bilo morilsko, nisem vam 

prinesel smrti, ampak večno življenje. Moja nežnost je tiste, ki so me žalili, spravila v obup in zmedo, 

moje ljubeče odpuščanje je premagalo trdoto njihovih src, moja smrt kot človek jih je prebudila v življenje 

milosti. Ali se ne spomnite, da je bil obljubljeni Mesija napovedan kot nepremagljiv borec? 

29 Čas je, da iz src ljudi vzklijejo ljubezen, odpuščanje in ponižnost kot pravo orožje proti sovraštvu 

in aroganci. Dokler bo sovraštvo sovražilo sovraštvo in aroganca aroganco, bodo narodi uničevali drug 

drugega in v srcih ne bo miru. 

30 Ljudje niso hoteli razumeti, da lahko najdejo srečo in napredek le v miru, in so tekli za svojimi 

ideali moči in lažne veličine, prelivali kri svojih bratov, uničevali življenja in uničevali vero ljudi. 

31 Človek s svojo ponosno znanostjo izziva moj zakon in povem vam, da se bom še enkrat boril proti 

njegovemu grehu. Toda človek v meni ne bo našel ponosnega in vzvišenega sodnika - kajti to so človeške 

napake - niti ne bo čutil na sebi bremena maščevanja; kajti nizke strasti so lastne vaši nepopolnosti. Srečal 

bo neizprosnega sodnika in učitelja, ki ga bo poučil o velikem nauku ljubezni. 

32 Vsi si ne želite vojn, ne gojite sovraštva ali ponosa do nedolžnih, do ljudi dobre volje in vere. Ko 

bodo izbruhnile vojne, bom dal znamenja, da bodo (ljudje dobre volje) bdeli in molili, saj bodo s svojo 

molitvijo in "bdenjem" nedotakljivi za morilsko orožje. 

33 Od vzhoda do zahoda se bodo dvignili in osramotili narodi, od severa do juga pa se bodo tudi oni 

odpravili na pot križa, da bi se vsi spopadli. V tem spopadu bo nastala ogromna pogrebna grmada, na 

kateri bo gorelo sovraštvo, ugasnila bo aroganca in uničen bo plevel. 

34 Nove generacije morajo najti čisto zemljo, da bi se lahko razcvetela mir in ljubezen. Toda pred tem 

bo izginila še zadnja sled Kajnovega zločina, katerega zapuščino človeštvo še vedno nosi. 

35 Ali vi, ki ste pod duhovnim sijajem mojih naukov, menite, da je v vsej tej bolečini, ki se približuje, 

Božja kazen ali kazen? - Ne, pravite mi, to je sad, ki smo ga vzgojili in ga bomo zdaj poželi. 

36 Vedno imam sočutje do svojih otrok, saj ste premajhni, da bi razumeli vse zlo, ki si ga delate. Zato 

se vam približujem in vam z uresničitvijo svoje besede* pošiljam svoje glasnike, da vas opomnijo in 

opozorijo na vaša slaba pota. Kdaj pa ste upoštevali moje klice? - Nikoli. - Zato človeštvo trpi. 
* To izraža, da Božja beseda prihaja do nas s posredovanjem glasovnih nosilcev, da je izrečena materialno in da 

jo poslušalci slišijo materialno - v nasprotju z duhovno prejeto besedo po navdihu! 
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37 Preljubi ljudje, ne bodite le opazovalci kaosa, ki ga boste videli. Kajti izročiti mi boste morali 

račun za mir in moč, ki ste ju prejeli. 

38 Ta mir in moč sta tam zato, da lahko molite, da se vam um ne zatemni in da se izkažete za 

prizadevne in neutrudne pri delanju dobrega, pri podžiganju vere in širjenju tolažbe med ljudmi. 

39 Preljubi učenci, razširjajte moj nauk med svoje brate. Naročam vam, da govorite jasno, kot sem 

vas naučil. Pozorno preštudirajte vse dele tega dela, kajti resnično, povem vam, jutri vas bodo zasliševali 

vaši bratje. Vem, da vas bodo vprašali, kakšno predstavo imate o Božji trojici, Kristusovi božanskosti in 

Marijini čistosti, in biti morate močni, da boste lahko prestali te preizkuse. 

40 O Trojici boste rekli, da v Bogu ne obstajajo tri različne osebe, ampak le en Božji Duh, ki se je 

človeštvu razodel v treh različnih stopnjah razvoja. Toda to (človeštvo) je v svoji nezmožnosti, da bi 

prodrlo do dna (resnice), verjelo, da vidi tri božanstva, medtem ko obstaja samo en Duh. Ko slišite ime 

Jehova, pomislite na Boga kot Očeta in Sodnika. Ko razmišljate o Kristusu, vidite v njem Boga kot 

Gospodarja, kot Ljubezen, in ko poskušate razumeti, od kod prihaja Sveti Duh, razumite, da ni nihče drug 

kot Bog, ki razkriva svojo modrost naprednejšim učencem. 

41 Če bi našel človeštvo prvih časov tako duhovno razvito kot danes, bi se jim dal spoznati kot Oče, 

Učitelj in Sveti Duh, in potem ljudje ne bi videli treh božanstev tam, kjer obstaja samo eno. Vendar ne bi 

bili sposobni razlagati mojih naukov, bili bi zmedeni in bi se oddaljili od moje poti ter še naprej ustvarjali 

dostopne in majhne bogove v skladu s svojimi idejami. 

42 Zdaj veste, zakaj se je Oče razodeval postopoma, in razumete tudi zmoto ljudi glede pojma Svete 

Trojice. 

43 V mojem božanskem duhu je neskončno število manifestacij in lastnosti. Ker pa sem se v treh 

časovnih obdobjih pokazal v treh glavnih lastnostih, sem vas imenoval trinitariste in zdaj me že 

prepoznavate v teh treh razodetjih in jih znate združiti v eno ter v njem videti enega Boga, ki se lahko prav 

tako razodene danes kot Sodnik kot jutri kot Gospodar in kasneje kot Oče neskončne modrosti in dobrote. 

44 Ne poskušajte mi več v svoji domišljiji dati fizične oblike, saj v mojem Duhu ne obstaja nobena 

oblika, tako kot nimajo oblike inteligenca, ljubezen ali modrost. 

45 To vam govorim zato, ker si me mnogi predstavljajo v podobi starca, ko mislijo na Očeta; toda jaz 

nisem starec, saj sem zunaj časa, moj Duh nima starosti. 

46 Ko pomislite na Kristusa, si v mislih takoj ustvarite njegovo fizično podobo. Toda povem vam, da 

se je Kristus, Božanska Ljubezen, rojena v mesu, Moja Beseda, ki je postala človek, ko je zapustil telesno 

lupino, združil z Mojim Duhom, iz katerega je izšel. 

47 Ko pa govorite o Svetem Duhu, uporabljate simbol goloba, da bi si ga predstavljali v neki obliki. 

Vendar vam pravim, da je čas simbolov minil in da ga zato, ko se počutite pod vplivom Svetega Duha, 

sprejemate kot navdih, kot svetlobo v svojem duhu, kot jasnost, ki razblinja negotovosti, skrivnosti in 

teme. 

48 Ko vam rečem, da je Kristus Očetova ljubezen, razumite, da je Kristus božanski. Kaj je čudnega na 

tem, da je Bog svojo ljubezen naredil človeško, da bi jo sporočil svetu, ki mu je primanjkovalo 

duhovnosti? Ali ni to dokaz Očetove popolne ljubezni, ki jo daje tistim, ki so iskani pri Očetu, ker ne 

morejo iti k njemu? 

49 Tako vam bom pokazal, da Kristus ni manjši od mene* in ne prihaja za menoj, kajti če je 

Ljubezen, ta Ljubezen ne prihaja za ali pred katero koli drugo močjo, temveč je združena in spojena z 

vsemi (božanskimi bistvenimi močmi), ki tvorijo Absolutno, Božansko, Popolno. 
Tu Bog govori v enotnosti vseh svojih božanskih moči. 

50 In kaj naj vam povem o Mariji, ki jo je Gospod poslal na zemljo, da bi služila kot Jezusova Mati, v 

čigar telesu naj bi se razodela Beseda? 

51 Resnično, povem vam, da je bila utelešena božanska nežnost. Ko je torej v svojem stanovanju 

slišala besede Gospodovega glasnika, ki ji je sporočil, da bo v svojem telesu spočela Mesija, v njenem srcu 

ni bilo ne dvoma ne upora proti temu, kar je vedela, da je Božja volja. Njen zgled je bil ponižnost in vera, 

njeno delovanje pa tiho in vzvišeno. Zato je bila edina, ki je bila sposobna izpolniti to nebeško sporočilo in 

sprejeti to visoko usodo brez nečimrnosti. 
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52 Jezus je svoje otroštvo in mladost preživel ob Mariji, v njenem naročju in ob njej je užival njeno 

materinsko ljubezen. Božanska nežnost, ki je postala ženska, je Odrešeniku posladkala prva leta življenja 

na svetu, ko je prišla ura, da spije tako veliko grenkobo. 

53 Kako je mogoče, da bi kdo mislil, da Mariji, v katere maternici je nastalo Jezusovo telo in ob kateri 

je Mojster živel, manjka duhovne vzvišenosti, čistosti in svetosti? 

54 Kdor me ljubi, mora najprej ljubiti vse, kar je moje, vse, kar jaz ljubim. 

55 Na te nauke o ljubezni in usmiljenju morate opozoriti svoje brate. Vedeti morate, da ni nujno, da 

me vse človeštvo sliši v obliki, v kateri se vam predstavljam. Zame je dovolj, da so ti ljudje prisotni in 

slišijo te nauke, da bodo potem lahko moja priča in glasnik pred svojimi brati. 

56 Če bi bila ta oblika oznanjevanja najvišja, ki bi jo ljudje lahko dosegli, bi jo razširil po vsej zemlji, 

in ko bi bila uvedena, ne bi imela konca. Ker pa je to oznanjevanje prek človeškega glasnika le priprava na 

popoln dialog med duhom in duhom, sem mu (glasniku) namenil le določen čas in mu nakazal čas 

njegovega zaključka, ki bo leta 1950. 

57. Tem množicam, ki so leto za letom poslušale nauke svojega Učitelja, je usojeno, da bodo to 

sporočilo širile med človeštvom, ko ne bodo več poslušale Moje besede. 

58 Pred mojim odhodom se ne bodo lotili poučevanja, saj morajo slišati moje zadnje nauke, ki bodo 

najgloblji in jih bodo naredili močne in pripravljene na boj. 

59 Vsi, od najstarejših kongregacij do tistih, ki se začenjajo zbirati v najmlajših 'krajih', so od Mene 

slišali, da bo to oznanjevanje prenehalo konec leta 1950, da je Moja Božja volja, da se to uresniči, in da 

ljudje nikakor ne smejo nasprotovati temu, kar je določil Oče. 

60 Bilo bi trmasto, če bi si prizadevali, da bi me pustili čakati dlje med vami, to bi pomenilo zanikati 

Očetovo popolnost in pravičnost ter zanikati, da sem jaz, Nespremenljivi, tisti, ki sem vam govoril. 

61 Čeprav se v teh trenutkih nihče ne čuti sposobnega, da bi zagrešil to oskrunitev, vam to govorim, 

ker vem, da v odločilnih trenutkih, v grenki in žalostni uri mojega odhoda, pri moji mizi ne bo manjkalo 

izdajalca, slabiča, ki bo od sebe odvrgel kruh, ki ga je dolgo hranil, in me z lažnim poljubom ljubezni 

prepustil v posmeh in zaničevanje človeštva. 

62 Kaj mislite, kdo se bo po teh možganih oglasil, ko se bo čas mojega pojavljanja končal? Ali me 

želite narediti sokrivega za svojo neposlušnost? 

63. Ne pozabite, da bi vaša neposlušnost pozneje povzročila zmedo med ljudmi, da bi oskrunitev 

takšnih razsežnosti spodbudila kaos med ljudmi. Nihče ne bi verjel v mojo pojavnost kot Svetega Duha, 

vsi bi izgubili vero. 

64 Že zdaj vam pravim, da bodo tisti, ki bodo verjeli, da se bom po njihovem posredovanju še naprej 

razodeval po času, ki sem ga določil, zavrnjeni in imenovani prevaranti, tisti, ki se bo razodeval po 

njihovem razumevanju, pa bo imenovan "lažni Kristus". Vidci, ki bi se s tem prevarantom povezali, pa se 

bodo imenovali "lažni preroki". 

65 Ljudje, okrepite se v vsem, kar vam danes govorim, da boste, ko pride ura preizkušnje, lahko trdno 

stali, zavezani mojemu zakonu, in boste spoštovali mojo voljo. Kajti s svojim ravnanjem boste dali 

največje pričevanje, da ste verjeli, da je ta beseda najvišja resnica. Kdor stori nasprotno, me je zanikal. 

66 Blagor tistim, ki ostanejo zvesti moji besedi, saj jih bom, ko bo prišel čas, uporabil kot glasnike in 

priče tega božanskega sporočila, ki ga zapuščam človeštvu s svojim oznanilom prek človeškega uma - kot 

pionirsko lekcijo za resnično združitev med duhovi z vašim Očetom. 

67 Danes iščem tvojega duha, saj duhovni svet zahteva njegovo prisotnost. 

68 Niste se mogli dvigniti, ker je vsaka vaša nepopolnost člen verige, ki vas veže na zemeljske 

dobrine in vam preprečuje, da bi vibrirali v območjih, ki ustrezajo Duhu*. 
* Glej opombo 6 v Dodatku 

69 Kaj pripravljate zase po tem življenju? Ali mislite, da lahko vaš duh z odločnim korakom vstopi v 

svet, v katerem je njegova luč in podpora le duhovnost? 

70 Poslušajte to besedo, razumite jo in razumeli boste, da vam priskoči na pomoč, da bi vas 

osvobodila vsega nekoristnega, saj ti vplivi ne pustijo vaše duše svobodne. 

71 Tu, v moji navzočnosti, svojo dušo očistite vseh nečistoč in jo osvobodite. Ne bojte se, saj mi ne 

boste razkrili nobene skrivnosti, saj vas poznam bolje, kot se poznate sami. Priznaj se mi v svoji 
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notranjosti, jaz te bom razumel bolje kot kdor koli drug in ti odpustil tvoje prestopke in krivdo, saj sem 

edini, ki ti lahko sodi. Ko pa se boste spravili s svojim Očetom in boste v svojem bitju slišali himno 

zmage, ki jo poje vaš duh, se v miru usedite za mojo mizo, jejte in pijte hrano Duha, ki jo vsebuje bistvo 

moje besede. 

72 Ko vstaneš od mize in se vrneš k svojemu delu, ne pozabi, da je na vseh tvojih poteh prisoten moj 

zakon in da te gleda moj pogled. S tem vam hočem povedati, da se ne smete pripravljati v duhu in mislih 

samo takrat, ko vstopate v te prostore, da bi poslušali mojo besedo, ampak da vas mora strah pred tem, da 

bi me užalili, ki ga pokažete v teh prostorih, spremljati vedno in povsod. 

73 V svoji vesti imate mojo besedo, da jo lahko prosite za nasvet, ko hodite po poti izpolnjevanja 

svojega poslanstva. 

74 Vsem, ki me poslušajo, dajem isto besedo: ne dam več ubogemu, ker je v stiski, ne dam manj 

bogatemu. Resnično, povem vam, v duhu ste vsi potrebni. 

75 Vse vas imam enako rad, ne vidim razlik med razredi, rasami, jeziki ali veroizpovedmi, celo med 

spoloma ne. Govorim v imenu duha, on je tisti, ki ga iščem in ki sem ga prišel učiti, da bi ga z lučjo svojih 

navodil popeljal v obljubljeno deželo. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 40  
1 Vaš Oče je vse pripravil, da bi Božja beseda prebivala med ljudmi in jim z vzvišenimi zgledi svoje 

ljubezni pokazala pot pokore. 

2 Najprej je navdihnil preroke, ki so morali napovedati, v kakšni obliki bo Mesija prišel na svet, 

naravo njegovega dela, trpljenje in smrt kot človek, tako da bi ga tisti, ki so poznali prerokbe, takoj 

prepoznali, ko bi se Kristus pojavil na zemlji. 

3 Več stoletij pred mojo navzočnostjo v Jezusu je prerok Izaija dejal: "Zato vam bo Gospod dal to 

znamenje: Glej, devica bo spočela in rodila sina in imenovali ga bodo Emanuel." (kar pomeni Bog z 

nami). S to prerokbo je med drugim napovedal moj prihod. 

4 David je mnogo stoletij pred mojim prihodom v psalmih, polnih bolečine in preroškega občutka, 

opeval Mesijevo trpljenje med križanjem. V teh psalmih govori o eni od mojih sedmih besed na križu, ki 

kažejo na prezir, s katerim me bodo množice vodile na križanje, na izraze posmeha ljudi, ko bodo slišali, 

da je v meni Oče, na zapuščenost mojega telesa zaradi človeške nehvaležnosti, na vse muke, ki jim bom 

izpostavljen, in celo na to, kako bodo metali žreb o moji obleki. 

5 Vsak od mojih prerokov je napovedal moj prihod, pripravil poti in podal natančne značilnosti, da 

se nihče ne bi zmotil, ko bo prišel dan. 

6 V Nazaretu je živel cvet čistosti in nežnosti, devica po imenu Marija, ki jo je napovedal prerok 

Izaija, saj naj bi iz njenega materinega telesa prišel sad resničnega življenja. K njej je prišel duhovni 

Gospodov glasnik, da bi ji oznanil poslanstvo, ki ga je prinesla na zemljo, in rekel: "Pozdravljena, visoko 

blagoslovljena, Gospod je s teboj, ti si blagoslovljena med ženskami." 

7 Prišla je ura, ko naj bi se razkrila božanska skrivnost, in vse, kar je bilo rečeno o prihodu Mesije, 

Odrešenika, Odkupitelja, naj bi se zdaj takoj izpolnilo. Toda kako malo je bilo src, ki so čutila mojo 

navzočnost, kako malo je bilo duhov, pripravljenih spoznati nebeško kraljestvo v luči moje resnice. 

8 Ljudje, ki so zaradi svoje ambicioznosti večinoma postali materialisti, ki so vse podredili svojemu 

človeškemu znanju in izkušnjam ter skušali preveriti duhovno s pomočjo svoje materialistične znanosti, so 

se morali zmesti pred (zanje) nerazumljivim in me nazadnje zanikali. 

9 Malo je bilo tistih, ki so me ljubili in mi sledili, in veliko tistih, ki so me napačno presojali. 

10 Ljubili so me tisti, ki so prepoznali mojo navzočnost s svojo duhovno občutljivostjo in vero - 

darili, višjimi od človeškega razuma, znanosti in inteligence. 

11 Na vsakem koraku so me preizkušali. Vsa moja dejanja in besede so presojali s slabim namenom, 

predvsem so bili (kritiki) zmedeni pred mojimi deli in dokazi, saj njihov um ni bil sposoben razumeti tega, 

kar lahko razume le duh. 

12 Ko sem molil, so rekli: "Za kaj moli, ko pravi, da je poln moči in modrosti? Kaj lahko potrebuje ali 

prosi?" Ko nisem molil, so rekli, da ne izpolnjujem njihovih verskih zapovedi. 

13 Ko so me videli, da si ne jem hrane, medtem ko so moji učenci jedli, so sodili, da sem zunaj 

zakonov, ki jih je določil Bog; in ko so me videli, da si jem hrano, so se čudili: "Zakaj mora jesti, da bi 

živel, On, ki je rekel, da je življenje?" Niso razumeli, da sem prišel na svet, da bi ljudem razkril, kako naj 

človeštvo živi po dolgem obdobju očiščevanja, da bi iz njega izšel poduhovljen rod, ki bi bil nad človeško 

bedo, nad nujnimi potrebami mesa in nad strastmi telesnih čutov. 

14 Mnogo stoletij je minilo, odkar sem s svojo navzočnostjo razsvetlil ljudi, in ko so skušali dojeti 

resnico o Marijinem spočetju, o moji človeški naravi in mojem duhovnem bitju, je njihovi zmedeni 

možgani niso mogli razumeti, prav tako pa je niso dojela njihova zastrupljena srca. 

15 Ta um in srce, ki sta se za trenutek osvobodila svoje teme, bosta omogočila svojemu duhu, da 

pobegne v območja svetlobe, kjer se bo počutil razsvetljenega z višjo jasnostjo, ki ne bo jasnost njegovega 

razuma ali njegove znanosti. 

16 Nato bodo s pomočjo zdaj razvitega uma dojeli resnico, ki jim je njihov majhen in omejen um ni 

mogel razkriti. 

17 Če bi namreč ljudje lahko čutili in razumeli vso ljubezen, ki jo Moj Duh izliva na njih po naravi, bi 

bili vsi dobri. Toda nekateri so nevedni, drugi pa nehvaležni. 
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18 Šele ko naravne sile razglašajo mojo pravičnost, se zdrznejo, vendar ne zato, ker bi razumeli, da 

jim govori glas moje pravičnosti, temveč zato, ker se bojijo za svoja življenja ali za svoje zemeljske 

dobrine. 

19 Od začetka človeštva do današnjih dni se Moja pravičnost med ljudmi čuti s pomočjo naravnih sil, 

saj so bili (in so) v surovosti prvih časov in v materializmu sedanjega časa občutljivi le za materialne 

stiske. 

20 Kako dolgo se bodo ljudje še razvijali, da bi razumeli mojo ljubezen in čutili mojo navzočnost prek 

vesti? Ko bodo ljudje slišali moj glas, ki jim svetuje, in izpolnjevali moj zakon, bo to znak, da so se časi 

materializma zanje končali. 

21 Zaenkrat jih morajo še vedno prizadeti sile narave v različnih oblikah, dokler se ne prepričajo, da 

obstajajo višje sile, proti katerim je človeški materializem zelo majhen. 

22 Zemlja se bo zatresla, voda bo očistila ljudi in ogenj jih bo očistil. 

23 Vsi elementi in sile narave se bodo pokazali na Zemlji, kjer ljudje niso znali živeti v harmoniji z 

življenjem, ki jih obdaja. 

24 S tem si narava ne prizadeva za uničenje tistih, ki jo oskrunjajo, temveč si prizadeva le za 

harmonijo med človekom in vsemi bitji. 

25 Če se njihova pravičnost vedno bolj kaže, je to zato, ker so (postali) večji tudi prestopki ljudi in 

njihovo nespoštovanje zakonov. 

26 Povedal sem vam, da se noben drevesni list ne premakne brez moje volje, in zdaj vam pravim, da 

noben element narave ne uboga nobene druge volje razen moje. 

27 Prav tako vam pravim, da je lahko narava za ljudi to, kar si želijo: mati, bogata z blagoslovi, 

ljubkovanjem in hrano, ali suha puščava, kjer vladata lakota in žeja; učiteljica modrih in neskončnih 

razodetij o življenju, dobroti, ljubezni in večnosti, ali neizprosna sodnica pred človeškimi nečistočami, 

neposlušnostjo in zmotami. 

28 Glas mojega Očeta je rekel prvim ljudem in jih blagoslovil: "Plodite se in množite in napolnite 

zemljo, podredite si jo in bodite gospodar nad morskimi ribami, nad pticami v zraku in nad vsemi bitji, ki 

se gibljejo po zemlji." 

29 Da, človeštvo, oblikoval sem človeka, da bi bil gospodar in da bi imel moč v zračnem prostoru, v 

vodah po vsej zemlji in v naravnih silah stvarstva. Jaz pa sem rekel - gospodar, kajti ljudje, ki mislijo, da s 

svojo znanostjo obvladujejo zemljo, so sužnji. Čeprav verjamejo, da obvladujejo sile narave, postanejo 

žrtve svoje nezrelosti, domišljavosti in nevednosti. 

30 Človeška moč in znanost sta zavzeli zemljo, morja in zračni prostor, vendar njuna moč in nasilje 

nista v skladu z močjo in nasiljem narave, ki je kot izraz božanske ljubezni življenje, modrost, harmonija 

in popolnost. V delih ljudi, v njihovi znanosti in moči se kažejo le aroganca, sebičnost, nečimrnost in 

hudobija. 

31 Kmalu bo človeštvo prebudilo nasilje naravnih sil. Ljudje bodo materializem zapustili skozi čašo 

trpljenja, da bi zagledali luč resnice, ki jim bo pokazala pot, po kateri bi morali doseči modrost in pravo 

moč. 

32 Nikoli ne bo prepozno za kesanje, popravo napake ali obnovo grešnika. Vrata mojega kraljestva 

bodo vedno odprta in čakajo na otroka, ki bo po dolgem tavanju po svoji svobodni volji končno odprl oči 

za svetlobo in razumel, da ni popolnejše in čudovitejše svobode od svobode Duha, ki ve, kako izpolniti 

Očetovo voljo. 

33 Neskončna svoboda v ljubezni, dobroti, pravičnosti in popolnosti. 

34 Da bi uresničili moj zakon, morate moliti, vedno dvigniti svojega duha k Očetu. 

35 Videl sem, da imate za molitev raje samoto in tišino, in dobro delate, če iščete navdih v molitvi ali 

če se mi želite zahvaliti. Prav tako pa vam pravim, da molite v vsakem položaju, v katerem se znajdete, da 

boste v najtežjih trenutkih svojega življenja znali klicati mojo pomoč, ne da bi izgubili mirnost, 

samoobvladovanje, vero v mojo navzočnost in zaupanje vase. 

36 Molitev je lahko dolga ali kratka, po potrebi. Če želite, lahko v tej duhovni blaženosti preživite 

cele ure, ko vaše telo ni utrujeno ali ko nobena druga dolžnost ne zahteva vaše pozornosti. Lahko je tako 

kratek, da je omejen na sekundo, ko ste podvrženi preizkušnji, ki vas je nenadoma presenetila. 
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37 Do mene ne pridejo besede, s katerimi vaš um poskuša oblikovati molitev, ampak ljubezen, vera 

ali potreba, s katerimi se mi predstavljate. Zato vam pravim, da bo vaša molitev v nekaterih primerih 

trajala le sekundo, saj ne bo časa za oblikovanje misli, stavkov ali idej, kot ste vajeni. 

38 Povsod me lahko kličete, saj mi je kraj vseeno, kajti iščem vašega duha. 

39 Če vam je všeč moliti na prostem, če se počutite bolj predano v teh sobah ali če imate raje svojo 

spalnico, molite tam, kjer se počutite najbližje svojemu Očetu. Toda ne pozabite, da je zame, ki sem 

povsod, kraj, kjer lahko komuniciram s svojim duhom, popolnoma vseeno. 

40 Ne molite vedno z isto notranjo zbirko, zato ne doživite vedno istega miru ali navdiha. 

41 Včasih ste navdihnjeni in se vam misli dvignejo, drugič pa ostanete povsem ravnodušni. Kako boš 

moja sporočila vedno prejemal na enak način? Vzgajati morate svoj um in celo telo, da bosta v trenutkih 

molitve sodelovala z Duhom. 

42 Duh je vedno pripravljen, da se poveže z menoj, vendar potrebuje dobro stanje telesa, da se lahko v 

teh trenutkih dvigne in osvobodi vsega, kar ga obdaja v njegovem zemeljskem življenju. 

43 Prizadevajte si za pravo molitev, kajti kdor zna moliti, ima v sebi ključ do miru, zdravja, upanja, 

duhovne moči in večnega življenja. 

44 Nevidni ščit mojega zakona ga bo varoval pred ponovnimi dogodki in nevarnostmi. V ustih bo 

nosil nevidni meč, s katerim bo pokončal vse sovražnike, ki bodo nasprotovali njegovi poti. Svetilnik bo 

osvetlil njegovo pot med nevihtami. Čudež mu bo vedno na dosegu roke, ko ga bo potreboval, bodisi zase 

bodisi za svoje brate. 

45 Molite, uveljavljajte ta visoki dar Duha, kajti ta moč bo gibala življenja ljudi prihodnosti - tistih 

ljudi, ki bodo (že) v mesu dosegli povezavo (svojega) duha z (mojim) Duhom. 

46 Družinski očetje bodo z molitvijo dobili navdih za vodenje svojih otrok. 

47 Bolniki bodo z molitvijo prejeli zdravje. Vladarji bodo svoje velike težave reševali tako, da bodo v 

molitvi iskali luč, znanstveniki pa bodo prav tako prejeli razodetja z darom molitve. 

48 Iščite ta svet duhovne svetlobe, vadite molitev duha, izpopolnjujte to obliko, kolikor je le mogoče, 

in prenesite to znanje na svoje otroke v zaupanju, da bodo šli korak dlje, kot ste šli vi. Da bi vam pomagal 

pri molitvi, vam na preprost način razlagam svoj nauk in osvetljujem razodetja, ki sem vam jih dal v 

preteklih časih. Ali veste, zakaj lahko bolje razumete mojo besedo? - Ker se je vaš duh razvil. 

49 Kmalu boste ljudem govorili o mojem nauku in dokazali, da ste razumeli nauk, ki ga razglašate, ter 

svoje besede podprli z dobrimi deli. Resnično, povem vam, da bodo zaradi vašega zgleda tudi najbolj 

nepokorni prepričani o resničnosti tega nauka. 

50 Samo tisti izmed mojih učencev, ki je razvil svoje duhovne darove in utrdil svoje srce v praksi 

ljubezni do bližnjega, bo vzdržal vse preizkušnje, ki jim ga želijo izpostaviti ljudje. Ko namreč doseže, da 

izraža mojo besedo v njenem duhovnem pomenu in resnici, in spremeni svoje srce v neizčrpen vir ljubezni 

in usmiljenja do svojih bratov - kar pomeni, da je molil in da je zaradi svoje kreposti na poti poduhovljenja 

-, je ta učenec usposobljen za pričevanje o meni. 

51 Ker je do konca mojega pojavljanja v tej obliki še nekaj let, ohranite mojo besedo v svojih srcih in 

se učite od mene. Če to počnete na poti svojega boja, boste vedeli, kdaj govoriti svojim bratom in kdaj 

učiti s svojim molkom. 

52 V sebi morate nositi popolno zaupanje v mojo božansko pomoč in trdno vero, da bo vse, kar boste 

storili ali posredovali, imelo dober rezultat, saj s tem izpolnjujete moj zakon. 

53 Od tega zaupanja in vere bo odvisna učinkovitost vaših besed in del. 

54 Ne boste mogli vedno govoriti, vendar boste ob vseh priložnostih pokazali razvoj darov svojega 

duha. 

55 Opremite se, potem bo vaša navzočnost v trenutku preizkušnje dovolj, da bo luč zasijala v glavah 

(ljudi), da se bo nevihta spremenila v mir in da bo vaša duhovna molitev naredila čudež, ko se bo nad 

tistimi, za katere molite, razkril plašč usmiljenja in nežnosti. 

56 Vaš dober vpliv mora prevladati nad duhovnim in materialnim. Ne smete se omejiti le na boj proti 

vidnim elementom, temveč tudi proti nevidnim. 

57 Če je luč mojega Duha razsvetlila znanstvenika, da je odkril vzrok telesnih bolezni, ki jih 

imenujete bolezni, razsvetljuje tudi vas, tako da lahko s svojim duhovnim čutom odkrijete izvor vseh 
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slabosti, ki pestijo človeško življenje - tako tistih, ki zamegljujejo duha, kot tistih, ki zaslepljajo um ali 

mučijo srce. 

58 Obstajajo sile, ki - nevidne človeškemu pogledu in nezaznavne človeški znanosti - nenehno 

vplivajo na vaša življenja. 

59 So dobra in slaba; nekatera vam dajejo zdravje, druga pa povzročajo bolezen; so svetla in temna. 

60 Od kod izvirajo ta pooblastila? - Iz duha, učenec, iz uma in čustev. 

61 Vsak inkarnirani ali dezinkarnirani duh* pošilja vibracije, ko razmišlja; vsako čustvo ima vpliv. 

Lahko ste prepričani, da je svet poln teh vibracij. 
* Ti izrazi se pogosto pojavljajo in pomenijo: Vsak duh, ki še vedno živi v svojem materialnem telesu ali v njem ne 

živi več. 

62 Zdaj zlahka razumete, da morajo tam, kjer človek razmišlja in živi v dobroti, delovati blagodejne 

sile in vplivi, in da morajo tam, kjer človek živi zunaj zakonov in pravil, značilnih za dobroto, pravičnost 

in ljubezen, delovati slabe sile. 

63 Oba napolnjujeta prostor in se borita drug proti drugemu; vplivata na čustveno življenje ljudi, in če 

so sposobni razlikovati, sprejmejo dobre navdihe in zavrnejo slabe vplive. Če pa so šibki in neusposobljeni 

delati dobro, se tem vibracijam ne morejo upreti in so v nevarnosti, da postanejo sužnji zla in podležejo 

njegovi nadvladi. 

64 Te vibracije izvirajo tako od utelešenih duhov kot od raztelešenih bitij, saj tako na zemlji kot na 

onem svetu obstajajo dobri duhovi in zmedeni duhovi. 

65 V tem času je vpliv zla večji od vpliva dobrega. Zato v človeštvu prevladuje sila zla, iz katere 

izhajajo sebičnost, laž, nečistovanje, aroganca, želja po škodovanju, uničevanju in vse nižje strasti. Iz 

porušenega moralnega ravnovesja izvirajo bolezni, ki mučijo človeka. 

66 Ljudje nimajo orožja za boj proti tem silam. Bili so poraženi in kot ujetniki pripeljani v brezno 

življenja brez duhovne svetlobe, brez zdravega veselja, brez prizadevanja za dobro. 

67 Ko človek misli, da je na vrhu znanja, ne ve, da je v breznu. 

68 Jaz, ki poznam vaš začetek in vašo prihodnost v večnosti, sem ljudem že od najzgodnejših časov 

dal orožje, s katerim so se lahko borili proti silam zla. Vendar so jih prezirali in dali prednost boju zla proti 

zlu, v katerem nihče ni zmagovalec, saj vsi izidejo poraženi. 

69 Zapisano je, da zlo ne bo ohranilo prevlade, kar pomeni, da bo ob koncu časov zmagalo dobro. 

70 Če me vprašate, s kakšnim orožjem sem opremil ljudi za boj proti silam ali vplivom zla, vam 

povem, da so bili to molitev, vztrajnost v zakonu, vera v mojo besedo in medsebojna ljubezen. 

71 Zdaj sem se moral duhovno predstaviti temu človeštvu, da bi mu besedo za besedo pojasnil izvor 

dobrega in zla ter način boja za zmago v veliki bitki tretjega veka. 

72 Naredil sem vas budne, tako da sem vašemu duhu dal občutljivost, da ste se naučili sprejemati vse 

dobro, ki prihaja k vam, ter zavračati zlo in se proti njemu boriti. 

73 Naj se nihče ne norčuje iz mojih besed, saj bo s svojim posmehom pokazal svoje neizmerno 

neznanje. 

74 Veste, da so bili vsi odposlanci, ki ste jih imeli - predhodniki duhovnega ali znanstvenega 

razodetja - deležni posmeha, vendar je moralo človeštvo po določenem času sprejeti njihova razodetja, 

prepričano o resnici, ki so jo oznanjali. 

75 Ali so staroselci vedeli, na kakšen način se prenaša neka bolezen ali kaj je bil vzrok za širjenje 

epidemije? - Ne, niso vedeli in iz tega neznanja so se rodile vraževerne ideje in skrivnostni kulti. Toda 

prišel je dan, ko je človekova inteligenca, razsvetljena s Stvarnikovo svetlobo, odkrila vzrok telesnih 

bolezni in se začela truditi, da bi odkrila način, kako si povrniti zdravje. Potem je to, kar je bilo zanj skrito 

in nevidno, postalo razumljivo znanstveniku, s čimer je človeštvo pridobilo znanje, ki ga ljudje v preteklih 

časih niso imeli. 

76 Na enak način bodo sčasoma spoznali izvor in vpliv sil dobrega in zla na človeka; in ko bo to 

znanje splošno znano, ne bo več nikogar, ki bi dvomil v resničnost mojega nauka, ko ga bo slišal. 

77 Razsvetljujem vas z lučjo teh navodil, da boste v svojem duhu odkrili sposobnosti, ki jih je 

človeštvo zaničevalo od najzgodnejših časov, in da bo vaš duh, ki se bo prebudil iz globokega spanca in ga 

bo razsvetlila luč vesti, vedel, kako zavrniti sile zla in doseči popoln razvoj svojega duhovnega razvoja. 
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Tako kot v onesnaženem zraku pride do vas zarodek bolezni, tako nevidno in tiho prihajajo zlobni duhovni 

vplivi, zmedejo vaš um in povzročijo, da vaš duh omahuje. 

78 Samo molitev vam lahko da notranje znanje in občutljivost, moč in navdih, da boste lahko vztrajali 

v vsakodnevnem in nenehnem boju proti zlu. 

79 Govoril sem vam o silah in vplivih zla, toda ali sem omenil kakšnega duha? Ali sem ga morda 

poklical po imenu? - Ne, povej mi. Tokrat vam moram raje pojasniti, da ni duha, ki bi bil izvor zla ali ki bi 

bil to. 
* Glej opombo 7 v Dodatku 

80 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 se ohranila 

do današnjih generacij -, 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. 

81 Razumite, da zlo izvira iz človeka, iz njegovih slabosti, in da se je z naraščanjem števila ljudi, 

njihovih nepopolnosti in grehov povečevala tudi moč ali vpliv zla. Ta moč, ki so jo oblikovale misli, 

domišljija, čustva in strasti, je začela vplivati na ljudi in ti so nazadnje verjeli, da gre za duha, ki je 

zagotovo utelešenje zla, ne da bi se zavedali, da je ta moč sestavljena iz njihovih nepopolnosti. 

82 "Bedite in molite, da ne pridete v skušnjavo." 

Moj mir z vami! 



U  41 

68 

Navodila 41  
1 Vedno sem vam govoril o večnem življenju, ki obstaja onkraj materialnega. Obljubil sem vam, da 

jo boste vsi imeli, vendar sem vam tudi razkril, da morate popraviti zlo, ki ste ga povzročili, da bi se vaš 

duh lahko razvil. 

2 Da bi vam pomagal, sem vam rekel: Delajte dobra dela na zemlji, da bo seme, ki ga sejete, 

obrodilo dober sad in da bom žetev prejel jaz, ki sem Pot in Življenje. 

3 Videl sem, da je človeštvo nepokorno, da se je materializiralo, zato sem mu moral dati svoja 

navodila, da bi razumelo, po kateri poti mora iti, da bi doseglo resnično življenje, in da bi v njem zanetil 

upanje, da bo doseglo mene. 

4 Pot do popolnosti je dolga in brez moje božanske pomoči ne bi mogli priti tja. Duhovno življenje v 

onstranstvu je za človeka skrivnost; toda preuči moja navodila, izvajaj, kar te uči tvoj duhovni čut, in ko 

boš prestopil prag resničnega življenja, ne boš presenečen ali zmeden. 

5 V prvih časih človeštva je bil njegov duhovni razvoj tako nizek, da je zaradi (ne)poznavanja 

življenja duše po telesni smrti in (ne)poznavanja svoje končne usode duša, ko je zapustila telesno lupino, 

padla v globok spanec, iz katerega se je počasi prebujala. Ko pa je Kristus v Jezusu postal človek, da bi dal 

svoj nauk vsem duhovom, je takoj, ko je opravil svojo nalogo med ljudmi, poslal svojo svetlobo velikim 

množicam bitij, ki so od začetka sveta čakale na njegov prihod, da bi se osvobodile svoje zmede in se 

lahko dvignile k Stvarniku. 

6 Samo Kristus je lahko razsvetlil to temo, samo njegov glas je lahko prebudil duše, ki so zaspale 

svoj razvoj. Ko je Kristus umrl kot človek, je Božji Duh prinesel svetlobo v duhovne svetove in celo v 

grobove, iz katerih so izšle duše, ki so bile v smrtnem spanju blizu svojih teles. Ta bitja so tisto noč šla 

skozi svet in se prikazala človeškemu pogledu kot pričevanje, da je Odrešenik življenje za vsa bitja in da 

je duša nesmrtna. 

7 Samo Jezus jim je lahko pokazal pot na vrh gore resničnega življenja. Tisti, ki verjamejo vanj, 

verjamejo njegovim delom in prakticirajo njegove nauke, ne bodo ostali v stagnaciji. 

8 Učenci, ne počutite se superiorne nad svojimi brati, ker slišite ta razodetja, ki osvetljujejo vašo pot. 

Pot, ki jo morate prehoditi, je zelo dolga in zavedati se morate, da ste na njej naredili komaj prve korake. 

Če vam razkrivam nekatere skrivnosti onstranstva, je to zato, da že poznate pot in se pripravite, da se ne bi 

izgubili ali spotaknili na njej. Zavedajte se, da tako kot je na tem svetu veliko poti, po katerih lahko človek 

zablodi, so tudi v veliki duhovni dolini poti, ki lahko dušo zavedejo v zmedo, če ni opazovala in molila. 

9 Dovolite "življenjski krvi" moje ljubezni, da vam daje življenje, in ne pozabite, da sem vam rekel: 

"Jaz sem trta in vi ste veje". Prinašati morate sadove, ki poveličujejo drevo, iz katerega izhajate. 

10 Potrebno je, da potrpežljivo preučujete mojo besedo, da jo boste jutri znali razložiti svojim bratom 

in da jo boste izvajali v skladu z resnico, ki jo vsebuje. Kdaj bo človek dosegel popolnost, ki ga uči Moj 

zakon? - Ko izpolni prvo zapoved. Do zdaj je namreč človeštvo ljubilo vse dobrine sveta bolj kot svojega 

Stvarnika. Toda vsi ljudje, ko me prosijo, pravijo, da me ljubijo, in ko jih doleti bolečina zaradi greha, me 

vprašajo: "Gospod, zakaj me kaznuješ, čeprav te tako ljubim?" Toda potem, ko jim s poti odstranim trnje, 

ki jih je ranilo, pozabijo nanj, ki jih tako zelo ljubi. 

Prilika: 

11 Poslušajte: V sinagogi sta molila dva človeka. Eden od njih je bil oblečen v razkošna obredna 

oblačila, drugi je hodil skoraj gol. Prvi se je zahvaljeval Stvarniku, ker je verjel, da ima vse, kar ima, po 

svojih zaslugah, in je menil, da je tisti, ki mu je stal ob strani, ubog, gol in lačen, ker je tako prejel žetev 

tistega, kar je zasejal s svojim grehom. 

12 Ubogi mož se je počutil nevrednega, da bi bil v navzočnosti svojega Gospoda, zato je prosil za 

odpuščanje in moč, da bi izpolnil svojo zadoščenje. 

13 Mogočni se je zahvalil in pomislil, da če je bilo okrašeno njegovo telo, mora biti še bolj okrašen 

njegov duh. 

14 Čas je mineval in smrt je prehitela oba. Za bogatašem so žalovali njegovi bližnji, njegov pogreb je 

bil slovesen in imel je veličasten grob. Njegov duh se je ločil od telesa, in ko je vstopil v duhovno dolino, 
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je bil moten, saj mu je materializem preprečeval vzpon. Kamorkoli je usmeril svoje korake, se je spotaknil 

in vse okoli njega se je zdelo zavito v temo. 

Medtem se je ubogi človek, ki je bil potepuh, utrujen usedel pod drevo in z vzdihom zapustil to 

življenje. Nihče ga ni žaloval, nihče ni bil z njim v tisti uri, ni imel groba, saj je njegovo telo postalo hrana 

pticam roparicam. Tudi njegov duh je šel v onstranstvo z vero, s katero je živel v svetu, z vero, usmerjeno 

v prihodnost. Vstopil je v "dolino duhov", ne da bi mu kdo preprečil vstop. Približal se je svetlobi, in ko je 

prišel do nje, se je počutil oblečenega in okrašenega, ta oblačila pa so imela sijoč sijaj. Ta duh se je ravno 

odpravljal k počitku z dolge življenjske poti, ko je pred seboj zagledal svojega Očeta, ki mu je ljubeče 

podelil nagrado, ki si jo je prislužil s svojimi deli vere in predanosti. 

15 Tistega, ki je bil močan, je še vedno mučila njegova raztresenost. Za trenutek je pozabil, kdo je, 

včasih je jokal in se spraševal, kje je, kje je njegovo telo in kje je pustil svoje zaklade. Tedaj se je spomnil 

svojega Gospoda in mu rekel: "Jaz sem tisti, ki je prišel v tempelj, da bi pokazal svoja oblačila in svojo 

moč ter ti povedal, da je zadovoljen, ker si mu toliko dal. Zakaj me zdaj ne prepoznaš in me ne pokličeš?" 

- Tedaj je slišal glas, ki mu je rekel: "Na zemlji si se ukvarjal le s slavo zaradi svojih človeških 

nečimrnosti, bil si vzvišen, poniževal si uboge in gnusil si se gobavca. Nič od tega, kar ste si nabrali na 

svetu, vam ne more pomagati v tem življenju. Zato ste zdaj najbolj potrebni med vsemi potrebnimi." 

16 Ta duh ni sprejel in priznal božje pravičnosti in ni začel svojega zadoščenja v ponižnosti, temveč je 

bogokletno preklinjal svojega Gospoda, ga označil za krivičnega in se od njega oddaljil. Vedno bolj 

zmeden od jeze je na svoji poti srečeval legijo bitij, ki so se pomikala proti zemlji, da bi škodovala 

človeštvu. Z njimi se je povezal in na svoji poti zasejal nečimrnost, materializem, sebičnost in aroganco. 

Toda postopoma je začutil odpor in utrujenost, ker je povzročil toliko zla, zato se je za trenutek ustavil in 

razmislil: minila so stoletja, mnogi so postali njegove žrtve, vse, na katere je vplival, je pripeljal v pogubo. 

Počutil se je osamljenega, vendar je v svoji samoti slišal glas, ki mu je govoril iz njegove notranjosti. 

Njegova vest je bila tista, ki ji je končno uspelo biti slišana. Ocenil se je in ugotovil, da je v primerjavi s 

stvarstvom zelo majhen. Potem je v ponižnosti, ko je bil njegov ponos ponižan, poiskal svojega Gospoda 

in ga v molitvi prosil odpuščanja za svoje prestopke, Očetov glas pa mu je rekel: "Odpuščam ti, ampak 

pojdi iskat tistega lačnega, ki si ga obsojal v sinagogi." 

Ko je bil pripravljen izpolniti to poslanstvo, je dvignil pogled in se zavedel, da je tisti, ki ga je videl 

ubogega na svetu, oblečen v bleščeče belo oblačilo in se posveča služenju svojemu Gospodu, tako da 

osvetljuje pot izgubljenim dušam. Tedaj je on, ki je bil vzvišen, zdaj pa se je pokesal, rekel svojemu 

(duhovnemu) bratu: "Pomagaj mi izpolniti mojo duhovno spravo!" Drugi, poln sočutja in ljubezni, mu je 

pomagal pri očiščevanju, ne da bi čutil odpor do nečistoč, ki jih je ta nosil v svoji duši. (Konec prilike). 

17 S pomočjo te prilike vam olajšam razumevanje tega, kar vas lahko doleti onkraj človeškega 

življenja, da bi si lahko predstavljali preizkušnje, ki lahko doletijo vse tiste, ki si vstopa v duhovno dolino 

ne pripravijo z deli ljubezni. 

18 Pojasnil vam bom, da bodo iz duha vseh, ki živijo duhovno, zdravo in pravično življenje brez 

fanatizma, kot svetleče luči prihajali dobri zgledi, ki bodo osvetlili pot utelešenega duha in pot Njega, ki 

prebiva v nevidnem. 

19 Pred Kristusom nihče ni mogel prižgati luči v duhovnih bitjih, ki so živela v temi greha. 

20 Prvi sem vstopil v svetove zmede, da bi tja prinesel luč, in tako učil svoje učence, naj enako storijo 

s svojimi brati. Kajti "Jagnje" je bilo edino, ki je sprostilo pečate, ki so varovali Veliko knjigo resničnega 

življenja in resnične modrosti. 

21 Glas, ki ga slišite, je glas šestega pečata, ki ga niso slišali vsi narodi samo zato, ker ljudje niso bili 

opremljeni, saj so se pred glasom mojega klica vzvišeno znašali in so me prepustili le lačnim in 

razžaljenim*. 
* To so simbolični izrazi za duhovne potrebe: ubogi - v duhovnem znanju; lačni - po pravičnosti in ljubezni; 

razgaljeni - brez oblačila dobrih del. 

22 Danes vam pravim: odpuščajte in podajte roko, ko vas prosijo. 

23 Hodite po sledeh Elijeve ponižnosti in potrpežljivosti; njegova naloga je, da očisti duše in jih 

pripelje k meni. Neutrudno je delal in mi ponudil čisto, občutljivo in pripravljeno ljudstvo, da bi slišalo 

mojo besedo. Pripeljal vas je na goro Novi Sion, da bi slišali moj glas, in ko ste me slišali , ste bili globoko 
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ganjeni. Ne dvomite, ker vam zdaj dajem svoja navodila po človeškem posredovanju. Vedno sem vas 

presenečal in preizkušal vašo vero. Vstopili ste v novo časovno obdobje in se morate povzpeti še eno 

stopničko na poti razvoja duha. 

24 Blagor tistim, ki žrtvujejo svojo telesno lupino, da bi izpopolnili svojo dušo; blagor tistim, ki 

ponižno in potrpežljivo nosijo svoj križ. Ko vas bom videl pripravljene, vas bom postavil pred množice, da 

jih boste vodili; in če boste vztrajali v kreposti, v vaše srce ne bo vstopila nadutost, ne boste se počutili kot 

gospodarji, ampak kot služabniki, in te množice se bodo množile. Toda gorje tistim, ki si napačno 

razlagajo moje zapovedi in vodijo svoje brate v prepad, namesto da bi jim omogočili vzpon na goro 

njihovega razvoja. Kako zelo se bodo morali boriti, da bi se ubranili pred sovražniki, in kako pogosto se 

jim bo v tem boju zlomilo srce. Vi pa se v svoji poslušnosti spomnite, da boste osvojili vrh gore, kjer bo 

vse trpljenje uravnoteženo z mojimi blagoslovi. 

25 V kratkem času bodo na Zemljo prišle obljubljene generacije, ki bodo dosegle velik napredek na 

poti duhovnega razvoja. Mojo besedo bodo razlagali bolje kot vi in jo razširili med vse narode. Ti novi 

ljudje, ki jih danes pripravljam, se bodo pogovarjali z menoj iz duha v duh in bodo dokazovali svojo 

avtoriteto med svojimi sosedi. 

26 Preljubi ljudje, ko se boste pripravili, vam bom dal zakone in dela, ki bodo osupnili ljudi. Vaš 

razsvetljeni um bo v naravi in vašem duhu odkril vse, kar je veliko in popolno. Takrat boste popolnoma 

spoznali svoje sposobnosti in vaša dela bodo velika v ljubezni in usmiljenju do vaših bratov. 

27 Bodite dobri delavci na Gospodovem vrtu; iztrgajte plevel, negujte rastline, in ko jih boste videli 

cveteti, se veselite in mi ponudite svoje delo. Zapomnite si, da ko vam dam nalogo, da oživite rastline, tem 

bitjem ne smete povzročati bolečine ali škode. Govorim o vaših bratih, o njihovih občutljivih srcih, da bi 

jih vedno varovali z ljubeznijo, kakor sem vas učil. 

28 Razumite, da ni nemogoče izpolniti mojih zakonov, le moliti morate in biti polni trdne volje, 

ljubezni do Očeta, pomoči in ljubezni do bratov, potem bom v vas položil svojo moč. Ne želim, da 

postanete žrtev. Ljubite, bodite krepostni, in moje dobro bo na vas počivalo. 

29 Ne krivite me za svoje zgrešene poti. Dal sem vam vest, da bi vas vodila njena luč. Je nepopustljiv 

sodnik, ki vam je vedno kazal pot dobrega in vas svaril, da ne bi padli v skušnjavo. Obdal sem vas tudi z 

bitji, ki vam pomagajo razumeti vašo nalogo in doseči krepost ponižnosti in krotkosti. 

30 Vi, ki se z ljubeznijo pripravljate na poslušanje mojega nauka, ne želite zamuditi niti enega mojega 

pouka, ki bi ga poslušali, in v svojih srcih me prosite, naj vam dovolim, da v tem času poslušate še zadnje 

moje besede. 

Še naprej boste dediči te milosti, vendar morate razumeti, da se morate, ko vam rečem: "Prosite in vam 

bo dano", dvigniti v molitvi in prositi za to, kar je dobro za vašega duha, saj nekateri prosijo le za svoje 

zemeljsko življenje. Vendar vas poslušam po svoji in ne po vaši volji. Kaj bi se zgodilo z vami, če bi vam 

vedno izpolnjeval želje? Kolikokrat ste vztrajno prosili za nekaj, kar se vam ni uresničilo, čeprav ste 

verjeli, da je za vaše dobro, in ste to pričakovali od jutra do večera. Toda čez nekaj časa ste spoznali, da ste 

se motili in da je imel Oče prav. 

Kljub temu je trmasti, nezadovoljni, zahtevni dobil, kar je zahteval, da bi ga boleče in škodljive 

posledice prisilile k ponižnemu priznanju resnice. Nekaterim in drugim pa sem dal preizkušnje v njihovo 

dobro: Nekateri se učijo z ljubeznijo, drugi z bolečino. 

31 Napolnjuje me veselje, ko vidim, da prihajate k mojim navodilom, in ob vašem povzdignjenju 

čutim v svojem duhu božanje otroka. Oče, ki hrepeni po tem, da bi ga ljubili tisti, ki so daleč od njegovega 

kraljestva, se vam je približal, da bi prejel vaš poljub. Dokler se človeštvo ne bo pustilo odrešiti, me bodo 

nekateri videli, kako jih čakam dan za dnem in stoletje za stoletjem, drugi pa bodo sumili, da visim na 

križu zaradi njihove pomanjkljive ljubezni. 

32 Tem pripadate, toda ko ste poslušali mojo besedo, ste doživeli, da sem vam odpustil, namesto da bi 

vas obsodil. Videl sem, da so vaše ustnice grenke, in jih osladil s svojo besedo. Videl sem, da ste izčrpani 

zaradi življenjskih preizkušenj, in vam dal svojo moč. 

33 Kdor čuti, da mu bolečina uničuje telo, se vpraša, ali ga ni zlorabil, in se skrušen posvetuje z 

menoj, da bi izvedel, kako si lahko povrne vitalnost, ki mu bo omogočila, da se bo boril naprej. Tedaj mu 

rečem: prodiraj v najgloblje bistvo moje besede, ki je Zakon, in v njenih zapovedih in načelih bo vsakdo 

našel nauk, ki ga potrebuje. 
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34 Ne odhajajte, dokler ne pojeste vseh sadežev te mize, in če se tudi potem ne boste počutili 

zadovoljni, lahko poiščete drugo hrano. Če pa želite razumeti mojo resnico, se pripravite in ne dvomite v 

mojo navzočnost samo zato, ker niste prejeli tega, za kar ste me prosili. Resnično, povem vam: v zavetju 

mojega Duha počivajo vaše dobrine in čakajo na trenutek vaše priprave, da bodo v vašem duhu. 

35 Nekateri ostajajo trdni na tej poti, drugi pa vsak trenutek omahujejo, ker poslušajo besede svojih 

bratov, ki jih mikajo, da bi opustili ta nauk. 

36 Mojster vam pravi: Ostani še nekaj "zor", v katerih boš prejel Moj nauk, in bodi pozoren na to, kar 

slišiš od Mene, da boš vsaj v svojem duhu vzel s seboj luč, saj si še vedno slep. Vem, da se morate vrniti k 

meni in da boste apostoli tega dela. 

37 Kdor me je enkrat slišal, nosi v srcu ljubezensko rano, ki se ne bo nikoli zaprla. 

38 Koliko tistih, ki so tu našli mir, ne da bi se ga zavedali, ga bo moralo (spet) izgubiti, da bi se vrnili 

k meni; saj se bodo prepričali, da miru ni mogoče kupiti z materialnimi dobrinami, saj je zaklad, ki prihaja 

od Boga. 

39 Mir je pobegnil od ljudi, in da bi ga našli, se bodo morali dvigniti k meni. Danes so mogočneži 

izgubili svojo moč, kralji trepetajo pred svojimi upornimi podaniki, gospodarji so postali hlapci. 

Tiste, ki so mislili, da so svobodni, zavezuje moja pravičnost, učenjaki pa so v zadregi. 

40 Zavedajte se, da z vsemi zakladi in močmi ljudi ni mogoče pridobiti niti enega samega atoma miru 

in da je celo dar zdravljenja zapustil zdravnike, ki z vso svojo znanostjo ne bodo mogli kupiti niti kapljice 

mojega balzama, dokler se njihovo srce ne osvobodi lastnih interesov. 

41 Preljubi učenci, ne dvomite v milost, ki sem vam jo zaupal, in se ne sramujte zaradi revne obleke 

ali nizkega položaja, ki ga imate med svojimi brati. Ne bojte se, ker vidite, da ste na svojih delovnih 

mestih med zadnjimi. Ne počuti se ponižanega, bodi zadovoljen in dostojanstven, misleč, da čeprav si 

fizično pod poveljstvom svojih bratov, je tvoj duh nad njimi. Na tem svetu bi lahko postali celo sužnji, 

toda vaš duh je bil osvobojen Moje svetlobe, da bi živel v neskončnem in večnem. Duh, ki je resnično moj 

služabnik, pozna mir in resnično svobodo. 

42 Svojo nalogo morate opraviti med ljudmi. Vodil vas bom, da boste svojim bratom prinesli 

svetlobo, in ne smete se počutiti nesposobne izpolniti svojo usodo, saj nikomur nisem dodelil naloge, ki je 

ne bi mogel opraviti. Zame je dovolj, če molite iskreno in če ste vedno opremljeni. 

43 Z molitvijo dosežemo modrost, je ključ, ki odpira božanske skrivnosti, in jezik, v katerem Sinov 

Duh govori s svojim Gospodom. 

44 Koliko čudežev in koliko milosti boste lahko širili na svoji poti, če se boste pripravili, kot sem vas 

učil. Za pridobivanje znanja ali poučevanje ne boste potrebovali znanstvenih ali filozofskih knjig. Dovolj 

bo, če boste preučevali in razumeli nauke, ki sem vam jih dal v Treh časih. 

45 Če ste revni, ne boste nikoli postali izgnanci. 

Borite se kot vsi za zemeljski kruh, vendar se ne trudite več, kot je potrebno, ne žrtvujte svojega telesa v 

prizadevanju za pridobitev in kopičenje zemeljskih dobrin. Razdelite si čas tako, da boste lahko nekaj 

trenutkov namenili razvoju svojega duha. 

46 Če ne odobravam neomejene materializacije v človeku, vam ne svetujem, da si prizadevate le za 

duhovno. Dokler ste na svetu in imate materialno telo, morate potrebe telesa uskladiti s potrebami duha, 

kolikor vam to dopušča vaš razvoj v življenju. Dajte Bogu, kar je Božjega, in svetu, kar je svetovnega. 

47 Oblecite svoje telo in ga zaščitite pred vremenskimi nevšečnostmi, svojega duha pa oblecite v 

svetlobo. Priskrbite kruh za svoje telo, in kakor skrbite, da bi bil dobrega okusa in da bi vseboval snovi, ki 

vas hranijo, tako tudi za svojega duha priskrbite hrano resničnega življenja. 

48 Ko prevlada "meso", trpi duh; ko prevlada duh, trpi materija. Resnično vam pravim, da je to zato, 

ker med obema deloma ni harmonije. To se zgodi, ko oba tvorita eno samo "telo" in eno samo voljo. 

Ne zadovoljite se z mnenjem, da ste z molitvijo izpolnili svoje poslanstvo. Prosim vas le za pet minut 

molitve, tako da boste preostali čas lahko porabili za boj za materialno življenje in v njem izpolnjevali 

dolžnosti svojega duha ter s svojimi dobrimi deli sejali semena ljubezni in usmiljenja med svoje brate. 

Moja beseda vas pripravlja; ne bi vas mogel poslati kot šibke, da bi dvignili padle, niti vas ne bi poslal kot 

bolne, da bi potolažili trpeče. 

49 Učenci, kaj me prosite za tiste, ki vam postavljajo kamne na pot, da bi vas zrušili? - Prosite, naj jim 

bo odpuščanje naklonjeno. Blagoslavljam celo tiste, ki vam povzročajo trpljenje za mojo stvar. 
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50 Živite v miru v svojih domovih, naredite iz njih svetišče, da bodo nevidna bitja, ki zmedeno tavajo 

po Duhovni dolini, v vas našla svetlobo in mir, ki ju iščejo, in se lahko povzpela v onstranstvo. 

51 Kaj bi se zgodilo s temi bitji, če bi v vašem domu videla le prepir? Kaj bo s temi potrebnimi? 

52 Vzemite baklo, prižgite jo in ne pustite, da bi ugasnila njena luč, ki je ljubezen do vaših bratov in 

vera v Očetovo usmiljenje; potem bo moj mir v vaših domovih. Pripravite svoje srce na to, očistite svojo 

dušo s kesanjem in prenovo, da boste lahko sprejeli pomen moje besede in se z njo okrepili. Ustanavljam 

se med vami in oznanjam svoje učenje v svoji besedi, da boste čutili mojo navzočnost in pričevali o meni. 

Dajem vam še eno priložnost, da prisluhnete mojemu nauku, ker želim, da izpolnjujete moje zapovedi, da 

hodite po pravi poti, dokler ne najdete obljubljene dežele, varne dežele, kjer si boste lahko odpočili na 

svojem romanju in prejeli visoko nagrado, ki jo ponuja vaš Oče. 

53 Potrebno je, da razumete mojo besedo, da je ne boste zavrgli, kot to stori ponosni otrok, ki prezira 

kruh, ki mu je ponujen. Ta beseda vas želi rešiti, želi vas odvrniti od lažnih običajev, fanatizma in zmede, 

v katero so vas pahnile religije. Če ne razumete Moje besede ali če je nočete poslušati in preučevati, Me 

zavračate in ne boste prepoznali končnega namena Moje manifestacije v tretjem veku. Napočil bo datum, 

ko se bo končala, in takrat boste v svojih srcih začutili praznino in se zavedli, da je bila to milost, ki je 

niste cenili, in me poklicali. Toda moja beseda ne bo več slišana s posredovanjem človeškega uma. 

Tedaj bo na vas padlo breme nerazumevanja in ne boste imeli miru. Boš pil ta grenak kelih? - Z bolečino 

te bom gledal in čakal na dan tvoje vrnitve. Naj se vaš duh osvobodi in pride k meni. Oduhovite se, da 

boste lahko stopali po poti vzpona in napredovanja v pravo življenje. 

54 Bodite pravični v vseh svojih dejanjih in ko grajajte svoje brate, ne bodite ne sodnik ne usmiljenec. 

Ne vzemite biča, da bi kaznovali svojega bližnjega. 

55 Ko je Jezus drugič vstopil v Jeruzalem, je ugotovil, da so tempelj, prostor, posvečen molitvi in 

čaščenju Boga, spremenili v tržnico, zato je Učitelj, poln gorečnosti, vrgel ven tiste, ki so ga tako 

oskrunili, in jim rekel: "Hiša mojega Očeta ni kraj trgovanja." Ti so bili manj krivi kot tisti, ki so bili 

imenovani, da bi vodili misli ljudi pri izpolnjevanju Božjega zakona. Duhovniki so tempelj spremenili v 

kraj, kjer sta vladala hlepenje po časti in ljubiteljstvo blišča, in ta vladavina je bila uničena. 

56 Danes nisem uporabil biča, da bi kaznoval tiste, ki so oskrunili moj zakon. Vendar pa sem dovolil, 

da se posledice njihovih lastnih prestopkov pokažejo v ljudeh, da bi si znali razlagati njihov pomen in da 

bi razumeli, da je moj zakon neomajen in nespremenljiv. Človeku sem pokazal pot, ravno pot, in če se od 

nje oddalji, se izpostavi težavam pravičnega zakona, kajti v njem se kaže moja ljubezen. 

57 Z vnemo pokažite svojim otrokom pot, naučite jih izpolnjevati zakone duha in materije, in če jih 

kršijo, jih pokarajte, saj me kot starši zastopate na zemlji. Spomnite se Jezusa, ki je poln svete jeze dal 

jeruzalemskim trgovcem lekcijo za vse čase, ko je branil Božjo stvar in nespremenljive zakone. 

58 Ljudje me prosijo za miren obstoj, ker imajo v njem dar miru, ki ga dobijo z izpolnjevanjem svojih 

dolžnosti. Vendar vas sprašujem: Ali je nujno potrebno, da za mir najprej trpiš vojno? Poglejte, kako je 

dobro seme uničila hudobija! Nekateri narodi uničujejo druge; tisti, ki so danes močni, so jutri uničeni. 

Izraelci v teh trenutkih posredujejo za človeštvo in mi pravijo: "Učitelj, molil sem, pa mi nisi dal, kar sem 

prosil." Ali veste, ljudje, koliko trpljenja ste olajšali in koliko upanja je vaša molitev vlila v ta bitja? Ne jaz 

določam, da bo na svetu mir, ampak človek, ko bo spremenil svoje srce v ljubezen in ponižnost. 

59 Kako velika je nevednost, ki jo človeštvo prinaša predme! Niti učenjaki niti nevedneži niso 

izpolnili mojih zakonov, in čeprav sem med njimi kot Gospodar, niso prisluhnili mojim naukom. Če vam 

vaši prestopki prinašajo smrt, vzemite mojo besedo kot kruh večnega življenja. Živite budno, delajte po 

mojih naukih in ljubite svoje brate. 

60 Ta nauk je kot nov dan, ki osvetljuje pot človeštva. Videli ste, da je doba izginila kot zahajajoče 

sonce in da se je začel nov dan, v katerem boste zagledali mogočne luči, ki bodo razsvetljevale ljudi v 

velikem prebujenju. Videli ste, kako se strasti sproščajo, kako greh rodi grenke in žalostne sadove, kako 

zlo vdira v domove in narode, kako se ljudi loteva krivica. Vendar sem prišel, da bi ustavil to 

prekipevanje: ne da bi sodil svetu, ampak da bi ga usmeril na pravo pot. In ne pripisujte mi bolečine, ki jo 

prinašate pred mene in ste jo ustvarili sami. Ustvaril sem vas, da lahko živite, pridobivate izkušnje in se 

vzpenjate po svojih zaslugah. - Vendar vas ljubim, zato je vaša bolečina prišla do mene in zato sem prišel 

kot Tolažnik in Gospodar, da vam vrnem, kar ste izgubili, in da vam oznanim, da se vam približuje 
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Kraljestvo miru in da se morate pripraviti, da vanj vstopite. Človeštvo se bo spremenilo, takrat bo v srcih 

ljudi dobrota. 

61 Od začetka časov sem vam govoril v različnih oblikah, da bi me razumeli, še posebej vam, ki ste 

bili moji zaupniki, nosilci mojega glasu in glasniki, ki ste prinašali moja sporočila drugim ljudstvom. 

Danes vam pravim, da potrpežljivo nadaljujete svojo nalogo, da se ne ustavljate pred nezaupanjem in 

nerazumevanjem svojih bratov. 

Medtem ko ste vi verjeli in potrdili Mojo manifestacijo kot Božji Duh v tem času, drugi še niso 

pripravljeni sprejeti te novice, vendar jih ne zavrzite in ne obupajte: kar vi ne morete uresničiti, bom storil 

Jaz in svetu predstavil Svoje delo ter izpolnil Svojo obljubo. 

62 Izbral sem ta narod in zadovoljen sem, da iz njega izhajajo moji delavci, da raztrosijo seme. 

Pripravljam vas, da boste gospodarji, a ne sodniki svojih bratov. Ne pozabite, da sem vas pustil med 

vašimi brati kot služabnike in ne kot gospodarje. Ko bodo tvoji bratje izvedeli za to besedo in jo iskali, jim 

bom povedal: 

63 Pridi k meni, popotnik, imam vodo, ki poteši žejo, ki razjeda tvojega duha. Vidim vas revne v 

duhu in materi, vendar vam hočem dati več, kot me prosite. Ponujam vam kraljestvo miru, kakršnega sem 

ponudil prvim bitjem, ki sem jih poslal na ta svet. To ni voda iz izvirov ali minljiv mir, ki traja le trenutek, 

ampak večna milost in mir, resnica in luč. 

64 Vsem prinašam odpuščanje in olajšanje, tako tistim, ki me ljubijo, kot ravnodušnim. Ne preklinjam 

tistega, ki me je prizadel, ampak ga blagoslavljam, ker vem, da me bo nekoč ljubil. 

65 Ne smete si prizadevati za zemeljske užitke; kar je danes, jutri ne bo več obstajalo. Iščite in si 

prizadevajte za večno življenje, življenje, od katerega se nihče ne vrne, saj je to najvišja resnica. Pridite do 

nje po poti mojih navodil, pridite z izpolnjevanjem moje zapovedi, ki sem vam jo dal za vse čase: "Ljubite 

drug drugega." 

66 Kako se vaš Oče veseli, ko je v občestvu s svojimi otroki. Po tem času, ko sem vam dal svojo 

Besedo s posredovanjem človeka, se boste naučili iskati me v Neskončnem in vaše občestvo (z menoj) bo 

čistejše in stalnejše, to bo dialog duha z duhom. 

67 Kakšno veselje vidim v svojih otrocih, ker so me na novo slišali, kako me prepoznavajo in mi 

sledijo! Še enkrat ponavljam, otroci moji: "Ljubite drug drugega", kakor sem vas vedno učil. 

68 Poklical sem vas, da postanete veliki v duhu, ne pa gospodarji sveta. 

69 Ko boste ponižani zaradi mene, vas bom hvalil; ko boste prenašali trpljenje, vas bom tolažil. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 42  
1 Z vaše poti odstranjujem ovire, ki bi lahko ovirale vaše delo na mojih poljih, saj ste izbrani za 

izpolnitev tega poslanstva in boste človeštvu razkrili resnico mojega nauka. - Bodite močni! Videl sem 

namreč, da vam manjka vere, da se pustite premagati malodušju in se ne dvignete od svojih padcev z 

odločnostjo. Spet dvomite, kot ste dvomili v drugem veku, in da bi verjeli, od mene zahtevate materialne 

dokaze, ki vam jih morda ne bom dal. Ne bodite kot pismouki in duhovniki, ki so s Svetim pismom v 

rokah mislili, da bo Moj prihod med ljudi tistega časa potekal v zelo določeni obliki, ko pa so videli, da se 

je Moje poslanstvo uresničilo v drugačni obliki, kot so jo pričakovali, so podvomili. Čudeži, ki so jih 

zahtevali, jim niso bili dani, ker sem pot že začrtal jaz in se je vse zgodilo, kot je bilo zapisano od 

vekomaj. 

2 Dvomite, ker vaše srce ni pripravljeno. Niste poznali mojih prerokb in le redki so spoznali in 

razumeli moja razodetja v vsej njihovi resnici. A čeprav je bilo tvoje srce nevedno, je Duh vedel, da 

moram še enkrat priti k tebi, in danes te moja beseda oblikuje kot tanko dletelo in ti dokazuje resnico 

mojih razodetij. Resnično, povem vam: svojega očeta ne smete izpostavljati preizkušnjam. Molite in se 

potopite v globoko kontemplacijo. Zdaj je čas, da se vrnete k meni, se približate svojemu Stvarniku in se 

ponovno združite z njim. 

3 Zapomnite si, da če ste na zemlji jokali, vam tega trpljenja nisem povzročil jaz. Nisem se veselil 

tvojega zadoščenja in nisem bil ravnodušen do tvoje bolečine; želel sem le oblikovati in povzdigniti 

tvojega duha. Vedno sem te ljubil in vedno sem ti odpuščal. 

4 Vživite se v pomen moje besede in odkrijte vse, kar vam želim izraziti skozi nerodne ustnice 

nosilcev glasu. Toda ne poskušajte me slišati samo z njihovim posredovanjem: Naučil sem vas popolne 

molitve, da bi dosegli zvezo med Duhom in Očetom, po kateri bi mi lahko govorili v jeziku, ki ustreza 

Duhu, in prejeli moje modre in ljubeče odgovore. 

5 Zakaj ne upoštevate mojega dela poduhovljenja in ignorirate glas vesti, ki vam govori v 

notranjosti? Zakaj verjamete le človeškim besedam in sodbam ter dopuščate, da duh, ki živi v svojem 

času*, usahne kot rože pod žgočim soncem, ko jim primanjkuje namakanja? 
* V dobi Svetega Duha, ki je prišel, da bi zavladal v človeku. 

6 Otroci se bodo povezali z menoj, sprejemali moja sporočila in vas presenetili s svojim napredkom. 

Poučevali vas bodo o mojem nauku ljubezni in njihova prepričanja bodo trdna. Vendar se zaradi tega ne 

počutite ponižani! - Ko vidite, da v domačem okolju kažejo duhovnost, usmerite njihove korake. Naj se 

veselijo in navdušujejo ob pogledu na visoke pokrajine, kjer prebivajo pravični; med zveličanjem bodo 

čutili, da so mi blizu, in bodo pozabili na svoje bolečine. 

7 Ali ne vidite potrpežljivosti in tudi žalosti vašega Očeta ob (le) počasnem prebujanju njegovih 

otrok? Moja očetovska ljubezen vas vodi k miru, obiski pa človeštvu kažejo ozko pot, ki vodi k meni. Na 

tej poti se morate vsi ponovno združiti s svojim Stvarnikom. 

8 Med vami so "delavci", ki ljubijo človeštvo in se borijo, da bi ga pripeljali na svetlo. Danes, polni 

vere, z menoj polagajo sadove svojega dela. Obstaja "otrok", ki je poslušal moj nauk in prevzel del dela, ki 

mu pripada, ter mi danes ponuja prve sadove svojega duhovnega semena. Njegova molitev je prošnja za 

mir za njegove človeške brate. Ni mu dovolj, da je vesel, da je njegov narod v miru; dosežejo ga pritožbe 

ljudi, ki jih ne pozna, vendar ve, da trpijo. Z vznemirjenim duhom moli za svoje brate, jaz pa mu povem, 

da bo ta mir prišel, ko bo obisk pustil svoje seme v srcih tistih, ki danes trpijo, in ko bo bolečina očistila 

njihove duše. 

9 Ko poslušate Mojo Besedo, se spomnite, da v trenutkih veselja, ko se dvignete, da bi mi bili zelo 

blizu, mnogi vaši bratje padejo na bojiščih, da so mnoge matere videle sina ločenega in njihova srca 

raztrgana od bolečine, da mnogi otroci jokajo, ker so jih zapustili starši, in vsi se mučijo v bolečini. Povem 

vam, da ne veste, v kateri čas ste vstopili, saj je to čas sprave in težkih preizkušenj. 

Vi kot moji učenci čutite dolžnost, da molite, da bi mir in tolažba prišla na vaše brate. Toda sprašujem 

vas, ali znate uporabiti mir, ki sem vam ga podaril? 

10 Zakaj se očetje pritožujejo, ko čutijo, da je družina težak križ, ki ga nosijo na svojih ramenih, in 

zakaj so drugi bolni na duši, čeprav sem jim tako blizu? - Ker jim je primanjkovalo vere in zaupanja vame 

in se niso mogli prenoviti. 
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11 Vi iz Izraelovega ljudstva, ne grešite, temveč rešujte grešnike, razsvetljujte tiste, ki so v zmoti, in 

če želite ohraniti mir, delajte zanje, spoštujte svoje starše, imejte se vsi za brate. Ljubite drug drugega! 

12 Kadarkoli se mi približate, čutite, kako moja ljubezen krepi vašega duha in telo. Prav tako veste, da 

vas ob odhodu zapusti mir in da je vaš duh žalosten. Vaša vest vam vedno popolnoma resnicoljubno pove, 

ali ste na poti zakona ali ste se od nje oddaljili. Jaz sem zakon in vedno vas spodbujam, da ga izpolnjujete. 

13 Če vztrajate pri uživanju prepovedanih užitkov, vam dovolim, da iz lastne izkušnje spoznate in 

razumete, da vam ta čaša vedno povzroča bolečino. Po padcu se zaveš svoje napake in se vrneš k meni s 

prošnjo, da bi ti ta bolečina služila kot zadoščenje. 

14 Učite se, da boste pripravili srca, ki hrepenijo po spoznavanju moje besede, in da boste govorili 

brez strahu. Če se v vašem srcu ukorenini sebičnost, ne morete ničesar dati. Zavedajte se ljubezni in 

usmiljenja, s katerima govorim vsem svojim otrokom, in z enako ljubeznijo darujte svojim bratom. 

15 Že se bliža čas, ko vas bom poslal v dežele in narode, da prinesete mojo luč. Vendar se morate 

pripraviti tako, da preučujete in spoznavate moje nauke ter pričujete o resnicah, ki jih vsebujejo, s svojimi 

deli ljubezni in usmiljenja do svojih bratov. Nočem, da bi pozneje jokali zaradi časa, ki ste ga zamudili, 

ker niste znali uporabljati mojega nauka, kajti prišla bodo velika obiska. Mnogi bodo obžalovali, da me 

niso slišali in mi niso verjeli, nekateri pa bodo v letu 1950 že "v duhu". 

16 Nekateri od mojih otrok jokajo, ko slišijo mojo besedo; naj te solze očistijo tiste, ki so se oskrunili! 

17 Vi, ki me poslušate, izpolnite Mojo voljo, kot ste jo izpolnili v prvem in drugem obdobju, saj ste 

isti duhovi, ki ste napredovali iz enega obdobja v drugo, in ko boste prišli do konca svojega odrešenja, 

boste prišli k meni, da se ne bi ponovno rodili v ta svet. Velikokrat sem vam rekel: če bi prišel v telo v tem 

času, da bi vam dal svojo besedo, kot sem to storil v drugem času, bi bil spet mučeniško umorjen. Ta 

lekcija je mimo in danes vam podajam lekcijo, ki je primerna za ta čas. Razumite, da je oblika, v kateri se 

razodevam, ko komuniciram prek človeških umov, še en dokaz moje ljubezni do vas. 

Tisti, ki mi služijo, nosijo težak križ, zato bodo zaradi tega, ker mi sledijo, trpeli, bili bodo napačno 

presojani in zasmehovani. Vendar bom varoval njihovega duha in jim pozneje, ko bodo opravili svoje 

poslanstvo, dal počitek in mir. 

18 Danes me prosiš za lupino svojega telesa, jaz pa ti pravim: Prosite raje za svojega duha, ker vam 

bom dal ostalo poleg njega. 

19 Pomislite, da ste le prehodni na zemlji, da ste na svoji dolgi poti doživeli bolečino in se spotaknili 

ob greh ter da ste se (šele) potem, ko ste padli, ne da bi našli roko pomoči, ki bi vas dvignila, spomnili, da 

je v onstranstvu prijazen Oče, ki vam je pripravljen dati vse, kar potrebujete, in da lahko v njem najdete 

ozdravitev od svojih bolezni - ne le od tistih, ki pestijo vaše telo, ampak tudi od tistih, ki pestijo vašo dušo 

in so kot boleče breme, ki vas bremeni. 

20 O ljubljeni otroci! Niste želeli dvigniti svojega duha, niste mu želeli dati potrebnega časa za 

razmislek in izpolnitev njegovih dolžnosti. Pomislite, koliko darov je v vas; ničesar ne manjka, da bi lahko 

dosegli vrh gore, kjer vas pričakuje vaš Oče, da bi vam izročil nagrado. Vsi ste razsvetljeni in pripravljeni, 

da spoznate razodetja tega časa. Če se boste poduhovili, ne boste mogli delati samo na tem svetu, ampak 

vam bom dovolil, da se prenesete v druge pokrajine, kjer živijo vaši bratje, in tam boste kot dobri delavci 

razpršili semena ljubezni in usmiljenja, ki vam jih je zaupal vaš Oče. 

21 Ne bodite zadovoljni s prvo lekcijo, ki ste jo prejeli. Nadaljujte, iščite mojo besedo, spoznajte njen 

duhovni pomen, da boste lahko prepričljivo govorili svojim bratom. Ne bojte se sodbe ali posmeha ljudi. 

Kaj ti lahko očitajo, če imaš v srcu iskrenost in v vseh svojih dejanjih izkazuješ pravičnost? 

22 Z veseljem sprejemam nedolžna in dobra srca, ki me prosijo za pomoč, tiste, ki me iščejo kot 

zdravnika zdravnikov. Z veseljem pa tudi vidim, da ste pozabili na svoje trpljenje, da bi mi predstavili 

svoje trpeče brate, ki ste jih preoblikovali z mojimi navodili. Blagoslavljam tiste, ki so lajšali trpljenje in 

delili bolečino, in jim dajem moč, da izpolnjujejo mojo zapoved, ki vam pravi: Ljubite drug drugega. 

23 Videl sem, kako nekateri moji otroci dvomijo vame in ne dovolijo svojemu duhu, da bi razvil svoje 

darove; in ko je bilo treba ljudem spregovoriti o mojem nauku, so molčali, ne da bi si vzeli k srcu, da sem 

rekel, da bom govoril prek vseh, ki so pripravljeni, in če teh ni, prek naravnih sil mojega stvarstva. 

24 Svojim otrokom, ki hodijo po zemlji, ne da bi se zavedali svoje visoke usode, pravim: Kdaj 

nameravate izpolniti svoje poslanstvo? Če danes spiš, se boš jutri zbudil na onem svetu in jokal zaradi 
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zamujenega časa. Prosili me boste, naj vam dovolim, da se vrnete na zemljo, toda takrat bo vaše 

zadoščenje zelo žalostno. 

25 Ko slišite, kako vas Mojster opozarja, in ko presodite svoja dela v luči svoje vesti, ugotovite, da se 

seme, ki sem vam ga dal, ni razmnožilo. In sprašujem vas: Kako boste vzgajali nove učence, ki bodo prišli 

iskat to dediščino, če s svojimi deli ne boste mogli pričevati o nauku, ki sem vam ga dal? 

26 Prvi dan leta 1939 sem vam napovedal bližnjo vojno; otipljivo ste spoznali uničenje in kaos, v 

katerega so se pogreznili številni narodi. Videli ste, kako se vrstijo vojni dogodki, a se še vedno ne 

zavedate časa, v katerem živite. V prihodnjih letih boste videli veliko delitev med narodi. 

27 Močni se bodo soočili z močnimi in v tem boju bodo izgubili svojo moč in se uklonili. Medtem 

bodo mnogi duhovi izgubili svoja telesa in vstopili v duhovno dolino z grozo in bolečino, ker se niso 

pripravili na vrnitev k meni. Toda na poti bodo srečali Elija, ki jim bo pokazal pot do sprave (njihove 

krivde). 

28 Danes vam sporočam, da je blizu čas, ko bodo na Zemljo prišli veliki duhovi, da bi delovali za mir 

in višji razvoj človeštva. Pripravite pot tem generacijam. 

29 Blagor tistim, ki so verjeli, ko so slišali mojo besedo; še več vam povem: Blagor tistim, ki, ne da bi 

me slišali, verujejo in imajo tempelj v srcu, ki ljubijo in posredujejo za svoje brate in katerih vera je kakor 

ognjeni plamen, ki osvetljuje pot njihove sprave, kajti ti me bodo videli po svoji veri. 

30 Danes se postavite k izviru milosti, da bi potešili žejo, in se spomnite mojih besed, v katerih sem 

vam rekel: "Kdor pije to vodo, ne bo nikoli več žejen." V tem času hrepenite po svetlobi, resnici in miru. 

Poznaš le bolečino in 

laž in poiščite balzam, ki bo zacelil vaše rane in oživil vaše upanje: Tukaj sem in sprejemam tvoje srce ter 

ga tolažim. Nestrpno pričakujete dneve, ko vam bom dal svojo Besedo, in mi povejte: "Oče, le v tem 

trenutku moj duh najde počitek in dvignjen k tebi pozabim, kar pripada svetu, ter začutim mir tvojega 

Duha, ki se pretaka skozi moje bitje." 

31 Blagor vam, ki ste spoznali, da je to čas milosti, ko vas moj nauk vodi in vam pomaga pri pokori. 

Če me znate poslušati in ostajate v okviru mojih zakonov, vas ne bo mogla raniti nobena človeška moč in 

čutili se boste ljubljeni in vodeni s strani Očeta. 

32 Čeprav me prej niste iskali, danes veste, da je bila ura vašega prebujenja za mojo resnico vnaprej 

določena in da sem vas čakal, da bi vam prinesel vašo dediščino. Zdaj, ko ste prejeli moje koristi, me s 

hvaležnostjo prosite, naj vam omogočim, da boste moji delavci, in jaz to dovolim, saj sem vas zato poslal 

na zemljo, da bi spoznali veselo novico in jo širili med ljudmi. 

Da pa bi dosegli znanje in razvili duhovne darove, s katerimi ste obdarjeni, se morate najprej boriti 

proti svoji materializaciji, proti svojemu grehu in šibkosti, nato pa, ko začutite, da ste se pripravili in 

očistili s pokoro, nosite svojo ljubezen do bratov kot dragulj neprecenljive vrednosti. 

33 Na zemljo niste prišli, da bi se poklonili svetu, vaša dolžnost je višja, čaka vas naloga učencev 

vašega Očeta. In če ste se trudili širiti Moj nauk in so vaše noge ranjene od osata, vaša oblačila pa 

raztrgana zaradi dolgega potovanja, pridite k meni. Ne bojte se priti goli, brez obutve in potovalnih 

potrebščin. Ko boste vse razdelili med svoje brate, vam bom vrnil, kar ste jim pustili, in vas obdaril z 

milostmi zaradi ljubezni in koristi, ki ste jim jih izkazali. 

34 Čaka vas velik boj, v katerem se vaš duh zaradi izpolnjevanja naloge ne bo utrudil, saj vas bosta 

podpirala Dobri pastir in duhovni svet. Če me ljubite, če imate vero, bo delo za vas lahko. Premagal bom 

nevero nepokornih duhov in poslušali vas bodo. Drugi te luči v sedanji inkarnaciji ne bodo spoznali, saj 

sem vam že napovedal, da vsi, ki danes živijo v materialnem telesu, ne bodo spoznali luči tega Učenja 

tretjega veka. Mnogi bodo morali iti v duhovno dolino, od tam pa bodo premišljevali in verjeli v to delo 

Ljubezni. Tisti, ki so me slišali, a niso razumeli moje besede in niso prepoznali moje volje, bodo delali "v 

duhu" in tako izpolnili svoje poslanstvo. 

35 Čeprav je Moj nauk jasno razumljiv, ga vsi niste dojeli in razumeli. Niste se hranili s sadjem, ki 

sem vam ga ponudil v tem času. Rekel sem vam, da se vsako drevo pozna po sadežu in da je "okus" moje 

besede sladek, njeno bistvo pa poživlja duha, vendar niste hoteli spoznati njene resnice. 

36 Bili ste krhki čolni sredi jeznega morja in ste pogosto pustili, da je vaša vera ugasnila. Ne čutite 

me, čeprav veste, da sem z vami, in pogosto sem vam rekel, da so vaše trepalnice dlje od vaših oči kot moj 

Duh od vaših. 
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37 Zbudite se, saj volk v ovčji preobleki vedno preži, da bi vas prevaral. Ko se že odločite, da boste to 

božjo ljubezen in usmiljenje delili s svojimi brati, se vam približa skušnjava in vas prisili, da spremenite 

svojo odločitev. 

38 Ko vidite, da vaši bratje, ki se držijo drugačnega nauka, opozarjajo na vaše napake in vas 

poučujejo, bodite ponižni in poslušajte njihove besede; kajti moj navdih prihaja h vsakomur, ki se 

usposobi, in vi ne veste, ali ni moja volja, da bi jih uporabil za vaše popravljanje. Iz vseh družbenih slojev 

sem izbral svoje učence - tiste, ki so prosili za vsakdanji kruh; so pa tudi drugi, ki so živeli udobno 

življenje in sem jih poklical. A ker ne razumejo zaklada, ki so ga prejeli, se sramujejo, da pripadajo temu 

ljudstvu. 

39 Odpuščam vam grehe, tudi če ste grešili z zavestjo, da ste storili prestopek, in vedno vam pokažem 

pot, po kateri boste prišli k meni. Ali se lahko otrok prikaže pred Očetom z umazano dušo in brez dobrih 

del? - Njegova vest mu bo povedala, da lahko pride k meni šele po izpolnitvi (svoje naloge). 

40 Razumite, da vsak trenutek, ki mine, krajša čas, v katerem vam bom dal svojo besedo. Uporabite 

ga, da jutri ne boste jokali zaradi zamujenih navodil. 

41 Razmišljajte o tem, da morate izpolniti poslanstvo prinašanja vesele novice svojim bratom, tako 

kot je bil na vaši poti nekdo, ki vas je poklical. Kdo lahko pozabi tistega, ki vam je govoril mojo besedo in 

vas popeljal v mojo navzočnost? Ali ne bi želeli, da se vas nekdo spominja z ljubeznijo in hvaležnostjo? 

42 Vztrajajte v dobroti, naj se vaše srce očisti v kreposti, in doživeli boste, da se bodo razvili vaši 

duhovni darovi. Ne umaknite se, saj se vam bo zdelo, da vas ti darovi zapuščajo. 

43 Čas je, da ne samo prosite, ampak da razumete, kako prositi, da ne boste rekli: "Oče, veliko sem 

prosil, pa nisem ničesar dobil." 

44 Ne pozabite, da vam lahko dam več, kot me lahko prosite, in da medtem ko vi prosite Očeta, naj 

vam da, vas jaz prosim, da znate sprejemati. 

45 Pripadajte mojim dobrim učencem, tistim, ki se svoje naloge lotevajo s pravo ljubeznijo in pravo 

vero. Če ste včeraj hodili po negotovih in prepovedanih poteh, morate danes hoditi po poti mojega zakona. 

Če ste v preteklosti v zablodi dvignili roko, da bi ranili svojega bližnjega, se zdaj potrudite, da se ta roka 

nauči nežno božati. Če ste še včeraj na svoji življenjski poti sejali seme sovraštva ali slabe volje, zdaj 

postanite sejalci semena miru in bratstva. 

46 Resnično, povem vam: kdor se bo spomnil vaših včerajšnjih dejanj in vas zdaj videl spremenjene v 

moje učence, bo moral spoznati, da je resnica temelj vaše vere, in ne bo vam treba veliko govoriti, da bi 

prepričali tiste, ki jih poskušate učiti, kajti vaša dela bodo najboljše pričevanje, ki ga boste imeli pred 

svojimi brati. 

47 Materam pravim: Naučite otroke, da naredijo prve korake tako na materialnem kot na duhovnem 

področju. Olajšajte jim pot, da me bodo našli, vzljubili in se (duhovno) dvignili. Zavedajte se, da bo 

duhovni napredek vsake nove generacije, ki raste med vami, vedno večji. Uporabite intuicijo, da jih boste 

vodili, in jim za (duhovno) hrano ne dajejte slabih zgledov ali gluhih sadežev. 

48 Nočem, da bi se te nove generacije po vaši krivdi spotaknile ali zablodile. Ne želim, da bi jokali 

zaradi pomanjkanja ljubezni med svojimi. 

49 Danes, ko vidim vašega duha ponižnega, mu dajem svoje nove zapovedi. V preteklosti ste vsi 

sanjali o moči, bogastvu, slavi sveta in veseljačenju. Tiste dni ste kričali proti Jezusu: "Križaj ga!" Ker je 

Kristus pridigal o ponižnosti in vas učil, da se morate odreči vsemu nepotrebnemu. Danes ste zadovoljni z 

malo miru, s kosom kruha in trdno streho. Življenje te je s svojimi lekcijami naredilo ponižnega, tvoj duh 

pa se je z njim uspel osvoboditi. 

50 Dokler ima človek navidezni mir, ki mu ga daje svet, in dokler verjame, da ima vse, se mi ne bo 

približal. Ko pa bo človeštvo doseglo pravo poduhovitev, bo posedovalo vse, njegova osvežitev in užitek 

pa bosta globoka in resnična, tako kot se Oče veseli in navdušuje nad vsem, kar je ustvaril. 

51 Moja očetovska ljubezen gleda na vas, Izraelovo ljudstvo, in presoja vaša dela. Božja sodba je že 

doletela vsa bitja in nihče se ji ne more izogniti. 

52 Za svoje otroke sem hotel le mir in blaginjo, oni pa so iskali bolečino, očiščenje, kajti moj Zakon 

ne dopušča nepopolnosti, zato se mora vsak, ki se je oskrunil, očistiti in vsak, ki je zašel s poti, se mora na 

njo vrniti. Iz tega naroda vidite vihar, ki biča in uničuje narode na svoji poti, a vas to ne pretrese, ne cenite 

miru, ki ga uživate, in ne priznavate privilegijev, ki sem vam jih podelil. In ker niste zadovoljni z mojo 
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voljo, menite, da so vaše preizkušnje nepravične, in se obračate proti meni. - Čakam, da greste skozi ta 

svet, da bi sam presodil vaša življenja. Potem boste nepopustljivi sodniki svoje duše in boste v meni videli 

le Očeta, ki odpušča, blagoslavlja in ljubi. 

53 Utrujeni ste zaradi svoje nenehne neposlušnosti in zaradi nje jokate. Dolgo ste spali in vaše 

prebujenje bo grenko. Človeštvu sem obljubil, da bom poslal vojsko, sestavljeno iz sto štiriinštirideset 

tisoč bitij, ki bodo razpršena po vsem svetu, in to pričakuje, saj ve, da je vsak od teh vojakov glasnik, 

razlagalec mojih zapovedi. 

54 Ko bo zemlja prizadeta od tečaja do tečaja in bodo vsi narodi, vse ustanove in vsi domovi obsojeni 

do svojih korenin ter ko bo človeštvo opralo vsak madež, boste šli opremljeni v mojem imenu, da svojim 

bratom prinesete moj nauk. 

55 Jaz, Oče, sem jokal nad tem človeštvom, ko sem videl, da je doseglo največje višave 

pokvarjenosti, da zavestno ignorira moje besede in kali moje zakone. Toda 

Ura njenega razmisleka se že bliža in na ta dan bom nanjo izlil vse, kar imam zanjo, saj je moja zelo 

ljubljena hči. 

56 Tisti, ki verjamejo vame, me bodo prej videli kot tisti, ki dvomijo. Kolikokrat sem potrkal na tvoje 

srce, pa nisi slišal in nisi čutil moje navzočnosti. Želim vam le povedati, da popravite svoje poti in glasneje 

vstopite v ta čas svetlobe in milosti. In če imate moje seme, ga posejte in spremenite suha polja v 

rodovitna, vaša molitev pa v rodovitno namakanje. 

57 Ljubite drug drugega in živite v miru v svojem domu. Videl sem namreč, da sta od petih ljudi, ki 

sestavljajo družino, dva proti trem in trije proti dvema. 

58 Če se vidite ločene od bitij, ki so bila meso vašega mesa in so potem v duhovni dolini, jih ne 

pozabite, združite se z njimi s svojo molitvijo in jim pomagajte. Če menite, da so se ustavili (v svojem 

razvoju), jih spodbudite k delu in jim izboljšajte razpoloženje. Ne pozabite, kako kratko je vaše življenje 

na zemlji, zato uporabite svoje sposobnosti in moči ter delajte velika dela, ki vas bodo odrešila in vam 

prinesla odrešitev. 

59 Jaz vam dajem kruh duha, vi pa iščite materialni kruh; toda kakor si prizadevate za počitek in 

telesno blagostanje, tako si prizadevajte tudi za duhovni napredek. Vaš križ ni težak; če sem vam pokazal, 

kako se povzpeti na hrib Kalvarije, ki nosi križ truda, trpljenja in grehov vsega človeštva, zakaj ga vi, ki 

sem vam zaupal (le) majhno množico, ne bi zmogli preplezati? Če pa vam bo pod njeno težo zmanjkalo 

moči, vam bom jaz pomagal in ne bom dovolil, da padete. 

60 Bolečina, od katere tako zelo bežite, je neizčrpen vir očiščevanja in obnove duše. Sami ste pogosto 

izkusili, da se po obisku počutite olajšano, očiščeno in pomirjeno s svojo vestjo. 

61 Ta beseda bo obnovila duha prebivalcev tistih narodov, ki jih danes izčrpava trpljenje. Toda povem 

vam, da me bodo kmalu, zelo kmalu našli z odprtimi rokami kot na križu, kako jih čakam, da jih ljubeče 

objamem in pripeljem v svoje kraljestvo miru. 

Moj mir z vami! 



U  43  

79 

Navodila 43  
1 Zakaj čutiš strah v svojem srcu, ko pridem k tebi kot Jehova? Če sem jaz vaš Oče, sem Ljubezen, 

sem tisti, ki vam daje vsakdanji kruh, ki vodi vašega duha in mu pomaga, da se dvigne od padcev. 

2 Dajem vam moč v teh trenutkih preizkušnje, ko naravna kraljestva stvarstva pretresa vojni hrup. 

Ne bojte se, prizadevajte si, da bi se vaša vzvišenost in gorečnost poživila in vas še bolj približala bolečini 

vaših bratov - tistih, ki jih tlačijo bratomorne vojne -, da bi z njimi delili čašo grenkobe in da bi molitev, ki 

jo tiho pošiljate, bila kot klic k miru, edinosti in dobri volji med ljudmi. 

3 Tvoji sinovi bodo poklicani, da vzamejo v roke orožje; pustite jih, ne bodo propadli. Že danes jih 

postavljam za nosilce svoje milosti in bodo širili luč mojega nauka med svoje brate. 

4 Želim, da kljub vsemu zlu, ki ga je povzročila vojna, prebivalcev teh narodov ne smete imeti za 

sovražnike, da jih boste jutri imeli za brate. 

5 Danes so se ljudje združili, da bi sprožili vojno. Narodi so se lotevali narodov, brisali meje in 

mešali jezike. Unija ni nastala zaradi medsebojne ljubezni, temveč zaradi sovraštva, ki je povzročilo 

bratomorno vojno. Toda Jaz, ki sem Moč, vam bom dokazal, da vas lahko združim tako, da izkoristim 

vaše napake. Ko se bo ta boj končal, bodo srca očiščena bolečine, v mislih se bo pojavila svetloba in ljudje 

bodo blizu miru. 

6 Blagor tistim, ki so se borili in si prizadevali za mir. Blagor tistim, ki so verjeli mojemu glasu, šli 

in širili mojo luč in resnico po poteh. 

7 Moj Duh je globoko ganjen ob bolečini človeštva, njihov jok se sliši v nebesih, toda resnično vam 

povem, da se bo moja bolečina kot Očeta spremenila v roso milosti in se spustila na moje otroke. 

8 Izpraznite ta kelih trpljenja s potrpežljivostjo in blagostjo, saj se bo vaš jok spremenil v veselje. 

9 Če bi vas Oče v tem trenutku vprašal, ali ste izpolnili svoje poslanstvo na zemlji, ali nosite v rokah 

zlati klas svojega dela, ali ste ljubili drug drugega in si odpustili, bi mi morali odgovoriti, da niste izpolnili 

nič od tega. Ali mislite, da ste se s svojimi zaslugami naredili vredne, da bi poslušali mojo besedo? - Ne, 

mi pravi tvoj duh. 

10 Moje ljudstvo, minila so stoletja, vi pa še vedno duhovno spite; prebudite se in spoznajte, da 

življenja, ki ste ga uživali na zemlji, niste pravilno izkoristili. 

11 Moj glas vas je prebudil z ljubeznijo, z dobroto, toda ne jemljite te besede kot uspavanke, da bi se 

še bolj prepustili spancu, kajti v njenem bistvu je prisoten Sodnik, ki sodi vsako vaše dejanje. 

12 Ne boš med tistimi, ki čakajo, da jih Moja pravica prizadene, da bi verjeli in se prebudili. 

13 Ne govorite še, da me ljubite v resnici; počakajte, da ko se bo to zgodilo, naj tega ne razglašajo 

vaše ustnice, ampak vaša dela. Ne hvalite se s svojo iskrenostjo in hkrati ne poskušajte skriti madežev 

sramu, saj bi s tem posnemali hinavske farizeje. 

14 Zavedajte se, da še vedno prihajam kot Mojster in Oče, kajti če bi prihajal samo kot Sodnik, se ne 

bi mogli skriti, saj bi bila moja pravičnost prisotna povsod, kamor bi šli. 

15 Ko boste prišli v mojo navzočnost, boste morali obračunati z besedo, ki ste jo slišali in ki bo 

zapisana v vaši vesti. 

16 Ali ne čutite neutrudnega Elijevega duha, ki vam osvetljuje pot, odstranjuje ovire na njej in vam 

pomaga s palico svojega usmiljenja, ko se počutite izčrpani? Iščite ga, kličite ga v svoji molitvi in začutili 

boste njegovo prisotnost zelo blizu (vam). On je namreč pastir duhov v tem tretjem obdobju, ki vas bo 

popeljal do vrat obljubljene dežele, ki je "nebeška ograda". 

17 Vašega duha naj napolni veselje ob spoznanju, da ste v treh obdobjih slišali glas moje božanskosti, 

saj boste spet postali moje priče. Zato vas pripravljam in blagoslavljam vaše ustnice, da bodo iz njih jutri 

tekle besede življenja za množice, ki še pridejo. 

18 Vašo vero so vžgali in poživili čudeži, ki sem vam jih podelil in za katere ste mislili, da so 

nemogoči. Kajti jaz sem pot, dobra pot, ki sem vam jo vedno kazal. Ko hodite po njej, ste izpostavljeni 

nevarnostim, skušnjavam in odklonom, toda da bi vam pomagal, sem vam dal luč vesti kot svetilnik, ki 

vam kaže pot in vas usmerja v pravo smer. - Poleg tega sem vam dal duhovno bitje kot vodnika in 

zaščitnika za vse vaše življenje. Ali mislite, da bi se lahko izgubili na poti življenja, če bi to milost 

pravilno uporabljali? Ali je med mojimi otroki kdo, ki ne čuti veselja v svojem duhu, ko sliši to besedo? 

Resnično, povem vam, v veselje mi je, ko slišim vaš duhovni glas, ko se dvignete v molitvi. 
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19 Prebudite svojo duhovno čutnost, da se boste lahko veselili sijaja Mojega razodetja, ki ga vaš duh 

zaradi pomanjkanja vzvišenosti ne opazi. Osvežite se z duhovnim pogledom na onstranstvo, tako kot ste 

včasih osupli ob opazovanju narave, ko občudujete njeno harmonijo, lepoto in popolnost ter odkrivate, da 

nobeno bitje ne bi moglo živeti brez drugega, ampak da vsa živijo, ker jih združuje zakon harmonije. - 

Tako je tudi na onem svetu. - Povedal sem vam: dokler obstajajo duhovi, ki so zunaj duhovne poti razvoja, 

ne bo ne popolnega miru ne popolne harmonije, saj je tako, kot da bi v vesolju nekatere zvezde zapustile 

svoje orbite. Kaj bi se zgodilo z ostalimi? Ali ne bi celota izgubila ravnotežja? 

20 Če bi ljudje izpolnjevali zapovedi mojega zakona in uskladili svojo materialno naravo s svojo 

duhovno naravo, bi bil njihov obstoj prijetnejši; življenjska pot bi bila brez težav in delo bi bilo lahko. Ne 

bi jih pestile bolezni in ne bi se prezgodaj postarali. 

21 Duhovi so obstajali pred stvarjenjem materije. Nedolžno so izšli iz mene. Da pa bi spoznali, od 

koga so rojeni, kakšna je njihova usoda in kdo so sami, sem jim dal slišati svoj glas in jim rekel: "Glejte, 

tu je vaš Bog; jaz sem vaš Oče, jaz sem Duh ljubezni. A čeprav ste izšli iz mene, morate razviti in 

razumeti tega duha ljubezni. Živite, hodite, spoznavajte in nenehno ostanite v dobroti, da bo ta glas, ki ste 

ga slišali, za vedno luč nad vašim duhom; to je vaša vest, zaradi katere se boste vrnili k meni - ne več kot 

pravkar rojeni otroci, ampak kot bitja, razvita v kreposti, izkušnjah in vseh sposobnostih, ki sem vam jih 

dal. Takrat me boste ljubili, resnično me boste spoznali in boste v harmoniji z vsem, kar obstaja." 

22 Obstajajo bitja, ki niso nikoli živela na zemlji; če pa tisti, ki so grešili in na tem svetu pretrpeli 

velike bolečine, mislijo, da je nepravično, da nekateri živijo v "solzni dolini", medtem ko drugi, ki so blizu 

Očetu, nikoli niso poznali bolečine, vam pravim: čeprav nekateri niso prišli na zemljo, so na onem svetu s 

svojo ljubeznijo pomagali svojim bratom pri spravi. 

23 Danes živijo bitja, ki naseljujejo različne "doline "*, duhovno ločena. Toda ljubezni med bratoma 

nisem oddaljil. Če bi le vedeli, kako blizu ste drug drugemu! Človek je s svojim materializmom pretrgal 

vezi, ki so ga povezovale z vsemi brati, in bolj ko je človeštvo nazadovalo, večja je bila njegova 

razdvojenost in pomanjkanje harmonije. Ne le, da se je oddaljilo od duhovnega, ampak se je celo v svojem 

svetu razdelilo na kraljestva, ljudstva in narode ter se pri tem vse bolj zapiralo v egoizem. * Ta izraz se 

nanaša tako na "solzno dolino", tj. zemeljsko "dolino solz", kot tudi na "duhovno dolino", onstranstvo z njegovimi 

različnimi sferami. 

24 Zato je luč vaše vere ugasnila in notranje spoznanje o večnem življenju je bilo zmedeno. 

25 Danes, ko se član vaše družine poslovi od vas, da bi odšel v daljno deželo, se od njega poslovite s 

solzami, saj veste, da se bo, če bo odšel kot otrok, vrnil kot mladostnik, če bo mladenič, pa se bo vrnil kot 

starec. Vendar vedno gojite upanje, da se bo vrnil, da bi ga znova objeli, saj veste, da je še vedno na tem 

svetu, čeprav daleč stran. Ko pa ljubljena oseba odide na drugi svet in vidiš, da telo ostaja togo in hladno 

pod zemljo, je tvoje srce kot prebodeno z mečem, saj si izgubil upanje, da ga boš spet videl, pri tem pa si 

pozabil, da duh preživi telo in da boš z njim spet tesno povezan, ko se bosta oba našla, ko se bosta 

povzpela po poti razvoja. 

26 Bog je moral v Jezusu postati človek in živeti med ljudmi, da bi si lahko zapomnili pozabljene 

nauke. Naučil vas je novih lekcij in napovedal, da vam bo dal nova razodetja, ko bo za to prišel čas. 

27 Kristus, božanski Mojster, je moral priti, da bi vas naučil resnice, kajti človeštvo je že izgubljalo 

svoje seme duhovnosti in je v tem življenju iskalo svojo blaženost, svojo večnost in svojo srečo ter 

pozabilo na obstoj, ki ga neizprosno pričakuje. 

28 Tisti, ki v tem življenju niso uživali radosti in bogastva, ki so le točili solze, so ga preklinjali in ga 

imenovali krivičnega; v svojih zmedenih razmišljanjih so svojo usodo imenovali neugodno in napačno. 

Toda Kristus vam je prinesel novo luč. Mrtvim je vrnil duha, ki je že živel v drugem svetu, obsedene je 

osvobodil in z vsemi temi očitnimi znamenji je svetu dal dokaz, da duhovno življenje obstaja in da je 

resnično življenje. Tudi po svojem križanju se je v duhu kazal pred verniki in neverniki kot dokaz resnice, 

ki jo je oznanjala njegova beseda. 

29 Zakaj pozabljate in štejete za mrtve tiste, ki so zapustili vaš svet, ko pa čutijo, se borijo in živijo? 

Zato vam pravim, da so oni živi, vi pa mrtvi. Kmalu boste jokali zaradi pomanjkanja vere kot v drugi dobi, 

ko ste po Jezusovi smrti govorili: "Kristus je bil tisti, ki smo ga ubili, bil je Jehovov poslanec, ki nas je 
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prišel odrešit naših grehov. On je bil resnično Življenje, ki je obudil mrtve in se tretji dan povzpel v 

nebesa." 

30 Zdaj, ko sem se v duhu vrnil k vam, me vidite zavitega v skrivnost, čeprav se vam kažem v 

največji preprostosti; in da bi našli vero, sem se moral materializirati in vam dati vse, kar prosite. Potem so 

ljudje verjeli, ker so me videli - nekateri z duhovnim obrazom, drugi z vero, tretji v luči svoje vesti. 

31 Moja luč vas osvetljuje v tem času, da boste slišali glas, ki vas kliče iz večnosti. 

32 Vezi, ki vas povezujejo z vašim Očetom in duhovnim svetom in ki ste jih pretrgali, na novo 

povezujem, da boste čutili, da vsi živite v harmoniji in da pri tem ni nobenih razdalj. Toda kdaj bodo ljudje 

svoja življenja povezali z ljubezenskimi vezmi? - Ko se bodo vrnili na pot mojega zakona, kjer prebiva 

pravičnost. Ko izpolnjujejo mojo zapoved, ki vam pravi: "Ljubite drug drugega". 

33 Spoznajte, učenci, da tisti, ki so zapustili ta svet, niso mrtvi. Blagor tistim, ki se poslovijo od 

telesa, ki so ga položili v zemljo, in ga ne iščejo več, da bi mu povedali o svojih težavah, saj je že 

prenehalo obstajati in jih ne sliši. 

34 Ko telo umre, je kot cvet, ki ga odrežejo in nato usahne, njegov vonj pa je kot duh, ki se sprosti in 

s svojim bistvom preplavi okolico. 

35 Takrat sem vam rekel: "Naj mrtvi pokopljejo svoje mrtve". Danes vam pravim: Dvignite nekatere 

in druge v novo življenje. 

36 Povejte jim, da medtem ko telo razpade na zemlji, se duša očiščuje v onstranstvu. Smrt je počitek 

za telo in osvoboditev za duha; toda naj se nihče ne poskuša osvoboditi po lastni volji, to je zunaj ure, ki 

sem jo določil jaz. 

Ne mislite, da ste odrešeni, ker imate v zadnjem času v svojem taboru spovednika, ki vam bo duhovno 

pomagal, niti ne mislite, da ste me dosegli s svojim kesanjem v tej uri, in ne mislite, da ste dosegli konec 

svojega razvoja. Naučite se ljubiti, odpuščati in blagoslavljati v svojem življenju ter z deli ljubezni in 

usmiljenja do bratov poskrbite za očiščenje svoje duše. 

37 Izpolnite moj zakon na zemlji kot ljudje dobre volje in mir bo prišel v vaše srce. Ko se bo vaš duh 

ločil od tega sveta in vstopil v duhovni svet, bo odprl oči in se navdušil nad življenjem, ki čaka na vrnitev 

vseh duhov, da bi jih odrešil in objel s svojo ljubeznijo in svetlobo. 

38 Da bi dosegli odrešitev, se morate odpraviti na pot z namenom, da izpolnite svoje poslanstvo. 

Prinašam vam duhovno bogastvo neprecenljive vrednosti, ker ste dediči moje milosti. Če z ljubeznijo 

vzamete svoj križ in potrpežljivo hodite po svoji poti, boste zadnji dan z menoj in vstopili v resnično 

življenje, kjer boste našli tolažbo in mir, ki ste ju tako zelo iskali. 

39 V tem času sem vzel za služabnike preproste ljudi (z malo izobrazbe), da bi vam dali dokaz, da 

besede, ki jih slišite, ne prihajajo od teozofa ali znanstvenika, saj ste po naravi neverniki. Zato sem pred 

vašimi očmi izbral vaše brate in sestre, vaše starše ali otroke, da bi iz njih naredil nosilce svojega glasu, ki 

so deležni mojega duhovnega navdiha. Vendar vam pravim, da morate preučevati mojo besedo v njenem 

duhovnem smislu, kajti prišel bo dan, ko se bodo pojavili moški in ženske, ki vam bodo z mojim imenom 

govorili besede navidezne svetlobe, in takrat se ne smete pustiti presenetiti. 

40 Spremljajte in molite. Jaz sem pogled, ki išče in pozna trpljenje, ki je v vsakem srcu. 

41 Ste depresivni in prestrašeni, ker vas denominacije obtožujejo in grajajo vaše delovanje. Ne bojte 

se, osušite solze in prejmite tolažbo: 

42 Blagor tistim, ki v svoji stiski tiho iščejo stik z menoj, ker jih bom okrepil. Nisem jih zapustil, 

ampak sem jih poiskal, da bi jim podelil božansko milost. Elija vas vodi v tretji dobi in kolikor bolj boste 

napredovali na poti, toliko bolj se mi boste približali. 

43 Poslušajte mojo priliko za ta dan: 

44 Na eni od poti je bil starec preprostega in častitljivega videza, ki ni nosil ne palice ne potovalne 

torbe. Na poti je srečal tri mlade pohodnike, katerih srca so bila vesela, v grlih pa so se jim razlegale 

čudovite pesmi. Starec se je obrnil k prvemu izmed njih in mu rekel: "Potepuh, lačen sem, žejen in slabo 

oblečen; daj mi nekaj od tega, kar nosiš v svoji potovalki, in daj mi nekaj svojih oblačil. Mladenič je 

poiskal v torbi, a ni našel ne kruha ne vode, prav tako se ni hotel ločiti od svojih oblačil. "Pojdi k mojemu 

bratu," mu je rekel, "on ti bo lahko dal, kar potrebuješ; jaz ti nimam kaj ponuditi." 

45 Starec se je obrnil k drugemu in ga vprašal na enak način. Ta poišče svojo potovalno torbo, vendar 

v njej ni ne hrane ne vode za potešitev žeje. "Obrnite se k tretjemu," mu reče, "on vam bo dal, česar vam 
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jaz nisem mogel dati." Tretji prosi za isto prošnjo in njegov odgovor je enak: "Nimam ti kaj dati." Starec 

se ustraši, žeja in lakota ga izčrpata, a ko vidi, da so potovalne torbe mladeničev prazne, jim reče: "Kako 

boste nadaljevali pot, ki sem jo prehodil, ne da bi vedeli, kaj vas čaka? Pot je dolga in posuta z bodicami in 

trnjem. Polja so nerodovitna, ni dreves, ki bi dajala senco, ni sadja, sonce je žgoče in ni ne rek ne izvirov, 

ki bi hladili popotnika." 

46 Potepuhi so prisluhnili starcu in rekli: "Ni važno, šli bomo naprej, mladi smo in močni, čutimo se 

polni energije in sposobni sprejeti življenjske preizkušnje. S posmehljivim nasmehom so hoteli zapustiti 

starca, vendar jim je rekel: "Počakajte, svetujem vam, da najprej poiščete nekaj za hrano. Zberite v svoje 

torbe, kar potrebujete za pot, da boste lahko potovali po tej poti, ne da bi se pogubili." 

Ko so starca poslušali, so mu odgovorili: "Če si izčrpan, gol in lačen, je to zato, ker si star, napor te je 

utrudil. Videli ste že veliko zor in vaši lasje so postali beli kot sneg - zato ste obupani. Smo mladi in se ne 

bojimo življenja." 

47 Starec jim je odgovoril: "Tudi jaz sem bil nekoč mlad in močan, tudi jaz sem pel na poteh in imel 

energijo v telesu, a čas me je naučil in mi dal izkušnje. Pokazal ti bom, skozi kaj moraš iti." Vzel jih je na 

vrh gore in jim pokazal svet. 

Od tod so videli, kako se na desni in levi strani dvigajo nevihte, ki bičajo narode in v njih povzročajo 

uničenje. Morske vode so poplavile deželo in ljudje so umrli pod udarom sproščenih elementov. Mladeniči 

so starcu rekli: "Kaj imamo mi opraviti s temi dogodki?" Starec jim je odgovoril: "To, kar vidite zdaj in 

kar vas skrbi, boste morali doživeti, ko boste hodili po teh poteh." - Toda ti so dvomili. 

Ponovno jim je rekel: "Poglejte!" in pokazal proti vzhodu. Tam so videli, kako se narodi med seboj 

spopadajo v kruti vojni. Videli so, kako so matere in sinovi jokali in kako so slednji izgubili življenje na 

bojišču ter v zadnji uri klicali svoje ljubljene. Videli so žalujoče ženske, ki so obžalovale izgubo moža ali 

sina, videli so stradajoče in gole otroke. 

Kasneje se je pred njihovimi očmi nad zapuščeno zemljo kot sneg razprostrl svetel duh in iz njega se je 

razleglo srce parajoče jokanje, in kjer se je pojavil ta duh, je bilo življenje ljudi prekinjeno kot rastje na 

polju, ko je čas za žetev. In mladeniči so vprašali: "Kaj vse to pomeni?" - "Kažem vam prihodnje čase," je 

odgovoril starec, "čase, ki jih boste doživeli." 

48 Končno jih je starec zadržal, da so pogledali nazaj, in videli so sproščene sile narave: ogenj je 

požiral gozdove in mesta, kuga je kot megla ovila ljudi, vulkani so bruhali ogenj in pod svojim pepelom 

pokopavali cele pokrajine. Pokazal jim je morje, na katerem so se dogajale velike katastrofe: nekatera 

morja so se posušila, druga pa so spremenila svoj položaj. Nazadnje so videli štiri angele s trobentami, ki 

so se pojavili na nebu in naznanili dovršitev vekov. 

49 Mladi moški so bili prestrašeni. Tedaj jim je starec rekel: "Poglejte, zdaj sem vam pokazal 

dogodke, ki morajo priti in ki jih morate preživeti. 

50 Ti mladi moški so z iznakaženimi obrazi klicali naravo - a narava jih ni slišala. Toda v trenutku, ko 

je njihovo srce jokalo od strahu in brez tolažbe, se je oglasil starčev glas, poln očetovske dobrote: "Ne 

obupajte, pokleknite in molite k Vsemogočnemu - Tiho je iztegnil roko in vse je bilo tiho, mirno in 

spokojno. Vizija je izginila. Videli so svetlobo novega dne in se zavedali, da je starec napovedal te 

dogodke, zato so se vrgli na tla in rekli: "Molimo, da bi nam vsemogočni Oče pripravil pot in da bi do 

konca življenja hodili v njegovi luči." (Konec prilike) 

51 Ljudje, globoko razmislite in odprite oči za svetlobo. Vi ste trije popotniki, ki sem jih poklical in 

učil skozi stoletja, da bi bili polni moje modrosti in da bi v vas vzplamtela vera, da bi se pripravili na 

življenjsko pot, dosegli cilj in vstopili v duhovno življenje, kjer boste našli moj mir. 

52 Nekoč te moja beseda ni prepričala, in ko je Mojster odšel od tebe, tvoj duh ni našel miru. Rekel 

sem vam: Blagor tistim, ki verujejo. Blagor ljudem vere, saj bodo imeli večno življenje. 

53 Pravim vam, opustošeni tega časa: lačen sem in žejen vaše ljubezni. Otroci moji, zaradi 

pomanjkanja duhovnosti niste mogli komunicirati s svojim Bogom. Zavrnili ste vrline, s katerimi sem vas 

obdaril, in izgubili svoj zaklad. 

54 Zdaj vam pravim: Sprejmite moj nauk, ki vam ga dam v času šestega razodetja. Ne iščite luči za 

svojega duha v knjigah sveta, ker je tam ne boste našli. V njih ne iščite odgovorov na svoja vprašanja ali 

rešitev za svoje težave. Molite, povežite se z menoj, slišal bom vaše prošnje. 
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55 Še preden mi prinesete svojo srčno bolečino, Božja Mati posreduje za vas in vas blagoslavlja ter 

vas prosi, da v zameno posredujete in molite za tiste, ki trpijo. Človeštvo prosi, naj se vzdrži težnje po 

moči in vojn ter preneha prelivati nedolžno kri. Njen ljubeči Duh vas varuje in ponižno čaka, da se izpolni 

moja volja. 

56 Prav tako jo blagoslavljajte in obožujte, saj veste, da je vaša neločljiva spremljevalka v dneh miru 

in obiska. 

57 Moja kri je bila prelita, da bi med ljudmi zavladala mir in pravičnost, vendar me niso pravilno 

razumeli. Če bi to lekcijo uporabili, bi dosegli višjo stopnjo razvoja in svetloba, ki sem jo širil skozi 

stoletja, bi v celoti osvetlila vašega duha. 

58 Niste me vzeli za zgled: Učil sem vas ponižnosti, vi pa ste arogantni. Dal sem vam skrivnost miru 

in zdravja, vi pa živite v vojni in zbolevate. Naučil sem vas tolažiti trpeče, vi pa ne čutite bolečine svojih 

bratov in ste trdosrčni. 

59 človeštvo, kako zelo ste zanikali moj obstoj in svoje duhovne darove! Resnično, povem vam: ne 

hodite po trdni skali, ampak po rahlem pesku, in ta pot vas ne bo pripeljala do cilja, za katerega ste bili 

ustvarjeni. 

60 Berite in se učite iz velike "Knjige resničnega življenja", ki sem vam jo podaril, in če boste sledili 

njenim naukom, bodite prepričani, da boste na ta način prišli k meni. Toda ne pozabite, da se boste 

oddaljili od mene, če tega ne boste storili, in vaše zadoščenje bo zelo veliko. 

61 Moški in ženske, ki tavate brez tolažbe, zakaj se ne okrepite v meni? Ne imenujte me krivičnega 

Očeta, ko boste jokali in trpeli v svojem izgnanstvu. Preden ste prišli na zemljo, sem vam napovedal, da je 

ta svet solzna dolina, da ni dolina miru in nagrade. Zemlja ni vaš večni dom. "Blagor tistim, ki jokajo, saj 

bodo potolaženi." 

Moj mir z vami! 
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Navodila 44  
1 Z ljubeznijo sprejemam čednega sina, ki je bil dolgo odsoten in je danes prišel iskat mir in tolažbo 

za svoje srce. Nekateri moji otroci se mi približujejo, ko iščejo svojo dediščino, drugi so še daleč, toda v 

vseh je duh pozoren in upa, da mu bo moj glas povedal: Tukaj sem. 

2 Niso pozabili mojih besed iz druge dobe, in čeprav je njihovo telo šibko, je duh močan; verjame in 

zaupa v mojo obljubo, da se bom vrnil kot Duh Tolažnik. 

3 Vi, ki me danes poslušate, se spomnite teme, ki ste jo prečkali, in težav na poti, ki ste jo prehodili, 

da bi me dosegli. Ste na bregu reke, v senci drevesa, in zaslišite glas, na katerega ste dolgo čakali. Toda 

kljub vsej svetlobi, ki jo imate, še niste dosegli vrha gore in niste na vrhu popolnosti. Prišli ste le pred 

svojega Učitelja, ki prihaja v duhu, in ko ste me slišali, ste postali učenci in nato učenci mojega novega 

nauka. Ko se boste učili od mene, boste postali močni, in čeprav ste revni na zemlji, boste imeli bogastvo 

duha. 

4 novica o moji besedi bo v kratkem času prešla meje vašega naroda, se bodo učenjaki in tisti, ki 

proučujejo svete spise, pripravili, da bodo zanikali mojo manifestacijo; toda jaz bom dajal znamenja in 

delal čudeže po svojih izbrancih in tako povzročil veliko vznemirjenje med ljudmi. 

Po vseh narodih so razpršeni ljudje visokega duha, preroki mojega trinitarično-marijanskega 

duhovnega nauka, ki sem jim dal meč luči za boj proti vsaki lažni teoriji in nauku vere, tako da lahko 

preživijo le tisti, ki imajo za temelj ljubezen in resnico. 

5 V vseh časih sem na zemljo pošiljal krepostne duhove, da bi vas učili in vam s svojimi deli dajali 

zgled, kako morate živeti, da bi me dosegli. Svetovalci, služabniki mojega zakona, zakonodajalci in 

vodniki: pokazali so vam vaše dolžnosti, vam povedali, da vaša naloga ni omejena na ljubezen do družine, 

ampak da morate ljubiti sočloveka in mu pomagati tudi zunaj teh meja. Naučili so vas tudi, da vas po teh 

življenjskih preizkušnjah čaka duhovno življenje, v katerem boste poželi sadove svoje setve na zemlji. 

6 Opremil sem duhove in jih naredil človeške, potem ko sem jih obdaril z modrostjo in močjo; in ko 

so se njihova telesa razvila in so v celoti obvladovala svoje sposobnosti, so se njihovi duhovi izkazali za 

močne in velike. To so znanstveniki, pastirji in vladarji, vendar je le malo tistih, ki so izpolnili svoje 

poslanstvo, razvili svoje darove in delovali s trdno vero. Večina je postala nečimrna ali slabo izkorišča 

svoje sposobnosti, ne hrani duha ljudi, ne razume, kako voditi in kako lajšati bolečine svojih bratov. 

7 Ko sem v tistem času videl svojo čredo izgubljeno in brez vodnika na zemlji, sem prišel kot Dobri 

pastir, da bi vam dal svoj čisti in neoporečni nauk. Dal sem vam zapovedi svojega nauka, da bi živeli v 

miru, izpolnjevali moj zakon in se povzpeli na poti svojega duhovnega razvoja po zgledu, ki sem vam ga 

dal s svojimi deli ljubezni. 

8 Kje so sledilci mojih ponižnih apostolov, ki so postali žrtev človeške zlobe? Katere so prednosti, ki 

jih je znanost pokazala človeštvu? - Mnogi trdijo, da so modri, a ne ljubijo in ne učijo ljubezni. Modrost 

pomeni svetlobo, svetloba pa je ljubezen in razumevanje božanskih in človeških zakonov. 

9 V drugi dobi sem postal človek iz ljubezni do človeštva. To telo je bilo delo mojega Duha in 

koliko so znanstveniki razpravljali o tej skrivnosti, ki sodi v moje najgloblje načrte! Resnično, povem 

vam, božjih del ne more presojati človeška znanost. 

10 Duh, ki je oživil Jezusa, je bil Moj lastni, vaš Bog, ki je postal človek, da bi živel med vami in da 

bi vas gledal, ker je bilo to potrebno. Kot človek sem občutil vse človeško trpljenje. Znanstveniki, ki so 

preučevali naravo človeka, so prišli k meni in ugotovili, da ne razumejo ničesar o mojem nauku. Veliki in 

majhni, krepostni in grešni, nedolžni in krivi so prejeli bistvo moje besede in vse sem počastil s svojo 

navzočnostjo. A čeprav so bili mnogi poklicani, so bili izbrani le redki in še manj jih je ostalo z menoj. 

11 Zagovarjal sem grešnike. Ali se ne spomnite prešuštnice? Ko so jo pripeljali k meni, preganjano in 

obsojeno od množice, so prišli farizeji in me vprašali: "Kaj naj storimo z njo?" - Duhovniki so pričakovali, 

da bom rekel: "Naj bo pravici zadoščeno," a so mi odgovorili: "Kako to, da pridigaš ljubezen in dopuščaš, 

da je ta grešnik kaznovan?" In če bi rekel: "Pustite jo na prostosti," bi mi odgovorili: "V Mojzesovih 

zakonih, ki jih - glede na vaše besede - potrjujete, je določba, ki pravi: "Vsaka ženska, ki je zalotena pri 

prešuštvu, naj bo kamenjana do smrti". 

Ker sem vedel za njihov namen, nisem odgovoril na njihove besede, se sklonil in v prah zemlje zapisal 

grehe tistih, ki so jih obsodili. Spet so me vprašali, kaj naj storijo s to žensko, in odgovoril sem jim: "Kdor 
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je brez greha, naj prvi vrže kamen." Potem so se zavedli svojih prestopkov in odšli ter si zakrili obraze. 

Nihče ni bil čist, in ker so začutili, da sem jim videl do dna srca, niso več obtoževali tiste ženske, ker so vsi 

grešili. Žena in z njo drugi, ki so prav tako prelomili zakon, pa so se pokesali in niso več grešili. Povem 

vam, da je grešnika lažje spreobrniti z ljubeznijo kot s strogostjo. 

12 Moj nauk je bil zapisan v vest in ga ni mogoče izbrisati, saj je njegovo bistvo nesmrtno kot duh, ki 

ga imate vi. 

13 Vi, ki me zdaj poslušate, se učite in učite tiste, ki živijo v drugih narodih. Spomnite jih na moje 

besede iz drugega obdobja, dokler jim ne pride moje sporočilo o tretjem obdobju. 

14 Želim, da poskrbite, da bo moja beseda dosegla druge dežele, preden se njihovi prebivalci 

pripravijo na govorjenje o moji novi manifestaciji, in da ob srečanju ne boste napačno presojali drug 

drugega, ampak da boste pričevali in bodo potrjevali moje besede in moja dela, v skladu z mojo 

zapovedjo, ki vam pravi: "Ljubite drug drugega." 

15 "Povabil" sem vas k svojim naukom, da bi vas učil in osvobodil greha. Čeprav so vaši prestopki 

veliki, je moje odpuščanje večje. Živite, pridobivajte izkušnje, spoznavajte Moj zakon na tej poti 

preizkušenj in preizkušenj, in če vas vodi vest, ne boste kršili ne Mojega zakona ne zakonov sveta. Če pa 

naredite napake, se jih pokesajte in očistite svoje prestopke; in ko boste prišli na konec poti, ne bo ne 

bolečine ne obžalovanja - boste pomirjeni. 

16 V tem tretjem času se pred učenci na novo odpre Učiteljeva knjiga, da bi jih naučila lekcij 

resničnega življenja. Medtem ko se vaše telo predaja tišini in premišljevanju, se vaš duh dviga, da se 

osveži v moji besedi. Prihaja k moji mizi, da bi se nahranil z edinim kruhom, ki mu daje življenje. 

17 Za vsakogar, ki se zna v teh trenutkih (duhovno) dvigniti, izgine telo, po katerem se prenaša moja 

beseda, in jo prejme iz božanskega vira neposredno v svojega duha. Zavedate se, da od trenutka, ko ste me 

prvič slišali, v vašem umu sveti luč. To je luč Moje modrosti, ki vam osvetljuje pot, čeprav vam moram 

povedati, da tisti, ki me slišijo, a ne razumejo Mojih navodil, še vedno hodijo v temi. Luč njihove duše je 

še vedno ugasnjena. 

18 Moja volja je, da označim dvanajst tisoč otrok iz vsakega plemena. Resnično, povem vam, da ne 

bodo samo tisti, ki bodo označeni, imeli mojo luč; vsakdo, ki bo sledil mojim navodilom, se bo imenoval 

"otrok luči". 

19 Ne razglašajte, da ste moji učenci, ampak to dokažite z deli usmiljenja. Mnogi javno razglašajo, da 

spadajo med moje izbrance. Vendar ga preizkušam tako, da se skrivam v srcu njegovega sovražnika, ki mu 

je, namesto da bi odpustil, vrnil udarec - udarec, večji od bratovega lica, ki je zadel moje obličje. Takrat 

sem mu spregovoril po njegovi vesti in on, ki se je hvalil, da je moj učenec, mi je s šibkim obžalovanjem 

rekel: "Odpusti mi, Učitelj." Nato se je očistil in se imel za vrednega mojega odpuščanja ter nadaljeval 

svojo pot. 

Nato sem videl, da je k njemu prišla devica, katere srce in mladost sta kot dišeča vrtnica. Reče mu: 

"Prihajam k tebi polna zaupanja v tvojo krepost, da bi te prosila za nasvet, ki mi bo kot ščit pred 

skušnjavami v življenju." Toda on pozabi na svojo nalogo in moje nauke, pusti se voditi nizkim instinktom 

in pogleda dekle z nečistimi nameni. V tistem trenutku se predstavim slabemu učencu in mu rečem: "Ali je 

to tisto, kar sem te učil?" Ujeti človek mi je odgovoril: "Gospod, nič ti ni skrito." osramočen je nadaljeval 

svoje vsakdanje delo, medtem ko ga je Moj glas neusmiljeno spraševal, ko se je hvalil, da sledi Mojemu 

zgledu: "Ali si Moj apostol?" 

Potem sem mu dovolil, da je trpel lakoto, in takoj sem se skril v srce bogatega bolnika, ki ima sicer polne 

skrinje zlata, a nima zdravja, da bi ga užival. Ko ta izve, da je eden od mojih učencev v njegovi bližini, se 

odpravi k njemu in mu reče: "Vem, da mi lahko vrneš zdravje, zato sem te poiskal. Bogat sem, a vse moje 

bogastvo mi ni pomagalo najti zdravila za mojo bolezen." 

Ko apostol sliši to izpoved, se mu v srcu pojavijo temne misli, zato bolniku reče: "Položil bom roko na 

tvojo glavo in ti med izgovarjanjem Gospodovega imena povrnil zdravje, vendar boš moral to milost 

velikodušno poplačati." Bogati bolnik mu je odgovoril: "Vzemi moja obredna oblačila, moje skrinje, mojo 

hišo, vzemi vse, a mene ozdravi!" In bolnik je ozdravel, saj sta bili njegova vera in bolečina tako veliki, da 

se ga je Učitelj usmilil. 

Bolnik, poln veselja, je vse, kar je imel, izročil človeku, za katerega je verjel, da ga je ozdravil, slab 

apostol pa si je rekel: "Zdaj nisem več reven, saj je prav, da dobim nagrado, ker sem se trudil in trudil." 
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Toda glej, v tistem trenutku je v njegovi vesti zazvenel Moj neusmiljeni glas, ki mu je znova govoril: "Ali 

je to Moj nauk? se spomnite, da je Jezus, ko je bil na svetu, za svojo ljubezen zahteval plačilo? - On, ki bi 

si lahko nadel krone in imel vse zaklade, ko je ozdravljal s preprostim dotikom in obujal mrtve s svojim 

krikanjem?" 

20 V srcu tistega učenca je izbruhnil boj in je rekel svojemu Učitelju: "Zakaj si tako nepopustljiv do 

svojih učencev? Zakaj nam ne dovoliš, da bi imeli kaj na tem svetu?" 

Toda Učitelj mu je prijazno odgovoril: "Ker si ob izvolitvi obljubil, da se boš odpovedal človeškim 

malenkostim v zameno za pravi zaklad." 

21 Učenec še vedno odgovarja: "Pot je težka, delo na dan zelo dolgo, veliko delamo in ne prinesemo 

nobene žetve na zemlji. Želiš, da ljudi zelo ljubimo, čeprav oni ne ljubijo nas. 

Ko ga je Mojster slišal tako blatiti, mu je rekel: "Dobro je, otrok, ravnaj po svoji volji, dosežeš, za kar 

si tako zelo prizadevaš." In ta človek, ki je o sebi govoril, da je moj služabnik, ki je trobil, da je moj 

apostol, in ki ni poslušal glasu vesti, se je odpravil na pot in na njej našel množico bolnikov, ki jih je 

poklical in jim povedal, da je lastnik zdravilnega balzama, ki ozdravlja vse zlo; hkrati pa jim pravi: "Jaz 

sem ubog, kaj mi lahko daš za to, kar ti dam?" 

Tisti, ki so revni, mu povedo, da nimajo ničesar, vendar so pripravljeni delati in premagovati svoje 

trpljenje, da bi si priskrbeli, kar je potrebno za njegovo plačilo. - Ta kupčija se zdi dobra tistemu, ki začne 

polagati roke na bolnike, hkrati pa iz njihovih rok prejema plačilo, ki se od časa do časa povečuje. Bolnike 

je "mazil", vendar niso ozdraveli, nasprotno, postali so še bolj nesrečni. Poskušal jih je spodbujati, vendar 

so se vse bolj slabšali. Ko je apostol videl, da so ljudje izgubili zaupanje vanj, je na skrivaj izginil iz 

njihove sredine, odnesel bogastvo denarja in jih pustil v strahu. 

22 Daleč od njih se je obrnil k rezidenci nekega bogataša, ki mu je rekel: "Gospod, lahko ti koristim, 

znam delati, želim, da me zaposliš v svoji razkošni rezidenci. Lahko te potolažim, ko si žalosten, lahko 

poskrbim za tvoje interese, ko se počutiš utrujenega." 

"Kdo si ti?" ga je vprašal bogataš, na kar mu je apostol odgovoril: "Jaz sem lastnik zakona, nauka, ki je 

tako močan in prepričljiv, da če se bodo tvoji podložniki kdaj uprli proti tebi, bo dovolj, da jim 

spregovorim, da bodo spet postali poslušni." 

23 Na bogataša so te besede naredile velik vtis, verjel je v njega in mu rekel: "Tvoje besede 

razodevajo veličino, in če jih boš izpolnil, kot praviš, bom vedno verjel, da so resnične." Bogataš mu je dal 

službo in mu podaril ključe svoje palače. Ta si je z laskanjem pridobil gospodarjevo srce, a ker je 

gospodarja izrinil iz svojega srca in ni poslušal glasu vesti, je kmalu spremenil življenje v tem dvorcu: 

poniževal je male ljudi, povzdigoval tiste, ki so mu laskali, najboljše služabnike je izselil iz hiše, 

gospodarjevo bogastvo pa za njegovim hrbtom zapravljal na praznovanjih. 

Toda prišel je dan, ko so se gospodarju te posesti odprle oči in se je prepričal o lažnosti tistega, v katerega 

je položil vse svoje zaupanje, in ko ga je slišal govoriti besede velike moči in modrosti, ga je poklical k 

sebi in ogorčeno rekel: "Ali je to nauk, ki ga širiš? Ali s tem dokazujete moč, ki jo imate?" Takoj ga je dal 

odpeljati v ječo, da bi ga pozneje obsodil na vislice. V zaporu ni razumel, kako je lahko učenec 

božanskega Učitelja zaprt, še manj pa, da bi bil obsojen na smrt. Ni mogel verjeti, da so bile te preizkušnje 

budnica, ki ga je poklicala k spreobrnjenju in ga vrnila na pravo pot. Nato je bogataša, ki ga je prevaral, 

goreče prosil in mu obljubil, da ne bo nikogar več prepričeval ali prevaral, bogataš pa ga je prepričan o 

tem pustil iti. 

24 Ko je bil ta človek svoboden, je začutil željo, da bi spoznal nove poti, in ko jih je našel, se jim je 

posvetil. Spet ni upošteval klica vesti in se je prepustil užitkom kot še nikoli prej, njegove ustnice pa so 

postale usta bogokletja. Njegovo telo se je zdrznilo, srce pa se mu je zdrznilo do najglobljega gnusa. Iz 

koraka v korak je postopoma tonil, dokler se ni samovoljno pogreznil v globino brezna (pokvarjenosti). 

Ni vedel, koliko časa je preživel tam, a ko se je zbudil, je vprašal: "Kje sem? Kje je moja dediščina? 

Govorim s svojim Očetom, pa mi ne odgovori; bolan sem in potrt, pa mi ne priskoči na pomoč; prosim za 

besedo tolažbe, spodbude, pa ne pride v moje srce. Kje je torej tisto navodilo in tisti zdravilni balzam, ki 

mi ga je dal in s katerim sem se lahko osvobodil tako velike žalosti? Želim si zapreti rane, a te še bolj 

krvavijo. Svojemu srcu želim dati mir, vendar me še bolj skrbi. Kdo sem? Ali je to, kar mi je dal Oče, 

prevara?" In se ganljivo zjokal. 
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25 Ljudje vseh družbenih slojev so šli mimo njega in ga brezbrižno gledali, nihče ga ni poslušal, nihče 

ni pomislil nanj ali se ustavil, nihče ni čutil njegove bolečine. Nato se mu je zdelo, da ga je ovila globoka 

tema, in ko je mislil, da ne more več prenašati tako velikega trpljenja, in ko je čutil, da bo njegov duh 

kmalu zapustil njegovo nečisto telo, je zaslišal prijazen glas, ki mu je bil znan: "Tukaj sem; prišel sem tja, 

kjer si potonil, da ti pomagam." 

Ko je ta človek slišal prijazen Očetov glas, poln odpuščanja in nežnosti, ni mogel več vzdržati teže 

svojih obžalovanj in je rekel svojemu Gospodu: "Ne približuj se mi, ne spuščaj se v to brezno in ne vstopaj 

v ta brlog pokvarjenosti, ker je tu tema in blato. Ne raztrgaj si oblačila na bodičevju; pusti me tu, ker sem 

se na to obsodil." 

26 Sin je jokal in skozi solze spoznal, kako pravičen je bil njegov oče. Oče se ni oziral na sinovo 

nečistost, na temo, ki ga je obdajala, na blato, v katerem se je znašel. Videl je le, da je njegov ljubljeni Sin, 

ki ga je vprašal: "Zakaj je prišlo do tega s teboj?" Sin mu je odgovoril: "Ker sem domneval, da mi nisi tako 

blizu, in nisem hotel verjeti, da je glas moje vesti Tvoj. Ne zdravite me, danes razumem, da si ne zaslužim 

zdravja. Ne odpusti mi, ne zaslužim si tvojega odpuščanja. Naj trpim v tem breznu, naj se odkupim za 

svoje prestopke." 

Ko je Oče videl, da je Sin končno spoznal obseg svojih prestopkov, mu ni več dovolil, da bi trpel, in 

dovolil, da je v tem bitju postalo svetlo, da so solze odplaknile madeže sramote, in potem je Oče na 

nagnjeno čelo pritisnil poljub miru; dvignil je slabotno in poraženo telo in ga z neskončno ljubeznijo stisnil 

k sebi. 

27 Ko je to srce začutilo nežno ljubezen svojega Očeta, se je pripravilo, da mu bo večno sledilo in ga 

večno ljubilo. Tedaj je videl, da je luč, ki mu jo je Gospod položil na čelo, znova zasijala; kajti darov, ki 

jih je Bog dal, nikoli ne umakne od svojih otrok. Njegovo milost pa jim odvzamejo njihovi prestopki zoper 

moj zakon. 

Tako se je ta duh odpravil na novo življenjsko pot, vendar z večjo svetlobo - svetlobo svoje boleče 

izkušnje. Jasno je slišal glas vesti. 
Med učenjem so bili občasno poklicani ljudje, ki so pripadali 144.000 izbrancem. Gospod je simbolično položil 

svojo luč na čelo te osebe. 

28 Kdo od tistih, ki so dan za dnem prejemali moj nauk, bi si morda želel prehoditi poti trpljenja? 

Zavedajte se, da ste že hodili po teh poteh, da je vaš duh že šel skozi velike preizkušnje, zaradi katerih mi 

danes lahko odločno sledite. 

29 Poslal sem te, da razmnožiš svoje seme, in zato sem te označil s svojo lučjo na tvojem čelu, da se, 

ko boš opremljen, razkropiš po poteh (sveta), kjer te čakajo ljudje. Vrata domov se bodo odprla, da vas 

sprejmejo, in srca vas bodo sprejela z veseljem. 

30 Bolniki bodo tam v upanju na ozdravitev. 

31 Jaz, božanski Odrešenik, bom prišel k vsem po svojih zvestih učencih. Toda ne tako kot v drugi 

dobi: danes bom prišel k ljudem - skrit v srcu svojih odposlancev - tako, da bom spregovoril skozi njihova 

usta in pustil, da se moj navdih prelije v njihove misli. Tako bom po delih ljubezni in usmiljenja svojih 

učencev prišel k bolnikom, k tistim, ki so v stiski, in k tistim, ki hrepenijo po duševnem in telesnem miru. 

32 Blagor narodom, ki ne zapirajo svojih poti in ne odpirajo svojih vrat mojim poslancem, kajti 

resnično, povem vam, ta narod bo rešen. 

33 V tem boju bodo nekateri poklicani in izbrani prej kot drugi, toda za vse bo prišla ta ura in vsi 

bodo doživeli izpolnitev (svojega poslanstva) med ljudmi. Nekateri bodo svoje delo začeli in končali prej, 

drugi pozneje; toda na koncu, ko boste dosegli meje popolnosti, ne bo ne velikih ne majhnih, vsi boste 

enaki v Očetovi ljubezni in pripadali njegovi popolni družini. 

34 Vsem sem na začetku njihovega življenja dal enake darove*, toda medtem ko so se nekateri z 

razvojem svojih vrlin dvignili in postali veliki, so drugi obstali na mestu, tretji pa so zašli s poti. 
* V duhovnem stvarstvu 

35 Med vse svoje otroke sem razdelil enako velike darove, zato ne smete soditi, da je bilo enim dano 

več kot drugim ali da je en red večji od drugega. V svoji popolni modrosti in pravičnosti ter poznavajoč 

krivdo vsakega od svojih otrok sem jim dal, kar so potrebovali. 
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36 Ta pojasnila vam podajam zato, da bi se lahko posvetili, saj ne veste ničesar o svoji usodi, o svoji 

preteklosti in o svojem bremenu pokore. 

37 Če menite, da so moji otroci, po katerih se razodevam, zelo nadarjeni, in ste si njihov dar celo 

želeli, vam v zvezi s tem pravim, da je to res izjemna milost, kakor je tudi njihova duhovna dolžnost do 

Očeta, njihova odgovornost pa ne pozna meja. 

38 Vsak naj z ljubeznijo prevzame svoj križ; ne iščite pa užitkov, časti ali nagrad, ker boste poželi le 

bolečino. 

39 Spomnite se, da sem vas ozdravil s svojo ljubeznijo, da sem vas očistil madežev in zaprl vaše rane. 

Spomni se, da sem ti z ustnic odstranil grenkobo, da sem ti slekel umazana in strgana oblačila, ki si jih 

nosil, in jih nadomestil z drugimi, belimi kot snežinke. Bili ste najbolj prezirani in zdaj vas ni več. Prišli 

ste brez dediščine, danes pa veste, da imate dar. Ne izzivajte več bolečine, ne postanite več izobčenci, ne 

vračajte se k temu, da ste grešniki, in ne mislite, da ste nedotakljivi, ker znate odpustiti, ko ste užaljeni. 

40 Kolikokrat ste mi obljubili, da boste odpustili svojim bratom, ne glede na to, kako vas žalijo. 

Prosili ste me za moč za izpolnitev in jaz sem vam jo dal. Toda kako redko ste izpolnili svoje zaobljube. 

41 Tiste, ki so poskušali odpustiti, delim v tri skupine: Prvo tvorijo tisti, ki se, ko so prejeli žalitev, 

niso znali obvladati in so pozabili na moje napotke, zato so jih prevzela temačna čustva in so se maščevali 

tako, da so vračali udarec za udarcem. Ta skupina je tista, ki jo premaguje skušnjava, je suženj svojih 

strasti. 

42 Drugo skupino sestavljajo tisti, ki se, ko so bili užaljeni, spomnijo mojega zgleda, zaprejo svoja 

usta in brzdajo svoje nagone, da bi mi pozneje rekli: "Gospod, bil sem užaljen, toda namesto da bi se 

maščeval, sem odpustil." Toda jaz, ki prodiram v srca, sem v njem odkril željo, da bi se mu maščeval tako, 

da bi svojo pravico razlil na njegovega brata. 

Ta skupina je še vedno sredi bitke. 

43 Tretja skupina, najmanjša, so tisti, ki imajo Jezusa za zgled in se, ko so užaljeni, polni sočutja do 

svojih bratov dvignejo k Očetu in mi rečejo: "Gospod, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo. Užalili so me, a 

v resnici niso užalili mene, temveč sebe. Zato te prosim, da se jih usmiliš in da mi omogočiš, da jim 

povrneš le dobro." To je skupina, ki je zmagala. 

44 Vaša vest, ki od vas zahteva in pričakuje popolna dela, vas ne bo pustila pri miru, dokler ne boste 

znali uveljaviti resničnega odpuščanja nad svojimi brati. 

45 Zakaj bi sovražili tiste, ki vas žalijo, ko pa so le prizorišče, da pridete do mene? Če boste 

odpuščali, si boste prislužili zasluge, in ko boste v nebeškem kraljestvu, boste na zemlji prepoznali tiste, ki 

so vam pomagali pri duhovnem vzponu. Nato boste prosili Očeta, da bi tudi oni našli sredstva za rešitev in 

prišli k svojemu Gospodu, in vaša priprošnja jim bo omogočila to milost. 

46 Ne poskušajte razkriti skritih čustev svojega bližnjega, kajti v vsakem bitju je skrivnost, ki jo lahko 

poznam samo jaz. Če pa odkriješ nekaj, kar bi moralo biti sveto tebi, ker pripada le tvojemu bratu, tega ne 

razkrivaj, ne strgaj te tančice, ampak jo raje zgostite. 

47 Kako pogosto sem videl, da so ljudje prodirali v srce svojega brata, dokler niso odkrili njegove 

moralne ali duhovne golote, da bi se zgražali nad njo in jo takoj razkrili. Nihče od tistih, ki so tako 

oskrunili zaupnost sočloveka, naj ne bo presenečen, če ga kdo v življenju razkrinka in osmeši. Naj torej ne 

reče, da ga meri merilo pravičnosti, saj bo to merilo nepravičnosti, s katerim je meril svoje brate. 

48 Spoštuj druge, pokrij izpostavljene s svojim plaščem usmiljenja in brani šibke pred govoricami 

ljudi. 

49 Učenci, ne prepovedujem vam študirati knjig, ki vas učijo dobrote, če pa jih ne najdete, imate tu 

moj nauk, ki v vsej svoji preprostosti in ponižnosti vsebuje več modrosti kot vse knjige. Zato si ga vtisnite 

v najglobljo notranjost svojega srca in ga spoznajte, da vas bo vodil pri vseh vaših delih. 

50 Tisti, ki so v senci tega drevesa jokali v številnih življenjskih preizkušnjah, so našli tolažbo in 

okrepitev moje ljubezni. 

51 Blagor tistemu, ki posluša mojo besedo v tretjem veku, saj ne bo zašel s poti. Ob njegovi (fizični) 

smrti bo njegov duh vstal v večno življenje in varno stopal po poti, ki ga čaka onkraj tega življenja. 

52 Blagor tistemu, ki potrpežljivo prenaša svoje trpljenje, saj bo prav v svoji krotkosti našel moč, da 

bo še naprej nosil svoj križ na poti razvoja. 
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53 Blagor tistemu, ki ponižno prenaša ponižanje in zna odpustiti tistim, ki so ga užalili, kajti jaz ga 

bom opravičil. Toda gorje tistim, ki sodijo dejanja svojih bratov, saj bodo tudi oni obsojeni! 

54 Blagor tistemu, ki izpolnjuje prvo zapoved Postave in me ljubi nad vse ustvarjeno. 

55 Blagor tistemu, ki mi dovoli, da sodim njegovo pravično ali nepravično zadevo. 

56 Moj nauk vas obnavlja, krepi vašega duha, tako da se vaše ustnice, ko se odprejo, da bi ponovile 

moj nauk, zaprejo za bogokletje ali preklinjanje. 

57 V tem času sem prišel na novo zaliti seme, ki sem ga posadil v vaše srce v drugi dobi. 

58 Od prvih časov sem iskal obliko, v kateri bi se lahko naredil slišnega in razumljivega ljudem. Zato 

sem na ta svet poslal pravične ljudi in preroke, da bi bili s svojimi besedami in deli glasniki moje volje in 

mojih zapovedi. 

59 V prvi dobi sem z Abrahamom sklenil zavezo ljubezni zaradi njegove poslušnosti moji zapovedi in 

sem nagradil njegovo trdnost, gorečnost in zvestobo z blagoslovom in pomnožitvijo njegovega potomstva. 

Da bi preizkusil njegovo poslušnost in vero, sem od njega zahteval življenje njegovega sina Izaka, ki ga je 

tako zelo ljubil, in s predajo velikih duhov ga je bil pripravljen žrtvovati. Vendar sem ga zadržal, ker je v 

svojem srcu že dokazal svojo poslušnost in to je bilo zame dovolj. 

60 Izak je bil oče Jakoba, ki mu je bilo dano videti pot popolnosti duha, simbolizirano s stopnico, ki je 

stala na zemlji in se izgubljala v neskončnost ter po kateri so se vzpenjali in spuščali duhovi v podobi 

angelov. 

61 Ti trije patriarhi tvorijo deblo izraelskega ljudstva, iz katerega je zraslo dvanajst vej in neskončno 

število listov, vendar njegovi plodovi še niso dozoreli. 

62 Izraelsko ljudstvo je prejelo Zakon, ko je romalo ob vznožju gore Sinaj. Mojzes, njegov vodja, je 

prejel plošče Zakona in (božanski) navdih. Prehod čez puščavo je bil opravljen, da bi očistili srca, jih 

poduhovili in v njih zanetili vero v nevidnega Boga. 

Ko je ljudstvo prišlo v obljubljeno deželo in si jo prisvojilo, se jim je vera v Gospoda globoko vtisnila 

v zavest, zato so izvajali preprosto, a vzvišeno čaščenje Boga, ki je krepilo njihova srca. Toda glejte, otroci 

otrok niso vztrajali v veri in duhovnosti, in ko so druga - poganska - plemena uvedla svoje malikovanje in 

vraževerje v naročje izraelskega ljudstva, so ga duhovno in zemeljsko razdelila. Tedaj so se pojavili 

preroki, ki so opominjali množice in jim napovedovali mojo sodbo zaradi njihove nezvestobe in greha; 

toda preroki so bili zasmehovani in nekateri so bili ubiti. 

63 To vam govorim zato, ker ste duhovno v resnici seme prvih patriarhov in Mojzesove "ovce", prav 

tako pa vam pravim, da ste med sadovi, ki bodo v tem času dozoreli in dali človeštvu življenje in piko na i. 

64 Kristus je takrat s svojo krvjo zalival drevo življenja, danes pa ga prihaja znova zalivat s svojo 

božansko besedo, da bi dozoreli sadovi ljubezni in usmiljenja vseh njegovih otrok. 

65 V tem času prihajam, da bi se boril proti vsem fanatizmom in malikovanju vaših src, saj duhovnost 

ne dopušča materializacije. Kdor fanatično izvaja moj duhovni nauk, ne izpolnjuje moje volje in mojega 

nauka ne razlaga pravilno. 

66 Zakaj ljudje v tej dobi še vedno materializirajo čaščenje moje božanskosti, čeprav sem v prvi 

zapovedi svojega zakona od prve dobe prepovedal, da bi me častili v figurah in podobah, ki so jih naredile 

človeške roke? 

67 Moja beseda se bo v tem času borila kot dvorezen meč, da bi iz človeškega srca odstranila vse 

zmote, da bi se lahko iz nevednosti dvignilo k moji božanskosti in doseglo združitev duha z duhom. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 45  
1 Luč mojega Duha se spušča nad vas. Prišel sem, da vam podarim zaklad miru in vas oblečem v 

praznično oblačilo ponižnosti. Če želi človeštvo raztrgati tvoje oblačilo na koščke, naj to stori, saj bodo ti 

koščki pokrili njegovo goloto. 

2 Med temi množicami so tudi tisti, ki mi verjamejo, me ljubijo in mi sledijo, ne da bi me videli. 

Blagor jim, ker bodo v obljubljeni deželi. 

3 Na ta dan se spominjate vstajenja svojega Učitelja in resnično vam povem, da bodo mnogi med 

vami vstali za življenje milosti zaradi luči moje besede. 

4 Samo kot človek sem se rodil in umrl, saj se kot Bog nisem začel in se tudi ne bom končal. Jezus 

se je rodil iz čistosti ljubezni, ki jo ima Oče do človeštva, in je dobil človeško obliko v telesu čiste Device, 

ki jo je Stvarnik vnaprej izbral. 

5 Jezusove besede in dela so pot, ki jo je določil za vas, pot, ki vas bo pripeljala v nebeško 

kraljestvo. V Jezusovem telesu je Kristus občutil vse bolečine in strahove tega sveta, doživel je agonijo 

smrti in bil pripravljen v duhu vstopiti v temne jame, kjer so ga pričakovala tudi duhovna bitja. Toda 

povem vam, da Jezusove bolečine v uri njegove agonije na križu ni razumel nihče. V nekem trenutku se je 

počutil osamljenega med nebom in zemljo, biča ga je razbesneli živelj, učenci pa so ga zapustili. Tedaj je 

zavpil: "Moj Bog, moj Bog, zakaj si me zapustil?" - Ljudje so ga izgnali iz svojega središča in njegov Duh 

ga je zapustil. 

6 Zaradi svoje moči bi bil Jezus lahko odporen na telesno bolečino, vendar vas nisem prišel zavajati 

glede svoje človeške narave. Moja bolečina je bila brez primere, moja smrt je bila resnična in moja kri 

resnično krvava. 

7 Medtem ko je Učiteljevo telo ležalo v grobu, je Božji Duh razsvetlil kraje, kjer so ga pričakovali 

pravični in grešniki, da bi jih njegovo usmiljenje popeljalo v novo dobo. Jagnjetova kri je namreč odprla 

pot duhovnega razvoja ne le za bitja tega sveta, temveč tudi za bitja v Duhovni dolini. 

Ko je bilo to poslanstvo ljubezni v vseh izpolnjeno, se je Kristusovo telo združilo z božanskim Duhom, 

tako kot je prevzel človeško podobo. 

8 Ker Jezusovo telo ni prišlo iz "zemlje "* - zakaj bi ji moral plačati davek kot vsi ljudje? 

Rekel vam je: "Moje kraljestvo ni od tega sveta." 
* tj. ustvarjen v skladu z naravnimi zakoni Zemlje 

9 Ob poslušanju mojega nauka se vaš duh prebudi k novemu življenju, ker je jedel kruh večnega 

življenja, ki je moja beseda. Okrepite se z mojim naukom, kajti bliža se čas, ko se bodo ljudje kot lačni 

volkovi spravili na vas, da bi vas sodili, in moja volja ni, da bi svojo vero in svoj mir pustili v rokah svojih 

preganjalcev. 

10 Izkoristite čas, ko je Moja manifestacija še vedno z vami v tej obliki, kajti če danes ne prižgete 

svojih svetilk, boste jutri hrepeneli po tem času učenja in milosti ter jokali v želji, da bi še enkrat slišali 

Mojo Besedo. Mnogi bodo rekli: "Učitelj, kaj bi dal, da bi še enkrat slišal eno od tvojih učnih govoric prek 

tistih, ki sem jih tako obsodil kot nepopolne." 

11 Resnično uporabljajte moja navodila - zdaj, ko vam jih podajam po teh svojih otrocih, ki sem jih 

izbral in pripravil. Naredil sem, da iz njihovih ust tečejo besede modrosti in ljubezni. V predanosti so se 

odvrnili od sveta in zaradi tebe pijejo kelih trpljenja, saj se zavedajo, da so Očetovo orodje za njegovo 

združitev s teboj. 

12 Tudi če se vam v tem času mudi na ta skromna zbirališča, da bi slišali Mojo Besedo, lahko še 

vedno pošljete svojo molitev na kraju, kjer ste (v tem trenutku): Naj bo to v tihi sobi ali tam, kjer si služite 

vsakdanji kruh, na cesti, v dolini ali na bregu reke - povsod slišim vaše prošnje. 

13 Naučite se očistiti svoje srce in dvigniti svojega duha k meni, da boste prejeli duhovno občestvo (z 

menoj). Ne pozabite, da me nosite v najglobljem delu svojega bitja. Povzdignite se k meni, da ne bo vaš 

duh, ko bo prišel zadnji trenutek leta 1950, poln groze in bo rekel: "Učitelj, odvrnil si se od nas." 

Resnično, povem vam: kdor se bo pripravil, se bo od tistega trenutka dalje duh v duh povezal z Mojo 

Božanskostjo. 
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14 Če bi uporabili enega od mnogih naukov, ki sem vam jih dal, in bi bil ta nauk zakon, ki bi vodil 

vsa dejanja vašega življenja, resnično, povem vam, ne bi bilo več treba, da sem med vami, kajti v tem, kar 

ste slišali do zdaj, je vsebovan ves moj nauk. 

15 Še enkrat vam dajem svojo besedo, da bo vaš duh začutil, da je na gostiji večnega življenja. 

Osvežite se kot moj apostol Janez, ko premišljujete o razodetjih sveta onkraj luže. 

16 V tistem času bo med vami izginila vsa nevera, saj vas bom pustil kot svetilko vere, prižgano med 

ljudmi. 

17 Vsakič, ko se vam predstavim in vam predajam svojo besedo, se vaša bolečina umakne, ker vaš 

duh čuti mojo navzočnost in se osveži z mojo ljubeznijo. 

18 Ne le da me poslušajo tisti, ki se zbirajo na teh zbirališčih, ampak so na tej manifestaciji prisotne 

tudi velike legije duhov, ki sprejemajo mojo svetlobo. Med temi množicami so tisti, ki so bili na zemlji 

vaši starši, spremljevalci, otroci. Vsi se vzpenjajo po lestvici evolucije. 

19 Vaše srce se napolni z veseljem, ko me slišite tako govoriti, in čutite, da je slava samega Očeta 

tista, ki se v teh trenutkih odpre, da bi izlila svojo milost na vsako Gospodovo bitje. 

20 Luč moje ljubezni, ki je osvetljevala pot razvoja vseh mojih otrok, je nekaterim znanstvenikom 

povzročila zmedo, ko so spoznali, da izvor stvarstva ni takšen, kot so si ga predstavljali. Jaz pa jim bom 

govoril z "višine gore" in moč mojega glasu bo pretresla zemljo skozi elemente in jim pokazala resnico. 

21 Ljudje, če želite vstopiti v občestvo z Mojo Božanskostjo, ne glejte na te glasnike, po katerih se 

razodevam, kot na višja bitja. Preučevati in spoznavati mojo besedo, potem se boste počutili, kot da ste v 

mojem svetišču, in uživali v duhovnem pomenu mojega nauka. Tako boste postali močni, da boste 

pričevali, da je to tretje obdobje in da sem se v njem razodel ljudem kot Sveti Duh. 

22 Zdaj med ljudmi izbiram svoje nove učence in moškim pravim: "Obnovite se", ženskam pa: "Ne 

grešite več". Vsi ste bili očiščeni z mojim odpuščanjem, da bi začeli novo življenje. 

23 Vi, ki ste okusili veliko grenkobe, zdaj pijte mleko in med iz čaše ljubezni, ki vam jo ponujam. 

24 Veselite se, da imate to duhovno dobrino. Ne žalujte preveč za telesno hrano, spomnite se, da sem 

vam rekel: "Človek ne živi samo od kruha, ampak od vsake besede, ki prihaja od Boga". 

25 Vse vas sem našel izgubljene in vam pokazal pot, rekoč: "Jaz sem Pot, Resnica in Življenje, hodite 

za menoj do konca." 

26 Nikogar nisem prisilil, da bi mi sledil, in nikomur ne grozim, če mi ne bo sledil. Vsekakor obstaja 

zakon sprave, ki ga vsakdo povzroči sam, da bi se njegova duša lahko razvijala ter dosegla očiščenje in 

svetlobo. Toda pekel večnega ognja ne obstaja, prav tako kot ne obstaja Božja kazen. Ne razlagajte si 

napačno, kar so vam v preteklosti povedali s pomočjo alegorij. 

27 Danes me poslušate in vsak prepoznava svoje poslanstvo, medtem ko Elija kot neutrudni 

Gospodov služabnik zbira 144.000 novih učencev, 12.000 otrok iz vsakega plemena tega ljudstva, da bi na 

čelo prejeli znamenje, ki jih označuje kot trinitarično-marijanske duhovnike. 

28 Ko se boste na življenjski poti počutili izčrpane, pridite k meni in si ob poslušanju te besede 

odpočijte, kajti jaz sem še vedno z vami. 

29 Ta beseda je kruh, ki ga prinašam v tvoja usta. Njen duhovni pomen je kristalno čista voda, ki vam 

pomaga očistiti dušo vseh madežev. 

30 Bojite se, da vas bodo nevihte odnesle s te poti in da boste postali šibki pred strastmi mesa. Strah te 

je govorjenja ljudi, njihovih sodb, strah te je sveta, ki te s svojimi številnimi skušnjavami oddaljuje od 

mene. 

31 Ker niste razumeli moje besede, verjamete, da od vas zahtevam, da se odrečete vsemu 

materialnemu, medtem ko vas učim, da morate dati duhu, kar mu pripada, in materiji, kar pripada vam. 

Dokler ste v solzni dolini, ne boste dosegli popolnosti. Vendar se morate opremiti z ljubeznijo in 

usmiljenjem, ki ju širite med svoje brate, da bi dosegli duhovno dolino in poželi sadove svoje setve. 

32 Skrivnost, ki vam jo razkrivam, je moj Duh, ki je onkraj Jakobove lestve. Na lestvici nisem zato, 

ker sem popoln. Na njem so le bitja, ki gredo k popolnosti. - Kdo lahko čuti, da je moj nauk kot težko 

breme za njegovega duha? Če njegovo težo primerjaš s težo križa, boš razumel, da sem zdaj tvoj 

pomočnik*.  

* Glej opombo 8 v Dodatku 
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33 Kdo se lahko oddalji od mene, saj sem povsod? Nekateri se skušajo umakniti iz moje navzočnosti, 

da bi skrivaj posejali seme, ki sem jim ga zaupal, in poželi žetev zase, jaz pa vam dajem rodovitna polja. 

Kdor se bo poskušal odstraniti, bo moral iti v puščavo. - Kdaj je kdo videl seme, ki bi vzklilo v vročem 

pesku? Tam se ne bodo udeležili pojedine, ki jo uživate z menoj, in v samoti ne bodo poslušali trepetanja 

ptic, ki so vas razveseljevale s svojim petjem. 

34 Tisti, ki so v svojem srcu začutili željo, da bi križ zapustili, niso uganili ne njegove naloge ne 

njegove usode. 

35 Koliko vas priznava, da ste krivi in grešni pred menoj, a ste med tistimi, ki me ljubijo! Koliko jih 

razglaša, da me ljubijo, pa nimajo niti vere vame! Verjamejo, ko prejemajo ugodnosti, ko pa jih doleti 

preizkušnja, me zanikajo! 

36 Ta tretji čas je bil povabilo vašemu duhu, klic, da bi imeli milost biti med tistimi, ki prejmejo 

božanski sad treh časov. 

37 Ko je bilo človeštvo na vrhuncu pokvarjenosti, se je spustila luč mojega Duha, ki se je spremenila 

v človeku razumljive besede, da bi ga rešila. Pokažejo mu pot njegove sprave, mu pomagajo, da jo izpolni, 

in mu pomagajo razumeti nagrado, ki ga čaka. 

38 Vam, ki me slišite, pravim: ne nosite umazanega prahu na svojih "sandalih", iščite me, jaz sem 

vaše odrešenje. Jaz sem čoln, ki vas je rešil pred brodolomom, vas odnesel iz razburkanega morja greha in 

vas pripeljal v obljubljeno deželo. 

39 Zakaj ste na svoji življenjski poti naleteli na bolečino? Zakaj so se tvoje noge drgnile ob kamenčke 

na poti? Zakaj vas žeja muči kot utrujene popotnike? Zato, ker ste nekoč hodili po isti poti in niste očistili 

poti tistim, ki so prišli za vami, saj niste vedeli, da jo boste morali ponovno prehoditi. Toda če niste nikoli 

pogasili žeje tistega, ki je žejen, kako lahko pričakujete, da bo kdo pogasil vašo žejo? 

40 Samo jaz potešim žejo vašega duha po ljubezni in miru. Moja beseda je kristalno čista voda, izlita 

med vas. Uživajte v njem, ko ga pijete, povabite k temu tudi svoje brate in resnično vam povem, da boste 

sčasoma doživeli enotnost in mir v dušah. 

41 Če so me v drugi dobi vaše oči videle, ker sem prišel kot človek, danes prihajam v duhu. Če me 

vaše fizične oči niso videle, me je občutljivost vašega duha gotovo čutila, saj vam omogočam, da je moja 

navzočnost otipljiva. Kdo od tistih, ki me slišijo, me ni občutil v pospešenem utripu svojega srca? Kdo od 

vas ni trepetal pred mojo besedo, ki je kot pronicljiv pogled, ki s svojo svetlobo doseže vašega duha? 

42 Govorim vam kot mojster, ne kot sodnik. Ne iščite me kot sodnika, saj namesto sodbe želim med 

vami širiti tolažbo in življenje. 

43 Odprl sem vam oči, da bi se zavedali, da se moj zakon na zemlji kali, vendar ne zato, da bi sodili 

tistega, ki ga krši. Naučite se mojega zakona, da ne boste zašli s poti, ko ga bodo ljudje skrivali pred vami, 

in da boste znali voditi tistega, ki hodi v temi. 

44 Na svet niste prišli, da bi koga ponižali. V resnici vam pravim: Preden se to zgodi, bi bilo bolje, da 

ne bi govorili o mojem delu, sicer bi smrt prekinila vaše življenje. 

45 ljudje, ne veste, kaj sem vam pripravil. Ne mislite, da je to, kar ste slišali do danes, vse, kar vam 

imam povedati; še vedno vam bom razkril velike nauke; v vas se bodo razvili zelo veliki darovi. 

46 Moja navodila so vam v pomoč, da se boste uspeli zediniti z Očetom v duhu, kajti v tem je vaše 

odrešenje. Odprite svoje srce, da boste v njem hranili zaklad moje besede, dokler ne pride trenutek, ko ga 

boste morali razkriti svojim bratom. To je beseda, ki spreminja grešnika in ozdravlja bolnika. 

47 Sled, ki vam jo puščam v tem času, ni krvava, temveč svetlobna. Pridite k meni, učenci, in si 

opomorete od svojega trpljenja. Z mojo besedo potešite svojo lakoto in žejo po ljubezni in miru, da boste, 

ko vas bom obdaril z duhovnimi dobrinami, podobni devicam iz moje prilike: z gorečimi svetilkami boste 

v pričakovanju čakali čistega Sozakonca, da ga boste sprejeli, ko bo potrkal na vaša vrata. 

48 Kdor ohranja mojo besedo v svojem srcu in vanjo verjame, bo imel mir in srečo na poteh sveta in 

bo dosegel duhovni vzpon na poti, ki vodi v moje kraljestvo. 

49 Z ljubeznijo vam dajem svojo Besedo, da bi vam podarila resnično življenje in vas naučila, da to 

storite tudi med ljudmi, kjer je toliko mrtvih za vero. Vse, kar storite v mojem imenu, se bo uresničilo v 

vaših bratih. Če pa na svoji poti namesto blagoslova bogokletno obrekujete ali sodite svoje bližnje, 

resnično, povem vam, da boste obsodili sami sebe, kajti z merilom, s katerim merite, se bo merilo tudi 

vam. 
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50 Če ste me ranili, me prosite za odpuščanje. Če vas je vaš brat prizadel, mu odpustite, saj se morda 

ne zaveda, kaj je storil. Če pa vas še vedno boli, čeprav imate zaradi naukov, ki jih prejemate, toliko 

svetlobe, ne morete reči, da ste nedolžni. 

Če bi povzročili prekršek, bi bili trši od skale; učim vas namreč, da bi bili plemeniti do svojih bratov. 

51 Preučevati mojo besedo, da vas smrt ne bo ujela nepripravljene in da tema ne bo zakrila poti 

vašega duha k njegovemu razvoju. Moje navodilo je edina knjiga, ki vsebuje resnico od prve do zadnje 

besede. To knjigo sem v tem času ponovno odprl pred vami, da bi vas prebudil za večno življenje in vas 

združil v svoji ogradi ljubezni, saj vas vidim izgubljene kot ovce brez pastirja. 

52 Tu je glas tistega, ki kliče duhove, da bi jih osvobodil težav tega sveta. Nekateri moji otroci so 

prepoznali glas, drugi ne, ker ga njihov um, zaslepljen z materializmom tega časa, ni prepoznal. Toda jaz, 

Pastir, ki imam devetindevetdeset ovac v ovčji čredi svoje ljubezni, ki je moje kraljestvo, sem prišel na 

zemljo, da bi poiskal izgubljeno ovco. 

53 Kako dolgo ste se hranili z grenkimi sadeži, zaradi katerih ste pozabili na sladkost sadov pravega 

življenja, in šele ko ste slišali mojo besedo, ste znova izkusili, kaj je prava hrana duha. 

54 V preteklosti ste zaman iskali pot do duhovnega vzpona, ker vas je mučila bolečina vaših grehov. 

Danes sem vas združil, pomnožil in vam dal spoznati vaše darove. Toda resnično vam pravim: preden 

zaradi te milosti zapadete v nečimrnost in hočete soditi grešnika ali skušate ponižati tistega, ki je padel, se 

spomnite in razmislite o nauku, ki sem vam ga dal v drugi dobi, ko so mi pripeljali prešuštnico; spomnite 

se prilike o farizeju in cestninarju ter prilike o dobrem Samarijanu. Duhovni pomen teh naukov je večen. 

Danes, jutri in za vse čase jih lahko uporabite v svojem življenju. To so prilike, ki sem vam jih dal v drugi 

dobi, včasih na bregu reke, drugič v puščavi ali na gori; to je bilo Božje sporočilo, ki sem vam ga prinesel 

v Jezusu, preden so me ljudje prijeli, da bi me obsodili in križali v Jeruzalemu. 

55 Moja volja je bila, da bi moja beseda živela v vaših srcih, da bi iz nje izhajala usmiljenje in 

ljubezen, in da bi ozdravljali bolnike, ne da bi pričakovali nagrado, ker delate dobro iz ljubezni do svojih 

bratov. 

56 Ne imenujte se spiritualisti, če v srcu čutite gnus do bolnikov ali odpor, če je njihovo telo zavito v 

krpe. Ne boste moji učenci, dokler se boste ločevali od grešnikov v strahu, da bi se vaše srce okužilo. 

57 Glejte, tu je moja nova beseda, ki jo lahko združite s tisto, ki sem vam jo dal v preteklih časih. Po 

mislih različnih posrednikov sem vam ga dal v tem času, da bi v njem dobili potrditev, da je to, kar je bilo 

rečeno z enimi usti, bilo rečeno z vsemi. 

58 Pripravite se, moški in ženske, kajti med vami so tisti, po katerih vam bom dal svojo besedo. 

59 Tu je mož, ki je potrkal na vrata devic, in ker so ga pričakale, so mu odprle in ga povabile noter, 

tako da je bila v njihovi hiši gostija. 

60 Nekateri med vami ste sedli za mizo ljubezni, da bi jedli kruh moje besede in pili vino, ki je 

božansko bistvo moje besede. Koliko vas je bilo z menoj v drugi dobi in ste me poslušali. Drugi so videli 

moje apostole v pokrajinah, ki so v srca ljudi sejali seme vere v Kristusa in ljudem prinašali dokaze 

resnice z zdravljenjem bolnikov, očiščevanjem gobavcev in tolaženjem trpečih. Tisti, ki takrat niso bili 

deležni obroka, bodo jedli danes, in tisti, ki niso bili na svetu, bodo jedli danes. 

61 Na novo izbiram svoje učence. Spomnite se, da sem v drugi dobi dvanajstim apostolom, ki sem jih 

izbral po svojem usmiljenju, umil noge in jih poljubil z ljubeznijo, da bi razumeli: Če je to storil Gospod, 

kaj naj storite vi svojim bratom? 

62 Poln ponižnosti sem vas prišel potolažiti in rešiti, da bi - ko boste začeli izpolnjevati svoje 

poslanstvo in ljudem kazati pot - na poti pustili sled krotkosti. Kdor si ni umil "nog", preden je začel svoje 

delo - kakšno sled čistosti bo lahko pustil za seboj? 

63 Tu je Jagnje, ki se je prostovoljno žrtvovalo, da bi bila njegova kri v vseh njegovih otrocih kot 

simbol življenja in da bi njegova sled zaznamovala duhovno pot človeškega razvoja. 

64 Med vami vidim tiste, ki mi bodo sledili, pa tudi tiste, ki bodo morali prelivati solze in ki bodo dali 

velike zaobljube, da bi mi pozneje obrnili hrbet. Še vedno sem med vami; izkoristite trenutke, saj vas bom 

kmalu zapustil in iz neskončnosti opazoval izpolnitev tistih, ki so prejeli to dediščino. Kdor očisti svoje 

srce, da bi posredoval mojo besedo, bo močan s svojo čistostjo, usmiljenjem, ljubeznijo in ponižnostjo. 

Kdor pa se povzdiguje in izdaja moje delo, bo šibak pred skušnjavami. 
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65 Vaš narod je odprl svoja vrata, skozi katera so prišle velike množice iz različnih narodov, kajti 

povedal sem vam, da v tem času ne bo dvanajst izbrancev, ampak dvanajst tisoč iz vsakega od dvanajstih 

plemen - sto štiriinštirideset tisoč, ki bodo prinesli mojo besedo človeštvu. Nekateri so v duhovni dolini, 

drugi v materiji. Tiste, ki živijo na drugem svetu in niso poznali tega nauka, bom ponovno priklical v 

telesu, da jih vse zberem na zemlji. Ti bodo iz ljubezni do svojih bratov nosili žrtveni križ in pili čašo 

grenkobe. 

66 Danes jeste kruh in pijete vino nebeškega kraljestva v duhovnem smislu mojega nauka, medtem ko 

človeštvo še naprej predstavlja ta nauk s kruhom in vinom zemlje. 

67 Zberite se okoli mene, da se boste zaščitili med seboj in se počutili močne, kajti volkovi vas čakajo 

in farizeji, ki se skrivajo med množicami, so včerajšnji. Še vedno me ne morejo prepoznati, ker so njihova 

čutila zmedena. To so hinavci, ki svoje grehe skrivajo za navidezno čistostjo. 

68 Pazite in molite, kajti oni bodo prvi, ki vam bodo povedali, da sem lažni Kristus. Nekateri vas 

bodo opozorili na prerokbe prve dobe, drugi pa na prerokbe druge dobe, da bi vam dokazali, da je bila ta 

napoved lažna. Povedali vam bodo, da se ne smete pustiti zapeljati tem razglasom. Resnično, povem vam: 

Varujte se njih in tistih, ki so sprejeli le mojo besedo in nimajo moči, da bi po svoji resnici opravljali dela, 

ki prepričujejo. 

69 Ali se preizkušate pred svojo vestjo in se sprašujete, ali so bolni postali zdravi, ali ste občutili mir, 

ko ste me poslušali, ali ste začutili navdih za dobro in medsebojno ljubezen, ali ste se obnovili? - Da," vam 

je odgovorila vaša vest. 

70 Spomnite se in podoživite pretekle čase. Tu je miza, na kateri je hrana, ki daje večno življenje. 

Ponovno vam povem, da sta moje telo in moja kri danes predstavljena z mojo lastno besedo. Drobec tega 

kruha je dovolj, da duh dobi večno življenje. Bolniki, ki bodo okusili ta kruh, bodo ozdraveli, in kdor bo 

pil to vino z vzvišenim duhom in spoštovanjem mojega nauka, bo za vedno prejel mir. 

71 Kdor se spomni moje Besede v vzvišeni uri človeške smrti, bodo v njegovem duhu darovi in 

milosti, ki so v njem (v moji Besedi), da bo na izhodu videl luč mojega Svetega Duha. 

72 Očetove skrivne misli so se razkrile ubogim in ponižnim. Kdor bo pil to vino, bo čutil, da je njegov 

duh okrepljen; kdor bo zaprl usta, da ga ne bi pil zaradi strahu pred smrtjo, bo smrt v njem in samo moja 

ljubezen ga bo lahko obudila. Potem pa bom, če bo to moja volja, prišel k njemu in mu rekel: "Zakaj nisi 

pil mojega vina? Vstani, jaz sem tisti, ki sem govoril skozi človekova usta, in ta isti, ki te danes dviguje v 

življenje milosti. Kdo razen mene ima oblast, da mrtve obudijo k življenju?" 

73 Ko vam podajam svoj nauk, razmišljam o srcu vsakega od navzočih. Nekateri mi izročijo svoje 

srce, ki se je hranilo z mojo besedo, dokler ni potešilo svoje lakote po ljubezni in tolažbi. Drugi 

razmišljajo o tem, kako bi lahko uničili to delo, ker vanj ne verjamejo, in jih motijo velike množice z 

gorečimi srci, ki se zgrinjajo na ta zbirališča, da bi slišali mojo besedo. 

74 Jejte ta kruh, v njem je večno življenje. Pijte vino, njegova duhovna vsebina je božanski okus, ki 

ga ima moja beseda. 

75 Ne pozabite del, ki sem jih storil za vas, da jih boste tudi vi storili za svoje brate. Kakor sem jaz 

ljubil vas, tako ljubite svojega bližnjega. Za svojo mizo posadite ljudi v stiski in jim zagotovite najboljši 

sedež. 

76 V vsaki moji besedi* je veliko razodetja, da bi se poglobili v njeno preučevanje, saj se bliža 

trenutek mojega odhoda, ko se boste počutili osamljene. Ostali boste kot ovce med volkovi, a jaz vas bom 

potolažil. Potem se bo začelo vaše poslanstvo in nekateri bodo šli na domove, drugi v pokrajine, tretji pa k 

drugim narodom. Bodite dobri delavci na mojih poljih in neutrudno sejte moja semena miru in ljubezni. 

Vendar vam ne bo treba nositi dvojnih vreč s hrano za potovanje - poskrbel bom za vas. Ne bojte se ne 

vremenskih nevšečnosti ne elementov, moja navzočnost je v vseh ustvarjenih stvareh. 
* Izraz "beseda" tu ne pomeni posamezne besede, ampak je utelešenje izražanja božanske misli s človeškimi 

besedami. 

77 Popeljal vas bom do domov, kjer živijo tisti, ki bodo delili vašo vero. Sprejeli vas bodo z veseljem 

in tam boste pozvali druge, naj se zberejo k molitvi, in jim prinesli moje sporočilo. Ti "zadnji" bodo 

postali "prvi" in se kot novi apostoli odpravili sejati, kot ste jih učili. 
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78 Moja polja so zelo obsežna, sejalcev pa je zelo malo; vendar je moja volja, da se v času, ko vam 

bom še vedno dajal navodila v tej obliki, zbere sto štiriinštirideset tisoč. Kajti to bodo tisti, po katerih se 

bom v tem času s posredovanjem razkril človeštvu, in o vsakem, ki bo pričeval zame, bom tudi jaz 

pričeval, tako kot se bo moral vsak, ki me bo izdal, pojaviti pred mojo sodbo. 

79 Glejte, vsi ste jedli od Jagnjeta, a med vami vidim tistega, ki me bo izdal. Ne v tem trenutku, ne v 

tej noči, ampak ko, zapeljan skušnjavami sveta, sprejme bleščeče kovance za nagrado svojih bratov. Ker 

nihče ne ve, kdo bi to lahko bil, v srcu sprašujete: "Učitelj, kdo je to?" - Pravim vam le: "Pazite in molite, 

da ne padete v skušnjavo." 

80 V tem času je tudi nekdo, ki me zanika, in to bo kmalu; prav to noč bo nekdo zanikal, kje je bil in 

komu je pripadal. - Naj me nihče ne zanika zaradi strahu pred svetom, ker bo njegova bolečina zelo velika. 

81 Nekoč je Jezus odšel v oljčni vrt, da bi molil, saj se je bližalo njegovo žrtveno potovanje. Danes 

vam pravim: Molite in se spominjajte tega zgleda, da boste našli moč v Gospodu. Resnično, povem vam: 

čaša, ki sem jo pil tisto noč, je bila zelo grenka; a tudi čaša, ki mi jo to človeštvo danes ponovno podaja, je 

zelo grenka! V njej so vse solze, kri in bolečine ljudi. 

82 Zato vas, o ljubljeni učenci, učim moliti, da bi bili pripravljeni na velika obiska. Nikoli pa greh 

vseh ljudi ne bo padel na enega. Samo Kristus je na svojih ramenih nosil greh vsega človeštva, od Adama 

do zadnjega. 

83 Tisti, ki se notranje posmehujejo tem manifestacijam, so tisti, ki so mi pljunili v obraz, in tisti, ki 

me sodijo zdaj, so tisti, ki so me bičali v drugi dobi. Greh in tema tega človeštva sta ječa, v kateri sem 

deležen vseh muk. 

84 Pripravite se, ker vas bodo preganjale množice nevernikov in legije zmedenih duhov. Tedaj jim 

bom rekel: Odstopite od mojih učencev, niso krivi. 

85 Spremljajte in molite, živite v miru in imeli boste mojo moč v svojem duhu, saj se hranite s 

kruhom večnega življenja. 

86 Prišla je ura, da se spomnite Kristusa, božanskega Mojstra, v njegovih zadnjih trenutkih na križu, v 

tistih urah teme na svetu, ko je moja navzočnost razsvetljevala duhove, ki so me pričakovali. 

87 Na novi Golgoti me je človeštvo povzdignilo v tej tretji dobi in s svojega križa vas občudujem, o 

ljudje. Svetloba mojega Duha se spušča na človeštvo kot takrat, ko se je moja kri po kapljicah razlivala po 

človeštvu. Moje božje trpljenje je kot rane, ki se razpočijo zaradi nehvaležnosti in grehov ljudi. Danes pa 

bo iz njih pritekla voda milosti, da bodo slepi spregledali in hudobni odrešeni. Če ranite drevo, bo iz njega 

pritekel sok življenja: Jaz sem drevo resničnega življenja, ki vam daje življenje, ko ga želite uničiti. 

88 Kdo mi bo v tem času pomagal nositi moj križ? - Vi, učenci! In kdor joče nad svojimi grehi, se 

kesa in obnavlja, bo ostal v spominu človeštva kot tista grešnica, ki je s svojimi solzami omočila moje 

noge in jih osušila s svojimi lasmi. 

89 Blagor tistim, ki v srcu čutijo bolečino svojega Gospoda, njegovo hrepenenje po ljubezni, saj jim 

bom dovolil, da me v svetu onkraj luže zagledajo v vsej moji slavi. 

90 Medtem ko je na zemlji smrt, ki so jo ljudje pripravili Jezusu, Jezusa ločila od rok njegove ljubeče 

Matere, sta danes v večnosti Mati in Sin združena v božanski ljubezni. Kajti vedeti moraš, da če je Kristus 

Božja beseda, je Marija Božja materinska nežnost in iz neskončnosti, blizu križa, ki si mi ga na novo 

pripravila, ljubeče razprostira svoj plašč, da bi te pokrila, in nate usmerja svoj materinski pogled, poln 

odpuščanja. 

91 Ne pozabite teh manifestacij in ko se izteče leto 1950, se zberite, da se spomnite teh naukov. 

Takrat bodo vaše oči preplavile solze od žalosti in hkrati od veselja - od žalosti, ker se boste spominjali 

časa, ko ste poslušali moje besede, in od veselja, ker ste končno vstopili v čas povezave med duhom in 

duhom. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 46  
1 Blagor vam, ki ste pohiteli, ko ste zaslišali klic ljubezni, ki vas vabi na duhovno gostijo, da bi 

uživali hrano večnega življenja. To sem vam prinesel v izpolnitev obljube, ki sem jo dal vašemu duhu po 

Jezusu. 

2 Ko vidim, da ste na poti svojega razvoja utrujeni, se vam približam, da vas napolnim z močjo, in 

vam rečem: "Pojdite korak za korakom do konca življenjske poti z upanjem, da boste dosegli obljubljeno 

deželo. Tam boš našel nagrado za svojo vero in vztrajnost v blagoslovljenem in resničnem miru, po 

katerem tvoj duh tako hrepeni." 

3 O ljudstvo mojega dobrega veselja, ki sem ga imenoval Izrael, otrok luči in učenec Svetega Duha, 

ne oziraj se na to, če je tvoje telo zavito v krpe ali če so tvoje noge gole, tvoje duhovno dostojanstvo ne 

temelji na materialnem. V luči svoje vesti preiskuj dela svojega življenja, da boš vedel, ali je tvoja duša 

čista od greha. 

4 Če čutite bolečino zaradi dvomov in posmeha svojih bratov, jo potrdite. Ali veste, ali niste takrat 

klicali Pilata, naj me križa? Ali veš, ali nisi bil med tistimi, ki so preganjali moje apostole in jim dali piti 

kelih trpljenja? 

5 Ob tem vprašanju molčite, jaz pa vam pravim: "Odpuščajte, kadar ste užaljeni, ne delajte iz mojih 

besed dvoreznega orožja, da bi ranili svoje brate. V tem času bo vaš razviti duh dosegel umirjenost; vodil 

bo vsa vaša dela, besede in misli. Vaša duhovna starost ni več otroška in po mojem pouku ste prenehali 

biti majhni otroci in postali učenci. 

Svoja dela opravljajte v okviru mojega nauka, ne da bi ga spreminjali ali oskrunili. Nikogar ne odstranite 

iz podjetja, tudi če pri enem od bratov opazite madeže ali napake. Ne recite, da je plevel, če nekdo mojemu 

nauku dodaja nepopolne ideje ali slabo uporablja svoje darove. - Popravljajte ga z ljubeznijo in ga vodite z 

usmiljenjem. 

Samo v primeru, da se zatrdi v svojih slabih nagnjenjih in te napačno oceni, se od njega odmakni, moli 

zanj in prepusti zadevo meni. 

6 Pripravljam vas, da boste z mojo lučjo prinesli vstajenje tistim, ki so umrli za življenje milosti, in 

da jih bo vaša molitev rešila, vaša dela pa rešilni zgled za vaše brate. Otroci moji, pomislite, kaj boste 

ponudili svojemu Očetu, ko boste v njegovi navzočnosti. 

7 Duh resnice je tisti, ki vam govori. Drevo ste prepoznali po sadežu, izvir pa po čisti vodi, zato 

sledite tej sledi. Vendar je treba, da to veliko ljubezen, ki jo čutite do mene, očistite vsake sebičnosti, vseh 

sporov z bližnjim, da bo čista in vredna Očeta. 

8 Bodite ponižni, čeprav čutite, da je Stvarnik v vas položil velike darove. Zapomnite si, da nikomur 

nisem prinesel krone, da bi ga naredil za kralja. 

9 Množice ljudi, ki so zbrane in poslušajo mojo besedo: že se bliža dan, ko ne boste več poslušali te 

besede in se počutili sami, čeprav je moja duhovna navzočnost z vami. Potem se bo začelo novo obdobje, 

v katerem vas bom očistil po telesu in duši, v katerem bom očistil čaščenje Boga in z njim povezane 

običaje tega ljudstva, tako da bodo šli v druge pokrajine in druge države, da bodo prinašali dobro novico 

Moje besede in s svojimi deli pričevali o ljubezenskih naukih Mojega nauka. 

10 Napovedal sem, da bodo po letu 1950 množice, ki sestavljajo to ljudstvo, že poskušale doseči 

združitev med duhom in duhom, kajti takrat vam ne bom več dajal svoje besede s človeškim umom. Kaj 

boste torej storili z mojimi zapovedmi in mojimi nauki? Kakšen zgled duhovnosti, poslušnosti in vere 

boste ponudili tistim, ki bodo šele vstopili v vaš krog? Kakšen bo vaš zgled in seme, ki ga boste zapustili 

prihodnjim generacijam? 

11 Zavedajte se, da je ta čas že blizu in da bo to začetek duhovne združitve (z Bogom), konec 

vladavine malikovanja in verskega fanatizma. 

12 Iz oddaljenih dežel bodo v ta narod prihajale skupine ljudi, ki bodo iskale to pričevanje. Sprejeli 

jih boste z vso ljubeznijo svojega srca in jim pokazali "Knjigo resničnega življenja", ki ste jo oblikovali iz 

naukov, ki sem vam jih dal, ne da bi pozabili, da morajo biti vaša dela in čustva del knjige, ki jo 

predstavljate. 

13 Izkoristite leta, ki so vam ostala, za pouk in duhovno zadovoljstvo s poslušanjem moje besede; ne 

dajajte razloga, da bi bil ta čas čas za obsojanje in pritoževanje. Ne dovolite, da bi od prve besede, ki vam 
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jo je prinesel poslanec Elija na začetku tega oznanila, do zadnje, ki vam jo dam, plačevali (za svojo 

neposlušnost) z zadoščenjem in bolečino. 

14 Da bi se izognil kakršnemu koli oskrunjenju, bom očistil to "delovno polje" in obiskal vse tiste, ki 

so prejeli urade. To očiščenje bom razširil na vsa področja vašega življenja, ne le na duhovno. Tisti, ki so 

oskrunili mojo postavo, bodo poskrbeli, da bodo madeži, ki so jih nanjo nanesli, oprani. 

15 Ljudje, želim, da se moj mir kaže v vašem duhu, vašem pogledu in vašem nasmehu. Nočem, da bi 

obraz, ki je strt od trpljenja, izražal zagrenjenost ali nemir. Ste ljudje, ki ste se rodili v bolečini in ki imate 

nalogo, da jo premagate; z žrtvovanjem in ljubeznijo nosite svoj križ, upogibate vrat in premagujete 

slabosti telesa. Potrpežljivo izpraznite svojo čašo in se zavedajte, da vas moja Božanska beseda vsak 

trenutek ozdravlja vaših ran. 

16 Kdaj bo ta beseda prišla do vsega človeštva? Trilerji teh "slavčkov "* niso segli daleč, zaradi njih 

sladki zvok Mojih naukov ni dosegel razkošnih hiš velikih ali rezidenc mogotcev. Niso dosegli bojišč, 

prepojenih s krvjo ljudi, niti duhov, ki bi gradili nov babilonski stolp ali živeli v novi Sodomi. Beseda, ki 

bo šla skozi vaše ustnice v zadnjih letih mojega pojavljanja, bo sporočilo, ki bo jutri doseglo vse vaše 

brate; zato vas v teh trenutkih očiščujem in pripravljam. 
* Poetični izraz za božjo besedo, ki jo prinašajo glasovi. 

17 Do vaših ušes je prišlo le jokanje vdov in sirot, govorice o vojni, novice o velikih težavah in 

tragedijah, ki jih še niste doživeli in pretrpeli. 

18 Po meni ste spoznali, da ste otroci izraelskega ljudstva, in iz zgodovine veste, da se je to ljudstvo v 

preteklosti imenovalo "Božje ljudstvo", izbranec, na katerega so se izlile vse milosti nebeškega Očeta. 

Danes želim, da veste, da ljudstvo, ki sem ga v tem času znova poslal na zemljo, ni bilo nikoli bolj 

ljubljeno kot druga ljudstva, in ko je od mene prejelo veliko milosti, jih je želelo deliti z drugimi ljudstvi, 

da bi bilo luč, pot, odprta knjiga in odrešenje za vse svoje sosede. 

19 Ali je to ljudstvo v preteklosti izpolnilo svoje poslanstvo? Ali v sedanjosti izpolnjuje zakon 

ljubezni in bratstva? - Če poznate starodavno zgodovino tega ljudstva, vam ne bo neznano, da so ga zaradi 

njegove nevernosti in neposlušnosti doletele velike stiske, težave, ujetništvo, lakota, kuga in ponižanje. Ne 

ljubezen, ne poslušnost mojemu zakonu, ne duhovnost tistega ljudstva, ki je napisalo knjigo za prihodnje 

rodove. Knjiga tega ljudstva je zapisana s krvjo bratov, prerokov in pravičnih, je umazana s slabo voljo, 

neposlušnostjo in neenotnostjo ter zapečatena s krvjo Božjega Sina. 

20 To ljudstvo mora umiti in očistiti vse sramotne madeže, izbrisati vse svoje prestopke iz knjige in 

jih nadomestiti z dobrimi deli, dejanji, vrednimi njihovega Gospoda. 

21 Vi, učenci, ne pišite zdaj nove knjige, polne neposlušnosti in razžalitev, saj pozneje ne bi imeli 

dovolj solz, da bi odstranili madeže iz te knjige. Napišite novo zgodovino, vendar naj bo sestavljena iz 

moralne prenove, sprave, bratstva, poslušnosti in duhovnosti. Vašo zavezo (z Bogom) v tem času piše vaša 

vest. 

22 V letih, ko vam bom še naprej dajal svoja navodila in vas pripravljal na moj odhod, boste izpolnili 

nalogo, ki jo od vas zahtevam. Vedite, da po tem času ne želim, da bi ljudje poznali prevaro ali vaše 

sedanje pomanjkljivosti. Ko bo prišel ta čas, bodo ljudje spoznali mojo besedo po Pismih, ki sem jih 

zaupal svojim zlatim peresom. V to knjigo se boste poglobili, ko boste preučevali Moje delo, ko vas bodo 

vznemirila obiska ali ko boste želeli potolažbo. 
* Ta figurativni izraz se je nanašal na osebe, ki so zapisovale in zbirale božanske nauke. 

23 Svetloba mojega Duha se vliva v vaš um, da boste znali voditi tiste, ki bodo sledili vašim korakom. 

24 Danes vam dajem svoja navodila kot takrat, ko sem živel z vami in vam s svojim zgledom pokazal, 

kako je človeški rod odrešen. 

25 Človeštvo, ki ni zadovoljno s to lekcijo, še vedno zahteva, da se še enkrat prelije nedolžna kri, 

vendar je božanski Učitelj prišel v duhu in ta dokaz ljubezni se ne bo ponovil v isti obliki. Danes vam 

govorim skozi človeški um in vam pošiljam nešteto žarkov svoje svetlobe, s katerimi vam dajem svojo 

modrost, da boste našli odrešitev in da bo vaš duh stopil na pot ljubezni do vaših bratov. 

26 Videl sem, da od mojega nauka o ljubezni in ponižnosti v srcih mnogih narodov ni ostalo nič. Eni 

so se dvignili proti drugim, močni ponižujejo šibke, moji duhovni glasniki, ki sem jim zaupal nalogo, da 

vladajočim vlijejo mir in soglasje, pa so se vrnili k meni z žalostjo v duhu, ker jih niso poslušali in jih niso 
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ubogali. Nato sem človeštvu dovolil, da izprazni svojo čašo, da bi ga ta bolečina razsvetlila in spodbudila 

k vrnitvi na pot njegovega (duhovnega) razvoja. 

27 V tej uri preizkušnje imate Elija, da vam vliva molitev in dobra dejanja, ki se zoperstavljajo zlu. 

Imate nebeško zagovornico, ki bolj kot kdaj koli prej bdi nad človeštvom, ki ni poslušalo njenih nasvetov 

in opozoril. Imate pa mene, vašega Očeta, nespremenljivega v svoji ljubezni, ki vam daje še eno 

priložnost, da se obnovite in razvijete svojega duha, da bi dosegli nagrado, ki sem vam jo obljubil. 

28 Ko zunaj vašega naroda vaši bratje neusmiljeno ranijo in pobijajo drug drugega, uničujejo mir, 

uničujejo šibke narode ter na svoji poti sejejo strah, bedo in žalost, vi, ki sem vas pripravil in vam že dolgo 

napovedujem te dogodke, opazujte in molite. Posreduj misli miru; naj tvoje srce širi ljubezen in usmiljenje 

med tvoje brate. Naj moja navodila postanejo dejanja, saj boste tako preprečili zlo. 

29 Izbral sem vas med velikimi množicami, ki sestavljajo to človeštvo, da bi vam sporočil svoj nauk, 

svojo voljo, in povabil sem vsakega duha, naj se izpopolni v izpolnjevanju (mojih zapovedi). Vi pa ste bolj 

odgovorni, ker ste bili priča izpolnitvi vseh mojih besed. 

30 Naravni elementi in sile narave se bodo sprostili, da bi očistili in obnovili vse, kar je človek na 

zemlji oskrunil in oskrunil. 

31 Otroci so v tem času pretreseni zaradi kaosa, ki so mu priča od blizu, in njihova nedolžna srca se 

dvigajo k meni, da bi me prosili za luč za tiste, ki vladajo, in za pravo vodstvo pri njihovih odločitvah. Pri 

meni posredujejo tudi za ljudstva, ki so trpela pod jarmom drugih, močnejših, in me prosijo, naj jih 

ponovno osvobodim. V njih sta živi vrlini ljubezni in pravičnosti, njihov krik žalovanja pa kliče k miru in 

dobri volji med ljudmi. Sprejemam njihovo molitev in naj bo kot balzam za potrebe teh sprtih narodov. 

32 Otroške duše, ne odstopajte od poti vdanosti, poslušnosti in dobrih občutkov. Ne pustite se okužiti, 

bežite pred vplivom zla. Zaupajte mi in dovolite, da vas moja luč vodi in osvetljuje pot vašega razvoja. 

33 Tudi vas, ki ste odrasli, imam za otroke in ocenjujem vaša dela. Sprejmite luč mojih navodil in mi 

zaupajte svoje žalosti. Bodite močni ob bolečini in se prepustite svoji usodi. V svoji molitvi položite svoje 

trpeče brate na moje srce in jaz sprejmem vašo priprošnjo. Do vas, kot do vseh svojih otrok, izkazujem 

enako mero ljubezni. Sprejemam vašo molitev in po vas blagoslavljam vse svoje otroke, tako tiste, ki me 

ljubijo in verjamejo v to Besedo, kot tiste, ki dvomijo in me še vedno zanikajo. Dotaknil sem se vašega 

srca, ki je bilo prej otrplo kot skala, in iz njega je začela izvirati voda ljubezni in odpuščanja ljudem. To je 

tisto, kar sem od vas vedno zahteval: To je večni zakon brez začetka in konca, zakon ljubezni in 

usmiljenja, ki ga človeški rod do zdaj še ni izvajal. 

34 Danes se mi približaš v želji po Besedi, ki izbriše trpljenje, ki boža tvoje srce, ki ga bičajo hudi 

viharji. Dajem vam toplino, kot jo daje ljubeči škrjanec svojim mladičem, saj sem videl, da je zima 

vstopila v mnoga srca: nekateri se tresejo od mraza, drugi so umrli. Moja navzočnost vam daje moč v 

preizkušnjah. Ne želim, da bi vaša vera ugasnila. 

35 Samo vera vas bo podpirala v tem času bolečine, če želite biti zgled svojim bratom in s svojimi 

deli pričevati o moji besedi. Bodite močni, pripravite se, živite budno in uresničujte, kar vas uči moj nauk, 

da vam bodo verjeli. Želim, da bi vas moj nauk okrepil in razsvetlil, da bi dohiteli izgubljeni čas. 

36 Če me ljubiš, se bo tvoje srce spremenilo: čutilo se bo polno življenja, polno vneme, da se boriš za 

svoj duhovni vzpon. Boste moji pravi učenci, in ko vas doletijo življenjske preizkušnje, se ne boste 

odvrnili od mene, niti me ne boste krivili za preizkušnje v svoji spravi. Strinjali se boste z izpolnitvijo 

(svojega poslanstva), saj veste, da se duša v teh preizkušnjah očiščuje in izpopolnjuje. 

37 Izkoristite čas, v katerem prejemate moja navodila, saj po tem obdobju ne boste več prejemali 

mojih navodil na ta način. Počakajte, da vam povem: "To je število src, ki jih morate prevzeti v oskrbo." 

To so meje, ki vam jih postavljam; ne meje v ljubezni ali odpuščanju, ampak meje pri vašem delu. Tudi če 

mi ponudite skromen pridelek - če je bil obdelan z ljubeznijo, mi bo zadostoval, sprejel vas bom in 

blagoslovil vaše delo. 

Pazite, da vaši koraki ne bodo skrenili s poti dobrote in da bo luč, ki sem vam jo dal, kot svetilnik, ki 

osvetljuje pot vsakega duha. Razblinil bo vse dvome in vam dal občutek varnosti pri vaših dejanjih. Ko pa 

zapustite (pravo) pot, vas bo ta vedno spodbudila, da se vrnete k izpolnitvi svojega poslanstva. 

38 Drugim svojim otrokom pravim: Ne bodite nestrpni, ne prosite me za službo, ne da bi prej 

razumeli odgovornost zanjo. Ne hitite, saj se boste kmalu utrudili, zaradi utrujenosti pa boste zaspali in se 

(šele) ob drugem času spet zbudili. Življenjska pot je dolga, pot pa razgibana; korak za korakom morate iti 
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naprej, ne da bi se ustavili. Ko boste premagali spodbude materije in boste sposobni dvigniti svojega duha, 

boste živeli na višjih ravneh, od koder boste lahko z največjo jasnostjo opazovali duhovno življenje, ki vas 

čaka. 

39 Razumite, moja ljubezen, ne pozabite, da nisem kot bogat skopuh, ki hoče vse zase. Vse, kar je 

moje, je tudi vaše, saj ste moji zelo ljubljeni otroci. 

40 Vi ste generacije, ki so v tem času izbrane, da prejmejo moje manifestacije. Na vas sem izlil svoje 

milosti in blagoslove, saj ne želim, da bi se vrnili na zemljo, da bi se odkupili za pretekle prestopke. Želim, 

da po opravljeni nalogi uživate v miru mojega kraljestva. 

41 Pravite mi, da je zemlja kraj trpljenja in muk, jaz pa vam pravim, da ste jo zaradi pomanjkanja 

izpolnitve naredili za svet nesreče in sporov. Učil sem vas pokorščine in poslušnosti ter vam vedno 

svetoval, da delate dobro. Rekel sem vam, da sejete mir, da boste žanjeli mir, da pripravite pot novim 

rodovom in jim daste svoje seme, da boste videli, kako bo med njimi cvetela in obrodila sad. 

42 Podelil sem vam darove, ki vas približujejo meni. Dovolil sem vam, da pogledate onkraj svojega 

sveta in pričate o mojih naukih v tretjem obdobju. Nihče ne bo mogel preprečiti, da bi se ti duhovni darovi 

pokazali, tako kot si nihče ne more prisvojiti moje milosti, ki sem vam jo podelil. Samo Duh vam bo dal 

razumeti, kako velike so milosti, ki sem vam jih podelil. Očistite se in delajte tako, da boste kmalu z 

menoj in boste imeli zadovoljstvo, da ste razumeli in ubogali moje zapovedi. 

43 Danes, v času pokore, vrnite mir tistim, ki ste jih "ubili" v njihovi veri; ozdravite tiste, ki ste jih 

ranili s svojo besedo; plačajte svoj dolg, naj se koristi vaše ljubezni stekajo na vaše brate, in tako boste 

izpolnili mojo postavo. 

44 Človek se je odvrnil od izpolnjevanja mojega zakona in ustvaril različne ideje, teorije, religije in 

doktrine, ki razdvajajo in zmedejo človeštvo ter vežejo duha na materijo in mu preprečujejo, da bi se 

svobodno dvignil. Toda luč mojega Svetega Duha razsvetljuje vse ljudi in jim kaže pot resničnega 

življenja, na kateri je samo en vodnik, to je vest. 

45 Ko bodo izbruhnile velike epidemije in znanstveniki zaradi pomanjkanja ljubezni in notranjega 

sočutja ne bodo mogli ozdraviti trpečih, se bodo pojavili "delavci", učenci, in z ljubeznijo opravili svojo 

nalogo zdravljenja in tolažbe svojih bratov. Duhovni svet, ki se bo združil z njimi, bo človeštvu, ki ga je 

sklonila bolečina, podaril svoje koristi. Spremljajte in molite, kajti če vam zdaj dajem svoja navodila s 

pomočjo uma, bodo jutri le tisti, ki se bodo opremili, prejeli moj navdih in komunicirali z menoj iz duha v 

duh. 

46 'Zlata peresa' bodo zapisovala moja navodila za prihodnje rodove, saj se moja beseda ne bo 

izgubila; bo kot zaklad, ki ga boste hranili skozi vse čase. Toda povem vam, da bo tisti, ki bo našel 

božanski pomen na dnu moje besede, tisti, ki bo z največjo vztrajnostjo in trdnostjo sledil mojemu zgledu. 

Kdor verjame v to Besedo, je kot tisti, ki nosi gorečo baklo, ki mu osvetljuje pot, ne da bi ga zmedle lažne 

teorije ali lepo zveneče besede. Takrat bo namreč odkril skrivnost, kako najti resnico, razumel bo, kako 

neizmerno ljubezen imam do vas, in začutil bo, da sem z vsemi svojimi otroki in jim vlijem pogum, da 

nadaljujejo "dnevno delo". 

47 Preživeli ste nevihte in viharje, ki so pustili vaša "oblačila" na cedilu, vendar ste se dvignili v 

molitvi in prosili, naj Moja milost prepreči, da bi vaša svetilka ugasnila, in našli ste Mojstra, ki vam je bil 

pripravljen priskočiti na pomoč. 

48 Pot je žalostna in na tem svetu ne žanjete sadov semena, toda resnično, povem vam, da je v tem 

času preizkušenj in sodbe malo duševnega miru in kos suhega kruha na vaši mizi vreden več kot lepa 

oblačila ali razkošna hrana in celo kot prestol gospodarjev zemlje. Jaz, ki vstopam v ta srca, vam povem, 

da so kot grobovi in da je na njihovih ustnicah grenkoba. 

49 Na tej poti ponižnosti so radosti, zadovoljstva in zakladi, ki imajo za duha veliko vrednost. Blagor 

tistemu, ki jih zna ceniti. 

50 Med vami so tisti, ki so prišli sem, zgroženi nad užitki tega sveta, kamor se ne bodo vrnili. Vendar 

nekatere še vedno privlačijo lažni užitki, ki jih prinašajo. Ko pa jih slab prijatelj povabi na slabo pot in se v 

tistem trenutku k njim obrne bolnik in prosi za kapljico "balzama", se duh in materija notranje spopadeta, 

zmagajo čustva ljubezni in usmiljenja do bratov in se oddaljijo od tistega, ki jih je zapeljeval, da bi vstopili 

v tabor tistega, ki je bil v svoji stiski rešilni čoln za tega "delavca". Kako veliko veselje in mir je doživelo 
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to srce, ko je videlo ozdravljenega bolnika! Dvignilo se je v molitvi in mi reklo: Hvala ti, Učitelj, ker si mi 

dal moč, da bom zmagal v preizkušnji. 

51 Glej, kako te blagoslavljajo tisti, ki so po tvojem posredovanju ozdraveli; glej, koliko veselja je v 

tistem, ki je po tvoji pomoči zapustil posteljo. Prisluhnite besedam hvaležnosti tistih, ki so zašli s poti in 

ste jih vrnili na pot dobrote. Kako zelo so se vaša srca osvežila, ko ste opravili svojo nalogo! Toda gorje 

tistim, ki teh radosti ne razumejo! 

52 Beseda, ki vam jo dajem s posredovanjem človeka, ni človeška teorija. Bistvo te manifestacije je 

božansko razodetje. 

53 Moj Duh mora prestopiti prag vaše nevednosti, da vam razodene večno življenje, kajti dokler ste 

utelešeni, z vsem svojim navdihom in vzvišenostjo ne morete dojeti tega, kar je vaše, a vas čaka kot Moja 

skrivnost. 

54 To je tretje razodetje, tretja zaveza, zato ste trinitaristi. Vsakdo, ki je v tem času prejel duhovno 

znamenje na čelo, je bil z menoj že v prejšnjih dveh obdobjih. 

55 Poslal sem vas, da bi se borili v veliki bitki med človeštvom. Zato mi pogosto pokažeš svoja 

"oblačila "*, raztrgana v bitkah življenja. Toda dobro veste, da vaš ljubeči Učitelj ozdravlja vaše trpljenje 

in rane, tako kot vi v mojem imenu ozdravljate bolečine svojih bolnih bratov. 
* To je prenesen izraz za "oblačilo duha", dušo, ki je ranjena, razočarana, žalostna in potlačena zaradi zlobe in 

nehvaležnosti ljudi, zaradi zavračanja in nasprotovanja Kristusovemu nauku. 

56 Blagoslavljam tvoje budne noči, tolažbo in božanje, ki si ga dajal trpečemu, solze, ki si jih prelil za 

tistega, ki trpi v svetu; vse, kar si prispeval, sprejemam. Ne pozabite, da kar storite bližnjemu, storite 

svojemu Očetu in sebi. Na mojih poljih se ne izgubi niti eno seme. 

57 Če je beseda, ki jo prinašam vašim ušesom, in vse, kar vas učim, popolno, je to zato, ker je vaš duh 

popoln, ker je izšel iz mene. Poglejte, kako zaradi razsvetljene vesti odobrava dobra dejanja in ne sprejema 

nepopolnosti. 

58 Kdo med vami lahko dokaže, da ni obstajal pred tem življenjem? Kdo od tistih, ki so popolnoma 

prepričani, da bodo doživeli še eno utelešenje, lahko dokaže, da je njihov račun z Očetom poravnan in da 

imajo še vedno zasluge na strani "imeti"? 

59 Nihče ne ve, na kakšni ravni popolnosti je. Zato se borite, ljubite in vztrajajte do konca. 

60 Za nekatere bo "dnevno delo" v telesu še dolgo, drugi ga bodo morali kmalu nadaljevati v duhu. 

Resnično, povem vam: Zelo lepo je delati v duhu, ko ste izpolnili na zemlji. Toda ne mislite, da ste dosegli 

cilj popolnosti, ker izpolnjujete svojo nalogo na svetu. Lestev duhovne popolnosti je zelo visoka, in da bi 

dosegli njen vrh, morate prehoditi sedem stopenj. 

61 Molite, da bi bili močni pri obiskih. Letos bo bolečina v srcih ljudi izjemno občutna, saj bodo 

grenki sadovi znanosti in človekovega prizadevanja za oblast ponovno zastrupili in ubili velike množice 

ljudi. 

62 Vse umazano bo očiščeno in vsak plevel bo iztrgan iz korenin. Ravno tiste, ki danes blodijo, bom 

znal uporabiti za izvajanje svoje božanske pravičnosti, in ta "dolina", ki je bila doslej dolina solz, bo 

postala dolina krvi, saj bo ta v potokih tekla po zemlji. 

63 Človeku sem dal svobodno voljo, a če bo šel v svoji zablodi tako daleč, da mi bo to očital, mu bom 

rekel, da sem mu dal tudi moč volje in razumevanje. Hkrati sem mu razodel svoj zakon, ki je pot, po kateri 

se ne sme spotakniti ali zabloditi, in v njem prižgal luč vesti, ki je notranji svetilnik, ki osvetljuje pot duše 

in jo vodi v večno življenje. 

64 Zakaj greh obstaja, zlo prevladuje in vojne izbruhnejo?..: Ker človek ne posluša glasu vesti in 

slabo izkorišča svojo svobodno voljo. 

65 Ljudje bodo prišli do konca svoje poti in se vrnili na isto pot ter poželi sadove vsega, kar so 

posejali - to je edini postopek, s katerim se v srcih dvigne kesanje. Kajti kdor ne prepozna svojih 

prestopkov, ne more storiti ničesar, da bi popravil svoje napake. 

66 Pripravlja se nov svet, kmalu bodo prišle nove generacije, vendar je treba najprej odstraniti lačne 

volkove, da ne bodo ujeli ovc kot plen. 

67 Poslani ste kot vojaki miru. Ne izogibajte se boju, ne pustite se navdušiti predstavnikom sekt in 

veroizpovedi. V vsej svoji ponižnosti niste nič manjši od njih. 
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68 Na poti popolnosti, na tej neskončni lestvi, so vedno obstajala bitja, ki so šla spredaj, in druga, ki 

so šla zadaj. Toda vsi bodo prišli v isti dom, kajti v sferi moje božanskosti ni vrst, ampak so samo otroci, 

ki jih moj Duh zelo ljubi. Jaz sem v vseh, skrivam se tako v srcu mogočneža kot v srcu berača. Zato vam 

pravim: Ko vidite, da na vaša vrata prihaja oseba v stiski, ji ne zavrnite ljubeče pomoči, saj bo vaš Oče 

tisti, ki bo potrkal na vaše srce. 

69 Hrepenim po vaši ljubezni, o ljubljeni otroci! 

70 Moja razglasitev v tem času je še en dokaz, da vam dajem svojo ljubezen. Toda pripravite svoja 

srca, kajti to oznanilo se bo kmalu končalo in še enkrat vam povem, da vam bom zadnji dan leta 1950 še 

zadnjič spregovoril. Po tem dnevu me boste duhovno iskali v Neskončnosti, in ko boste pripravljeni, boste 

slišali moj glas v obliki navdiha - zdaj brez pomanjkljivosti človeškega glasu. 

71 Molite, ljudje, kajti v trenutkih vaše molitve se vojna umiri, srca se spočijejo, matere najdejo 

tolažbo in otroci zavetje. 

72 Gorje tistim, ki se niso znali pripraviti, saj se bodo na zemlji počutili kot sirote! 

73 Svet bo priča velikim duhovnim dogodkom; med narodi se bodo pojavili preroki, vsebina sedmih 

pečatov bo postala znana vsem, luč šestega pečata bo prepoznana kot tista, ki sveti v tem času; v tem 

razodetju se bodo namreč združili vsi ljudje ter vse veroizpovedi in rase na zemlji. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 47  
1 Človeštvo, v tem času vas poučujem s svojo besedo, da boste razumeli moj nauk. Duhovom 

pošiljam klic, da bi jim razkril njihove duhovne darove in da bi preučevali moje manifestacije ter se jim ne 

čudili, ampak bi našli v njih potrjeno to, kar je bilo obljubljeno za ta čas. 

2 Želim, da vsak od vas kot učenec prevzame mesto, kamor sem ga postavil. Vsi ste bili poslani na 

Zemljo, da izpolnite nalogo. Potrpežljivo sem čakal na njeno uresničitev, dal sem vam veliko priložnosti, a 

se še vedno niste izpopolnili. Ali želite, da novo obdobje mine, ne da bi ga uporabili, ker se vam zdi križ 

izpolnjevanja vaše naloge pretežak? Čas je vaš, vendar je omejen, in ne želim, da bi bili jutri, ko se boste 

lotili dela, na robu groba, blizu skorajšnjega odhoda v duhovno dolino in da bi izgubili telesno moč. 

Delajte od trenutka svojega razsvetljenja, ne glede na to, ali ste v otroštvu, polni zrelosti ali v starosti. 

Sejte, da boste lahko žanjeli, in hranite svoje žito v moji shrambi, kjer ga čas ne bo uničil in tat ne bo 

mogel oropati. 

3 Danes je človek vpleten v velike boje: medtem ko nekateri vodijo krute vojne, se drugi borijo, da 

bi premagali strasti in osvobodili duha. Človeštvo je razdeljeno in življenje je podobno čolnu, ki se 

prevrne sredi nevihte. Celo vi, ki živite v tej državi, ki je ostala mirna, ne čutite miru; vsi praznite čašo 

bolečine. 

4 Zakaj nekateri, čeprav slišijo zvok nebeškega zvona, ostajajo gluhi za njegov klic? Ta zvon je moj 

glas, ki se lahko v tem času sliši v vseh krajih, kjer prebivajo moji otroci. Ko poslušate mojo besedo, 

čutite, da vam ne govorim z odmevom človeškega glasu, ampak da moj glas vstopa v vaše srce, da vas 

spodbuja in vam daje življenje. 

5 Od vas bom sprejel le čisto čaščenje; le vaša dela ljubezni in usmiljenja vam bodo dala moj mir. 

6 Poslušajte moj očetovski nasvet, ne bežite od mene! Povedal sem vam, da bo zaradi pravičnega 

človeka rešena dežela. Če pa ne morete biti pravični*, vsaj popravite svoje poti, delajte, saj boste tako 

ponovno pridobili milost in postali moji odposlanci pri vseh narodih. Ne bodite ravnodušni pred bolečino; 

naj vaša molitev doseže mene, potem se bodo z njo posušile mnoge solze, vaši bratje pa bodo deležni miru 

in blagoslova. Preden človeštvo propade pod bremenom svojega križa, mu bom pomagal in prevzel 

njegovo težko breme, da bo lahko še naprej napredovalo. 
* To pomeni živeti popolnoma v skladu z Božjim zakonom ljubezni in njegovo voljo. 

7 Blagor tistim, ki znajo očistiti svoja srca, da sprejmejo mojo besedo, saj jih bo ta večno hranila. 

Blagor tistim, ki vzdihujejo in trpijo, ko razmišljajo o motnjah, v katerih živijo njihovi bratje, kajti njihova 

molitev me bo dosegla; bili bodo priča razcvetu in obnovi kreposti v srcih ljudi. 

8 "Prosite in vam bo dano; iščite in boste našli. Svojega Duha sem vam dal spoznati, da bi vanj 

vstopili, in vas spominjam na besede, ki sem vam jih povedal v drugi dobi: "Tomaž, daj svoje prste v mojo 

stran in ne bodi neveren." - Pridite k meni z vero, opustite svojo nevero, zavedajte se, da vam v 

neskončnosti kažem obljubljeno deželo, ki z odprtimi vrati pričakuje prihod mojih ljubljenih učencev. 

9 Dala sem vam "kruh" v izobilju, da boste siti in ne boste jutri lačni te besede, ki jo danes 

zaničujete. Duhovno se dvignite, da boste lahko dosegli svoj razvojni cilj. Molite za vse in ne pozabite, da 

ste kot žarek svetlobe na življenjski poti svojih bratov. Bodite dobri pastirji črede, ki je človeštvo. Vsi, ki 

imate v svojem duhu svetlobo, razum in navdih, boste lahko vodili in pripeljali nazaj tiste, ki so zašli s 

poti. 

10 Prerokovano je, da bodo bolečine zelo velike. Ko boste molili in izvajali moj nauk, boste ostali 

mirni, saj boste v vsakem trenutku čutili mojo moč. Toda gorje tistim, ki - čeprav so poslušali ta nauk - 

niso verjeli v moje razodetje, saj jih bo njihov dvom ob Obisku spravil v obup. 

Vi, ki ste besede prerokov vzeli v spomin in jih ohranili, ne obrekovajte Boga, ko pride čas, ko bo 

bolečina preplavila človeštvo, ne obupajte, molčite in se pripravite, ker vas bom varoval s svojo ljubeznijo. 

11 Ne prosite me, naj se umaknem v svojih zakonih in sodbah. Prosite ponižno in dal vam bom, kar 

vam pripada v pravičnosti, da boste našli odrešenje. 

12 Spoznajte in razumite nauke, ki sem vam jih neutrudno posredoval v tretjem obdobju. Moja beseda 

se vam je prikazala kot svetleč svetilnik, ki kaže pot izgubljenim brodolomcem. 

13 Moje učenje vam je dalo duhovno moč - ne le za spopadanje s težavami, ki so značilne za svet, 

ampak tudi za opravljanje duhovnega poslanstva, ki ste ga prinesli s seboj. Ne pričakujte, da vas bodo vsi 



U 47 

103 

sprejeli z odprtimi rokami, ko boste širili moj nauk. Nekateri vam bodo nastavili pasti, da bi vas spravili na 

kolena. 

14 Očiščujem vas ter vas duhovno in telesno pripravljam, da boste lahko razumeli Očetove navdihe in 

jih pozneje položili v srca svojih bratov v enaki čistosti, kot sem vam jih poslal, ter s svojimi deli pričali o 

resničnosti mojih navodil. 

15 V srcih, ki so bila deležna milosti mojega usmiljenja, sem slišal to molitev: "Gospod, neprestano 

nam podeljuješ duhovne darove in koristi." Jaz pa vam pravim: Jaz sem vaš Oče in poznam vaše potrebe. 

Kako naj ne bi bil Moj Duh ganjen ob tvoji molitvi in prošnji? Tolažil sem te v samoti tvoje sobe in te 

razsvetlil, da bo tvoja predanost koristna. Prihajaš v naglici, da bi poslušal mojo besedo, vendar najprej 

pripraviš svoje srce kot oltar in mi na njem daruješ svoja dela kot daritev. 

16 Prihajate k meni kot otrok, ki steguje roko k očetu, da bi ga vodil po poti; in resnično, pred menoj 

ste otroci! Toda glejte, jaz sem podoben pastirju, ki skrbi za svoje ovce in jih z ljubečim glasom kliče iz 

ovčje staje. V tem tretjem veku ste slišali Moj glas s posredovanjem človeškega uma, vendar ste me iskali 

le, ko so bila vaša usta suha od žeje, ko ste se podili po puščavi svojih strasti. Šele takrat ste zaslišali klic 

nebeškega Očeta. 

17 Kadarkoli me boste klicali na pomoč, boste čutili mojo navzočnost, ki vam bo dajala tolažbo in 

mir. Toda prišel je trenutek, ko ste začutili lakoto, da bi me slišali, in ste se v želji po mojih navodilih 

odpravili na pot. 

18 Ura večnosti je za vsakega od vas pokazala uro in zvonec je oznanil, da je prišel trenutek, ko bo 

vaš duh našel vodo, ki bo pogasila njegovo žejo. 

19 Nekateri so dvomili zaradi nepričakovanega načina, na katerega so me našli; toda ko so se pozneje 

poglobili v pomen besede, ki so jo slišali, so ugotovili, da sta njen "okus" in duhovni pomen lahko prišla 

samo od Boga. Tedaj so mi notranje govorili polni veselja: "Oče, Oče, verujemo v tvoje novo razodetje 

med ljudmi!" - Videli ste se okrašene z duhovnimi darovi, v svojih srcih ste doživeli mir in v svojem domu 

ste videli sijočo luč soglasja. Medtem ko so se otroci osvežili v Očetovi navzočnosti in pod njegovim 

pogledom, je tudi On čutil, da se njegova žeja po ljubezni poteši, ko je opazoval veselje svojih malih 

otrok, videl njihovo moralno prenovo in bil deležen njihovega ljubkovanja z njihovimi molitvami. 

20 Nato sem ti rekel: Sledite mi, že sem vam dal dokaze o svoji navzočnosti, v vaših srcih se je že 

prižgala luč vere. Zato od takrat naprej, kadarkoli so se na vaši življenjski poti pojavile preizkušnje, niste 

obupali in se niste uprli mojemu zakonu. 

21 Videli ste, da so vaši ljubljeni odšli na oni svet, da so se zaprla vrata v službo in zmanjkalo kruha 

na mizi, da ste izgubili svoje zemeljske dobrine, toda vera vam je kot svetilnik omogočila, da ste dosegli 

varen pristan. 

Bili so tudi taki, ki so sredi preizkušnje postali šibki in si zastavljali vprašanja o moji besedi ter čutili, 

da njihova vera ugaša. 

22 Moja beseda, ki je vstopila v njihova srca prek vesti, pa jim je govorila takole: Zakaj ste postali 

šibki? Zakaj niste ohranili vere in ste pozabili na moje besede? Spomnite se, da sem vam povedal, da so 

izvoljeni vedno na preizkušnji, da se izkažejo njihova vera, trdnost in ljubezen. 

23 Tisti, ki so ostali močni, so doživeli, kako so nevihte minile in se je na njihovi poti pojavila nova 

svetloba. Vrnili so se jim mir, zdravje in izgubljene dobrine. 

24 Tako postopoma oblikujem trda srca tistih, ki jih bom uporabil, da bodo jutri moje dobre priče in 

služabniki med človeštvom, v katerega bodo sejali semena moje resnice. 

25 Duh je plemenit pred napotki moje besede, meso pa je krhko. Zato vam pravim: Če okrepim in 

dvignem tvojega duha, mora ta na svoj način oživiti in vzdrževati svojo materijo. 

26 Bili ste na veliki preizkušnji, najdražji učenci. Ker je vsaka preizkušnja za vas skrivnost, ne veste, 

ali je namenjena temu, da vas okrepi v boju, da vam razkrije nekaj, česar ne veste, ali da odtehta kakšen 

prekršek. Vendar se nikar ne umaknite pred preizkušnjami, saj niso bile poslane s tem namenom, niti ne 

presegajo vaših moralnih ali duhovnih moči. 

27 Bodite med tistimi, ki v velikih preizkušnjah ostanejo močni. Iz tebe bom rodil rodove, polne luči 

in milosti. 
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28 Pridite, da prejmete Moj nauk ljubezni, ki vas bo pripravil na to, da boste iz svojih misli odstranili 

vse zmedene ideje, ki ste si jih morda nakopičili na zemlji. Ta beseda vam bo pokazala pravo pot, če ste jo 

izgubili. Moj nebeški glas prihaja k vašemu srcu, da bi oznanil in spregovoril o tretjem času. 

29 Vaše napake in nepopolnosti niso bile ovira za moje pojavljanje med vami - nasprotno, bile so 

razlog zanj. Prišel sem vas iskat, ker ste izgubili pot in ste bili tam, v izgnanstvu, bolni in utrujeni od 

trpljenja. Tedaj je prišel vaš Učitelj in vam rekel: "Pridite k meni!" Potem ste se v naglici podali na pot 

Zakona, ki ga je napisal On, lastnik in gospodar stvarstva. 

30 Luč tretjega časa osvetljuje poti, da vaše oči odkrijejo trnje in ga odstranijo, kajti ta pot je posuta s 

preizkušnjami. 

31 Moja Ljubezen neprestano trka na vrata vašega "stanovanja", da bi vas ohranila budne. Kako je 

mogoče, da kdo po tolikih dokazih ljubezni še vedno zanika mojo besedo?: Ker čeprav imajo oči, ne 

vidijo, čeprav imajo razum, ne razumejo, čeprav imajo srce, ne čutijo. 

32 Še vedno me ne poznate. Šele ko boste ljubili drug drugega, kakor sem vas učil, boste pridobili 

veliko znanje in razumevanje duhovnih darov. Rekel sem vam, da bodo vaša usta govorila o obilju dobrih 

občutkov v vaših srcih. Toda ali lahko govori o ljubezni tisti, ki je nima v svojem srcu? Ali vas ne pretresa 

misel, da so tisti, ki jim dajem ta učenja, prav tisti, ki sem jim že kdaj drugič dal učenja ljubezni? 

Glejte, jaz vam v svoji ljubezni kot Oče in Učitelj zaupam ta nauk kot knjigo, ki jo boste hranili s 

čistostjo in modrostjo, ki jo je vanjo položila Gospodova božanska milost, tako da bodo ljudje, ko jo bodo 

spoznali - med njimi bodo skavti kot novi pismouki in farizeji, da bi me preizkusili - jim boste lahko 

pokazali popolno delo, duhovni nauk prekipevajoče pravičnosti in ljubezni, bogoslužje, ki je globoko v 

svoji notranjosti in preprosto v svoji zunanjosti, potrjeno z vašimi deli ljubezni in usmiljenja do vaših 

bratov. 

33 Pazite in molite, bodite pripravljeni, kajti moj nauk bo preganjan. Ta razodetja naj vas ne 

vznemirjajo; naj vas, ko se uresničijo, presenetijo pri vašem poslanstvu, ko zdravite bolne in tolažite 

trpeče. Dal vam bom moč, ker vam bom dal, da je v vsakem od vas sok drevesa življenja. Sedite za to 

mizo, pod to senco, a pazite, da ne umažete bleščeče belega namiznega prta. Ta čista belina je podobna 

poti, ki jo boste morali prehoditi pozneje. Moj plašč ljubezni pokriva vse moje otroke in moje usmiljenje 

pripravlja pot življenja za vse, ki me bodo v tem času slišali. 

34 Sproščene sile narave vsak trenutek pretresajo človeštvo. Pazite, da ne bodo pustili sledov svoje 

poti v vaši deželi. 

35 Naj k tebi pridejo množice; vsako srce in vsak duh nosita v sebi žalost. Povezujte jih z mojim 

duhovnim svetom, zdaj, ko je še vedno čas te manifestacije, da bodo prejeli duhovni balzam, ki se spušča 

iz mojega kraljestva. Hočem, da ste opremljeni, da s predanostjo delate moja dela ljubezni, da vas bo 

pričakala ura moje pravičnosti, ko boste ozdravljali bolne, tolažili žalujoče, učili žejne resnice in svetovali 

tistemu, ki je izgubil pot. Zapomnite si: če vas ta dan ne bo presenetil pri izpolnjevanju vašega poslanstva, 

boste prizadeti. 

36 Nočem vas videti v svoji navzočnosti s sklonjeno glavo, ampak vas želim videti vedno 

dostojanstvene in radostne. S tem mirom in močjo vas bom pustil med ljudmi, ko bo prišel trenutek 

mojega odhoda, kajti resnično vam povem, da se boste morali boriti. - V teh preizkušnjah vidim tiste, ki 

mi bodo sledili, in tiste, ki mi bodo obrnili hrbet. Kajti vsakega od vas sem trpinčil in preizkušal, da bi ga 

utrdil. 

37 Želim, da so listi in plodovi drevesa, ki ga oblikujete, zdravi in poživljajoči. Tedaj bo moja 

previdnost pripeljala k vam ljudi, ki samo čakajo na trenutek, da bodo poklicani, ker je čaša, ki jo pijejo, 

zelo grenka. 

38 Duševni, duševni in telesni bolniki, vdove, sirote, nemočni moški in ženske, tisti, ki so lačni 

ljubezni in miru, bodo tisti, ki bodo prišli, da bi odložili svoje breme in si povrnili vero. Za tiste, ki ne 

morejo priti, molite, prosite me in jaz vas bom uslišal. 

39 Vztrajajte pri obnovi, ne dovolite, da bi telesna narava zaostajala v svojem razvoju (na bolje). 

Razumite, da ste s tem napredkom postavili temelje za svojo duhovnost. 

40 Občutite, o ljudje, vznesenost, ki jo občuti Božji Duh, ko vam govori in čuti, da je slišan. Poglejte, 

koliko svetlobe moja beseda osvetljuje mnoge skrivnosti, ki jih niste mogli razumeti. 
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41 Ljudje tega časa, ki ste mislili, da ste v večeru življenja, moj nauk vas je presenetil kot zora in 

oživil vašega duha. 

42 Blagor tistim, ki v tem času prepoznajo svojo nalogo in sprejmejo svoj križ, kajti polja, po katerih 

stopajo, bodo rodovitna za mojo besedo in na njih bodo lahko posejali seme mojega nauka. 

43 Umirite se, otročiči in učenci, umirite v svojih mislih in srcih nevihte, ki divjajo v njih, in naj se na 

duhovnem nebu pojavi mavrica miru. 

44 Presenečeni boste nad mojim božanskim naukom, ko boste odkrili neštete darove in moči, skrite v 

vašem bitju, s katerimi boste lahko v prihodnosti zmagovali v preizkušnjah in zmagovali v življenjskih 

preizkušnjah. 

45 Vaš vodnik v tem času bo Moj Duh. Naredil vam bom pot skozi novo Rdeče morje kot v 

Mojzesovih dneh. Rešil vas bom in vas ohranil v puščavi. Od vas zahtevam le, da neutrudno živite moj 

zgled ljubezni in da ste zvesti do konca. Končni cilj boste našli, ko bo vaš duh prišel do vrat obljubljene 

dežele, kjer si boste odpočili od človeških bojev in se rešili strasti in bede tega sveta. Tam boste spoznali 

pravo luč duha, ki vam bo pokazala resnico v takšni polnosti, kot lahko na tem svetu opazujete svetlobo 

sonca. 

46 Iz Očeta ste izšli in k njemu se boste morali vrniti, ne le s svojo prvotno čistostjo, temveč tudi z 

veličino, ki vam jo bo dal razvoj darov, ki jih imate, ko boste izpolnili Moje božanske zakone. Toda nihče 

ne bo prišel sam v mojo navzočnost, vsak bo s seboj pripeljal vse tiste, ki jih je rešil, ozdravil, potolažil in 

popeljal na pot odrešenja. Da bi vašemu duhu pomagal na njegovi poti razvoja, sem mu v tem času dal 

svoje nauke ljubezni. 

47 Zdaj je čas za učenje. Glejte, kako se moj Duh razliva po vsem mesu in vsakem duhu. Eni 

razglašajo mojo besedo v svojem zveličanju, drugi brez zveličanja. Stari, mladi in otroci govorijo o mojem 

duhovnem kraljestvu. Ali niso to dokazi, ki so vam jih moji preroki in jaz nekoč napovedali glede moje 

nove manifestacije? 

48 Očistite svoje srce in um, da se bo vaša duša dvignila in očistila. Tedaj bom razkril svojo luč skozi 

vaše bitje in osupnil človeštvo z vašimi deli ljubezni. Prek otroka bom govoril starcu, prek neizobraženega 

in nevednega učencu, prek ponižnega arogantnemu. Danes še ne razumete, kaj vas čaka, jutri pa boste 

vedeli in se boste z veseljem odpravili v pokrajine, ki danes (še) spijo in ki bodo jutri, ko bodo prejele 

moje Božje sporočilo, pripravljene slediti Meni. 

49 Danes s hrepenenjem čakate, da vas bo vaš Učitelj prišel učit in vas spomnil na nauke preteklih 

časov. Živite budno, z voljnim ušesom in srcem, ki bije v ljubezni do mene. Vaš um je pozoren in 

pripravljen premišljevati mojo besedo, nato pa se v tišini spominjate mojih nasvetov in zapovedi ter jih 

poskušate razumeti, da bi jih uresničili. Tedaj spoznate, kako čist je Moj nauk in kako težka je vaša 

naloga, in me vprašate, ali morate za večjo gorečnost najprej postati duhovna bitja in se znebiti telesne 

lupine, ki jo nosite danes, saj menite, da je ovira za vaš duhovni vzpon in izpolnitev vašega poslanstva. 

Vendar vam pravim, da morate to pokrivalo sprejeti z ljubeznijo in ga uporabljati s spretnostjo. Nisem ga 

ustvaril zaman in vam ga dal. Če jo boste znali voditi, bo vaša sodelavka, vi pa boste lahko cenili in 

uživali v svojem obstoju na zemlji zaradi pridelka, ki ga boste dobili s setvijo ljubezni s svojimi brati. 

50 Vzemite si me za zgled in delajte čudeže, saj ste moji izbranci. Bodite zdravniki in svetovalci 

svojih bratov, zagovorniki in priprošnjiki ljudi ter se z vso dušo trudite, da jih pripeljete v varen pristan in 

da bodo čutili, da hodijo po varnih tleh na poti pokore. 

51 Pojdite na polja, ki sem jih pripravil, in na njih posejte seme. S svojo ljubeznijo rahljajte zemljo 

kot dober kmet, kajti človeško srce je otrdelo, zato ga morate potrpežljivo obdelovati. - Ko ste se srečali z 

nepokornimi duhovi, ste se jim hoteli izogniti, rekoč: "Ni med tistimi, ki jih Bog išče; želi ponižna srca." - 

Ali ne veste, da sem prišel iskat in preoblikovat prav ta srca? Sprašujem vas: Ali je bilo tvoje srce že 

takrat, ko si prišel k meni, kot dom ali tempelj zame? Obrnite pogled nazaj in se zavedajte, da ste že 

odložili svoje težko breme in da ste se ponovno rodili v pravo življenje. 

52 Zakaj včasih dvomite o mojem pojavljanju skozi človeški razum in od mene zahtevate dokaze ter 

zakaj nimate vere, dokler ne vidite, da se usluga, za katero prosite, izpolni? Želite me slišati govoriti v bolj 

izbranem jeziku, da bi verjeli in se vmešavali v moje visoke nasvete. Sprašujem vas: ali ste že na vrhu 

duhovnosti, da bi lahko razlagali moje navdihe? Ali ste že tako visoko razviti, da lahko berete mojo voljo 
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v mojem duhu? - Še vedno ste premajhni, da bi me razumeli, vendar vas vodim po poti, ki vas bo 

pripeljala do duhovnega stika z menoj, da boste spoznali mojo skrivnost. 

53 Razvrednotili ste poslanstvo, zaupano vašemu duhu, čeprav sem vam dal lastno usodo, ki vas bo 

vodila k miru in popolnosti večnega življenja. 

54 Če ste ponižni, boste odlični. Veličina ni v aroganci in nečimrnosti, kot menijo mnogi. "Bodite 

blagi in ponižni po srcu," sem vam vedno govoril. Spoznajte me kot Očeta in me ljubite, ne iščite za svojo 

telesno lupino prestola ali imena, ki bi vas razlikovalo od drugih. Bodite le človek med drugimi ljudmi in 

imejte v sebi dobro voljo. 

55 Opremite se, da me boste lahko gledali v vsej moji slavi in pričevali o meni; in kolikor se boste 

duhovno dvignili, toliko bom v vas vlil svojega znanja. 

56 O ljudje, ki se niste znali ločiti od nečimrnosti sveta, da bi izpolnili zakone duha! Ljubite to 

zemljo, ki vam povzroča solze, in vedno znova prihajate nanjo, ne da bi razumeli namen, zaradi katerega 

ste bili poslani. Pravim vam: izpolnite svoje poslanstvo in se pripravite na pot v deželo, ki sem vam jo 

obljubil, da boste slišali glas mojega Očeta, ki vas sprejema in vam daje počitek, ki ste si ga pridobili z 

deli ljubezni in usmiljenja do svojih bratov. 

57 Ne bojte se preizkušenj tega časa. Oborožite se z močjo in pomagajte sosedom. Med njimi boste 

našli mnoge, ki jih je bolečina odvrnila od dela. Videli boste svoje brate v stiski in za vse boste imeli 

zdravilni balzam, besedo okrepitve in spodbude ter žarek svetlobe vašega Očeta. Naredite bolečino tistih, 

ki trpijo, svojo in tako boste z njimi delili trpljenje ter jim podarili ljubezen in usmiljenje. 

58 Vam, ki molče jokate, pravim: blagor tistim, ki pridejo iskat tolažbo. Za molitev niste zahtevali 

simbolov ali podob, ker veste, da sem z vami in da ste me našli v sebi. Tvoje telo in duha sem napolnil z 

močjo. 

59 Blagor tistim, ki so znali voditi množice in ki so me iskali kot pomočnika, ko so čutili breme križa. 

Osvetljujem pot vsem bitjem, ki živijo v duhovnem in materialnem svetu. Ne glejte drug na drugega kot 

na tujca, bodite drug drugemu topli in se ljubite v resnici; kajti če ljubite svoje brate, ste mene ljubili. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 48  
1 Množice, ki iščete senco rastočega drevesa, kjer si lahko odpočijete, tu slišite mojo besedo, ki vam 

daje tolažbo in moč, da lahko v predanosti premišljujete o poti, ki jo morate prehoditi. 

2 Ko začutite, da vaš duh slabi, prosite Elija za njegovo palico, da bi se nanjo naslonili in prišli do 

kristalno čistega Očetovega vira, kjer se prelivajo vode njegove ljubezni in modrosti v spodbudo in blagor 

popotnikov. 

3 Učim vas graditi pravi tempelj, kajti mnogi so zgradili svetišča, ne da bi jim dali temelje vere. Moj 

tempelj mora biti podoben drevesu, katerega veje se ljubeče razprostirajo po vesolju, kjer se ptice na 

različne načine veselijo in združujejo svoje glasove v harmoničen, sladek in popoln koncert, ki ga darujejo 

Stvarniku. V tem se bo vaš duh dvignil in iskal svojega Gospoda - kot Očeta, Učitelja, Zdravnika; toda 

nikoli ga ne boste iskali kot Sodnika. 

4 Pravega Boga bomo ljubili na pravi način, lažna božanstva bodo uničena, nečisti in nepopolni kulti 

pa se bodo umaknili čaščenju Duha, ki bo ljubezenska pesem Očetu. 

5 Resnično, povem vam: veliko sem vam govoril v tem času, vendar me včasih ne razumete, drugič 

pa me pustite govoriti le v prazno. Kljub temu odmev te nebeške besede ne bo ostal neslišan in ga bodo 

slišali ljudje po vsem vesolju. 

6 Če bi se duhovno spremenilo v materialno, bi se ta trenutek videli sedeče za mizo ogromnih 

dimenzij, pred vsakim od vas pa bi bil kruh Moje besede, ki bi ga predstavljala izbrana živila. 

7 Tisti, ki se postopoma poduhovljajo, mi pravijo, da moje besede ne bi zamenjali za najbolj okusno 

in mamljivo hrano. Tisti, ki še niso uspeli premagati svojega materializma, bi raje videli, da bi jim Oče 

namesto duhovnih darov in dobrin prinesel bogastvo sveta v izobilju. 

8 Koliko jih je zapustilo hrano na moji mizi, ki sem jim jo ponudil s tako ljubeznijo, ne da bi se je 

sploh dotaknili? Kdaj bodo še kdaj doživeli čas milosti, kot je sedanji, ko jim je bilo usojeno, da pridejo na 

zemljo, da bi slišali mojo besedo? - To so trde kamnine, ki potrebujejo nevihte in čas, da se obrabijo. 

Njihova dediščina jim bo odvzeta, dokler je ne bodo znali varovati in ne bodo znali skrbeti zanjo. Toda 

spet jo bodo imeli, kajti povedal sem vam, da to, kar Oče daje svojim otrokom, jim ne bo nikoli odvzeto, 

ampak jim bo samo ostalo. 

9 To je mogočno drevo, v čigar senci si popotniki odpočijejo, da bi si nabrali moči po utrujenih 

potepanjih in se nahranili z njegovimi plodovi. 

10 Pod tem drevesom pričakujem vse; nekateri se bodo vrnili zadovoljni z opravljeno nalogo, drugi s 

povešenimi glavami in praznimi rokami. 

11 Ko je mir zapustil vaša srca in so vam po licih neprestano tekle solze, ste začeli razmišljati, da bi 

spoznali razlog za svojo žalost. Potem vam je vest razkrila, da je vzrok za vašo žalost in pomanjkanje miru 

v tem, da ste se malo poduhovili, da niste izpolnili svojega poslanstva, da v vaših življenjskih delih ni 

ljubezni in usmiljenja do vaših bratov. 

12 Vaše sedanje življenje je za to zadoščenje; saj ne veste, koliko grehov, s katerimi ste v preteklih 

življenjih umazali svojo dušo, danes očiščujete. To je razlog, zakaj v vaših srcih ni miru. 

13 Tisti, ki so izgubili še zadnjo trohico miru, se trdo borijo, da bi ga ponovno pridobili, in spoznajo, 

da ta milost obstaja le na poti pravičnosti in dobrote, na katero ljudi vsak trenutek usmerjam s pomočjo 

vesti. Zato si tisti, ki so slišali mojo besedo, prizadevajo slediti moji poti, ker vedo, da je na moji poti mir, 

in ko pride težava ali obisk, je moje usmiljenje blizu, da jih dvigne. 

14 Moj zakon ne zahteva nadčloveških žrtev, ne pomeni suženjstva in nikogar ne veže z verigami. 

Vsekakor je to križ, vendar križ ljubezni, križ, katerega teža krepi, ne pa izčrpava. 

15 Spomnite se, da ste ob različnih priložnostih v življenju občutili pravi mir, in spoznali boste, da se 

je to zgodilo, ko ste storili nekaj dobrega, ko ste odpustili, ko ste se z nekom spravili, ko ste zapustili 

udobno posteljo in odšli k bolniku, da bi ga potolažili. V tvojem duhu je za trenutek zavladal mir mojega 

kraljestva. 

Vam, ki vas učim, da v svojem življenju ohranjate mir, v resnici povem, da je bila vaša naloga od 

začetka časov prinašati mir vašim bratom. Zato vas vsakič, ko se vam predstavim, prosim, da molite za 

ljudi, kajti vaše duše, združene v eni misli in istem namenu, bodo dosegle srca kot dih sreče in miru. 
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Prejeli ste tudi navodila in pooblastila, da bitjem, ki nevidno (za vas) prebivajo v duhovni dolini, 

zagotovite notranji mir, svetlobo in vedrino. 

16 Poti sveta so polne nevarnosti in skušnjav. Zato duhovi pogosto padejo pod oblast sveta in 

materije, čeprav so prišli od mene polni svetlobe znanja in slutnje, z orožjem in sredstvi za obrambo in 

zmago. 

17 Našel sem vas poražene, vendar ste prisluhnili mojemu glasu, ki vas je prijazno iskal, zato ste se 

dvignili polni vere in upanja. Resnično, povem vam: ne bo izgubljenega ali poraženega, ki ne bi slišal tega 

glasu, ko bo prišel čas. 

18 V tistem času me bodo tisti, ki so bili najbolj oddaljeni, najbolj izgubljeni, najbolj goreče ljubili in 

mi sledili. 

19 Dleto moje ljubezni bo izklesalo najtrše skale. 

20 Da bi dosegel ta cilj, iščem vašega duha, ker lahko razume moj nauk; toda najprej sem moral 

spregovoriti vašemu srcu, se omejiti prek glasnika in učlovečiti svojo besedo. To je stopnja, ki vas bo 

pripeljala do pogovora med duhovi. Takrat bo Moj duhovni glas, ki vam bo prišel kot navdih in vam 

pokazal pot do vašega očiščenja, kajti vaše telo je včasih težka veriga ali gosta tančica, ki vam ne 

omogoča, da bi videli onkraj materialnega. 

Da bi vam pomagali zmagati v tej bitki, imate tu moj božanski navdih, ki je iz ljubezni do vas 

spremenjen v človeško besedo, ki prihaja k vam kot božanje za um in srce. 

21 To so dnevi spomina, zato ste se posvetili predanosti in pripravam. O, če bi le lahko ohranili to 

duhovnost vse svoje življenje, ne da bi zapadli v fanatizem; kako velik bi bil vaš razvoj. 

22 V srcih teh množic je veselje, ker vedo, da imajo pred očmi nebeško gostijo, na kateri jih pričakuje 

Mojster, da bi jim dal jesti in piti kruh in vino resničnega življenja. 

23 Miza, za katero se je Jezus takrat zbral s svojimi apostoli, je bila simbol nebeškega kraljestva. Tam 

je bil Oče obdan s svojimi otroki, tam je bila hrana, ki je predstavljala življenje in ljubezen, tam je zvenel 

božanski glas, katerega bistvo je bila harmonija, ki je zajela ves svet, in mir, ki je takrat vladal, je bil mir, 

ki obstaja v Božjem kraljestvu. 

24 V teh pobožnostih ste se skušali očistiti, misleč, da vam bo Mojster s svojimi besedami prinesel 

novo zavezo, in tako se je tudi zgodilo: Danes vam dovolim, da se spominjate kruha in vina, s katerima 

sem predstavljal svoje telo in kri. Prav tako pa vam pravim, da boste v tem novem času to hrano našli le v 

božanskem smislu moje besede. Če iščete moje Telo in mojo Kri, ju morate iskati v božanskem stvarstvu, 

kajti jaz sem samo Duh. Jejte od tega kruha in pijte od tega vina, a napolnite tudi moj kelih, saj hočem piti 

z vami: Hrepenim po tvoji ljubezni. 

25 Prenesite to sporočilo svojim bratom in se naučite, da je kri, ker je življenje, le simbol večnega 

življenja, ki je resnična ljubezen. - Po vas začenjam razsvetljevati človeštvo s svojimi novimi razodetji. 

26 Moški in ženske, otroci, mladeniči in starci bodo tvorili Kristusov apostolat v tej tretji dobi. A 

resnično, povem vam, bolj kot srca bom iskal Duha. 

Čeprav vse človeštvo ne sliši moje besede, želim, da bi v tej blagoslovljeni uri začutili mojo 

navzočnost. Očetje družin na svojih domovih, bolniki v svojih taboriščih, tisti, ki so lačni pravice, tisti, ki 

jih ljudje kaznujejo, tisti, ki nimajo miru v svojih srcih, užaljeni, ubogi - vsi vi, vstopite tiho v moje 

svetišče, da boste slišali glas svojega Gospoda, ki vam pravi: "Mir z vami!" 

27 Ljudje, v tem trenutku me moji apostoli, ki so zdaj v Duhu, obkrožajo v nevidnem - kot v tistih 

dneh: 

Peter, Janez, Jakob Starejši in Mlajši, Tadej, Tomaž, Matej, Bartolomej, Simon, Filip, Andrej in celo Juda, 

ki je poln bolečine. Vsi me spremljajo pri tej novi večerji. Na katerem drugem kraju na svetu bi vam lahko 

pokazali podobo, ki vam jo prikazujem? - Pokazale se vam bodo podobe brez življenja, jaz pa lahko 

povzročim, da se ti duhovi manifestirajo v polnosti življenja in svetlobe. 

28 Kot takrat je v mojem duhu veselje in hkrati bolečina, saj vsi moji otroci še niso odrešeni. 

29 Ko slišite Mojo besedo, ki vam govori, da ste pri moji mizi, se vaše misli ne morejo izogniti 

tistemu učencu, ki je v trenutku zmede izdal svojega Učitelja in brate; takrat se vprašate, ali bo v tistem 

času tudi izdajalec, in vaš duh me vpraša: "Morda bom to jaz?" - V oči ti prihajajo solze in me prosiš za 

moč, da ne bi nikoli padel v skušnjavo. Resnično, povem vam: tudi v tem času bodo tisti, ki me bodo 



U 48 

109 

izdali, vendar ne v mojem telesu kot v drugem času, ampak bodo skušali s svojimi deli prikriti resnico 

mojega nauka, tako da bodo ljudje mislili, da je to, kar je bilo nauk Božje modrosti, prevara. 

30 Vsi ste obljubili, da me boste ljubili in mi sledili vse do smrti, vendar vam pravim, da pazite in 

molite, kajti tudi Juda je obljubil, da bo dal svoje življenje zame. 

31 Če je tedaj moje telesno mučenje trajalo noč in dan in je smrt končala mučenje telesa, zdaj v duhu 

čutim bolečino vseh, ki trpijo; v vsaki obtožnici me obsodijo sodniki zemlje in v vsaki zaporniški celici 

sem zaprt v srcu tistih, ki trpijo to zadoščenje. Ne jokajte samo ob spominu na ure bolečin, ki jih je Jezus 

doživljal na zemlji, kajti mojega trpljenja še vedno ni konec. 

32 Vaš duh že začenja sodelovati v moji žalosti, saj se zaveda, da si mora z deli ljubezni in usmiljenja 

še vedno zaslužiti, da bi dosegel blaženost in mir, ki ju moja beseda obljublja tistemu, ki mi sledi do 

konca. 

33 Dvignite svojega duha v preprosti molitvi, kajti molitev je povezanost in približevanje Gospodu. 

34 Ta večerja je pripravljena iz ljubezni, ne pozabite na to. Vzemite kruh z mize in ga delite s svojimi 

brati; in ko boste vsi v večnosti, boste razumeli, da je bilo to razodetje, ki vam ga zdaj dajem, simbol 

večnega življenja. Pridite, množice, kajti če jih je v drugi dobi za mojo mizo sedelo le dvanajst, jih bo 

danes sto štiriinštirideset tisoč, toda moj klic ljubezni je namenjen vsem ljudem. Želim, da me vsi 

spremljate v tem času. 

Nekateri trepetajo pred mojo besedo, drugi jokajo, tretji se počutijo nevredne, da bi jo slišali. Jaz, ki 

vem, kdo je vsak izmed vas, vam povem, da so med tem ljudstvom, ki se zdaj zgrinja, da bi poslušalo moje 

nauke, tudi tisti, ki so jim bili takrat dani čudeži, da bi verjeli vame; da so med njimi tudi tisti, ki so 

dvomili v Jezusa, in tudi tisti, ki so vpili pred Pilatom: Križaj ga, križaj ga! 

35 Mnogi so me videli iti na Kalvarijo s križem na ramenih, ne da bi vedeli, koga spremljajo, in videli 

so Marijine solze, ne da bi se zavedali, kdo je ona, ki je jokala. Poglejte, kako zdaj na novo učim in 

spreminjam v svoje učence tiste, ki me takrat niso mogli prepoznati. 

36 Na križu sem prosil odpuščanja zate, ker nisi vedel, kaj delaš. To odpuščanje je našlo svoj izraz v 

novi priložnosti, ki vam jo ponuja Oče, da odprete oči resnici, se rešite in se mi približate. Kljub mojemu 

usmiljenju do vas so še vedno nekateri, ki iščejo pomanjkljivosti v moji besedi, da bi imeli razlog, da ne 

verjamejo in mi ne sledijo. Toda resnično, povem vam, v duhovnem bistvu moje besede ni nobene napake, 

medtem ko sem s to neopazno in preprosto besedo izbrisal mnoge napake iz vaših src. 

37 Vsi ste podvrženi moji sodbi. Nič vas ne bo tako močno ganilo kot milost moje ljubezni do vas, 

kajti moja sodba je iz ljubezni. 

38 Takrat je Jožef iz Arimateje odprl vrata svoje hiše, da bi Mojster v njej praznoval pasho v družbi 

svojih učencev, ki še niso vedeli, da bo Jagnje, ki bo žrtvovano na tem prazniku, Jezus. 

39 Zdaj vas prosim, da v svojih srcih pripravite gostilno, v katero vstopim, da vas s svojo besedo 

spomnim na dela in navodila, ki sem jih nato zapečatil s svojo krvjo. Vendar se ne omejujte na 

spominjanje mojega trpljenja samo v teh spominskih dneh. V svoji notranjosti morate zgraditi svetišče, 

kjer se boste večno spominjali lekcije ljubezni, ki vam jo je Kristus prinesel na zemljo. To svetišče bo 

neuničljivo v viharjih, ki želijo uničiti vero človeštva. 

40 Danes povzročam, da se moj glas sliši v mnogih pokrajinah, mestih in vaseh, da bodo mnogi 

poklicani. Na svoj način sejem balzam, tolažbo in mir v srca, prebujam upanje v tistih, ki so mislili, da so 

izgubili življenje milosti, in oživljam tiste, ki so bili mrtvi v zakonu in grehu. 

41 Tudi takrat sem hodil iz ene pokrajine v drugo in moja navzočnost je povzročala veselje med 

ubogimi, bolnimi in duhovno revnimi. Vsi niso sledili mojim korakom, vendar so ostali žive priče 

čudežev, ki sem jih storil na njih. K Jezusu so prihajali moški, ženske in otroci, njihovi žalostni obrazi in 

stokanje so mi govorili o njihovi bedi in trpljenju. Slišali so govorice in novice o mojih čudežih in 

nestrpno pričakovali prihod rablja iz Galileje, da bi k njemu iztegnili roke in ga prosili za dokaz njegove 

moči. 

Bili so preprostega srca, toda bili so tudi drugi, pismouki, učitelji postave in farizeji, ki so v svoji 

nenaklonjenosti do Jezusa končno zahtevali, naj jim pokaže svoje roke, da bi videli, ali kažejo moč, s 

katero je ozdravljal bolnike s tem, da se jih je samo dotaknil. 

42 Moje sočutje je bilo namenjeno vsem brez razlike. Bil sem Oče, ki je prišel, da bi vse svoje otroke 

razbremenil bolečin. Jezus, Zdravnik, je bil ves balzam in se mu ni bilo treba dotakniti bolnikovega telesa, 
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da bi mu povrnil zdravje. Včasih sem - da bi ljudem pokazal, kaj zmore vera - dovolil bolniku, da se mi je 

približal in se dotaknil mojega oblačila, da bi ozdravel. 

43 V današnjem času Jezus ni več človek, ki je prišel na vaš svet, da bi iskal grešnike in ljudi v stiski. 

Zdaj je Jezusov Duh tisti, ki se razodeva človeštvu, da bi med ljudmi tega časa odkril nove učence, ki mu 

bodo zvesti do konca. Za duhovno mizo jim je ponudil kruh in vino, nevidna človeškim očem, a resnična 

Duhu. Mnogi od tistih, ki danes goreče poslušajo mojo besedo, mi nekoč niso verjeli, toda jaz vas prosim: 

Kakšne čudeže in kakšne čase čakajo tisti, ki, čeprav me zdaj slišijo, ne verjamejo v mojo pojavnost? 

Dvomijo, ker se razodevam po neizobraženih in preprostih ljudeh in ne po učenjakih ali teologih; toda 

povem vam, da me boste vedno našli med "najmanjšimi od teh". 

44 Tisti, ki so razumeli vrednost te besede in jo raziskovali, dokler niso našli njenega božanskega 

pomena, so tisti, ki jo bodo varovali kot seme duhovnosti, ki ga bodo morali jutri razširiti med ljudi. 

45 Prvič se je Gospodov glas slišal v svetišču, drugič sem vam v Jezusovi besedi dal svoje nauke 

ljubezni; zdaj slišite mojo besedo po človeškem glasu, jutri pa bo to moj navdih, ki razsvetljuje vsakega 

duha v najintimnejši povezanosti med Očetom in njegovimi otroki. 

46 V Drugem času sem vam povedal: "Človek ne živi samo od kruha, ampak od vsake besede, ki 

prihaja od Boga." Zato je bil kruh, s katerim sem prinesel na ogled svoje telo, le simbol. Danes vam 

pravim: Vzemite kruh moje besede, pijte vino njenega duhovnega pomena in se boste hranili za vedno. 

47 Razumite, da prihajam iz kraljestva miru v solzno dolino in se spuščam iz bivališča pravičnih, da 

bi govoril grešnikom. Ne nosim kraljevske krone ali žezla, prihajam ponižno, da bi se vam razodel v 

nerodnem telesu, ki ga preoblikujem s svojo Svetlobo in vas presenetim z neomejeno resnico svojega 

nauka. 

48 Ne sramujem se vas in kljub vašim grehom in pomanjkljivostim ne bom nikoli zanikal, da ste moji 

otroci, ker vas ljubim. Ljudje so bili prej tisti, ki so se me sramovali, ko so me večkrat zanikali. 

49 Danes med vas izlivam svojega Duha, da bi se naučili duhovno in preprosto častiti me, brez 

materializma, tradicije in fanatizma. 

50 Vi, ki ste strmoglavili lažne bogove, ki ste jih častili v preteklih časih, boste znali vstopiti v 

svetišče, ki ga trenutno oblikujem v vaši duši s svojo besedo. 

51 V vaših srcih vidim željo, da bi ves čas ostal z vami in vas učil v tej obliki; vendar se to ne sme 

zgoditi, kajti če bi ugodil vaši prošnji, se ne bi trudili iskati me s svojimi deli ljubezni in bi se zadovoljili s 

poslušanjem mojih naukov. 

52 Od nekdaj sem vam govoril, da moje kraljestvo ni od tega sveta, in resnično vam pravim, da tudi 

duhovno zemlja ni vaš dom. Očetovo kraljestvo je v njegovi luči, v njegovi popolnosti, v njegovi svetosti. 

To je vaš pravi dom, to je vaša dediščina. Spomnite se, da sem vam rekel, da ste dediči nebeškega 

kraljestva. 

Ta planet je kot bivališče, v katerem začasno bivate in kjer je vaša duša podvržena preizkušnjam 

očiščevanja, da bi ob vrnitvi v duhovni dom dosegla napredek in napredovanje. Zato se ne sprašujte: 

"Zakaj na tem svetu nisem našel popolnega miru in sreče?" Resnično, povem vam: niti tisti, ki so bili čisti, 

niso našli pravega miru v tej zemeljski dolini. 

53 Če bi vam ta zemlja dala vse, kar si želite, če na njej ne bi bilo velikih duhovnih preizkušenj, kdo 

od vas bi si potem želel priti v moje kraljestvo? 

Tudi bolečine ne preklinjajte, saj ste jo ustvarili s svojimi prestopki. Potrpežljivo jo prenašajte, saj vas bo 

očistila in vam pomagala, da se mi približate. 

54 Ali se zavedate, kako zelo ste zakoreninjeni v slavo in zadovoljstvo tega sveta? Prišel bo čas, ko bo 

želja, da bi vas odstranili iz njega, zelo močna. 

55 Kdor je sposoben preživeti preizkušnje z duhovnim vzponom, doživi mir v tem premagovanju. 

Kdor hodi po zemlji z očmi, uprtimi v nebesa, se ne bo spotaknil in njegovih nog ne bo poškodovalo trnje 

na poti sprave. Vi, ki me poslušate, prenašajte svoje preizkušnje z ljubeznijo, da bi postali zgled. 

Prizadevajte si za vedno večji napredek v svoji popolnosti. Kajti če ne bi bilo tako, zakaj ste prišli danes? 

Zakaj ste zapustili svoje delo in sedite na teh trdih klopeh? Ker iščete mir, svetlobo in zdravilno moč 

balzama. 

Med temi množicami so tisti, ki iščejo mojo modrost in moja razodetja, da bi to sporočilo jutri prenesli 

v pokrajine. So tudi tisti, ki so veliko grešili in so mi s solzami na obrazu rekli: "Oče, nismo vredni, da bi 
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poslušali tvojo besedo." Toda povem vam, da sem prišel prav zaradi vas, zaradi tistih, ki so zašli s poti 

razvoja. Nikoli nisem prišel iskat pravičnih na zemlji - ti so že odrešeni. Iščem tiste, ki v sebi ne najdejo 

več moči, da bi se rešili sami; njim podeljujem svoj blagoslov in svojo nežno ljubezen. 

56 Če so komu od vas rekli, da je njegov duh izgubljen zaradi njegovih grehov, pa še vedno želi 

popraviti svoje napake in se rešiti, naj pride k meni in podelil mu bom svoje odpuščanje in ga obudil v 

novo življenje. Postal bo kot Lazar, ki je vstal, ko je slišal Jezusov glas: "Vstani in hodi!" 

57 Prav tako si prizadevam, da bi nevedni pred njegovimi očmi odprl knjigo resnice, "knjigo 

resničnega življenja". Hočem, da se tisti, ki so me nekoč zanikali in bogokletno obrekovali, danes dvignejo 

med ljudi in oblikujejo ljudstvo, ki bo zgled duhovništva, ponižnosti in ljubezni, ki bo z deli ljubezni do 

bratov pričalo o mojih navodilih. 

58 Vidim, da uporabljate moj nauk, vendar ste še vedno daleč od popolnosti. Še vedno si slaboten, saj 

ne narediš niti treh korakov, pa te skušnjava že spravlja navzdol. 

59 Bodite močni, in če vas starši ali otroci zaradi mojega nauka napačno ocenjujejo, pokažite trdnost 

in vero ter se ne bojte, kajti moja moč in vaš zgled jih bosta prepričala o tej resnici. Če so nekateri od 

tistih, ki so vas napačno ocenili, zapustili ta svet, ne da bi jih spreobrnili, ne izgubite srca, kajti seme, ki ste 

ga posadili v njih, so v svojem duhu odnesli s seboj in bo zacvetelo v drugih svetovih. 

60 Razumite nauke, ki sem vam jih dal v drugi dobi z Mojo strastjo. Vabim vas, da se spomnite teh 

naukov in o njih razmišljate z menoj. Zapomnite si, da vam bom o njih govoril le še nekajkrat. Ne veste, 

kaj bo sledilo, vendar se morate pripraviti na nova razodetja, ki vam jih bom dal. 

Ko bodo za vas prišli tisti dnevi spomina in boste hoteli imeti mir v svojem duhu in ugajati svojemu 

Gospodu, delajte dela usmiljenja potrebnim, odpuščajte svojim sovražnikom in z nikomer ne imejte 

"neporavnanih računov"; kajti če bi imeli v svojem duhu obžalovanje v trenutkih, ko govorim svojih 

sedem besed (na križu), kako grenko in boleče bi te besede padle v vaše srce! Kajti vaša vest vam bo takrat 

povedala, da ste mi dali piti žolč in kis, ko sem vas prosil za vodo, da bi pogasil žejo. 

61 Molite, saj živite v času skušnjav in zapeljevanj in ne veste, ali se tisti, ki so ta trenutek v miru, ne 

bodo čez nekaj trenutkov sprli ali preklinjali Boga. Vedno si zapomnite, kar vam danes govorim, da boste 

vedno pripravljeni v (duhovni) budnosti in molitvi. 

62 Poglejte, kako vas lahko moje božansko bistvo doseže z ustnicami grešnika. Ali ni to čudež moči 

in ljubezni? To se zgodi, ker sem jaz tisti, ki iz kamna izvije vodo in iz teme luč. 

63 Po ponižnih posrednikih sem govoril "najmanjšim od teh"; kajti če bi gospodarji sveta to sporočilo 

posredovali človeštvu - resnično, povem vam: ostali bi brez spoznanja o svojih darovih in brez služb, ki bi 

jih opravljali. Na tej pojedini ne bi jedli in bi se morali zadovoljiti z opazovanjem pojedine od daleč. Po 

drugi strani pa sem s temi organi razuma (nosilci glasu), ki so nedotaknjeni s teorijami, znanostmi in 

verskimi predsodki, pozval vse človeštvo, ne da bi koga favoriziral zaradi njegovega družbenega razreda, 

narodnosti, vere ali jezika. 

64 Moj glas prihaja iz kraljestva Duha, kjer sem kralj, iz raja, kjer boste vsi s svojim Gospodom, ko 

mi boste kot Dimas s križa ponižno in z vero rekli: "Gospod, spomni se me, ko boš v svojem kraljestvu." 

Vaš križ je tisti, ki sem vam ga zaupal, ko sem vam dal to poslanstvo: učiti, zdraviti bolne, tolažiti, 

oznanjati moja božanska sporočila človeštvu. To poslanstvo je težko, ker je odgovorno, ker je občutljivo, 

ker je hrupno in ker ga opravljate, se na vas zgrinjajo posmehovanja nevernikov, obrekovalcev in 

posmehljivcev, ki v mojem nauku niso hoteli najti resnice. 

65 Tudi Jezus je šel na pot trpljenja in prenašal breme križa, ki je bilo neprimerljivo manjše od 

bremena nehvaležnosti teh množic. 

66 Tu je Mojster, ki svoje otroke spominja na dejanja iz preteklih časov in jih povezuje z dejanji iz 

sedanjosti, da bi bolje razumeli moje nauke. Želim, da se ta nauk razširi po vsem svetu, da razsvetli 

človeštvo, da bi se ob soočenju z življenjem, ki ga ni poznalo, prebudilo in začelo oblikovati v svetu en 

dom, eno družino. To bo pravo izraelsko ljudstvo, Božje ljudstvo, v katerem bodo razlike v poreklu, 

družbenih razredih in plemenih izginile, saj bodo vsi veje, ki izhajajo iz enega plemena, in bodo vsi 

izpolnjevali moj zakon, ki vam pravi: "Ljubite drug drugega." 

67 Vi, ki ste ta križ prevzeli na svoja ramena, spoznajte odgovornost, ki jo imate, da človeštvu 

pokažete resnico mojega pojavljanja in mojih čudežev. Zato od vas zahtevam plemenitost uma in popolno 

spoznanje, kdo ste v odnosu do Boga in človeštva, in zato vam dajem svoj nauk o poduhovljenju. 
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68 Tako se pripravite in boste dobri vojaki v tej bitki, pravi Izraelci po Duhu, zvesti učenci. Ne 

varčujte z napori, da bi dokazali resničnost te besede. Ne pozabite, da je Kristus, da bi pričal o resnici, ki 

jo je oznanjal, dovolil, da je bilo njegovo telo uničeno. Zakaj bi branil življenje tega telesa, saj je prej 

dejal, da njegovo kraljestvo ni od tega sveta? - Podobno misliš tudi ti - misli, da lahko za dosego večnega 

življenja, ki čaka tvojega duha, žrtvuješ številne ambiciozne cilje. 

69 Če hočeš s svojega brata odstraniti temne madeže, ki jih nosi v svoji duši, moraš najprej sam 

postati neoporečen; če hočeš doseči odpuščanje, moraš najprej odpustiti. 

70 Kako lepo bo za vašo dušo, ko bo prišel njen zadnji trenutek na zemlji in bo duh, napolnjen z 

mirom, lahko tako rekel Očetu: "Gospod, vse je izpolnjeno!" 

Moj mir z vami! 
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Navodila 49  
1 Vaša molitev se dviga k meni kot vonj cvetja in jaz jo sprejemam. 

2 Naj vaš duh uživa kruh večnega življenja. To ni prvo navodilo, ki vam ga daje moj božanski Duh; 

kot človek sem se vam že nekoč razodel, da bi vas naučil razviti ponižnost, živeti tako, da bi delali dobro 

drugim, in umreti na križu ljubezni. Ko slišite mojo besedo, se vam zdi, kot da je to prvi pouk, ki ga vaš 

duh prejme, saj prejšnjega niste razumeli. Danes znova prihajam iskat bolnike, ki so vsi moji otroci, ker 

vsi stokate v tej dolini sprave in me doseže vaše stokanje. 

3 Ko bolečina postane zelo močna, se človek spomni na Boga - ne glede na to, kako ravnodušen in 

hladen se je izkazal do mojega nauka -, obrne oči proti meni v želji po mojem usmiljenju in v svojem 

obupu pošlje to molitev: "Gospod, zakaj mi ne daš tega, za kar te tako zelo prosim? Če ne moreš uslišati 

moje prošnje, skrajšaj moje dni na zemlji, saj nima smisla biti na njej samo zato, da bi trpel." Koliko 

nevednosti pokažeš, ko tako govoriš svojemu Očetu, ki je poln ljubezni do svojih otrok! 

4 Zato vas v tem času s svojimi navodili vodim iz teme nerazumevanja, da tudi v največji bolečini ne 

boste skrenili s poti svetlobe. Kmalu boste razumeli, da vas nisem ustvaril za bolečino, saj trpljenje ni 

prišlo od mene, ampak od vas. Zdaj moraš prehoditi vso pot, da si povrneš svetlobo in čistost, ki si ju 

pustila raztrgana na trnih poti. 

5 Res je, da je vaše življenje kot razburkano morje, v katerem se začasno bojite potoniti. Ker pa ste 

zaradi svojih nepopolnosti padli tako nizko, verjemite vsaj v mojo navzočnost in moč v trenutkih, ko so 

vaše preizkušnje zelo težke. Ne dajte mi priložnosti, da bi vam govoril tako kot svojim učencem iz druge 

dobe, ki so potovali z menoj v čolnu in so, ko so videli, da se morje peni in da Jezus spi, polni strahu in 

skrbi rekli: "Učitelj, reši nas, saj smo v pogubi." Moj očitajoči odgovor je bil: "O, vi majhne vere!" 

6 Preljubi ljudje, razumite moj nauk, usmerite svoje življenje po zgledu teh učencev, kajti tudi vi 

boste postali učenci. Zapomnite si, otroci moji, da od leta 1950 ne boste več slišali te besede. Uporabite ga 

zdaj, da vas bo očistil in ne boste več na poti greha. 

7 Moja žrtev ljubezni v drugi dobi vam je pokazala, kako oprati madeže, ki jih nosite na telesu in 

duši, tudi tiste, ki sta vam jih Sodoma in Gomora zapustili kot dediščino*. Žrtvoval sem se za poučevanje 

ljudi, da bi jim pokazal pot poslušnosti in ljubezni, po kateri lahko dosežejo odrešenje. 
* To je sklicevanje na glavni greh sodomitov, sprevrženost spolnosti in njen vpliv, ki se nadaljuje vse do današnjih 

dni. 

8 Zdaj, ko sem vam dal nešteto naukov, ste opremljeni, da se rešite in očistite. Takrat sem vam 

napovedal, da se bom vrnil med ljudi, in tu sem, da izpolnim svojo obljubo. 

9 Če vsi, ki slišijo to besedo, ne čutijo moje navzočnosti, je to zato, ker jih njihov materializem, greh 

in ideje, zakoreninjene v njihovih glavah, ločujejo od Mojstra. Toda dovolj bo trenutek kesanja, da me 

bodo začutili v svojem duhu. Luč moje ljubezni jih bo razsvetlila kot Petra, ko je na Učiteljevo vprašanje 

priznal Jezusovo božanstvo. Prenehali bodo s svojo hudobijo, z grozo se bodo ozrli na svojo preteklost in 

začeli novo življenje - čisto, koristno in vredno. Zato vam pravim, da ne sodite svojih bratov, ko pridejo 

med vas s svojim bremenom grehov in slabosti. Ne zavračajte jih, saj bi bila ta namera podobna tisti 

skupini, ki je ujela žensko v prešuštvu in jo privedla pred Jezusa, da bi preizkusila mojo pravičnost. Kako 

hudo lekcijo sem dal tistim, ki so mislili, da so v primerjavi s prešuštnico brez grehov, ko sem jim rekel: 

"Kdor misli, da je brez grehov, naj prvi vrže kamen na to žensko." In sramotno so se umaknili. 

10 Kako razumevajoči, iskreni in ponižni morate biti, če ne želite, da vas imenujem hinavce kot 

farizeje, ki sem jih imenoval pobeljene grobove - na zunaj lepo pripravljene, znotraj pa nečiste. 

11 Moj pogled je iščoč in prodira v globine tvojega bitja in v najgloblje kotičke tvojega srca. Moje 

usmiljenje je pripravljeno zapisati vaša dela v knjigo vašega življenja, ki bo knjiga vaše sodbe. Poskrbite, 

da bo zapisoval le dobra dela, saj bo mir, ki ga bo vaš duh dosegel z njimi, napovedoval velike nagrade v 

duhovnem življenju. 

12 Danes se spominjate tistega dne, ko so Jezusa obtožili ljudje in ko so celo otroci po zgledu odraslih 

v svoji nedolžnosti vzklikali: "Križaj ga!" 

13 Soočil sem se s sodniki in veliko veselje je bilo med tistimi, ki so si želeli moje smrti, ko sem bil 

obsojen na križanje. Kot jagnje, ki gre na žrtvovanje, sem ponižno sklonil vrat in sprejel mučeništvo, kot 

je zapisano. 
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14 Danes ponovno stojim pred svojimi sodniki. Pokažem vam svojo resnico, da jo boste lahko 

raziskali in presodili, in vem, da boste v njej našli napake, ki jih nima, da bi jo pozneje obsodili. Sodite 

moje delo, a pustite pri miru vse tiste, po katerih sem vam dal svojo besedo. 

15 Med vami so duhovi, ki so se očistili svojih velikih napak od davnih časov in v naročju Izraela do 

vaših dni na zemlji, da bi bili čisti, ko bodo prebivali v duhovnem prostoru. To so tisti, ki verjamejo v 

mojo navzočnost v tem 

in oni bodo tisti, ki bodo preganjalce mojega dela vprašali: "Zaradi katerih pomanjkljivosti nasprotujete 

temu nauku?" Tako kot v njegovem času je Pilat vprašal množico: "Česa obtožujete tega človeka?" - Moj 

glas bo molčal, kakor so takrat molčale Jezusove ustnice, in dovolil bom, da bodo nekateri sodili mojo 

besedo, drugi pa jo bodo branili, kajti iz tega boja bo vzklila Luč. Moj ljubeči pogled bo objel vse in moje 

odpuščanje bo prav tako namenjeno vsem. 

16 Privedli so me pred Annasa in Kajfo, da bi me obtožili, nato pa pred Pilata in Heroda, da bi me 

obsodili. Resnično, povem vam: v tem času bo moje delo, moja beseda, prišlo pred vrhovni svet in nato 

pred novega Pilata, da bi mu sodili. Nekateri državni uradniki bodo verjeli v mojo novo razglasitev in to 

sporočilo, vendar bodo zaradi strahu pred svetom molčali in dovolili, da bodo moj nauk in moji privrženci 

preganjani, medtem ko si bodo umivali roke, ne pa tudi madežev, ki so jih nanesli na svoje duše. 

17 V tretjem veku mi bo dan nov križ. Ta ne bo vidna smrtnikovim očem, vendar bom z njene višine 

človeštvu poslal svoje sporočilo ljubezni in moja kri, ki je duhovno bistvo moje besede, se bo spremenila v 

svetlobo za duha. 

18 Tisti, ki so me takrat obsojali, danes s svojim duhom kesanja prinašajo luč v srca ljudi, da bi 

popravili svoje napake. 

19 Da bi moj nauk zmagal nad zlobo ljudi, mora biti najprej bičan in zasmehovan kot Kristus na 

Marijinem stebru. Iz vsake rane mora priteči moja luč, da razsvetli temo tega sveta brez ljubezni. Potrebno 

je, da moja nevidna kri pade na človeštvo, da bi mu še enkrat pokazala pot do odrešenja. 

20 Križ, ki mi ga zdaj nalagate, je težji od križa druge dobe. Takrat niste poznali Kristusa, zdaj ga 

poznate vsi, a ga kljub temu obsojate. Tokrat ne boste videli Jezusa, ki bi pod težo križa dihal pred vašo 

hišo. Mojega Duha ne boste videli obremenjenega s težo vaših grehov. Vendar boste slišali moj glas, ki 

vam bo rekel: "Žejen sem, človeštvo!" Toda moja žeja bo žeja iz ljubezni. 

21 Marija, ljubeča Jezusova Mati, ne bo združila svojih solz s krvavim madežem svojega ljubljenega 

Sina, ampak vam bo zaradi vaše nehvaležnosti iz nebeškega kraljestva poslala svojo nežno ljubezen kot 

Mati vseh. 

22 Na poti na svojo novo Golgoto ne bom padel, zato mi ne bo treba priskočiti na pomoč, ker sem 

močan med močnimi. Moj pogled pa bo iskal moje učence in pričakoval, da bodo zvesti, kot je bil moj 

apostol Janez. 

23 Blagor tistemu, ki zna pravilno razlagati, kar vam je Učitelj povedal v tej uri spomina. Blagor vam, 

ki ste v tem času prisluhnili Božanskemu Učitelju v njegovih naukih spominjanja. Gosta tema, ki jo je 

ustvaril greh človeštva, je priložnost, da Mojster sprejme križ mučeništva in še enkrat prehodi pot 

trpljenja. 

Zdaj živite v tretjem obdobju in še vedno ponujate svojemu Gospodu čašo grenkobe, vendar jo ponižno 

sprejemam, da bi vam dal še eno lekcijo ljubezni. Po mojem obrazu tečejo kri in solze, ki sem jih prelil iz 

ljubezni do vas, in ko slišite moje besede, tudi vam pritečejo solze, ki vas silijo k spominu in kesanju. To 

jokanje vas očiščuje in vas približuje meni. 

24 Ženske, ki ste se odkupile za svoje prestopke, bodite dobre volje, kajti vaše zlo vam bo odvzeto, da 

boste močne na poti življenja. Sledil si Magdaleni, a po padcu si se pokesal. Bodite močni, negujte svojo 

dušo in telo ter se ozdravite. 

25 Prišel sem k grešnikom in ne k pravičnim, zato se ne razburjajte. Ljubim vse svoje otroke, zdrave 

in bolne, čiste in umazane, in za vse skrbim. Eno srce me prosi za luč za svoje otroke, drugo posreduje za 

svojo bolno mater, jaz pa vsem podeljujem svoje usmiljenje. 

26 Če ste veliko jokali, se potolažite; če me drugi od vas prosijo za občutljivost, da bi jokali zaradi 

svojih grehov, jih sprejmite in se umirite, kajti tudi jok je olajšanje in mir za srce, obremenjeno s kesanjem 

in krivdo. 
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27 Ne pozabite: Ko je bila žrtev opravljena in so tisti, ki so me preganjali, verjeli, da je luč, ki je 

razsvetljevala pot mojih učencev, za vedno ugasnila in da bo z utišanjem mojega glasu vsega konec, so v 

srcu tistih, ki so mi sledili, zagledali neusahljiv žarek tiste luči večnosti, ki nikoli ne ugasne. Če so me 

nekateri napačno presojali, so me drugi ljubili, in ker so mi znali slediti, so, ko sem jim obljubil, da bom 

spet prišel, čakali na mojo vrnitev, me opazovali in molili ter ob vseh mojih prikazovanjih čutili mojo 

navzočnost. 

28 Enako bo tudi v sedanjem času. Tisti, ki so prodrli v bistvo mojega nauka, bodo še naprej 

opazovali in spoštljivo čakali na izpolnitev mojih besed, medtem ko bodo drugi pozabili na ljubezen, ki 

sem jim jo izkazal, in na svojo gorečnost, da bi jih odrešil. 

29 Vidim bolečino, ki je v vsakem srcu, in medtem ko ustnice molčijo, ker ne morejo z besedami 

izraziti tega, kar čutijo, se duh dvigne in občuje z menoj. - Zelo blizu vašega srca utripa Očetov Duh, ki 

vas varuje in blagoslavlja. Krepim tudi vaš pogum, osušujem vaše solze in blagoslavljam vse vas, ki ste se 

danes zbrali, da bi slišali glas Očeta, ki vam je povedal, da po letu 1950 ne boste več slišali njegove besede 

skozi človeški um. 

Podobni ste mojim apostolom druge dobe, saj so me tudi oni veliko poslušali. Nosite mojo besedo v 

svojih srcih, da jo boste lahko posredovali tistim, ki me niso slišali prek glasnika. 

30 Vi na zemlji se spominjate določenih časov in dni, ki vas spominjajo na velika dejanja vašega 

Učitelja na njegovi poti po svetu, in jaz sem s svojim bitjem in svojo navzočnostjo z vami v trenutkih, ko 

se spominjate mojih del. Toda samo ljudje imajo določene dneve, da slovesno praznujejo spomin mojega 

trpljenja. V duhovnem svetu teh dogodkov ne praznujemo, saj v večnosti ni (določenih) časov ali dni; 

obstaja samo en "dan", ki traja in se nikoli ne konča. Toda moja božanska dela so prisotna v duhu 

pravičnih, ki živijo blizu svojega Stvarnika, in poklon, ki ga izkazujejo svojemu Očetu, ni le v določenih 

trenutkih, ampak je stalen. 

31 O učenci, ki ste sodelovali pri moji gostiji in jedli kruh večnega življenja, po katerem je hrepenel 

vaš duh! Verjamete, da vsako leto umrem in vstanem od mrtvih, vendar je to le vaša domišljija, saj živim v 

večnosti. verjamete, da se Moj Duh spušča v brloge pokvarjenosti in kraje sprave, da bi prinesel luč tistim, 

ki so zašli na kriva pota, in jaz vam pravim: Če si to želiš, če me prosiš za to, bom to storil, saj vedno 

podeljujem svoje milosti, da bi izgubljeni našli pot do svojega odrešenja. Moj pogled vedno počiva na 

tistem, ki nosi verigo zadoščenja, in Moj Duh je večno navzoč v vseh svetovih in na vseh ravneh, ne da bi 

se kdor koli razlikoval zaradi svojega večjega ali manjšega znanja ali duhovne zrelosti. 

32 Vedite, o moji novi učenci, da bo vaša hvalnica in poklon Gospodu stalna, ne da bi čakali na 

določen čas ali dan, ko jo boste darovali, tako kot je stalna ljubezen vašega Očeta do vas. Če pa želite 

vedeti, kako se vsak dan spominjati mojih del ljubezni, ne da bi zapadli v fanatizem, vam povem: vaše 

življenje naj bo nenehno čaščenje Njega, ki je vse ustvaril z medsebojno ljubeznijo. 

33 Tako ravnajte, pa vam bom izpolnil, kar me ponižno prosite: da vam bodo odpuščeni vaši 

prestopki. Jaz vas tolažim in vam pomagam, toda pravim vam: Ko odkrijete svoje napake in vas sodi vest, 

molite, popravite svojo napako in se oborožite z močjo, da ne boste več storili istega greha in da me ne 

boste večkrat prosili, naj vam odpustim. Moja beseda vas uči, da bi se lahko povzpeli in omogočili dostop 

do svetlobe in poduhovitve. 

34 Ta nauk je pot, ki vas vodi k meni. Ali želite uživati v obljubljenem kraljestvu? - Spominjam vas 

na zavezo, ki ste jo sklenili z menoj za vse čase, in jo oživljam, da se ta zaveza ne bi prelomila. Sprašujem 

vas, Izraelci: Ali želite vstopiti v večno življenje in biti z menoj? - Občutite me zdaj, ko potrjujem in 

izpolnjujem prerokbe ter vas učim s potrpežljivostjo, da bo v prihodnosti vsaka beseda, ki pride iz vaših 

ust, rojena iz vašega duha, vnaprej pripravljena z mojo ljubeznijo, in se bo spremenila v dela usmiljenja za 

vaše brate. 

35 Začnite ljubiti svojega bližnjega, pokorno prenašajte svoje trpljenje, v potu svojega čela si služite 

kruh. Ljubite se, kakor vas ljubim jaz, in pazite na ta narod, ki sem ga izbral med vsemi in ga imenoval 

"biser", v katerega sem položil svoje darove milosti. 

36 Ne obnašajte se kot Tomaž, ko vas preizkušam, ne zahtevajte od mene, da vam dovolim, da 

položite prste v rano na moji strani, da bi verjeli. Če vam moram dati nauk, zaradi katerega vaš duh 

trepeta, me ne presodite napačno, ne dvomite, da ne bi pozneje jokali zaradi obžalovanja. Kajti vaše 
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življenje je pot preizkušenj in čudežev, bolečin in nato radosti, na kateri se duh oblikuje na lestvi do 

popolnosti. 

37 Ne bodite kot Peter, ne zanikajte Njega, ki vam je s tolikšno ljubeznijo dal svoje nauke, ne 

sramujte se pripadati temu ljudstvu in imeti duhovne darove, ki sem vam jih zaupal, kajti takrat me boste 

zanikali, ne trikrat kot tisti učenec, ampak tisočkrat tisočkrat, ker ste se pomnožili po številu in bo vaše 

pomanjkanje vere imelo učinek v drugih narodih. 

38 Pazite, da Moja stvar ne bo izdana, da v srcih ne bo vzklilo Judovo seme in da - ko za ta srca pride 

ura prebujenja - v svoji zmedenosti ne bodo verjela, kot tisti učenec, da jih bo telesna smrt osvobodila 

obžalovanja zaradi prestopka, ki so ga zagrešili. Sicer bodo vstopili v duhovno dolino, ne da bi našli mir 

za svojega duha, ki nikoli ne umre. 

39 Poglejte, kako vam pokažem pravo življenje, ko se vam približam in vam dam čutiti svojo 

navzočnost. Toda le redki ste tisti, ki želite to vedeti; ostali postopoma umirate zaradi pomanjkanja vere, 

ker niste verjeli vame, ko sem v drugi dobi postal človek. Danes spet dvomite v mojo besedo in moja 

vidna dela ter me postavljate na preizkušnjo, čeprav sem vas prišel le dvigniti v duhovno življenje in vas 

seznaniti z resnico. 

40 Moj duh doživlja strast, ki se ne konča. Vsak trenutek je povišan na križu in trnjeva krona mi 

zapenja templje. Moje rane se razpočijo in sem na novo žrtvovan, da bi vi v mojem zgledu našli nauk o 

ljubezni do svojih bratov in živeli večno. 

41 Danes prihajam k vam v Duhu in vam povem, da živim večno, medtem ko ste vi pogosto umirali, 

ker me imate sicer okoli sebe in ste slišali mojo besedo, vendar je ne znate sprejeti v svoje srce, kot to stori 

zemlja, ko jo sejalec obrne in podpira kalitev semena. Zato moje seme ljubezni ni obrodilo stokratnega 

sadu in se ni razmnožilo, kot je moja volja. 

42 V tem času sodim žive in mrtve. Luč moje ljubezni se razliva v vsakega duha in na vse meso. 

"Blagor tistim, ki žalujejo, saj bodo potolaženi." Blagor ponižnim, saj bodo poželi slavo in hvalo. 

43 Ko pride čas, boste vstali, ljubljeno ljudstvo, in svojim bratom približali mojo sveto besedo. Kot 

dobri učenci se boste razkropili po svetu in ta novi evangelij, ki vam ga zapuščam, se bo razširil. Ta 

svetloba, ki izhaja iz šestega pečata, bo razsvetlila človeštvo tega časa, z njo pa bodo razsvetljene tudi 

skrivnosti. Moj nauk se bo ukoreninil v različnih narodih in vse, česar ljudje še niso odkrili, bodo spoznali 

z lučjo, ki jo daje sedem pečatov. Vi pa govorite o teh naukih, ki ste jih prejeli, in poučujte ljudi o 

izpolnjevanju mojih zapovedi. 

44 Ko bodo Moji otroci prodrli v bistvo Mojih naukov, bodo razumeli, da je bila Moja volja združiti 

se z ljudmi od duha do duha, da sem se vrnil k njim, ker je Moja zaveza nerazdružljiva. 

45 Nihče se ne more imenovati živ, kdor ne pozna moje resnice, ali učenec, ki dela kazniva dejanja, 

čeprav ima ta navodila. Prišel sem, da bi vrnil duhove, ki so izgubili pot, ter jih osvobodil nevednosti in 

greha. 

46 Očistite se kot Magdalena in živite za moje služenje. Spreobrnila se je iz ljubezni in kesanja. Ker 

se svet ni prebudil za mojo ljubezen, me (vsaj) vi, ki ste me slišali, spoštujte tako, da izpolnjujete zapoved, 

ki vam pravi: "Ljubite drug drugega." 

47 Narodi, ki so danes v vojni, so "nespametne Device", ki niso hotele ostati budne, in ko se je pojavil 

Soprog in potrkal na njihova vrata, so zaspale. To ljudstvo (tukaj) me je začutilo in zato mu je uspelo 

ohraniti mir. 

48 Bil sem tvoj služabnik, da bi te naučil ponižnosti. Kadarkoli ste me pravično prosili, sem vam 

ugodil, vaša volja je moja; prosili ste me, da vam ne bi primanjkovalo hrane, da bi preprečil pomanjkanje 

v vašem domu, in dal sem vam, kar je potrebno. Vse vam dajem, ne da bi prosili, ker sem vaš Oče in vas 

ljubim. Kakšna bolečina lahko muči otroka, ki je oče ne čuti? Kdo med vami nima kruha v ustih, je brez 

obleke ali brez strehe? - Bedim nad vsemi svojimi otroki. Čist zrak vas hrani, polja vam nudijo svoja 

semena in plodove, da bi vas nahranila. Ni manjkalo izvira, ki bi vam dal vodo za potešitev žeje. Človeku 

sem dal inteligenco, da bi lahko iskal sredstva za življenje in živel zadostno življenje, tako da bi v naravi 

odkril, kaj je potrebno za njegovo dobro počutje. Razumite, da niste vi tisti, ki ste ustvarili bitja in 

vzdržujete njihovo življenje, ampak Jaz, ki vas ljubim in vsakemu bitju dodeljujem njegovo usodo. 
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49 V tem času, ko sem se vam v Duhu razodel, da bi vam dal svoja navodila, vam pravim: izpolnite 

Tretjo zavezo, ki vam jo zapuščam. Naj vaš duh hiti k meni, sprejmite mojo milost, da bo v vas zasijala 

moja luč in da bo "beseda" na vaših ustnicah. 

50 Umijte se s solzami sprave in kesanja. Z molitvijo povečajte svoje razumevanje, da bodo vaši 

sklepi pravilni. Takrat boste občutili svetlobo mojega navdiha in vaše veselje bo neizmerno. Ko boste 

prejeli božanski navdih, boste začeli govoriti svojim bratom o mojem delu in resnično vam povem, da bo 

vaša beseda pričevanje resnice. 

51 Svoj nauk sem vam razodel po Besedi, ki je bila razglašena z ustnicami mnogih glasnikov na 

mnogih zbirališčih z enim in istim duhovnim pomenom in v eni in isti obliki ter je (v vseh) začrtala isto 

pot in kazala na isti cilj. 

52 Nihče od tistih, ki so me v tem času slišali, ne more brez laži trditi, da me ni razumel, kajti vsak, ki 

je bil poklican, je bil vnaprej pripravljen. Moja beseda je božanski zaklad, za katerega ne želim, da bi ga 

hranili samo zase. Ne postanite lakomni bogataš, ker sicer ne boste imeli ničesar, če boste mislili, da imate 

veliko modrosti. Resnično, povem vam: sebičnost je tema in tema v duši je nevednost. 

53 Podroben in jasen je Moj nauk v tretjem veku, nauk, ki vam ga Elija razlaga s svojo besedo, poleg 

tega pa ga vaši duhovni bratje* s svojimi nasveti olajšajo razumevanje, da ne bi živeli v zmoti. Kateri od 

mojih učencev, ki je prejel to navodilo, se bo lahko počutil prešibkega, da bi izpolnil mojo zapoved in 

ljudem prinesel to sporočilo? 
* To se nanaša na duhove varuhe, ki so se lahko oglašali tudi prek svojih varovancev. 

54 Želim, da se naučite vseh načinov in sredstev dejavne dobrodelnosti, da mi ne boste rekli: "Oče, 

kako lahko hočeš, da delim svoj kruh ali denar z bližnjim, ko pa ga tako primanjkuje?" - Če ne znate 

prakticirati dobrodelnosti, ne morete poučevati svojih bratov o teh naukih. 

55 Resnično, povem vam: če so vaše roke pred potrebnimi velikokrat prazne, bo vaš duh v sebi vedno 

našel nekaj, kar lahko da. Če nimate ničesar materialnega, kar bi lahko delili s svojimi brati, naj vaš duh 

ponudi marsikaj, kar ima. Toda zavedajte se, da če je treba, da je vaša dobrodelnost sestavljena iz 

materialnih stvari, se ne smete izogniti izpolnitvi svoje dolžnosti z besedami, da je bilo dovolj (dobrega) 

namena. Učite se od svojega Očeta, ki vam daje vse, tako za duha kot za telo. Učite se od Jezusa, ki vas je 

naučil, da iz ljubezni do bratov darujte vse. 

56 Potrpežljivo in z ljubeznijo nosite svoj križ, da vam bom lahko rekel: Bodite blagoslovljeni! 

V srcu nekaterih svojih otrok vidim sprožene nevihte, zato jim pravim: opazujte in molite, kajti nevihta 

bo minila in videli boste mavrico miru, ki bo znova zasijala. 

57 Jutri, ko bo človeštvo zajela stiska, se boste zahvaljevali, ker vam je uspelo okrepiti svojega duha 

zaradi preizkušenj, ki jih preživljate danes. Če bi lahko videli podobe bolečine, lakote in bede, ki jih je na 

milijone v narodih v vojni, se ne bi upali pritoževati; in resnično vam pravim: četudi me mnogi izmed 

vaših bratov ne blagoslavljajo, me vsaj ne blatijo! 

58 Spremljajte in molite, naredite se vredne mojih koristi in z molitvijo uničite vse, kar povzroča 

človeško pokvarjenost. 

59 Po kaosu, ki se bliža, bodo ljudje iskali mojo očetovsko ljubezen in me našli v pričakovanju vseh 

mojih otrok. V tretji dobi me bo namreč spoznalo vse človeštvo in vsi se bodo duhovno združili v istem 

čaščenju Boga. 

60 Ljudje so se obnašali kot "zapravljivi sin", toda ko bodo zapravili še zadnji ostanek svoje 

dediščine, se bodo spomnili svojega Očeta in se vrnili k njemu. 

61 Vse vas opozarjam s svojo preroško besedo. Prisluhnite mu in ga razširjajte, da boste jutri, ko ga 

boste videli izpolnjenega, spoznali, da vas je učil vaš Oče. 

62 Kako daleč je človeštvo od duhovne bitke, ki se mu bliža! Koliko mojih otrok, katerih usta še 

nikoli niso izgovorila mojega imena, bo presenečenih, ko ga bodo slišali hvaliti povsod! 

63 Povem vam, da moje ime izgovarjajte samo takrat, ko se vam zdi nujno, da boste svoje brate učili 

spoštovanja Očeta. 

64 Ko vidite, da so iz sveta odšli vsa morala, krepost in pravičnost, se vam zdi njegova prenova 

nemogoča; toda prav v tem se bo razkrila veličina mojega nauka. 
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65 Naj se moj nauk razcveti v vaših srcih. Glejte drug na drugega z ljubeznijo, pomagajte si pri 

duhovnih nalogah, stojte drug drugemu ob strani v preizkušnjah. 

66 Ko se boste pripravili z izpolnjevanjem mojega zakona, bom človeštvu dal znamenja, ki bodo 

razkrila vašo zvezo. 

67 Kdaj se boste usposobili, da bodo vaši bratje v svojih srcih začutili željo živeti v naročju tega 

ljudstva? Razumite, kako resna je naloga in odgovornost tistih, ki so me slišali skozi človeški um v tem 

času mojega pojavljanja. 

68 Ljubite drug drugega in videli boste, da vam sledijo velike množice, kajti ljudje samo čakajo na 

zgled resničnega usmiljenja in ljubezni, da bi sledili moji resnici. Če žanjete vero v srca svojih bratov, 

boste v svojem bitju čutili mojo ljubezen in potem za vašega duha ne bo večje nagrade kot mir. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 50  
1 Kot škrjanec, ki razširi krila, da bi pokril svoje mladiče, se moja ljubezen razširi nad vami. 

2 Ta glas, ki vas kliče, je glas Božanskega Učitelja; ta beseda prihaja od Njega, ki je ustvaril vse 

stvari. On, ki ima moč storiti vse, bo spremenil kamen vašega srca v svetišče ljubezni in vzvišenosti ter 

prižgal luč tam, kjer je bila le tema. 

3 Nekatere izmed vas bo moj nauk spremenil in usposobil, da bodo šli iskat tiste, ki so se izgubili v 

puščavi, kajti tako vidim človeško življenje - kot puščavo. Nekateri se počutijo osamljeni sredi milijonov 

duš, žejni, ne da bi jim kdo ponudil malo vode; tja bom poslal svoje nove apostole. 

Želim, da nekateri z ljubeznijo ponovno izgovarjajo moje ime, drugi pa ga slišijo s čustvi. Hočem, da 

ga spoznajo tisti, ki ga ne poznajo. Obstajajo ljudje - starci, ženske in otroci -, ki ne vedo ničesar o mojem 

obstoju. Hočem, da me vsi spoznajo in vedo, da imajo v meni najbolj ljubečega Očeta, da me vsi slišijo in 

ljubijo. 

4 Pripraviti se morate, saj je zelo blizu trenutek, ko se bom čutil v vašem duhu. Prišel bom k vam in 

potrkal na vrata vsakega srca: Blagor tistemu, ki mi zna dati zatočišče. Ene bom prosil za kruh, druge za 

vodo, kakor vam je prerokoval moj učenec Janez: "Glej, stojim pred vrati in trkam. Če kdo sliši moj glas 

in odpre vrata, bom vstopil in večerjal z njim in on z menoj. 

5 Razumite, da od vas ne bom zahteval materialnih stvari, ampak dela ljubezni vašega duha. Kajti 

moja lakota in moja žeja je, da bi se ljubili med seboj in živeli v miru. 

6 Naj moja ljubezen vzklije v vaših srcih in z njo pogasite žejo, ki žre to človeštvo. 

7 Jaz se nisem utrudil čakati tebe, ti pa si se utrudil od tolikšnega tavanja, ker si si naredil dolgo 

(razvojno) pot. Naj se nihče ne boji hoditi za menoj, kajti jaz bom njegova opora. 

8 Borite se, da bi se človeštvo poduhovilo. Ko ga boste videli uresničenega, se boste veselili in 

zahvalili svojemu Očetu. Če vam tega ni dano doživeti, se ne bojte in pustite, da se posadi seme. Kajti če 

sadov ne boste poželi tukaj, jih boste v življenju, ki vas čaka,. Kakšno bo to življenje? - Ne skrbite, 

verjemite vanj, saj je neskončno lepši in popolnejši od tistega, v katerem živite danes. V vašem jeziku ni 

besed, ki bi lahko opisale ali izrazile božansko, in če bi vam to življenje opisal v kakršni koli obliki, ga ne 

bi niti duhovno dojeli niti razumeli. V vsakem svetu in na vsaki ravni, ki jo boste dosegli, vam bom 

povedal, kar morate vedeti. Vendar vam moram na tem svetu še veliko razkriti, da se boste lahko povzpeli 

do tistih, ki vas čakajo, ne da bi se spotaknili ob ovire na poti. 

9 Želim si, da bi človek pridobil modrost, da bi bil ponižen in hkrati dobrodelen. Poglejte, kako 

mnogi zaradi majhnega znanja postanejo domišljavi, se počutijo velike, se polastijo žezla in se okronajo 

pred svojimi brati. Bodite ponižni po srcu, preprosti in prijazni, potem vas bom okronal, vendar ne s 

človeškimi nečimrnostmi. Človeštvu ni treba videti te nagrade. - Ne iščite nagrad med ljudmi, ki vam 

lahko dajo zelo malo. Prizadevajte si, da bi vas nadomestil tisti, ki je vsa pravičnost in ima vse. 

10 Ne ustavite se na svoji življenjski poti, ne naredite koraka nazaj v svojem razvoju. Pomislite, 

koliko trpljenja in preizkušenj vas je pripeljalo do te točke. Ribič src vas je osvobodil in vas pripeljal na 

varno; ne oskrunite se na novo. 

Poslal sem vas na zemljo, da bi odkupili svoje prestopke, ne pa da bi jih razmnoževali. Ne mislite - ker 

vidite, da vam odpuščam vsak prestopek -, da moja pravica ne more nikoli priti do vas in vas prisiliti, da se 

prebudite iz sanj o veličini. Naj vam mir moje ljubezni razkrije vse, kar moja volja želi, da spoznate, da 

vam ne bo govorila bolečina moje pravičnosti. 

11 Učite se, uporabljajte božanska navodila in pustite, da postanejo dejanja. To bo (najboljši) način, 

da dokažete, da ste se učili od mene. Če pa vas vprašam, kaj ste storili z mojim ljubečim naukom, upam, 

da ne boste odgovorili, da niste razumeli, kar ste slišali, in da vam je vse neznano. Če bi vi, ki ste slišali 

moje besede, s svojimi deli dokazali, da sta moja ljubezen in moja pravičnost lažni, kakšno seme bi pustili 

na zemlji? 

12 V tem trenutku je Moja volja, da molite za narode sveta, za svoje brate v človeštvu, in obljubljam 

vam, da bom k vsem vam prišel kot 'skovik' *, tako kot sem že prišel k vam. 
* "Škrjanec" je pesniški simbol za Gospoda, ki se v svoji Čarovnici spušča k nam, da bi nas razveselil in zaščitil, 

tako kot nas škrjanec razveseljuje s svojo pesmijo in varuje svoje mladiče s svojimi krili. 
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13 Z ljubeznijo in veseljem vidim, da ste se vsi pripravili, da me sprejmete - nekateri z dobrimi deli, 

drugi z bolečino, tretji z duhovno pokoro. Do drevesa, na katerem poje slavček, katerega pesem daje mir 

srcu, si moral prehoditi trnjeve poti. 

14 Ko ste šli po poteh življenja, izkušenj in razvoja, ste šli s svojo dediščino, zdaj pa, ko slišite moj 

glas, ki vas je presenetil na pol poti, vas najdem brez dediščine. 

15 Katero dediščino pomeni mojster? - duha. Medtem ko so ga nekateri izgubili, so ga drugi 

zamenjali za nečimrnosti tega sveta. Toda prišel je trenutek, ko ste začutili potrebo po duhovnih darovih, 

in ker jih niste našli v sebi, ste jih začeli strahoma iskati na tak ali drugačen način. Zato vas pogosto 

imenujem "čedni sinovi", saj ste podobni tistemu, o katerem sem vam govoril v svoji priliki. 

16 V vaših srcih so vtisnjena znamenja neviht, ki so jih zajele, na vaših nogah so še vedno sveže 

brazgotine, ki so jih na njih pustili trni na poti, in v vsem vašem bitju vidim bolečine življenja, za katerega 

zdaj razumete, da ne more biti večno. 

17 Tvoj duh je preživel dolgo noč nespečnosti in solz, toda upanje, ki si ga položil vanj, ko si se 

odpravil, da bi me iskal, ni bilo razočarano. Kajti čudovita zora te je presenetila in za trenutek zaslepila 

tvojega duha. 

18 Nazadnje se je čedni sin, ki je prisoten v srcih vseh, ki sestavljajo to ljudstvo, vrnil v očetov dom, 

znova slišal njegov glas in začutil, da ga objema neskončna ljubezen. Sram ga je bilo pokazati raztrgana 

oblačila in noge brez sandalov, ko je na čelu začutil očetovski poljub kot dokaz, da mu je oče, ki je dolgo 

čakal na sinovo vrnitev, vse odpustil. 

19 Zato sem vam danes povedal, da ste se vsi pripravili, da me sprejmete, in da ste se naredili vredne 

mojega maziljenja. Ko si se spočil in so se ti v prsih nehali prebujati solze, ti je tvoj Oče, ki se je spremenil 

v Mojstra, dal svoja navodila, da si lahko začel izpolnjevati nalogo, zaradi katere si bil ustvarjen in poslan 

na zemljo. 

20 Kdor poveča svojo ljubezen do Očeta in postane njegov učenec, potem ne more več zgrešiti poti. 

Vsem sem dovolil vstopiti v svoje svetišče, da si ga ne bodo upali oskruniti, ko bodo videli čistost in 

popolnost, ki vladata v njem. 

21 Neofit se veselo razburja ob učenju Božanskega Učitelja in ko prodre v bistvo njegovega nauka, 

spozna, da je bila dediščina, za katero je mislil, da jo je izgubil na svoji življenjski poti, vedno z njim. 

Toda njegove oči tega niso videle in njegovo srce tega ni čutilo, ker je bil gluh, slep in neobčutljiv za svoje 

duhovne darove. Ponovno okrepljen, varen in zaupljiv si želi - ker ljubi svojega Stvarnika in se čuti 

ljubljenega od njega - ponovno prehoditi poti, ki jih je pustil za seboj. Toda ne zato, da bi se izgubil, 

ampak da bi jih razsvetlil, odstranil trnje in poiskal izgubljene popotnike ter jim pokazal smer do drevesa, 

na katerem je sam ponovno dobil življenje in vero. 

22 Blagor tistim, ki neutrudno iščejo resnico, še bolj pa tistim, ki je ne zadržujejo zase, ko jo najdejo, 

ampak jo prinašajo ljudem, da bi z njo osvetlili pot svojih bratov. 

23 Imenoval sem vas "delavci" in lahko ste v resnici. Dal sem vam čas, seme, vodo, polja in orodje. 

24 Preprost je simbol, v katerem vam govorim, da boste lahko razumeli vse, kar vam želim povedati v 

teh učenjih. 

25 Na tvojem duhu puščam svojo roso ljubezni, ki te dela rodovitno in te ljubkuje. Niti na gorah, niti 

v dolinah, niti na rožah nisem dovolil, da bi se razlila tako velika milost kot na vas. Moja ljubezen bo 

vedno z vami, toda ta Beseda, ki vam jo zdaj dajem s posredovanjem človeškega razuma, ne bo večno z 

vami. 

26 Poslušajte moje besede in jih ohranite v svojih srcih. Če človeštvu nisem odobril, da se vrnem na 

zemljo kot novi človek, kar je želja in prepričanje mnogih, vam tudi ne bom odobril, da me še naprej 

poslušate v tej obliki po določenem času, to je ob koncu leta 1950. Danes še ne veste, kaj imam za vas 

pripravljeno po tem času. 

27 Opremil vas bom, da boste ozdravljali bolnike, tolažili vdove in sirote, spreobračali grešnike z 

besedami avtoritete, ozdravljali "gobavce" in napolnili duhovno pot vaših bratov z lučjo. 

28 Ponovno vam zapuščam seme življenja, ljubezni in duhovnosti. V svojem življenju ne izgubite več 

dediščine. 

29 Zapuščam vam svoj mir, kajti jaz sem mir, ki se širi po svetu, kakor krila škrjanca, ki pokriva 

mladiče v gnezdu. Kdaj boste duhovno podobni ličinkam miru? 
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30 Dovolil sem, da se rodiš v tem gnezdu ljubezni, kjer ti nikoli ni primanjkovalo hrane in kjer moja 

navodila polnijo tvoje srce z veseljem. Še vedno ste šibki, krila vam še niso zrasla, vaše perje je redko. 

Toda prišel bo dan, ko se boste počutili dovolj močne, da boste poleteli, premagali razdalje in se spopadli 

z divjanjem neviht. Ne obnašajte se kot tisti, ki so hoteli predčasno zapustiti gnezdo in so padli na tla, ker 

še niso znali udariti s krili. Počakajte, da vam pokažem pot, in potem ne boste zašli s poti. Kot velika jata 

škrjancev se boste razpršili in s seboj vzeli oljčno vejico kot simbol miru, na listih dreves pa boste zgradili 

nova gnezda. 

31 Sprašujete me, zakaj sem prišel k vam v tem času, in odgovarjam vam: Ali se ne zavedate vsega, 

kar se dogaja v vašem okolju? Ali ne veste, da vse, kar se je v zadnjem času dogajalo v svetu in kar se 

dogaja v sedanjosti, pomeni oznanilo mojega prihoda in moje navzočnosti med ljudmi? 

32 Oglejte si, kako je vojna zajela najnaprednejše narode, kako je hudobija dosegla najvišjo stopnjo 

razvoja. Laž se sprejema, kot da je resnica; znanost, ki je človeštvu razkrila velike skrivnosti, je dovolila, 

da se uporabljajo za uničenje. In koliko nepoštenih dejavnosti je svet odobril kot dobre! Ravno takrat se 

vam prikažem, da vam razsvetlim um in vas ustavim pri vašem besnem begu v brezno. 

33 Govorim vam s svojo večno resnico in vam povem: Če iščete užitek in si želite znanosti, boste v 

meni našli pravo znanost in pravi užitek. 

34 Kako majhen je vaš planet in kako daleč narazen živite! Koliko nesoglasij je v vašem svetu! 

35 Človek ni več neveden, njegov duhovni in intelektualni razvoj je velik, zato je tudi njegova 

odgovornost v tej uri preizkušnje zelo velika. Človek tega časa bo morda rekel, da ne pozna mojih 

zakonov in moje pravičnosti. Toda to ni resnica, saj ima v sebi duha svetlobe. Razlog (za njegovo kršenje 

zakona) je v tem, da duh podleže skušnjavam in užitkom sveta, ki mu polaga svoje duhovne darove k 

nogam in pred katerim sklanja vrat. 

36 Človeštvo, iz ljubezni do vas sem se spustil in se materializiral v tej obliki. Moj Duh se spušča v 

brezna in moja roka pomoči se izteguje, da bi rešila izgubljeno ovco. Učim vas moliti in prositi z duhom in 

ne z ustnicami; kajti telo ni tisto, ki naj prosi, ampak duh, ki ve, kaj oba potrebujeta. Dal sem vam jezik, da 

bi se lahko sporazumevali s svojimi brati. 

37 Jezik duha presega vaš jezik in vaše mišljenje. Kako lahko telo izrazi to, kar čuti duh? Vedno bodo 

ti izrazi revni in nepopolni v molitvi. Vedno bo Očetu bolje govorila solza, ki priteče iz tvojega očesa in ki 

je pogosto nihče ne vidi - jok, ki te duši v prsih, bolečina, ki jo tiho prinašaš pred mene in potrpežljivo 

prenašaš, ali tvoja dobra dela, katerih duhovna vsebina se dviga k meni, kakor dišijo rože. 

38 Svojo navzočnost med vami dokazujem s svojim naukom. Nekdo lahko reče: "Učitelj, težko je 

uresničevati vaš nauk in morda je neprimeren za naš materialistični čas." Toda povem vam, da je bilo 

enako rečeno o moji besedi v drugem veku, a so se vanjo najhitreje spreobrnili prav pogani in častili 

malike. 

39 Tako kot sem vam napovedal ta čas velikega trpljenja, vam prav tako sporočam, da bo, ko bo 

zmede konec, med ljudmi zavladala harmonija. 

40 Arogantni, tisti, ki se imajo za velike, tisti, ki so brez dobrodelnosti in pravičnosti, bodo v 

onstranstvu za nekaj časa zadržani, da bodo na zemlji napredovali dobrota, mir in pravičnost ter da bosta 

med njimi rasli duhovnost in dobra znanost. Ne bo vam namreč treba živeti mističnega življenja, da bi mi 

ugajali, in nihče ne bo prisiljen, da bi mi sledil. Dela, ki mi jih ponujate pod prisilo, ne bom sprejel. Do 

mene pridejo le darovi dobre volje, iskreni vzgibi in spontana ljubezen. Prav tako ne želim, da mi služite iz 

strahu pred kaznijo. Čas je, da spoznate, da Bog svojih otrok ne kaznuje. Zato me s svojimi slabimi 

sodbami (o meni) ne prizadenite več. 
* Popolnoma zatopljen v duhovno in odmaknjen od sveta. 

41 Nikoli se ne pustite voditi lastnim interesom in ne darujte ničesar, ker vnaprej razmišljate o 

nagradi, saj to ni ne ljubezen ne usmiljenje. Vaš duh ne pričakuje, da bo na svetu požel ljubezen kot 

nagrado za svoja dobra dela, saj niste prišli na zemljo, da bi žanjeli ljubezen, ampak da bi jo sejali. Žetev 

ni od tega sveta. 

42 Tisti, ki so izpolnili svojo nalogo v tem življenju, so ga zapustili z mirom v srcu, z nasmehom na 

ustnicah, polni zadovoljstva in ponižnosti, in so blagoslovili vse, ne da bi pomislili na vso bolečino, ki so 
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jo poželi za ljubezen, ki so jo posejali. Jaz sem popolno in pravično plačilo za vaša dela. Ne pozabite, da 

sem vam rekel: "Vse, kar boste storili svojim bratom, boste storili meni." 

43 Če se zaradi kratkega dejanja kesanja in duhovnega povzdignjenja Moj božanski žarek spusti na ta 

telesa (nosilcev glasu) in jim na usta položi besedo, ki izraža Moja božanska navodila, ki vas ganejo in vas 

pretresejo s svojo ljubeznijo - kaj vam bo Oče le dal, ko se boste polni zaslug v svojem duhu znašli na 

tistem drugem svetu? 

44 Pravim vam: Prosite me za moje žezlo in vam ga bom dal! Da, moji otroci, znate prositi in vse vam 

bo dano; kajti če se boste nekega dne izkazali za vredne mojega žezla, vam ga ne bom odrekel. Vendar 

želim, da to besedo pravilno razumete, da ne boste v zmoti. 

45 Mnogi priznani učenjaki na svetu me ne bodo mogli prepoznati v tej obliki in me bodo zanikali. 

Toda ne čudite se temu, saj sem vam to napovedal že davno, ko sem vam rekel: "Blagoslovljen bodi, Oče, 

da si razodel svojo resnico mladoletnim in jo skril pred učenimi in razumnimi." Vendar ne zato, ker bi 

pred kom skrival svojo resnico, temveč zato, ker me tisti, katerih um je neobremenjen, v svoji (duhovni) 

revščini ali nepomembnosti bolje čutijo, medtem ko me nadarjeni, katerih um je poln teorij, filozofij in 

doktrin vere, ne morejo ne razumeti ne čutiti. Toda resnica, ki je namenjena vsem, bo prišla do vseh ob 

določenem času. 

46 Mnogi bodo prišli in vam rekli, da vam ne govorim jaz, da to ni moje božansko bitje, ki se izliva v 

tej besedi. Tedaj bodo nekateri med vami podvomili in mi bodo v svoji žalosti rekli: "Učitelj, kako je 

mogoče, da sem izgubil vero in moram (zdaj) še naprej živeti brez zakona in brez Boga?" Resnično, 

povem vam: kdor me je začutil in doživel, me ne more več zanikati. 

47 Vihar idej in temnih sil že dolgo deli ljudi. V tem času jih bo združil vihar svetlobe. Babilonski 

stolp, ki so ga zgradili ljudje, je bil porušen, a v srcih ljudstev in ras je stolp ponosa še naprej rasel. Le 

duhovna nevihta ga lahko podre in ta nevihta zdaj začenja pretresati njegove temelje in zidove. Ko pa bo 

ta stolp porušen, bo na njegovem mestu zrasel drug, ki ga ne bo mogoče porušiti, saj njegovi trdni temelji 

ne bodo temeljili na razdvojenosti, temveč na bratstvu in harmoniji. 

48 Da bi vam pomagal razumeti moj nauk, vam pravim: sprejmite me v svoje srce, da boste razumeli 

nauk, ki vam ga razkrivam v tem času. Beseda, ki vam jo dajem, je Nova zaveza, ki vas bo vodila v večno 

življenje. Blagor tistemu, ki prepozna visoke vrednote te Besede, saj bo tako prepoznal visoke vrednote, ki 

obstajajo v svetu onkraj nje. 

Ne zahtevajte dokazov, da bi verjeli, saj bi s tem posnemali poganska ljudstva v antiki, zdaj pa so 

drugačni časi. Svoje materializacije in dvomov ne potiskajte tako daleč, da bi zanikali svoje preroke in jih 

celo ubili, kot ste to storili v prvem obdobju. 

Ponovno ste se rodili v telesu, da bi naredili korak naprej na poti evolucije, ne pa da bi se ustavili pri 

isti lekciji. Če je Moj novi nauk bolj poglobljen, poglejte, kako vam ga sam razložim, da ga boste 

razumeli. 

49 Vsi ste deležni enakega učenja, vendar nimate enakega števila reinkarnacij. Živite v tretji dobi, a 

nekateri še vedno ne vedo, v kateri dobi živijo, ne vedo, kaj je resnica in katera je prava pot. 

50 To je čas svetlobe in duha, a mnogi še vedno ne poznajo pravega čaščenja Boga. Medtem ko 

nekateri nimajo niti najmanjšega strahu pred mojo pravičnostjo, se drugi Boga bojijo na napačen in 

neupravičen način. 

Svojim učencem pravim, naj se človek boji samega sebe, kajti on je tisti, ki dela, ki gradi ali uničuje. 

Kako krivični ste do svojega Očeta, ko mi v hudi bolečini, ki si jo povzročate, rečete: "Gospod, zakaj me 

kaznuješ?" - Na glavo svojih otrok ne dajem trnjeve krone in jim na ramena ne naložim težkega križa. 

Sami sebe obsojajo, se kronajo in se trudijo. 

51 Jezus, pravični, je sprejel krono, ki ste mu jo podelili, in križ, ki ste mu ga naložili, saj sta bili 

njegova žrtev in kri edini vredni, da s svojim zgledom označita pot, po kateri se morate povzpeti, da bi se 

očistili svojih grehov. 

52 Jaz sem vaš sodnik, toda moja sodba, ki je nepreklicna in neizprosna, izhaja iz ljubezni. Danes 

sodim žive in mrtve, vendar se naučite razumeti, kdo so živi in kdo mrtvi. Jaz sem vstajenje in življenje, ki 

k novemu življenju obujam tiste, ki so bili mrtvi za resnico. Prihajam kot Kralj, vendar ne nosim krone 

nečimrnosti, kajti moje kraljestvo je kraljestvo ponižnosti. Za mnoge sem mrtvi, ki vstaja, ker sem prišel k 
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človeštvu v Duhu, da bi mu na novo povedal, da "moje kraljestvo ni od tega sveta" in da je za to, da bi 

slišali glas svojega Kralja in Gospoda, treba dvigniti duha, da bi ga dosegli. 

53 Kdor je med bivanjem na zemlji podlegel skušnjavam ter bil suženj sveta in strasti, ga bo smrt 

presenetila brez moči in razvoja duše, kot da bi smrt nosil v sebi. 

54 Zlo se je zavihtelo na prestol sveta in je čaščeno v vseh mogočih oblikah. Dobro je predmet 

posmeha in boja proti njemu, kot da je škodljivo ali nekoristno. Ko pa vas moj glas iz neskončnosti kliče, 

da pridete k meni na pot dobrote, ki edina vodi k meni, je to zato, ker sem jaz vaš Stvarnik in ker mi 

pripadate. Če vas iščem, je to zato, ker vas ljubim in ne želim, da bi kdo izgubil blaženost, ki sem jo 

pripravil za vse. Prišel sem kot tat, da bi vas presenetil, vendar sem iskal vašega duha. Ker sem videl, da 

nosite težak križ, mi ga ni bilo treba povečati s svojo sodbo, ampak vam ga pomagam nositi. 

55 Resnično, povem vam: od vas še ne morem zahtevati popolnih del, ker ste rojeni v grehu in živite 

v grehu. Vendar vam zagotavljam, da bom z močjo svoje besede povzročil, da bodo iz vaših src vzklile 

kreposti. Darovi, ki so prisotni v tvojem duhu in za katere je človeštvo verjelo, da so bili lastni le 

pravičnim in prerokom nekega drugega časa, se zdaj pojavljajo tudi v velikih grešnikih in s pomočjo teh 

darov bo človeštvo rešeno. 

56 Žejen sem tvoje ljubezni, lačen tvojega miru. Če pa ste tudi vi lačni in žejni, kaj mi lahko daste? 

Vaše duhovno poslanstvo je izpolnitev miru. Spremljajte in molite, da boste uresničili ta dar, ki sem vam 

ga zaupal. Vsak dan nekaj časa molite, preostali čas pa porabite za izpolnjevanje duhovnih in tudi 

materialnih dolžnosti. 

57 Povejte ljudem, da sem grešnikom olajšal pot, da bi se izognili pogubi. Prihajam iskat izgubljene, 

kajti pravični so že pri meni. 

58 Naučil vas bom, da greste skozi svet z nežnostjo in hkrati s trdnostjo. Kdo bi vam takrat, ko se je 

začela moja manifestacija, mogel povedati o vseh duhovnih milostih, ki jih boste deležni? 

59 Raziskovali ste prerokbe preteklih časov in ugotovili, da je bilo napovedano moje novo razodetje. 

Ko pa ste prejeli prikazovanje Marije, vaše nebeške Matere, so se nekateri spraševali: ali je treba 

napovedati tudi Marijino navzočnost? - Resnično, povem vam, če bi pravilno razlagali prerokbe apostola 

Janeza, bi ugotovili, da je tudi njena "prisotnost" morala biti v tem času. 

60 Koliko tistih, ki pripadajo temu ljudstvu, sploh ni iskalo v svetih spisih, saj sta jim navdih 

njihovega duha in vera njihovega srca v njihovi notranjosti povedala: To je Božanski Učitelj. Je naša 

duhovna mati. 

61 Resnično, povem vam: kjerkoli se bo razodel moj Duh, bosta prisotni Marijina materinska nežnost 

in dobrota. 

62 Zakaj jo mnogi napačno ocenjujejo? Pomislite: če bi živela samo kot ženska in bi bilo njeno 

poslanstvo omejeno na to, da rodi telo, v katerem se je razodela "Beseda", je ne bi pustil kot matere za vas 

prav ob vznožju križa in tudi moji učenci je po odhodu Mojstra ne bi imeli za svojo mater. 

V sedanjem času, ko del človeštva zanika njeno čistost in božanskost, drugi del pa jo priznava kot 

univerzalno Mater in jo časti s fanatičnimi, nevednimi in malikovalskimi kulti, vam pošiljam svojo luč in 

vam podeljujem njeno prisotnost, da bi po njeni besedi, ki širi materinsko bistvo, neskončno nežnost in 

božansko tolažbo, šli med ljudi in v svojih srcih nosili svetišče, v katerem bo vaša najnežnejša daritev tista, 

ki jo boste posvetili svoji nebeški Materi. Potem boste upravičeno nosili ime trinitarijsko-marijanski 

spiritualisti. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 51  
1 Učenci, s kakšnim veseljem in nežnostjo me danes sprejemajo vaša srca! Razlog za to je, da je bila 

prej vaša Duhovna Mati med vami in vas je obdajala s svojim Božanskim bitjem. 

2 Kakšno veselje bo v vašem duhu, ko bo enkrat živel zunaj materije, ki ga zapira, v območju miru 

in bo vedno slišal glas nebeške Matere kot božansko pesem. 

3 Vera in ljubezen do vaše duhovne matere sta seme, ki vam ga zaupam, da ga vzgojite v srcih svojih 

bratov. Vsi tisti, ki so po mojem usmiljenju prejeli znamenje na čelo, bodo šli naprej in osvetlili pot. Pred 

davnimi časi sem tem istim duhovom ukazal, naj vrata svojih hiš označijo s krvjo jagnjeta kot simbolom 

zaveze in očiščenja. Samo jaz vem, zakaj sem te vedno zaznamoval, samo jaz poznam tvojo usodo in tvojo 

pot sprave, zato te moja pravičnost vedno išče, da bi se izognil zlu. 

4 Ko se je takrat moj glas oglasil kot zvon, ste takoj prepoznali, kdo kliče, in se odpravili, da bi me 

slišali in mi pozneje sledili. - Nihče od vas se ne počuti kot kralj ali gospodar zaradi darov, ki ste jih prejeli 

od mene, ali dostojanstva, s katerim ste bili odeti. Bodite najbolj ponižni in hkrati najbolj prizadevni (pri 

spoštovanju) mojega zakona. 

5 To je čas vašega duhovnega delovanja, ko vam bodo v pomoč izkušnje, ki ste jih pridobili na poti 

razvoja. Ko ste bili na zemlji, ste iskali udobje in užitke, ko pa ste živeli v onstranstvu, ste se omejili na 

kontemplativno življenje. Šele zdaj začenjate razumeti namen svojega obstoja in pravo naravo svoje 

duhovne naloge. 

6 Ljudje vsak dan odpirajo nove brazde za moralno pokvarjenost in prav tam morate posaditi to 

seme, Jezusovi delavci, da bo zgled vaših dobrih del pričal o resnici mojega nauka in osvobodil vaše brate 

"materializma". 

Naj vaše življenje vedno teče po pravi poti. Ko bo smrt vašemu duhu odprla vrata večnosti, bodo vaši 

bratje lahko rekli: "Glejte, to je bil pravični!" In ko prideš v mojo navzočnost, ti lahko Oče reče: "Pridi, z 

menoj boš živel večno!" 

7 Elija, ki je duhovni pastir tretjega obdobja, je tisti, ki so mu bili zaupani duhovi kot ovce v 

Gospodovi čredi. On bo zbral sto štiriinštirideset tisoč ljudi, ki jih bom označil z znamenjem svoje 

božanskosti, in ko bodo označeni, bo na zemljo padla moja pravica. Danes Elija prižiga luč v vsakem 

duhu, da v uri preizkušnje nihče ne bo izgubljen. 

8 Ljudje, moj žarek svetlobe postaja beseda prek mojih glasnikov, ki vam razlagajo moj nauk. Ta 

beseda se je dotaknila vaših src, pokazala vam je pot, ki vodi v blaženost, in olajšala breme vašega križa. 

Okrepite se v moji besedi, da boste pogumno prenašali preizkušnje in jo uresničevali z ljubeznijo in 

nežnostjo. Ne bojte se razvezanih človeških jezikov - ne pozabite, da morate biti na veliki preizkušnji. 

9 Potrebno je, da se človeštvo znova dvigne proti meni, potrebno je, da ljudje odkrivajo moje delo. 

Le tako bodo lahko odkrili resnico in pravični zakon, le tako bodo lahko našli mojo navzočnost in jasno 

prepoznali mojo modrost in ljubezen. 

10 V tej bitki morate opraviti zelo pomembno nalogo. Toda ne mislite, da ste lastniki mojega zakona, 

kajti zakon sem jaz, vi pa ste le njegovi razlagalci. 

11 Bodite srečni ob misli, da nimate veličastnih templjev, ki bi jih lahko kdo uničil, saj lahko imate 

srečanja tako v preprosti sobici kot v dolini ali na gori. Kjer se zberejo moji otroci in me kličejo, bom z 

njimi. Prav tako vam povem, da te besede ne bo mogla zaustaviti nobena človeška moč, saj bo brez 

prekinitve prihajala do dneva, ki ga bo določila moja volja. In če bi ljudje pred tem časom utišali usta 

mojih učencev ali jih ubili, bi njihova mrtva telesa vpila! 

12 Prerokbe, ki sem vam jih dal v svoji besedi, se bodo zvesto uresničile. Nisem vas prevaral, nisem 

vam dal kamenja namesto kruha ali kač namesto rib. Jaz sem pot, resnica in življenje. 

13 V drugi dobi sem vam sporočil le novice o Kraljestvu, iz katerega sem prišel in v katerega morate 

vstopiti. Zdaj sem prišel, da vam razkrijem mnoge lepote hiše tega božanskega Očeta. To novo življenje je 

začetek kraljestva miru, ki sem vam ga obljubil. 

14 Moja sled je jasno vidna že od prvega primera. Hodite po njem, pojdite naprej, ne da bi zapustili 

svoj križ, saj brez njega ne morete biti prepoznani. 

15 Kar so ljudje uničili, bom jaz obnovil. 

16 Spoznajte svetlobo in duhovni pomen šestega pečata, knjige, v kateri je zapisana vaša usoda. 
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17 Dajem vam besede za tolažbo, druge za pouk, tretje za budnost, nekatere pa tudi za pripravo, da 

vam ne bo ničesar manjkalo v vaši potovalni torbi. 

18 Koliko prerokb mojih prerokov se že uresničuje! Joel je rekel: "Izlil bom svojega Duha na vse 

meso." Apostol Janez je ta čas videl v svojih preroških videnjih in moja beseda se bo izpolnjevala v 

večnosti. 

19 Božanska beseda odzvanja v srcu tega ljudstva. Pripravili ste bivališče in tu sem z vami. Knjiga 

resničnega življenja je odprta pred vami in vsakič, ko jo preučujete, prejmete nov nauk. Toda tisti, ki so 

zaspali v svoji apatiji, naj ne čakajo na leto 1950, naj ne čakajo, da Moj glasni zvonec naznani Moj odhod, 

in naj se šele ob tej uri odpravijo, da bi me slišali. Veste, da moja beseda in beseda mojega duhovnega 

sveta ne bo več slišana po letu, ki sem vam ga navedel. 

20 Osvobodil sem vas in moja kri je bila simbol ljubezni, ki jo imam do vas. Nočem, da bi se vrnili k 

grehu, k temi. 

21 Bliža se obisk po vsem svetu in želim, da je moje ljudstvo pripravljeno, da bo sredi nevihte 

svetilnik upanja, ki osvetljuje pot zavržencem. Resnično, resnično, tri četrtine zemlje bodo trpele, bolečine 

jih bodo očistile. Poslušajte me, ljudje, saj morate te besede sporočiti vsem svojim bratom. 

22 V svojih srcih bi morali umoriti sebičnost, ki bi jo lahko vsebovala, in jo nadomestiti z 

dobrodelnostjo. Ali lahko pridigate o ljubezni, ne da bi jo občutili? Preden si na obraz nadenete masko 

hinavščine, vas bom učil in preizkušal, dokler se v vaših srcih ne rodi iskrenost. 

23 Prišel bo dan mojega odhoda in tisti, ki so se znali pripraviti, se bodo duhovno znašli na 

Gospodovi desnici. Resnično, povem vam, da bo število neposlušnih, tistih, ki bodo prestopili prepovedani 

krog, veliko. To bodo tisti, ki so me sicer večkrat poslušali, a niso znali uporabljati ali razumeti nauka in 

bodo v svoji nevednosti prosili Očeta, naj bo še nekaj časa z njimi, čeprav sem jim velikokrat rekel: "Moja 

beseda je beseda Kralja in nikoli ne bo vzeta nazaj"; in: "Prej bi bilo, da mineta nebo in zemlja ali da 

preneha sijati Kraljeva zvezda, kot da se ne izpolni niti ena moja beseda." Zato vam pravim, da je bila 

moja volja, da vam že od prvih dni mojega pojavljanja oznanim konec te manifestacije, da bi vsi vedeli in 

bili pripravljeni. 

24 Elias je ljudem napovedal Moj skorajšnji prihod, prav tako pa je z usti Roqueja Rojasa določil leto 

1950 kot leto Mojega odhoda, to je konec obdobja manifestacije skozi človeški um. 

25 V tem času vam povem, da so moje lekcije daleč pred vami in da boste kmalu zaostali. Če nočete, 

da bi se na dan obiska počutili slabotni, morate pohiteti in se potruditi, da boste sledili mojim lekcijam. Le 

tako se boste počutili dovolj močne, da boste lahko vstopili v naslednje obdobje, obdobje dialoga med 

duhovi. 

26 Razkril sem vam navzočnost duhovnega sveta, da bi začutili bližino svojih bratov in sprejeli 

njihove modre nasvete. Prišli so, da bi vam prinesli duhovnost. Zakaj ste jih hoteli vsak trenutek potegniti 

v snov?* To vam ne bo uspelo, ampak jim boste povzročili trpljenje. 
* To pomeni, da jih ne obremenjujte z materialnimi, denarnimi ali poslovnimi zadevami. 

27 Ti duhovi živijo v harmoniji z mojo božanskostjo, vi pa ste mrtvi, ki jih želijo obuditi. Moj glas 

vam bo nenehno govoril: Pripravite se! Kajti če ne bi bilo tako, če se ne bi zavedali, da živite v času 

nevarnosti in pasti, bi pred svojimi očmi videli, kako se pojavljajo lažni Kristusi, lažni Eliji in lažni 

"duhovi luči". 

28 Želite, da vas svet, ljudje ali bolečina odrešijo vaših napak? Spomnite se, da sem vam rekel: 

"Drevo se pozna po sadju", kar pomeni, da boste sojeni po svojih delih. Blagor tistim, ki sprejmejo svoj 

križ s predanostjo in poslušnostjo. Toda med Mojimi apostoli bo vedno tudi zahrbtni, sebični in lažnivi 

učenec, ki bi me, če bi le mogel, znova izročil v žrtveno smrt - čeprav ni nujno, da sem v materialnem 

telesu, da bi me lahko križali ali opljuvali moje obličje. 

29 Hočem, da ste vsi poslušni, nočem videti nikogar, ki bi si zaslužil te hude besede; kajti če vas bodo 

vaši bratje spraševali o meni, se ne boste skrivali in jim ne boste zanikali, da ste me poslušali. Nihče naj se 

mi ne obrne hrbtom v trenutku preizkušnje, nihče naj ne skriva svoje dediščine. 

30 Obsežno je moje učenje na vseh mojih učnih naslovih, kajti v vašem srcu želim vzpostaviti 

duhovno svetišče, kjer prebivam, in kraj miru za vaše brate. 
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31 Izkoristite ta čas, ko moja beseda prek glasnika boža vašega duha. Odprite svoje srce in v njem 

hranite to knjigo, saj bo prišel trenutek, ko se boste prebudili iz globoke letargije in se obrnili k njej, da bi 

poiskali svetlobo. 

32 Govorim vam s svojega križa ljubezni. Toda zdaj iz mojega telesa ne teče kri, ampak svetloba, ki 

se razlega v žarkih, ki padajo na ljudi. Dal sem vam dar Besede in svetlobo navdiha. Iz tvojih ust bo prišla 

razlaga skrivnosti sedmih pečatov, da bo človeštvo spoznalo mojo resnico. Ta beseda, ki vam jo dajem, bo 

odstranila temni ovoj z oči ljudi. Ves plevel bo izkoreninjen in na njegovo mesto bo posejano dobro seme. 

33 Hodiš po sledeh krvi, pokvarjenosti in greha ter preklinjaš tiste, ki so jih pustili, ne da bi vedel, ali 

niso te sledi tiste, ki si jih pustil v prejšnjem življenju. Zato se v tem času ne počutite svobodni od 

odgovornosti. Takrat boste spoznali, da moja pravica, naj se vam zdi še tako kruta in neizprosna, vsebuje 

samo ljubezen. 

zaklad modrosti, ki sem ga v tem času izlil prek svojih glasnikov; toda šele po mojem odhodu leta 1950 

boste tej besedi dali polno vrednost, ko bodo moji slavčki utihnili za te božanske pesmi. 

34 Moja beseda je beseda kralja, moja volja je ena sama, in ko bo prišel čas, ne bo nič in nihče 

spremenil vrstnega reda mojih zapovedi in nasvetov. 

Nekateri pravijo, da je leto 1950 še daleč in da je še vedno čas za uživanje svobodne volje, da bo 

kasneje še vedno čas za spreobrnjenje in izpolnitev mojega zakona. Kako ubog in neveden je tisti, ki tako 

misli in čuti! Kdo ve, koliko dni bo še živel na zemlji? Kdo je mojster podaljševanja svojega obstoja po 

svoji volji? 

35 Nihče ne želi, da bi njegova duša postala beden ostanek, ko bo prenehala obstajati njegova 

zemeljska obleka; prav tako ne naredi iz svoje duše trpeče sence, ki od vrat do vrat in od srca do srca prosi 

za miloščino svetlobe, čeprav jo Moj Duh zaliva z rekami svetlobe. 

36 Poslušajte, novinci: Učitelj želi, da bi bili - ko te besede ne bo več slišati - duhovni učitelji svojih 

otrok, novih generacij, ki vam jih zaupam. Učite duhovnost in moralo, potem bo vaše seme sprejeto v 

mojo žitnico. 

37 Hinavski farizeji druge dobe so mi na vsakem koraku prekrižali pot v upanju, da bodo našli napako 

v mojem delu, laž v mojih besedah, a je nikoli niso našli. 

38 V sedanjem času vas bodo iskali kot Jezusa, a ker nimate moči in modrosti Mojstra, želim, da ste 

vsaj na pravi poti. Po vsem, kar sem vam govoril, in času, ki sem vam ga namenil, bi morala biti vaša 

molitev skoraj duhovna. Toda vi še niste premagali sveta in duh še ni prevladal nad materijo. 

39 V drugi dobi sem iskal učence na obali Galilejskega jezera, in ko sem našel tiste, ki naj bi mi 

sledili, sem jim rekel: "Pridite!" in sledili so mi. Vse so pustili za seboj, da bi mi sledili. - Množicam, ki so 

verjele v mojo besedo, sem rekel: "Kdor me hoče poslušati, naj razdeli svoje imetje med uboge in mi sledi. 

Učim pot, ki vodi v moje kraljestvo." Učenci, ki so pozneje postali apostoli ljubezni in resnice, ki jo je 

oznanjal Kristus, so znali pretresti duhovne in moralne temelje takratnih narodov. Z ljubeznijo in krvjo sta 

zapečatila svoje delo izročitve Očetu. Iz množic, ki so me poslušale, in iz ljudstev, ki so pozneje poslušala 

moje učence, so izšli tisti, ki so bili zvesti mojemu nauku, mučenci. 

40 Danes ne zahtevam tvojega življenja in tvoje krvi, saj je čas, v katerem živiš, drugačen. Pa vendar, 

ali ne bi mogli storiti nekaj podobnega, kar so storili ti v ljubezni, samoodrekanju in veri? 

41 Nekateri mi pravijo: "Oče, pripravljen sem dati svoje življenje zate." Jaz pa vam odgovarjam: "Ne, 

moj sin, ne daj svojega življenja, ne da bi vedel za kaj. Raje ga hranite, da boste koristni svojim bratom, in 

ko boste opravili svoje poslanstvo, mi ga ponižno izročite." 

42 Danes pravite: "Gospod, ne živimo samo od kruha. Pridi k nam in nam daj svojo besedo." 

43 Sredi razburkanih življenjskih preizkušenj se spominjate mene. Vi ste "močni ljudje", vendar se v 

trenutkih največjega trpljenja obračate na Križanega in ga prosite za moč. 

44 Bili ste dovolj močni, da ste me iskali in mi sledili, in vaša intuicija vas je vodila k meni, čeprav so 

ljudje storili vse, da bi zakrili luč (prave) poti, mojo obljubo o ponovnem prihodu, moje prerokbe o drugi 

dobi in razodetje mojega apostola Janeza. 

45 Kljub vsemu ste se znali ločiti od malikovanja in fanatizma ter braniti vero svojega duha. Ko ste 

slišali, da se je Kristus vrnil in da zdaj uči ljudi, ste se odzvali klicu in po preprostosti oblike, v kateri se je 

razodel, po skromnosti kraja in preprostosti tistih, ki so mu sledili, spoznali, da je to Mojster. Če bi vam 

rekli, da se je dal spoznati v palačah ljudi, ne bi verjeli, saj spomin na ponižnost rabija iz Galileje še ni 
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izginil iz vaših misli. Prav tako ga ne bi mogli razumeti, če bi se ponovno utelesil v človeku. Ko pa ste ga 

videli, kako je prišel na svet v duhovni podobi, ste začutili, da je ta svetloba prišla od Svetega Duha, in to 

zato, ker veste, da ne pridem dvakrat v isti podobi. 

Učenci, zaprite si ušesa za govorice in mnenja, ki si jih ljudje ustvarjajo o vas; ne pozabite, da so 

preprosti. Vedno pa bodite pozorni, da ne bodo ugasnili luči vaše vere. 

46 Razkrivam vam skrivnost, da ne boste nikoli zašli s poti resničnega življenja, kajti trenutno na 

svetu ni nikogar, ki bi vas lahko vodil po poti resnice. Skrivnost je v tem, da se pustite voditi svoji vesti, 

kajti v njej sem jaz. 

47 Vsi ljudje in vsi narodi imajo voditelje, a če bi jih vprašal: "Kam so vas vodili?", bi mi vsi 

odgovorili: "V bolečino, v brezno in v pogubo." 

48 Podrobno vam razlagam, kako poteka pot, ki vodi k meni, in vas učim, kako živeti na zemlji v 

čistosti, da bo vaše duhovno čaščenje prijetno in glasno. Govorim vam, da bodite (resnični) ljudje, da 

boste lahko duhovniki, ki izpolnjujejo svoje dolžnosti do "cesarja" in ki znajo izpolniti tudi svoje dolžnosti 

do svojega Boga. 

49 Človeško življenje ima zakone, ki jih morate izpolnjevati, da bi bili v harmoniji z njim; narava od 

vas zahteva svoj davek. Vsakemu zakonu namenite izpolnitev, ki si jo zasluži, vendar se nikar ne zmoti, 

ko mi dajete davek, ki pripada svetu, in mu ne dajete daritve, ki bi morala biti namenjena meni. Razumeti: 

Kdor izpolnjuje oba zakona - duhovnega in materialnega - me slavi in me bo dosegel. 

50 Zato moj nauk ni omejen na duha, ampak se nanaša tudi na človeško življenje, na moralo, ki jo 

mora imeti človek v sebi. Če se boste potopili v te nauke, boste videli, da je življenje eno in da je tudi Pot 

ena. 

Ne čudite se, da vam govorim, naj dajete dostojanstvo družinam, naj ljubite svoje starše, naj se možje 

ljubijo med seboj, naj moški v ženski ne vidi služabnice, ampak vredno spremljevalko, naj ženska v 

moškem vidi svojo zaščito, svoj ščit, naj starši dajo svetu zdrave otroke, ki ga bodo vodili po poti dobrega. 

51 Ne čudite se, ko vam rečem: Če cesar (tj. država) od vas zahteva davek za vaše delo, ga izpolnite, 

kajti tudi to je zakon, ki velja za človeka. Vzemite v roke delovna orodja in iz zemlje iztrgajte njene 

zaklade in sadove ljubezni. 

52 V človeškem življenju si prizadevajte za napredek, vendar nikar ne dovolite, da vas obvladuje 

pretirana ambicioznost, saj boste tako izgubili svobodo, materializem pa vas bo zasužnjil. 

53 V vsako svoje dejanje vnesite to, kar vam sporoča vest, da bo vsebovalo pravičnost. Spoštujte tiste, 

ki vam vladajo, upoštevajte njihove pozive in sodelujte z njimi za dobro vseh. 

Spoštujte verska prepričanja svojih bratov, in ko vstopite v njihove cerkve, si v iskreni pobožnosti razglejte 

glavo, saj veste, da sem navzoč pri vsakem bogoslužju. Ne odpovejte se svetu, da bi mi sledili, niti se ne 

ločujte od mene z izgovorom, da imate dolžnosti v svetu. Naučite se združiti oba zakona v enega. 

54 Vašo dušo osvobajam le nekoristnega, lažnega, da se bo lahko dvignila nad vsako bedo, suženjstvo 

ali ponižanje v težkih preizkušnjah zemeljskega življenja. Poslušajte moj glas, ki vam govori: Na zemlji ni 

nikogar, ki bi imel moč nad vašim duhom. 

55 Na ta način vam moram govoriti, da uničim slabe razlage, ki so bile dane mojemu nauku. Danes to 

počnem po teh ljudeh, po katerih se razodevam, ki niso pravični, a sem jih kljub temu izbral, kakor je bila 

moja volja. 

56 Vedo: Bolj kot so pripravljeni in čisti, večji je navdih, ki prihaja v njihove misli. To je razlog za 

prenovo in izboljšanje teh mojih otrok, ki so nekoč grešili in se danes trudijo, da bi bili vredni oznanjati 

mojo besedo. 

57 Če želite poiskati popolnost, je ne boste našli pri nosilcih glasu. Iščite jo v duhovnem smislu moje 

besede, tam boste našli mojo navzočnost. 

58 Ljudje, naučite se prakticirati usmiljenje v vseh njegovih različnih oblikah. Toda ne razglašajte 

svojih del zato, ker iščete občudovanje ali pohvalo, kajti ta nagrada je majhna in s tem izgubite veliko 

nagrado, ki jo imam za vas. 

59 Ne govorim vam le, da očistite svojo dušo, temveč tudi, da okrepite svoje telo, da bodo nove 

generacije, ki prihajajo iz vas, zdrave in da bodo njihove duše sposobne izpolniti svoje težko poslanstvo. 

60 Molite, vendar naj bo vaša molitev kratka, da boste preostali čas lahko posvetili izvajanju zakona. 

Od vas zahtevam le pet minut molitve, vendar se mi v njih izročite, da boste slišali moj glas v svoji vesti. 
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Resnično, povem vam, da niste vsi budni in ne molite, kajti moje ostro oko je prodrlo v vaše srce, kamor 

pogosto ne morete niti vi sami, in odkrilo vse, kar skrivate v njem. 

61 To je čas sodbe za človeštvo. Človeka za človekom, ljudi za ljudmi in narod za narodom sodi Moja 

Božanskost. Vendar ljudje tega niso opazili in ne vedo, v katerem času živijo. Zato sem prišel v Duhu in 

poslal svoj žarek na človeški um ter vam z njegovim posredovanjem razkril, kdo vam govori, v katerem 

času živite in kakšna je vaša naloga. 

62 V srce tega ljudstva sem položil vsebino svojih treh zaveze, in čeprav veste, da imate resnico in 

zakon, še vedno napačno presojate drug drugega. To se dogaja, ker je vpliv vojne, ki je nad narodi, vplival 

tudi na vas. 

63 Z vami govori edini Bog, ki obstaja, ki ste ga imenovali Jehova, ko vam je pokazal svojo moč in 

vam razodel Zakon na gori Sinaj, ki ste ga imenovali Jezus, ker je bila v njem moja beseda, in ki ga danes 

imenujete Sveti Duh, ker sem Duh resnice. 

64 Kako to, da vidite tri božanstva, čeprav obstaja samo eno? Vsi ste otroci tega Boga. Zakaj se na 

zemlji ne znate ljubiti kot bratje, kakršni ste? Veste, da ljudje ubijajo ljudi, da kri teče v rekah, toda 

bolečina, ki preplavi zemljo, ne pretrese vašega srca. 

Rekel sem vam: Molite, in če izpolnjujete moje zapovedi, se vam ni treba bati vojn, lakote, kuge ali 

neznanih bolezni. Če pa si prost teh nadlog, je to zato, da lahko moliš za svojega bližnjega in skrbiš zanj. 

Ne dvomite v moč molitve, saj je to največje orožje duha. 

65 Neumna človeška roka je odprla vrata, ki so zadrževala sile in elemente očiščenja, ki so prišli na 

človeštvo. 

66 Narodi zemlje, pijete zelo grenko čašo in čutite bolečino do najglobljih globin svojega srca, ker ste 

to želeli. Pijte v potrpežljivosti, da boste iz te izkušnje črpali svetlobo in koristi za svojega duha, ko boste 

iskali pravo pot, ki vas bo pripeljala do ruševin templja, ki ste ga uničili v sebi in ga morate obnoviti, da 

vam bo v njem spregovoril Moj glas in da boste spet imeli Moj Zakon. 

67 Molite in si zaslužite zasluge, ljudje, saj vaš narod čaka vojna. Čaka vas duhovno poslanstvo. Ne 

dovolite, da bi vas zajeli lakota, bolezen in smrt. Če vaša vera nima moči, si boste morali od obupa trgati 

lase, ko boste videli, da se vaši bratje ubijajo in da vaši otroci trpijo lakoto. Voda, ki jo pijete, bo grenka, 

vaše gore in doline se bodo posušile, drevesa ne bodo obrodila sadov in ta dežela, ki jo mnogi zaradi 

njenega bogastva in izobilja štejejo za obljubljeno deželo, ne bo imela kaj ponuditi tujcu, ki se ji bo 

približal v iskanju svobode ali kruha. 

68 Resnično, povem vam, medtem ko Moj skriti zaklad modrosti, poln razodetja in milosti, samo čaka 

na uro, ko bo človeštvo obrnilo svoj pogled k Očetu in se pokazalo glasno in ponižno, da bi ga obdarilo z 

vsem, kar sem mu pripravil, ste vedno izzivali Mojo pravičnost in v tem času sem sprejel vaš izziv. 

Prihajam z bojevitim namenom, moja moč je velika, moje vojske so številne in moje orožje je 

nepremagljivo. Na koncu bom zmagal, vendar ne bom vstal nad mrtve (kot zmagovalec), ampak pred žive. 

Nikogar ne bom ponižal; vsi bodo dvignili svoje obraze, da bi hvalili moje ime. Zato med vami, moje 

ljudstvo, želim videti edinost, usmiljenje, spoštovanje in ljubezen enega "delavca" do drugega in ene 

skupnosti do druge. 

69 Ta čas vam dajem, da boste v svojih srcih uničili malikovanje, fanatizem, vse nekoristno in slabo, 

kar je prisotno v vaših navadah in čaščenju Boga. Občutite božansko Besedo, ki se spušča na človeštvo, 

sredi moje pravičnosti pa začutite moj mir. 

70 Dolina solz in krvi, v kateri ljudje postavljajo svoje prestole, da bi častili sami sebe, nato pa si z 

rokami kopljejo grobove! Prišel sem, da jih osvobodim greha in smrti, saj so se sami zvezali in zasužnjili. 

Resnično, povem vam: ta svet ne pripada več tem ljudem, zato jih vsak trenutek odriva. 

71 Zemlja, ki je ljudi varovala kot požrtvovalna in popustljiva mati, jim bo odslej na vsakem koraku 

kazala pot, ki ne vodi v njeno maternico, temveč v Najvišje, kjer druga Mati, Nebeška Mati, pričakuje 

prihod svojih otrok, da jih zavije v svoj plašč, ki je večna obljuba blaženosti. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 52  
1 Negujte se z mojim božanskim bitjem, bodite močni v izpolnjevanju mojega zakona in za nagrado 

boste v svojih delih našli mir in tolažbo. Bodite resnični priprošnjiki za svoje brate in jim s svojimi 

molitvami in zaslugami prinašajte mir mojega Duha. Ne prikrajšajte se za mojo milost v teh časih 

skušnjav. Okrepi vašega duha, da boste iz preizkušenj izšli kot zmagovalci. 

2 Posreduj in si celo zasluži zasluge za tiste, ki te ne ljubijo. Delujte kot Marija, vaša nebeška Mati, 

Božja zagovornica, ki posreduje tako za tistega, ki vanjo polaga svoje upanje, kot za tistega, ki ji je zaprl 

svoje srce, ali za tistega, ki zanika njeno čistost in božansko naravo. 

3 Težka je vaša naloga in plemenita vaša usoda, ljudje. Ne odstopajte več od poti, ki sem vam jo 

začrtal. V vaših srcih sem zgradil svetišče, toda ne dovolite, da bi v njem ugasnil plamen vere ali da bi 

umrl ideal, ki bi vas poduhovil. Ne zavij svojega templja v temo, kajti če kdo potrka na njegova vrata, ne 

bo našel luči, ki jo išče, in ne bo slišal odmeva mojega glasu. Nosite mojo navzočnost in mojo besedo v 

svojih srcih in resnično vam povem, da ne bo nikogar, ki bi uničil vaše svetišče ali vas pripravil do tega, 

da bi se umaknili na poti. Kdo vam bo lahko preprečil, da bi me ljubili? 

4 Moja luč sije v vsakem umu in moj glas zveni v vsaki vesti, vendar se ljudje nočejo zavedati časa, 

v katerem živijo. Potrebno je, da se "ljudstvo" usposobi za to, da človeštvu posreduje dobro novico, in 

želim, da je to ljudstvo ta, ki sem ga izbral, da bi mu dovolil slišati mojo božansko besedo. 

Ko vam nenehno govorim, da se opremite, je to zato, ker morate pričevati o mojem pojavljanju skozi 

človeški um, in to pričevanje ne sme biti omejeno na ponavljanje naukov, ki ste se jih naučili od mene, 

ampak morate dokazovati duhovno moč - bodisi s spreobračanjem trdovratnih grešnikov, zdravljenjem 

zapuščenih bolnikov ali opravljanjem katerih koli drugih del, ki sem vas jih naučil. Zapomnite si, da boste, 

če se boste lotili dela, ne da bi prej dosegli prenovo svojega življenja in začeli z duhovnostjo, podobni 

hinavskim farizejem, ki so se razkazovali s svojo lažno krepostjo in skrivali svojo pokvarjenost, ko so 

oznanjali ljubezen in usmiljenje. Med svojimi novimi učenci nočem neiskrenih ali hinavskih. 

5 Če si goreče želite, da bi moj nauk zacvetel na zemlji, ga posejte tako čistega, kot sem vam ga 

izročil, in to božansko seme zalivajte z vodo svojih dobrih del. Pojdite svojo pot z zaupanjem v mojo 

zaščito. 

6 Kdo bi vas lahko ustavil ali utišal, ko bi se lotili dela, navdihnjeni z mojo božansko svetlobo? - 

Nihče, moje ljudstvo, tako kot v njegovem času nihče ni utišal Jezusa. Če je bil do nekaterih grešnikov 

molčeč, je to bilo zato, da bi vam dal lekcijo ponižnosti, saj je s svojimi dejanji pričal o resnici svoje 

besede. 

7 Zavedajte se let, ki so minila, ko je moja beseda odmevala skozi te glasnike in nihče ni mogel 

utišati božanskega glasu, ki je prihajal iz njihovih ust. Resnično, povem vam, da bo leto 1950 prišlo brez 

prekinitve. Ko pa se bo to leto končalo, bodo moji slavčki umolknili za prenos mojih naukov, kajti vse, kar 

vam imam povedati z njihovim posredovanjem v tej fazi mojega pojavljanja, bo takrat končano. 

8 O mojem nauku boste pričevali z deli, besedami in mislimi in nič ne bo ustavilo toka svetlobe, ki 

ga bom povzročil, da bo izbruhnil iz vašega duha. Vendar bo prišla tudi vaša ura tišine: Zapečatil bom 

tvoje ustnice in te pripeljal domov (k sebi); kajti kar sem imel povedati s tvojim posredovanjem, bo potem 

povedano do zadnje besede. 

9 Želim, da se vsi združite in ne delate razlik, ker obiskujete različna zbirališča. Navodilo, ki je 

doseglo vse, je namreč eno in isto, svetloba, ki razsvetljuje vaše misli, je enaka tako pri enih kot pri 

drugih. 

10 Dal sem vam sredstva, da branite svojo vero in pazite na delo, ki sem vam ga zaupal, nikoli pa vam 

nisem dal orožja, da bi škodovali drug drugemu. Hočem, da so tisti, ki sestavljajo to ljudstvo, vojaki moje 

duhovne zadeve, nikoli pa njeni sovražniki. 

11 Moja skrivna soba srca se je takrat odprla, da bi duhovno revni, lačni in žejni pravice postali 

lastniki duhovnega zaklada. Ali niste zadovoljni s tem? Ali se vaše srce ne trese od hvaležnosti, o ljudje? - 

"Da," mi rečeš. Toda želim, da ta "da" ne bi bil v besedah, ne v mislih, ampak da bi ga izrazili z deli 

ljubezni do svojih bratov. 

12 Zdaj vam pravim: Za nekaj trenutkov si odpočijte od svojega zemeljskega dela. Veliko ste hodili z 

bremenom bolečine na ramenih. Pridite k izviru milosti in pijte vodo, ki odrešuje. Trenutno ste še šibki, 
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vendar se boste kmalu spremenili v močne, da se boste lahko borili za mojo stvar in se soočili s 

preizkušnjami. 

13 Obujte sandale, saj vas čaka nova pot, na kateri boste našli neskončno priložnosti za sejanje 

usmiljenja in ljubezni. Še vedno vas je strah, zato novega časa niste želeli napovedati človeštvu. - 

Razumeti morate, da to, kar je Oče položil v vas, pripada vašim bratom in da jim morate to sporočiti. 

14 V tem času vam ne dajem novih duhovnih darov ali sposobnosti, kajti to, kar ste spoznali kot svojo 

lastnino, je bilo vedno v vašem duhu. Toda čas se izteka, zato vas prosim: Na kaj čakate, da bi začeli 

izpolnjevati svojo nalogo? Ali čakaš, da se bodo neverni ljudje norčevali iz moje besede, iz moje nove 

manifestacije in povsod objavljali ponaredke? 

15 Naj moji nauki postanejo dejanja in jih živite: Resnično, povem vam: usta, ki so bogokletna, bodo 

utihnila, tisti, ki so bili uporni, se vam bodo pozorno približali, da bi našli razlago mojega nauka, in našli 

bodo zelo velika in zgovorna pričevanja o moji resnici, če bodo vaša dela zaznamovana z ljubeznijo in 

usmiljenjem. Koliko jih bo, ko bodo videli, da ozdravljaš bolnike, k tebi pripeljalo svoje ljubljene, polni 

upanja, da bodo našli olajšanje za svoje trpljenje. 

16 Izpolnite moj nauk čisto, potem se vam ne bo treba skrivati, da bi ozdravili bolnike. Resnično, 

povem vam, da v tem času ne boste iskali katakomb, da bi lahko izvajali moje nauke, ampak boste to 

počeli na dnevni svetlobi. - Ne bojte se! Če v svoji okolici ne verjamete, boste preprosto odšli v druge 

pokrajine, kjer boste našli goreča srca. 

17 Vi morate biti prvi prepričani v resnico, ki jo želite oznanjati, da boste lahko to vero posredovali 

svojim bratom. Če bi v vaše misli vstopil dvom, bi bil kot šibrovka, ki bi vaši predanosti zadala smrtni 

udarec. 

18 Nad vami so minila že tri obdobja. Zavedajte se, da si morate prizadevati za uresničitev najvišje 

usode. Prebudite se iz duhovne inercije in se z odločnim korakom podajte na pot svojega razvoja. 

19 Ne sprašujte me, zakaj vas še vedno presenečajo skušnjave, čeprav ste na Gospodovi poti. 

Zavedajte se, da ste takrat najbolj na preizkušnji. Zato vam vedno pravim: "Pazite in molite, da ne padete v 

skušnjavo. 

20 Bliža se dan, ko vas bodo vaši bratje prišli vprašat. Ali boš potem skrival, kar sem ti razodel s tako 

veliko ljubeznijo? - V svojih naukih vam nisem dal ničesar, česar bi se morali sramovati. 

21 Ne čakajte, da se bo na zemlji razširilo žalovanje in da se bodo povečale govorice o vojni, in se 

poberite. Molite in vsak dan opravljate dela usmiljenja, saj boste s tem preprečili moč zla. 

22 Če se kdo od vas ne pripravlja na izpolnjevanje svojih nalog, je to zato, ker ne pozna sposobnosti, 

ki sem jih dal vašemu duhu. 

23 Blagor tistim, ki znajo najti duhovni pomen moje besede, kajti njihova bo ta dediščina. Iskalci 

božanske resnice so tisti, ki so vedno sledili svojemu Stvarniku. V tej ponižni manifestaciji bodo našli 

prisotnost Učitelja. 

24 Navzven se zdi, da je moja manifestacija v tem času slaba. Resnično, povem vam: v srcu človeka, 

ki posluša mojo besedo, sem zgradil svetišče. Ne mislite, da med tistimi, ki sem jih izbral v tem času, 

obstajajo razlike - vse ljubim enako. Ne mislite, da so tisti, ki prenašajo mojo besedo, z darom glasu to 

dosegli po lastnih zaslugah. Ta milost je tako velika, da jo je človek lahko prejel le po moji ljubezni. 

25 To nalogo težko izpolni tisti, ki jo je prejel. Ta križ nosi veliko breme, saj mora nosilec glasu, ne 

da bi se odvrnil od potreb sveta in opustil svoje materialne dolžnosti, doseči stopnjo poduhovljenosti, ki 

mu bo omogočila sprejem božanskega žarka mojega navdiha. 

26 V nekaterih trenutkih ste presenečeni, da je Bog lahko z vami in se vam razodeva s tolikšno 

ljubeznijo. Vaše začudenje izvira iz dejstva, da se zaradi zavedanja svojih madežev in nepopolnosti 

počutite nevredni tega tako velikega dokaza Očetove ljubezni. Moja ljubezen vas je vedno presenečala, ker 

ste me presojali tako, kot ste vajeni pri sebi. Zakaj si mislite, da se v meni skriva zamera, občutek 

maščevanja ali sebičnost? Pravim vam: Ko se notranje presodite v (samo)pregledu v luči svoje vesti, z 

iskrenim in ponižnim priznanjem svojega prestopka, postanete vredni, da pridem k vam in vam 

spregovorim o svojem kraljestvu, kajti vaša žalost, ker ste me užalili, vam pomaga, da se očistite. 

27 Ne bodite presenečeni, da vas moja ljubezen kljub vašim grehom spremlja povsod. Vsi ste moji 

otroci. Na tem svetu ste imeli podobo božanske ljubezni v ljubezni svojih staršev. Lahko jim obrnete 

hrbet, ne priznate njihove avtoritete, ne upoštevate njihovih ukazov, ne poslušate njihovih nasvetov; lahko 
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jim s svojimi slabimi dejanji povzročite rano v srcu, lahko povzročite, da se jim od tolikšnega joka 

posušijo oči, da se jim na temenu pojavijo beli lasje in da se jim na obrazu pojavijo sledovi trpljenja; 

vendar vas nikoli ne bodo prenehali ljubiti in bodo imeli za vas samo blagoslove in odpuščanje. Toda če so 

ti starši, ki si jih imel na zemlji in ki niso popolni, dali tako velike dokaze čiste in vzvišene ljubezni, zakaj 

se čudiš, da te On, ki je ustvaril ta srca in jim dal nalogo biti starši, ljubi s popolno ljubeznijo? ─ Ljubezen 

je najvišja resnica. Zaradi resnice sem postal človek in zaradi resnice sem umrl kot človek. 

28 V tem času od vas ne zahtevam krvave žrtve. Nekateri so v mojem imenu dali svoja življenja, 

čeprav so bili za trenutek zaslepljeni s svojim fanatizmom in so živeli nečisto življenje. Ta dejanja ne bodo 

mogla vzgojiti pravih semen, ampak bodo še naprej spodbujala fanatizem. 

29 Zato vam pravim, da čutite svojo besedo, ko govorite, in da v svojem srcu živite nauk, ki ga dajete. 

Nič ne bo govorilo bolje kot vaše lastno življenje. 

30 Moja ljubezen vas ne bo osupnila, a tudi ne dvomite o njej, ko boste izkusili, da na svetu pogosto 

izpraznite zelo grenak kelih. - Človeško bitje se lahko pogrezne v globino, napolni ga tema ali se 

obotavlja, da bi se vrnilo k meni. Toda za vse bo prišel čas, ko me bodo začutili v svojem lastnem bitju, ne 

bodo me več čutili oddaljenega, ne bodo me mogli imeti za tujca ali zanikati mojega obstoja, moje 

ljubezni in moje pravičnosti. 

31 Tako kot lahko človek na zemlji ustvari svet duhovnega miru, podoben miru mojega kraljestva, 

lahko zaradi svoje pokvarjenosti živi tudi v peklu vrlin, hudobije in kesanja. 

32 Tudi na onem svetu lahko duh naleti na svetove teme, pokvarjenosti, sovraštva in maščevanja, 

odvisno od nagnjenja duše, njenih odklonov in strasti. Resnično, pravim vam, tako nebesa kot pekel, ki si 

ju ljudje predstavljajo le s pomočjo zemeljskih oblik in podob, nista nič drugega kot različni stopnji 

razvoja duše: ena je zaradi svoje kreposti in razvoja na vrhu popolnosti, druga pa v breznu svoje teme, 

svojih vrlin in zablod. 

33 Za pravično dušo je vseeno, v katerem kraju se nahaja, saj bo povsod imela v sebi mir in nebesa 

Stvarnika. Po drugi strani pa se lahko nečista in zmedena duša znajde v najboljšem od svetov in bo v sebi 

nenehno čutila pekel svojih obžalovanj, ki bodo v njej gorela, dokler je ti ne bodo očistili. 

34 Ali verjamete, da sem jaz, vaš Oče, ustvaril kraje, ki so izrecno namenjeni temu, da vas kaznujejo 

in se mi tako večno maščujejo za vaše žalitve? 

35 Kako omejeni so ljudje, ki poučujejo te teorije! 

36 Kako je mogoče, da verjamete, da sta večna tema in večna bolečina konec, ki čaka nekatere 

duhove? Tudi če so grešili, bodo za vedno ostali Božji otroci.Če potrebujejo navodila - tu je mojster. Če 

potrebujejo ljubezen - tu je Oče. Če hrepenijo po odpuščanju - tukaj je popoln sodnik. 

37 Kdor me nikoli ne poskuša poiskati in popraviti svojih napak, ne bo prišel k meni. Vendar ni 

nikogar, ki bi se upiral moji pravici ali mojim sojenjem. Le očiščeni lahko pridete k meni. 

38 Učenci, če v trenutku, ko slišite mojo besedo, ne razumete, jo ohranite v spominu in se je spomnite 

ter jo v trenutkih, ko boste počivali, razmislite o njej. Takrat boste razumeli večino tega, kar sem vas učil. 

Če ne kopičite znanja, kaj lahko prenesete na množice, ki bodo šele prišle? 

39 Vsem brez razlike dovolim, da pridete v mojo navzočnost, da vam dam svoje nauke. Preden vam 

zaupam službo, posušim vaše solze, zacelim vaše rane, potešim vašo duhovno lakoto in žejo. in ko sem 

vam dal dokaze svoje ljubezni in v vaših srcih prižgal luč vere in upanja, sem vam rekel: "Vsi ste bili 

poklicani, ali želite biti med izvoljenimi? Nato nekateri vprašajo: "Kam nas pelješ in kam nas pelješ?" - To 

so tisti, ki hrepenijo po svetu in njegovih užitkih. Drugi mi rečejo: "Gospod, nismo vredni, da bi se 

imenovali tvoji izbranci, ampak naj se nam zgodi tvoja volja." - To so tisti, ki so se že pripravljeni 

povzpeti navzgor. 

40 Tistim, ki mi sledijo, polagam na srce mir sveta, da ga "čuvajo" in zanj molijo. Narodi bodo kmalu 

poslali svoje molitve in me prosili za mir, ki sem jim ga ponujal v vseh časih. Pred tem sem ljudem 

dovolil, da okusijo sadove njihovega dela, da vidijo reke človeške krvi, ki se pretakajo, in podobe 

bolečine, gore trupel in mesta, ki so se spremenila v ruševine. Želel sem, da bi ljudje z okamnelim srcem 

videli opustošenje domov, obup med nedolžnimi, matere, ki od bolečine poljubljajo raztrgana telesa svojih 

otrok, da bi od blizu videli ves obup, strah in žalovanje ljudi, da bi v svoji nadutosti začutili ponižanje in bi 

jim vest povedala, da so njihova veličina, njihova moč in modrost laž, da edina resnično velika stvar 

prihaja od Božjega Duha. 
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Ko bodo ti ljudje odprli oči resnici, se bodo zgrozili - ne nad (grozljivimi) podobami, ki jih vidijo 

njihove oči, ampak nad samimi seboj, in ker ne morejo ubežati pogledu in glasu svoje vesti, bodo v sebi 

začutili temo in ogenj kesanja, saj bodo morali odgovarjati za vsako življenje, za vsako bolečino in celo za 

zadnjo kapljo krvi, prelite na njihov račun. 

41 Ljudi ne bom pozval k odgovoru le za to, kaj so storili z življenji drugih ljudi, ampak bom od njih 

zahteval tudi odgovor za to, kaj so storili s svojimi življenji, s svojimi telesi. Kdo torej lahko reče, da je 

prišel k meni kot duh ravno v trenutku, ko ga je morala ura večnosti odpoklicati? - Nihče! - Pogosto si 

namreč skrajšate življenje s prezgodnjim staranjem, včasih vas uničijo zaradi razlogov, ki niso vredni niti 

ene vaše solze ali enega vašega sivega lasu. 

42 Jaz sem neusmiljena in popolna pravica, ki izvira iz najčistejše ljubezni, ki je vaš Stvarnik, in 

prosim vas le, da se odvrnete od užitkov tega sveta in poslušate mojo besedo. Mojster z veseljem odpre 

svojo knjigo popolnih naukov, da bi vas razveselil z novo lekcijo. Kolikokrat vas je lahko rešil en sam moj 

nauk. Takrat se je vaš duh prebudil in začutil pooblastila, ki jih je prejel od svojega izvora v življenju. 

43 Odkril sem, da tvoje srce hrani prazno seme, ki ga je pridelalo na zemlji, zdaj pa ga je treba 

spremeniti v žitnico, kjer boš hranil dobre sadove svojih del ljubezni. 

44 Med množico ljudi so veliki grešniki, tisti, ki so svojo dušo umazali v umazaniji strasti, ki so 

drugim odvzeli čast, ki so starim ljudem pokvarili sive lase, ki so ukradli tuje premoženje, ki so 

omadeževali nedolžnost otroka in fizično ali moralno ubili svojega bližnjega. 

45 So tisti, ki me slišijo, ki oskrunijo dom, ki kršijo božje ali človeške zakone, ki ugašajo vero src. Ko 

pa slišijo mojo besedo, ki se dotika nežnih strun njihovih src, rečejo: "Govori Sodnik, toda s kakšno 

dobroto nam daje razumeti naše napake in s kakšno nežnostjo nas uči in popravlja." Ko ta srca zapustijo 

kraj srečanja, kjer so slišala ta glas, se jim zdi, da vidijo življenje in vse, kar ga obdaja, ne le osvetljeno z 

materialno svetlobo, ampak preplavljeno z božansko svetlobo, ki govori človeku povsod v stvarstvu. 

Potem se pred očmi tistega, ki se je očistil, prikaže čudovito življenje, v katerem je videl le materijo, 

telesna zadovoljstva ali grehe. Pred njegovim duhom se pojavi obstoj, o katerem ni niti slutil - poln 

razodetij, obljub in navdihov. To je čudež ljubezni, ne le besede; kajti kolikokrat so ljudje govorili na bolj 

prefinjen in popoln način kot ti ponižni in nepismeni glasniki, po katerih se razodevam. Toda duhovni 

pomen, ki ga ima vsaka od teh besed, lahko izvira le iz božanske ljubezni. 

46 Le redki so slišali mojo besedo v tej obliki, toda resnično vam povem, da vsi ljudje slišijo moj glas 

v tišini svetišča, ki je prisoten v njihovih dušah, čeprav njihovemu umu ne uspe razumeti teh navdihov in 

njihove ustnice ne znajo izraziti vsega, kar nenehno prejemajo s svojimi duhovnimi darovi. Ko boste 

opremljeni, boste razumeli to resnico. 

47 V tem tretjem času je Elija pastir, ki vas dan za dnem rešuje pred nevarnostjo. On je tisti, ki seže v 

prijeten kotiček tvoje spalnice, ko moliš, ki ti stoji ob strani v "osamljenosti puščave" in ki te spremlja na 

"dolgih dnevnih potovanjih". Kjerkoli potrebujete nekoga, ki bi vas branil, ali glas, ki bi vam dal pogum, 

je tu Elija, duhovni pastir tretjega veka. 

48 Če želite vedeti, kje živi Elija, vam povem, da v duhovnem kraljestvu. Kdo izmed vas se lahko 

dvigne, da bi ga videl? - Še nihče. - Zato prihaja k vam, da vam pripravi poti, ki vodijo do vašega srca, da 

bi potem lahko prišel Mojster in razsvetlil celotno vaše bitje. Toda ne mislite, da prihajam k tistim, ki me 

iščejo z večjo čistostjo in popolnostjo; ne, prihajam k vsakomur, ki me išče - k tistemu, ki kleči pred 

svojim malikom, k tistemu, ki me razume v oblikah ali predstavah, ki so zelo daleč od resnice. Vsak me 

išče po zmožnostih svojega duha in jaz ne bom ugasnil plamena vere, ki ga imajo v najbolj skritem delu 

svojega bitja glede obstoja Boga. 

49 Moja volja je, da se bodo ljudje v tem času lahko povezali s svojim Gospodom iz duha v duh, da 

bo v srcu človeka pravo svetišče, v katerem bo slišal Očetov glas. 

50 Da bi dosegli to stopnjo duhovnosti, bodo morali ljudje sodelovati v velikih bitkah religij, ki bodo 

prebudile zaspane duhove, ki bodo nato zagledali luč resnice. 

51 Ali ne mislite, da je čas, da ljudje svojemu Bogu, svojemu Stvarniku, izkažejo spoštovanje in 

poklon, vreden tistega, ki ga sprejema, in tistega, ki ga daruje? 

Če preučujete in opazujete različna kraljestva narave, boste v njih našli neskončno število zgledov, 

naukov in prilik, ki si jih lahko vzamete za zgled. Ne govorim vam, da bi morala biti nižja bitja vaši 

gospodarji. Jaz pa vam pravim, da je narava, celotno življenje, knjiga, katere avtor je Bog. To knjigo sem 
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odprl pred ljudmi, da bi v njej prepoznali mojo popolnost, mojo ljubezen in mojo pravičnost - ne v 

besedah, ampak v dejanjih. 

52 Ne iščite me v lažnih knjigah ali v svojih teorijah, ki so zaradi materializma, v katerem živite, na 

splošno napačne. Dano vam je že, da v vseh pogledih v celoti uživate svojo svobodno voljo. Danes vam 

povem, da se umirite in za nekaj trenutkov razmislite o izkušnjah, ki ste jih pridobili v življenju, o vsem, 

kar ste videli, občutili in pretrpeli na dolgi poti, ki ste jo prehodili. Resnično, resnično, povem vam, kdor 

uporablja to luč (znanja), bo našel pot resnice, ki ga bo pripeljala do njegovega izvora. Pot sem jaz; kdor jo 

je spoznal, je spoznal mene. Jaz sem začetek in konec poti. Jaz sem Alfa in Omega. 

53 Jaz sem Mojster preprostosti, ki vam govori kot dober prijatelj v najbolj znanem jeziku, da bi vam 

osvetlil skrivnosti in razkril skrivnosti, ki so bile doslej skrite pred vašim človeškim znanjem. 

54 Dajte svojemu duhu priložnost, da se osveži s kontemplacijo božanskega in izvajanjem zakonov, ki 

ga vodijo. Ne smatrajte, da je to življenje edini način za blaginjo in da je fizično delo edini način. Ne 

omejujte se na ljubezen do svoje družine, saj so vaša področja širša. Sebičnost ni Božje seme. 

55 Ljudje so tako vzljubili to življenje, da se, ko se bliža ura, ko ga morajo zapustiti, upirajo moji 

volji in nočejo slišati klica, ki jim ga pošiljam. Zavračajo mir mojega kraljestva in prosijo Očeta za še eno 

obdobje na zemlji, da bi še naprej imeli svoje posvetne dobrine. 

56 Postanite občutljivi, da boste začutili duhovno življenje in se ne boste zadovoljili z začetkom 

svojega razvoja - kajti to je to življenje -, saj nad njim obstajajo višja dela stvarstva. 

57 Ne poskušajte zavrniti smrti, ko se vam po moji volji približa, niti ne prosite znanstvenika, naj za 

vas naredi čudež, da bi se uprli mojim nasvetom in podaljšali svoj obstoj, saj bosta oba grenko obžalovala 

to napako. Pripravite se na to v tem življenju in ne boste imeli razloga za strah pred vstopom v posmrtni 

svet. 

58 Ko eden od vaših odide v duhovno dolino, jokate, namesto da bi se počutili mirni, ker se zavedate, 

da je naredil še en korak k svojemu Gospodu. Po drugi strani pa praznujete praznik, ko v vaš dom pride 

novo bitje, ne da bi v tisti uri pomislili, da je ta duh prišel v telo, da bi v tej solzni dolini izpolnil 

zadoščenje; takrat bi morali jokati zanj. 

59 Kdaj boste do tujcev čutili to, kar čutite do svojih sorodnikov? - Iz ene same poroke sem rodil 

neskončno seme človeštva, ki se je kmalu razdelilo na družine, plemena, ljudstva in narode ter povzročilo 

razlike v običajih, jezikih in religijah. Te razlike so povzročale sovraštvo in delitve med enimi in drugimi. 

Nastale so vojne in rivalstva. Kajnovo seme je obrodilo veliko sadov. Toda zdaj, ko se je um razvil in ste 

izurili svoje misli, zakaj se še naprej vidite kot tujci, sovražite in pobijate drug drugega? Danes veste, da 

so vsi duhovi izšli iz mojega božanskega duha in da človeštvo izhaja iz enega para, zato ste bratje po duhu 

in celo po krvi. 

60 Kako daleč ste od prave poti, če ne čutite bolečine svojega bližnjega, čeprav je del vas! Mimo vas 

gre nekdo, ki ga še nikoli niste videli, in ker ga imate za tujca, ga ne pozdravite. Po drugi strani pa se ob 

pogrebnem sprevodu, ki gre mimo, razgališ. Zakaj svoje pozornosti, ljubezni in usmiljenja ne posvetiš 

živim? 

Moja volja je bila, da s svojo ljubeznijo izbrišete meje in razlike, ki obstajajo v svetu, vendar ljudje tega 

niso želeli. Želite, da bi bila človeška kri tista, ki briše meje in zbližuje ljudi? Si želite vojne za združitev 

ras? 

Od najzgodnejših časov sem pripravljal ljudstvo, da bi me poznalo in ljubilo, da bi bilo kot bakla med 

človeštvom, in včasih je bilo močno, drugič šibko. Danes sem jih poslal nazaj na zemljo, da bi se izpolnile 

prerokbe. To ljudstvo je tisto, ki je duhovno prejelo tri zaveze, in ker so vedeli, da se v tem času 

razodevam skozi človeški um, si me niso upali odkrito zanikati. Kajti njihov duh se spominja, da so v 

drugi dobi vzklikali: "Križaj prevaranta!" in so nato trpeli. 

Danes jih veliko verjame v mojo vrnitev, drugi pa ne. Ti pa bodo verjeli tudi po mojem odhodu v letu 

1950, saj bodo videli, da so se moje prerokbe uresničile, in mi bodo rekli: "Gospod, ko si mi govoril, sem 

dvomil; zdaj pa, ko si odšel in vidim, da se je tvoja beseda uresničila, verjamem vate." 

61 Preden utišam svojo (navzven slišno) Besedo, bodo pristopili tisti, ki jih imenujete tujci in ki bodo 

- ne da bi zaradi jezikovnih razlik jasno razumeli to Besedo - začutili, da je njihov duh napolnjen z mirom 

in hranjen z mojim božanskim bitjem. V svojem srcu bodo čutili mojo ljubezen, vi pa že veste, da je 
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ljubezen jezik duha. Tudi ti (tujci) se bodo odpravili za menoj, kajti moje ljudstvo je razpršeno po vsem 

svetu. 

62 Sredi nevihte sem prišel k vam v tem času. Mavrica miru še ni zasijala, golob z oljčno vejico še ni 

priletel. Toda prišel bo trenutek, ko bom jaz, Najvišja ljubezen, lahko rekel vsem ljudem: Tukaj sem. 

Takrat me bodo vsi prepoznali in se združili. Še danes sodim žive in mrtve. 

63 V tretji dobi sem se dvignil iz groba pozabe, v katerega me je potisnilo človeštvo, da bi ga prebudil 

k novemu življenju, kajti jaz sem Življenje. Nihče ne more umreti. Celo tisti, ki si z lastno roko odvzame 

življenje, bo slišal, kako mu vest očita pomanjkanje vere. 

64 Želim, da bi postopoma oblikovali družino, ljudi, ki so celi po duši in telesu. 

65 Kdaj se bodo med vami pojavili duhovni vzpon Abela, Abrahamova poslušnost, Jakobova moč, 

Jobova potrpežljivost in Janezova duhovnost? Zavedajte se svoje odgovornosti v svetu. 

66 Ljudje, bežite od pokvarjenosti, da bo vaša kri rodovitno seme in da bodo sadovi jutrišnjega dne 

sprejemljivi. 

67 Ženske, pripravljam vas, da svetu podarite otroke miru in dobre volje. Neplodnim pravim: molite, 

ne sramujte se svoje sprave. Bodite predani, ker vas bom presenetil in v vaši maternici začutil utrip srca 

novega bitja. 

68 Rodite popolne otroke kot vaš Stvarnik, ki je ustvaril samo popolna bitja, in izpolnite božansko 

zapoved, ki od vas zahteva, da ljubite drug drugega. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 53  
1 Zakaj ugotavljam, da ste od dneva, ko sem se vam dal spoznati, do naslednjega dne, ko sem vam 

dal nov nauk, v tako kratkem času že izgubili mir, ki sem vam ga dal? Na svojih življenjskih poteh ne 

izgubite milosti, ki vam jih dajem. 

Prihajate obupani zaradi preizkušenj in preizkušenj, s katerimi se srečujete na svoji poti, prihajate s 

skrušenim srcem. Tako vas skoraj vedno vidim, ko vam podarim svoj mir, da boste z radostnim pogumom 

in vero hodili po poti razvoja svojega življenja. 

2 Naučil sem vas moliti, da bi se osvobodili nevarnosti in ovir, pasti in teme. Povedal sem vam, da 

bodo celo sile narave uslišale vašo molitev, ko bodo sproščene zaradi moje pravičnosti. Šli bodo mimo 

tebe, ne da bi se te dotaknili, ker si znal moliti z vero in iskrenostjo. 

3 Iz umazanije in brezna bom v tem času dvignil vašega duha, da bo spoznal ne le svojega Boga, 

ampak tudi samega sebe in svoje duhovne darove. Toda najprej boš moral skozi lonec trpljenja, ki te bo 

očistil. Kajti brez notranje obnove vaši darovi ne bodo mogli zasijati v polni moči. 

4 Človeške strasti so kot nevihta, ki biča vaše notranje svetišče, in le tisti, ki moli, je dovolj močan, 

da vzdrži preizkušnje, in le tisti, ki bdi, je dovolj pozoren, da se zaščiti. 

5 Ko vam govorim o templjih in svetiščih, ne mislim na zbirališča, ki jih gradite v materialu, ampak 

na vaše srce; kajti kamorkoli greste, tam bo tempelj in v njem boste našli vedno navzočo mojo ljubezen. 

6 Človeštvo je ustvarilo religije, nekakšne poti, ki vodijo k meni. Jaz pa vam pravim: Ne ravnajte 

več po človeški razlagi, ki jo vsakdo daje mojemu zakonu. Zdaj je čas, da vsi veste, kako sprejemati moj 

navdih, da vas bo vodila ta luč. 

7 Včasih se vprašate: Zakaj je to ljudstvo* edino, ki sem mu govoril, ko pa ga potrebuje toliko 

narodov? - Na to vam odgovarjam, da je bila v tistih dneh le skupina ljudi priča mojemu križanju in moji 

smrti, vendar se je Jagnjetova kri razširila po vsem človeštvu, da bi jim pokazala pot do njihove sprave. 

Tako bom danes govoril tem skupnostim tukaj, toda luč mojega Duha je izlita na ves svet.  

* mišljeno je duhovno ljudstvo Izraela, ki ga predstavlja majhna čreda, ki živi v mehiškem narodu. 

8 Vsa sredstva za učenje in ustrezno ravnanje sem vam že izročil in ne želim, da bi se - ko pridete v 

mojo navzočnost v duhu - postavili brez žetve in se pretvarjali, da vam nepopustljivost in nepokorščina 

telesa nista dopustili izpolniti vaše naloge. Kdor namreč ne premaga skušnjav sveta, si ne zasluži, da bi se 

pokazal pred svojim Gospodom. Veliko moči ima telo v svojih strasteh, nagnjenjih in slabostih, toda duh 

je obdarjen z višjo močjo in z njo lahko premaga zlo. 

9 Kakšne zasluge bi imel vaš duh, če bi deloval v telesu brez volje in lastnih nagnjenj? Boj duha s 

telesno lupino je boj moči proti moči. Tam najde kamen spotike, s katerim mora dokazati svojo 

superiornost in veličino duha. To je preizkušnja, v kateri je duh pogosto za trenutek poražen zaradi 

skušnjav, v katere ga spravlja svet prek mesa. Te skušnjave tako močno delujejo na duha, da ste končno 

dobili vtis, da vas nadnaravna in zlonamerna moč vleče v pogubo in uničuje v strasteh. 

10 Kako velika je odgovornost duha pred Bogom! Meso ni prevzelo te odgovornosti. Poglejte, kako 

za vedno počiva v zemlji, ko pride smrt. Kdaj si boste pridobili zasluge, da bo vaš duh postal vreden 

prebivanja v popolnejših domovih, kot je ta, v katerem živite? 

11 Svet vam ponuja krone, ki pričajo le o nečimrnosti, ponosu in lažni veličini. Duh, ki zna preseči te 

nečimrnosti, ima na onem svetu še eno krono, krono Moje modrosti. 

12 Nekoč sem iskal doline, gore, morje in puščavo, da bi vam spregovoril. Tudi danes sem ugotovil, 

da obstajajo srca, ki so po miru podobna dolinam, druga pa so kot razburkano morje, kot tisto, ki se je 

spenilo, ko je Jezus z učenci v čolnu šel po njem. Eni so zaradi svoje (duhovne) vzvišenosti, ko me 

poslušajo, podobni gori, drugi pa so s svojo osamljenostjo in (duhovno) suhostjo podobni puščavi. 

13 Vi, ki poslušate mojo besedo, jo ljubite, preučujete in prakticirate. Koliko tistih, ki so si želeli 

slišati to sporočilo, ga ne morejo slišati, ker jim ta milost v tem času ni bila dana. Resnično, povem vam, 

da bo njegov odmev dosegel vse in v večji čistosti, saj k njim ne bo prišel človeški glas, ampak Božji Duh. 

14 danes obdelujem vaše srce z dletom svoje besede, učim ga čutiti bolečino drugih, kajti kdor nima 

sočutja, ne more biti moj apostol. Nočem, da bi me potrebni, potem ko so zaman trkali na vaša vrata, z 

jokom spraševali, ali so to moji izbranci, tisti, ki sem jih usposobil za skrbnike žalosti njihovih bratov, za 
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skrbnike in podpornike potrebnih. Pazite, učenci, da boste tudi sredi noči, ko boste trdno spali, zaznali 

roko, ki trka na vaša vrata. Ta potreben, ki te danes išče, je lahko tisti, ki se bo zaradi tvoje pripravljenosti 

pomagati tudi jutri spremenil v mojega delavca in olajšal tvoje poslanstvo. Koliko tistih, ki danes prihajajo 

k vam in vas prosijo za malo ljubezni, razumevanja ali pravičnosti, bo jutri ščit, ki vas varuje, ali priča, ki 

vas rešuje. Toda kaj lahko pričakujete od tistega, ki je v vsej svoji bolečini potrkal na vaša vrata in zaupal 

v vašo pripravljenost pomagati, a nato ni našel posluha? Naj pride k vam tisti, ki je zabredel v blato 

razvrata; če ga znate notranje premakniti, bo začutil kesanje. Naj se revež počuti vrednega vaše hiše in 

vaše mize, vendar ne čutite odpora do njegove revščine, morda je duhovno čistejši in bolj okrašen od vas. 

Ne varčujte svoje najboljše pozornosti in najbolj prijaznih nasmehov za tiste, ki imajo v rokah materialno 

bogastvo ali se predstavljajo v dragih oblačilih. Naj se vaše srce ne ozira na te razlike in naj razdeli 

dobrodelnost vaših darov vsem enako. Trpljenja je veliko - koliko dobrega lahko naredite na vsak dan in 

ob vsakem času! 

15 Če opazujete otroke, boste videli, da je veliko malčkov brez ljubezni, brez zakona in brez kruha. 

Če greste med mlade, boste našli boj strasti, zgrešene poti, in če se ozrete med moške in ženske, ki so 

dozoreli v življenju, boste med njimi našli tragedije, zelo grenak kelih: včasih vdovstvo, odsotnost upanja 

in vere ter prave duhovne spodbude, ki bi jih tolažila in podpirala. 

16 Samo moja beseda se lahko dotakne srca, ki je zaradi trpljenja postalo trdo, in ga naredi občutljivo. 

Mnogi med vami ste tako trpeli, da niste čutili bolečine drugih in ste bili do nje ravnodušni. 

Veliko vam govorim o bolečini in pogosto omenjam usmiljenje, ki bi ga morali imeti do svojih bratov, saj 

je na svetu toliko trpljenja, kolikor je ljudi, in v sedanjem času se trpljenje človeštva šele začenja. Zato vas 

pripravljam, da boste s svojo ljubeznijo dali novo moč svojim bratom. 

17 Če je velikim narodom zemlje všeč, da pijejo za "dobro" sveta, tako da dvignejo čašo grenkobe in 

jo izlijejo na človeštvo, vam s te skromne mize ponujam duhovno čašo, polno sladkosti in življenja, da 

boste to sporočilo prinesli tistim, ki imajo smrt v srcu in grenkobo na ustnicah. 

18 Pojdite korak za korakom po tej poti ljubezni. Naj vas viharni vetrovi prepihajo, ne da bi vas 

oslabili. Vaša ušesa bodo slišala, da ste na poti uničenja, toda okrepite se v spominu na moje besede, ko 

sem vam rekel, da bo moj plašč pokril vsakega, ki bo hodil po svetu po poti, ki sem mu jo označil s krvavo 

sledjo svojega trpljenja. 

19 Hočem, da vaš obraz odseva krotkost vašega duha, ne pa hinavščine; kajti kar vaši bratje ne vidijo, 

bom jaz sodil. - Po viharjih, ki bodo bičali to ljudstvo, bo število tistih, ki bodo ostali zbrani okoli mene, 

majhno, ker bodo mnogi obupali zaradi preizkušenj. Toda tisti, ki bodo ostali, bodo tisti, ki bodo poskrbeli 

za razcvet mojega dela. Takrat bo vse čisto, tako materialno kot duhovno. S svojo besedo sem vam namreč 

odprl pot, ki je bila zaprta zaradi zlobe in neposlušnosti ljudi. Tudi oči vašega duha so se odprle, da boste 

videli resnico. Še enkrat vam povem, da me bo gledalo vsako oko. 

Pravično kesanje, ki sem ga zahteval od vas, je namenjeno temu, da bi se v vašem življenju začela 

prenova. Zato vam pravim, da ne želim, da se pokrivate z oblačili hinavščine. Želim, da ste dobri in iskreni 

ter da s svojimi deli pričujete o resnici mojega nauka. 

20 Pridobili boste velik zaklad modrosti, ne da bi potrebovali človeške knjige, kajti vaš edini učbenik 

je ta Beseda, v kateri na vas ne bodo vplivali tuji nauki, slabe razlage ali človeške teorije, ampak samo 

Moj Zakon, ki vam bo pokazal pot vašega razvoja. 

21 Zaradi debele tančice vašega materializma ste zapadli v nevednost, zaradi katere ste se počutili 

oddaljene od božanskega in ki je pred vami skrivala svetlobo, ki mora razsvetljevati življenje duha. Takrat 

je Moj glas raztrgal to zaveso in vam pokazal Moje svetišče ter vam razkril nove nauke iz Moje skrivne 

komore srca. ob moji duhovni manifestaciji so nekateri prižgali svetilko vere, drugi pa so raje še naprej 

razmišljali o življenju v luči, ki jim jo je dajalo njihovo malo duhovnega znanja; nisem edini, ki sem vam 

lahko dal to luč; sem edini, ki sem vam lahko dal to luč Kdaj boste dojeli vse, kar morate zbrati za svojega 

duha? 

22 Ne prepovedujem vam raziskovanja narave ali kopičenja znanja, če je to v korist in napredek 

vašega človeškega življenja. Hočem pa, da se zanimate tudi za doseganje svetlobe za svojega duha, saj bo 

to edina stvar, ki jo boste odnesli s seboj od tu v onstranstvo in ki vam bo na duhovni poti koristila pri 

vašem napredku. Vsakemu od vas sem tako blizu, da me morate le nekaj vprašati s svojimi mislimi, da 

takoj prejmete moj odgovor. Očetu nihče ne more očitati, da se je umaknil od svojih otrok. Kot ljubeči 
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Pastir sem vedno bdel nad vsemi svojimi ovcami in po resnici vam lahko povem, da se nobena ni izgubila 

in se tudi ne bo, ker sem povsod. Na vsakem kraju je prisotna moja luč, življenje in ljubezen vašega Očeta 

pa utripa po vsem stvarstvu. 

23 Človek se je oddaljil od izpolnjevanja mojega zakona, danes pa vam lahko povem, da s svojimi 

nauki ljubezni pripeljem mnoge zablodele ovce na njihovo vzpenjajočo se pot. Če pa se ti vrnejo na oviro, 

bom pripeljal še druge, dokler jih ne bom vse obdržal v ogradi svoje ljubezni. 

24 Danes veš, da bolečina očiščuje dušo in srce in da ni prvič, da moraš očistiti svojo dušo 

prestopkov. Čaša grenkobe je izlila svojo vsebino na svet in bila je kot nov potop, vendar bolj boleč, bolj 

grenak in dolgotrajnejši. Prišli bodo časi, ko ljudi ne bo obvladovala in omejevala bolečina, ampak luč 

vesti. Če še vedno potrebuješ bolečino kot uzdo, je to najbolj jasen znak, da se nisi duhovno razvil. 

25 Ne pozabite, otroci moji, da se morate na goro (popolnosti) povzpeti s križem bolečine na hrbtu. 

Toda razumite, da križ, ki vas bo (duhovno) dvignil, ni križ, ki ga nosite za svoje grehe, ampak križ, ki ga 

nosite za svoje žrtve za druge. 

Moški naj bodo voditelji, branilci in zaščitniki ljudi. Ženskam, materam pravim: Molite za množice 

otrok brez staršev, brez domov in brez kruha. Vaše molitve bodo kot krila škrjanca, ki se razprostirajo, da 

pokrijejo mladiče. Toda v tem trenutku ne pomislite le na svoje, saj imajo vašo materinsko ljubezen, 

ampak tudi na tiste, ki na zemlji nimajo ničesar razen osamljenosti in lakote po ljubezni. Molite zanje! 

Kdo lahko bolje kot vi razume hlad, praznino in žejo teh nežnih src? Molite in kmalu bodo dobili kruh, 

zavetje in ljubezen. To je prava priložnost za usmiljenje. 

26 Izgnani ste na Zemljo, na ta planet, ki ga je človek spremenil v dolino solz, čeprav je čudovit vrt, 

ki ga je Stvarnik obdaril s svojimi blagoslovi. Toda ljudje se bodo naučili razumeti, da jim je bilo 

namenjeno priti na svet v tem času, da bi to puščavo stiske in bolečine spremenili v raj svetlobe, v kraj 

bratstva in miru, kjer se izpolni moja zapoved: "Ljubite drug drugega!" 

27 Med tistimi, ki me poslušajo, so tudi neverniki, ki hočejo, da bi verjeli, otipati (z rokami) kot 

Tomaž. Pravim jim, da se bodo nekega dne povezali z menoj iz duha v duh. Najprej naj umijejo svojo 

posodo od znotraj in od zunaj, da se bo moja beseda spustila vanjo kot rosa milosti in življenja za duha. 

28 Bolniki se hočejo dotakniti mojega oblačila kot v drugi dobi, da bi jih vera ozdravila. Jaz pa vam 

pravim: Zakaj se s svojimi čistimi mislimi, s svojo gorečo molitvijo ne dotaknete mojega božanskega 

Duha? Dobili bi vse, kar potrebujeta vaš duh in vaše telo. 

29 To je nauk, ki vam ga dajem, s katerim vam omogočam, da ves čas gledate knjigo, ki sem jo odprl 

pred vami. To je Knjiga moje večne modrosti, ki vam jo danes pokažem odprto pri šestem pečatu, pri 

čemer kot tolmača uporabljam Nosilca glasu, ki sem ga pripravil. 

30 Vseskozi ste želeli preučevati mojo pojavnost, da bi spoznali mojo voljo in moje zapovedi, in jaz 

sem odgovarjal na vaša vprašanja, ker me vsakdo, ki me išče iz ljubezni in v želji po resnici, najde, me 

vidi pred seboj, me čuti in se osveži z mojo ljubeznijo, tako kot sem jaz poln veselja, ko mi moji otroci 

kažejo sadove, ki so jih dosegli s svojimi deli ljubezni in usmiljenja, s katerimi so olajšali bolečino svojih 

bratov. 

31 V tej knjigi, ki sem jo ponovno odprl pred vami, so zajeti vsi Moji nauki, in kar je zapisano v njej, 

boste spoznali, kar bo v vašo srečo, saj vas bo vodilo po poti vašega razvoja navzgor. 

32 Želite prejemati moje navdihe, ki jih vedno obilno prekipevam, vendar jih ne uporabljate. Ali boste 

danes, ko z vami komuniciram prek človeškega uma, še naprej dvomili v moje nauke in mojo navzočnost 

med vami? - Ne govorim mrtvim ali bitjem brez razuma, ampak vam, ki ste ljudje, imate vest in me 

poznate. 

Če bi govoril z mrtvimi, bi že vstali iz grobov, če bi govoril s kamni ali naravnimi elementi, bi že 

pričali o meni. Toda nezaupanje mojih otrok ne bo ustavilo mojega učenja in ta knjiga bo še naprej 

govorila o resnici, življenju v milosti in o posmrtnem življenju. 

33 Kaj iščete v mojem nauku, kaj želite vedeti, otroci moji? "Svetloba," mi pravijo nekateri. "Želimo 

najti mir," slišim govoriti druge. Povem vam: Če se pripravite, boste v moji besedi našli vse, po čemer 

hrepeni vaš duh. Ta narod sem pripravil kot rodovitno in blagoslovljeno polje, s katerega lahko vidite goro 

novega Siona, deželo, ki vas čaka. In jutri, ko boste šli skozi svet in izpolnili svojo nalogo, se boste v duhu 

znašli na poteh onstranstva in vsi boste združeni v eni "dolini" in boste z menoj tvorili enega duha. 
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34 Študirati morate, da boste razumeli vzroke za dogodke tega časa: Zakaj je Elija prišel v tem času in 

zakaj vam dajem svojo besedo. V vseh časih je Elias prišel kot moj predhodnik, da bi pripravil duha vseh 

ljudi. Prvič je Elija prišel na zemljo, se približal srcem ljudi in ugotovil, da so zasvojeni s poganstvom in 

malikovanjem. Svetu so vladali kralji in duhovniki, ki so se odvrnili od izpolnjevanja božanskih zakonov 

in vodili svoja ljudstva po poteh zmede in laži. Postavili so oltarje različnim bogovom, ki so jih častili. 

Elija je v tistih dneh vstal in jim spregovoril z besedami, polnimi pravice: "Odprite oči in spoznajte, da ste 

oskrunili Gospodov zakon. Pozabili ste na zgled njegovih poslancev in padli v kulte, nevredne živega in 

mogočnega Boga. Potrebno je, da se prebudite, pogledate k njemu in ga priznate. Izničite svoje 

malikovanje in dvignite svoje oči nad vsako podobo, s katero ste ga predstavljali." 

35 Elija je slišal moj glas, ki mu je govoril: "Umakni se od tega hudobnega ljudstva. Povej mu, da 

dolgo časa ne bo več dežja, dokler ne boš ukazal v mojem imenu." - Elija pa je rekel: "Dežja ne bo več, 

dokler moj Gospod ne določi ure in dokler moj glas ne ukaže." In tako je odšel. - Od tistega dne je bila 

zemlja suha, časi, določeni za dež, so minili, a dež ni prišel. Na nebu ni bilo videti nobenega znaka dežja, 

polja so občutila sušo, živina je postopoma odmirala, ljudje so kopali v zemlji, da bi pogasili žejo, a je niso 

našli, reke so presahnile, trava je usahnila, ker je podlegla žgočim sončnim žarkom, zato so ljudje klicali 

svoje bogove in jih prosili, naj jim vrnejo ta element, da bi sejali in želili semena, ki bi jih nahranila. 

36 Elija se je po božjem ukazu umaknil, molil in čakal na Gospodovo voljo. Moški in ženske so se 

začeli seliti s svojih domov in iskati nove dežele, kjer jim ne bi primanjkovalo vode. Povsod je bilo videti 

karavane in zemlja je bila povsod izsušena. 

37 Leta so minevala in nekega dne, ko je Elija dvignil duha k Očetu, je slišal njegov glas, ki mu je 

rekel: "Poišči kralja, in ko ti dam znamenje, se bodo vode spet spustile na to deželo." 

38 Elija, ponižen in poslušen, je šel h kralju tistega ljudstva in pokazal svojo moč pred častilci lažnega 

boga. Nato je govoril o Očetu in njegovi moči in pojavila so se znamenja: Na nebu so se pojavljale strele, 

grom in ogenj, nato pa je v potokih padal življenjski dež. Polja so bila spet zelena, drevesa so bila polna 

sadja in vladalo je blagostanje. 

39 Ljudje so se ob teh dokazih prebudili in se spomnili svojega Očeta, ki jih je poklical in opomnil po 

Eliji. 

40 Elijevi čudeži so bili v tistem času številni in zelo veliki, da bi spodbudili ljudstvo. 

41 V drugi dobi se je pojavil Janez Krstnik, ki je svetoval kesanje in pripravljal srca na sprejem 

Mesije. Ta blagoslovljeni predhodnik je govoril množicam, ker se je bližal čas Jezusovega oznanjevanja in 

so ga morale spoznati. - Krstil je z vodo in jo izlil tudi na Jezusa ter mu rekel: "Učitelj, zakaj te moram 

krstiti, čeprav si brez madeža?" Na to je Jezus odgovoril: "Zato je treba narediti tako, da lahko začnem 

svoje dnevno delo s tem, da pokažem pokorščino, da bi se ti, ki hodijo za menoj, vedeli očistiti in opremiti, 

ko se bodo lotili opravljanja svoje naloge." 

42 Elija, duh velike moči, ki ga človeštvo ni prepoznalo, je bil vedno moj pripravljalec. Danes je 

ponovno prišel, da bi pripravil označene, ki mi bodo služili kot glasniki, in vse ljudi. 

43 Če se boste pripravili in preučevali moje nauke, da bi spoznali mojo voljo, vam bo Elija priskočil 

na pomoč ter vam bil v oporo in prijatelj. 

44 Elija je (božanski) žarek, ki razsvetljuje in vodi vsa bitja ter jih vodi k meni. Ljubite ga in ga 

častite kot svojega začetnika in priprošnjika. 

45 Učenci, če želite vstopiti v nebeško kraljestvo, delati pravična dela, izpolnjevati Zakon, potem 

bodo moje delo priznali vsi in bo med religijami in učenji izstopalo kot edina pot, ki sem jo določil 

ljudem. 

46 Pridite k meni, da vam pomagam pri pripravi, sedite za mojo mizo, kjer imam za vsakega od svojih 

učencev pripravljeno mesto, od koder boste poslušali moj nauk. Ne skrbite, ali je oseba, po kateri se 

razodevam, moški ali ženska, starec, mladenič ali otrok. Raziskujte moje nauke, dokler ne najdete 

božanskega pomena te besede; potem boste čutili mojo navzočnost v vsakem od mojih izbrancev. 

Izkoristite te trenutke, saj boste pozneje obžalovali, če tega ne boste storili. 

47 Naj to ljudstvo raste, kot rastejo drevesa z množenjem svojih vej, kot se širijo reke z nastajanjem 

novih rek in potokov. Poglejte, kako iz ene skupnosti nastajajo nove skupnosti v pokrajinah in mestih! 

48 Moj Duh je tisti, ki jih je poslal (poklicane) v različne pokrajine, da bi jim posredovali sporočilo o 

spiritualizaciji. Zakaj se nekateri odvrnejo od načel duhovništva, ki sem jim jih pokazal - to je, da dajejo 
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ljubezen brez lastnega interesa in da prakticirajo usmiljenje - in prodajajo storitve, ki jih opravljajo, z 

darovi, ki jih niso nič stali? Ali se ne spomnite, da sem vam že pri prvih naukih, ki ste jih slišali, rekel, naj 

bdite in molite, ker skušnjava preži na vaše korake? Razmislite in spomnili se boste, da sem vam tudi 

rekel, da vam lahko dam več, kot lahko od mene zahtevate, zato se omejite na to, da od mene prejemate, 

kar je dovoljeno. 

49 Vedite, da sta v knjigi vaše usode zapisana dan in ura, ko se bodo vrata onstranstva odprla, da 

sprejmejo vašega duha. Od tam boste videli vse svoje delo na zemlji, vso svojo preteklost. Ne boste želeli 

slišati glasov očitkov ali pritožb zoper vas ali videti tistih, ki vas označujejo za povzročitelja svojega zla! 

50 Kakšno trpljenje, kakšno bolečino občuti duh, ko pride v svet svetlobe in miru in sliši, da je tam 

slišati stok njegovih žrtev. Če ne želite preživeti te kritične situacije, že zdaj obdelujte polja, ki sem vam 

jih zaupal, in na njih posejte seme mojega nauka v vsej njegovi čistosti. Ne čutite se nesposobni opravljati 

dela, ki so me vredna, in ne zapuščajte svojih poljedelskih orodij, ko je delo le napol opravljeno, da bi 

pozabili na to poslanstvo in se znova prepustili skušnjavam sveta. 

51 Hitro pridite in poslušajte mojo besedo. Ne pozabite, da je zelo blizu dan, ko ga ne boste več slišali 

v tej obliki. Za vas je že minil čas, ko so morali preroki stopiti pred ljudstvo in ga opomniti, naj se pokesa, 

ter mu zagroziti z Božjo pravico, če ne bo upoštevalo tega opozorila. Danes želim, da ste preroki, ki 

prebujajo človeštvo in mu posredujejo to nebeško sporočilo. Na vaši poti bom delal čudeže in vam dal 

orožje resnice, s katerim se boste borili, kajti borili se boste. 

52 S pravičnostjo svojih dobrih učencev bom poravnal mnoge krive poti. Duhovna prisotnost Božjega 

ljudstva, imenovanega Izrael na zemlji, se bo pokazala med ljudmi in mnogi bodo spoznali, da ima to, kar 

je bilo predstavljeno v materialni obliki, visok duhovni pomen. 

53 Čeprav so bili duhovi, ki so oblikovali to ljudstvo, razpršeni po svetu in Duhovni dolini, da bi 

izpolnili dolžnost pokore, bodo zdaj zaradi moje ljubezni, združeni z lučjo Svetega Duha, ki osvetljuje pot 

njihovega razvoja, na svoji poti združili vse, ki hrepenijo po svobodi, miru, resnici in pravici, ljubezni in 

odrešitvi. 

54 Resnično, povem vam: Božje ljudstvo je brezmejno, vsi mu duhovno pripadate. Zato tega ljudstva 

ni mogoče omejiti na en narod ali eno raso. Izraelsko ljudstvo, ki so ga preroki in patriarhi prvih časov 

imenovali Božje ljudstvo, je simbol univerzalne družine, ljudstva, ki ga sestavljajo bitja, modro izbrana za 

moje namene, in ki sem ga uporabil kot orodje, prenašati moje nauke človeštvu kot knjigo, odprto pred 

ljudmi - knjigo, ki govori o duhovnem in materialnem razvoju, božanskih razodetjih, prerokbah, človeških 

razlagah, uspehih in napakah tega ljudstva, sijaju in zatonu, svobodi in suženjstvu, svetlobi in 

Temačnost. To ljudstvo ne bo imelo več "obljubljene dežele" pod svojimi nogami. Njegova naloga je, da 

išče izgubljene, šibkim vliva nov pogum in jim kaže pot iz puščave, za katero so vrata novega Jeruzalema, 

duhovnega mesta, v katerem boste večno prebivali s svojim Učiteljem. 

55 Sto štiriinštirideset tisoč označenih ima nalogo, da se z vso gorečnostjo zavzemajo za Zakon, 

spodbujajo ljudi na poti in branijo vero. Bili naj bi vojaki miru, mojstri v moji modrosti, zdravniki za vse 

bolezni, tolažniki in preroki. 

56 Generacije tega časa so bile priča velikim dogodkom. Ne da bi se tega zavedali, živite v veliki 

bitki, ki se ne odvija le na vaših bojiščih ali med vojskujočimi se narodi, temveč na mnogih področjih. 

Resnična bitka poteka v duhovnem, kamor vaše oči ne prodrejo, v človeškem umu in srcu, pri 

znanstvenikih in vernikih ter v vseh človeških institucijah. Razlog za to je, da se bliža nov čas, ko se bo 

moral odpreti sedmi pečat in bosta v duhovih zmagali pravičnost in svetloba. Pred tem bom moral na 

zemljo poslati duhove, ki bodo polni moje milosti in bodo ljudi vodili kot otroke, da bodo lahko dosegli 

odrešitev. 

57 Molite in začutite, kako Elija hiti skozi prostor od enega konca do drugega, širi svetlobo po temnih 

poteh, rešuje tiste, ki so zašli s poti, očiščuje umazane, prebuja tiste, ki spijo v nevednosti, in vse spravlja v 

red, kajti to je njegov čas. Ne bojte se ga, ljubite ga, saj je prišel kot pastir, da bi vas popeljal k Očetu, na 

nebeško oviro, ki vas čaka. 

58 Moja beseda in vse prerokbe se bodo uresničile. 

59 V drugi dobi ste moje roke pribili na les, iste roke, ki so ozdravljale bolnike in božale otroke, 

mladeniče in starce. Danes sem razkril svoje pravice, a ne zato, da bi zavrnil križ, na katerem ste me 

povzdignili; ne, ljubljeni otroci, danes jih ljubeče razpiram, da bi vam podelil svoj blagoslov. 



U 53 

140 

Moj mir z vami! 
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Navodila 54  
1 Blagor tistim, ki zapustijo svoje materialne dobrine, da bi me poslušali. 

2 Tisti, ki so uporabljali moja navodila, so postali močni, in ko jih je prizadela preizkušnja, so 

namesto obupa začeli razmišljati in moliti ter začutili, da v tistih trenutkih božanski navdih pride v njihove 

misli kot žarek svetlobe, ki osvetljuje pot njihovega duhovnega razvoja. 

3 Resnično, povem vam: kdor se zna pripraviti in okrepiti v izpolnjevanju mojega zakona, bo šel 

skozi vse v enem kosu, tudi če bo šel skozi nevihte ali ogenj. - Tudi tistim, ki so v veri zmogli prestati 

preizkušnjo, ki je prizadela njihovega duha, ponavljam, naj se ne "uležejo v posteljo", kajti prišle bodo 

nove preizkušnje in takrat morajo biti pripravljeni. Veliko je takih, ki so bili ob koncu velike preizkušnje, 

ko je bilo "dnevno delo" skoraj končano, tik pred tem, da padejo, saj jih je premagala teža njihovega križa. 

Toda v teh trenutkih so slišali moj glas, ki jih je spodbujal, naj dosežejo končni cilj, ki je že blizu. 

4 Če življenjske preizkušnje pripisujete naključju, boste težko močni. Toda če se zavedate, kaj je 

sprava, kaj sta pravičnost in povračilo, se boste v svoji veri dvignili in se predali, da bi zmagali v 

preizkušnjah. 

5 Moja volja je, da vašo dušo preizkušam na različne načine, saj jo oblikujem, oblikujem in 

izpopolnjujem. Za to uporabljam vse stvari in vse ljudi; kot orodje uporabljam tako pravičnega kot 

hudobnega človeka. Enkrat uporabim svetlobo, drugič pa naredim temo za svojega služabnika. Zato vam 

pravim: Ko se znajdete v kritični situaciji, se spomnite name, svojega Učitelja, ki vam bo z vso ljubeznijo 

razložil razlog za to preizkušnjo. 

6 So čaše, ki jih morajo piti vsi, nekateri prej, drugi pozneje, da bi me vsi razumeli in ljubili. 

Nesreča, bolezen, obrekovanje, sramota so zelo grenke čaše, ki ne dosežejo le ustnic grešnika. Ne 

pozabite, da je Najsvetejši izpraznil najbolj grenko čašo, ki si jo lahko predstavljate, v tistem Drugem 

času. Poslušnost, ponižnost in ljubezen, s katerimi se pije kelih trpljenja, bodo križ naredile lažji in 

preizkušnja bo hitreje minila. 

7 Svet je šola za duhove, vaše telo je le orodje. Na zemlji prestopate različne stopnje lestve do 

duhovne popolnosti, po kateri se duhovi vzpenjajo k meni, gnani z močjo svojih zaslug in prizadevanj, da 

bi dosegli Očeta z ljubeznijo, ki so jo dali svojim bratom. Kdor ne prehodi te poti boja, ne bo vedel, kdo je 

njegov Stvarnik, in ne bo poznal samega sebe. 

8 Kdor zanika svojo usodo, zavrača častno ime "otrok Moje božanskosti". Če ne verjame v moj 

obstoj, ne more verjeti v mojo ljubezen. 

9 Če je bilo za nekatere to življenje izredno grenko in žalostno, vedite, da ta obstoj ni edini, da je 

dolg le na videz in da je v usodi vsakega bitja skrivnost, v katero lahko prodrem le jaz. 

10 Ta glas vam ni rekel: to besedo morate ubogati. Reklo vam je le: iščite resnico, ljubezen, mir, in če 

to najdete v mojem nauku, ki ga poslušate v tem času, iščite naprej. Če pa ga tu niste našli, ga še naprej 

iščite. 

11 Vsakemu od vas se razodevam, včasih po vašem srcu, drugič v vašem duhu. 

12 Ob mojem glasu odpuščanja bodo mrtvi vstali v življenje milosti, se osvobodili zmede svoje duše 

in izpolnili moj zakon, ki vam pravi: "Ljubite drug drugega." Kjer ni odpuščanja - ki vedno izvira iz 

ljubezni -, ne bo ne kesanja ne dobrih del in ne bo odrešitve. 

13 Koliko duhovno mrtvih ljudi mora tavati po svetu in čakati, da jih telesna smrt pripelje v mojo 

navzočnost, da bi slišali Gospodov glas, ki jih dvigne v resnično življenje in jih poboža. Kakšno 

hrepenenje po obnovi so lahko gojili na zemlji, saj so se imeli za nepreklicno in za vedno izgubljene, 

čeprav so se čutili sposobne resničnega kesanja in pokore za svoje prestopke? 

14 Poleg tistih, ki jim je bila odvzeta rešitev duše in so prišli k meni brez upanja, pa so v mojo 

navzočnost prišli tudi tisti, ki so jih znanstveniki obsodili na smrt glede telesa. Jaz, ki imam življenje, sem 

jih iztrgal iz krempljev telesne smrti. Kaj pa počnejo v svetu tisti, ki sem jim zaupal zdravje duše in telesa? 

Ali se ne zavedajo visoke usode, ki jim jo je Gospod zaupal, da jo izpolnijo? Ali moram jaz, ki sem jih 

poslal s sporočilom zdravja in življenja, nenehno sprejemati njihove žrtve? 

15 Zdaj, ko mi predstavljate svojo žalost in me prosite za moč, vam pravim: zaupajte vame in vsi 

boste potolaženi. 
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Vsi ne slišijo moje besede, kot jo slišite vi, toda moja moč in moja luč sta očetovska dediščina za vse 

duhove. Vi pa postanete šibki in se pustite premagati preizkušnjam. 

16 Samo jaz, tvoj Oče, slišim in razumem tvoje srce. Še niste našli prave ljubezni drug do drugega. 

Prav tako vam svetujem, da ne iščete podob svetnikov ali simbolov, ki bi vam lahko prinesli olajšanje. 

Naučite se moliti z duhom, prebudite občutljiva vlakna svojega bitja, da boste čutili mojo navzočnost in z 

menoj uživali mojo ljubezen. Ne počuti se odtujenega od svojega Očeta. Ali pa ste se tako oddaljili od 

mene, da me ne prepoznate več? 

17 V tem času vidim, da so se ljudje navadili na greh. Razplamtijo se strasti, otroci zgodaj izgubijo 

nedolžnost in vzamejo prepovedan sad. Človeštvo je stopilo na pot zla in iz generacije v generacijo postaja 

vse bolj propadajoče in tone vse globlje. Zato sem še enkrat prišel, da bi se razkril med vami. 

18 Molite in razumite mojo besedo. Ne molite le zase, ampak tudi za vam znane in neznane brate, 

materialne in duhovne. 

19 Ne poznate duhovne revščine, v kateri danes živi človeštvo. Posredovanje ljudstva in njegov boj 

sta potrebna, da bi luč prišla do vseh duhov. 

20 Očistite tiste, ki so se oskrunili. Razkrij jim darove njihovega duha, postavi jih na pot kot majhne 

otroke in jih vodi k meni. Na svoji poti boste našli veliko bolnih ljudi, ki jih znanost ne bo ozdravila, 

vendar boste med seboj našli možnost, da ozdravite njihovo trpljenje: Ozdravili jih boste s svojo 

ljubeznijo, z dobrim vplivom, ki ga boste imeli, s prenovo, za katero jih boste spodbudili. S pomočjo 

znanja mojega nauka, ki jim ga posredujete, bodo odkrili, da je zdravilni balzam v duševnem miru in 

izpolnjevanju dolžnosti, v medsebojni ljubezni. 

21 Ne želim, da bi moji otroci zamudili priložnost za svojo odrešitev. Če me bodo veliki grešniki 

iskali v ponižnosti in kesanju, jim bom odpustil njihove prestopke in jim ponudil priložnost, da obnovijo 

svoje življenje. Sprostim svoj klic največjim grešnikom, da bi jih odrešil in rešil. 

22 Navdihnil sem srce mladih, mladeničev in devic, da bi oblikovali nove generacije. Zato sem jih 

očistil, in če bodo znali v svojih otrocih izpolniti nalogo, ki sem jim jo zaupal, in če bodo te duhove 

opremili in jih vodili po poti dobrega, bom z njimi komuniciral, vi pa se boste naslonili na te nove rodove 

in oni bodo nadaljevalci tega dela. 

23 Ohranite milost, ki sem jo zapustil med vami. Kmalu se bodo pojavili tisti, ki bodo želeli preprečiti 

napredovanje Mojega dela. Bili pa bodo tudi drugi, ki bodo, ko me bodo prosili za pomoč, prejeli čudež, in 

četudi ne bodo med mojimi učenci, bodo pričevali o meni in rekli: "Gospod me je ozdravil." Drugi bodo 

rekli: "Izgubil sem najdražjo stvar in On mi jo je vrnil." 

24 Ne branite mojega dela z lažnimi pričevanji in nikoli ne lažite, saj vas nisem učil lagati. Moja dela 

so vedno glasnejša, in če jih znate razlagati, boste v njih našli mojo ljubezen in usmiljenje do ljudi. 

25 Ko slišite neumne besede, molčite, kot je molčal Jezus pred farizeji. Vendar se ne bojte, da se bo 

vaša "obleka "* raztrgala. Zagovoril te bom in te povzdignil pred tvojimi brati. Ti ljudje, ki vas obsojajo, 

bodo potem videli, da niste zašli s poti, ampak da ste se mi približali. 

Pazite na svoja dejanja in se bojte le večnega sodnika, ki vas vedno vidi. 
* Ta figurativni izraz se nanaša na škodo ugledu, časti, osebi. 

26 Z nežnostjo in duhovnostjo pričujte, da ste me slišali, in takrat se bodo mnogi spreobrnili. Če ne 

najdete razumevanja, molčite in odpustite. Če boš združil svoje telo z duhom in izpolnjeval moj zakon, 

boš pridobil milost za človeštvo. 

27 Spomnite se, blagoslovljeno ljudstvo, da sem vam na vseh zbornih mestih povedal, da se za 

človeštvo bližajo časi bolečine, preizkušnje in sodbe, ki ga bodo očistili. Sporočam vam tudi, da bo po tem 

času na zemlji veselje. 

28 Že leta poslušate ta sporočila, ki so nauki, s katerimi vas pripravljam na učenca, da boste jutri v 

življenja svojih bratov prinašali svetlobo in jim kazali dobro pot - tako bitjem, ki živijo v telesu, kot tistim, 

ki so brez telesa. Moja volja je, da pustiš dober zgled kot seme prihodnjim rodovom; da ti razodetja, ki 

sem ti jih dal, služijo za krepitev tvojega duha v moji modrosti in tvojega srca v dobroti ter da iz njega 

odstranijo ves plevel, ki je dolgo rasel v tvojem bitju. Vendar vam z žalostjo povem, da še vedno ne čutite 

moje besede, da ste zaspali za te manifestacije in da vaša dela ne pričajo o mojem nauku. 
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29 Želel sem, da bi vsi tvorili eno srce, eno voljo, vendar vidim, da še vedno ostajate v svoji 

razdvojenosti. 

30 Povedal sem vam, da se na vseh vaših krajih zbiranja razodevam kot edini Bog, ki vas vse enako 

ljubi. Vendar nekateri drugim odrekajo duhovne darove in resnico. Kako lahko verjamete, da na ta način 

poveličujete moj nauk? 

31 Ne le z vedenjem, ki ga kažeš na teh krajih zbiranja, ampak z vsemi dejanji svojega življenja si 

prizadevaj, da bi mi bil všeč in da bi mi služil. Toda do tega trenutka se niste držali mojega zakona, ne v 

duhovnem ne v materialnem smislu, in ste še vedno začetniki, ki nočejo verjeti. Ali ne želite, da bi vas še 

naprej vodil Kristus, ki vam je rekel: "Jaz sem Pot, Resnica in Življenje"? Ali ne želite, da vas Ljubezen 

reši, da vas naredi močne, vesele in mirne, da vas bo v uri neviht in stisk podpirala in varovala? 

32 Zavedajte se, da sem vam dal modrost, ki presega vse človeške znanosti: modrost obvladovanja 

naravnih sil. Toda niste razumeli, kako se odzvati mojemu glasu kot poslušne ovce. Ali trdite, da se vam ti 

elementi zaradi vaše neposlušnosti priklanjajo kot predani služabniki? 

33 Ali zdaj razumete, zakaj je nujno, da poslušate moje nauke, prav tako kot je nujno, da o njih 

razmišljate, da jih čutite in izvajate v praksi? 

Govoril sem vam, da bdi in moli, da se ti ne bi nepričakovano zgodilo kaj hudega, vendar niste hoteli 

ne bdeti ne moliti. Ko so vas preizkušnje bičale, ste verjeli, da sem vas kaznoval ali zapustil. Šele takrat 

pomislite na molitev, na prošnjo, naj vas ne pustim same. O, če bi le razumeli, da vas ne zapuščam in da 

ste vi tisti, ki me pozabljate! 

Vedeti morate, da ni sekunde, ko vam ne bi česa dal, po drugi strani pa pogosto živite celo življenje, ne 

da bi mi karkoli ponudili. 

34 Te nauke vam dajem zato, da boste vedeli, da sem vedno z vami, da vse slišim in vse vem, - da ne 

boste zavračali mojih koristi in da se v svojih preizkušnjah ne boste počutili osamljeni in žalostni. 

35 Koliko od vas se potem, ko postanete ljudje, obnaša kot nehvaležni otroci, ki ne poslušajo 

nasvetov svojih staršev in se kot nesmisel spuščajo na nevarne življenjske poti, da bi se pozneje, ko se že 

močno spotaknejo in doživijo razočaranja, ustavili in s solzami obžalovanja vzkliknili: "Ah, če bi le 

poslušal svojega očeta, ne bi doživel toliko trpljenja in se ne bi tako oddaljil s prave poti!" 

36 Včasih je že prepozno, ko se zavedajo svoje krivde. Preseneti jih smrt, ki jim ne dovoli, da bi se 

vrnili v očetovo hišo in padli na kolena pred tistimi, ki so jim odrekli oblast. 

37 Kakšna neizmerna bolečina za tiste, ki so videli, da se bliža njihov zadnji trenutek, ne da bi mogli s 

solzami omočiti obraza svojih staršev ali iz njihovih ust slišati besede odpuščanja! 

38 Ko premišljujete o teh preizkušnjah, si včasih rečete: "Kako je mogoče, da gre Bog v svoji popolni 

pravičnosti tako daleč, da odreče to veselje tistemu, ki je že spoznal svojo krivdo in se je pokesal? - Jaz pa 

vam odgovarjam, da te milosti ne bo prejelo telo, ampak duša, za katero bo vedno dovolj časa, da se umije 

s svojih madežev, in tudi časa, da obrodi sadove svojega kesanja. 

39 Da vaša duša ne bi zablodila na nevarnem zemeljskem romanju, je bila obdarjena z višjo lučjo, ki 

je duh. Poleg tega je bil svet vedno osvetljen s svetlobo mojega nauka in mojih razodetij, od prvih dni 

vašega obstoja na tem svetu do večnosti. 

40 Vedno sem vas razsvetljeval, da bi vaš utelešeni duh, ko se vrne v duhovno življenje, lahko bival 

na visokih ravneh bivanja. 

41 Preljubi ljudje, orodje mojih manifestacij v tem času, poduhovite se, tako da boste pravi razlagalec 

moje besede vi s svojim razmišljanjem, življenjem in besedo. Razumite, da so potrebni živi zgledi, da bo 

človeštvo verjelo vame. 

42 Kdo od vas bo postal veliki duh, ki bo ljudi vodil k resnični duhovnosti? Spiritualizacija, to je 

duhovni razvoj navzgor, se mora manifestirati skozi um in občutke, da bi lahko bila odrešitev človeštva. 

43 Učenci, za velika dela sta potrebna visok um in čisto srce. Razvijajte svoje lastnosti in bodite 

odlični. Zakaj vas prosim, da bi bili enotni, ljudje? Ker vem, da se vojna zaradi pomanjkanja bratstva med 

ljudmi približuje kot vihar, ki ruši vse, in ker želim, da bi opazovali in bili ljudje 

mir, vojska vojakov v službi dobrega. Ko se boste lotili opravljanja tega poslanstva, me nosite v svojih 

srcih; brez mene ne morete storiti ničesar. Kdo sem?: Kristus. In kdo je Kristus?: On je Božja ljubezen. 

Zato vam pravim: Nosite me v sebi in ne boste pogubljeni. Pač pa boste premagali vse težave in dosegli 

večnost. 
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44 Ne pozabite, da so božanske moči le pri ponižnih in da se nikoli ne spustijo, da bi laskale človeški 

nečimrnosti. 

45 Res je, mnogi si umažejo dušo, vendar jih ne obsojajte, saj ne vedo, kaj delajo. Tudi njih bom rešil, 

ne glede na to, da so me pozabili ali me nadomestili z lažnimi bogovi, ki so jih ustvarili v svetu. Tudi njih 

bom pripeljal v svoje kraljestvo, čeprav so zdaj - ker sledijo lažnim prerokom - pozabili na prijaznega 

Kristusa, ki je zanje dal svoje življenje, da bi jih naučil svojega nauka ljubezni. 

46 Za Očeta nihče ni "zloben", nihče ne more biti, saj je njihov izvor v meni. Zapleteni, slepi, nasilni, 

uporniški - takšni so postali številni moji otroci zaradi svobodne volje, s katero so bili obdarjeni. Toda v 

vseh bo zasijala svetloba in moje usmiljenje jih bo vodilo po poti do odrešitve. 

47 Moč materije in vpliv sveta sta vas danes spremenila v egoiste. Toda materija ni večna, prav tako 

ne svet in njegov vpliv, jaz pa sem potrpežljivi Sodnik, katerega pravica je Gospod življenja in časa. Ne 

sodite tistih, ki me zanikajo, ker vas bom potem spoznal za bolj krive od njih. 

48 Ali sem povzdignil glas, da bi obsodil svoje usmrtitelje? Ali jih nisem blagoslovil z ljubeznijo in 

nežnostjo? Če bi le razumeli, da so mnogi od tistih, ki so zaradi tega prekrška v svetu začasno zašli s poti, 

danes očiščeni v duhovnem svetu! 

49 Poglejte, kako vam moja beseda kaže pot in vas vodi! Dajem ga vsem, ker vas vse ljubim in iščem. 

Ne čakajte, da vas vihar preseneti kot izgubljene ali zaspane, kajti takrat bo prišlo do "škripanja z zobmi". 

Mojega načrta odrešitve še ne poznate, zato morate le zaupati vame in me ubogati. 

50 Ali se zavedate, kako skromna je moja beseda, kako nepomembni so služabniki, po katerih 

prenašam svoj glas, in kako revno je okolje, v katerem se razodevam? Ne bodite presenečeni, ko boste 

izvedeli, da bo v tej dobi prav ta nauk vodil in usmerjal usode vsega človeštva! 

51 Božanske misli so Moji navdušeni glasniki prevedli v besede, ki so združene v stavke oblikovale 

in vzpostavile duhovni nauk, poln razodetja in popolnih naukov. 

52 To je obljubljeni Tolažnik, to je napovedani Duh resnice, ki vas bo naučil vsega. Priprave se že 

začenjajo, prihaja čas, ko boste potrebovali tistega, ki vas bo vodil s plemenitostjo in preprostostjo svojega 

srca, z modrostjo in pravičnostjo, ker ima moč v svojem duhu. 

53 Ljudje potrebujejo tiste, ki znajo trdno stati v preizkušnjah, tiste, ki poznajo velike boje sveta in 

duha. Oni so tisti, ki lahko usmerjajo in vodijo človeštvo, saj v njihovih srcih ne bo želje, da bi kogar koli 

zatirali ali nadvladali. Ne morejo se prepustiti sebičnosti, saj so v trenutkih vzvišenosti občutili usmiljenje 

Gospoda, ki jih je obdaril z ljubeznijo, da bi lahko to usmiljenje posredovali svojim bratom. 

54 Če se ne boste združili, ne boste mogli odgovoriti ljudem; če se ne boste združili, se ne boste mogli 

zaščititi pred njihovimi napadi. Kmalu bo prišla bitka in takrat vas moram najti zaščitene in opremljene s 

srci, ki imajo luč in vero. Takrat boste že znali odpustiti tistim, ki vas žalijo, saj veste, da vam vaši bratje 

te rane prizadenejo iz resnične nevednosti. 

55 Ko se bo začela bitka, želim, da se na žalitve svojih bratov odzovete z odpuščanjem in ljubeznijo. 

56 Vzemite tudi vi svoj križ! Ali pa verjamete, da Kristusov križ ni breme? Misliš, da so moje naloge 

majhne? - Naloge tistih, ki mi sledijo, ne bodo niti majhne niti lahke. Lahka dela so za duhovno šibke, za 

srca brez ljubezni. 

57 Časa ne smete več izgubljati, saj se bliža čas, ko se bodo pojavili močni tega ljudstva, da bi 

tlakovali poti, ki vas bodo pripeljale do velikega praznika, ko boste čutili mojega Duha bližje sebi. 

58 Med navzočimi vidim tiste, ki se polni veselja, ker čutijo in razumejo moj navdih, pripravljajo na 

to bitko. Zavedajo se, da lahko zmagajo le z resnico, duhovnostjo in ljubeznijo. 

59 Pridite k meni, pohitite na ljubeči klic, ki vam ga pošilja vaš Oče, da bi se daleč od temnih poti 

bolečine ali nevednosti nasitili z mojim mirom in mojo svetlobo ter nato enako storili svojemu bližnjemu. 

60 Nisem prišel samo zato, da bi vam naložil naloge ali odgovornosti. Prišel sem tudi k vam, da bi 

posušil vaše solze in prisluhnil vašim pritožbam. 

61 Danes hodite za svojim Odrešenikom in jaz vam pomagam pri vašem križu. Preden pa se vaše 

popotovanje na tem svetu konča, ponesite veselo novico v pokrajine. 

62 "Človek ne živi samo od kruha" in ta svet je duhovno lačen. Zato lahko svojim bratom ponudite to 

hrano, ki sem vam jo zaupal. 
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63 Moj nauk je pot, ki vam kaže, kako živeti v miru na zemlji, in ki vas bo približala Očetu, ko boste 

živeli v Duhu. Kje je bratstvo, ki sem ga učil ljudi? Na zemlji ga ni, ker ste dolgo časa dopuščali, da je 

plevel rasel med pšenico. Med ljudmi je razširjena neprijaznost in nesoglasja. Niso se prepoznali kot bratje 

v Bogu, pa vendar trdijo, da me prepoznavajo in celo ljubijo. 

64 So gospodarji in služabniki, sodniki in obtoženi, usmrtitelji in žrtve, vendar so vsi bratje. Moja 

beseda tega časa bo v človeštvu povzročila velik pretres, saj bo kot sodnik dosegla vse duhove. 

65 Pazite in molite, učenci, da boste čutili mojo navzočnost, kajti če boste spali, bo vaš duh, ko se 

boste zbudili, zelo trpel. 

Bodite pozorni na mojo besedo, da vas nič ne bo ujelo nepripravljene. Ko bodo poti tlakovane in 

države odprle svoja vrata, boste pripravljeni izpolniti svoje poslanstvo, in ko bodo srca hrepenela po besedi 

življenja, bo ta takoj prišla iz vaših ust. Prav tako vrata ne smejo ostati zaprta, ko mimo vas gredo trpeči 

ljudje. 

66 Ni več čas, da bi se še naprej pehali za užitki tega sveta. Čas je, da živite budno z vsemi svojimi 

čutili in močmi ter ste pozorni na vse, kar vam govori in vas obdaja. Čas vašega bivanja na tem svetu je že 

zelo kratek, zato morate izkoristiti kratek čas, ki ga še živite na tem svetu. Za tiste, ki se pripravijo, ne bo 

nič ostalo neopaženo, pa naj gre za človeške dogodke, znamenja v naravi ali duhovne manifestacije. 

Velike čudeže bodo doživeli tisti, ki so pripravljeni, da bodo lahko razsvetljevali, učili in prerokovali 

tistim, ki ne vidijo, ne čutijo in ne razumejo. 

67 Preljubi ljudje, zavedajte se, kako velika bo sreča duha, ki je na svoji življenjski poti služil svojim 

bratom kot vodnik, svetovalec ali opora. To je vaša naloga: bodite močni, pošteni in poslušni mojemu 

zakonu, da boste lahko služili kot svetilnik svojim bližnjim. 

68 Kdaj bo to človeštvo kot velikanski cvet, katerega cvetni listi so vaša srca in katerega vonj je vaša 

ljubezen do mene? 

69 Ko vidite, kakšen je svet v tej uri preizkušnje, v kateri divjajo njegove ambiciozne strasti in 

sovraštvo, se vam zdi, da so te besede, ki vam jih govorim, le božanske sanje. Toda poudarjam vam, da je 

to le zato, ker sem v drugi dobi sprejel križ, ki ste mi ga dali, in zdaj sem prišel k vam "na oblaku", ker 

sem vedel, da bo seme moje ljubezni zmagalo nad človeško nepopolnostjo. Zakaj dvomiš, da te lahko 

odrešim? Ali verjamete, da je Kristus na Kalvariji zastonj prelil svojo kri, da vas ni ničesar naučil? ali 

mislite, da je moja nova manifestacija brezplodna? - Resnično, povem vam: Bog se ne more zmotiti in ne 

more spodleteti v svojem poslanstvu ljubezni. 

70 Velika, zelo velika je človeška pokvarjenost v vaših očeh, strašna se vam zdi moč in sila zla, ki jo 

izvajajo ljudje, a vendar vam pravim, da je šibka v primerjavi z močjo moje pravičnosti, v primerjavi z 

mojo božanskostjo, ki je Gospod usode, življenja, smrti in vsega stvarstva. 

71 Človek je iz te blagoslovljene in rodovitne zemlje naredil pekel, saj je vse moči in elemente, s 

katerimi sem ga obdal za življenje, uporabil za to, da si je povzročil smrt. Kljub vsemu vam lahko povem, 

da bo tisti, ki se kesa, razume svoj prestopek in si prizadeva, da bi ga popravil, kmalu dosegel duhovna 

vrata pravega raja, kjer bo Gospodov angel odrezal svoj meč in ga spustil v večno kraljestvo miru, kjer mu 

bo Očetova ljubezen dala nagrado, obljubljeno vsem ljudem dobre volje. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 55  
1 Svetloba Svetega Duha vibrira nad vsemi duhovi. 

2 Blagor vam, ki se pripravljate na izpolnjevanje mojih nalog, saj boste vedno čutili mojo pomoč. 

Prav tako pa vam pravim: Ne utišajte glasu vesti, ko opozarja na vaše napake, ampak ga poslušajte, saj je 

to moj glas. Če mi hočeš biti tako všeč, dvigni svojega duha v molitvi, potem ko si se poboljšal za svoje 

napake, potem boš vedno našel Mene, ki te čaka, da ti dam mir. 

3 Bolj ko čutiš, da ti odpuščam, bolj moraš izpolnjevati svoje dolžnosti. Nikoli ne zlorabljajte tega 

odpuščanja! 

4 Vsi, ki si prizadevajo za duhovni razvoj, bodo videli, da jih na poti izpolnjevanja mojega zakona 

obdajajo velike množice ljudi, ki jim bodo sledili. Če pa te postavim na čelo skupine ljudi, tega ne zagrabi. 

Upoštevajte, da so celo kralji v tem času sestopili s svojih prestolov in postali služabniki svojih ljudstev, 

saj se bliža doba enakosti in bratstva za vse ljudi. 

Spomnite se - ko sem vas poklical, ste mi ponižno odgovorili in mi rekli, da boste poslušni in z 

ljubeznijo sprejeli svoj križ, da bi sledili moji poti, s katero sem vam v drugi dobi začrtal pot vašega 

duhovnega razvoja. 

5 Če se boste pripravili, bodo velike stiske, ki kot orkani prihajajo na človeštvo, za vas kot nežen 

vetrič, ki vas bo božal. Nato bo zasijala svetloba nove zore in sonce vas bo obdarilo s svojimi dobrotami. 

Če pa niste budni in dopuščate, da hinavščina kali v vaših srcih ter se pokrivate z ovčjo kožo, medtem ko 

ste v sebi lačni volkovi, boste naleteli na težave in trnje na poti bo ranilo vaše noge. 

6 Gorje vam, če so slaba nagnjenja močnejša od kreposti, ki jih nosite v svojem duhu, in če moja 

navodila ne obrodijo sadov! Če ne premišljujete in ne raziskujete Moje besede, misleč, da izpolnjujete 

Mojo voljo, vas bo Moja luč prebudila. Ko pa boste spoznali vso resnico, se boste spomnili, da sem vas 

poslal na svet, da bi delali dela usmiljenja. 

7 Tudi če bi želeli pobegniti svoji usodi, tega ne bi mogli storiti. Kakor koli pogosto boste zašli s 

poti, vas bo moje usmiljenje pripeljalo nazaj na njo. Moj zakon je zapisan v vsakem duhu in vi ga morate 

spoštovati. 

8 Videl sem, da se ne strinjate z voditelji narodov, saj ne razumete, da so to orodja, ki jih uporabljam 

za upogibanje in drobljenje narodov. Niste razumeli, kako se združiti v mislih, da bi pomagali tistemu, ki 

sem ga imenoval za vodjo usode naroda. Vi se upirate in povzročate delitve, čeprav sem vam priporočil 

združitev in poslušnost svoji volji. Ljubite drug drugega, da jih bo vaša molitev pripravila in duhovno 

podprla. 

9 Združuj se, Izrael, poslušaj me! Podvrgel vas bom velikim preizkušnjam in potem vas ne bom 

videl jokati. Molite za tiste, ki ne vedo, kako naj to storijo, za tiste, ki se počutijo šibke. Da nekateri ne bi 

bili veseli zaradi neuspeha drugih! Ne veste namreč, ali ne boste vsi šli skozi iste preizkušnje in ali ne 

boste tudi vi postali šibki, ko vas bodo prizadele. 

10 Zavrnite skušnjavo, saj je to čas, ko želi ta moč pomnožiti svoj pridelek, in le molitev in dobra dela 

jo bodo odvrnila od vas. 

11 Mnogi nauki vas bodo pozivali k združitvi, ko bodo videli, da ste razdvojeni, in jaz želim, da se vsi 

združite v meni in častite na enak način, kot sem vas učil. 

12 Da bi vam pomagal pri vašem dvigu, sem za svoje otroke pripravil najboljši kraj, saj vas želim 

približati sebi in vam dati svoj mir. Kdor se počuti utrujenega, naj pride k meni, si opomore in se okrepi. 

13 Učenci, usmili se tistih, ki so prekršili postavo, ki so se uprli, saj so to ljudje, ki najbolj potrebujejo 

vašo pomoč in usmiljenje.- Zakaj človek greši, čeprav pozna dobro in ve, da ga bo le njegovo 

uresničevanje osrečilo: ker ne posluša glasu svoje vesti in ker so pastirji dovolili, da se njihova čreda 

razprši na različne poti, in ker njihova beseda nima več moči in moči, da bi se ovce vrnile v ovčjo čredo. 

Kje so moji učenci, nasledniki apostolov druge dobe? 

14 Vam, ki ste zdaj moji učenci, pravim: Ne imenujte se pastirji ali duhovniki, pustite mi voditi 

ljudstvo, kajti v meni bodo imeli svojega Očeta, svojega Sodnika, svojega najboljšega prijatelja in 

svetovalca. Boste le prinašalci dobre novice in priče mojega razodetja. Ko bodo ljudje s svojimi darovi 

dosegli združitev z mojim Duhom, bodo zanesljivo stopali po svoji poti razvoja, jaz pa jim bom vcepil 

dela in dejanja, ki temeljijo na mojem zakonu. To se bo zgodilo po spravi in popravi, ki ju zdaj doživljate. 
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15 Če ne bi grešili, ne bi poznali strogosti Zakona sprave, ampak bi vedno napredovali v svojem 

razvoju. Resnično, povem vam: če ne boste izpolnili nalog tistih, ki ste jih zadolžili, da to sporočilo 

prinesejo vašim bratom, vam bo sodilo človeštvo in spoznali boste strogost tega sodnika, ki ne pozna ne 

sočutja ne ljubezni. 

16 Ko sem vas podvrgel preizkušnji, da bi dvignil vašo dušo, sem vam pomagal, da vam ne bi 

zmanjkalo moči, in ko ste se podredili moji volji in uporabili to lekcijo, ste se mi približali. Za to se mi 

zahvaljujete in jaz vam dajem mir. 

17 Od človeštva sem zahteval enotnost in vrnitev k preprostemu duhovnemu življenju, saj želim, da 

se duhovi združijo v eni veri, me prepoznajo in ljubijo. Različna učenja bodo izginila in obstajala bosta le 

Moj zakon in Moja beseda. 

18 Vedno sem vam razodeval svojo ljubezen, vendar me niste razumeli. Ali ne veste, da ko vam 

dajem novo nalogo, to storim z namenom, da boste z njeno izpolnitvijo poplačali svojo krivdo? Izbral sem 

vas, ker vas imam rad in ker želim, da postanete moji učenci. Da pa bi se lahko tako imenovali, morate v 

vseh dejanjih svojega življenja sprejeti ponižnost in krotkost. 

19 Ste v času žetve, ko boste poželi, kar ste posejali. Če pa na novo sejete, da bi pozneje želi, 

uporabite dobro seme in ga negujte, ker vam dajem novo priložnost. 

20 Razumeti: Mnogo bolj kot vi ste sledili meni, jaz sem ves čas sledil vam, da bi vam pokazal vašo 

nalogo in vas naučil izpolnjevati moj zakon, da vaš duh ne bi nikoli zašel na kriva pota in da bi bil kot 

zvon, ki kliče množice. 

21 Koliko preizkušenj je morala prestati tvoja duša, da je končno postala nežna in ponižna ter odločno 

stopila na pot Zakona! V preteklosti je iz vaših ust prihajalo bogokletje, ko ste na svoji življenjski poti 

občutili preizkušnjo. Danes, ko čutite, da greste skozi težko življenjsko lekcijo, molite, ker svetloba vedno 

bolj prodira v vašo dušo. 

22 Ko vam pravim, da sta "oni in vi enaka", želim, da razumete, da s ponovnim utelešenjem svojega 

duha postopoma dosegate njegov višji razvoj. Od trenutka, ko vam je Očetov glas rekel: "Rastite in se 

množite", do danes se vaš razvoj ni ustavil niti za trenutek. Toda kako počasi greš na svojo pot! 

23 Razmnožili ste se in s tem izpolnili božjo zapoved. Potem pa je bila potrebna nova zapoved, da bi 

iz vaših src vzklili sadovi, vredni Boga, in rekel sem vam: "Ljubite se med seboj". Ta nauk sem vam dal v 

drugi dobi kot povzetek celotnega zakona in še vedno čakam, da bo obrodil sadove v vaših srcih. Zdaj sem 

prišel z novimi nauki in novimi razodetji, vendar vašega srca ne odvračam od božanske zapovedi, da se 

ljubite med seboj, niti od druge zapovedi, da se množite. 

24 Da, otroci ljudi, rastite v krepostih in modrosti, množite se z duhovnostjo, ljubite vse brez razlik 

med rasami, razredi, verstvi in svetovi. 

25 Videl bom, da bo na poljih, kjer je tako zelo cvetela plevel in se je tako zelo povečalo zlo, zrasla 

pšenica. Prišel je dan pravičnosti, ko bo ogenj vojne sežgal in uničil zlobno seme, od katerega ne bo ostal 

niti pepel, ko ga bodo vetrovi razpršili, nato pa bodo vode in sneg očistili in prečistili človeštvo. Ko bo 

bolečina med ljudmi zelo močna, mi bodo postavljali oltarje, kadili in govorili, da me ljubijo. Vendar jim 

bom povedal, da to ni pravi način, da bi bili všeč mojemu Duhu, in da je to, kar mislijo, da je ljubezen do 

mene, strah pred (božansko) pravico in smrtjo. - Ljudje morajo razumeti, da so edino kadilo, ki me doseže, 

dela ljubezni in usmiljenja, ki jih izkazujete drug drugemu, ko se zgledujete po ljubezni svojega Očeta. 

26 Vam, ki poslušate to besedo, pravim, da si me vzemite za zgled, da mi sledite na poti ljubezni, ki 

sem vam jo pokazal v drugi dobi, tako da boste - ko me ne boste več poslušali v tej obliki - lahko zbirali 

množice v teh molitvenih prostorih in jih ohranjali pri sebi zaradi resnice in prepričljivosti svojih besed in 

zgleda. Učenja ne boste posredovali le na teh krajih, ampak povsod, kjer bodo okoliščine zahtevale vašo 

zavzetost. Ne pozabite, da sem vam rekel, da vas bodo "v puščavi, na poteh, na morju in v dolinah" 

presenetile preizkušnje in tudi moj navdih. 

27 Da bi lahko izpolnili to nalogo, želim, da to ljudstvo, ki ga vzgajam po svojih navodilih, spoštuje 

moj zakon in s svojimi deli in zgledom priča o svojem Učitelju. V vaših domovih bo vladal mir, v vaših 

družinah ne bo prepirov med seboj, ne bo prepirov med brati ali nesoglasij med starši in otroki. Ko bo med 

vami zavladal mir in vaš dom ne bo več kot majhno bojišče, bodo vojne postopoma izginile, kajti kdor ima 

mir v srcu, ga bo prinesel povsod. 
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Pomislite na svoje otroke in se zavedajte, da še niste razumeli, kako s svojim zgledom vtisniti Moj 

zakon v njihova srca, in da so oni nove generacije, ki jim je namenjeno širjenje duhovne luči po človeštvu. 

28 Velik je njihov duh, vendar se zavedajte, da potrebujejo vašo zaščito in vodstvo v začetni fazi 

svojega materialnega življenja. To nalogo začnite z majhnimi otroki, bodite razumevajoči in potrpežljivi. 

Naučite se od mene: na razvoj in popolnost duha lahko čakam stoletja, tisočletja ali celo večnost. - Vsi ste 

kot diamant v svojem prvotnem stanju, ki ga je treba skrbno brusiti, da bo oddajal čudovite žarke. Se vam 

zdi, da se ne morete primerjati z briljantnimi? 

29 Ena najlepših in najčudovitejših umetnin, s katerimi sem obdaril to zemljo, so rože, ki 

razveseljujejo vaše oči, polnijo okolico z vonjem in vas navdihujejo. Resnično pa vam pravim, da ste 

popolnejši in lepši od cvetja. 

30 Če bi že imeli duhovnost, ki jo morate doseči, bi razumeli jezik vseh ustvarjenih stvari, Jaz bi vam 

govoril z njimi in ne bi se vam zgodilo, da bi se vaš Oče materializiral med vami do te mere, da bi 

izkrvavel na križu, in da bi moral v tem času podajati Svojo Božansko Besedo z ustnicami nečistih ljudi. 

Vendar je nujno, da poznate svojega Očeta, zato se nikoli nisem skrival in nisem zavrnil prihoda k vam - 

kljub vaši grešnosti. Če sem se pokazal ljudem, pa so (kljub temu) vedno ustvarjali lažne bogove: Kaj bi se 

zgodilo, če bi se iz nepripravljenosti skril pred vašimi grehi? 

31 O učenci, vi, ki se osvežite, ko me slišite reči: "Učitelj, obžalujemo, da ni svobode, ki bi nam 

omogočala, da bi o tvoji besedi brez zadržkov govorili svojemu bližnjemu." Jaz pa vam pravim: Ne bojte 

se svojih bratov, koga se lahko sramujete? Počakajte, počakajte le kratek čas, kajti kmalu bo človeštvo 

preskočilo omejitve in ovire, ki jih je ustvarilo s svojim fanatizmom in nevednostjo in ki so mu 

preprečevale, da bi prodrlo v jedro resnice, ki jo je le površno spoznalo. 

32 Jejte hrano, ki vam jo danes ponujam, in občutili boste moj mir. Vendar ne dovolite, da bi vas 

karkoli oropalo tega. 

33 Imenujem vas učenci tretjega obdobja, ker ste sklenili novo zavezo z mojo božanskostjo. 

34 Zaupam ti novo zemljo, na kateri se bodo izraelska plemena razmnožila*. Toda ne bodite polni 

nečimrnosti, ker veste, da pripadate mojemu ljudstvu, kajti če dobro premislite o svoji nalogi, boste 

razumeli svojo veliko odgovornost. 
To je simbol, ki ga je treba razumeti duhovno. "Nova dežela", ki nam jo Bog zaupa, so nova človeška srca, ki jih moramo 

pridobiti za njegov nauk, da se bo duhovno ljudstvo Izraela pomnožilo. 

35 Ponovno sem prišel k vam in vas prosim: Ali želite ponovno žrtvovati svojega Gospoda? Ali 

verjamete, da moja kri, prelita v drugi dobi, ni bila dovolj? 

36 V tem času dojemajte svojega duha kot tistega, ki nosi križ svoje sprave in ki so mu zaupana 

obsežna polja, ki jih mora obdelovati. A naj vanje ne seje drugega semena kot mojega. Žetev, ki jo boste 

prinesli v tem času, bo ključ, ki vam bo odprl vrata do odrešitve. 

37 Prišel sem, da breme vaše grešnosti nadomestim s sladkim bremenom svojega križa, da bi si 

opomogli od greha, ki vas bremeni že stoletja. 

38 Vaše ustnice ne smejo izgovarjati bogokletnih besed, ampak morajo samo slaviti moje ime. Dar 

besede, ki sem vam ga dal, ni zato, da bi oskrunili čast svojega bližnjega. 

39 Zdaj, ko veste, da sem vas poklical, da postanete moji ljubljeni učenci, se vsak dan preizkušajte v 

luči svoje vesti, zlasti ko veste, da boste slišali mojo besedo. 

40 Varujte se napačno razumljenih pokore in ne prikrajšajte svojega telesa za tisto, kar potrebuje. 

Nasprotno, prihranite mu tisto, kar mu škodi, tudi če to pomeni žrtev zanj. To bo pokora, ki služi vašemu 

duhu in je zato všeč Očetu. 

41 Postopoma se naučite dvigniti svoje misli k Neskončnemu, ne da bi potrebovali podobe, naslikane 

na platno ali oblikovane po vaši meri. Postopoma padajo ovire, na katere je vaš duh vedno naletel, ko je 

nameraval moliti. Zdaj je na poti k duhovni združitvi s svojim Gospodom. 

42 ne pozabite: da bi vam molitev prinesla globoko zadovoljstvo in resničen mir, morate očistiti svoje 

srce, ko se pripravljate na pošiljanje svojih misli, da bi te dosegle moje svetišče. 

43 Jutri vas bodo spremljale velike množice. Odkriti morajo globoko in svetlo pot, ki jih bo pripeljala 

do resnice, in ta pot bo pot vaših dobrih del. 

44 Pričevati morate, da ste ljudje, ki jih je Gospod poslal na romanje na zemljo, da bi v človeštvu 

prižgali luč. Modrost, ki izhaja iz vašega duha, bo svetloba šestega pečata, ki se bo sprostila v tem času. 
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45 Če me ljubite, boste znali izpolnjevati moje ukaze; če me ljubite, boste znali ljubiti svoje brate. 

46 Nekateri mi v sebi pravijo: "Gospod, ko smo tukaj zbrani in poslušamo tvojo besedo, ali ni to zato, 

ker te ljubimo? - Toda povem vam: le redki me pridejo poslušat iz ljubezni; večina jih pride, ker jih je 

sklonila bolečina. 

47 Ne krivim vas za bolečino, ki vas je pripeljala v mojo navzočnost, saj ko opravi svojo nalogo, spet 

mine, srca tistih, ki bodo pozneje moji učenci, pa so postala dovzetna. 

48 Ne morete reči, da nikoli nisem občutil človeške bolečine in vas zato ne razumem. Postal sem 

človek in trpel, da bi vam dal zgled v vsaki preizkušnji in v vsaki kritični situaciji. Če vas danes prosim, da 

osvetlite pot, ki jo morajo prehoditi vaši otroci, z dobrimi zgledi, je to zato, ker sem bil v Jezusu vedno 

poslušni Očetov Sin. Poznam in čutim vse vaše trpljenje in zato, ker sem prišel k vam v Duhu, nisem 

daleč. Resnično vam povem, da je moja manifestacija v tretjem obdobju največji dokaz, da vas ljubim in 

razumem. 

49 V trenutkih miru se potopite v mojo Besedo. Razumite, da sem jaz mir, ki se spusti, ko vas zajeda 

nevihta. Ohranite ta mir kljub vsem preizkušnjam in ne dovolite, da bi zapustil vaša srca in se vrnil k meni. 

50 Ne upirajte se, ko bolezni prizadenejo vaš dom, saj očistijo dušo. Vendar vam ne preprečujem, da 

bi iskali zdravilni balzam, temveč vam pravim, da se obrnete name kot na božanskega zdravnika in z 

ljubeznijo sprejmete, kar vam po svoji volji podeljujem. 

51 Veliko je takih, ki so se na pravo pot vrnili šele skozi trpljenje življenja. Nekateri so med 

bolečinami bogokletno govorili. Ko pa so spoznali, da jih je na poti v pogubo ustavil On, so blagoslovili 

svoj kelih trpljenja. Te sem posadil za svojo mizo in jim dam okusiti Jagnje, spremenjeno v slastno hrano 

ljubezni in usmiljenja. 

52 Resnično, povem vam, če bi ljudje enako ravnali s tistimi, ki so jim bili nehvaležni - kakšen mir bi 

zavladal med ljudmi! 

53 Živite v miru, to bo najboljše pričevanje, da ste moji učenci. Ne pozabite, da vas vedno opazujejo 

številne oči, da bi se prepričale o resničnosti vašega početja ali da bi zbrale dokaze in nato dokazale, da ste 

se motili. 

54 Bodite moji zvesti vojaki! Nikoli ne bodite vzrok, da bi me vaši bratje napačno presojali. Niti 

enkrat vam nisem dal svoje besede, ne da bi bilo prisotno vsaj eno srce, ki bi jo kritično preučilo. V tistih 

trenutkih je bila moja beseda, moja manifestacija, v vseh pogledih pod drobnogledom, prav tako pa tudi 

dejanja mojih služabnikov. Z vsemi svojimi čutili in sposobnostmi so prišli iskat Moje oznanilo, in tistih, 

ki so prišli v pričakovanju, da so govorice o moji navzočnosti lažne, je bilo več kot tistih, ki so prišli z 

gorečo željo, da bi bila dobra novica resnična. 

Kdo bi jim moral povedati, da medtem ko oni vse opazujejo in presojajo, moj pogled prodira v 

notranjost njihovega srca in moj glas jih kliče po njihovi vesti? Ravno v tem trenutku se je vera 

razplamtela v mnogih, ki so dvomili, v tistih, ki so jo že imeli, pa je postala premočna. Tako se je število 

mojih učencev nenehno povečevalo in zdaj tvorijo ljudstvo, ki mu pravim, naj dobro ohranja moj mir, da 

bo to njihovo največje bogastvo. To bo najboljše pričevanje, ki ga lahko dajo drugim ljudstvom na zemlji o 

resnici mojega razodetja. 

55 Želim, da razumete, da mora ta narod izpolniti visoko usodo in da ima vsak od vas težko nalogo. 

Ta narod bo izvir ljubezni in miru, iz katerega bodo prihajali piti ljudje drugih ras. Ta čas ni daleč, vendar 

se morate najprej naveličati številnih bojev med brati, najprej se morate prepričati o številnih lažeh in 

neresnicah, iz katerih so ljudje naredili kult. Tedaj bodo prišli k meni in ugotovili, da je Kristus, ki je umrl 

na križu, živ in se kaže poln slave in veličastva, kakor so ga videli, ko se je v drugi dobi povzpel v nebesa. 

56 Danes se vam zdi, da okoliščine sploh niso ugodne, da bi govorili o mojem delu. Toda bliža se 

dan, ko bodo vaše ustnice nenehno govorile o moji besedi, saj se bodo bolečine, stiske, strah in zmeda 

skušali od vas naučiti vsega, kar sem vam dal. 

57 Že zdaj vas pripravljam in poučujem, da boste znali oznanjati moj nauk z besedami in dejanji, saj 

se je človeštvo naveličalo hinavcev. Ustvarite poslušno družino, združite svoje mišljenje, voljo in spretnost 

z duhovnostjo in boste močni in nesmrtni. 

58 Človeštvo čakajo velike stiske; v vsaki bolečini in nesreči ostanite budni in molitveni. Mnoga 

trpljenja bodo olajšana, drugih ne bo, ker jih bodo tisti, ki bodo molili, ustavili. 
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59 Ko bodo privrženci drugih veroizpovedi in sekt videli, da velikanske množice sledijo temu 

ljudstvu, se bodo iz teh veroizpovedi pojavili tisti, ki vas bodo preganjali. Toda ne bojte se, kajti če boste 

ostali mirni, vam bo Sveti Duh na usta položil besede svetlobe, ki bodo utišale tiste, ki vas obrekujejo. 

60 Ne dajem vam ubijalskega meča, da bi se branili, ampak meč ljubezni. Vsak blisk njene svetlobe 

bo vrlina, ki izvira iz nje. 

61 Koliko milosti boste našli pri Očetu, ko boste s svojimi besedami osvojili množice preganjalcev 

mojega dela in jih s svojimi deli ljubezni pripeljali k meni. 

62 To je nauk, ki sem vam ga dal v drugi dobi in ste ga že pozabili. 

63 Človeški um bo trpel nemir, ko bo poskušal razumeti trinitarično-marijanski duhovni nauk. 

Materializirano človeško bitje je namreč nerodno do duhovnega. 

64 Prišel sem, da bi se ponovno razkril na tem svetu in da bi človeštvo razumelo, da nisem na višini, 

ki je ne morete doseči. Učim vas, kako z molitvijo dvigniti svojega duha, dokler ne najdete moje 

navzočnosti in z življenjem, posvečenim dobroti, približate svojega duha moji božanskosti. Samo tisti, ki 

živijo v mojem zakonu, vedo, da sem resnično v človeku in da to ni le prenesen izraz. 

65 Vi, ki me poslušate, ne ovirajte svojega razumevanja duhovnih naukov. Ne zatemnite svoje luči in 

ne dovolite, da bi vaše srce, ki je občutljivo in prefinjeno v trenutkih, ko sliši mojo besedo, spet postalo 

ravnodušno in hladno. Okusili ste že radosti, ki jih ponuja svet, spoznali ste njegov med. Pridite zdaj in 

uživajte sadove drevesa, ki sem ga posadil. Ko pa potešite lakoto, se pazite, da se ne vrnete na ta pota. 

Zapomnite si, da ni prav, da v blato odnesete to, kar sem vam dal po milosti. 

66 Poslušajte mojo besedo, ki razdira vezi teme in v vsakem duhu prižiga luč, da boste lahko v 

prihodnosti hodili po dobri poti, prav tako pa prepoznali, kaj je prepovedano, in v sebi našli moč, da ne 

padete v skušnjavo. Kdor je prejel to navodilo, se ne more več imenovati za nevednega. Poslušajte in 

razumite me, učenci, danes, ko sem še vedno z vami v tej besedi. 

67 Kdor je bil v svetu podrejen, ne bo presenečen, ko mu bom dajal navodila. Kdor je bil gospodar, 

naj pozabi svoj ponos in postane moj služabnik. Takrat boste vsi razumeli Jezusov tako ljubeč način 

dajanja navodil svojim učencem. 

68 Svojo svobodno voljo podredite mojemu zakonu in svoji vesti, potem se ne boste počutili 

zasužnjeni, ampak resnično svobodni. 

69 Prav zdaj, ko se je plevel razširil po vsej zemlji, vam pravim, da se pripravite na to, da boste moji 

delavci, ki bodo sejali moje seme miru. Naj se vsak od mojih izbrancev v tem času v sebi vpraša, ali ni bil, 

preden je slišal to besedo, očiščen in utrjen v bolečini ter pogosto preizkušen v tem, kar mu je najdražje. 

70 Pridobite si prepričanje in vero, poslušajte me, ne da bi se utrudili in ne da bi se navadili na to 

manifestacijo. Pazi, da te na dan svojega odhoda ne presenetim v spanju. Danes vidite, da bo to leto minilo 

in da bo prišlo drugo, toda moja beseda vas doseže nespremenljivo. Toda prišlo bo leto 1950 in ne boste 

me več slišali v tej obliki. 

Potem želim, da se okrepite in obogatite v učenju. 

71 Preuči Moje delo, ki sem ga razkril prek vseh svojih glasnikov, in ne izbiraj. Ne pozabite, da se 

spuščam k vsem in govorim resnico skozi vse. Ali želite, da bi leto 1950 prišlo, ne da bi uporabljali mojo 

navzočnost in se učili mojega nauka? Ali čakate, da se bo svet, ki ne verjame v mojo pojavnost kot 

Svetega Duha, vrgel na vas in vas uničil, ko vas bo spoznal za šibke? Ali želite, da bi vlade na zemlji, ko 

odkrijejo nesoglasja in zmedo med vami, sprejele zakone, ki bi ustavili vaše korake? Kako bi jokali, 

sedanji rodovi, če bi se te prerokbe uresničile! Kako težak in žalosten bi bil potem tvoj obstoj in koliko 

trnja bi pustil na poti tistim, ki pridejo za teboj! Vstani poln ljubezni in upanja, še vedno ti moram veliko 

razkriti in zaupati. 

72 Ko greste skozi preizkušnjo, ne dvomite. Bodite pozorni, da boste videli, kako vas Mojster v vsaki 

kritični situaciji osvobaja vsega zla; potem boste začutili, kako se vaš duh razvija in krepi. Zapomnite si, 

da nihče ni imun na bolečino in da so tisti, ki so me najbolj ljubili in mi najbolj sledili, občutili, da jim je 

srce najbolj krvavelo. "Kdor mi hoče slediti, naj vzame svoj križ." - Zakaj so mnogi zaostali na poti?..: Ker 

ljubezen, za katero so mislili, da jo čutijo, ni bila resnična. 

73 Oduhovite se, izogibajte se nekoristnega in lahkomiselnega, ne stremite več k nečimrnosti tega 

sveta in ne iščite duhovnih vrlin zgolj kot okras svojega duha, da bi vas občudovali. Okrasite svojega duha 

z vrlinami, ki sem vas jih naučil v svojih naukih ljubezni. 
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74 Čakam vas na vrhu gore, kjer vam bom dal nagrado. Ne obračajte pogleda nazaj in ne glejte sledi 

svoje preteklosti. Mirno pojdite po svoji poti, ne da bi občutili trnje, ki ste si ga raztresli, in dosezite vrh 

svoje popolnosti, kjer sije Moja luč. Ko boste tam, boste končno blagoslovili Moj zakon ljubezni. 

Moj mir z vami! 
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Dodatek  

Opombe 
 

Opomba 1 

V prejšnjih časih in v starem Izraelu so dostojanstvenike ob njihovi postavitvi mazali z oljem. Bolnike 

pa so mazali tudi z oljem za njihovo ozdravitev, zlasti z eteričnimi olji. Pri duhovnem delu pa naj bi 

materialna sredstva izginila in zadostuje polaganje rok z molitvijo. 

Opomba 2 

V tem delu razodetja je "duhovni svet" ustaljen pojem. Razume se, da se nanaša na duhove varuhe, 

polne svetlobe, ki so se v času, ko se je Kristus vrnil kot Sveti Duh, lahko oglašali s pomočjo izbranih 

instrumentov, da bi dajali navodila, nasvete in pomoč. 

Opomba 3 

Izraz "navdih" se občasno uporablja za proces prenosa božanskih manifestacij s strani navdušenega 

nosilca glasu, kot v tem primeru, medtem ko običajno pomeni navdih, ki priteče v prejemnikov um, ko je 

ta popolnoma pri zavesti. 

Opomba 4 

Zmedene, na Zemljo privezane duše, ki nemirno tavajo po vesolju, povzročajo bolezni in zmedejo um 

ljudi, katerih duše so oslabljene zaradi posledic njihovih prestopkov. Kristus nas poziva, naj poskrbimo, da 

bo tako v breztelesnih kot tudi v še vedno utelešenih dušah luč duha ponovno prevzela vodstvo. 

Opomba 5 

Od trenutka, ko so se duhovi pojavili kot iskre iz Božanskega Duha, do njihovega človeškega bivanja v 

materialnem svetu, ki je bil medtem ustvarjen, je minila večnost, v kateri so se zgodile številne evolucije, 

ki pa jih v tem okviru ni mogoče obravnavati. Če se ozremo na to izjemno dolgo obdobje in ga poleg tega 

poskušamo opisati v nekaj besedah, pride do izkrivljanja, tako da pričujočega besedila ne smemo 

vrednotiti kot popolno, kronološko natančno zaporedje dogodkov. 

Opomba 6 

Ne le materialne dobrine, tudi naša nagnjenja k prestižu, časti in moči, k zavisti, ljubosumju in sporom, 

k užitkom in razvratom so kot suženjske verige, ki našemu duhu onemogočajo, da bi se dvignil v duhovne 

višave in "zazibal" tam, kjer je njegov dom. 

Opomba 7 

Zelo razširjeno je mnenje, da je "hudič" ali satan vzrok zla ali zlo par excellence. Znani so priljubljeni 

izrazi, kot so: "Ta oseba nosi v sebi hudiča" ali "Hudič spravlja v zmedo ves svet in postavlja ljudi drug 

proti drugemu". Predstavljamo si mogočno duhovno bitje in ga povezujemo z Luciferjem, mogočnim 

prvim duhom svetlobe. Tisti, ki so tega mnenja, menijo, da je Bog ustvaril zlo v Luciferjevem duhu. Toda 

naš razum in naše pojmovanje Božje pravičnosti se že zdaj upirata, da bi vrhovno bitje, Duh ljubezni, 

modrosti in moči, ustvaril nekaj tako nesmiselnega. Zlo ne more priti od Boga. Če bi obstajal duh, 

ustvarjen, da bi nas zapeljeval v zlo, bi to pomenilo zanikanje Božjega usmiljenja. Vendar zlo obstaja in ga 

ni mogoče zanikati. In če obstaja, mora imeti vzrok, zato se pojavi vprašanje: Kaj je zlo? - To je napačna 

uporaba naše svobodne volje, zavračanje Božjega vodstva in reda, zanikanje dobrega. Tako se je zlo 

začelo kmalu po duhovnem prvobitnem stvarjenju, ko se je del duhovnih bitij pod vodstvom Luciferja uprl 

Božji volji. Lucifer je tako dal pobudo za razvoj zla in hkrati postal prva žrtev svojega zlega delovanja, ko 



Opombe 

153 

je bil izgnan iz občestva z Bogom, kar je imelo hude posledice. Lucifer torej ni vzrok zla in ga ne moremo 

imeti za povzročitelja zla, ki danes prevladuje v svetu. 

Bog je v naše misli položil svoje vrline in nas po glasu vesti nagovarja, naj jim sledimo. Jezus nam je s 

svojim učenjem in zgledom pokazal, kako naj živimo. Naučil nas je ljubezni - mi pa se sovražimo. Naučil 

nas je ponižnosti - mi smo arogantni in domišljavi. Učil nas je, naj drug drugemu odpuščamo - mi smo 

užaljeni in maščevalni. Spodbujal nas je k miru - mi pa vodimo vojne. Učil nas je, naj bomo duhovni - mi 

pa se ženemo le za materialnimi stvarmi. Z napačnim izvajanjem svobodne volje delamo nasprotno od 

Božje volje. Nizke strasti in želje telesa, napuh, nečimrnost, samopomilovanje, tj. človekove nepopolnosti: 

To so vzroki zla. S povečevanjem števila ljudi so se povečevale tudi nepopolnosti. Ti izžarevajo 

pokvarjene misli, ideje in občutke ter tvorijo moč, ki vpliva na ljudi. To je usodni krog: zlo izhaja iz 

človeka, se razvije v nevidno, zloveščo moč, ki se vrne na človeka in ga zasužnji. Vpliv te moči je tako 

močan, da ljudje končno verjamejo, da gre za veliko duhovno bitje. - — 

V nekaterih religijah so zato ustvarili ločeno božanstvo zla in ljudje se imajo za nedolžne žrtve 

muhastega, zlobnega boga. 

Toda tudi v krščanskih verstvih je razširjeno prepričanje, da je hudič povzročitelj vsega zla. Stare 

simbolne predstave zla, kot je hudič kot ogabna črna figura z rogovi in repom, so bile razumljene 

dobesedno. Tega prepričanja - ali bolje rečeno vraževerja - nočemo opustiti v nasprotju z boljšim znanjem, 

saj je izgovor, da hudič povzroča zlo v človeštvu, priročnejši od priznanja, da so dejanski vzroki zla naše 

lastne nepopolnosti. V prejšnji točki smo že povedali, da slabe misli vplivajo na ljudi. Za boljše 

razumevanje je treba omeniti, da omenjene zle emanacije ljudi prevzamejo neštete temne duše, ki nemirno 

tavajo po zemlji v bližini ljudi in jih vedno bolj uporabljajo proti ljudem. Vendar ne smemo imeti 

vraževerja, da so to "hudičevi duhovi"; gre za nesrečne duše, ki so začasno zmedene, vendar bodo sčasoma 

doživele osvoboditev in odrešitev. 

Ali se ni mogoče izogniti škodljivemu vplivu zla? Obstaja, Bog pa nam je povedal tudi orožje, s 

katerim se lahko borimo proti zlu. To so duhovna orožja: Molitev, intimno občestvo z nebeškim Očetom. 

Duhovna meditacija, s katero dosežemo notranje znanje. Izpolnjevanje njegovega zakona. Vera v njegova 

razodetja. Praksa ljubezni. Tisti, ki uporabljajo ta orožja, lahko ne le odvrnejo vplive zla, ampak se s 

svojimi mislimi in občutki dobrote, ljubezni in miru učinkovito borijo proti zlu in pomagajo nesrečnim 

dušam, da se rešijo suženjstva. 

Opomba 8 

V izvirnem španskem besedilu je beseda "pomočnik" "cirineo", ki izhaja iz imena človeka, ki je Jezusu 

pomagal nositi križ, ko se je pod njegovo težo zrušil. Njegovo ime Simon iz Cirene je v španščini Simon C 

i r i n e o . 

Opomba 9 

V tem odlomku, kot tudi v mnogih drugih, Božanski Učitelj pravi, da po letu 1950 njegove besede ne 

bomo več sprejemali s človeškim umom. - Takrat se je končalo obdobje, ki je trajalo od leta 1866 do 

konca leta 1950 in v katerem je Gospod izbral in pripravil posamezne moške in ženske, da bi bili njegovi 

instrumenti. Ko je nebeški Oče takšno orodje spoznal za vredno in čistega srca, je njegov Duh razsvetlil 

um nosilca glasu in njegova usta so v stanju navdušenja govorila besede resnice in modrosti od Boga. - To 

je bil začetek "tretje dobe", dobe Svetega Duha, ki jo bo uvedla Kristusova vrnitev v Duhu, v "Besedi". - 

Omenjeno obdobje je bilo namenjeno vzgoji in pripravi poslušalcev in Bog ga je od začetka omejil, da se 

njegovi otroci ne bi navadili na udoben način sprejemanja njegovih razodetij, ampak bi si sami prizadevali 

za lastno duhovnost. 

Tudi po letu 1950 se je nebeški Oče razodeval, vendar ne več prek človeškega uma v stanju 

navdušenja, temveč prek instrumentov, ki jim je omogočil, da sprejemajo in posredujejo njegov navdih. - 

Živimo v dobi Svetega Duha in Božji Duh prodira na mnogih krajih na zemlji, da bi se razkril svojim 

otrokom. Kjerkoli najde otroke, ki mu v ljubezni in čistosti odprejo svoja srca ter se pustijo navdihovati 
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njegovemu Duhu, se On razodeva - nekaterim po svoji besedi, drugim po duhovnih videnjih ali preroških 

sanjah. 
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Študij duše - z duhovnega vidika*. 
* Osnova te študije je "Knjiga resničnega življenja" in druga nova razodetja. 

Izraz "duša" je ljudem znan, vendar imajo različna mnenja o tem, kaj je duša. Vemo, da je sestavni del 

človeškega bitja, in ga vključujemo v triado telo - duša - duh. Trije deli, ki tvorijo enoto "človek", pri 

čemer ima vsak del drugačno nalogo. 

Telo je vidni, materialni del človeškega bitja; služi kot zaščitni pokrov za dušo in duha ter je hkrati 

njuno orodje za komunikacijo z zunanjim svetom. Ker je telo vidno in otipljivo, so ga znanstveniki skozi 

čas preučevali in raziskovali, tako da imamo največ znanja o njegovih nalogah in čudovitem mehanizmu. 

Deluje tako popolno in logično, da so mnogi pozabili, da je v ozadju zelo modra duhovna sila. 

Znanje o drugih dveh sestavnih delih človeka je manj gotovo in deloma nejasno. Ker sta nevidna in ju 

ni mogoče eksperimentalno raziskati, znanost zelo težko pravilno razloži naravo in nalogo duše in duha. 

Vendar je zelo pomembno, da nam je to jasno, kajti če nam uspe dvigniti tančico neznanega, dobimo tudi 

natančno znanje o smislu in namenu človeškega življenja na zemlji. Vendar pa naš razum tega ne zmore, 

saj lahko duhovne stvari razumemo in razložimo le duhovno. Toda Božji Duh te skrivnosti razkriva po 

ljudeh, ki jih je pripravil, da sprejmejo njegove navdihe. S temi instrumenti nam je Bog razkril znanje, ki 

ga je naš omejeni um sposoben razumeti. 

Materialno, vidno stvarstvo sveta obstaja že od nedoumljivih časov, vendar je pred njim že obstajalo 

duhovno stvarstvo. Njegov izvor je Bog, izvorni Duh od vekomaj. V središču njegovega bitja je gorel 

ogenj popolne ljubezni, ki je njegova glavna značilnost. Toda čemu je koristna najvišja ljubezen, če je ni 

mogoče posredovati in tako dokazati? - Tako je Bog ustvaril posodo zase v duhovnem bitju, v katero je 

lahko položil svojo ljubezen, modrost, svetlobo in ustvarjalno moč. Bilo je bitje, ki je izšlo iz Božjega srca 

ljubezni, Božja podoba, saj je v sebi nosilo iste božanske lastnosti. Ker je bil čisto zrcalo božanske 

svetlobe, so ga primerno poimenovali Lucifer ali "nosilec svetlobe". Zahvaljujoč božanski oblasti je bilo to 

prvo ustvarjeno bitje lahko ustvarjalno dejavno in kmalu so iz njega nastala druga enaka bitja, vendar manj 

močna. Tudi oni so bili otroci Božje ljubezni, v sijoči svetlobi, v najvišji popolnosti. Tako je Bog doživel 

neizrekljivo veselje, ko je videl, da se njegova ljubezen zrcali v neštetih duhovnih bitjih. 

Prvo ustvarjeni duh je bil vesel, vendar ga je kot bitje, ki ga je ustvaril Bog, vezala Stvarnikova volja. 

Vendar je Bog želel, da se lahko svobodno razvija, saj je to značilnost božanskega bitja. Luciferjeva 

ljubezen do Stvarnika naj bi bila tako premočna, da je bila samo ona odločilna za prostovoljno podreditev 

njegove volje božji volji. Bog je želel od svojega prvega ustvarjenega bitja prejeti dokaz ljubezni, zato mu 

je dal popolno svobodo volje. Nešteta duhovna bitja so imela tudi svobodno odločitev volje, zato niso bila 

podvržena zakonu prisile stvarstva, ampak so bila kot Božji otroci svobodno odločujoča bitja. Bog jih je 

učil po vesti, ki je bila slišna kot glas in izraz njegove volje v njihovem duhu. Sledili naj bi glasu vesti, ne 

s prisilo, ampak s svobodno odločitvijo volje, kot odgovor na veliko ljubezen, ki jim jo je izkazal Bog. 

Za svobodno voljo je značilno, da v sebi nosi skrito spodbudo, da stori nasprotno od tega, kar svetuje 

vest. Tako so v duhovnih bitjih obstajala stalna nasprotja, zaradi katerih so se nenehno odločala v 

svobodnem boju: uresničevati božanske vrline ali delati njihovo nasprotje. Dolgo časa je prevladoval 

božanski glas vesti in vse je bilo v pravem redu. Toda prišel je čas, ko Lucifer ni več hotel ubogati 

duhovnega vodstva svojega Stvarnika. Slava prvostvarjenega bitja je bila tako velika, da se je pustil 

zaslepiti z njo. Lucifer je videl nešteta bitja, ki jih je ustvaril po svoji volji, in se počutil kot njihov 

proizvajalec, čeprav je vedel, da je moč za to dobil od Boga. Videl je ustvarjene duhove, ne pa tudi vira 

moči, saj se Bog zaradi svojih otrok le ob redkih priložnostih pokaže v vidni podobi. V svoji zablodi je 

Lucifer končno verjel, da je vir moči v njem samem, in se je povzdignil v edinega vladarja nad "svojimi" 

duhovi, ki jih je znal prepričati, da njihov stvarnik ni Bog, ampak on, Lucifer, in da se morajo podrediti 

njegovi volji. 

Lucifer se je odločil proti svojemu Stvarniku. Zdaj so se morala odločiti tudi nešteta duhovna bitja, 

svobodna volja je lahko izbirala. - Božji žarek svetlobe jih je razsvetlil in začutili so svojega božanskega 

Očeta, čeprav ga niso mogli videti. Čutili so njegovo ljubezen in slišali njegov glas v svoji vesti. - Na drugi 

strani je bil Lucifer, pri katerem so zelo dobro opazili spremembo volje. Ker pa so ga lahko videli in mu 

bili v ljubezni predani kot svojemu neposrednemu Stvarniku, so mnogi prisluhnili njegovemu klicu, se 
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podredili njegovi volji in se tako poskušali odtrgati od Boga. V teh odpadniških duhovih se je zgodila 

pomembna sprememba. 

Ljubezen, središče božanske duhovne iskre, se je morala ločiti od duhovnih bitij, ko so se ta odločila 

proti svojemu Stvarniku. S tem so se sami znebili božanske življenjske sile, posode in organi izvrševanja 

(duše), ki so ostali brez duha, pa so se strdili v dušno snov. 

Stvarnik je v svoji vsevednosti vedel, da velik del njegovih otrok ne bo prestal velike preizkušnje 

ljubezni, zato je imel pripravljen svoj načrt: Ne uničenje odpadnikov, ampak njihova vrnitev. Ker so se 

duhovna bitja zaradi napačne svobodne volje odvrnila od Boga, jih je želel z veliko potrpežljivostjo 

pripraviti in vzgojiti na neskončno dolgi in naporni poti, daleč od Očetove hiše, da bi spet našli pot k 

Očetovemu srcu. Bog je prevzel Luciferjevo dušno snov in dušo neštetih njemu predanih bitij, jo raztopil 

na najmanjše delce in jo preoblikoval v vidno, materialno stvarstvo. - To je nerazumljivo za razum; le tisti, 

ki že imajo duhovno znanje, ga lahko dojamejo z občutkom. Za znanstvenika je neprijetno priznati tezo, da 

je snov, materija, usmerjena, utrjena dušna substanca. V tem kontekstu lahko razumemo besede iz pisma 

apostola Pavla Rimljanom, 8. poglavje, 19. vrstica, da celotno stvarstvo stoji in skupaj z nami pričakuje 

odrešenje. 

V neskončno dolgem procesu razvoja se mora dušna substanca nenehno spreminjati, preoblikovati v 

vedno nove in višje oblike življenja. Zato je tudi razumljivo, zakaj je snov minljiva, tj. zakaj je nenehno v 

procesu "umiranja in postajanja". Z drugimi besedami: snov nima večnega obstoja, saj je le pokrov 

duhovnih dušnih snovi, ki se morajo razviti višje in zato ne morejo ostati v istem pokrovu za vedno. Sama 

snov je sestavljena iz iste dušne snovi, vendar je še vedno na začetku svojega razvoja in mora zato služiti 

kot nižja oblika življenja za že višje razvite oblike življenja v stvarstvu. Medtem ko so ti delci za nas 

običajno nevidni, pa je materija za nas čutno zaznavna, saj so tudi naša telesa sestavljena iz delcev 

materije, tj. zgoščenih delcev duše z enako nižjo vibracijo. 

Delci duše, povezani v materialno stvarstvo, se morajo v procesu razvoja združiti kot kristal. Razvoj 

navzgor se začne v mineralnem kraljestvu in se nadaljuje v rastlinskem in živalskem kraljestvu. To je treba 

razumeti tako, da se na primer v živalskem kraljestvu dušne enote velikega števila drobnih živali po 

daljšem razvojnem obdobju, ko njihove lupine umrejo, združijo v večjo enoto, da bi nastala že bolj razvita 

dušna substanca, ki se v večji živali razvija naprej. Ta proces se večkrat ponovi, dokler duša pri pametnih 

živalih ne doseže najvišje možne zrelosti na tej stopnji razvoja. Več takšnih duš se nato združi v novo 

enoto v skladu z božanskim načrtom odrešenja, ki ne dopušča zastojev v razvoju navzgor, in nastane 

človeška duša. Razvoj duše skozi kraljestva stvarstva mineralov, rastlin in živali traja milijarde let, vodi pa 

jo božji duh prek neštetih duhov svetlobe, ki prenašajo in uresničujejo njegovo voljo v skladu z naravnimi 

zakoni. 

Usposobljena duša je zdaj pripravljena. Na svoji poti skozi različna kraljestva narave je pridobil moči 

in sposobnosti ter čaka na zadnjo stopnjo svojega razvoja: utelešenje v človeku. Približa se ljubimcem na 

zemlji in ob spočetju je položen v maternico bodoče matere. Vendar še vedno manjkajo bistvene stvari, da 

bi duša lahko dosegla svojo najvišjo popolnost. Tik pred rojstvom novega Zemljana Bog v dušo usmeri 

duha, ki je pripravljen na prvo utelešenje. S tem je duhovno bitje spet popolno: Oba dela te enotnosti si 

zdaj skupaj prizadevata za končni razvoj do popolnosti, ki prav tako traja dolgo časa in poteka v številnih 

reinkarnacijah, tj. v več življenjih na Zemlji v različnih časovnih obdobjih. 

V primeru reinkarnacije je duhovno-dušna enota pripravljena prevzeti novo zemeljsko telo, vendar tudi 

takrat, ob spočetju, duša najprej sama vstopi v maternico matere in vzpostavi povezavo z nastajajočim 

življenjskim zarodkom. Duh vstopi v dušno lupino šele pozneje, v nekaterih primerih prej, v drugih 

pozneje, vendar ne pozneje kot tri dni pred rojstvom. - Ker je duša sestavljena iz neštetih drobnih delcev, 

ki med seboj niso popolnoma neločljivo povezani, med procesom razmnoževanja absorbira tudi delce duše 

staršev, kar lahko poleg privlačnosti sorodnih duš pojasni podedovanje nekaterih starševskih predispozicij. 

Potem ko smo v prejšnjem poglavju razložili izvor in razvoj duše, bomo zdaj osvetlili njeno bistvo in 

nekatere njene naloge v človeškem življenju. Najprej je treba še enkrat pojasniti, da duša ni nič zemeljsko-

materialnega, temveč nevidna, eterično-duhovna sila. Nekoč je izšel iz Božjega duha kot samostojno bitje 

in se po večnem odrešenju z božanskimi stvaritvami vrnil k svojemu prvotnemu namenu. - Prostorsko se 

duša v človeku razteza po celotnem človeškem telesu; tako kot živčni sistem se razporedi po vseh organih 

in delih telesa. Oživlja telo, ki bi bilo brez njega brez življenja, in ko se od njega odcepi, ga pusti za seboj 
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kot neživo lupino. Praktično mišljenje in hotenje, čutno čutenje in občutenje, pa tudi poslušanje, gledanje, 

okušanje in vonjanje so funkcije duše. Je notranja, gonilna sila fizične lupine in le tisti, ki imajo dar 

duhovnega vida, jo lahko opazijo in spoznajo, da ima v celoti obliko povezane človeške oblike; zato jo 

imenujemo tudi astralno telo. 

Duša je skupaj s telesnimi obrambnimi mehanizmi odgovorna za zdravje telesa. Če lahko vibrira 

nemoteno in harmonično, tvori zaščitni zid pred vsemi vrstami patogenov. Če pa so že prodrle v človeško 

telo, se duša v interakciji s telesnimi obrambnimi funkcijami nemudoma začne boriti proti njim, da bi jih 

naredila neškodljive ali jih pregnala. Gre za pravi boj, ki povzroči povišano temperaturo, ki jo poznamo 

kot vročino. - Tudi duša ima nalogo, da hrani telo. Duša prenaša drobne življenjske sile hrane, ki jo telo 

zaužije, na vse organe v telesu, tako da vsak od njih prejme subtilne dušne energije, ki so zanj koristne. 

Kadar pa preveč jemo in pijemo, čutimo, da je naša duša otopela in počasna, ker se preveč ukvarja s 

telesnimi skrbmi in je zato za nekaj časa izgubila živahnost. 

Ta mala študija bi bila nepopolna, če ne bi pojasnila tudi odnosa med dušo in duhom ter povedala, kaj 

je duh in kakšne so njegove naloge. Najprej o tem, kaj ni: ne smemo ga zamenjevati z "umom". Duh v 

človeku je iskra Božanskega Duha, Božanske Ljubezni, Božanske Luči. V sebi nosi vse božanske lastnosti, 

zato nas Bog imenuje svoje podobe, mi pa ga lahko kličemo Oče. Kljub temu mora naš duh nenehno črpati 

moč iz vira svojega izvora: z molitvijo in duhovnim vzponom ter s preučevanjem božjih razodetij. Le tako 

lahko ostane dejavna in živa ter človeku posreduje ljubezen, modrost in moč, da bo lahko izpolnjeval 

Božje zapovedi. 

Človeškega duha - božanskega izvora - je Stvarnik vnesel v Adama v skladu s svetopisemskim opisom, 

ko je Bog v Adamov nos vdihnil svoj dih življenja. Od takrat se to nevidno dejanje milosti ponovi ob 

rojstvu vsakega človeka, ko se duh vgradi v dušo. Duša je tako rekoč lupina za duha, tako kot je telo lupina 

za dušo. Naloga duha je, da razsvetli dušo in jo prepoji z božanskimi vrlinami. Vendar duh pri teh 

prizadevanjih ne sme siliti duše; duša se mora svobodno podrediti vodstvu duha. 

Duša, ki je utelešena v človeku, je sprva popolnoma obrnjena k telesu in je pripravljena izpolniti vse 

njegove želje. Tako kot se razvija telo, se krepijo tudi zemeljsko-čutne lastnosti duše, ki jih še vedno nosi v 

sebi zaradi svoje dolge poti razvoja. Tu se začne naloga duha. Z ljubeznijo in potrpežljivostjo mora po 

vesti poučiti dušo, da mora odpraviti nižja in slaba nagnjenja ter premagati zemeljske želje telesa - če so 

nedovoljene. Če duh najde posluh pri duši, je dosegel velik uspeh, četudi vedno pride do ponovitev, v 

katerih duša izpolnjuje zemeljske želje telesa. Če je duša še naprej odprta za napotke duha, lahko duhovne 

kreposti vedno bolj prodirajo vanjo, hkrati pa postaja vedno bolj odporna na napačne želje telesa. 

Posledice te preobrazbe se nato pokažejo v posameznikovih sevanjih: To je oseba z dobrimi mislimi in 

čistimi čustvi; kaže ponižnost, potrpežljivost in prijaznost ter dobrodelnost. Ko nastopi ura smrti, duh in 

duša zapustita zemeljsko telo v popolni harmoniji in velikem veselju, saj vesta, da ju na onem svetu čakata 

blaženost in mir. Kot eden nadaljujejo po vnaprej določeni poti v duhovnem kraljestvu, dokler si ne 

povrnejo najvišje popolnosti, ki so jo imeli, ko jih je Bog ustvaril kot duhovna bitja. S tem je Božji načrt 

odrešenja dokončan in vrnitev "marljivega sina" je dosežena. 

Vendar pa lahko človeško življenje poteka tudi povsem drugače. Ko se duša upira učenju in pozivom 

duha, se vedno bolj odpira zahtevam telesa in nižjim lastnostim v sebi. Duh bije obupno bitko in svojega 

nebeškega Očeta prosi za moč in modrost. Če duša v svoji svobodni odločitvi trmasto zavrača vse vplive 

in napotke duha, postane suženj čutnih strasti, materialnih želja in vseh sebičnih nagonov. Tako nizko 

pade, da je Božja iskra v njem prisiljena v nedejavnost; postane ujetnica v duševni lupini, človek pa je 

potem "duhovno mrtev". - Na tej stopnji postane jasno razvidno, da sta duh in duša dve različni sili. 

Medtem ko je duh obsojen na nedejavnost in se ne oglaša več prek vesti, duša v človeku "brez vesti" živi 

zelo intenzivno (sicer bi bilo telo brez življenja), njene slabe vrline pa se potem kažejo v mislih in besedah, 

občutkih in dejanjih na zunanjem področju človeka. Bog ne zapusti svojega otroka v tem izgubljenem 

stanju. Kadar duša noče slišati glasu vesti, ji Bog spregovori z boleznimi njenega materialnega telesa in s 

številnimi težavami. V mnogih primerih začne duša razmišljati in je pripravljena upoštevati napotke Duha, 

naj se pokesa. Na ta način pride do spremembe in duša se prostovoljno podredi vodstvu duha. On ga 

pritegne k sebi, ga prežame z duhovnimi vrlinami in tako skupaj hodita po naporni poti višjega razvoja, 

dokler ju Bog ne pokliče iz zemeljskega življenja. 
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Na žalost je nešteto primerov, ko duša vztraja pri svojih slabih dejanjih kljub dobrim opominom duha 

prek vesti in kljub preizkušnjam. Ko takšno dušo preseneti smrt, jo na onem svetu čaka kruto prebujenje. 

Tam ne more več ubežati glasu vesti, ki ga neusmiljeno obtožuje neupoštevanja božjih zapovedi, slabih 

dejanj in nizkih strasti. Te samoobtožbe povzročajo največjo bolečino v duši in služijo njenemu očiščenju. 

Ko se duša zave svojih prestopkov in se jih pokesa, jo lahko prebujeni duh vodi tako, da se korak za 

korakom znebi svojih slabih nagnjenj in usvoji božanske vrline. Kadar duša ostaja trmasta v svoji 

hudobiji, si pripravlja nesrečno življenje. Ker nima več zemeljskega telesa in po drugi strani tudi ne more 

vstopiti v duhovno sfero, se brezciljno sprehaja po zemlji v bližini ljudi. Privlačijo jo tisti, katerih slabe 

misli, zla dejanja in nizke strasti se ujemajo z njeno naravo. V njih se "naseli", vpliva na zlo in to stanje 

lahko pripelje do obsedenosti, pri čemer se pri takih ljudeh vse bolj slabša. Prizemljene duše podpirajo 

nasilna dejanja, zavajajo um in povzročajo bolezni; so stalna nevarnost za vse ljudi. Obstaja pa tudi 

zaščita: ljudje, ki svoje življenje usmerjajo po Božji volji in pošiljajo dobre misli in čustva, so obdani z 

njimi kot z zaščitnim pokrovom, od katerega se odbijajo napadi nizkih duš zlobne volje, saj njihovi 

šepetalci pri njih ne najdejo odmeva in so takoj zavrnjeni; poleg tega ljudje dobre volje lahko in morajo 

pomagati blaženim dušam s svojo molitvijo in pošiljanjem svetlih misli. 

Bog ne preprečuje zlih dejanj temnih duš, saj mora spoštovati njihovo svobodno voljo. Toda prišel bo 

dan - običajno po zelo dolgem času - ko se bo duša naveličala svojega bednega obstoja in se z gnusom 

ozrla nazaj na sramotna dejanja, ki jih je povzročila. Če se iskreno pokesa ter prosi za odpuščanje in 

pomoč, lahko njegov duh v istem trenutku posreduje in ga nežno vodi. Duhovi svetlobe in božji angeli so 

ji pripravljeni pomagati in jo poučevati. Zdaj se lahko začne vzpon korak za korakom na duhovnem 

področju. 

Človeški duh - kot božanska iskra v nas - stoji nasproti telesu, medtem ko je duša med njima. Izbrati 

mora duha ali telo, saj ne more hkrati služiti dvema gospodarjema. Če izbere duha, je pripravljen sprejeti 

božansko v sebi in se podrediti vodstvu duha. Če se odloči za telo, se podredi željam mesa in nagnjenja, ki 

obstajajo v njej, lahko v celoti izkoristijo svoje slabosti. Praktično obstajata le dva pola, zato Gospod v 

svojih naukih duše ali njenih funkcij, kot so um, misli, čustva itd., ne omenja tako pogosto kot duha in 

telesa. Najpogosteje je obravnavan "duh" - kot najpomembnejši del -, pri čemer je po zgornjih razlagah 

postalo razumljivo, da je v splošnem sklicevanju na duhovno bitje vključena tudi duša, čeprav med 

"duhom" in "dušo" še ni dosežena popolna enotnost. - V Novih razodetjih Božanski Učitelj zelo pogosto 

govori o boju duha proti vplivom telesa. Glede na prejšnje razlage je treba to razumeti tako, da gre za boj 

duha z dušo, ko je ta popolnoma "telesna", tj. popolnoma podvržena vplivom telesa in vsega materialnega. 

Duh namreč telesa ne more voditi neposredno, temveč le prek duše. 

Veliki pesnik Goethe je s tankočutnostjo začutil obe nasprotujoči si sili in v svojem "Faustu" te besede 

položil v usta ene osebe: 

"Dve duši živita "ah"! v mojih prsih, 

Eden se želi ločiti od drugega; 

Tisti, ki ima v grobo ljubezensko poželenje 

Priklenjenost na svet z organi za priklenjenost; 

Drugi se na silo dvigne iz prahu 

V kraljestvo visokih prednikov." 

Govori o "dveh dušah" v prsih: ena sila, duša, je v suženjstvu želje po ljubezni ter zemeljskega 

mišljenja in hotenja. Druga sila, duh, se želi osvoboditi iz primeža čutov in materializma ter se dvigniti v 

visoke sfere, k božanskemu duhu, iz katerega izhaja. To je spor med duhom in dušo, ko slednja še ni 

premagala nižjih želja telesne narave. 
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materialnih svetov  48-50 
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Gospod želi, da ga ljudje razumejo4-7 
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Veliki prelom v razvoju človeštva....  7-12 
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Prava zakonska zveza in njena profanacija  31-36 
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Na primeru zakonskega para  50-66 
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Trdna vera in popolno zaupanje  52-53 
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Pravi boj proti prevladujočim 

sile zla  65-72 
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Širjenje nove Božje besede in 

njegove visoke obljube  61-69 
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Navodila 43 

Vojne in stiske naj bi služile očiščevanju ljudi  2-8 
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Duhovno življenje  26-28 

Življenje v skladu z Božjo voljo je najboljša priprava 
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Pravi in lažni Kristusovi glasniki  39 Preroška prilika  43-49 

Zemlja je le začasni kraj 

Izgon in solze  61 
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Utelešenje in učinkovitost vodilnih duhov na Zemlji4-6 
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Poklici in duhovni darovi  33-39 

Odpuščanje  40-45 
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iskanje in izpostavljanje  46-48 

Blagoslovi in obljube blagoslova  51-55 

Veliki Božji glasniki v starodavnem izraelskem ljudstvu58-62 
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Jezusovo življenje, "smrt" in vstajenje nam kažejo 
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Tretje obdobje, obdobje Svetega Duha  21 

Duhovno in materialno sta nujna, 

vendar v pravem razmerju  31 

Prepoznajte zlo, a ne sodite tistega, ki ga dela!  43-44 

ki se izogiba stika z grešnikom, 

ni pravi Kristusov učenec49-50 , 56, 61 

Sodobni pismouki in farizeji bodo 

Zavrnite moja razodetja  67-68 

Nova Kristusova strastna čaša  81-91 
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Pravilno vedenje do zgrešenega brata.  3-7 

Povezava duha z božanskim duhom....  10-11 

Neuspeh starodavnih Izraelcev in njihovih 

potomci  18-20 let 

Vojne niso božanska usoda, ampak posledice  

Človekovo neupoštevanje božje volje  26-29 

Vera, ljubezen in predanost Božji volji  34-36 

Ne štipendiranje, ampak uresničevanje 

Zapoved ljubezni je najvišji cilj človeka  43-45 

Kdor noče slišati, mora čutiti  63-65 

Vsi ljudje so enaki pred Bogom  68-69 

Velika prerokba  73 

 

Navodila 47 

Resnično sočutje do tistih, ki trpijo, in iz tega 

priprošnja in pomoč  5-7 Gospod preizkuša svoje  20-27, 30 

Naša duša se mora vrniti čista k nebeškemu Očetu  46 

Materialno telo kot ovira in pomoč  49 

Bog išče tudi ponosne, neukrotljive ljudi. 

za zmago in preoblikovanje  51 

Beseda proti praznemu prizadevanju za priznanje: Resnično 

Ponižen ne želi biti več kot drugi  54-56 

 

Navodila 48 

Veličina in pomen nove Božje besede 

in zavrnitev s strani ljudi  5-9 

Pravi mir je mogoče doseči le z izpolnjevanjem 

božanskih zakonov  11-15 

Pomen in simbolika Gospodove večerje  21-25, 46 

Zemlja kot kraj očiščenja in razvoja52-54 

Križ resničnega Kristusa - sledenje 64-70 

 

Navodila 49 

Človekovo trpljenje ne prihaja od Boga, 

ampak so posledice njenih preteklih napak2-5 

Odkupitev z Jezusovo žrtveno smrtjo postane učinkovita šele tam, 

kjer človek posnema Jezusov zgled  7-9 

Opozorilo pred samopravičnostjo  9-11 

Nova beseda v spopadu človeških mnenj in dvomov - nov način trpljenja 

Kristus  12-23, 40 

Ne le ob določenih dnevih, ampak vedno. 

se poklonimo Bogu  30-32 
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Skrb nebeškega očeta za njegove otroke .  48 

Pooblastilo za prenos in razširjanje 

Božje besede  43, 49-53 

Ne le duhovna, ampak tudi materialna pomoč 

za soseda je potrebno 

 

Navodila 50 

 

55 

Glej, stojim pred vrati in trkam 1 - 7  

Posredujte za narode, da bi bil v njih Božji Duh. 

lahko razkrije 12 

Človek - "marljivi sin" nebeškega kraljestva 

Duhovna molitev ne potrebuje ustnic  

delujejo 13 - 21  

  

Samo tisto, kar se zgodi iz spontane ljubezni in 

prijaznosti, ima 

Vrednost pred Bogom      

  

36-37 

Intelektualna štipendija kot ovira za 

miselno spoznavanje in občutenje.  

 

40-41 

 

Marija je postala duhovna zaradi Jezusovih besed na 

križu. 

  

Matere moških, ki uporabljajo 45 - 48 

 

Navodila 51 

Z bojem proti razodetjem 

 

59-62 

Ljudje prepoznajo Božjo modrost in ljubezen 9 

Opozorilo pred lažnimi razodetji in lažnimi nauki. 27 

Ljudje so delno odgovorni za stanje današnje  

Svet - zdaj žanje, kar je sejal v prejšnjih časih  33  

Okoliščine, ki spremljajo Kristusovo duhovno vrnitev .  45  

Najzanesljivejše vodilo k Bogu: vest  46 

Izboljšati moramo materialno in duhovno 

Upoštevanje zakonov  47-53 

Sedanjost je čas sodbe  61-71  

 

Navodila 52 

Duhovni Izrael je poklican, da širi  

novo sporočilo v besedah in dejanjih 

Božja ljubezen in usmiljenje sta namenjena tudi njegovim 

 

1-22 

odpadniški otroci 

Bog od svojih učencev v tem času zahteva 

 

26-27 

Brez krvne žrtve 

Nebesa in pekel so stanja duše, ki jih človek sam povzroči 

s svojimi 

 

28 

dobro ali slabo razmišljanje in delovanje Vojna 

grozodejstva bodo povzročila, da se bodo ponosna in 

okamenela srca teh ljudi pokesala in 

 

31-37 

Bog prihaja tudi k tistim, ki ga ne poznajo, k tistim, ki ga 

ne poznajo, k tistim, ki ga ne poznajo. 

 

40-41 

Iskanje napačnih oblik 

Potreba po spiritualizaciji in neposredni 

 

48 

Povezava našega duha z Božjim duhom 49-53   

Človek se ne bi smel niti bati niti žalovati zaradi prehoda na drugi svet  
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in tudi ne umetno zavlačevanje  55-58  

Vsi ljudje so po svojem izvoru, duhovno in telesno, bratje in sestre.  

Sestre, med katerimi  

ovir ne bi smelo biti 59 - 60  

 

Navodila 53 

  

Moč molitve  2 

Boj duha za prevlado nad telesom Usmiljenje in pomoč 

bližnjemu 

  

 8-11 

- Znak resničnega učenstva 14 - 17  

Napredek v znanju in modrosti 20 - 22  

Križ za zadoščenje za lastno krivdo in križ 

in žrtvovanje za druge 24 - 25  

 

Elijevo delo v različnih obdobjih 34 - 44    

"In njihova dela jim sledijo" 49 - 50   

Staro in novo izraelsko ljudstvo 52 - 55 

Armagedon v zemeljski in duhovni do 

 

za zmago svetlobe 56 

 

  

Navodila 54 

Preizkušnje in trpljenje kot nujna sredstva  

za popolnost  

Gospod ne zavezuje ali grozi nikomur s svojo 

 

2-9 

nova beseda, vendar daje novo upanje 10-15  

Edina pomoč grešnemu in bolnemu svetu 16-21  

Nasveti novim učencem za izpolnitev njihove naloge 24-34 

Kaj pomeni "spiritualizacija"?               41 – 44    

Za nebeškega Očeta nihče ni "zloben" 45 - 48 

Človeštvo in Božje ljudstvo potrebujeta duhovno 

 

Močni in nesebični voditelji 

Kristusovo odrešilno delo postane nadrejeno vsem 

človeškim  

 67 

Triumf nepopolnosti 69 - 71 

 

  

Navodila 55 

Ne moremo "pobegniti od Boga"  6-7, 8 

Dobri in slabi voditelji narodov so orodja za  

Božji nameni in potreba po priprošnji 20 - 21    
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