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Predgovor  
 

Z velikim veseljem in hvaležnostjo spremljamo tretji zvezek "Knjige resničnega življenja" na njegovi 

poti v založniško tiskarno. 

Knjigo smo skrbno prevedli iz izvirnega španskega besedila "Libro de la Vida Verdadera". 

Priporočamo, da bralci berejo po manjših delih, razmišljajo in meditirajo o prebranem, da bi se 

duhovni pomen božanskih naukov lahko v celoti razvil. 

Naj tudi tretji zvezek, tako kot prejšnja dva, najde odprta srca med sledilci Dela duhovnega razodetja v 

Mehiki. 

  Prevajalci 
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 Tretji zvezek serije Knjiga resničnega življenja bi rad uvedel z nekaj besedami, ki kažejo na posebno 

pozornost, ki jo je Kristus v svojih naukih namenil nemškim poslušalcem, ki so bili zaradi strašnih 

vojnih dogodkov v svoji domovini zelo potrti.  

Kot sem že omenil v "Uvodu" v drugi zvezek, smo bili skupina Nemcev, včasih nas je bilo do 20, ki 

smo ob nedeljah zjutraj poslušali nauke božanskega učitelja sredi mehiške skupnosti. Znani in 

spoštovani smo bili kot "tujci". Zlasti med letoma 1942 in 1945, ko je divjala druga svetovna vojna s 

svojimi grozodejstvi, smo Nemci našli varnost in tolažbo v Kristusovih besedah v mehiški skupnosti. 

Vojni dogodki so nas vse močno bremenili in trpka usoda naše oddaljene domovine nas je bolela. 

Samo Bog ve, koliko solz je bilo prelitih in koliko gorečih molitev se je zgrnilo k njemu. V teh letih se 

je ob različnih priložnostih, a vedno nepričakovano, zgodilo, da je Gospod med svojim poučevanjem 

neposredno nagovoril prisotne Nemce. 

Tolažil nas je in nas opominjal, naj vztrajamo v molitvi, saj bo, ko bo prišla njegova ura, končal 

vojno, nato pa se bo ─ prej in hitreje, kot ljudje pričakujejo ─ začela obnova naše domovine. Hkrati pa 

nas je tudi opomnil, naj ne gremo spet arogantno po svoji poti, ampak naj svojo voljo podredimo 

Njegovi, saj nas pri Njegovem delu čakajo še velike naloge. Mehiške vernike, ki so pozorno poslušali, 

je tudi pozval, naj se ne postavljajo za sodnike, ker ne razumejo ničesar o ozadju vojne. Te besede so 

bile balzam za naše rane, saj smo kot Nemci trpeli zaradi vsesplošne obtožbe, da smo glavni krivci za 

vojno.  

Globokega pomena je, da so v mehiških kongregacijah duhovnega pouka kot tujci poslušali skoraj 

samo Nemce. Razlog je v tem, da je po izjavi Božanskega Učitelja v nemškem ljudstvu veliko "seme 

Izraela", kar pomeni, da so se te človeške duše že pred davnimi časi utelesile v judovskem ljudstvu. 

Samo Bog pozna ta bitja, ki so razpršena po vseh narodih in verstvih, v tem tretjem času pa jih 

duhovno zbira in z njimi oblikuje svoj duhovni Izrael. 

V nadaljevanju bomo širši krog bralcev seznanili s Kristusovim nagovorom Nemcem med poukom 6. 

maja 1945. 

Walter Maier 

Besede božanskega Učitelja skupini nemških poslušalcev med poukom 6. maja 1945  

Bodite blagoslovljeni, moji zelo ljubljeni otroci, sprejemam vas. Glej, blagoslovljeno ljudstvo Izraela, 

med vami so ti moji ljubljeni otroci. Želim, da bi na tvojih prsih našli toplino mojega Duha, 

spoštovanje in bratsko ljubezen. Hočem, da se lahko ugnezdijo blizu, zelo blizu tvojega Srca. Ne 

pozabite, da sem jim zaupal veliko nalogo. Usmili se jih, kakor sem jaz usmiljen do tebe. Ne bodite 

sodniki, blaženi ljudje, kajti resnično vam pravim: o tem, kar se trenutno dogaja na svetu, ne veste 

ničesar, samo jaz vem; saj vidite in presojate stvari po svojem razumu. Za vsemi dogodki pa je moja 

roka, moja pravičnost, moji božanski načrti od začetka večnosti, ki nima začetka. Kaj torej lahko 

pravilno presodite in kaj lahko že veste? V prsih tega (nemškega) ljudstva je veliko semen Izraela, 

velika setev Jude, tistega plemena, ki se je v prvi dobi z orožjem postavilo v bran izraelskemu 

ljudstvu, da bi mu odprlo pot v Kanaan. Zdaj je v roke vzel orožje, da bi si utrl pot pred svetom. Toda 

jaz sem ga ustavil, ga ustavil in mu rekel: "Ne zato, ker nosiš judovski meč, smeš biti v svetu 

aroganten.  

Razmišljajte in vztrajajte, ker vas bom vzgojil, ki ste vedno verjeli vame. Dal vam bom vaš kruh, vaš 

dom. Izenačil vas bom z drugimi narodi in jih naredil enake vam. Nihče ne bo vreden manj in nihče ne 

bo vreden več. Prišel bo čas in zadnji bo zaradi svoje ponižnosti spet prvi. Zato vam pravim: 

Poslušajte mojo besedo, razumite jo in naj vaše ustnice molčijo. Vi pa, moji ljubljeni otroci (s tem 

mislim na nemške poslušalce), pridite k svojemu Odrešeniku in ne k svojemu sodniku. Tvoja molitev 

se je kot žgalna daritev, kot dišeča esenca povzpela do višine mojega prestola. Dan za dnem in noč za 
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nočjo je bil tvoj duh kot varuh tvojega ljudstva, tvojega naroda. Ah, če bi le moje ljudstvo Izrael iz 

tega naroda (Mehike) izpolnjevalo svojo duhovno dolžnost kot vi, kako daleč bi lahko napredovalo! 

Toda ne bodite zaman zaradi tega, še naprej izpolnite svojo dolžnost in tudi v prihodnje imejte to 

gorečnost, ljubezen in spoštovanje drug do drugega, saj ne veste, kdaj vas bo moja roka poslala naprej. 

Potem bom pripravil pot in vi boste napredovali. 

Enkrat sem te že zaupal Joseju (voditelju Cerkve), drugič pa te zaupam njemu. Zakaj? 

Da bi vas pripravil za glasnike mojega trinitaričnega marijanskega duhovnega dela, ki se je pojavilo v 

tej tretji dobi v tem mehiškem narodu, in da bi vas poslal s to oznako, s tem delom, s to ljubeznijo, s to 

gorečnostjo in s tem zakonom, in tako, ko boste v oddaljenih deželah, se lahko obrnete na mojega sina 

Joseja in on bo veselo udaril po melodičnem zvoncu vašega srca in zapel hozano, ker je bilo seme 

posejano v tuji deželi in prišel bo trenutek, ko bo moja beseda razglašena v tej deželi. Kdaj bo prišel ta 

trenutek? Ko boste varno napredovali in prejeli moja navodila. Vedno ostanite združeni z mojim 

ljudstvom (to pomeni predvsem s Cerkvijo v Mehiki), ohranite krotkost in ponižnost. V tem trenutku 

vam ponovno dajem občutiti toploto svojega materinskega telesa. Ostanite zdravi in zdravi. Ne bojte 

se, po vas bo na tisoče in tisoče prejelo moje blagoslove, ne le iz vašega naroda. Ne prosite me samo 

zanje, prosite me za vse. V tem trenutku vašemu duhu podeljujem višjo stopnjo razvoja in duha vaših 

angelov varuhov dvigujem v višjo sfero duha, v tiste duhove, polne moči, ki sem jih pripravil za vas. 

Ti zaščitniki bodo še naprej z vami, tukaj in v tistem narodu.  

Ne skrbite, otroci moji, izkoreninjeni bodo le slabi in pleveli. Ohranil bom pšenico, ohranil bom dobre 

rastline in jih uporabil, da bodo obrodile sad. Kdaj? Ko ste pripravljeni, jih negujte, kajti to je moja 

volja. 

Sprejmite mojo moč, moj mir in vztrajajte v bdenju in molitvi. Še naprej bodite združeni z mojim 

Sinom Josejem, da boste, ko bo prišel čas, v poslušnosti moji volji izpolnili svojo nalogo po njegovem 

ukazu. 

Kaj me prosiš za te kraje (v svoji domovini)? Da, v resnici gre za isto stvar, za katero ste me tolikokrat 

prosili: za mir, odpuščanje, zdravilni balzam in pravičnost, in resnično vam pravim: Jaz, ki sem 

Božanska pravičnost, Ljubezen, Balzam, Popolno uho, se v tem trenutku približujem ljudem in jih 

pokrivam s svojo roko, jih vlečem v svoje naročje in puščam, da iz moje strani teče kri, ki je balzam 

za ozdravitev mnogih bolnikov. 

Duhovi, vi, ki gledate na te priprošnjike iz onstranstva, vidite, koliko ste dosegli in še vedno dosegate. 

Sprejmi Svetlobo, o duhovni svet, odstranjujem sence, verige in kri. Prelivam vas z mirom v svojem 

imenu, ki sem Oče, Sin in Sveti Duh. 

Še naprej opazujte, moji ljubljeni otroci, vztrajajte v trpljenju, na koncu boste polni veselja. Še enkrat 

boste prišli k meni z jokom, a takrat vam bom rekel: "Odženite žalost iz svojega srca in spoznajte, da 

sem jaz življenje in da vas bom spravil v (pravo) življenje, kajti to je moja volja. 

Vstanite, vzemite križ in mi sledite, moji ljubljeni otroci. 
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Navodila 56  
1 Z veseljem v svojem Duhu vas vidim, kako poslušate mojo besedo. V množicah prihajate na ta 

zbirališča, da bi se okrepčali z mojimi nauki ljubezni. Vsi ne pridejo, da bi me slišali, večina jih pride v 

upanju na olajšanje trpljenja ali osvoboditev od srčne bolečine. Mnogi so poklicani, a malo je tistih, ki mi 

sledijo. Tu je veliko tistih, ki bi radi slišali glas rabija v drugi dobi, a ga niso imeli priložnosti spoznati. 

Obstajajo tudi tisti, ki bi ga lahko slišali, a ga niso hoteli. Nekateri in drugi v tem času z veseljem 

poslušajo mojo besedo in ne čakajo, da jo umaknem, da bi se pozneje znova pritoževali zaradi svoje 

malomarnosti. Zato ne govorim v prazno. Čeprav mnogih moja beseda ne zanima, so nekateri moji otroci, 

ki jo znajo varovati kot dragulj neprecenljive vrednosti, da bi jo ob pravem trenutku sporočili človeštvu. 

2 Z usmiljenjem in ljubeznijo sem prišel k vsem in dal čutiti svojo navzočnost v mnogih oblikah. 

Nekateri so me videli z duhovnim obrazom, drugi čutijo mojo moč, zaradi katere trepeta njihovo bitje, 

tretje globoko pretresa duhovni pomen moje besede, četrti čutijo, kako mir mojega Duha objema njihovo 

srce. Bolniki doživljajo, kako si ob mojih božajočih besedah opomorejo od svojih bolezni, grešniki pa 

čutijo, da jih gleda pronicljiv in prodoren pogled, ki prodira v njihovo dušo. Tam ste rekli: Gospod je z 

nami. 

Ko so me učenci v drugi dobi vprašali, ali se bom vrnil, sem jim dal obljubo, da bom znova med 

ljudmi, in jim povedal, kakšna bodo znamenja, ki bodo zaznamovala čas moje vrnitve. Veliko stoletij je 

minilo, preden so se pojavila ta znamenja, ki napovedujejo moje novo razodetje, kot ga vidite izpolnjenega 

danes. Če sem vam po 1800 letih, ki so bila za človeštvo doba, zvesto izpolnil svojo obljubo, ali verjamete, 

da zdaj, ko sem napovedal svoj odhod za 1950, Gospod ne bo držal svoje besede? 

3 Ko so teologi in ljudje, ki so preučevali Sveto pismo preteklih časov, videli, da so se izpolnila 

znamenja, s katerimi sem vam napovedal svoj prihod in svojo navzočnost med vami, in ko so videli, da je 

čas minil, ne da bi me videli priti, so žalostno zaprli svoje knjige in verjeli, da so se zmotili glede časa in 

znamenj, ne da bi vedeli, da so spoznali, kar je bilo prav. Niso vedeli, da sem prisoten in da vam govorim 

v tej obliki. Toda povem vam, da bodo kmalu, ko bo človeštvo spoznalo dokaze, da sem bil z vami, vsi 

lahko videli, da se je moja manifestacija zgodila prav v tistem obdobju, v katerem naj bi se izpolnile 

prerokbe. Kakšno veselje bo v mnogih srcih in s kakšnim zanimanjem bodo spraševali moje učence in 

prav tako iskali nova Pisma! 

4 V tem času ni bilo le nekaj prič mojega razodetja, ampak na tisoče in tisoče ljudi, ki so čutili, kako 

jim srce utripa od ljubezni ali strahu, ko so slišali mojo besedo. Mnogi med njimi bodo moje zveste priče 

in moji dobri učenci, ki me ne bodo zapustili, ko se bo moja beseda presojala pred sodišči in sveti, in ki 

bodo s svojimi deli ljubezni pričevali o moji resnici. 

5 Resnično, povem vam, da med temi množicami ni nikogar, ki bi ga prineslo naključje. Ponovno 

vam zagotavljam, da se noben list ne premakne z drevesa brez moje volje. V življenju vsakega od vas je 

razlog, zakaj ste prišli sem, da bi pričevali o moji besedi. Prišli ste z različnih poti, iz različnih sekt, 

verskih skupnosti in doktrin, se spotaknili ob kamne na poti in v svojem duhu nabirali svetlobo izkušenj. 

6 Ko prideš sem, začutiš neznano silo, nerazložljivo tekočino, in se vprašaš: Kaj bi to lahko bilo? Od 

kod prihaja ta beseda, ki globoko presune, in ta mir, ki se pretaka skozi srce? Odgovoril sem vam: vaš Oče 

je tisti, ki vas krepi. Vendar vas ne prisiljujem, da verjamete v mojo navzočnost v tej obliki, niti vas ni 

treba siliti, da verjamete, saj sem očitno in otipljivo z vami in za moje zaznavanje zadostuje že kanček 

občutljivosti. 

7 To je čas, da vam pojasnimo, da ste svojo svobodno voljo uporabili narobe in da vas zdaj čaka 

opravljanje duhovnega poslanstva med človeštvom. Ne ocenjujem vaših preteklih del, da bi vam nato 

povedal, ali ste vredni prejeti to poslanstvo ali ne. Na ta svet niste prišli po naključju, ampak je bila to 

moja volja. 

8 Razmišljajte o svoji usodi, vprašajte o tem, kar vam je nerazložljivo, in odgovoril vam bom. Nihče, 

ki je spraševal po moji skrivni sobi srca, ni ostal brez odgovora. Takrat bo zasijala luč vašega duha in 

razkrila velike darove, ki ste jih prejeli od svojega Gospoda. 

9 Želim, da dvignete svojega duha in iščete mojo modrost v neskončnosti. Pri tem si vzemite za 

zgled pisatelje in znanstvenike, ki jih presenetim sredi noči, medtem ko nekateri iščejo navdih, drugi pa 

odgovore na temeljna vprašanja narave. Nočem vam reči, naj na tej zemlji iščete učenje, ki vam bo 
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prineslo slavo med ljudmi. Hočem, da sta ta vzpon in veličina notranja in da je vse, kar dosežete v svojem 

boju in študiju, sad življenja in ljubezni do vaših bratov. 

10 Ko se približam učenjakom, ki so zatopljeni v svoja razmišljanja in so se postarali v študij, jih 

vprašam: "Zakaj se tako trudite? Za koga se tako borite in trpite?" Vendar ni bilo nikogar, ki bi mi rekel: 

"Učitelj, borim se iz ljubezni do človeštva." Ljubijo znanost in zanjo žrtvujejo svoja življenja. Toda tistim, 

ki so zaradi plemenitih ciljev znali vprašati, je bilo razodeto veliko znanje, ki je človeštvu vedno dajalo 

sladke sadove; to je dokaz, da je bil tisti, ki je navdihnil to luč, Jaz. Toda tisti, ki so naravo iskali brez 

ljubezni in spoštovanja, so obtičali na začetku poti ali propadli, saj jih ni navdihovala dobrota, temveč 

nečimrnost, sovraštvo in ambicije. 

11 Toda tako kot se človeku razodeva znanost, mu z navdihom podajam tudi luč za duha. Tako sem 

govoril patriarhom prvih časov, prav tako sem navdihnil Mojzesa, ki sem ga naredil za glasnika svoje 

besede, da je govoril mojemu ljudstvu, in mu narekoval zakone in pravila življenja, ki jih je zapisal, da bi 

se ohranili in da bi jih poznejše generacije poznale. 

12 Ko je bil Kristus na zemlji, je štiri apostole razsvetlil s svojim naukom in jim v duhovnem 

premišljevanju in navdušenju omogočil, da so se spominjali njegove božanske besede, da bi človeštvu 

zapustili, kar je bil njihov duh zmožen sprejeti s pomočjo razuma. To so bili Marko, Luka, Matej in Janez. 

13 Prišel bo dan, ko bodo knjige kot neuporabne vržene v ogenj, kar se bo zgodilo, ko bo njihova 

duhovna vsebina živela v vašem srcu in boste spoštovali zakon, ki ga vsebujejo. Še prej pa bo ta zadnja 

zaveza - kot rezultat boja - združena s prvima dvema, kot se je to zgodilo s prvo in drugo. 

14 Danes se nisem omejil na to, da bi vam govoril le o sedanjosti. Veliko sem vam govoril o preteklih 

časih in vam celo vnaprej napovedal prihodnost. Razkril sem vam, kar vam je bilo skrito, popravil sem, 

kar je bilo ponarejeno, in razkril sem vam prihodnje dogodke. 

15 Blagor tistim, ki se pripravijo, saj bodo jutri znali z dobro voljo brati ta nauk, ki vam govori o 

usodi človeštva, o prihodnosti narodov in o zmagi Luči, ki je ljubezen, mir in pravičnost. Ta nauk bo 

človeka naredil resnično svobodnega, kajti ko je mislil, da je svoboden, ko je bežal pred svojo vestjo in 

Mojimi zakoni, ni vedel, da ima v sebi lastnosti, sposobnosti in darove, ki jih ni znal razviti, zato je bil, 

namesto da bi bil svoboden, suženj samega sebe, suženj svoje nevednosti. Kako bi lahko takšno človeštvo 

začutilo mir Mojega kraljestva v svojem srcu in me nosilo v svojem srcu, če so človeški um zatemnjeni 

zaradi ambicioznih, materialističnih ciljev, če njihova srca bijejo za človeške strasti in so njihove duše 

materializirane? 

16 To človeštvo je duhovno mrtvo, toda jaz, ki imam moč obuditi mrtve, ga kličem nazaj k življenju 

in mu utiram pot v čas, ko bodo ljudje osvobodili svoje duše, prepoznali svoje darove in z njimi dosegli 

napredek in višji razvoj. 

17 Danes začnete uporabljati vse sposobnosti duha. To vas bo dvignilo iz brezna. 

18 Tu je ljudstvo, ki s simpatijo hrepeni po moji besedi in želi zbirati moje nauke, ker ve, da je čas 

mojega razodevanja skozi človeški organ razumevanja kratek. 

19 Uporabite moj nauk, o učenci! Nato brez strahu pojdite naprej in razširjajte mojo besedo in moje 

nauke med ljudmi. Ne obupajte pred tistimi, ki skušajo vaše poslanstvo ovreči s teorijami. 

20 Človeštvo išče, ne da bi vedelo, kaj hoče. Danes vam prihajam povedat: jaz sem tisto, kar iščete. 

Kdo si ne želi miru? Kdo si ne želi spoznati resnice? Kdo ne želi ohraniti svojega zdravja? 

21 Iskati me morate, kajti na zemlji ni miru in manjkajo ljudje dobre volje. Toda moja pravičnost je 

prišla, Gospodov dan je tu. 

22 Če bo človek izpolnjeval mojo voljo, se mu bodo celo sile narave poklonile kot služabnice. Dokler 

bo človek vztrajal v svoji neposlušnosti, se bodo sprostili elementi in ga prisilili, da se zave, da ni v skladu 

z vsemi ustvarjenimi stvarmi. 

23 Ne prihajam kot nasprotnik svojih otrok. Prišel sem samo zato, da uničim greh, da boste spoznali 

mojo luč. 

24 Molite, ljudje, in zagotavljam vam, da bom sprejel vašo daritev - ne materialno, ampak tisto, ki mi 

jo daje vaš duh. 

25 Moja pravičnost je v vsakem srcu, tako v tistem, ki mi odpira vrata, kot v tistem, ki jih zapira pred 

mojim klicem. Moj pogled je prodoren in lahko odkrije vse, kar hranijo. Pri nekaterih sem našel njihovo 

ljubezen in ponižnost, pri drugih veselje, da so z menoj, in hvaležnost za koristi, ki so jih prejeli. V 
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nekaterih najdem upanje, v drugih bolečino. Resnično, povem vam, moj oltar je vsak trenutek bolj pokrit s 

solzami kot z darovi. 

26 Tukaj z menoj se očistite vsakega madeža. O, če bi le znali ohraniti to čistost vse življenje! Toda to 

vzdušje duhovnosti in bratstva, ki ga ustvarjate v teh urah občestva in poučevanja, v svetu ne prevladuje. 

Zrak, ki ga dihate, je zastrupljen z grehom. 

27 Vendar ste občutili, kako se vam člen za členom verige, ki vas povezuje s svetom, postopoma 

odmakne, če moje učenje naredite za svoje. 

28 Sodim te. A glej, kako prijazna je beseda tvojega sodnika. Zavedajte se, da vam namesto obsodbe 

dajem svoje odpuščanje, da odslej ne boste več grešili. Svojo sodbo izrečete sami, ko spoznate, da je prav, 

da vas bolečina prizadene. Potem blagoslovim to kesanje in vas s svojim navodilom osvobodim čaše 

trpljenja. To je Božja pot, po njej mi sledite. 

29 Kdor posluša glas svoje vesti, prepozna in razume svoje prestopke ter hkrati sprejme svojo spravo. 

Kdor pa ne razume teže svojih prestopkov, se ne bo mogel znebiti svojih madežev, in dokler se to ne 

zgodi, ne more priti k meni. 

30 Ne bežite pred bolečino. To, kar morate odpraviti, je greh. Bolečina je vedno služila temu, da vas 

je ustavila pri dih jemajočem begu v brezno. 

31 Danes niste več majhni otroci in lahko razumete pomen mojih naukov. Veste tudi, da vaša duša ni 

nastala hkrati s telesom, ki ga imate, in da izvor enega ni izvor drugega. Otroci, ki jih zibljete v naročju, 

nosijo v srcu nedolžnost, v duši pa skrivajo preteklost, ki je včasih daljša in bolj zlovešča kot preteklost 

njihovih staršev. Kako velika je odgovornost tistih, ki morajo ta srca negovati, da bi njihove duše 

napredovale na poti razvoja. 

32 Zaradi tega ne glejte na svoje otroke z manj ljubezni. Ne pozabite, da ne veste, kdo so in kaj so 

storili. Raje povečajte svojo naklonjenost in ljubezen do njih ter se zahvalite svojemu Očetu, ker je v vas 

položil svojo milost, da ste postali vodniki in svetovalci svojih duhovnih bratov in sester, v katerih telesih 

boste postali začasni starši po krvi. 

33 Tudi brez tega duhovnega znanja si ljudje na svoji poti razvoja stojijo ob strani, saj je bila pot k 

popolnosti ustvarjena za vse in jo bodo do konca prehodili vsi, tudi tisti, za katerega menite, da je zelo 

daleč od Mojega zakona. Si lahko predstavljate, da kdo od vas ne bi prišel k meni, tudi če bi ga prešla 

večnost? Ali bi popoln Oče lahko zanemaril katerega od svojih otrok? 

34 Učenci, ali torej verjamete, da je eno samo zemeljsko življenje dovolj, da duhovno bitje opravi 

svojo nalogo in se izpopolni? - Ne, Učitelj," mi rečeš z najglobljim prepričanjem. 

35 To je "vstajenje mesa", vendar ne v obliki, v kakršni so si ga zamislili ljudje. Ko meso postane 

togo, se umakne v notranjost zemlje, medtem ko duša odide v onstranstvo in čaka, da jo moja pravičnost 

pošlje naprej, da se vključi v novo telo. Tako se duša in materija združita na tem svetu, ne pa tudi v 

duhovni dolini. 

36 Ker vam Oče daje več priložnosti za izpolnitev vaše naloge, ne smete zapraviti tiste, ki jo imate 

zdaj, kajti nihče ne ve, koliko zemeljskih življenj mu dodeli moja pravičnost. Zato naj tako starec, 

mladenič in otrok pohitijo z nalogo, ki jim je bila dodeljena, da bi poplačali svoj dolg. 

37 Pravim vam tudi, da je to čas vstajenja mrtvih, kajti ta moja luč bo prižgala vero tistih, ki so umrli 

v temi obžalovanja, obupa in grenkega trpljenja. 

38 Šesti pečat je razvezan in knjiga je odprta pred vami. Svetilnik osvetljuje vesolje, Božanska 

beseda, ki jo simbolizira ognjeni jezik, pa vam govori iz neskončnosti. Glas Jagnjeta, žrtvovanega v drugi 

dobi, je tisti, ki ljudi preseneča, razsvetljuje in dviguje v življenje milosti. 

39 Živite budno, kajti kmalu se bodo pojavili številni preroki, zato morate znati ločiti prave od lažnih. 

40 Ljudje, katerih poslanstvo je vzpostaviti pravičnost na zemlji in ki so uporabljeni kot orodje moje 

božanskosti, bodo pokarali vse, ki jih bodo ujeli v laž, vse, ki bodo sklenili kupčijo z mojim naukom in ki 

bodo svoje nečednosti skrivali za masko svetosti. 

41 Gorje tistim, ki obljubljajo, da bodo ljudi popeljali v blaženost, a jih potiskajo v vojno in zmedo! 

42 Hočem, da se moji učenci razodevajo tako, da ozdravljajo bolne, rešujejo izgubljene in obnavljajo 

šibke. Da bi izpolnili to sveto poslanstvo, se osvobodite nekoristnosti, opustite vsako brezciljno zemeljsko 

razvedrilo, ne zavajajte svojega srca ali čutov z lažnimi lepotami ali škodljivimi vtisi. 
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43 Dvignite svojega duha, da boste uživali le v večnih, lepih in dobrih stvareh. Če temu ne bo tako, se 

bo vaša duša - materializirana z življenjem, ki ste ga vodili - zelo trpela, ko se bo ločila od svojega telesa 

in vsega, kar je pustila za seboj, ter bo nekaj časa v zmedi in trpkih bolečinah tavala po (duhovnih) 

prostorih, dokler se ne bo očistila. 

44 Živite po mojem zakonu, potem se vam ne bo treba bati smrti. Vendar ga ne kličite ali si ga ne 

želite pred časom. 

Naj pride, saj vedno izpolnjuje moje ukaze. Poskrbite, da vas bo našel opremljene, potem boste vstopili 

v duhovni svet kot otroci luči. 

45 Sedite danes za mojo mizo, jejte, da vas bo ta kruh spremenil in da ga boste znali pozneje ponuditi 

tistemu, ki ga potrebuje. 

46 Danes pripeljite k mojim besedam tiste, ki jih najdete na svoji poti brez zdravja, miru in ideala. 

Jutri, ko se moj glas ne bo več slišal v tej obliki, boste vi tisti, ki boste sprejeli svoje brate in jih nahranili s 

to esenco življenja. 

47 Nič ni bilo prepuščeno naključju, zato se je vse zgodilo po moji volji. V usodi, ki vam jo 

dodeljujem, je moja pravičnost. Če boš našel pot, posuto s trnjem, ti resnično povem, da ni bila moja volja 

tista, ki ga je raztresla po njej, da bi ranila tvoje noge, ampak boš šel naprej po poti s predanostjo, vedoč, 

da bo trpljenje, ki ga boš prestajal, osvobodilo tvojo dušo madežev. 

48 Ko se bo ta predanost rodila v tvojem srcu, boš začutil, kako ti moje usmiljenje utira pot. 

49 Vi, ki zdaj poslušate mojo besedo, jo sprejmite kot balzam za svoje rane. Toda ne zadovoljite se s 

prejemanjem mojih koristi, ne da bi želeli prodreti v pomen mojega nauka, kajti prišel bo trenutek, ko ne 

boste več slišali te besede, in če se niste znali pripraviti, da bi se v prihodnjih časih povezali (z mano) duh 

z duhom, se boste počutili osiroteli. 

50 Hočem, da bi bil močan vojak v bitki, ki se bliža, in branil njegovo stvar, da bi se v življenju 

imenoval kot Jakob "močan in moder Izrael"; da bi bil vedno pripravljen hiteti, da bi odgovoril na Očetov 

klic. 

51 Ne kolebajte med dvomom in vero, saj potem vaši koraki nikoli ne bodo gotovi in vaše odločitve 

nikoli trdne. Ne zahtevajte od mene dokaza, da bi verjeli, saj ne veste, v kakšni obliki bi vam moja 

pravičnost lahko dala ta dokaz. 

52 Ali ne čutite nevidne pomoči, ki dviguje tiste, ki so padli v blato? Ali ne vidite velikih množic, ki 

pridejo v bolezni in si povrnejo zdravje in veselje do življenja? Ali ne opažate, kako izobčenci življenja 

pridejo v mojo navzočnost in ko se jim razkrijejo darovi, ki jih imajo, jih množice iščejo in celo 

občudujejo? 

53 Odkrijte vse dokaze, ki sem vam jih dal o svoji moči in navzočnosti, in prepričani boste, da sem 

vsakomur podelil čudež, da bi verjel v moj prihod v tem času. 

54 Razumeti: Ko boste svoje korake usmerili k drevesu z gostim listjem, boste v njegovi senci 

zaslišali vsemogočni glas svojega Očeta. Učenci naj izkoristijo mojo navzočnost in me vprašajo, ali je sad, 

ki ga postopoma obirajo, dovoljen in všeč moji božanskosti. Na to vam odgovarjam: Če ste posejali moje 

seme, boste poželi dobro letino. 

55 Zakaj nekateri ljudje živijo v takšni inerciji? Vstanite in se zavedajte, kako trenutki minevajo, ne 

da bi jih izkoristili. Še vedno je čas. Ne lotevajte se dela, ko vam že zmanjkuje časa, kajti takrat boste 

skušali z velikimi koraki prehoditi pot in ne boste mogli doseči ničesar dobrega ali česa požeti, kajti seme 

potrebuje čas, da ne naredi ničesar, rastline, da rastejo, in sadje, da dozori. 

56 Že se bliža leto 1950, ko bom umaknil svojo besedo. Tistega leta bom označil zadnjega od svojih 

otrok in takrat bo število sto štiriinštirideset tisoč polno. Tisti, ki so slišali mojo besedo, poznajo svoje 

darove in naloge ter uporabljajo to milost, se bodo počutili varne. Toda tisti, ki tega dela niso hoteli 

razumeti, bodo morali še veliko trpeti, veliko zasluževati in žrtvovati, da bi dosegli višino, kjer prebiva 

moj mir, ki je kot vrata, ki se odpirajo pred Duhom. 

57 Vi, učenci tretjega obdobja, ki ste videli prihod Svetega Duha, ste tisti, ki pod to svetlobo razumete 

sedanjost, preteklost in nekatere prihodnje nauke. Ne dvomite, da je to čas razsvetljenja, vendar ne bodite 

preveč samozavestni. Oglejte si, kako se talent znanstvenika izkaže kot še nikoli prej. Opazujte otroka, 

koliko razume že pri svojih prvih korakih. Spoznajte, kaj se dogaja na Zemlji. - Še vedno ste brodolomci, 

ki iščejo (druge) brodolomce, ki sredi razburkanega morja kličejo na pomoč. 
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58 Poglobljeno proučujte mojo besedo, da jo boste resnično spoznali in da si ne bo vsak ustvaril 

drugačne teorije od mojega nauka. Ne pričakujte časa preganjanja, ne da bi imeli orožje, s katerim bi se 

branili. Ta orožja bodo vaš način življenja, vaša beseda in vaše čaščenje. 

59 Od vas ne zahtevam, da ste nezmotljivi, kajti edini nezmotljivi sem jaz. Od vas pa zahtevam 

iskrenost in dobro voljo v vseh vaših dejanjih. Ostalo delam, da bi dopolnil in izpopolnil vaše delo, kajti 

kakšna so vaša dela, takšna bo tudi vaša nagrada. 

60 Če kdo od vas zavida svojemu bratu, ker misli, da ga ima Mojster bolj rad, in če bi oba zahtevala 

mesto na moji desnici, mu povem, da vas ne smem postaviti na mojo desnico. To mora vsakdo rešiti po 

svojih močeh. Resnično vam povem, da ne bi mogel imeti enega otroka raje kot drugega. 

61 Od svojih apostolov druge dobe sem imel Juda nič manj rad kot Janeza. Ti duhovi so bili kaplje 

neskončnega oceana moje ljubezni, in ko so se vrnili k Očetu, je On sam v svojih visokih nasvetih vedel, 

kaj si je vsak pridobil zase. 

62 Da bi se človeštvo v tem času lahko podalo na pot, da bi mi sledilo, prodrlo v skrivnosti, ki sem 

vam jih razložil, in se napolnilo z lučjo, mora imeti svobodo v duhu, mislih in volji. Zato sem prišel 

osvoboditi duše izpod njihovega jarma in sem začel rušiti prestole in kraljestva, rušiti žezla in krone. 

Bodite svobodni, ne iščite tukaj svojega kraljestva ali nebes. Ne delajte navadnih ljudi za svoje sužnje in 

ne bodite sužnji nečimrnosti. 

Spomnite se, da sem vam rekel: "Moje kraljestvo ni od tega sveta, tu ni mojega prestola in mojih vojsk." 

Prav tako tu ni kraljestva vašega duha in njegove nagrade. 

63 Z resnico sem vam govoril in z resnico vam govorim tudi zdaj. Po tako dolgem času, ko sem vam 

dal velika razodetja, ne bi bilo prav, da me vprašate kot Pilat: "Kaj je resnica?" 

64 Želite priti k meni? Ali hrepenite po tem, da bi nekega dne dosegli to, kar so dosegli tisti, ki so mi 

sledili? - Vse, kar potrebuješ za zadovoljitev svoje želje, sem ti že dal. Če sem nekoč postal človek in vam 

zdaj govorim v duhu, sem vam hotel pokazati pot, ki vodi k popolnosti. Jaz sem večna Beseda, ki vam 

govori: Poslušajte me, kajti 1950 ni več daleč, in takrat se vam bo zdelo, da so se nebeška vrata zaprla. 

65 Nekoč sem vam rekel: "Kdor pozna Sina, pozna Očeta." Zdaj pa dodajam: tisti, ki je poznal Sina in 

po njem Očeta, pozna tudi Duha resnice, ki vam danes govori. 

66 Pridite v naročje šestega pečata s polnim zavedanjem svoje naloge. Pokličite me in prišel bom, da 

vam spregovorim, vendar le do leta 1950, ko bo po moji volji konec mojega razodevanja s pomočjo 

človeškega uma. 

67 Sprejemam tako tistega, ki v svojem srcu hvali moje ime in blagoslavlja moje novo razodetje, kot 

tudi tistega, ki prihaja samo zato, da bi presojal mojo besedo, in pričakuje, da bo v njej našel napako, da bi 

jo zanikal. Za vse imam pripravljeno lekcijo. Govorim srcu otroka in srcu starca, srcu moškega in srcu 

ženske, govorim filozofu in znanstveniku. Nihče ne gre mimo moje modrosti brez posluha. Zato pravim 

ljudem: Iz moje besede vzemite tisto, kar je namenjeno vsakomur. 

68 Nekoč sem vam rekel: "Jaz sem Pot." Šele pozneje ste razumeli, kaj je Jezus želel povedati s temi 

besedami, saj ste razumeli, da je "pot" božanski zakon ljubezni. 

69 Danes vam ponovno pravim: "Jaz sem pot, resnica in življenje." In če boste v tem času iskali 

bistvo moje besede, boste v njej našli večni zakon ljubezni, pot, ki sem vam jo začrtal na zemlji. 

70 Takrat so mnogi verjeli, da je Kristus zgrešil pot in sprevrnil zakon. Zato so se borili proti njemu in 

ga preganjali. Toda resnica kot sončna svetloba vedno premaga temo. Zdaj se bodo proti moji besedi 

znova borili, ker nekateri verjamejo, da v njenem pomenu najdejo protislovja, dvoumnosti in napake. Toda 

njegova svetloba bo ponovno zasijala v temo tega časa in človeštvo bo spoznalo, da sta pot in zakon, ki 

sem vam ju razodel, enaka kot v tistem času in da bosta vedno enaka. 

71 V tem času me poslušajte, da boste lahko uporabili Božja navodila. Ne ponavljajte tega, kar so 

mnogi počeli v drugi dobi: Ko so poslušali Jezusa, so se mu posmehovali, ko pa so videli Mojstrove 

čudeže na križu in tudi po smrti, jih je prešinilo kesanje in strah, saj so razumeli, da je Bog šel skozi svet. 

Ali kdo ve, ali niso prav ti učenci, po katerih se razodevam, tisti, ki so me takrat najbolj napačno presojali 

in zasmehovali? Poglejte jih zdaj, kako prenašajo sodbo, posmehljiv pogled in posmeh množice! Tega ne 

imenujte maščevanje, to je pravičnost, in nujno je, da tisti, ki zaradi nevednosti manjka, to doživi in doživi 

na sebi, da bo pozneje lahko razumel svojo napako. 
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72 Ali veste, ali v nekem drugem času ti glasniki niso bili med tistimi, ki so hrepeneli postati moji 

apostoli in so morali čakati, da bi mi služili? 

73 Človeštvo se zdaj očiščuje z bolečino, da bi se v srcih ljudi in narodov lahko vzpostavilo moje 

kraljestvo miru in poduhovljenosti. 

74 Leta 1924 sem vam napovedal vse, kar se dogaja v sedanjosti! 

75 Drug za drugim postopoma prihajajo v Mojo navzočnost, poklicani v tem času, da so Moji pionirji 

in preroki, in vsak, ki je v sebi začutil klic, Mi pravi: "Gospod, tukaj sem, želim sodelovati pri Tvojem 

delu, ukazano, Tvoj služabnik sem." 

76 Od tistega trenutka sem si prizadeval, da bi z dletom svoje besede zgladil neravnine njegovega 

srca, ga napolnil z ljubeznijo in zdravilno močjo, z mirom in dobroto. Spomnite se, kar sem vam rekel: 

vaša usta bodo govorila iz obilja vašega srca. 

77 Hočem, da ste kot drevesa, katerih senca pokriva mnoge. Toda kako malo vas je med tistimi, ki se 

resnično naučite dajati senco popotniku. 

78 Bodite kot vaš Oče, ki je kot mogočno drevo, ki daje senco in ponuja svoje sadove vsem svojim 

otrokom. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 57  
1 Za nekaj trenutkov si odpočijte od svojega utrujenega popotovanja, vi, ki hodite po prahu zemlje, 

in vi, ki živite v duhovnem prostoru. 

2 Ko poslušate mojo božansko besedo, se vaša duša postopoma očiščuje. 

3 Vam, ki živite v duhu in ste še vedno navezani na materialne cilje, pravim: Odvrnite se od tega, kar 

vam ne pripada več. Če zemlja ni večni dom za človeka, je še manj za dušo. Onkraj, v duhovni dolini, vas 

čaka življenje, polno svetlobe, do katerega boste prišli korak za korakom po poti dobrote. 

Tistim, ki me poslušajo kot človeška bitja, pravim, da morajo, dokler imajo to telo, ki jih spremlja na 

njihovi zemeljski življenjski poti, skrbeti zanj in ga negovati do zadnjega trenutka. 

trenutek je treba ohraniti. Kajti on je palica, na katero se opira duša, in orodje za boj. S svojimi 

materialnimi očmi duh gleda na to življenje, z usti pa govori in lahko tolaži svoje brate. 

4 V tem času sem prišel, da vas opremim, in moram govoriti vsemu človeštvu, da bi mu pomagal pri 

duhovnem razvoju. 

5 Zdaj naj mir vstopi v vaše srce, saj boste pozneje morali neutrudno moliti in skrbeti za mir drugih. 

6 Opravili boste zelo veliko in zaslužno delo, če boste srcem, ki jih pretresata bolečina in žalost, 

zagotovili mir in vedrino. Prišli bodo časi, ko se boste morali naučiti, da je sreča vaših sosedov odvisna od 

tega miru. 

7 Učenci in novinci, ko poslušate mojo besedo, čutite, da so se sence, ki so ovirale vaš um, in breme, 

ki ste ga nosili v srcu, razkropili. To je bilo breme trpljenja, skrbi in včasih obžalovanja, ki te je v življenju 

vedno bolj bremenilo. 

8 Ne pozabite, da vam nihče ne more biti boljši pomočnik kot Jezus. Prisluhnite moji besedi in ji 

dovolite, da preplavi vaše srce z mirom. To bo balzam na vaše rane. 

9 Moja beseda zdravi, ljubkuje in krepi. Naučite se je in jo začutite, da boste potem z mojo resnico in 

ljubeznijo mazali tiste, ki jih boste našli bolne na svoji poti. 

10 Časi bodo minili, in ko se bodo zgodili izjemni dogodki, boste vzkliknili: "To je bilo že 

napovedano!" Saj se boste spomnili, kar sem že tolikokrat prerokoval. 

11 Vsakomur, do kogar lahko pride moja beseda, sporočite veselo novico o mojem nauku, tudi če 

takoj ne pokaže vere. Resnično, povem vam: če mu govorite z ljubeznijo, njegov duh ne bo nikoli pozabil 

ničesar, kar ste mu povedali. 

12 To je področje, o katerem vam govorim - srce in duh vaših bratov. Seme je Moj nauk, ki jim ga 

boste posredovali, kristalno čista voda pa je Moja ljubezen in Moja modrost, s katerima boste zalivali ta 

polja. 

13 Kdaj bodo ljudje začutili mojo duhovno navzočnost? Kdaj bom slišal, da me človeštvo pozdravlja? 

14 Vi, ki ste me slišali po človeškem glasu, se ne ukvarjajte s pomanjkljivostmi teh vaših bratov, po 

katerih vam danes govorim. Jutri bo moja beseda zapisana in vpliv nosilca glasu bo izginil. 

15 Tako bo moja beseda tega časa dosegla vse, ki je niso slišali - polna božanskega bistva in čistosti. 

16 Želim, da je edini znak, ki ga predstavijo glasniki tega oznanila, resnica. Je ključ, ščit in meč. 

17 Učenjaki, znanstveniki, veliki tega časa, ki so se trdo borili za slavo sveta, bodo osupli, ko bodo 

videli moje nove učence - moške, ženske in otroke -, kako ponižno oznanjajo božanske nauke, ne da bi se 

hvalili s svojo superiornostjo in brez nečimrnosti. 

18 Bolj ko se zavedaš vrednosti tega, kar imaš, bolj resnična in pristna mora biti tvoja ponižnost. 

19 Kako srečen je duh, ki se, ko pusti svoje človeške ostanke v tej dolini sprave, iz neskončnosti zave, 

da je na zemlji pustil sled svetlobe, resnice in ljubezni. 

20 Moje novo ljudstvo Izrael, ki je po duhu enako kot v vseh časih, bo imelo nalogo prenašati moje 

razodetje po vsem svetu. Ljudem bo pokazal, kje so oskrunili zakon in kje so si napačno razlagali moje 

besede. 

21 Kako boste lahko opravili tako visoko in težko nalogo? Z ljubeznijo in gorečnostjo do mojega 

nauka ter dobro voljo biti moj apostol. 

22 Kdor čuti sočutje do bližnjega, kdor čuti bolečino drugih in kdor ob misli na stiske drugih pozabi 

na svoje trpljenje, ima seme, balzam, hrano. Nato se bo naučil ustrezne oblike, da bo posredoval, kar je 

prejel od mene, in izrazil tisto, kar izhaja iz srca in duha. 
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23 Preuči knjigo mojih naukov v luči svoje vesti. Pokazal vam bo, ali napredujete ali ste v zastoju. 

24 Ne mislite, da je dar ljubezni zaupan le privilegiranim bitjem. Vedite, da ste vsi za to namenjeni in 

da boste nekateri prej, drugi pozneje ljubili, kot sem vas učil. 

25 Izkoristite, izkoristite te čase Mojega razodevanja in preučujte Mojo Besedo, da se vam ne bo 

zdelo čudno, ko boste videli tiste, po katerih sem vam dal svoja navodila in ki govorijo brez ganjenosti, v 

duhovni povezanosti s svojim Stvarnikom. 

26 Dvignite svojega duha, dvignite svojo moralo. To je bilo vedno moje navodilo. Jakob je videl 

Očetovo podobo na najvišji višini nebeške lestve. Mojzes je prejel Zakon na vrhu gore Sinaj, Jezus pa vam 

je zapustil svoje božansko oznanilo na gori Tabor. 

27 Spoznajte simboliko teh razodetij! - Kje pa je gora, s katere vam zdaj govorim in vam dajem svoj 

zakon? Vsi veste, da je gora popolnost, resnica in modrost. 

28 Kdor je v tem času občutil moje usmiljenje, ne bo več sejal osata ali trnja na svoji poti. Kajti 

sadovi, ki jih bo požel, bodo pogosto bolj grenki od tistih, ki jih je posejal. 

29 Imejte se za del semena, ki sem ga obljubil Jakobu v sanjah, ko sem mu napovedal, da bo njegovo 

potomstvo številčno kot prah zemlje in da bodo v njegovem semenu blagoslovljeni vsi narodi. 

30 Danes se moja (duhovna) toplota spušča k tebi, da bi oživila tvoje srce. Toda ta toplota ne usahnejo 

cvetovi, ki jih gojim v vašem duhu. Vse vam dajem in bolj ko razdelim svoje dobrine med svoje otroke, 

bolj se množijo. Ne bojim se, da bi kot bogat skopuh na koncu ostal brez bogastva. - Prosite, da vam bo 

dano. Za kaj me lahko prosiš, česar ti ne bi odobril? - Prosim vas le, da se naredite vredne mojih koristi in 

da me prosite upravičeno. 

31 Vsakemu je usojeno, da prejme, kar bo prejel na svoji življenjski poti. Medtem ko ga nekateri 

sprejmejo in uporabijo ob pravem času, ga drugi zapravijo, nekateri pa se sploh ne znajo pripraviti na 

njegovo sprejemanje. 

Ko pa so se vrnili v duhovni svet, so spoznali vse, kar jim je bilo namenjeno in česar niso znali ne pridobiti 

ne zaslužiti. 

32 Moj glas govori vsem, ni utelešenega ali breztelesnega duha, ki mu ne bi namenil svoje besede, pa 

naj bo to kot Oče, kot Gospodar ali kot Sodnik. Toda človek se ni znal pripraviti, da bi razumel božanski 

jezik, čeprav sem vam govoril na vse načine in v vseh jezikih. Kdaj se boste povezali z Mojo Božanskostjo 

iz duha v duh, da bi slišali Moj glas v svojem duhu, saj vam je to namenjeno? Pripravite se vsaj vi, ki 

slišite moj glas, da boste korak za korakom, z razvojem duha, dosegli to milost. Ali ne mislite, da je 

najbolj naravno in samoumevno, da je vaš duh lahko v stiku s svojim Stvarnikom in sliši njegov glas, kjer 

koli je? 

33 Dolga obdobja so minila, ne da bi ljudje razumeli namen, zaradi katerega so bili ustvarjeni. 

34 Otroci moji, da bi spoznali končni namen svojega obstoja, se ni treba poglobiti v učenost sveta. Ne 

le učenci me lahko prepoznajo in spoznajo sami sebe. Kako pogosto preprost človek, ki nima zemeljske 

izobrazbe, globlje spozna resnico. 

35 To je razlog, zakaj vam govorim v preprostem jeziku, razumljivem vsakemu umu in duhu, zakaj 

sem se želel spoznati po neizobraženem in celo poduhovljenem umu. Če me ljudje ne razumejo, čeprav 

jim govorim jasno in preprosto, kako bi me lahko razumeli, če bi jim govoril v višji obliki? - Ne govorim 

vam o skrivnostnih naukih. Čim višje in popolnejše je duhovno, tem jasneje, naravneje in enostavneje se 

kaže vašemu duhu. 

36 Moja razodetja duhovno preučujte, vendar iz njih ne delajte zapletenih teoloških naukov. Ker je 

Mojster preprost, naj bodo preprosti tudi učenci. Sledite mi s ponižnostjo in krotkostjo, pa vam bom dal v 

posest obljubljeno deželo. Kdor živi v neposlušnosti, ni lastnik ničesar. Čim več imate, tem bolj bodite 

ponižni do drugih. 

37 Vaša ušesa, ki niso slišala laskanja, se zdaj ne bodo pustila zapeljati aroganci. Naj vaših oči, ki se 

nikoli niso ozirale na čudeže mojega stvarstva, ne zaslepi nečimrnost. Ne iščite druge krone, kot je krona 

sadov vaših del ljubezni do bratov. 

38 Za začetek dela ne čakajte na ugodnejše čase. Če namreč tega kratkega časa ne izkoristite zdaj, 

boste jutri spet hrepeneli po njem. 

39 Vse to vam govorim zato, da boste lahko pričevali človeštvu. Ne bojte se, da vam ne bodo verjeli, 

saj bodo naravne sile potrdile vaše besede. Zemlja se bo tresla, vode bodo prestopile svoje bregove, ogenj 
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bo divjal, vetrovi se bodo razbesneli po svetu, morja se bodo penila, kuge pa bodo opustošile celotne 

dežele. Bolečina bo zaustavila nebrzdani tok človeštva. Takoj ko se bo človeštvo očistilo materializma, bo 

Moja beseda dosegla srca in nihče ne bo ostal brez nje. 

40 Tvoje srce se je kot cvet odprlo, da mi ponudi vonj svojega poveličanja in hvaležnosti. Saj veš, da 

je bilo moje usmiljenje tisto, ki je odstranilo trnje na tvoji poti in osušilo tvoje solze. 

41 Naučil sem vas, da se lahko trpljenja rešite tako, da se približate izpolnjevanju mojega zakona. 

Povedal sem vam, da se morate za to odvrniti od številnih izmišljenih verskih običajev, ki vam ne 

koristijo. 

42 V srcih tistih, ki so me v tem času poslušali, se je prebudilo upanje na njihovo odrešitev. Želim, da 

na koncu poti doživite veselje, da ste premagali vse ovire. 

43 Nosite mojo besedo v svojih ustih. Ni nujno, da uporabljate isti jezik, v katerem vam govorim. O 

meni in mojem delu govorite v istem jeziku, v katerem govorite svojim bratom, in le kadar poskušate 

ponoviti moje stavke, to storite v obliki, v kateri sem vam govoril. Vendar bodite pripravljeni, saj bodo 

priložnosti, ko bom jaz govoril skozi vaša usta, in takrat bo vaš preprost in zemeljski jezik izginil, da bi 

razkril izraz in pomen moje božanske besede. 

44 Kmalu bodo prišle množice, katerih duh je zapravljal čas in ni izkoristil priložnosti, ki jim jih je 

Oče ponudil, da bi se razvili navzgor. Ko bodo slišali moj glas, se bodo najprej ustavili, nato bodo začutili 

obžalovanje, pozneje pa bodo vzeli v roke orodje, da bi obdelali moja polja in nadoknadili izgubljeni čas. 

45 Danes gredo mimo tistega, ki trpi, ne da bi zaznali bolečino svojega brata. Ko pa se jih bo bistvo 

moje besede dotaknilo v srcu, se bodo obrnili k tistemu, ki potrebuje tolažbo, in mu prinesli balzam, s 

katerim sem jih ozdravil. Tedaj se bodo vprašali: Zakaj prej nisem videl bolečine pri nikomer, niti pri 

vdovah, niti pri sirotah, niti pri tistih, ki so lačni pravice, niti pri tistih, ki so v stiski? Ker sem bil gluh, slep 

in brezčuten. 

46 Kdor je ljubil svojega bližnjega na zemlji, kako mirno in srečno mineva njegovo življenje in kako 

nežno je njegovo trpljenje. Kdor pa na svoji poti ni sejal ljubezni, ni doživel niti trenutka resničnega miru 

in z bolečino zapušča telo, v katerem je živel. 

47 To je čas greha, ko vam bom pokazal svojo moč s tem, da bom v človekovem srcu zgradil svetišče 

ljubezni. Človeku ne bo treba graditi templjev ali palač moji božanskosti, saj moj duhovni nauk nima 

takšnih pretenzij. V sedanjem času bodo ljudje prepoznali pravi Božji tempelj, v katerem prebiva Bog. 

48 Zaradi teh naukov, ki vam jih danes podajam, vas bodo vaši bratje napačno presojali. Toda ne 

bojte se, saj sta v njihovem pomenu razum in resnica, ki ju bomo kmalu spoznali, ko se bodo nad 

človeštvo grozeče zgrnili obiski. 

49 Vsi bodo razumeli, da je moja ljubezen vsakemu od vas dala mesto za mojo mizo, da bi vsi, ki so 

lačni in žejni pravičnosti, pri njej pili vino življenja in jedli kruh Duha..... 

Zemlja vas je dolgo časa držala v ujetništvu in mnogi med vami ste padli v blato in umazanijo, ki jo je 

ustvaril človeški greh. Od tega vas osvobaja moje usmiljenje, dokler se ne zasliši moj glas, ki vas vabi na 

pot svetlobe. Če je moja beseda vedno zvenela v puščavi vašega srca, se zdaj za trenutek ustavite in jo 

poslušajte. V njem lahko namreč najdete kristalno čisto in svežo vodo, ki poteši vašo žejo po resnici. 

50 Okrepite se v mojem nauku. Ne bodite več krhek čoln, s katerim se igrajo valovi vaših strasti ali 

slabosti. Izkoristite duhovno in moralno moč, ki je v moji besedi, in resnično vam povem, da vas viharji 

življenja ne bodo več pretresali. 

51 Poglejte, kako vas je namesto kazni pričakalo veselo presenečenje moje Besede, ki je odpustila 

vaše nepopolnosti, pa tudi nepopolnosti moje Ljubezni, ko sem vas posadil za svojo mizo, da bi vas 

razveselil z božansko hrano. 

52 Tisti, ki so danes po meni dosegli odpuščanje, bodo jutri odpustili tistim, ki so jih prizadeli, in tisti, 

ki so prejeli božanje moje besede, potem ko so dolgo pili čašo grenkobe, bodo pozneje potolažili srca na 

poti. 

53 Človek je iz narave izvabil številne skrivnosti in s svojo znanostjo spremenil človeško življenje. 

Svetloba znanja sije v umu in človeštvo vsak dan napreduje po poti znanstvenega napredka proti cilju, ki 

ga še ne more predvideti. Vendar v srcu vaše civilizacije ne najdem ljubezni. 
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54 Občasno prihajam k ljudem, da jim prinesem svoj zakon, da jih spomnim na svoj nauk, da jim 

ponovim svoje besede. Kajti vaša znanost brez ljubezni ne more biti dobra, vaš napredek ne more biti 

pristen in trajen, če se ne osvobodi sebičnosti, da bi naredila prostor dejavni ljubezni do bližnjega. 

55 Med enim in drugim prihodom moje božanskosti mineva na tisoče let, in ko se razodenem, vam 

govorim o enem in istem nauku ljubezni. V njem je povzet ves moj zakon in ves moj nauk, ko vam 

pravim: "Ljubite drug drugega". 

56 Ko bodo ljudje dovolili, da njihovo znanost in napredek navdihuje božanska svetloba ljubezni, 

bodo iz tega sveta naredili raj, o katerem se jim še sanjalo, poln življenja, svetlobe in zdravja. Današnji 

sebični znanosti namreč ne bom razkril vseh čudežev, ki jih imam pripravljene za človeštvo. 

57 V tem času vam pravim, da zlo ne bo zmagalo, kajti v mojem delu nepopolni ne morejo obstati. 

Vaš duh je bil ustvarjen, da bi s svojim razvojem dosegel najvišjo stopnjo popolnosti. 

58 Moji učenci se bodo pojavili po vsej zemlji in na njihovi poti se bo razpršila megla, ki je zakrivala 

resnico. V njihova srca bodo vtisnjene moje besede učenja, kakor so bile nekoč moje zapovedi vklesane v 

kamen. 

59 Ljudje, tu je svetloba, hranite se z njo! Toda najprej uničite oblačilo materializma, ki vas je ovila in 

ki nikoli več ne bo prekrilo vaše duše. 

60 Vse človeštvo se ne bo očistilo z duhovnostjo. Naravne sile bodo prav tako obsodile nove Sodome 

in Gomore, da bi pripravile zemljo za nove generacije. 

61 Potop, ki je zemljo očistil človeške nečistoče, in ogenj, ki je padel na Sodomo, sta vam danes 

znana kot legendi. Kljub temu boste v tem času izkusili, kako se bo človeštvo pretreslo, ko bo zemlja 

trepetala pod močjo zraka, vode in ognja. Vendar vam pošiljam novo skrinjo, ki je moj zakon, da bi bil 

rešen vsak, ki bi vstopil vanjo. 

62 Ne bodo me ljubili vsi, ki bodo v uri obiska rekli "Oče, Oče", ampak tisti, ki bodo vedno udejanjali 

mojo ljubezen do bližnjega. Ti bodo shranjeni. 

63 Preljubi učenci, vsi, ki mi sledite, naj vaše stopinje duhovno svetijo v nočnih sencah, da bodo 

označevale pot luči, ki bo vodila izgubljene. 

64 Še preden ste pomislili, da bi prišli in me poslušali, sem bil že v vaših srcih in vzpostavil stik z 

vašim duhom, kajti on je tisti, ki ga iščem. Moja volja je, da se ljudje v tem času dvignejo, opustijo svojo 

brezbrižnost in se odvrnejo od pokvarjenega in nemoralnega sveta, ki so ga ustvarili. Želim, da bi bili 

učenci Svetega Duha. 

65 Poskrbite za harmonijo med dušo in telesno lupino, da boste z lahkoto izpolnjevali moja navodila. 

Telo si podredite na ljubeč način, po potrebi uporabite strogost. Vendar pa pazite, da vas fanatizem ne 

zaslepi, da ne boste ravnali kruto. Oblikujte svoje bitje v enotno voljo. 

66 Ni čas, da bi se ustavili ali zaspali. Zavedajte se, da vas budi nekaj, kar je močnejše od vas, bodisi 

duhovna motnja bodisi telesna bolezen. Le budni lahko zaznavate moje navdihe, kajti kdor "spi", je njegov 

duh neprizanesljiv in ne more videti svetlobe niti razumeti življenja, saj so njegove oči zaprte za resnico. 

67 Mnogi čakajo le na besedo, da pridejo k meni. Zato vas pripravljam in pošiljam v pokrajine, da bi 

delili veselo novico. Zato vam na pot postavljam žejne, da jim ponudite to vodo, ki v resnici pogasi žejo. 

68 Naučil sem vas, da se ne obnašate kot bogat skopuh, ki skriva svoj zaklad pred očmi drugih, saj 

veste, da ta dar, ki ga imate danes, ni namenjen samo vam, ampak vsem, ki ga potrebujejo. Moja volja je, 

da moja beseda odmeva po vsem svetu, najprej prek glasnika in nato prek mojih poslancev. 

69 Nekaj let, ki so ostala, da vam dam svojo besedo, bo minilo, kot da bi bil to le trenutek. Obnovite 

se in varujte mojo besedo, da jo boste po mojem odhodu lahko oznanjali v njeni popolni čistosti. 

70 Ne čakajte do leta 1950, da bi se zgrozili, ker niste pripravljeni. Do takrat ne poskušajte 

nadoknaditi izgubljenega časa. Zdaj se odpravite na pot, uporabljajte in raziskujte moje nauke, potem ne 

boste zašli s poti. Vztrajajte v dejavni ljubezni, ne glejte na trt v očesu svojega brata in se ne obračajte 

stran od "gobavcev", saj jih vodim po vaši poti, da jih boste ozdravili. 

71 Prišel sem, da vas rešim, da vas vse prikličem. Zbral vas bom okoli svoje besede. 

72 Hočem, da pridete do konca poti s poslušnostjo in ponižnostjo. Pot je posuta s preizkušnjami; 

vsaka od njih je korak naprej proti vrhu gore ali še ena stopnica na nebeški lestvi do popolnosti. Hodite z 

očmi, uprtimi v neskončnost. 



U 57 

19 

73 Blagoslavljam tiste, ki so se žrtvovali za bližnjega, tiste, ki so se odrekli užitkom tega sveta, da bi 

potolažili trpeče. Želim, da vaši zgledi ostanejo zapisani v knjigi večnosti in da se ljudje dvignejo in mi 

sledijo. 

74 Človeštvu dajem luč, ker jih njihova znanost ne bo rešila in so v razjarjenem morju. Toda rešil 

bom brodolomce, da bodo postali ribiči, in dal jim bom čoln, da bodo izgubljenim prinesli upanje in 

odrešitev. 

75 To bodo učenci tretjega obdobja, novi ribiči ljudi, ki bodo imeli za svoje vodilo moja navodila ter 

za zgled in spodbudo življenje in dejanja mojih apostolov drugega obdobja. 

76 Pazite in molite, učenci; kadarkoli boste to počeli v duhovni povezanosti, boste občutili moj mir. 

Če vas preganjajo govorice in žaljive sodbe, si zaprite ušesa, saj ti žuliki niso smrtonosni. Če boste sledili 

mojim božanskim naukom, boste na svoji poti prejeli dokaze hvaležnosti in spoštovanja, ki vas bodo 

poživljali in spodbujali. 

77 Bolj ko boste delali, krajši se vam bosta zdela čas in pot. Ko vas svet boli in se zavedate, da v njem 

ni nikogar, ki bi vas potolažil, položite svojo pritožbo pred mene in jaz vas bom potolažil. 

Vsi nosite mojo luč v svojem duhu, to božansko iskro, ki nikoli ne ugasne. Medtem ko ta luč osvetljuje 

srce nekaterih, se mi zdi, da je srce drugih, ki so se tej luči upirali, zavito v temo. - Sprejemam vse in vas 

pozdravljam pri tej mizi ljubezni. Ko jemljete to vino in jeste ta kruh, se spominjajte mojih besed o nauku. 

78 Praznujte ta praznik, saj v njem ne boste vedno uživali. Za vedno potešite lakoto in žejo, saj boste 

kmalu morali premagati dolge poti in potrebovali boste pogum ter moč telesa in duha. 

79 Kot tat sem v tem času prišel v vaše srce, nekatere presenetil, druge prebudil in vam rekel: "Glej, 

tu je vaš Učitelj, poslušajte ga in očistite svoja življenja, da boste s svojimi deli pričevali o mojem prihodu. 

Če se to ne zgodi, se bo človeški organ razumevanja norčeval iz moje besede in mojega oznanila in ju 

zanikal. Naj vaša dela povzročijo kesanje v grešnikih, da bodo njihova usta, ki so poznala samo 

bogokletje, z ljubeznijo izgovarjala moje ime. 

80 Svojo besedo sem vam položil na usta, da boste rešili izgubljenega. 

81 Čeprav so ljudje iz zemlje naredili svet umazanije in krivic, se bo z vašim trudom in zaslugami 

spremenil v svet miru in duhovnosti, pri čemer vam bom v vsakem trenutku pomagal. 

82 Gorje človeštvu, če v njegovih srcih končno ne izbruhneta usmiljenje in dejavna ljubezen do 

bližnjega! Gorje človeštvu, če ne bo končno doseglo popolnega spoznanja o svojih hudobnih delih! 

Njihova lastna roka nad njimi sproži bes naravnih sil in skuša na narode izliti čašo bolečine in grenkobe. 

Tudi ko bodo poželi sadove svojega dela, bodo nekateri še vedno govorili: "To je Božja kazen. 

83 Dal sem vam le dokaze o ljubezni. Poslal sem te na zemljo, ki je bila kot rodovitna, ljubeča in 

nežna mati. Dal sem vam ogenj življenja, zrak, ki je dih Stvarnika, in vodo, ki je rodovitnost in osvežitev. 

Toda vi ste vse uporabili, da bi sejali uničenje in smrt. Vse je bilo oskrunjeno in bo še bolj. Tvoje reke 

bodo iz krvi, tvoj ogenj bo iz uničenja, zrak se bo napolnil s smrtnim dihom in vsa zemlja se bo tresla v 

krčih. V uri pravice mi bodo mnogi rekli: "Gospod, odpusti, pred očmi sem imel temno rjuho." 

84 Odpustila jim bom in jim dala vedeti, da v tem času nihče ni neveden v duhu. 

85 Kot lastnik vsega, kar je bilo ustvarjeno, bom od vas zahteval obračun vsega, kar se je zgodilo na 

zemlji. Takrat boste spoznali, kako nič ne uide mojemu pronicljivemu pogledu in nič ni izbrisano iz 

Knjige resničnega življenja. 

86 Dovolite Mojstru, da vstopi v vaše srce, povabite me v svoj dom, dovolite mi, da živim z vami. 

Naslednje besede veljajo za vsa ljudstva na zemlji: 

Usmilite se svojih bratov in sebe ter odpravite grožnjo, ki visi nad človeštvom. Z malo dobre 

volje boste lahko dosegli mir tudi v najtežjih trenutkih! 

87 Že dolgo trkam na vaša vrata. Prepoznajte moje trkanje po njegovi nežni naravi; ne prepustite se 

duhovnemu spancu, da - ko ga boste končno odprli - to ne bo roka 

Smrt trka na vrata. Prišli so časi, ki so jih napovedali Kristus, njegov apostol Janez in preroki. V očeh ljudi 

so ti časi že dolgo trajajoči. Vendar vam pravim, da je z vidika večnosti minil le trenutek. Spomnite se, da 

vam je bilo rečeno, da bodo rešeni tisti, ki bodo do konca ostali zvesti mojemu zakonu ljubezni. 
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Pazite, molite in vztrajajte v dobroti, da ne poginete v tem morju, ki ga pretresajo strasti, obup in smrt. 

V uri sodbe je moj božanski zakon z vsemi, moja ljubezen je večno z vami. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 58  
1 Ta moj Sin, po čigar organu razumevanja vam podajam to sporočilo, ne trdi, da je vzet za Jezusa. 

On je eden od mnogih glasnikov, ki sem jih v tem času pripravil, da bi vas dosegla moja božanska beseda. 

2 Opremite se, da bo ta glas dosegel vaše srce in da se boste dvignili k resničnemu življenju. 

3 Resnično, povem vam: Moja beseda je kruh duha. Kdor ga bo jedel, ne bo nikoli več lačen. 

4 Bodite kot otroci pred menoj in rekel vam bom kot v drugi dobi: "Pustite otroke, da pridejo k meni, 

kajti njihovo je nebeško kraljestvo." 

5 Moje kraljestvo je za tiste, ki so čistega srca. Zato zdaj, ko veste, nikogar ne zadržujte od moje 

navzočnosti: niti odraslega, ki pride pred Učitelja kot grešnik - saj se prihaja očistit z mojo besedo -, niti 

otroka. Kajti četudi se vam zdi, da je njegovo razumevanje naukov Mojega dela slabo, ima duha, ki je 

pogosto bolj razvit od vašega. 

6 V tem času, ko se manifestiram skozi človeški organ intelekta, vam razlagam svoje nekdanje 

nauke. Moj Duh v tem času počiva na vsem mesu in na vsakem duhu, da bi vsi čutili mojo božansko 

navzočnost in da bi videli pot, ki vodi v večnost. 

7 Če si je človeštvo napačno razlagalo moje nauke v preteklih časih, lahko tudi vi danes padete v to 

zmoto. Zato, čeprav prihajam v duhu, svoje nauke za kratek čas naredim fizično slišne, da bi vam bili 

razumljivi, saj se niste znali pripraviti z opazovanjem in molitvijo. 

8 Zavedajte se, da je namen mojega duhovnega učenja izpopolnjevanje vašega duha, da bi ta pridobil 

mir in srečo, ki ju vsak duh prejme s spoznanjem moje resnice. 

9 Preden sem ti dal tvoj križ, sem te okrepil in osušil tvoje solze. Blagor tistemu, ki je jokal na mojih 

prsih, saj bo čutil, da bo njegova bolečina izginila. Blagor tistemu, ki je poslušen mojega zakona in čuti 

veselje v svojem duhu, kajti to bo sad njegovih zaslug. 

10 Če mi želite slediti, vedno prihajate k meni s čistim srcem. Ne potrebujete draguljev ali dragocenih 

oblačil. Hočem samo čistost v tvoji duši in telesu, da me boš nosil v sebi. 

11 Moja beseda je jasna, vendar je včasih ne želite razumeti. V drugi dobi sem veliko govoril v 

prilikah in alegorijah, ker so me ljudje tiste dobe razumeli le na ta način. A vseeno so se ob nekaterih 

priložnostih izgovarjali, da me ne razumejo, in to zato, ker se ljudje želijo dotakniti Božanskega s svojimi 

rokami in se izogibajo materialnemu odrekanju in poduhovljenju, ki sta sredstvi, s katerima lahko ugledajo 

svetlobo Božanskosti. 

12 Imejte duhovnost, bodite čisti v srcu, potem ne boste nikoli žalostni na Gospodovi gostiji in boste 

razumeli in čutili vse, kar vam govori. Ne boste se počutili nevredne in ne boste imeli želje oditi. Zato bo 

tisti, ki bo vstal od moje mize, to storil samo zato, da bo s svojim življenjem in deli oznanjal resnico mojih 

navodil. 

13 Učenci, jaz sem v vašem srcu. Jezus je torej umrl za vas, da bi za vedno živel v vašem srcu. Vaša 

duša se bo razvijala, če boste poslušali mojo besedo. Glejte, po delih svojih učencev bom znan v tem času. 

14 Bolečina je očistila vašo telesno lupino in dušo, tako da se lahko z mislimi in molitvijo postavite 

celo v oddaljene kraje, da bi izpolnili svojo težko nalogo vzpostavljanja miru in prinašanja svetlobe svojim 

bratom. 

15 Ko telo opusti vsakodnevni boj in počiva v postelji, duša ta čas izkoristi, da se osvobodi in se 

ukvarja z nalogami, ki so zanjo primerne: z Gospodovimi deli. Če pa se vaše srce, namesto da bi se spočilo 

od skrbi in različnih težav ali se dvignilo v molitvi, prepušča grenkobi, bo duh nenehno zaposlen s 

premagovanjem slabosti svojega telesa in bo tako zanemarjal druge naloge. Tako zaradi pomanjkanja vere 

in duhovnosti izgubljaš svoje kreposti, namesto da bi se spomnil, da je tisti, ki opušča dolžnosti do drugih 

in skrbi le zase, sebičen do bližnjega in zato nima milosti do svoje duše. 

16 Upoštevajte moje nauke v praksi, da boste postali močni in imeli mirnost v duhu ter dobroto na 

ustnicah, ko bodo na vaša vrata prišli tisti, ki vas zavračajo in obrekujejo. 

17 Če boste dejavni pri tej pripravi, boste videli, da bo z vašo molitvijo žalost, ki so jo lahko skrivali, 

ušla iz teh src kot dokaz, da so bili z mojimi učenci. 

18 Če pa bi poskušali braniti moj nauk tako, da bi odgovarjali na udarce z udarci in na zbadljivke z 

zbadljivkami, boste videli, kako vas bodo ljudje premagali in našli razloge, da bi dokazali, da ne morete 

biti moji učenci, ker nimate ljubezni in usmiljenja do svojega bližnjega. 
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19 Ne dovolite, da bi svetišče, ki sem ga zgradil v vašem srcu, uničile nevredne misli. Živite budno, 

molite, da vas nevihte ne bi uničile. 

20 Ko slišite preroke tega časa, ki jih imenujete vidci, da vam v svojih videnjih govorijo o nevarnostih 

in napovedujejo obiske, dvignite svoje misli k meni in me prosite za moč, da bi zdržali, ali za luč, da bi se 

izognili tej strmini, ter me prosite za usmiljenje za vse svoje brate. 

21 Čas je za molitev. Domovi, ki so mirni, naj molijo za uničene domove. Vdove, ki so našle vdanost 

in tolažbo, naj se v mislih postavijo ob bok tistim, ki zaradi bolečine živijo brez smisla in cilja. 

22 Matere, ki se veselite, ko se vidite obkrožene s svojimi otroki - pošljite svojo tolažbo tistim, ki so 

jih izgubili v vojni. Ni pomembno, da vaše oči vidijo uspeh. Naj vam bo dovolj vaša vera in da želite deliti 

bolečino svojih bratov in sester, da bi tistim, za katere molite, dal svoj mir, svojo tolažbo in božanje, kruh 

in odpuščanje. 

23 Dal sem vam darove, da boste po svojih zaslugah dosegli obljubljeno deželo. 

24 Vedno vam bom pomagal, da se boste opremili, da boste močni in se dvignili kot dobri vojaki te 

stvari, ko bo izbruhnila zmeda in se bodo ljudstva dvignila proti ljudstvom in narodi proti narodom. 

25 Danes vam pravim: Dobrodošel bodi zemeljski romar, ki že nekaj časa sledi božanski svetlobi! - O 

minljivi prebivalci tega sveta, ki ste danes tukaj in ne veste, kam bo jutri odšel vaš duh! Resnično, povem 

vam: Ne čaka vas smrt, ampak večno življenje, kajti duši nisem zagotovil smrti. Toda želim, da bi bili v 

trenutku mojega klica podobni zvestim devicam iz moje prilike, ki z gorečo svetilko čakajo na prihod 

čistega zakonca, da bi v trenutku, ko zaslišite moj glas, ki vas kliče, pustili za seboj čašo grenkobe, ki ste 

jo pili na tem svetu, in da vam v tisti uri nihče ne bi mogel vzeti tega, kar ste skoraj dosegli s tolikimi 

bolečinami. 

26 Tu se bodo oči vašega telesa, utrujene od joka, zaprle, medtem ko se bodo oči vašega duha odprle 

resničnemu življenju, ko boste prestopili prag večnosti, kjer vas vaš Oče pričakuje z nagrado, ki vam jo je 

obljubil. 

27 Koliko mrtvih za življenje milosti je v tem času vstalo, ko so slišali to besedo! Koliko slabotnih se 

je dvignilo polnih moči! Koliko prestrašenih in obupanih je dobilo pogum in našlo mir! 

28 Množice, ki sem jih napovedal v prvih dneh tega oznanila, so te; "mrtvi" in potrebni, za katere sem 

rekel, da bodo prišli, ste vi. 

29 V svoji osamljenosti in zagrenjenosti ste dan za dnem čakali na trenutek, ki vam bo prinesel veselo 

novico o mojem prihodu. Privlačile so vas govorice o moji navzočnosti in mojih čudežih, zato ste prišli v 

senco drevesa, kjer sem vas pričakal, in tu postajate učenci Božanskega Učitelja. 

30 Še nekaj časa bom z vami, da boste lahko vtisnili moje nauke v svojega duha in da ne boste zapadli 

v profanacijo ali prešuštvovanje. Želim, da vaše srce potrdi besedo, ki vas jo Učitelj uči z deli ljubezni, ko 

vaše ustnice začnejo govoriti o mojem nauku. 

31 Pazite, da ne ranite srca svojih bratov in da ne ugasnete njihove luči vere, saj so med temi 

množicami moji novi učenci. Ne speljite jih s te poti. Ne mislite, da ste edini, ki jih bom uporabil v tem 

času. Vi boste imenovani "prvi", oni pa "zadnji". Tudi tisti, ki so utrujeni od tavanja in trpljenja, bodo 

prišli in mi rekli: "Oče, izčrpan prihajam k tebi. Želim si, da bi Te bil spoznal veliko prej na svoji 

življenjski poti. Prihranil bi si mnogo svojih trpljenj in napak." Toda povem vam, da se noben list z 

drevesa ne premakne brez moje volje, in tisti, ki mi tako govorijo, naj vedo, da so tudi med mojimi delavci 

taki, ki mi v srcu pravijo: "Kako srečen bi bil, če bi še vedno lahko svobodno užival v vsem, kar mi ponuja 

svet." To je tisti, ki ni znal izkoristiti preizkušenj, ki so lekcije, ki jih daje življenje, in ni mogel razumeti 

pomena mojih navodil. Zato je šibek in v svoji šibkosti sam sebe spravlja v skušnjavo. 

32 Kdo bi lahko pred menoj skril kakršno koli namero ali misel - pred menoj, ki prebivam v srcu 

vsakega človeka? Zato se ne čudite, ko vam povem, da bodo iz vaše sredine izšli tisti, ki vas bodo 

preganjali in skušali uničiti to, kar sem ustvaril. Nekateri izmed tistih, ki se danes imenujejo Gospodovi 

učenci in delavci, se bodo jutri uprli mojemu nauku in se borili proti tistim, ki so jih imenovali za svoje 

brate. Zato vam vedno pravim: "Pazite in molite, da ne padete v skušnjavo. 

33 Vsak naj bo zadovoljen z darom in poslanstvom, ki sta mu zaupana, in naj ne hodi na ulice in v 

pokrajine, če mu ni nakazan pravi trenutek in če ni poučen o svoji nalogi. To vam pravim zato, ker 

nekateri poučujejo, ne da bi se pripravili, in ker so tudi taki, ki se naredijo za voditelje, ne da bi imeli 

potrebno opremo. Drugim, ki mislijo, da ne morejo izpolniti nalog, ki sem jim jih zaupal, pa pravim: Zakaj 
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mislite, da ni mogoče izpolniti tega, kar vam je zaupal On, ki ve, česa je sposoben vsak od njegovih otrok? 

Kako menite, da naj bi se Moja manifestacija zgodila v tem času, na primer ne prek organa človekovega 

razuma? 

34 Nekateri so dvomili o mojem razglašenju v tej obliki in so imeli nosilca glasu za sleparja. Toda 

uporabil sem tudi tiste, ki so dvomili, jih poklical in pripravil, da so izpolnili poslanstvo, o katerem so 

dvomili, in jim dal dokaze o svoji resničnosti. 

Mnogi med njimi so bili zaradi vere in veselja, s katerima so potem delali, med mojimi najboljšimi 

glasniki. Ko so spoznali, da so iz njihovih ust prihajale božanske besede, so obrnili oči proti meni, da bi 

blagoslovili moje ime. 

35 Od takrat izpolnjujejo mojo voljo in ne svoje, saj se zavedajo, da kdor na zemlji izpolnjuje svojo 

voljo, to počne zato, da bi poveličeval samega sebe, in se tako oddaljuje od mene. 

36 Mojster vam pove: Danes je moja beseda tista, ki vas vodi, popravlja in poučuje; po letu 1950 vas 

bo vodila le vaša vest. Posredujte moj nauk v njegovi popolni čistosti, pokažite moje delo v popolni 

jasnosti. 

37 Nisem vas poklical, da bi v tej bitki propadli, nasprotno, želim, da kot dobri vojaki zmagate. Ta 

zmaga pa bo zmaga miru, ki ste ga zasejali, zdravja, ki ste ga vrnili bolnim, luči, ki ste jo prižgali v temi. 

38 Delavci, ki ste mi prišli pokazat svoje delo, sprejmem vas. Prihajate s polj, ki sem vam jih zaupal, 

in me sprašujete: "Božanski Učitelj, ali je moje delo, moj boj prijeten pred vami?" Toda Mojster vam 

odgovarja: Vaša dela še niso popolna, še niste moji učenci. Vidim vas kot majhne otroke, ki jih imam zelo 

rad, in sprejemam izpolnitev (vaše naloge), ki mi jo predstavljate. Vaš duh se zravna in dela prve korake, 

naredi telo ubogljivo in prisluhne mojim novim naukom v sedanji dobi razodetja. 

39 V prvi dobi ste poznali Jehovovo ime in doživeli moje manifestacije v naročju izraelskega ljudstva, 

ki ste mu pripadali, in rekel sem vam: "Glej, to je pot." Pot, o kateri sem vam govoril, je bila Zakon. 

Pozneje vam je govorila moja Beseda, ki je postala meso v Jezusu, in razsvetlile so vas moje prilike in 

moje zapovedi, s katerimi sem vam povedal: Vsakdo, ki izpolnjuje z ljubeznijo in odpuščanjem svojemu 

bližnjemu, je na poti moje postave. - In v današnjem 

ste spet na isti poti svojega razvoja in z vami je isti Božanski Duh, ki vas uči in usmerja vaše korake. Prišel 

sem kot bleščeča luč, in vsakdo, ki se pripravi, me bo lahko videl. 

40 Človeštvo se v tem času ni odločilo izpolniti mojih zapovedi, vendar jih jaz pričakujem. V vseh 

časih sem negoval duše, vendar mi niste ponudili sadov, ki bi me bili vredni. Za vsa bitja sem določil 

popolne zakone, toda človekova duša, ki je Stvarnikova mojstrovina, se še ni izpopolnila. Čeprav sem ga 

nenehno navdihoval in mu svetoval, ni poslušal svojega Boga in ga ni ubogal. 

41 Niste dobro izkoristili sposobnosti, ki sem vam jih podelil, in mi prinašate le bolečino. Če vas boli, 

je to zato, ker ste prekršili Zakon. Čeprav ste bili obdarjeni z močjo, ste bili šibki. 

42 Želim, da veste, da ste najbolj privilegirano bitje med vsemi bitji tega sveta, ki sta mu bila 

podarjena duša in duh. Dal sem vam svobodno voljo, da boste po lastni volji ubrali pravo pot, ki vodi k 

meni. Ne ponujam vam cvetlične poti, ampak pot molitve, kesanja in boja, po kateri vas bo vodila vaša 

vest. 

43 Bliža se čas, ko boste prišli k meni kot duhovna bitja. Ste v tretjem času, na šesti stopnji razvoja, 

blizu praga popolnega življenja, ki vas čaka. Ali želite priti k meni in uživati mir, ki sem vam ga obljubil 

že v prvih časih? Vsi mi pravite: "Da, Učitelj, kajti čaša, ki jo pijemo, je grenka in naš dan je težak. Vsak 

dan je vaše delo težje in srečujete se z nerazumevanjem soljudi. Toda moja beseda, ki je balzam, blaži 

vašo bolečino. Ta izvir milosti, ki ste ga pustili, da je presahnil, danes znova priteče in vam daje moč. 

44 Pomislite, da se bliža leto 1950 in da ljudje niso enotni. Dvanajst tisoč duhov vsakega plemena še 

ni opremljenih. Ko pa pride tisto leto in mi ne pokažete števila, ki sem ga od vas zahteval, kdo bo po 

tistem lahko označil izbrance? Ali jih boste označili in določili njihovo usodo? - Ne, ljudje, samo jaz z 

neizbrisnimi črkami zapišem nalogo, ki pripada vsakemu duhu. 

45 Kakšna je v meni želja, da bi razkril svoje delo v drugih narodih! - Bliža se čas, ko se bo ta 

manifestacija končala in ta usta ne bodo več govorila v tej obliki. 

46 Jaz sem tisti, ki govorim v tem času, ki negujem in pripravljam duše. Na zemlji namreč ni 

gospodarjev duha. 
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47 In tako kot so se te množice, ki so bile v preteklosti majhne, danes pomnožile, tako bom tudi jaz 

zbral svoje učence v drugih narodih. 

48 Ko spoznaš moj nenehni boj, mi rečeš: "Učitelj, kako veliko je tvoje delo, kako bogata je tvoja 

beseda in koliko ljubezni in moči vanjo vlivaš! Srca se spreminjajo in bolni ozdravijo, ker čutijo tvojo 

navzočnost." - Poslušajte me do konca, da se boste od mene učili. 

49 Duhovno sem se dal spoznati vsem narodom, kakor je zapisano. Preroki so rekli: "V času vojne in 

stiske bo prišel Sveti Duh, da bi se razodel ljudem." Človeštvo me išče, hrepeni po moji besedi, vendar sta 

njegov strah in zmeda tako velika, da me ne najde, čeprav sem mu tako blizu. V nekaterih mestih so bile 

uničene cerkve, knjige so bile vržene v ogenj, boj proti veri, zanikanje svetih zakonov in v nekaterih 

narodih je bilo moje ime izbrisano iz src njihovih prebivalcev. Vendar sem vam napovedal, da bo nebeško 

kraljestvo našlo prostor v srcih ljudi. Kdo lahko uniči notranji tempelj, če ga znaš zgraditi v svoji duši? 

Kako velika je bitka, ki vas čaka, ljudje! 

50 Kmalu bo svet izvedel, da se je Izraelovo ljudstvo, utelešeno v različnih narodih, vrnilo na zemljo 

in da ga bom uporabil. Ljudje bodo spoznali, da niste krvni potomci, ampak duhovni potomci tega 

ljudstva, in tako kot v preteklih časih ste priče mojega prihoda in mojih razodetij. 

51 Vi, ki me zastopate, boste človeštvu prinesli moje sporočilo. Poslal sem vas, da razsvetljujete 

zemljo, oznanjate dobroto in pričujete o resnici. Duha boste postavili nad dušo in telo ter ga učili, da je vaš 

vodnik. Takrat bo padel ves materializem, duša pa se bo ponovno dvignila in postala Moj učenec. 

52 V tem trenutku pozabite na svoje trpljenje, da bi pomislili na trpljenje drugih, ker veste, da je v 

drugih deželah bolečina napolnila čašo njihovih prebivalcev in da ta bolečina doseže mene, kajti - kakšno 

trpljenje bi lahko občutil otrok, ki ne bi doseglo tudi Očeta? Toda ta bolečina očiščuje in razsvetljuje 

človeško bitje, daje mu občutek opozorilnega signala pravičnosti in ga sili, da se vrne na "pot". Le 

bolečina ga bo prisilila k razmisleku ter mu povrnila zdravje in mir, ki ju je izgubil. 

53 Moja navzočnost in moja ljubezen sta v tej uri preizkušnje z vsemi mojimi otroki. 

54 Med poklicanimi tega časa so tudi tisti, ki so Očeta prosili za še en čas svobode, ki sem jim ga tudi 

odobril. Ko pa je napočil čas, da so obračunali, sem jih vprašal: "Kaj ste storili s svobodo, za katero ste me 

prosili? 

Samo odgovorite mi: "Izpolnili smo svojo voljo in sad, ki smo ga poželi, je zelo grenak." 

55 Ti so se vrnili k meni utrujeni, razžaljeni in osovraženi zaradi sadov, po katerih so tako hrepeneli - 

sadov, ki so strupeni in smrtonosni. 

56 Gospod jih je čakal. Vedel je, da se morajo vrniti, in ko so se vrnili, sem jih vprašal, ali želijo še 

naprej hoditi po poti zemeljskih užitkov ali nositi križ ljubezni in mu slediti, in s srcem so mi povedali, da 

mi bodo sledili do konca. 

57 Vsem vam pravim: Molite, da boste imeli moč nad svojim telesom. 

58 Medtem ko velik del človeštva trenutno trpi, ker med ljudmi še vedno vlada zakon nasilja in ker 

vlada nepravičnost, prihajam in se duhovno pojavljam med vami, da bi vas nahranil, da bi se obnovili, 

razumeli moja božanska navodila in pozneje opravljali popolna dela med ljudmi. V ta namen sem zasadil 

svoja drevesa, ki so velike in majhne skupnosti v različnih mestih, pokrajinah in vaseh - drevesa, ki dajejo 

senco popotnikom, ki prihajajo po dolgih cestah in skozi prostrane puščave, in ki dajejo svoje sadove 

življenja lačnim. Ljubite ta drevesa, skrbite zanje s svojo naklonjenostjo in gorečnostjo. Ne bičajte jih kot 

vihar, ker vidite, da so nekateri brez listja, drugi pa postarani, saj bodo njihove veje postale nova drevesa. 

Ne pozabite dneva, ko ste prejeli prvo senco in pojedli prvi sad. 

59 Gledal sem na vas kot na majhne otroke. Ko začnete delati prve korake kot delavci, vam najprej 

zaupam majhna polja, da se naučite sejati. Ta prva polja so srca vaših bližnjih, so vaši prijatelji in 

sovražniki. Za vsak posamezen primer vam dam navdih. 

60 Potem, ko se bo na vaša polja zgrnila nevihta, vas bodo ljudje našli utrjene v duhu, in ko bo prišel 

čas žetve in žetve, boste z veseljem v srcu odnesli požeto žito v Očetovo žitnico - prav tisto žito, ki bo 

vaša hrana v prihodnosti za večnost. 

61 Mojster vas že dolgo kliče, da bi sejali na njegovih poljih, vendar so bili nekateri na prvi klic gluhi 

in zavrnjeni. Toda Oče jih še naprej čaka, saj je vedel, da bodo ob drugem klicu pritekli polni kesanja in ga 

prosili za odpuščanje. 
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62 Da bi verjeli in mi sledili, so me nekateri prosili za zdravje in notranji mir, ki ju niso našli na 

zemlji, in ko so postali zdravi in videli, da v njihovih domovih in življenjih vlada mir, so mi rekli: "To si 

ti, Oče!" 

63 Blagor tistemu, ki na svoji poti vsak trenutek prepoznava dela, ki jih izpovedujem, saj prinaša 

veselje svojemu Očetu. Gorje tistemu, ki dvomi ali ne zaupa, saj se počuti zapuščenega, izgubljenega in 

šibkega. 

64 Poslušajte, učenci: V drugi dobi je Jezus nekega dne odšel s čolnom in spremljali so ga učenci. 

Morje je bilo mirno in ljudje so bili navdušeni nad Učiteljevimi besedami. Nato je Jezus zaspal, a ko se je 

morje začelo peniti in je grozila nevihta, je še naprej spal. Čoln je bil za nekaj trenutkov igrača valov in 

strah je preplavil ta srca do te mere, da so s strašnim glasom prebudili Mojstra in mu rekli: "Gospod, reši 

nas, pogubljamo se!" Tedaj je Jezus z ljubeznijo pogledal nanje, iztegnil roko proti vodnim valovom, ki so 

se takoj umirili, in se obrnil k učencem ter jim očital dvom z besedami: "O, vi majhne vere!" 

65 Včasih vidim tudi tebe, šibkega v veri. Pogosto je dovolj, da je kruha na mizi premalo ali da se 

vrata v službo za kratek čas zaprejo, in že vas prevzame dvom in pozabite, da potujete v čolnu z Jezusom, 

ki vam tudi pravi: "O ljudje majhne vere!" 

66 Ko vas obsipam z darovi milosti, verjamete vame, ko pa vas preizkušam, dvomite. 

67 Ne mislite, da bi vam lahko poslal bolečino, saj je nisem ustvaril jaz. To je seme, ki se rodi iz 

človekovega srca in ga uporabljam, da bi ga njegovi sadovi prebudili in razsvetlili. Kajti jaz sem tisti, ki iz 

te teme ustvarjam svetlobo. 

68 Koliko je takih, ki me v bolečini svojih preizkušenj imenujejo nepopolnega in krivičnega Boga, ne 

da bi se zavedali, da so trpljenje, ki ga bodo poželi, posejali sami in da bodo le tako postali čisti in 

osvobojeni bremena dolga. 

69 Kdaj bo človeštvo odpravilo bolečino? Kdaj se bodo končale njihove vojne in grehi? Moj glas kot 

zvon govori dušam v tem času: Prebudite se! Vstani! Poslušajte svojo vest, da boste hodili po poti zakona 

s predanostjo in krotkostjo. Obljubljen vam je čas miru in milosti, v katerem bodo bolečine in solze 

izginile. 

Toda najprej se boste morali boriti in vztrajati v dobrem. 

70 Ko bodo vsi ljudje začeli uresničevati ta ideal, bo izginila babilonska zmeda, ki je še vedno 

prisotna v teh časih, in vsi narodi se bodo sprejeli kot bratje. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 59  
1 Dobrodošli pri Mojstru! - Kdo od vas je učenec? Kdo od vas je otrok učenec? Ne veste. Mnogi 

mislijo, da so že mojstri, a vidim, da niso razumeli niti prve lekcije. Drugi pa se čutijo nesposobne učiti in 

zaprejo usta, čeprav bi že lahko začeli učiti s svojimi besedami in deli. 

2 Vseskozi sem se omejeval, da bi me ljudje čutili in razumeli. Če bi v drugi dobi, ob svojem 

razodetju, prišel kot Kristus - kot Bog in ne kot človek, bi mi ljudje upravičeno očitali in rekli: "Gospod, 

ne moremo te imeti za zgled, saj si ti Bog, mi pa smo ljudje." 

3 Zdaj sem vam prinesel nove nauke. Vrata moje skrite modrosti so se človeštvu še enkrat odprla in 

želim, da je to razlog za veselje mojega ljudstva. 

4 Med ljudmi so nekateri, ki mi v srcu pravijo: "Če nas tako zelo ljubiš, zakaj tako trpimo? Zakaj si 

nas poslal na zemljo, da bi trpeli?" - Odpuščam ti bogokletje, ker izvira iz tvoje nevednosti, in ti povem, da 

so te tvoji prestopki in padci postopoma prikrajšali za (dobre) darove in lastnosti ter da si zaradi tega, 

čeprav bogat po duhu, ostal brez vsake kreposti. Zato morate zdaj pridobiti zasluge, da bi napredovali na 

svoji poti razvoja. Zato vam brez razlik med ljudmi odpiram najglobljo sobo svojega srca, da bi vsakdo od 

te milosti pridobil tisto, kar čuti, da njegovi duši manjka, pa naj bo to mir, svetloba ali moč. Vendar ne 

pozabite, da je to lonček bolečine, v katerem se duhovi krepijo in se pridobivajo zasluge za doseganje 

večjega vzpona. Govorim vam z vrha gore in glede na notranjo vzvišenost vsakega izmed vas se boste 

dvignili in se mi približali. Ko me boste slišali, se boste spet spustili v zemeljsko dolino, v kateri še vedno 

prebivate, vendar ne v brezna, ki jih je ustvaril človek s svojimi grehi. 

5 "Dolina", o kateri vam govorim, je harmonija z duhovnim, ki je še niste dosegli. - Vsakemu duhu 

je bilo zaupano telo kot sredstvo, da se manifestira v tem materialnem svetu. V tem telesu, ki je 

mojstrovina Moje modrosti, so možgani, v katerih se kaže inteligenca, in srce, iz katerega izhajajo kreposti 

in plemenita čustva. 

6 Mnoge sem našel v breznu pogube in k njim sem prišel, da jih rešim. Moja ljubezen do padlih je 

povzročila, da so poslušali moj ljubeči glas, ki jim je govoril: "Kje ste, moji otroci?" 

7 "Glej, tu je moja luč, hodi za menoj!" 

8 V Prvem času se je vaša vera zameglila, Moji otroci niso več razumeli jezika lastne vesti in Oče je 

moral priti k njim in jim reči: "Vzemite ta kamen, v katerega je vklesan Moj zakon. Ne pozabite, da vam 

to kaže pot, ki vodi na vrh gore, kjer vas pričakujem. In prisegli so, da se bodo ob pogledu na kamen, v 

katerega je bil vklesan moj zakon, odpravili na pot do cilja svoje usode. - Toda časi so minevali in na poti 

so se pojavljale stiske in težave, ki so bile s časom vedno večje. Tedaj so dvignili obraze in glasove k 

Očetu in rekli: "Ne razumemo te. Dolgo smo se borili in tavali, ne da bi videli konec našega tavanja, in 

nismo dosegli miru, ki si ga obljubil našim srcem." 

9 Ljudje so se vrnili k svoji neposlušnosti, toda Oče jih je znova poiskal in se jim še bolj približal, da 

bi jim govoril kot Oče in kot Prijatelj. Toda ti ga niso prepoznali in so mu rekli: "Ti ne moreš biti naš Bog, 

saj je bil vedno na višavah." 

10 Razlog za to je bil, da je prišel k njim kot popolna resnica, medtem ko so ljudje iskali resnico po 

svojem okusu, zato so polni ogorčenja božanskega Človeka spravili na smrt. Človek, ki je imel vso moč in 

modrost, ljudem ni dal tistega, kar so zahtevali zaradi svojega nerazumevanja. Bil je čist in samo čista in 

popolna dela so lahko izhajala iz njega. Vendar je celo iz smrti vstal v življenje in s tem pokazal, da Avtor 

vseh ustvarjenih stvari ni mogel umreti. In ko je Gospod ponovno vstopil v svoje kraljestvo na gori 

popolnosti, so ljudje priznali, da je tisti, ki je bil z njimi, sam Bog, saj so njegova dela in čudeži presegali 

človeške sposobnosti. Spomnili so se, da je rekel, da je On Pot, in ker so hrepeneli po tem, da bi prišli na 

vrh gore, kjer je bival Gospod, so prišli iz brezna (pogube) na raven življenja, kjer so videli luč, ki jim je 

pomagala nadaljevati pot. Toda pot je bila polna trnja. 

Potem so se spomnili, da je njihov Oče nad vso ljubeznijo in da jim je dal vedeti, da se bo vrnil k njim, 

ko bo njihova bolečina zelo velika, zato so začeli svojega Gospoda iz vsega srca spraševati: "Oče, zakaj ne 

prideš? Ti si ljubezen in odpuščanje - zakaj si nas kaznoval?" Predvideli so čas, ko bo njihov Gospod 

tretjič prišel z gore. 
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Ko je prišel k njim, jih je vprašal: "Kaj želite od mene?" Odgovorili so mu: "Oče, reši nas!" Tedaj jih je 

Gospod vprašal: "Ali boste prišli iz brezna? Prečkajte zemeljsko nižino in se povzpnite na goro, 

spodbujeni samo z mojim glasom, ki je edino, kar morate poslušati v tem času." 

Nekateri so dvomili, ker niso videli svojega Očeta v človeški navzočnosti. Drugi pa so še vedno verjeli, 

da je glas, ki so ga slišali, prišel od njihovega Gospoda. Ti so se dvignili polni vere, da bi nadaljevali svojo 

pot, saj jih je vodil božanski navdih, ki je bil luč na njihovi poti. 

11 Učenci, to ste vi. Resnično, povem vam, nikogar nisem poslal, da bi živel v breznih. Poslal sem 

vas, da živite v zemeljski dolini milosti, da bi se od tam povzpeli v Očetovo bivališče. Ljudje so tisti, ki so 

jim pred nogami odprli brezna, v katera se pogrezajo. Zdaj vas sprašujem: Ali verjamete, da lahko s to 

besedo, ki sem vam jo izročil s posredovanjem človeškega uma, vstopite v nebeško kraljestvo? Ste 

prepričani, da boste našli odrešitev, če boste verjeli in izvajali, kar slišite? 

12 Blagor tistemu, ki verjame v to besedo in v to manifestacijo, saj bo dosegel vrh gore. Tistemu pa, 

ki ne veruje, pravim, da me bo tokrat tretjič zanikal ali me ni prepoznal. Kajti kdor enkrat verjame vame, 

me mora vedno prepoznati, saj se 'okus' in bistvo moje besede nikoli ne spremenita. 

13 Tiste, ki dvomijo, bom pustil na mestu, kjer so danes, da se bodo prebudili sami. Če ljudem ne bi 

dovolil, da poznajo posledice svojih dejanj - ali bi lahko vedeli, kdaj so ravnali dobro ali slabo? Vest jim 

govori o vseh njihovih delih, da bi se pokesali svojih slabih dejanj in z deli ljubezni izpolnili Moj zakon, ki 

jim pravi: "Ljubite drug drugega!" 

14 Kristus je ljudem, ki so ga napačno presojali, nekoč dejal: "Počakati boste morali, dokler se ne 

vrnem!" Zato vas danes, ko sem spet z vami, kličem, da vam povem, naj se odmaknete od brezna in sledite 

moji poti. 

15 Kaj bo Oče storil s tistimi, ki dvomijo o njegovi navzočnosti v vsakem trenutku? Podvrgel jih bo 

velikim preizkušnjam in se dotaknil najbolj občutljivih strun njihovih src, da bi se v njih prebudili vera, 

ljubezen in želja, da bi mu služili. Resnično, povem vam: v vsaki temi bo luč in mir bo tam, kjer so dolgo 

časa le boleče vzdihovali. 

16 V vsakem srcu odkrivam drugačno pojmovanje svoje božanskosti. Lahko vam povem, da v 

prepričanjih vsakega od vas najdem drugačnega Boga. Razlog za to je različna stopnja razvoja vsakega od 

njih. 

17 Še enkrat vam pokažem "goro". Ker je za tvoje telo neviden, ga pokažem očem tvoje vere. Na gori 

Sinaj sem vam v prvi dobi dal luč, na gori Tabor pa sem se v drugi dobi spremenil, da bi vam dal 

znamenja svoje božanskosti. 

18 Rad bi vas videl kot tiste, ki verjamejo v moj tretji prihod. Rekel sem vam, da naj tisti, ki mi hoče 

slediti, sprejme svoj križ in mi sledi do višine gore. Toda vi že veste, da je Jezusova pot pot ponižnosti, 

žrtvovanja in je bila zaznamovana s krvjo vse do Golgote. Veste, da so me preganjali obrekovanje, 

maščevalnost, zaničevanje, nevera in zavist. Toda še enkrat vam povem: kdor mi hoče slediti, naj vzame 

svoj križ in hodi po moji poti. 

19 Zakaj vas je strah? Od vas ne zahtevam ničesar nemogočega, ampak le to, da iskreno molite, 

izvajate dejavno dobrodelnost in se odrečete tistemu, kar je nepotrebno. Je v tem kaj nemogočega? - Če bi 

med ljudmi od začetka prevladovala duhovnost, ne bi imel telesne podobe na tem svetu in bi ljudje s 

pomočjo svojega navdiha, vesti in daru razodetja dosegli kraljestvo, obljubljeno duhu. 

20 Po letu 1950 se moj Duh ne bo več pomembno kazal med ljudmi. Z višine gore, kjer prebivam, vas 

bom spremljal, kako se vzpenjate korak za korakom, dokler ne pridete do mene. 

21 Ste popotniki, ki ste prišli iskat svojo odrešitev v upanju, da boste našli resnico. Na svojih ramenih 

ste nosili težak križ in iskali pomočnika, ki bi vam ga pomagal nositi. Če ste ostali tukaj, ste našli, kar ste 

iskali. 

22 Kdo - ki je resnično sprejel to besedo z duhovnim veseljem - bi lahko zapustil svojega Učitelja? 

Kdo bi lahko zašel na kriva pota zaradi nevednosti? Kdo bi mi lahko rekel, da se od mene ni ničesar 

naučil? 

23 Kdor tega božanskega navodila ni prejel z resnično ljubeznijo in zanimanjem, da bi se ga učil, ga 

ne morem imenovati svojega učenca, ampak le svojega otroka. 

24 Nikogar nisem hranila ločeno, niti ga nisem pustila zunaj. Vse sem postavil za svojo mizo in na 

njej sem enakopravno razdelil kruh in vino. 
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25 Želim, da vsi postanete delavci na mojih poljih, vendar delavci, ki so opremljeni in popolnoma 

predani svoji nalogi; ki vedo, kako obdelovati moje seme in ne pustijo, da bi na njihova polja vdrl 

glodajoči črv, ki se požvižga na plod, da bi ga požrl. 

26 Učenci, preučite to lekcijo, da boste lahko vprašali svojo vest, ali ste trdno na poti, ali razumete 

navodila in ali se že lahko imenujete delavci v mojem vinogradu. 

27 Moje usmiljenje se vam je razkrilo. 

Nikogar nisem vprašal po njegovih dejanjih, preden je začel delati na moji poti, in resnično, povem vam, 

da je med tistimi, ki mi sledijo, tisti, ki si je umazal roko s krvjo svojega brata. Nihče na svetu ne bi mogel 

spremeniti tega zlobneža v dobrodelnika, razen mene. Moje odpuščanje in moja beseda ljubezni sta ga 

odrešila in prebudila plemenita čustva, ki so mirovala v njegovem srcu. 

28 Če sem poklical nekatere, ki so bili v zaporih, da bi sedeli za mojo mizo in z njimi oblikoval novo 

učenstvo, naj nihče ne obsoja tega dejanja. Resnično nisem prišel ozdravit zdravih ali rešit pravičnih. 

Prišel sem iskat tiste, ki me potrebujejo - v tem se kaže moje usmiljenje. Prišel sem, da bi iz ostankov 

naredil uporaben element - v tem se kaže moja moč. 

29 Le čisti lahko pridete k meni in le ko očistite svoje srce, me lahko sprejmete. Ali pa si ne zaslužim 

te vaše ponudbe? Vidim, da ko nameravate v svoj dom sprejeti osebo, ki se vam zdi pomembna, vse 

očistite in pospravite, da bi bili vredni njenega obiska. 

30 Ali se vam ne zdi prav, da si vsak dan, ko se zori, vzamete čas, da se pripravite in notranje očistite, 

da me nosite v svojem srcu? 

31 Govorim vam na preprost način, ker ste preprostega uma. Če bi bili na zemlji bogati, me ne bi 

poslušali. Ne iščem slavnostnih oblačil ali palač med ljudmi. Vprašajte jasnovidce o duhovnem sijaju, ki 

obdaja vašega Učitelja, in razumeli boste, da mu nič na svetu ne more biti kos. 

32 Prisluhnite glasu teh prerokov, ki vas bodo pogosto vodili s svojimi razodetji. Verjemite njihovim 

besedam in vedite, da v tem času uporabljam najmanjše - tisto, kar se vam zdi preveč nepopolno, da bi 

prejelo Učiteljevo milost. 

33 Vaše srce je napolnjeno z mirom, ker sem z vami. 

34 Prišel sem, da bi vam govoril in vam dal svoja navodila. V tem času nisem postal človek na zemlji 

in nisem iskal sence palme, da bi od tam govoril ljudem, in moja noga se ni dotaknila zemeljskega prahu. 

35 Učim vas popolne ljubezni do vašega Stvarnika. Ali nisem vreden, da me tako ljubiš? 

36 Sled, ki sem vam jo pustil v drugi dobi, je služila za to, da so tisti, ki so živeli kot sovražniki, 

postali bratje, tisti, ki so že znali živeti kot bratje, pa so se duhovno dvignili. Ker me danes ne vidite s 

telesnimi očmi, je moja volja, da me vidite s pogledom vere. Med vami pa je veliko takih, ki verjamejo le 

v to, česar se dotaknejo njihove roke, in dvomijo v vse, kar je onkraj vida in razumevanja. Oni so tisti, ki 

mi pravijo: "Oče, zakaj ne delaš čudežev kot nekoč, da bi verjeli vate?" - Resnično, povem vam, da je ta 

čas minil, in če trdite, da verjamete vame in me priznavate, zakaj hočete čudeže? Verjemite zaradi vere! 

37 Združite mojo takratno besedo z današnjo. Primerjajte njegovo bistvo in ugotovili boste, da je 

enako. Spomnite se, da sem vam rekel: "Drevo se bo spoznalo po sadju." Naj moja beseda prodre v vaše 

srce, dokler ne doseže Duha, ki vam bo povedal, od koga ta beseda prihaja. 

38 Če ne pustite Duhu, da preizkusi okus tega sadja, kako si upate zanikati, da vam govori Oče? 

39 Zakaj se nekateri, čeprav ne razumejo mojega dela, ne morejo ločiti od mene? Kajti njihov duh se 

je prepričal o moji navzočnosti. Zakaj me drugi, ki še vedno dvomijo, nikoli ne nehajo poslušati? Čeprav v 

srcu nosijo dvom, jih duh zadržuje, ker prepoznava resnico. Če bodo ta srca vztrajala, bodo njihovi temni 

dvomi izginili. 

40 Vi, ki se čutite siti moje besede, ne odhajajte v puščavo (sveta) in ne shranjujte hrane, ki sem vam 

jo dal, samo zase. Poklical sem vas, da bi potešili svojo lakoto in da bi potem enako storili svojim bratom, 

lačnim. 

41 Zdaj, ko vaša duša prejema svetlobo po tej Besedi, naj bo, želi me spoznati, želi vedeti, kdo je tisti, 

ki jo razsvetljuje, želi spoznati pot, ki jo vodi do cilja njene usode. 

42 Blagor tistim, ki pretrgajo verige suženjstva, ki jih vežejo na svet, da bi bili z menoj. Blagor tistim, 

ki premagujejo slabosti za nepotrebne stvari in človeške strasti, da bi ohranili čistost uma in srca, kajti 

moja beseda bo padla kot seme na rodovitno zemljo. 
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43 Ne mislite - ker ste me slišali v tem času -, da ste dosegli popolnost. Zelo se morate truditi na poti 

in uresničevati moje nauke, da bi z deli ljubezni dosegli to popolnost. 

44 Tu na zemlji vaš duh ne bo dosegel svojega največjega vzpona, zato vam pravim: Ne mislite, da je 

to življenje edino, in ne glejte na svoje telo, kot da je večno. Resnično, povem vam, ta telesna materija, ki 

jo imate tako radi, je le vaš križ. 

45 Zgrabite mojo besedo, spoznajte, da se v njeni preprostosti skriva moje bistvo, ki je življenje, 

zdravljenje in mir. Moški vam lahko govorijo z zgovornimi besedami. Da bi vam dali bistvo življenja, ki 

ga vsebuje moja preprosta beseda, pa tega ne bodo mogli nikoli storiti. 

46 Danes slišim ljudi govoriti o pravu, pravičnosti, miru, enakosti in bratstvu. Resnično, povem vam: 

kjer ni ljubezni, ni ne resnice ne pravice, še manj miru. 

47 Ko vam govorim o ljubezni, mislim na božansko vez, ki združuje vsa bitja. Ne mislim na ljubezen, 

kot jo razumejo ljudje. Kjer sta sebičnost in nizke strasti, ni prave ljubezni. Ljubim tako tistega, ki me 

zanika in mi škoduje, kot tistega, ki me priznava in me časti s svojimi deli. 

48 Če so nekateri srečni, ker vedo, da jih ljubim, drugi pa so do njih ravnodušni, moj očetovski plašč 

še naprej pokriva vse, saj je ljubezen nespremenljiva. 

49 Nihče mi ne more preprečiti, da bi te ljubil, tako kot ne more preprečiti soncu, da bi ti poslalo 

svojo svetlobo. Vendar ne pozabite, da sem tudi Jaz Sodnik in da nihče ne more preprečiti ali se izogniti 

moji sodbi, tako kot nihče od ljudi ne more ustaviti naravnih sil, ko se sprožijo. 

50 Hodite po mojem zakonu in razumeli boste, da je moja pravica neizprosna. Izpolnite moja navodila 

in občutili boste mir tudi v nevihtah življenja. 

51 Človeštvo je razdeljeno, ker ga ne ureja en sam zakon. Vsaka država ima svoje zakone. Vsak narod 

se ravna po drugačnem nauku, in ko vstopite v domove, (vidite), da tudi vsi očetje svoje otroke vodijo na 

različne načine. 

52 Človeku sem razkril dar znanosti, ki je svetloba. Toda človek je z njim ustvaril temo ter povzročil 

bolečino in uničenje. 

53 Ljudje mislijo, da so na vrhu človeškega napredka. Na to jih vprašam: Ali imate mir na zemlji? Ali 

je v domovih bratstvo med ljudmi, morala in krepost? Ali spoštujete življenja svojih soljudi? Ali ste 

pozorni do šibkih? - Resnično, povem vam: če bi bile te kreposti prisotne v vas, bi imeli najvišje vrednote 

človeškega življenja. 

54 Med ljudmi vlada zmeda, ker ste na piedestal povzdignili tiste, ki so vas pripeljali v pogubo. Zato 

ne sprašujte, zakaj sem prišel k ljudem, in ne sodite, da se razodevam po grešnikih in nevednih, saj ni vse, 

kar se vam zdi nepopolno, tako. 

55 Človek je najbolj popolna stvar na svetu. V njem je podobnost s Stvarnikom. V njem je trojica, ki 

jo najdete v svojem Bogu: Duh, duša in telo, tri potence, ki združene tvorijo popolno bitje. 

56 Telo bi lahko obstajalo brez duha, zgolj z oživljenim telesnim življenjem, vendar potem ne bi bilo 

človeško bitje. Imela bi dušo, vendar bi bila brez glasu vesti duha, zaradi česar se ne bi mogla voditi, niti 

ne bi bila najvišje bitje, ki bi po duhu poznalo zakon, razločevalo dobro od zla in sprejemalo vsako 

božansko razodetje. 

57 To je luč tretjega obdobja. Toda preverite tistega, ki pravi, da vam ne govori Bog, ampak ta človek. 

Resnično, povem vam: dokler moj božanski žarek ne bo razsvetlil njegovega uma, ne boste mogli iz njega 

izvabiti besed duhovne vrednosti in resnice, tudi če mu boste grozili s smrtjo. 

58 Nič čudnega ni v tem, da se duh, tako kot uporablja svoje telo, da bi govoril in se razodeval, za 

kratek čas od njega odklopi, da bi Očetu vseh duhov omogočil, da se razodeva namesto njega: Bog. 

59 Prihajam k vam, ker ne veste, kako priti k meni, in učim, da je najbolj prijetna molitev, ki doseže 

Očeta, tista, ki se v tišini dviga iz vašega duha. Ta molitev privlači moj žarek, prek katerega me slišite. 

Pesmi in besede niso tiste, ki navdušujejo mojo božanskost. 

60 Bolj kot krepostne iščem med vami uboge, nevedne, grešnike, da bi vam razodel svoje usmiljenje 

in vas spremenil v svoje učence. 

61 V tem času moram vašo dušo in telo očistiti vseh madežev, da boste lahko dosegli pravo 

vzvišenost. 
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62 Slišim tako tistega, ki se zna dvigniti v čisti obliki, da me prikliče, kot tistega, ki me v svoji 

nevednosti išče z najbolj nepopolnim kultom. Vse pokrivam s svojim plaščem ljubezni. 

63 Vi, ki me poslušate v tem času, ne smete verjeti, da ste na vrhu duhovnosti, saj vam do te stopnje 

razvoja še veliko manjka. Prav tako ne verjemite, da ste majhni otroci ali začetniki v mojem zakonu, kajti 

čeprav delate prve korake v tem tretjem obdobju, ste bili tudi vi Gospodovi učenci v preteklih časih. 

Ko me je tvoj duh takrat slišal, je trepetal, potem pa je ob preučevanju moje besede postopoma razumel 

spoštovanje, ki ga Oče pričakuje od svojih otrok. 

64 Če na tej poti niste osvobojeni preizkušenj, čeprav mi sledite, je to preprosto zato, ker še niste 

dosegli Očetovega bivališča, kjer vas pričakuje, da bi vam dal občutiti pravi mir in popolno srečo. 

65 Zdaj vam pravim: Ne utrujajte se, ne umikajte se pred trnjem in ovirami. Molite in začutili boste, 

da sem vam blizu, in spoznali boste, da sem dober spremljevalec na vaši poti. 

66 Ne obupajte in ne bodite kot materialisti, ki vidijo le to, kar jim ponuja materialno življenje. 

67 Vsak, ki je zašel s poti, se mora vrniti na izhodiščno točko, da bi našel duševni mir. 

68 Potrebno je, da razumete, k čemu sem vas poklical v tretji dobi, da se zavedate svoje odgovornosti 

in svoje naloge. Ne boste namreč odgovorni le zase, ampak tudi za število tistih, ki so vam zaupani. 

69 Zakaj vas je strah? Ali "ljubiti drug drugega" pomeni žrtvovanje? Ali ne vidite, kako jočejo vaši 

bratje v narodih? 

70 Vojna je razširila svoj plašč nad mnogimi narodi na zemlji, kar bo povzročilo lakoto, kugo in smrt. 

71 Ne puščajte odprtih vrat vojni, saj bo vstopila kot tat in vas presenetila. Spremljajte in molite! 

72 Plevel bo s koreninami iztrgan iz človeških src, dobro seme pa bo ohranjeno, da bi z njim 

oblikovali novo človeštvo. 

73 Mnogi moški in ženske zaradi toliko bolečine in uničenja začenjajo hrepeneti po mojem zakonu, 

moji besedi in mojem miru. Vendar ne vedo, kam naj usmerijo svoje korake, da bi me našli. Ali vam ne bi 

bilo v veselje, če bi v teh trenutkih prišli k njim in jim lahko rekli: "To je pot, tu je božanski učitelj." 

74 Spoznajte, kako pograbite vsako stran nauka, ki vam ga dajem, ne da bi razumeli njegov namen. 

75 Jaz sem Knjiga, Beseda in Luč. Ali me lahko zanikaš s skrivanjem resnice? 

76 Blagoslavljam vas, ker ste svoje srce pripravili kot svetišče. Polja, ki so vaša srca, so odprla svojo 

notranjost, da sprejmejo roso moje milosti, ki bo povzročila, da bo seme moje besede vzklilo. 

77 Pri moji mizi ni bil nihče bolje postrežen kot drugi, nihče ni bil favoriziran ali ponižan. To so 

ljudje, ki me ljubijo na različne načine: nekateri z gorečnostjo, vztrajnostjo in vero, drugi s hladnostjo, 

zavračanjem in nestanovitnostjo. Če vsi ljudje, ki iščejo mir, najdejo mir v meni, bodo razumeli, da imajo 

Kristusova beseda in njegove obljube večno življenje in da se tisti, ki me najde v tem času, ne bo nikoli 

več ločil od mene, ker je duh, ki se je utelesil v tem času, dosegel visoko stopnjo razvoja, ki je izkušnja in 

svetloba. 

78 Zapuščam vas kot bakle med človeštvom. Z vašimi deli se bo vera razplamtela v mnogih srcih. 

Pazite na svoja dejanja, besede in celo misli! 

79 Nikoli ne dovolite, da bi vaša leva roka vedela, kaj počne desna, saj bo seme vaše ljubezni obilno 

in rodovitno. 

80 Kaj ste storili z Mojstrovim naukom? Še vedno ne vidim vašega podaljšanja. Toda ne čakajte, da 

bo moj pravičnik prizadel vaš svet, da bi si prizadevali za mir. 

81 Ker že vnaprej čutite, da vam je odpuščeno, tega odpuščanja ne smete zlorabiti. 

82 Dve pretekli časovni obdobji (prvi in drugi čas) sta minili, ne da bi vaš duh izpolnil svojo usodo v 

zvestobi. Danes se mu je ponudila nova priložnost, da po svojih zaslugah preplavi zemljo z mirom in se 

izogne bedi in bolečini. To je priložnost, ko lahko s svojim zgledom vtisnete v srca svojih bratov, da se 

bodo ločili od pokvarjenosti in zla ter si s prenovo povrnili zdravje duše in telesa. 

83 Resnično, povem vam: če se boste v tem času približali izpolnitvi svoje naloge, ne da bi gledali* in 

molili, boste videli, da je površina zemlje prekrita s trupli. 
* Ta svetopisemski izraz ne pomeni le duhovne budnosti, ampak predvsem priprošnjo za druge, za svet in občutek 

odgovornosti zanj. 

84 Razumite, ljudje, da nikoli niste bili poslani na Zemljo, da bi bili ravnodušni do dogajanja v 

človeštvu. 
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85 Spremljajte in molite, ne pričakujte, da vam bo to leto prineslo ugodje. To je čas boja, okrevanja in 

razmisleka. 

86 Ne odvzemajte si mojih darov, ker bi bili potem na zemlji kot izobčenci. 

87 Molite za mir med narodi. Po vesti sem govoril ljudem, tistim, ki vladajo tem narodom, in videl 

sem, da je njihovo srce neukrotljivo, da iz njega ne izženejo svojega sovraštva in ambicij. 

88 Pazite na svojo vero, na svojo gorečnost, da bi pričevali za mojo resnico, in ne skrbite zaradi 

preizkušenj, ki vam jih povzročajo vaši bratje, ker me ljubite. Kajti moje delo, moj nauk in moj zakon so 

neuničljivi, neomadeževani. To vam govorim zato, ker boste preganjani, ker ste moji učenci. Preganjala 

vas bosta zloba in laž. Zato se ne smete skrivati v katakombah, da bi molili in mi služili. Ti časi so minili. 

89 Osvobodil sem vašega duha in nihče ga ne bo mogel ustaviti pri njegovem razvoju. 

90 Moja podrobna navodila v tem tretjem obdobju vas bodo vse dvignila na višjo raven razvoja, s 

katere boste zagledali svojega Edinega Boga. Takrat bo v vaši duši zavladal mir, ki bo podoben blaženosti, 

ki jo boste doživeli, ko boste po osvojitvi obljubljene dežele in hranjenju z večno hrano izkusili blaženost, 

da ljubite nebeškega Očeta in da vas ta ljubi. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 60  
1 Pridite k moji mizi in jejte kruh mojih navodil. 

2 Zdaj boste slišali "Besedo", o ljudje! 

3 Vidim vašo gorečnost, da mi sledite. Ni ti bilo pomembno, da je tvoje srce ranjeno zaradi tvojih 

ljubljenih; je raztrgano. Obleko tvojega duha pa vidim nedotaknjeno, kajti človeška hudobija je ne more 

doseči. 

4 Blagor tistim, ki so zasmehovani in ranjeni zaradi moje stvari, a kljub temu s krotkostjo in 

ljubeznijo prevzamejo svoj križ, saj bodo v svojih bratih doživeli čudeže preobrazbe. 

5 Vsi, ki me poslušajo, nimajo vere. Med njimi odkrivam nove farizeje, ki se skrivajo in zaman 

poskušajo v resnici najti prevaro. 

6 Prišel sem, da bi vas naučil dvigniti svojo dušo, da bi lahko odkrili bistvo te Besede, ki je nad 

vsako človeško nepopolnostjo. 

7 Duhovno esenco, ki izhaja iz te besede, ki vam jo dajem, bom razširil med vsa ljudstva na zemlji, 

saj je to seme združitve. Ta nauk bo človeštvo spodbudil k razmisleku in razumevanju številnih 

(duhovnih) pogledov. 

8 Raztrgane vezi se bodo združile, razlike med rasami pa bodo zaradi duhovnosti izginile. Kajti edini 

in resnični Bog bo imel samo eno bogoslužje. 

9 Tako boste začeli tvoriti eno družino na zemlji in zapustil vam bom veliko, neskončno baklo, ki bo 

osvetljevala duhovno pot vseh mojih otrok. 

10 Iz moje prebodene strani še vedno teče tok vode, ki je odrešenje in zdravilni balzam za vas. 

11 S tem oznanjevanjem utiram pot tujcem, da pridejo v ta narod in slišijo mojo besedo. 

12 Če sem vam v drugi dobi rekel: "Kdor pozna Sina, pozna Očeta", vam danes, ko vam govorim kot 

Sveti Duh, pravim: "Kdor pozna Sina, pozna Očeta": Jaz sem Kristus in jaz sem Oče, kajti Beseda, ki je 

govorila v Kristusu, je bila Božja beseda, ki jo danes prejemate. 

13 Potrebno je bilo, da sem vam govoril s simboli, v alegorijah in prilikah, da bi lahko razumeli nauke 

o duhovnosti, ki sem vam jih prinesel v tem času. 

14 Toda prišla je ura, ko boste iz svojega čaščenja Boga odstranili vsako zunanje dejanje čaščenja in 

me iskali z duhom. 

15 Razumite, da ne pridem v materialni dom, v katerega vstopajo vaša telesa. Prihajam v dom, ki mi 

ga pripravljajo vaše misli. 

16 Veselite se moje besede danes. Ko pride leto 1950, vas moj Duh ne bo zapustil, ker je v vas in v 

vseh ustvarjenih stvareh. Toda v tej obliki me ne boste več slišali. Ko sem prišel duhovno, da bi se razodel 

človeštvu, se boste potem duhovno dvignili k meni. 

17 S strahom prihajate pred Mojstra in me sprašujete: "Gospod, ali bo naše seme v tvojih očeh 

prijetno?" - Na to vam odgovarjam: Če ste govorili z ljubeznijo, če ste izkazovali usmiljenje bolnim, če ste 

odpuščali prestopke, ste bili všeč svojemu Očetu. 

18 Sejte dobro seme, da boste poželi dober sad. Če sejete ljubezen in žanjete razočaranje v svetu, ne 

izgubite vere in prepustite svojo zadevo meni, kajti jaz sem tisti, ki mu služite in od katerega boste prejeli 

nagrado. 

19 Naučil sem vas, da sejete v svetu, da bi žanjete v nebesih. 

20 Ne iščite svoje nagrade na zemlji in ne pozabite, da moje kraljestvo ni od tega sveta. 

21 V tem času se sproščajo sile narave, da bi očistile moje izbrance in jih usposobile za oznanjevanje 

moje besede. 

22 Moj navdih razsvetljuje tiste, ki me iščejo in ki so namenjeni biti moji učenci. Elijev glas je kot 

zvon, ki prebuja duhove in oznanja mojo navzočnost. 

23 Delo, ki vam ga ponujam, je skrinja, v kateri bodo rešeni tisti, ki vanjo vstopijo, kajti ko boste 

prejeli zadnje od teh sporočil, se bodo elementi sprostili in bičali ljudi. Tudi vi boste preizkušeni in takrat 

bom spoznal, kakšno vero in zaupanje ste položili vame. Preizkušali vas bodo in mnogi vaši bratje, ki so 

vas zaradi nevednosti slabo obsojali, se vam bodo pridružili, ko bodo spoznali moj nauk. V tem času ne bo 

samo človek prejel mojih navodil, ampak bodo tudi duhovi, ki živijo v duhovni dolini, dvignjeni na višjo 

raven. 
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24 Preljubi učenci, z vnemo skrbite za moje delo, upoštevajte moja navodila in skupaj z njimi boste 

pričevali zame. Tudi Marija, vaša ljubeča Mati, prihaja k vam in vas napolnjuje z milostjo, vas uči popolne 

ljubezni in spreminja vaše srce v izvir usmiljenja, da boste med svojimi brati opravljali velika dela 

ljubezni in spoznali resnico. Ona je moja sodelavka in poleg moje besede kot gospodarja in sodnika je tu 

še njena beseda kot mati in zagovornica. Ljubite jo, ljudje, in kličite njeno ime. Resnično, povem vam: 

Marija bdi nad vami in vam stoji ob strani, ne le v teh dneh preizkušnje, ampak tudi za vedno. 

25 Svoje ljudstvo imam za odgovorno za te manifestacije ljubezni, ki jim jih izročam. Vsi, ki ste se 

učili od mene, pripravite in učite "zadnjo" mojo resnico. 

26 Mnogi, ki so lačni in žejni moje božanske besede, bodo prišli k vam in z mojimi navodili potešili 

svojo željo po znanju. Gledal vas bom od zunaj in vsako dobro delo, ki ga boste storili v korist svojih 

bratov, bo blagoslovljeno in njegovi sadovi se bodo pomnožili. Po drugi strani pa bo vsako kršitev mojega 

zakona ali njegovo izkrivljanje presojala in kaznovala moja popolna pravičnost. 

27 Verjemite in delujte brez fanatizma. Dvignite se in se postavite na raven, s katere boste lahko 

poučevali vse svoje brate, ne glede na veroizpovedi ali doktrine. Ne obotavljajte se storiti dobro tistemu, ki 

je v stiski, samo zato, ker je njegov način čaščenja Boga zaostal ali nepopoln. Naj vaše nesebično delo raje 

osvoji njegovo srce. Ne zapirajte se v skupine in s tem ne omejujte svojega področja delovanja. Bodite luč 

vsakemu duhu in balzam v vsaki stiski. 

28 Ste kot popotnik, ki se v senci drevesa spočije in nato nadaljuje pot. Ko te muči žeja - tu v mojem 

navodilu je izvir kristalno čiste vode. Ko so vaše moči izčrpane - počivajte. Če vam v srcu vlada žalost, 

počakajte in slišali boste petje slavca, ki vas bo pripravilo do tega, da boste pozabili na težave življenja. 

Ko pa postanete lačni, odtrgajte zreli sadež z drevesa in jejte. 

29 Tu je Mojster, ki vam govori v preprostih prilikah, da boste razumeli moj nauk. 

30 Nočem, da bi se na poti ustavili, niti nočem, da bi jutri molčali, ko vas bodo ljudje spraševali o 

tem, kar ste slišali od mene. Ni moja volja, da mi po letu 1950 v obupu očitate, ker sem se oddaljil od vas. 

31 Spoznajte, s kakšno nežnostjo in stanovitnostjo sem vam prišel dati svojo Besedo in vas naučiti, da 

zlog za zlogom posredujete moje božanske besede. 

32 Učenci, ne zahtevam od vas, da bi dosegli popolnost v svojih delih in besedah. Vendar od vas 

zahtevam vso čistost, pomoč in iskrenost, ki ste je sposobni. 

33 Ohranite mojo naravo v svojem srcu, da bodo vaše besede, ko boste govorili, prežete z njo in bodo 

ganile srce vaših bratov. Če vaša beseda nima te lastnosti, vam ne bodo verjeli in boste ostali sami v 

puščavi, veter bo odnesel te besede in ničesar ne boste posejali. Katera spodbuda bo podpirala tistega, ki 

bo tako delal, pri njegovem vsakdanjem delu? Moral bo potoniti v malodušje. 

34 Že zdaj vam pravim, da se morate napolniti z močjo, s pogumom za boj. Ne pričakujte namreč, da 

vas bo v trenutkih zagrenjenosti in zagrenjenosti vedno nekdo potolažil. 

35 Toda če se znate pripraviti že danes, se ne boste nikoli počutili zapuščene in ne boste čutili, da 

nisem z vami, čeprav ne slišite več moje besede. Če me iščete in ljubite, boste čutili mojo navzočnost, kjer 

koli ste in v trenutku, ko jo boste potrebovali. 

36 Iščite me vedno in na najboljši možni način, potem boste v meni našli Očeta, Učitelja in Prijatelja. 

37 Nikoli nisem zavrnil svojega usmiljenja tistemu, ki je prosil zanj, tudi če je prišel "pokrit s 

gobavostjo". Nikoli nisem nikomur prepovedal, da bi vzel kruh z moje mize. 

38 Tako te pripravljam, kajti iz tvojih ustnic bo prihajala moja beseda, ki bo tolažba, preroštvo, 

balzam in obramba v stiskah človeštva. 

39 Oglejte si sled trpljenja, ki jo je pustila vojna, a ljudje se kljub temu nočejo prebuditi iz duhovne 

inercije. Toda kmalu se bodo v svetu zgodili dogodki, ki bodo pretresli človeštvo in ga prisilili, da 

spremeni smer. 

40 Naravne sile bodo zahtevale pravico, in ko se bodo sprostile, bodo povzročile, da bodo deli 

zemeljskega površja izginili in postali morja, da bodo morja izginila, namesto njih pa se bo pojavila 

kopna. 

41 Vulkani bodo izbruhnili in naznanili čas sodbe, vsa narava pa se bo močno razburkala in stresla. 

Molite, da bi se obnašali kot dobri učenci, kajti to bo primeren čas, da se bo trinitarično-marijanski 

duhovni nauk razširil v srcih. 
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42 Polni veselja prihajate danes k meni in pojete "Hosana", ker ste v treh vekih slišali moj glas in 

mojo besedo in ker ste spoznali, da sem jaz edini Bog, ki se je v treh vekih razodel človeštvu. 

43 V moji Trojici ne vidite nobene skrivnosti, ker je v resnici ni. Jaz sem en Bog, ki se je razodel v 

treh časovnih obdobjih. Ljudje se zmedejo, ko se poglobijo v svoje poglede in znanosti. 

44 Knjiga navodil je odprta pred vami, vendar je Mojster tisti, ki izbere lekcijo. Takrat boste čutili, da 

se spreminjate iz novincev v učence glede na ljubezen, vero in voljo, ki jih uporabljate, ko me poslušate. 

45 Nekateri me ne razumejo, čeprav me slišijo in verjamejo v mojo navzočnost. Drugi, ki se zavedajo 

veličine mojega razodetja, se niso dvignili, da bi se obnovili in izpolnili svojo nalogo. Še drugi bi radi širili 

moj nauk med ljudmi, vendar se bojijo človeštva in čutijo, da njihove ustnice molčijo. So tudi tisti, ki so 

mi rekli: "Učitelj, pusti me uživati v užitkih tega sveta, ko se jih naveličam, pa bom prišel k tebi." - O vi, 

nevedneži, ki tako govorite svojemu Gospodu, ne da bi pomislili, da ne poznate zadnjega dne svojega 

življenja! Toda ko jo boste videli prihajati, se boste spopadli s smrtjo, ki je nepremagljiva. Toda vaša duša 

se bo ločila od mesa in bo slišala glas vesti, ki ji bo govorila, da je v moji navzočnosti brez dobrih del, s 

praznimi rokami in da je zamudila priložnost, da bi se približala svojemu Očetu. 

46 Zdaj izbiram med ljudmi tiste, ki mi bodo sledili v polni veri in stanovitnosti, da bodo širili zakon 

po vsem svetu po zgledu svojega Gospoda. Veste, da nikogar ne favoriziram, vendar niste vsi pripravljeni, 

da bi bili izbrani. 

47 Že od prvih časov človeštva sem uporabljal tiste, ki so se opremili, tiste, ki so razumeli moj nauk, 

da bi s svojim posredovanjem drugim posredovali moja sporočila in moj zakon. 

48 Ko sem govoril Abrahamu, je slišal mojo besedo in v veri videl svojega Gospoda. Ta glas je rekel 

patriarhu: "Vidim, da si pravičen na zemlji, in sklenem zavezo s teboj. Moja volja je, da iz tebe izhajajo 

številni rodovi, ki bodo tvorili ljudstvo, ki me bo poznalo in ljubilo, in v njem bodo blagoslovljeni vsi 

narodi na zemlji." 

49 Abrahamu sem dal sina, ki ga je poimenoval Izak in ga je zelo ljubil, in da bi preizkusil njegovo 

vero in poslušnost, sem od njega zahteval, da ga žrtvuje. Abraham je trepetal v svojem telesu in v svoji 

duši, vendar je spoznal, da je to božji ukaz, ki ga je prejel, zato je v svoji molitvi prosil le za moč, da bi 

izpolnil to najvišje naročilo, in se pripravil na žrtvovanje svojega sina. 

50 To mi je bilo dovolj, in ko se je Abrahamova roka dvignila, da bi ga potisnila, sem zadržal njegovo 

roko, mu vrnil življenje ljubljenega Sina in mu dal svoj poljub miru. Samo eden od mojih izbrancev je 

lahko prestal to preizkušnjo; zato sem ga izbral, da bi bil njegov zgled zapisan za ljudstvo njegovega časa 

in poznejših časov. 

51 Potem vam je Jehova poslal svojo Besedo, ki je postala človek v Jezusu, ki ste ga izpostavili 

preizkušnji in katerega življenje ste zahtevali od mene, da bi lahko verjeli. In moja neskončna ljubezen, ki 

vam je nerazumljiva, vam ga je izročila kot krotko jagnje, da bi s sprejetjem njegove krvi vstali v večno 

življenje. Zdaj lahko dobro izmerite mojo ljubezen do vas, grešnikov. 

52 Danes te znova iščem. Vendar Zakona ne zapišem v kamen in svoje Besede ne utelesim v človeku. 

Moj Sveti Duh prihaja, da bi govoril skozi um človeka, ki ga navdihujem, da bi vas pripravil, da bi potem 

lahko neposredno iz duha v duha vstopili v občestvo z Mojo Božanskostjo. 

53 Duh Elija je tisti, ki je odprl vrata v to dobo, v kateri sem vam razkril nove nauke, vsebovane na 

šesti strani Knjige sedmih pečatov, Knjige življenja, katere svetloba bo razsvetlila tudi zadnji kotiček 

sveta. 

54 Duhovno pripadate Abrahamovemu rodu, ljudstvu, v katerem so se skozi stoletja uresničile vse 

prerokbe in obljube, ki sem vam jih dal prek patriarhov. 

55 Zdaj vam zaupam novo zavezo, ki je kot skrinja, da se bo človeštvo v njej rešilo. 

56 Delajte, sejte, a delajte v okviru mojega zakona. Ko sem vam rekel: Moja volja je tvoja in tvoja 

volja je moja, to ti lahko ponavljam, vendar vedno le, če so tvoje namere dovoljene. Ne pozabite, da iz vas 

ne bi smelo izhajati nič krivičnega, saj ste izšli pravični in čisti iz Božjega naročja. Zemljo, polno 

blagoslovov, sem vam dal zato, da bi jo ljudje uporabljali kot začasni dom. 

57 Če sem se ljudem ves čas razodeval, zakaj čutijo potrebo, da z lastnimi rokami izdelujejo mojo 

podobo, da bi me v njej častili? 

58 Ljudje, vaše zadoščenje je bilo tokrat iskanje dragulja neprecenljive vrednosti v blatu. Na kakšen 

način? Ker ste v preteklih časih izgubili svojo dediščino na zemlji, ki jo naseljujete in ki ste jo spremenili v 
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smrdljiv bazen. V mojo navzočnost ste prišli brez nje, zato sem vas moral poslati, da bi jo poiskali, da bi 

mi jo ob vrnitvi k meni podarili. Ta dragulj je celota vrlin. Delujte dobro, in bolj ko ga boste izvajali, 

močnejši bodo žarki svetlobe, ki jih daje. 

59 Ne krivite me, da sem vas prišel učit v času bolečine in stiske, saj bolečine nisem ustvaril jaz. 

60 Bodite moji dobri delavci in poslal vas bom v pokrajine, da boste oznanjali ta nauk. Zato ne učite 

ničesar nekoristnega in ne mešajte prave vere v duhovno z vraževernimi idejami. Če bi mojemu delu 

dodajali takšne ideje, bi bilo za vas veliko bolje, če bi molčali. 

61 Govorite o moji resnici in nagradil vas bom s svojim navdihom, kot sem nagradil duhovno 

prebujanje tega ljudstva in svojih glasnikov s tem, da je moja beseda tekla še obilneje. 

62 Začutite mojo božansko navzočnost med vami. Moja volja je bila, da na ta dan presenetim svoje 

ljudstvo. 

63 Danes vas sprašujem: Kaj ste storili z delom, ki sem vam ga zaupal? Kaj ste storili z mojimi nauki 

in kako ste posredovali moje sporočilo svojim bratom? - Ljudje, molčite ob mojih vprašanjih, ker veste, da 

vam jih je že postavila vaša vest. 

64 Ob Mojstru se počutite kot majhni otroci in tiho jokate. Odpuščam vam in vam dajem še eno 

obdobje, da boste v njem končno postali pravi učenci. 

65 Dobro veste, da vam ni manjkalo navodil in da sem vam na poti dal veliko spodbud, da bi lahko 

nadaljevali pot. V resnici se vam pokažem kot sodnik, vendar vam najprej dam občutiti svojo očetovsko 

ljubezen. 

66 Ljudje, če bi zaradi vaše obnove in izboljšanja dal narodom mir, ali bi z veseljem sprejeli ta pogoj 

in si ga prizadevali izpolniti? - Razmislite, kaj vam govorim, učenci! 

67 Prihajam poln ljubezni in nežnosti, da bi se naučili ljubiti drug drugega in da bi postali ponižni. Jaz 

sem zgled in knjiga. Ponovno poslušajte Kristusa, kajti On je Pot, Resnica in Življenje. 

68 Ne samo jaz, ampak tudi Marija, vaša najbolj ljubeča Mati, in Elija, vaš duhovni pastir, da bi 

razumeli, da je to zadnje obdobje, v katerem se Bog fizično zaznava s pomočjo človeškega uma, da bi ga 

človek videl, slišal in čutil. 

69 Če jo boste vi, ki ste slišali to besedo, sprejeli z ljubeznijo in jo oznanjali, kakor sem vas učil, 

resnično, povem vam: vaše seme se bo ohranilo do sedmega rodu. Če pa ne boste poslušni in usmiljeni, 

bodo bolečino občutili vaši otroci in njihovi potomci. 

70 V svoji skupnosti si boste lahko veliko prizadevali, toda da bi bile vaše zasluge upoštevane, morate 

biti enotni v mislih in volji, ljubiti se morate kot bratje in sestre ter biti pripravljeni odpustiti žalitve. 

Takrat boste pretrgali verige, ki vas vežejo na materializem, samopomilovanje in egoizem, ter začeli živeti 

in trpeti za druge. 

71 Elija je z vami in njegova luč vas razsvetljuje, da lahko dokončate svetišče v svojem srcu, tako kot 

vam je dal pogum, da ste s podstavkov odrinili svoje malike. Elijev žarek je vedno prišel, da bi izkoreninil 

malikovanje, vraževerje, nevednost in da bi ljudje spoznali moč Boga resnice. 

72 Ljudje, v tem času stiske poiščite zatočišče pod Marijinim plaščem miru in molite za vse ljudi, 

tako za tiste, ki jo priznavajo kot Božjo Mater, kot za tiste, ki je ne priznavajo. 

73 Oglejte si, kako se vojna širi kot olje na vodi. Plevel bo izruvan s koreninami, tako da bo zemlja na 

novo čista. 

74 Spremljajte in molite za mir svojega naroda ter ohranjajte mojo besedo v svojih srcih, saj ste še 

vedno v času, ko jo lahko slišite. Toda kmalu bo tega časa konec. 

75 Sprejemam molitev tega ljudstva, ki prav tako pošilja svoje prošnje Kraljici nebes, ki te boža in ti v 

srce polaga duhovni cvet. 

76 Blagor tistim, ki hodijo po mojih stopinjah. Slišite moj glas, ki vam ga pošiljam iz popolnosti, glas, 

ki se v različnih oblikah sliši po vsem vesolju. 

77 Nihče se ne more skriti pred pogledom Stvarnika, saj je vseprisoten. Spremljam te, kamorkoli greš, 

kot tvoja lastna senca. Nobena misel ne more uiti moji božanskosti in ni dela, ki bi mi ostalo skrito ali 

neznano. Sem s pravičnimi duhovi, ki prebivajo v visokih domovih, in s tistimi, ki so zaradi duševne 

zmedenosti ustvarili svetove teme in v njih prebivajo. 
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78 Sem z vsemi. Za nekatere sem pričakovani, za druge preganjani. Sveti Duh zdaj odstira temno 

tančico, ki vas je prekrivala, da se lahko vsako oko osveži v tej luči. Jaz sem večno življenje, ki išče 

"mrtve", da bi jih obudil. 

79 V svoji molitvi se duhovno vzpenjajte tako, da boste dosegli pragove večnosti, kjer čas ne mineva 

in kjer je vse mirno in blaženo; kajti tam boste zadovoljni z resničnim življenjem. 

80 Upoštevajte, da bo za vse neizprosno prišel trenutek, ko bodo za vedno vstopili v ta svet. Zakaj 

torej vztrajate, da živite tukaj na tem svetu? Kako majhna sta vaša vera in upanje v duhovno življenje, ko 

se tako močno oklepate zemlje in ko vidim, da na njej želite znova videti tiste, ki so bili vaši sorodniki in 

zdaj živijo v duhovnem, v boljših svetovih od tega. Zakaj hočeš, da bi znova prišli v Dolino solz, da bi 

jokali in jedli tvoj grenki kruh, ko pa lahko od tam, kjer živijo, že vidijo odsev obljubljene dežele? 

81 Čutite, da se Očetova pravičnost kaže po vsem vesolju. Vendar vam pravim, da moje pravičnosti 

ne smete zamenjati s kaznijo v običajnem pomenu besede. Sedanji čas vas je ujel nepripravljene, ker ste 

pustili čas in svoje darove neizkoriščene, zato se počutite kaznovane. 

82 Učenci, zbudite se in se zavedajte časa, v katerem živite. Pravim vam: Kakor nihče ne more 

ustaviti moje pravice, tako nihče ne more zapreti vrat v onstranstvo, ki vam jih je odprlo moje usmiljenje. 

Nihče ne bo mogel preprečiti, da bi sporočila svetlobe, upanja in modrosti dosegla ljudi iz teh svetov. 

83 Jaz sem edini lastnik tega kraljestva in njegov ključ je v mojem nauku. Zato razumite vso milost, 

ki sem jo podelil vam, ponižnim spiritualistom. Kajti nobena verska skupnost ali denominacija v tem času 

nima manifestacije Božanske besede ali prisotnosti duhovnih bitij svetlobe, poslanih po moji volji. 

84 Naj velike denominacije ali sekte napačno ocenijo te nauke, naj zavrnejo to manifestacijo in vas 

obsodijo. Razlog za to je, da so pozabili ali pa nočejo razumeti, da ima Kristus ključ do vseh skrivnosti 

Duha. Zdaj boste videli, koliko tistih, ki trdijo, da mi sledijo, je v resnici tistih, ki me preganjajo. Toda 

moja beseda se bo morala uresničiti. 

85 To je tretji čas, ko Kristus pride na svet "na oblaku", poln veličastja in obdan z duhovnimi bitji 

svetlobe, da bi osvobodil in odrešil ljudi. Vsem sem dajal znamenja svoje navzočnosti, na vsa vrata sem 

trkal. A čeprav so slišali moje korake, so me zanikali. Le vi, ponižni, ki v svojem duhu nosite seme 

Božjega ljudstva, ste verjeli vame; čutili ste me in ste me sprejeli v svoja srca. 

86 Nihče ni mogel ovirati teh manifestacij ali ustaviti vaše poti, kajti resnica je svetloba in 

nepremagljiv meč. 

87 Danes veste, da moj prihod v tem času ni bil namenjen temu, da bi vas obdaril z zakladi sveta. 

Kljub temu ste kot dodaten dokaz moje navzočnosti med vami otipljivo izkusili mojo skrbno ljubezen, 

bodisi da ste si povrnili izgubljeno zdravje, bodisi da so se vam odprla vrata za delo, bodisi da ste prejeli 

moje manifestacije v številnih oblikah, ki sem vam jih podaril. 

88 Vsem vam bom dal dokaze o svoji navzočnosti, tako na duhovnem kot na materialnem področju. 

89 Religije in verstva sveta: Odprite svoja vrata in pridite k meni v potokih! Moški moči: Vstanite in 

preizkusite moje delo! Moški, ženske, iščite me, usmili se me! Če vas to ljudstvo ne bo pripravljeno 

sprejeti, vas bom jaz sprejel, vas ozdravil in vam dal kruh svoje besede. 

90 Človeštvo, molite, čakam vas, da vam razkrijem skrivnost tretjega časa. 

91 Ali na svetu pričakujete blaženost? Dobro veste, da ta zemlja namesto mleka in medu daje solze in 

smrt po človekovi volji. 

92 Pripravite se, kajti vaše roke bodo uničile vaše malikovanje, ko boste z vso ljubeznijo izvajali 

duhovno čaščenje Boga. 

93 Pazite, ljudje, saj se bliža bitka in nasprotnik se približuje. To ne bo faraon iz prvega časa ali cezar 

iz drugega. Tisto, kar vas bo zaradi strahu pred vašim razvojem in svetlobo spoznanja skušalo spraviti 

nazaj v suženjstvo, bo tema vseh časov, ki vas obdaja in ogroža. Zato sem vam dal v boj meč svetlobe. V 

tej luči bodo vera, modrost in dobrodelnost. 

94 Odpuščanje bo ena od vrlin, ki bodo imele največjo vrednost pred mojo pravičnostjo. Ponovno 

vam pravim: "Ljubite se med seboj." 

95 Moja ljubezen bo združila vse ljudi in vse svetove v eno. Pred menoj bodo izginile razlike med 

rasami, jeziki in plemeni ter celo razlike v razvoju duše. 

96 Med Bogom kot sodnikom in človekom je posrednik, ki je Marija, najbolj ljubeča mati, v njeni 

ljubezni se duhovi umijejo in očistijo, da bi nato stopili pred svojega Gospoda. 
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97 Čeprav Adamova neposlušnost, Kajnov zločin in babilonska zmeda še vedno bremenijo človeštvo, 

vam bom dal priložnost, da se osvobodite teh madežev. 

98 Ponujam vam ta izvir kristalno čiste in bistre vode, da boste v njem lahko pogasili žejo in se 

očistili vse umazanije. Toda pazite na pomlad, saj se bodo pojavili ljudje, ki vas bodo hoteli zapeljati z 

lažnimi duhovnimi nauki in vam bodo govorili, da ljubijo Boga in Marijo. Bodite na preži, kajti s tem vas 

želijo ločiti od (Gospodove) ovire. Pojavili se bodo tisti, ki bodo moje nauke mešali s človeškimi. Živite 

budno! Kajti že se bliža ura, ko vas bom poklical v sodbo. Takrat bo moja navzočnost kot grom v nevihti 

in moja svetloba kot strela, ki se pojavi na vzhodu in ugasne na zahodu. Takrat bom poklical sto 

štiriinštirideset tisoč ljudi, ki sem jih označil, da predajo svojo žetev pred mojo pravico. Nekateri bodo v 

materiji, drugi v duhu. 

99 Tisti, ki so mi sledili leta 1866, bodo prisotni na tej sodbi, da bodo lahko odgovarjali tudi za svoje 

prvo seme. Preden nastopi mir, bo sledila sodba. Videli boste, da se bodo močni dvignili proti močnim, 

toda v teh bitkah se bosta njihova moč in aroganca izčrpali. Takrat se bo zemlja kopala v krvi grešnikov in 

tudi nedolžnih. Ko pa se bodo te stiske končale, bo med narodi zavladal mir, saj bodo ljudje priznali Boga 

kot edinega močnega in pravičnega. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 61  
1 Ko se moj božanski žarek spusti k vam, se angeli združijo z vašo dušo v molitvi in čaščenju Očeta. 

2 Strah pred mojo pravico je povečal gorečnost tega ljudstva, ko je v teh dneh preizkušnje doživelo 

sproščanje naravnih sil. Zakaj obupujete? Ali vas nisem učil moliti in se oborožiti z vero? 

3 Upoštevajte, da vam sile narave kažejo izpolnitev prerokb iz preteklih časov. Če vam je usojeno, 

da boste priča tem dogodkom, se ne ustrašite Očetove volje. Vse je namenjeno čiščenju. 

4 Vsakemu od vas zaupam nekaj src, da jih vodite po njegovi besedi in zgledu. Toda če postanete 

šibki v preizkušnjah, kakšno zaupanje lahko vzbudite pri svojih bratih glede mojih navodil? - Med ljudmi, 

ki ti sledijo, so kamnita srca, ki jih lahko le dobra dela premaknejo in spreobrnejo k mojemu nauku. 

5 Živite budno in bodite občutljivi, kajti na vsakem koraku in na vsakem kraju bom k vam pripeljal 

človeka v stiski in ne smete iti mimo njega, ne da bi začutili njegovo potrebo. Tudi tisti, ki jih vidite le 

enkrat v življenju, so del množice, ki vam je zaupana. Na onem svetu vas bodo prepoznali. 

6 Ne oglejte si slik bolečine samo iz radovednosti. Vedno naj vas spodbujajo najbolj plemenita 

čustva, da bodo vaša dela vsebovala resnično ljubezen in da boste lahko potolažili svoje brate. Ne 

izogibajte se bolnišnic in se ne ustrašite gobavca, pohabljenca ali bolnika s kakršno koli nalezljivo 

boleznijo. Na zapor ne glejte s prezirom ali odporom in ne pojdite mimo njega, ne da bi molili za tiste, ki 

so v njem. Svojo roko z ljubeznijo iztegni k tistim, ki so padli, k tistim, ki so jih ljudje pozabili. Koliko 

dobrega jim boste naredili v njihovih dušah! 

7 Pripravite svoje srce na boj! V svojih vrstah nočem šibkih vojakov. Vaša navzočnost na poti vaših 

bratov lahko zanje pomeni odrešitev, osvoboditev, zdravje in mir. 

8 Kmalu bom med vami dokončal svojo besedo in tisti, ki je niso hoteli nositi v svojih srcih, naj 

bodo pripravljeni, da jih bo bolečina izčrpala. Kako bi lahko pričali o moji novi manifestaciji, če niso 

pripravljeni. 

9 Če je v drugi dobi Moja beseda govorila učiteljem Postave po otroku Jezusu in povzročila, da so 

njihove ustnice ob mojih vprašanjih utihnile, jaz pa sem jih osupnil s svojimi odgovori, potem vam 

resnično pravim, da bo tudi v tej dobi Moja beseda dosegla nove učitelje Postave, teologe in učenjake, da 

bi jih vprašala in jim odgovorila; na to se morate pripraviti. Poslal vas bom, da to pričevanje izročite 

človeštvu, in če vam ljudje ne bodo verjeli, jim bom rekel: "Če mojim poslancem ne verjamete zaradi 

njihove revščine in ponižnosti, jim verjemite zaradi njihovih čudežev." - Dela mojih učencev bodo 

spremljala znamenja v naravi in v življenju narodov, ki bodo človeštvo spodbudila k razmišljanju o resnici 

mojega nauka. 

10 Ne želim, da bi se zaznamovani po svojem zemeljskem delu vrnili v duhovno dolino zaviti v temo. 

Želim jih sprejeti polne svetlobe, moči in ljubezni, da bi jih nato poslal na zemljo kot duhovna bitja, kot 

nevidno vojsko, ki lajša poti, osvobaja ujetnike, prebuja tiste, ki živijo v nevednosti, aroganci ali slabostih. 

Kaj se bo zgodilo s tistimi, ki so prejeli znamenje Svetega Duha, a se bodo na onem svetu znašli brez luči 

in zaslug? Ali jih bo Gospod poslal med svoje vojske luči ali jih bo moral na novo utelesiti, da bi opral 

njihovo nečistočo? 

11 Resnično, resnično, povem vam, da ne veste, kakšni časi čakajo človeštvo na tej zemlji, in ne želite 

živeti na njej v tistih dneh. 

12 opustite, opustite greh, kajti moj meč božanske pravičnosti prihaja neusmiljeno, da bi uničil zlo. 

Pomagal bom tistim, ki se borijo za svojo odrešitev, in s svojim usmiljenjem pomagal tistim, ki jokajo 

zaradi človeških zmot. Da, ljudje, obstajajo moški in ženske, ki pazijo, da ostanejo v kreposti, v dobroti, in 

starši, ki molijo, da njihovi otroci ne bi zašli z dobre poti. 

13 Spodbujam vas k dobro razumljeni pokori, v kateri se ne odrečete ničemur, kar je koristno za dušo 

in telo, ampak se osvobodite vsega, kar je škodljivo, pa naj se vam zdi še tako koristno in udobno - tudi če 

ta odpoved pomeni žrtvovanje. 

14 Kamorkoli greste, pustite sled ljubezni in usmiljenja, da bo vsak, ki bo šel mimo, prejel luč. Takrat 

boste svojega učitelja resnično vzeli za zgled. Resnično, povem vam, da je eden najglobljih pečatov, ki jih 

lahko pustite v srcih svojih bratov, odpuščanje za prejete žalitve. 
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15 Tvoje srce se je ponižno odprlo, da bi priznalo svojo krivdo pred svojim Gospodom, in jaz, na 

katerega padejo vsi prestopki, ti podeljujem svoje odpuščanje kot dih miru, ki pomirja tvojega duha in 

napolnjuje tvoje srce z upanjem. Kaj več si lahko vaša duša želi v izgnanstvu, v katerem se je znašla? 

16 Oče vam govori o svojem kraljestvu, Marija vas pokriva s svojim plaščem, Elija pa bdi nad vami. 

Spoštujte milost, ki vam je bila podeljena. 

17 Glejte, tu je pred vašimi očmi odprta knjiga resničnega življenja, da ne boste hodili v temi. Ker 

sem vas obdaril z duhom, je najbolj naravno in pravično, da mu dam vedeti nekaj več, kot ga lahko nauči 

narava. Duh ne sme živeti v nevednosti sredi mojega stvarstva, saj stoji višje od vsega, kar ga obdaja. 

18 Nisem žejen le tvoje ljubezni, ampak tudi tvojega razumevanja. 

19 Preizkušnje in preizkušnje življenja sprejemajte z duhovno vzvišenostjo, da bodo koristne za 

vašega duha. Resnično, povem vam, po njih boste jasno razumeli mnoge nauke svojega Očeta. 

20 Sprejmite svojo usodo, bodite zadovoljni s tem, kar imate, in bodite potrpežljivi. Zakaj včasih 

izgubite mir in obupate? Ker ste pozabili na svoj izvor in dolg, ki ga morate odplačati. 

21 Dovolite svoji duši, da razume in se strinja z njeno odkupnino, potem boste začutili, kako svetloba 

prodira v vašo notranjost in vas napolnjuje z upanjem, močjo in veseljem. 

22 Razumite, da ni bila moja volja, da bi jokali, in da mi ni v veselje videti solze v vaših očeh. Ko pa 

sem videl, da se je tvoja duša, ki je prišla na zemljo čista, umazala z grehi sveta, sem ji dovolil, da se 

očisti, da bi se lahko vrnila k meni. Ko nevedni preklinja mojo pravico in šibki pade, jima je odpuščeno. 

Toda vi, ki ste slišali to besedo, ki ste prejeli ta zakon, ne morete obupati ali obrekovati, razen če ugasnete 

luč svoje vere in padete v zmoto. Ali ne mislite - če vam tako primanjkuje -, da bi bilo tako, kot če bi 

oskrunili to belo rjuho, ki sem vam jo dal, ali kot če bi od sebe odvrgli kruh, ki sem vam ga ponudil s tako 

veliko ljubeznijo? 

23 Ne postanite šibki, ne zbolezite znova in nikomur ne dovolite, da vam odvzame darove, ki vas jih 

učim razvijati. Uporabite navodila in moč, ki vam ju dajem, da grenkobo in trpljenje spremenite v mir in 

ljubezen. Če je v vašem domu nesoglasje, je to zato, ker niste znali uresničiti Mojih naukov ljubezni. 

24 Dokler me poslušate, se počutite varne, a takoj ko zapustite sobo za srečanja, se počutite v 

številnih skušnjavah. Ali sem jaz tisti, ki vas mika, ki vas spravlja v slabo voljo, ki skrbi, da propadete? 

učenci, če sem dovolil, da skušnjave obstajajo, naj vam bodo v preizkušnjo! Vaša naloga je, da se jim v 

veri upirate, dokler teme ne spremenite v svetlobo. Ko postavim na tvojo pot tistega, ki je padel, ne zato, 

da bi te spravil v slabo voljo, ampak zato, da ga rešiš. Molite z zavestjo, da živite v času boja Duha in da 

morate izpolniti zapoved, ki vam pravi: Ljubite drug drugega. 

25 Bodite aktivni, ne spite! Ali pa želite počakati, da vas preganjanja ujamejo zaspane? Ali želite še 

enkrat zapasti v malikovanje? Ali boste čakali, da se tuje doktrine uveljavijo s silo ali strahom? Bodite 

budni, ker se bodo z Vzhoda pojavili lažni preroki in zmedli narode. Združite se, da bo vaš glas odmeval 

po vsem svetu in da boste pravočasno opozorili človeštvo. 

26 Da bi vam pomagal pri vaši združitvi, se med vami počutim v številnih oblikah, da bi vam 

pomagal razumeti čas, v katerem živite. Kako malo pa je tistih, ki čutijo mojo navzočnost in rečejo: "To je 

Gospod!" - Ljudje duhovno spijo. Vi, ki me slišite, ste se prebudili. Vendar se še vedno ne lotite 

prebujanja drugih. 

27 Iz teh skromnih krajev srečanja se bo širilo novo sporočilo za človeštvo, iz njih se bodo širile 

množice, ki bodo na svojih ustnicah pričale o svoji prenovi in duhovnem napredku. 

28 Kako revne so bile te molitvene hiše v materialnem smislu, njihova veličina pa je bila duhovna! 

Zbirališča, kjer ste poslušali mojo besedo, so kot mogočno drevo z gostim listjem, katerega senca je 

zdravilna. Njegova prisotnost vam je vlila mir in zaupanje, njegovi sadovi pa so vas nahranili. V teh krajih 

so našli zatočišče prešuštniki, morilci otrok, krivoverci, bolniki, tisti, ki so si umazali roko s krvjo 

bližnjega, ubogi, tisti, ki so lačni ljubezni. Vsem so tekle solze, molili so in slišali so besede hvaležnosti. 

Korak za korakom so se v teh molitvenih prostorih s solzami in molitvami očistili. 

29 Zdaj se človeštvo očiščuje sredi velike bolečine, vojna je razširila svoj vpliv na ves svet in šibki 

človek se je umaknil. Danes tečejo reke krvi, narodi se dvigajo proti narodom, celo matere silijo svoje 

sinove v vojno. Nato se bodo pokazale vse posledice: kuga, lakota in smrt. Noben kraj ne bo ostal prost 

tega uničenja. Pojavile se bodo redke bolezni, razširila se bo gobavost in slepota. Sonce bo gorelo kot 

ogenj, polja, ki so bila rodovitna, bodo neplodna, vode pa onesnažene. Zato se morate pripraviti, kajti moje 
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znamenje ne bo dovolj, da bi se rešili. Koliko tistih, ki niso od mojih označenih, bo rešenih, koliko tistih, 

ki niso od mojih izbranih, bo našlo pot do odrešitve? Spremljajte in molite! 

30 Resnično, povem vam, da tako kot slišite mojo besedo v tem času na zemlji s posredovanjem 

človeškega uma, jo boste slišali tudi v drugih svetovih, čeprav po drugih kanalih, z drugimi sredstvi. Toda 

te čudeže boste doživeli šele, ko boste vstopili v duhovno življenje. 

31 Kdo ni občutil nelagodja ob pogledu na življenje v onstranstvu? Kdo od tistih, ki so na tem svetu 

izgubili ljubljeno osebo, ni občutil hrepenenja, da bi jo še enkrat videl ali vsaj vedel, kje je? Vse to boste 

doživeli, spet jih boste videli. Vendar si zdaj pridobite zasluge, da vam ne bi, ko boste zapustili to zemljo 

in v duhovni dolini vprašali, kje so tisti, za katere upate, da jih boste našli, odgovorili, da jih ne morete 

videti, ker so na višji ravni. Ne pozabite, da sem vam že zdavnaj povedal, da je v Očetovi hiši veliko 

bivališč. 

32 Jejte kruh moje besede, da se žalost in bolečina umakneta iz vašega srca in da uzrete večno 

življenje. Dajem vam nekaj tega miru. 

33 Še enkrat me poslušajte in odstranite iz svojega uma slabe misli, ki vam jih daje svet, potem boste 

lahko pripravljeni vstopili v duhovne nauke, ki vam jih razkrivam. Prav zdaj, v trenutku vašega duhovnega 

vzpona, v trenutku, ko si prizadevate, da bi se zbrali v najglobljem delu svojega srca, se strasti mesa 

odražajo v vaši duši. Kdaj boste dovolili, da se lastnosti in lepote duha v obilju odražajo v vašem telesu? 

34 Očistite se, da me boste lahko začutili, in korak za korakom se znebite svoje materializacije. 

Zapustite lažne malike, ki živijo v nezdravih užitkih, nečimrnostih in nekoristni želji po priznanju. 

Obvladajte strasti, ki vas mikajo, in jim govorite, kot je govoril Kristus v puščavi: "Svojega Gospoda ne 

boš skušal, ampak ga boš častil." 

35 Opozarjam vas tudi, da sem vas naučil, da je treba dati en davek Bogu in drugega cesarju, saj 

vidim, da dajete vse cesarju. Vsak dan se za trenutek preverite, kajti neizprosno bo prišla ura, ko boste 

slišali moj glas, ki vas bo klical na sodišče, in takrat bo morala vaša duša podati poročilo o sebi in svoji 

telesni lupini. Ne bojte se me v tisti uri, nisem krivičen; bojte se samih sebe! 

36 Ko sem vam na zemlji pokazal, da sem vaš Dobrotnik, da vas ljubim in vam odpuščam, ali mislite, 

da me boste ob vstopu v duhovno življenje našli spremenjenega? 

37 Ko vas tako vneto iščem in zasledujem, ko vam govorim in se spuščam tja, kjer ste, je to zato, ker 

nočem, da bi se ob odhodu s tega sveta izgubili v neskončnosti, da bi bili brez svetlobe, da bi me iskali in 

me ne našli, da bi me kljub temu, da sem vam zelo blizu, čutili zelo oddaljenega in me ne bi ne slišali ne 

videli. 

38 Poslušajte moje nauke in jih uporabljajte. Blagor tistim, ki živite v velikih težavah, stiskah in 

grenkobi, a kljub temu molite za tiste, ki jokajo, pozabite nase in molite za mir narodov. Kajti tisti, ki 

ravnajo tako, bodo našli pot svetlobe, ki vodi v kraljestvo popolnosti, in v uri sodbe bo njihovo breme zelo 

lahko. 

39 Vašega duha obsipavam z dobrinami, tako da bo tudi ubogi človek, ki se je pritoževal, da ne more 

delati usmiljenja, ker nima ničesar, danes spoznal, da ima duhovno neizčrpno bogastvo. 

40 Govorim vam s sredstvom, ki je najbolj vredno moje božanskosti: s človekom, in resnično vam 

povem, da ta povezava ni bila nikoli prekinjena. Jaz sem "večna Beseda", ki je vedno govorila in bo 

govorila svojim zelo ljubljenim otrokom. 

41 Bolj ko je tema tega sveta gosta, močnejša je svetloba, ki jo pošiljam, da bi človeštvo prepoznalo 

pravo pot. Če ste že opremljeni, kakšno blaženost bi občutili, če bi na vsakem koraku, na vsakem kraju in 

v vsakem bitju čutili Mojo navzočnost! Čutili bi me v svojem srcu, me slišali v svojem duhu, me 

prepoznali v vseh mojih delih, tudi v najmanjših. Danes človeštvo kliče: "Moj Bog, kako temne so poti 

življenja!", ne da bi videlo, da je Elija, božanski poslanec tretjega veka, osvetlil te poti z mojo svetlobo in 

da lahko na njih jasno vidite sledove moje krvi. 

42 Moje kraljestvo stoji proti vašemu kraljestvu, sam sem se dvignil v boj proti svetu. A naj se nihče 

ne ustraši, kajti moj meč je iz ljubezni in moja vojska je oborožena z mirom in svetlobo. Sovražnike 

mojega kraljestva bo premagala univerzalna moč ljubezni, vendar s temi sovražniki ne mislim na svoje 

otroke, temveč na njihove nepopolnosti, neposlušnost in grehe, ki jih bom odpravil. 

43 Kako naj uporabim vaše orožje sovraštva in smrti, da vas uničim? Ali sem lahko uničevalec svojih 

lastnih otrok? Ali je to pri Bogu mogoče? Povem vam: Glej, tu je tvoj kralj brez krone, brez žezla in brez 
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plašča. Če hočete, preiskujte mojo besedo, sodite me po njej. Povem vam, moje kraljestvo se vam je v tem 

času približalo, da bi vas učilo pogovora med duhovi z vašim Očetom. 

44 Vi ste popotniki, ki jim bo dano videti novi Jeruzalem, belo in svetleče mesto, ki ni na zemlji, ker 

je duhovno. Pojdite naprej, ostanite trdni v veri, prehodite pot, polno grenkobe in težav, dokler ne pridete 

do velikih vrat, kjer me boste videli. Tam vas bom sprejel in vam pokazal sijaj svojega kraljestva, ki je 

moč moje slave. Da bi vam pomagal priti do tja, vam dajem svojo palico ljubezni. 

45 Danes iščete mojo besedo, da bi okrepili svojo dušo, saj veste, da je zdaj ugoden čas za stopanje po 

poti duhovnosti. Vsak človek nosi pot, ki je označena v njegovem srcu, le želeti mora, da jo najde. Moja 

ljubezen je pokazala svojo moč vsem mojim otrokom in moja luč ni nikogar pustila v temi. 

46 Na tisoče in tisoče bitij živi v obupu in strahu. Toda prišel bo čas, ko jih boste videli, kako se 

dvigajo na svetlo, saj jih bo njihova bolečina vodila po poti večnega življenja. Moja luč prihaja k ljudem 

kot božanski navdih, vendar se v ljudeh pojavi dvom in ne verjamejo, da jim govori Gospodov glas, ker še 

ne razumejo časa, v katerem živijo. 

47 Moje seme, ki ga sestavljajo ljubezen, resnica, usmiljenje, zdravje in mir, je namenjeno vsem, ki 

ga želijo sejati. 

48 Vi, ki slišite mojo besedo prek človeškega organa razuma, niste edini, ki prejemate duhovna 

sporočila. Vem, kje so drugi moji novi učenci, tisti, ki se z ljubeznijo pripravljajo na sprejemanje mojih 

božanskih misli po navdihu in ki intuitivno vedo, kateri čas je to. Vedite, da vsem nisem podelil milosti, da 

bi sprejeli mojo svetlobo ali svetlobo duhovnega sveta prek človeških možganov. Nekateri so bili 

opremljeni tako, drugi drugače. Toda vsi se bodo strinjali v resnici, ki je ena sama, vsi se bodo prepoznali 

v duhovništvu, v delih ljubezni in usmiljenja do svojih bratov. 

49 Človeštvo si želi obiska novega Mesije, ki bi ga rešil iz brezna, ali pa bi vsaj slišalo Božji glas kot 

glas človeka, ki se oglaša v vetru. Toda povem vam, dovolj je, da malo opazujete ali da v meditaciji 

zberete svojo dušo, da bi ji dali občutljivost, in že boste slišali, kako vam vse govori. Če se vam zdi 

nemogoče, da kamni govorijo, vam povem, da ne le kamni, temveč vse, kar vas obdaja, govori o vašem 

Stvarniku, da bi se prebudili iz sanj o veličini, aroganci in materializmu. 

50 To je konec ene dobe in začetek nove. Svetloba zore se že pojavlja, čeprav se sence noči še niso 

razpršile. Čudež je pred vašimi očmi, vendar ga zaradi trdote svojih src še ne sumite. Kako boste vstopili v 

notranjo tišino, če se še niste pokesali za svoje prestopke? 

51 Navadili ste se na hudobijo in pokvarjenost, ki vas obdaja. Na umor, sramoto, prešuštvo gledate 

kot na nekaj naravnega. Borite se proti kreposti in prikrivate pokvarjenost, da bi bili v očeh svojih bratov 

videti čisti. 

52 Resnično, povem vam: človeštvo bo iz teh temin našlo pot k svetlobi. Vendar bo ta korak potekal 

počasi. Kaj bi se zgodilo z ljudmi, če bi v trenutku razumeli vse zlo, ki so ga povzročili? Nekateri bi 

izgubili razum, drugi bi si vzeli življenje. 

53 Ljudje, ne čakajte, da boste v duhovni dolini, da bi se dvignili in svetu sporočili novico o mojem 

pojavljanju med vami. To sporočilo bo doseglo srce ljudi in to bo začetek njihovega poduhovljenja. 

54 Ko bodo ljudje prenovljeni, bodo v svojih srcih čutili mojo navzočnost in mojo ljubezen. 

55 O moji otročiči, ne morete si predstavljati božanskega hrepenenja, s katerim se približujem vašemu 

srcu! Prihajam, da bi se pogovarjal z vami in se veselil, da vas vidim za svojo mizo. Ker se še niste naučili 

dvigniti k meni, se spuščam k vam. Nikoli te ne bom nehal ljubiti, nikoli se ne bom naveličal gledati te z 

nežnostjo. 

56 Ta oblika poslušanja prek človeškega tolmača se bo končala in ura bo odbila, ko bo Oče pozvonil, 

da vas pokliče v zbor, kjer boste še zadnjič slišali to besedo. 

57 Bliža se leto 1950, leto, po katerem me ne boste več slišali. Ne mislite, da bo po zadnjem 

zvonjenju, ko se bo oglasil zadnji zvonec, za to ljudstvo nastopil počitek. Nasprotno, to bo prvi trenutek 

vašega boja, velikega dnevnega dela, ki se ga boste lotili. 

58 Danes ste kot moji učenci v drugi dobi, ko so obkrožali Mojstra, poslušali njegov nauk in 

opazovali njegova dela. Učitelj je bil tisti, ki je govoril množicam, ki je delal čudeže med potrebnimi, ki 

jih je vodil in popravljal ter jih branil. Toda On jim je napovedal svoj odhod in vedeli so, da bodo ostali na 

svetu kot ovce med volkovi. 
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59 Kako so se bali te ure! Ko je prišel trenutek ločitve, sta ostala sama na zemlji. Toda Mojster jim je 

stal ob strani iz svojega kraljestva, njegov Duh jih je spodbujal ob vsaki uri in brez izjeme izpolnil vse 

svoje obljube. 

60 Zakaj vi, ki veste, da se bo ta oblika mojega pojavljanja končala, brezbrižno čakate na to leto 

1950? Zakaj vi, ki se že zdaj počutite utrujeni, mislite, da se boste po tem času končno lahko naslonili 

nazaj in zaspali? Ne pozabite, da ste danes le majhni otroci, ki bodo pozneje postali mojstri! Toda ne bojte 

se izpolnitve svoje naloge, spomnite se, da so bili tudi oni začetniki v mojem nauku, ko sem bil takrat med 

svojimi učenci. 

61 Ob neki priložnosti sem Andreju, ki je bil eden od mojih dvanajstih apostolov, rekel: "Ali veruješ 

vame?" "Da, mojster," mi je odgovoril. "Ali verjamete, da lahko v mojem imenu ozdravljate bolne?" "Da, 

Gospod, verjamem, da lahko to storim." "No," sem mu rekel, "pojdi po cesti, ki vodi v Jeriho, in na njej 

boš našel bolnika. Ozdravite ga v 

Moje ime in mi to sporočite." 

62 Andrej se je odpravil na pot in na poti našel bolnika, ki je bil gobavec, ter mu rekel: "V imenu 

Kristusa, mojega učitelja in Gospoda, ozdravi!" Toda gobavec ga je le žalostno pogledal, ne da bi občutil 

izboljšanje. Andrej je drugič in tretjič izgovoril moje ime, a bolnik ni ozdravel. - Učenec se je globoko 

vznemirjen vrnil k meni in mi ponižno rekel: "Učitelj, bolnik ni ozdravel, ni postal čist gobavosti. Moja 

vera vate ni bila zadostna. Toda razumel sem, da tega, kar delaš Ti, mi ne moremo narediti. Poleg tega je 

bolezen te osebe neozdravljiva." 

63 Nato sem mu rekel: "Andrej, pojdi za menoj!" in ga pripeljal k bolniku, ki sem se ga samo dotaknil 

z roko in mu rekel: "Bodi zdrav!" Gobavec je bil takoj čist. 

64 Andrej me je osramočen in hkrati osupel vprašal, kako se je to lahko zgodilo, jaz pa sem mu 

odgovoril, da usmiljena ljubezen dela čudeže in da tega ni mogel doseči, ker je dvomil v to moč in se 

nerad dotikal gobavca. In vendar je Andrej, moj ljubljeni učenec, pozneje ozdravil toliko bolnikov in med 

njimi toliko gobavcev! 

65 Razumeli boste, da v tem času mojega oznanjevanja razvijate svoje darove in da vas bom popravil, 

če se boste zmotili. Vaše najboljše sadove pa boste dosegli, ko me boste slišali. 

66 Ničesar nedokončanega ali nedokončanega duh ne bo pustil za seboj na zemlji. 

67 Kar vam govorim, slišijo le redki, a bo doseglo vsa srca. Ko se bo po vsej zemlji razširila moja 

beseda druge dobe, bo beseda tega časa kot gnojilni dež za seme, ki sem ga prej posejal. 

68 Ne mislite, da ste vi edino sredstvo, s katerim lahko ljudem sporočite moj zakon. Vendar je nujno, 

da opravite nalogo, ki vam pripada, saj ste del mojih božanskih načrtov. Obrekovanje ali ponižanje vas ne 

sme prestrašiti. Predstavljajte si, kako je vaš Gospod hodil po zemlji. Jaz sem Pot, Resnica in Življenje, jaz 

sem Vrata. 

69 Čas je, da s svojimi deli poskrbite, da bo moje učenje zasijalo, da bo moje ime odmevalo v najbolj 

skritem kotičku zemlje. Nekateri bodo predhodniki drugih, tako kot je bil Elija moj predhodnik v vseh 

časih. 

70 Če hodite po moji poti, ne boste čutili utrujenosti in ne boste prišli k meni izčrpani. Na to pot sem 

izlil svojo luč s to besedo, ki vam jo dajem prek glasoslovca, besedo, ki je kmalu ne boste več slišali. 

globoko vtisni sled svojih korakov na to pot, da bo jutri, ko te bodo vzeli za moje dobre učence, do tebe 

pravično in da bo tvoj zgled v spodbudo tistim, ki pridejo za tabo. Čakam vas v večnosti, zato nikoli ne bo 

prepozno priti k meni. 

71 V moji krvi boste oprali vse svoje madeže, kajti kaj drugega pomeni moja kri kot ljubezen? Videl 

vas bom živeti v mojem naročju, na najvišji točki lestve k popolnosti, ko boste prečkali suho in puščavsko 

puščavo svojega spravljanja, ko se boste izognili pastem svojih strasti in ko se boste rešili pred valovi 

razburkanega morja. Bolečina bo minila, boj bo minil in končno boste prispeli v domovino, kjer vlada 

pravi mir - sreča, kakršne si človeško srce še ni predstavljalo, in kjer sije luč neskončne modrosti. 

Moj mir z vami! 



U  62 

43 

Navodila 62  
1 Preljubi učenci, prišel sem, da vam potrdim, da se uresničuje vse, kar sem vam povedal v 

preteklosti. Podobno se bo uresničilo, kar sem vam napovedal v tej dobi prek organa človeškega uma. To 

je razlog, zakaj je vera ponovno oživela v teh množicah, ki so sprva prišle raziskovat Mojo Besedo, da bi 

se prepričale, ali je res, da Božanski Učitelj daje svojim otrokom učenje ljubezni, in ki so se nato posvetile 

študiju in raziskovanju (teh naukov), da bi ta nauk takoj ponudile človeštvu. 

2 Začneš ljubiti vse, kar je vredno tvojega srca in duha, očiščenega strasti, in neopazno prenehaš 

ljubiti vse, za kar si prej na svetu težil. - Tako vam Duh resnice govori v tem času, ko daje svojo besedo 

spoznati neizobraženim, preprostim in grešnim bitjem. V najbolj oddaljenih kotičkih mest in vasi ste 

postavili majhna in revna zbirališča, v katerih so se zbirali ljudje, željni poslušati moj nauk. 

3 Nekoč so ljudje slišali Jezusa govoriti v vaseh, na bregovih rek in na prostem, dokler ni prišel 

trenutek, ko je bilo treba dokončati moje delo in sem vstopil v Jeruzalem, mesto, katerega ime je za vedno 

povezano z Mojstrovim imenom. Toda to ljudstvo me ni pustilo oditi, ne zato, ker bi me ljubilo, ampak 

zato, ker bi morilo tistega, ki jim je prinesel sporočilo višjega nauka od tistega, ki so ga doslej prejeli od 

svojega Gospoda. 

4 Zdaj vam Kristus pravi: Jaz sem vrata v novi Jeruzalem. Blagor vsem tistim, ki vstopijo v svetlo in 

sveto mesto, saj ga ne bodo nikoli zapustili - a ne zato, ker bi naleteli na smrt, temveč nasprotno, tam bodo 

našli večno življenje. 

5 Medtem ko se vaša telesa spuščajo v zemljo, v katere naročju se bodo zlila z njo in jo naredila 

rodovitno - saj bodo tudi po smrti ostala moč in življenje -, vaš duh, ki je nad vašim bitjem, ne bo ostal v 

zemlji, ampak se bo gibal z dušo, da bi se ji pokazal kot knjiga, katere globoke in modre nauke bo duša 

preučevala. Tam se bodo oči vaše duše odprle za resnico in v trenutku boste vedeli, kako razlagati tisto, 

česar niste mogli razumeti celo življenje. Tam boste razumeli, kaj pomeni biti Božji otrok in brat svojega 

bližnjega. Tam boste razumeli 

Razumeli boste vrednost vsega, kar ste imeli, obžalovali boste napake, ki ste jih storili, in čas, ki ste ga 

izgubili, in v vas se bodo rodile najlepše rešitve za popravo in popravo. 

6 Potrebno je bilo, da sem v tem času prišel k vam s podrobnimi in popolnimi navodili, da bi 

razjasnil skrivnosti in odpravil nevednost, da bi lahko spoznali vse darove, s katerimi vas je obdaril vaš 

Oče. Brez tega znanja in brez tega razvoja se mi ne bi mogli približati in bi nenehno tavali v svojem morju 

negotovosti. 

7 Zaradi svoje nevednosti niste mogli uporabljati duhovnih darov in moči, ki jih imate. Kadar pa so 

se pri katerem od mojih otrok pokazale na spontan in naraven način, se je vedno našel nekdo, ki ga je 

razglasil za nenormalnega ali mu pripisal okultne in nenaravne moči. 

8 Ubogo človeštvo, ki - čeprav ima pravega Boga kot Boga - ga ne pozna in ne razume, tako kot ni 

moglo spoznati samega sebe, ker ima zaradi verskega fanatizma pred očmi temno ruto - zaradi nečistega in 

nepopolnega čaščenja Boga, ki je bilo vedno ovira za njegov duhovni vzpon in razvoj. Toda jaz, ki sem 

pravi in edini pastir duš in jih lahko pripeljem v dom, ki jim ga je namenilo moje usmiljenje, hodim za 

izgubljenimi ovcami, da bi jih pripeljal na pot svetlobe, ki vodi v nebeško ogrado. 

9 Zato vam pokažem novo stran iz Knjige resničnega življenja. 

10 Ničesar vam ne bom vzel, nasprotno, vse vam prepuščam. Ni še čas, da pridem na žetev. 

11 S svojimi božanskimi nauki vas učim obdelovati zemljo, in ko boste napredovali v študiju in 

poznavanju mojega zakona, ga boste posredovali svojim bratom skupaj s pričevanjem o svojih delih 

ljubezni in usmiljenja. Od večnosti bom sledil tvojim korakom in varoval tvoje seme. Ko bo pravi čas, mi 

boste dali svoj pridelek. 

12 Živite v času preizkušenj. Ne mine niti ena ura dneva, ko ne bi bili pod kakšno preizkušnjo. Pod 

njihovim bremenom se posvetni človek bogokletno obrekuje, presenečeni učenec pa se sprašuje: Zakaj me 

breme preizkušenj bremeni, čeprav sledim Mojstrovim stopinjam? - Toda Mojster vam odgovarja: Kdor 

hodi za menoj, bo nosil križ, in bolj ko se me bo vestno držal in me posnemal, bolj grenak bo njegov kelih. 

Kaj bi bili brez preizkušenj? Kdaj bi prišel k meni? 
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13 Blagoslov Duha je namenjen tistim, ki na svojih ramenih nosijo breme svojega križa in imajo 

pogled odpuščanja za tiste, ki jih žalijo, besedo tolažbe za tiste, ki trpijo, in roko, ki blagoslavlja vse, ki 

jim prekrižajo pot. 

14 Milost bo prišla k tistim, ki se bodo na boleči poti svojega življenja znali dvigniti s predanostjo, ko 

bodo padli, in ki bodo, ne da bi odvrgli križ svojega poslanstva, z njim dosegli vrh gore. Ti bodo v 

življenju sledili svojemu Učitelju in bodo z njim v njegovem kraljestvu. 

15 Ne mislite, da je Kristus, ker je bil utelešen Bog, krvavel in umrl, ne da bi občutil bolečino v svoji 

agoniji. Resnično, povem vam: Kristusova bolečina je bila resnična in takšne bolečine ni bilo ne prej ne 

pozneje. V njegovem telesu je bila bolečina tako močna, da je zavpil: "Moj Bog, moj Bog, zakaj si me 

zapustil!" 

16 Tudi vam bo izročen kelih trpljenja. Ne zavračajte ga, saj vam nikoli ne bo poslana preizkušnja, ki 

bi presegla vaše moči. 

17 Prebujam vas s svojo lučjo in prav tako bom z resnico te Besede prebudil veroizpovedi. 

18 Moja usmiljena ljubezen je v tem času razsvetlila vse duhove, v katerih so se pojavila vprašanja in 

nemir. Moški in ženske se dvigajo in iščejo svetlobo, ker se počutijo kot razbitine sredi nevihte. 

19 Vsi - od znanstvenikov, ki so se izgubili v morju življenja, do tistih, katerih um je še neusposobljen 

- čutijo prihod nove dobe. Koliko teh ljudi, ko me bodo iskali, bo prišlo k tebi in te vprašalo, kaj te je učil 

Mojster! Vsi ne bodo prišli ponižno, nekateri bodo zahtevali dokaze, da bi verjeli, drugi pa vam bodo 

grozili! To je čas, na katerega se morate pripraviti, to bo priložnost, da si zaslužite zasluge pred svojim 

Gospodom. 

20 Govoril boš, kot sem te naučil. Iz tvojih ust ne smejo prihajati zveneče besede brez vsebine, kot jih 

uporabljajo ljudje. Iz vaših ust naj prihajajo le ponižne, preproste in iskrene besede, ki bodo v tistem, ki jih 

sprejme, vznemirile celotno srce. - Tudi vi postanite vredni, da vam razkrijem skrivnosti, ki čakajo na 

trenutek, ko bodo prišle na dan v moji skriti sobi srca. V meni se opogumljajte, pred ničemer se ne 

ustrašite. 

Moja volja ni, da bi vam ljudje zaprli usta in utišali moje ljudstvo s širjenjem strahu. 

21 Ustrezno ovrednotite preizkušnje, ki ste jih prestali, da se ne boste bali tistih, ki še pridejo. 

Premagali ste faraona, prestopili ste malike, ki ste jih častili, kot da so vaš Bog. Pozabili ste na izročila in 

se držali zakona ter zavrnili verski fanatizem. Toda v tem boju se je vaš duh utrdil. 

22 Ne pripisujte telesu večjega pomena, kot ga v resnici ima, in mu ne dovolite, da zasede mesto, ki 

pripada le vašemu duhu. 

23 Razumite, da je telesna lupina le orodje, ki ga potrebujete, da se duh lahko manifestira na zemlji. 

24 Pri opravljanju svoje naloge se dela lotite ponižno, potem boste presenečeni, ko boste videli, kako 

skrivnostna Moč poskrbi in pripravi vse na vaši poti. Če v katero koli srce položite seme mojega nauka, 

boste prav tako odkrili, da je bilo - še preden ste prišli k njemu - že pozorno in dovzetno zanj ter da je bilo 

zato sposobno sprejeti seme v svoje srce. 

25 V tem času ne obupajte zaradi neplodnosti polj. Ne obupajte, ko med setvijo semena ugotovite, da 

so pod vrhnjo plastjo zemlje le kamni. Sami se borite proti kamnom! Dajem vam orodja za to. Verjemite 

in obljubim, da se bom razodel tam, kjer me boste potrebovali. 

26 Bodite pozorni, kajti ljudje se bodo pripravljali in združevali v velike in močne skupine, ne da bi 

vedeli, zakaj to počnejo. Toda veš, da iščejo moje tretje razodetje, iščejo tistega, ki je obljubil, da se bo 

vrnil k njim. Iskali bodo luč v preteklih zavezah v upanju, da bodo našli besedo, ki jim bo potrdila 

prepričanje, da je to čas mojega prihoda kot Svetega Duha. 

27 Ljudje me sprašujejo in mi pravijo: "Gospod, če obstajaš, zakaj se ne pokažeš med nami, čeprav si 

drugič prišel v naš zemeljski svet? Zakaj danes ne prideš? Ali je naša brezbožnost zdaj tako velika, da ti 

preprečuje, da bi nam prišel na pomoč? Vedno ste iskali izgubljene, 'slepe', 'gobavce' - zdaj jih je svet 

poln. Ali ne vzbujamo več tvojega sočutja? - Svojim apostolom si rekel, da se boš vrnil k ljudem in da boš 

dal znamenja svojega prihoda, kar zdaj mislimo, da vidimo. Zakaj nam ne pokažeš svojega obraza?" 

28 Glej, tako me ljudje čakajo, ne da bi čutili, da sem med njimi. Pred njihovimi očmi sem, a me ne 

vidijo, govorim jim, a ne slišijo mojega glasu, in ko me končno za trenutek zagledajo, me zanikajo. 

Vendar še naprej pričam o sebi in tiste, ki upajo vame, bom še naprej pričakoval. 
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29 Resnično pa so bila znamenja mojega razodetja v tem času velika, celo kri ljudi, ki se je prelila v 

reke in zalila zemljo, je nakazala čas moje navzočnosti med vami kot Svetega Duha. 

30 Vse je zapisano v Knjigi sedmih pečatov, ki je v Bogu in katere obstoj je človeštvu razodel apostol 

in prerok Janez. Vsebino te knjige vam je razkrilo le Božje Jagnje, saj ne na zemlji ne v nebesih ni bilo 

pravičnega duha, ki bi vam razložil globoke skrivnosti Božje ljubezni, življenja in pravičnosti. Božansko 

Jagnje, ki je Kristus, pa je razvezalo pečate, ki so zapirali Knjigo življenja, da bi razkrilo njeno vsebino 

svojim otrokom. In zdaj je bil Elija poslan kot predstavnik tretjega obdobja in kot predhodnik mojega 

razodetja med ljudmi, da pripravi vaše misli za razumevanje tega razodetja. On je bil tisti, ki je postavil 

prvi kamen templja Svetega Duha in vam razkril, da ste v času šestega pečata in da bodo vsi, ki bodo 

slišali in videli te manifestacije, priče pred človeštvom, ki jim bodo morali posredovati mojo resnico in s 

svojimi deli pričati o resničnosti moje manifestacije. 

31 Prve misli, skozi katere se je ta luč manifestirala, je pripravila moja milost. Da pa bi bili vredni 

mojega razodetja, so molili in ostali v veri, spoštovanju in vzvišenosti. Med njimi sta bila moj sin Roque 

in moja služabnica Damiana - glasnika, prek katerih sta najprej Elija v njem in nato Božja beseda v njej 

oznanila človeštvu prihod tretjega obdobja. Z njihovim posredovanjem sem začel klicati Izraelove sinove 

in označevati izbrance iz vsakega plemena. 

32 Od takrat so nekateri moji otroci poskušali ugasniti to luč. Resnično pa vam pravim, da tega nihče 

ne bo mogel storiti, kajti luč šestega svečenika prihaja od Boga. Tisti, ki so se poskušali boriti proti tej 

luči, so njen plamen še podžgali. 

33 Preučite torej moj nauk in mi povejte, ali bi se vse te prerokbe lahko uresničile v krogu katere koli 

verske skupnosti. 

34 Z besedo ljubezni in življenja sem vas naučil popolnega čaščenja Boga in spoznali ste novo zvezo 

z Očetom, ki vas pripravlja na popolno združitev duha z duhom. 

35 Sposobnosti, ki jih ima duh, so se vam razkrile in razumeli ste, da čeprav imate dediščino, je niste 

poznali. Prepričal sem vas o svoji navzočnosti tako, da sem vam na vaši življenjski poti podelil koristi, ki 

jih lahko doseže le moje usmiljenje - tako za vaše telesno zdravje kot za vašo moralo; kajti le luč vere vam 

bo omogočila doseči konec vaše duhovne poti pokore. 

36 Danes od vsakega od svojih otrok sprejemam njihovo daritev in prošnjo. 

37 Odpravite utrujenost z duše in telesa, saj morate še vedno hoditi in delati. Čas bolečine je sovpadel 

s časom mojega prihoda, da ne boste zapuščeni. Kakšno veselje bodo doživeli tisti, ki se proti trpljenju 

življenja borijo z izvajanjem mojega nauka! 

38 V tem času se bo vaše srce naučilo utripati v ljubezni do drugih, saj se boste v resnici spoznali kot 

bratje v Bogu. Roka tistega, ki ljubi, bo močna, da dvigne padlega. Skala, ki čuti dotik mojega usmiljenja, 

bo izčrpala neizčrpno vodo. 

39 Danes so usta otrok tega ljudstva še vedno zaprta in svetu ne oznanjajo, da se je vrnil Kristus 

Rabelj. Toda tvoja neumnost ne sme več trajati, sicer boš jutri jokal zaradi svoje neposlušnosti. 

40 Resnično verjemite, da bodo vaša dela ostala kot semena za prihodnje rodove in da ste morali 

skozi lonec trpljenja samo zato, da bi se očistili in razumeli darove, ki sem vam jih dal. Mnogi med vami 

ste se morali umiti v vodi očiščenja. Očiščen je bil um nosilca glasu, srce tistega, ki je moral voditi ljudi, 

roka tistega, ki je moral ozdravljati bolnike, duhovni vid tistih, ki so morali vstopiti v onstranstvo in 

preročevati. 

41 Bolečina, čaša grenkobe in preizkušnje vašega življenja so vas utrdili, da boste vzdržali bitko, ki se 

bliža, kajti resnično vam povem, da bodo vaša vera, vaša duhovnost in potrpežljivost na preizkušnji pri 

človeštvu. Tega ne govorim samo tistim, ki me poslušajo zdaj, ampak vsem, ki bodo tudi po času te 

manifestacije vstali in vzeli svoj križ, da bi mi sledili. 

42 Oblecite se v krotkost, sočutje in ponižnost, da boste prepoznani kot moji učenci. Če resnično 

delujete kot Jezusovi učenci, bodo tudi farizeji, ko se vam bodo približali pod masko, da bi vas napadli, 

postali nežna jagnjeta ob vašem zgledu volkov. 

43 Želim vas rešiti s svojo svetlobo. Danes ni nikogar, ki bi lahko rekel, da je že odrešen. Resnično, 

povem vam: Če bi vam v tem času ponudil odrešitev za pravičnega, bi bili izgubljeni, ker mi ne bi mogli 

predstaviti pravičnega. 
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44 Človeštvo je brodolomec sredi viharja grehov in vrlin. Ne le človek, ko odraste, si umaže dušo, ko 

dovoli, da se razvijejo njegove strasti; celo otrok v svojem nežnem otroštvu doživlja prevračanje čolna, v 

katerem pluje. Moja beseda, polna razodetja, se kot velikanski svetilnik dviga sredi tega človeštva in 

brodolomcem kaže pravo pot, tistim, ki so že skoraj izgubili vero, pa vrača upanje. 

45 Zapisano je, da me bo "vsako oko videlo", saj bodo duhovno vsi spoznali mojo resnico. Slepi bodo 

odprli oči za svetlobo in videli Elija, ki bo vodil velike množice v mojo navzočnost. Neverni svet bo 

preplavljen s tovrstnimi pričevanji, presenečenji in dokazi, in medtem ko me bodo nekateri zanikali in za 

dokaz postavljali Sveto pismo, se bodo drugi veselili, ker bodo videli uro izpolnitve mnogih prerokb, ki 

sem jih napovedal po ustih svojih prerokov in po Jezusovih ustih. 

46 Tisti, ki pričakujejo moj prihod v naročju svojih cerkva, niti ne slutijo, na kakšen način in kje se 

razodevam, čeprav se je moje razodevanje pokazalo v številnih dogodkih. Kot blisk, ki se pojavi na 

vzhodu in ugasne na zahodu, je bil moj prihod. Vibracija in odsev mojega Duha pa sta se med vami 

spremenila v človeško besedo, da bi razumeli, kdo je On, ki je potrkal na vrata človeških src, in zakaj so 

bila dana znamenja. 

47 Želel sem se razodeti po neizobraženih preprostih glavah, ker so brez predsodkov in izkrivljenih 

razlag mojega zakona in so zato najprimernejše za posredovanje moje besede v največji čistosti. O tej 

besedi bo človeštvo strastno razpravljalo, četudi bo želelo nad njo razgrniti tančico brezbrižnosti. Ker bo 

edina v tem času, ki bo osvetlila številne skrivnosti in napake. 

48 Resnično, povem vam, da bom po letu 1950 s svojo močjo in pravičnostjo prizadel vse cerkvene 

obrede, ki se praznujejo na svetu, in če se njihovi duhovniki in pastirji ob tem klicu ne bodo prebudili, jih 

bom nagovoril s pomočjo mladoletnikov. Tako kot je moja pravičnost prizadela narode, bodo na 

preizkušnji tudi različne denominacije. Vsaka krona, žezlo, naziv in hierarhija bodo obsojeni. 

49 Ljudje, kje hranite besede in nauke, ki sem vam jih prinesel s tolikšno ljubeznijo? Pomislite, da je 

bila ta beseda božanski božji božji božji objem, s katerim vas je vaš Oče prebudil v tem času. Ali pa boste 

počakali, da vas iz spanca prebudijo sproščene sile narave? 

50 Oče se svojemu ljudstvu ne želi prikazati z grajo, ampak želi blagosloviti njegova dela; vendar 

med vami še ni namere za prenovo, in to zato, ker niste mogli razumeti vse ljubezni, ki jo je pokazal vaš 

Učitelj, ko vas je potegnil iz umazanije in vas oblekel v svojo milost. 

51 Ali ne slišite glasu Duha, ki vam govori, da ste učenci tretjega obdobja? Prisluhnite temu glasu in 

se dvignite! Vaš Učitelj je s svojim trpljenjem, učenjem in zgledom v srce ljudi že zapisal zakon, ki mu 

morate slediti. Apostoli, ti mučenci, so se borili za gojenje semena mojega nauka. Zdaj se borite za 

jutrišnje generacije, saj boste iz tega semena poželi zrele sadove, ki bodo vaši duši prinesli mir in srečo. 

52 Ljubezen do svojega Boga, usmiljenje do bratov in želja po popolnosti vas bodo pripeljali do 

izvajanja mojih navodil. Ne bi smeli potrebovati bolečine ali strahu pred mojo pravico, da bi vas 

spodbudili k delu, saj potem vaše zasluge v mojih očeh ne bi bile resnične. 

53 Prepustite drugim ljudstvom, da se prebudijo v novem času šele takrat, ko vidijo, da so dežele 

opustošene zaradi poplav vode, da so narodi uničeni zaradi vojn in da kuge uničujejo življenje. Ta 

ljudstva, ki so postala arogantna v svojih znanostih in jih je uspaval sijaj njihovih religij, ne bodo 

prepoznala moje besede v tej neopazni obliki in ne bodo čutila mojega razodetja v duhu. Zato se mora 

najprej zatresti zemlja in narava bo ljudem rekla: Čas se je izpolnil in Gospod je prišel k vam. - Da bi se 

človeštvo prebudilo, odprlo oči in potrdilo, da sem prišel jaz, je treba najprej prizadeti človekovo moč in 

aroganco. Vaša naloga je, da opazujete, molite in se pripravite. 

54 Nekdo mi v srcu reče: "Gospod, kako je mogoče, da nam - čeprav nas tako zelo ljubiš - daješ na 

tak način občutiti svojo pravičnost?" Na to vam odgovarjam: Če moja pravičnost ne bi tako odgovorila na 

vaša dejanja, bi bili nepreklicno izgubljeni. Če dovolim, da vas doleti bolečina in tudi smrt, je to zato, ker 

bolečina očiščuje dušo, smrt pa jo obnavlja. Zakaj ne bi pili keliha trpljenja in smrti, čeprav ste ga sami 

ustvarili? Resnično, povem vam: telesna bolečina in smrt sta manj strašni od tiste, ki jo čuti duša zaradi 

obžalovanja ali žalosti, ker je s svojimi prestopki užalila svojega Stvarnika. 

55 Poslušate, ne da bi razumeli. Ne prepuščajte celotne odgovornosti za razumevanje moje besede 

samo duhu ali samo na zemljo privezanemu umu, ne da bi vsak od njiju prevzel svoj del odgovornosti. Naj 

vest določi, za kaj je odgovoren eden ali drugi. 
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56 Ko doživljate, da sem prišel k vam poln miru, ali se vas ne dotakne sočutje ob misli na tiste vaše 

brate, ki nimajo niti trenutka miru? Ali ne bi razveselil vaših src, če bi vam povedal, da se lahko vaši bratje 

z vašimi molitvami in mislimi, ovitimi v usmiljenje, prebudijo k svetlobi? 

57 Oče je v tistih dneh prišel, da bi rešil svoje otroke, v sedanjosti pa morajo ljudje reševati drug 

drugega z ljubeznijo, ki jih je naučil Oče. 

58 Moje usmiljenje je zgradilo most med mojim kraljestvom in zemljo. Ta most je moje ljudstvo; po 

njem bodo ljudje dosegli obljubljeno deželo. 

59 Svojo modrost sem razširil med svoje ljudstvo, Marija je svojo ljubezen izlila v vaše srce - toda kje 

je ta ljubezen in modrost, ki mi je še vedno ne ponujate? Kaj počnete s tem, kar ste prejeli od Božjega 

usmiljenja? Na trenutke dvomite, ker prihajam v duhu; začutite me v tej podobi, kajti resnično vam 

povem, da me nikoli več ne boste imeli kot človeka. 

60 Skozi usta glasoslovca slišite mojo besedo in ta glas kliče tiste, ki so se izgubili na svoji poti, ko so 

tekli za ljudmi, užitki in zakladi sveta, misleč, da bodo našli boljše kraje od tistih, ki jih je Oče namenil 

vsakemu od svojih otrok. Ti otroci so prišli v mojo navzočnost z raztrganimi "oblačili", z osovraženimi 

srci in s sledmi, ki jih je na njihovem bitju pustila omama materializma. - Ko vas Oče vpraša o vašem 

oblačilu, razumite, da je to oblačilo človeškega dostojanstva, ki je belo in čisto, zato mi ga vedno izročite. 

61 Mnogi se zdaj vračajo k meni. Ali zato, ker me ljubijo? Ne, razlog je v tem, da je prišel čas, ko jim 

svet ni mogel ponuditi tistega, kar so zahtevali. Potem so se spomnili, da obstajam, vendar sem jih sprejel. 

Ko me slišijo, se pokesajo za svoje grehe in v njihovem srcu se rodi ljubezen do Očeta. Svetloba moje 

besede bo v mojih otrocih kot nova zarja, njihova preteklost pa bo kot noč, ko se bo končala. 

62 Popolnoma pogasite svojo žejo, saj se spomnite, da bo kmalu vaša beseda pogasila žejo vašega 

brata. Če ste še vedno žejni, čeprav me poslušate in pijete to vino, je to zato, ker si vaše srce želi slave 

sveta. Le Moja najbolj potrpežljiva in ljubeča Beseda bo lahko naredila čudež vaše preobrazbe, in takrat 

boste resnično vredni, da stopate po svoji poti in prinašate Moja navodila svojim bratom. Nikogar ne 

ponižujte in mu ne odrekajte mojega usmiljenja, nikomur ne delajte uslug, saj me potem ne bi imeli za 

zgled. Ali verjamete, da moja kri, prelita na križu, ne pade več na nobenega od grešnikov? 

63 Ko je Janez Krstnik napovedal skorajšnji prihod nebeškega kraljestva, je bila njegova prerokba 

namenjena vsem. Ta prerok in Kristusov predhodnik je bil v tem času med vami. Prišel je, preden se je 

Moj žarek pokazal skozi človeški organ razumevanja, prišel pa je tudi, da bi oznanil, da je prihod Svetega 

Duha zelo blizu. Njegovo oznanilo, njegovo preroštvo je bilo namenjeno vsem brez izjeme in v tem času 

ste ga poznali po imenu Elija, kajti ta Duh je Duh preroka, ki je bil z ljudmi v vseh časih in je znanilka, ki 

je pripravljala Gospodove poti. Zato vas vse pozdravljam, saj sem prišel, ne da bi obsojal grehe ali 

poniževal tistega, ki se je najbolj umazal. Ti bodo med tistimi, ki me najbolj goreče ljubijo, saj je bilo 

njihovih prestopkov veliko in so jim bili vsi odpuščeni. 

64 "Zvezda", ki označuje mojo navzočnost in mojo besedo, je bila "videna" le navadnim ljudem. 

Kralji in znanstveniki so zaspali v svoji veličini in niso znali odkriti božanske luči na nebu, da bi se nato 

odpravili in ji sledili kot tisti čarovniki z Vzhoda, ki so vse pustili za seboj, da bi dosegli nebeško luč, ki je 

svetu oznanila prihod Odrešenika. Če bi učenjaki iskali mojo luč in bi tisti, ki živijo v velikem bogastvu, 

uresničili nekaj mojih naukov, bi v svojih srcih začutili mojo navzočnost. 

65 Nekoč sem vam rekel, da je kameli lažje iti skozi iglo, kot pa bogatemu revežu vstopiti v nebeško 

kraljestvo. Danes vam pravim, da se morajo ta srca osvoboditi sebičnosti in udejanjati dejavno ljubezen do 

bratov, da bi njihova duša lahko šla po ozki poti odrešenja. Ni se treba osvoboditi posesti in bogastva, 

temveč le sebičnosti. 

66 Koliko vas je bilo nekoč lastnikov zemeljskega bogastva in ste pozabili na bedo in potrebe svojega 

bližnjega. Ko je prišla ura sodbe vaše duše, ste začutili, da je obseg vaših grehov tako velik, duhovna vrata 

pa tako ozka, da ste ugotovili, da ne morete skozi njih. 

67 Danes ne gre za zaklad materialnih dobrin, ki bi ga delili s potrebnimi. Vaše bogastvo v tem času 

sestavljata svetloba in duhovno znanje, zato se lahko štejete za duhovno bogate. Toda pomislite: če je hud 

prestopek pred Bogom, če svojemu bratu odrečeš bogastvo sveta in ga obdržiš, kaj pomeni, če mu odrečeš 

duhovne darove milosti, ki se nikoli ne zmanjšajo, ne glede na to, koliko jih daš? Kakšna bo potem pravica 

za te bogate duha, ki se izkazujejo za tako sebične? 
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68 Namenil sem vam, da s svojim posredovanjem človeštvu posredujete velike nauke. Resnično, 

povem vam: to ljudstvo ni nastalo po naključju, niti ni bilo po naključju dodano niti eno samo srce. Sto 

štiriinštirideset tisoč ljudi, ki morajo v duhu in telesu oditi na delo, bo kot odprta knjiga, polna svetlobe, 

izkušenj in pokore. 

Zato se dotikam njihove duše prek vesti in resnično, povem vam: če se ne spreobrnejo podnevi, se 

bodo do večera. Vendar bodo svoj pogled usmerili navzgor, k Očetu, in tako stopili na pot izpolnitve. 

69 Še vedno vam dajem nekaj časa, da razmislite o svojem poslanstvu in pripravite svoje srce. V tem 

času vas pošiljam ven, da boste pričevali o moji resnici. Šesti pečat spregovori, njegova svetloba se razširi, 

njegova skrivnost se razjasni. Pokličite moške, ženske in otroke, naj poslušajo mojo besedo, kajti prišlo bo 

leto 1950 in mojega glasu ne bo več mogoče slišati v tej obliki. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 63  
1 Zakaj se tvoje srce trese od strahu, ko slišiš mojo besedo kot sodnika? O, če bi se le vedno bali, a 

ne kazni, temveč sramu, ker ste me prizadeli in se oskrunili. Koliko dobrega bi dosegli za svojo dušo! 

2 Rekel sem vam, da se naredite vredne moje navzočnosti v tej manifestaciji, da ne bi zaprli vrat 

mojega usmiljenja. 

3 Popolna sem in od tebe pričakujem popolnost. Le tako boste dosegli vrh gore. Za to vam dajem 

čas, svetlobo in moč. 

4 Na ta dan, ki ga ljudje posvečajo spominu na tiste, ki so odšli v onstranstvo, in ki ga napačno 

imenujejo dan mrtvih, vam dajem, da ta bitja stopijo v stik z vami in vam dokažejo, da so živa. Povedali 

vam bodo, da tako kot vi izpolnjujete duhovne naloge na zemlji, tudi oni izpolnjujejo težke naloge v 

duhovni dolini. 

5 Ne jokajte za temi bitji, ne obremenjujte jih s svojimi materialnimi skrbmi, ne zaničujte jih. Pustite 

jim, da komunicirajo z vami, sprejmite v svoja srca njihovo sporočilo in dober nasvet, nato pa jih pustite, 

da v miru odidejo v svet, kjer živijo in od koder vas čuvajo. Ta milost, da jih slišite, bo kmalu minila. Nato 

boste njihovo prisotnost čutili le v svojih srcih. 

6 Medtem ko vas združujem ne le z vsemi, ki živijo na zemlji, ampak tudi s tistimi, ki živijo v drugih 

svetovih, mnogi narodi ne čutijo moje prisotnosti, ker so vpeti v svoje vojne. A ne da bi se tega zavedali, 

izpolnjujejo mojo besedo iz drugega obdobja, v kateri sem vam napovedal, da se bom vrnil, ko se bodo v 

človeštvu zgodili ti dogodki. 

7 Lotite se dela in z vnemo spoznavajte to besedo. Kaj bi bilo z vami, če ne bi mogli več slišati, če bi 

ta usta utihnila pred določenim časom? Kakšna navodila bi dali tistim, ki bodo šele prišli, saj vam še nisem 

dal vseh svojih razodetja? 

8 Vztrajajte pri obnovi, opazujte, molite in se učite. Poslušajte me, kolikor hočete, vendar se ne 

navadite na mojo navzočnost. Vedno me iščite kot Očeta in Učitelja, nikoli ne izzivajte moje pravičnosti. 

9 Poglejte, kako ste zaradi te majhne vere, ki ste jo imeli, dosegli številne čudeže, kot je ta, s katerim 

boste slišali glas tistih, ki so bili vaši sorodniki na svetu. 

10 Ne bodo se odprli grobovi, da bi izpustili tiste, ki so v njih negibni; bodo se odprla vrata 

duhovnega sveta, ki bodo izpustila tiste, ki so polni svetlobe in življenja, da bi vas obvestila o njihovem 

nadaljnjem življenju. 

11 Če bi katero od teh bitij še vedno izražalo človeška nagnjenja ali željo po zemeljskih stvareh, se ga 

usmili in mu s svojo molitvijo daj luč. Ne pozabite, da morate drug drugemu stati ob strani. 

12 Tako korak za korakom napredujete po poti, ki vodi na vrh gore, kamor boste prišli, ko boste imeli 

v duši čistost in popolnost. 

13 Razumite, da je vaš Gospodar Kristus, da vas je združila moja beseda, dana skozi ta človeška usta, 

in da je ta beseda knjiga ljubezni in modrosti. Vsakič vam dam novo lekcijo za osvežitev vaše duše. Danes 

občutiš veselje, ko me poslušaš, jutri boš občutil radost, ko boš uresničeval moja navodila. Rekel sem, da 

bodo ljudje prihajali k vam z željo po tej luči in da jo morajo najti v vaših besedah, vaših delih in vašem 

življenju. 

14 Postavil sem mizo in vas povabil na svojo pojedino; vendar vam pravim, da boste pozneje vi tisti, 

ki boste postavili mizo, da boste sprejeli svoje brate in tako nadaljevali to gostijo bratstva in ljubezni za 

vse večne čase. V tem tretjem času bo vaš duh izpolnil svojo usodo, da bo učil vaše brate in z njimi delil 

vse, kar je prejel od Mojega usmiljenja. To ne bodo materialne dobrine - ker vam jih primanjkuje -, 

temveč duhovne dobrine, s katerimi boste obsijani. 

Da bi verjeli v vašo krepost in da bi vaša beseda imela moč prepričati in spreobrniti, morate ostati na 

poti dobrega. Ko začutite, da vas je Moja ljubezen odstranila s poti zla in vas postavila na pot prenove, 

stopite trdno na to pot in se ne vračajte tja, od koder ste bili rešeni. Ko se boste lotili oznanjevanja obnove, 

popravljanja in vztrajnosti v dobrem, boste zlahka osvojili in premaknili srce grešnika. Če znaš očistiti 

svoje srce in ustnice v trenutkih, ko svoje besede namenjaš trdemu srcu svojega brata, če v teh trenutkih z 

zaupanjem dvigaš svoje misli k meni, bom jaz tisti, ki bom govoril s tvojim posredovanjem in se s svojo 

besedo dotaknil najbolj skritih vlaken tega srca ter mu tako dal občutiti mojo navzočnost. 
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15 Razumite, da se morate duhovno in telesno preobraziti, da morajo številni običaji in tradicije - 

dediščina vaših prednikov - izginiti iz vaših življenj, da bi naredili prostor za duhovnost. 

16 Vidite, kako se človeštvo pogreza v brezno, medtem ko ste vi še vedno ujeti v globokem spanju, v 

katerem iščete le svoj počitek in vas ne zanima, kaj se dogaja drugim. Ponovno vam pravim, da se ne bi 

smeli več ukvarjati z nepotrebnim, s škodljivim, da bi te trenutke bolje izkoristili za dela usmiljenja, za 

sejanje mojega semena ljubezni v duše vaših bratov. 

17 To je čas, ki so ga videli in napovedali moji preroki, to je čas, ki sem vam ga napovedal v svoji 

besedi. Vedite, da se ena za drugo te prerokbe zdaj uresničujejo. Moja kraljevska beseda se nikoli ne 

umakne, si ne nasprotuje in se ne zanika. Tudi prek teh človeških glasnikov sem vam dal mnoge prerokbe, 

ki ste jih videli izpolnjene eno za drugo. To vam govorim zato, ker se bliža leto 1950, po katerem ne boste 

več poslušali moje besede s človeškim razumskim organom. 

18 Govorim vam s prijaznimi besedami, polnimi ljubezni, da bi vas prepričal, da se morate pripraviti 

na ta veliki dan. Blagor tistim, ki zaupajo, da je moja beseda nespremenljiva, in se pripravljajo na ta čas, 

saj se ne bodo ustrašili, da se bo ta oblika moje manifestacije končala. 

19 Poslušajte moj glas, še nekaj let se lahko z njim osvežujete. To je visoka pesem, ki zveni v nebesih 

in katere odmev se sliši na zemlji. Ko te pesmi ne bo več mogoče slišati skozi usta mojih glasnikov, jo 

bom od zdaj naprej slišal v najglobljih kotičkih svojega srca, ko se boste duhovno združili z menoj. 

Resnično, povem vam, da se bodo te napovedi uresničile le v kratkem času. Prav tako pa vam pravim, da 

človek ne bo mogel postaviti svoje volje nad Mojo s tem, ko bo poskušal podaljšati moje oznanilo med 

vami. Bodite pozorni, kajti mnogi se bodo odločili, da bodo prevarali svoje brate. V mojo navzočnost 

boste še naprej prinašali grešnike, ki so se oskrunili s krajo, prešuštvom ali zločinom, ne da bi jih obtožili 

pred Gospodom, ampak da bi jim bilo odpuščeno in da bi se osvobodili svoje teme in madežev. 

20 Še naprej mazili bolnike z ljubeznijo in v mojem imenu, z enako velikim ali še večjim zaupanjem 

in vero, kot ju imate zdaj, da bom še naprej delal čudeže med vami. To bo seme, ki ga prejmem in shranim 

v svojih shrambah. 

21 Katero vaše dejanje je bilo po vašem mnenju popolno? Vaša vest vam pravi, da do danes niste 

storili niti enega. 

22 Zapomnite si, da me doseže le tisto, kar je popolno. Zato bo vaš duh vstopil v moje kraljestvo šele, 

ko bo dosegel popolnost. Od mene ste prišli brez izkušenj, vendar se boste morali vrniti k meni okrašeni z 

oblačili svojih zaslug in kreposti*. 
* Obleka duha, ki jo morajo krasiti naše zasluge in kreposti, je naša duša, kajti duh se lahko vrne k Božjemu srcu 

le z obleko svoje očiščene duše. 

23 Ljudje, dvignite svoj obraz in poglejte nebesa. Ko začutite, da prihajam kot Sodnik, se zdrznete in 

sklonite vrat. Razumite, da je prišel čas mojega duhovnega dialoga s človekom, kot je zapisano. 

24 Nosilci glasu tega ljudstva, vi, ki ste orodje, po katerem govorim človeštvu, poslušajte mojo 

besedo, ki vam pravi: vi ste vir, moja beseda je kristalno čista voda. Naj se preliva, a ohrani svojo čistost. 

25 Na to ljudstvo se bodo spustila moja navodila, da bo moja resnica ostala zasidrana. Iz vas bodo 

izšli zvesti zapisi, ki se bodo pozneje vtisnili v srca ljudi vseh ras. Med vami so učenci, ki bodo združili in 

uredili pisma. 

26 Moj nebeški koncert se bo slišal na zemlji, tako da se bodo izpolnile napovedi prerokov in 

Jezusova beseda. Pred davnimi časi vam je Joel govoril o času, ko bodo izraelski sinovi in hčere 

preroševali, imeli videnja in sanje ter da se bo moj Duh izlil na vse meso. Resnično, povem vam: Zdaj je 

napovedani čas. 

27 Tu se moj Duh kaže skozi vas, duhovni svet govori skozi vaša usta. Tu so moški in ženske vseh 

starosti, ki s svojim pogledom prodirajo v duhovno, in drugi, ki v sanjah prejemajo sporočila in razodetja. 

28 To je čas, ko se moji duhovni gostitelji približujejo svetu, da bi vzgojili tiste, ki mi bodo sledili, ter 

uničili strupeno rastlino in plevel greha. 

29 Vidci, poglejte me! Želite odkriti neko obliko, a je ne najdete. Vidite le svetlost moje luči, kajti to 

sem jaz: Luč. 
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30 Ob svetlobi šestega pečata vas ohranjam budne. Iz nje izvira dar Besede, iz nje se poraja ta 

koncert, ki ga slišiš v svojem srcu in ki tvojega duha pretresa: Jaz sem Gospod. Pred vami je Jagnje, ki 

razvezuje šesti pečat, da bi vam pokazal pot. Kajti Jagnje je Kristus in Kristus je Pot. 

31 Vsak spoštuje mesto, ki je dodeljeno drugim, in spoštuje samega sebe. 

32 Če ste hinavci, bodite iskreni; če ste nespametni, bodite preudarni; če živite v temi, se dvignite k 

svetlobi; če nimate božanskih navdihov, me poslušajte in napolnila vas bo svetloba. On, ki vam govori, je 

izvor in vir vseh ustvarjenih stvari in vam pravi: Vzemite nase Jezusov križ ljubezni in pridite k meni! 

33 Danes vas je moj prihod presenetil, ker nanj niste bili pripravljeni; to je razlog za dvom nekaterih. 

Ko je nekdo postavil vprašanje Neskončnemu in vprašal, ali je ta manifestacija resnica, je med mojim 

učnim govorom takoj prejel moder in ljubeč odgovor, ki je v njegovem srcu prižgal plamen luči. 

34 Kdor ima vero, se nikoli ne naveliča ali utruja, ko me posluša. Vsakič lahko prečka doline in se 

povzpne na gore, da bi slišal mojo besedo, ko se mu predstavim. 

35 Kdor je spoznal naravo vode, ki mu poteši žejo, in kruha, ki mu poteši lakoto, ju ne zamenja za 

nobeno stvar in nič mu ne preprečuje, da bi ju našel. Kdor občuti užitek ob poslušanju Božanskega 

Učitelja in veselje ob kratkem prodiranju v večnost, ne obžaluje, da je v teh trenutkih zapustil užitke tega 

sveta. 

36 Učenci, bili so trenutki, ko se vam je moja beseda, polna pravičnega očitka, zdela grenka, in to 

zato, ker je niste mogli razumeti. Resnično, povem vam, da nisem prišel, da bi povečal grenkobo, ki jo 

trpite na zemlji. 

37 Moja božanska navodila so vas odvrnila od negotovih poti, lažnih užitkov in pokvarjenosti. 

Namesto tega vam je omogočila, da ste spoznali veselje in uživali v tem, kar je dobro. 

38 Ne bom vas pustil brez dediščine, ko se moja beseda ne bo več slišala prek teh oddajnikov, kajti 

želim vas ohraniti, da boste pred novimi generacijami pričevali o resnici mojih naukov ljubezni in da boste 

svojim bratom svetovalci. 

39 Vsi ne bodo spoznali Besede, ki sem vam jo dal s pomočjo človeškega organa razuma, ker zanje še 

ni prišel čas prebujenja. Poklicani bodo, a ne izbrani. Toda jutri, ko mi bodo pripravljeni slediti, bodo 

ponovno poklicani in takrat bodo zagotovo všteti med izvoljene. 

40 Naravne prvine zdaj kot glasen zvon prebujajo speče človeštvo in ga pozivajo k molitvi in 

razmisleku. Tisti, ki tega glasu ne razumejo, se motijo ali so gluhi za duhovna sporočila. Še danes te 

dogodke pripisujejo zgolj naravnim pojavom. Toda prišel bo trenutek, ko se bodo duhovniki iz 

veroizpovedi ter znanstveniki in oblastniki s strahom vprašali: Ali je res Gospodova pravičnost tista, ki 

trka na naša vrata? Ali je zdaj čas njegove navzočnosti med nami? 

41 Povem vam, da je človekova trma velika! Kljub temu se ne ukloni bolečini in se ne upre moji 

pravičnosti, ki ga prizadene. Toda če bo upognil vrat, bo celotna človeška rasa združena v eni oviri. 

42 Vprašam vas: na kaj čakate, da bi delili veselo novico? Ali želite prerojevati o ruševinah? Vse ti 

povem in razkrijem, da boš vedno imel moder odgovor na vsako vprašanje, ki ti ga bodo zastavili tvoji 

bratje. Ne pozabite, da vas bodo napadli z resnimi argumenti, ki bodo napolnili s strahom tiste, ki niso 

pripravljeni. 

43 Spominjajte se moje besede in ne pozabite velikih čudežev, ki sem vam jih podelil, da bi bil vsak 

od vas živo pričevanje moje resnice. Tisti, ki vas preiskuje in brska po moji besedi, bo videl, da v ničemer 

ne nasprotuje temu, kar sem vam povedal in prerokoval v preteklih časih. Boj bo velik, tako velik, da bodo 

nekateri, ki so bili moji učenci, polni strahu in me bodo zanikali, češ da me niso nikoli slišali. Tiste, ki 

bodo ostali zvesti mojim zapovedim in se bodo soočili z bitko, bom pokril s plaščem, pod katerim se bodo 

branili, in bodo iz vsake kritične situacije prišli nepoškodovani. Kdor slabo poseje to seme ali kdor 

omadežuje čistost tega dela, bo ob vsaki uri obsojen, preganjan od ljudi in nemiren. Naj vsakdo spozna 

drevo, ki ga je vzgojil, po okusu njegovih sadov. 

44 Za čas duhovnega boja mojega ljudstva imam pripravljene velike čudeže - čudeže in dela, ki bodo 

osupnili učenjake in znanstvenike. Nikoli vas ne bom prepustil vašim lastnim močem. Ne vznemirjajte se, 

ko se vam ljudje posmehujejo; ne pozabite, da se je v drugi dobi množica posmehovala tudi vašemu 

Mojstru. 
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45 Medtem ko mnogi še vedno čakajo na moj prihod, je moj odhod že zelo blizu. Resnično pa vam 

pravim, da bo Sveti Duh od zdaj naprej za vedno razsvetljeval vsak um in duha, saj ste že na vrhuncu 

časov. 

46 Od vseh prejemam dar: otroci mi darujejo svojo nedolžnost, Device svoj parfum (čistosti), matere 

svoje solze, očetje svoj križ, starci svojo utrujenost. Moja ljubezen pa poživlja tvojo vero, varujem to 

svetilko, da njen plamen nikoli ne ugasne. 

47 V tem času nisem prišel na zemljo kot človek, da bi me videle oči vašega telesa. Ta čas je minil. 

Zdaj je čas, ko si morate zaslužiti zasluge za svojo odrešitev. Iščite me v nevidnem in kmalu me boste 

našli. Iščite me kot Očeta, kot Učitelja in me boste imeli. Ne iščite me kot služabnika, čeprav vam po 

resnici povem, da sem vam vedno služil. Moje usluge ne pričakujejo povračila; če pa hočete kakor koli 

poplačati moje koristi, vam rečem le, da se ljubite med seboj. Če boste to storili, bo moje delo okronano. 

48 Ne čudite se, da se, čeprav sem Gospod vseh ustvarjenih stvari, pojavim med vami in vas prosim 

za ljubezen. Jaz sem Bog nežnosti in ponižnosti. Ne hvalim se s svojo veličino, temveč skrivam svojo 

popolnost in svoj sijaj, da bi se približal vašemu srcu. Če bi me zagledali v vsej moji slavi, kako bi jokali 

zaradi svojih prestopkov! 

49 Glej, tu je pot, hodi po njej in boš rešen. Resnično, povem vam, da ni potrebno, da ste me slišali v 

tem času, da bi dosegli odrešenje. Vsakdo, ki v življenju uresničuje moj božanski zakon ljubezni in ki to 

Stvarnikovo navdihnjeno ljubezen spreminja v dobrodelnost, je odrešen. O meni pričuje s svojim 

življenjem in deli. 

50 Slišite Svetega Duha, vendar ne Duha, ki bi se razlikoval od tistega, ki vam je govoril kot Kristus 

ali kot Jehova. Je isti, edini, ki obstaja, vendar se v vseh treh obdobjih kaže na različne načine. 

51 Prvič se vam je vaš Bog razodel na Sinaju in kakovost njegovega bitja, ki vam jo je ponudil, je bila 

njegova pravičnost in njegov zakon. V drugi dobi vas je isti Bog nagovoril v Kristusu in vam razkril stran 

svojega bitja, ki je niste razumeli: ljubezen. V sedanji dobi, ki je Tretje obdobje, pa vam Moj Sveti Duh 

govori iz Neskončnosti; vstopa v stik z vašim duhom iz duhovnega in vam tako kaže še eno lastnost 

Svojega Bitja, to je Svojo Modrost, ki je svetloba za vse človeštvo. Zakaj bi videli skrivnosti tam, kjer jih 

ni? Skrivnost Svete Trojice je razjasnjena. 

52 Kaj me je spodbudilo, da sem te ustvaril? - Moja ljubezen. Kajti preden sem te ustvaril, sem te že 

ljubil v sebi. Gospod je ljubil tiste, ki naj bi postali njegovi otroci, vendar se je želel počutiti ljubljenega 

tudi od njih. Za otroke sem oblikoval naravo, sile narave, svetove ali domove, da bi se lahko udeležili 

materialnega življenja in tako začeli pot popolnosti in razvoja navzgor. Dušam sem dal materialno telo, v 

katerem so lahko izrazile svoje občutke in sposobnosti, pri čemer jih je vodila vest. 

53 Tako oblikovanemu in obdarjenemu človeku sem podelil svobodno voljo, v njegovo notranjost 

sem položil list svojega zakona in svoje pravičnosti ter ga postavil na začetek poti razvoja. 

54 Brez tega notranjega zakona me človek ne bi nikoli spoznal, razumel in ljubil. Toda vest, ki je bila 

svetilnik, ki osvetljuje pot, in glas, ki svetuje dobro, vam je pomagala razumeti Očetova razodetja; in zdaj 

ste prišli do sedanjosti, v kateri se bo utelešeni duh svobodno manifestiral in prevladal nad nekoristnim in 

materialnim. 

55 Zakaj sem se moral trikrat spustiti k tebi? Ker ste padli na težki življenjski poti in sem moral priti, 

da vas dvignem iz prahu zemlje - ker ste zašli s poti polne zavesti. Ko pa se pogubite in jokate, mi rečete: 

"Oče, zakaj me kaznuješ?" Zakaj pravite, da sem vas kaznoval? Ne pozabite, da vam življenje, s katerim 

sem vas obkrožil, še naprej prinaša koristi, medtem ko vi bogokletite. Naučite se živeti in se ne boste 

spotaknili: to vas uči moj zakon. Od človeških naukov ne pričakujte miru ali resničnega življenja. 

56 Moja sodba bo prišla do vseh. Ko bo prišel čas, bom vprašal "služabnike mojega zakona" in ljudi, 

ki oblikujejo dogme: "Kakšna je vaša žetev?" Tako eni kot drugi mi bodo pokazali le nečimrnost, 

sovražnost in pomanjkanje ljubezni do ljudi. 

57 Pred vsemi drugimi bom sodil varuhe svojega zakona, saj je to moja zaveza ljubezni in modrosti za 

vse moje otroke, ker iz nje izhaja odrešenje ljudi. Gorje tistim, ki te nauke skrivajo v svojem umu, ker bo 

to brlog teme - ali v svojem srcu, ker bo to le brlog sebičnosti! 

58 Bodite opremljeni in me razumite! Kdor ima v sebi luč Svetega Duha, naj izliva luč na vse, ki jo 

potrebujejo. 



U 63 

53 

59 Če kdo čuti, da ga moja beseda boli, je to zato, ker je kot meč. Toda rane, ki jih zadene, so rane 

ljubezni. Jutri boš razumel, da je moja beseda vedno pravična. 

60 Poklical bom očete družin in jih vprašal: "O očetje, kaj ste storili s svojimi otroki?" Sodil bom 

učitelje človeštva, med katerimi bodo filozofi, teologi in znanstveniki, in tudi njih bom vprašal, kakšno je 

bilo seme, ki so ga posadili v srca in misli svojih bratov. Vprašal jih bom, za kakšen namen so uporabili 

darove, ki sem jim jih zaupal. 

61 V mojo navzočnost bodo prišli vladarji ljudstev, narodov in kraljestev in vprašal jih bom, kako so 

usmerjali človeške usode in kaj so naredili s svojimi ljudmi. Od njih bom zahteval obračun za kruh 

njihovih bratov, za delo in dnevno plačilo, in če bodo ponujali le pohlep in nečimrnost v svojih srcih in 

bogastvo v svojih rokah, medtem ko bodo njihovi narodi umirali od lakote - kako velika bo njihova 

odgovornost! 

62 Poklicani bodo tudi zdravniki. Vprašal jih bom, kaj so storili s skrivnostjo zdravja, ki sem jim jo 

razkril, in z zdravilnim balzamom, ki sem jim ga zaupal. Vprašal jih bom, ali so v resnici občutili tujo 

bolečino, ali so se spustili do najrevnejšega taborišča, da bi z ljubeznijo ozdravili tistega, ki trpi. Kaj mi 

bodo odgovorili tisti, ki so dosegli sijaj, bogastvo in razkošje z bolečino sočloveka, ki je niso vedno znali 

ublažiti? Vsi si bodo v srcu zastavljali vprašanja in mi bodo morali odgovoriti v luči svoje vesti. 

63 Če sem vam razodel, da ste del Izraela, ne mislite, da vas ljubim bolj kot druge skupine ljudi. 

Zakaj bi vas ljubil bolj kot druge, saj ste vsi moji otroci? 

64 Resnično, povem vam: če bi se ljudje držali Zakona, na katerega jih je spominjala vest v njih, vam 

ne bi bilo treba pošiljati voditeljev ali prerokov, niti ne bi bilo treba, da bi vaš Gospod prišel k vam in da bi 

moral svoj Zakon vklesati v kamen že v prvi dobi in da bi moral postati človek in umreti kot človek na 

križu v drugi dobi. 

65 Ko sem oblikoval ljudstvo in ga obdaril z darovi milosti, to ni bilo zato, da bi se povzdigovalo in 

poniževalo druge, ampak da bi bilo zgled pokorščine resničnemu Bogu in vzor bratstva med ljudmi. 

66 Izbral sem to ljudstvo, da bi bilo orodje moje volje na zemlji in glasnik mojih razodetij, da bi vse 

povabil k življenju po mojem zakonu in da bi tako celotno človeštvo sčasoma tvorilo eno samo 

Gospodovo ljudstvo. 

67 To ljudstvo je veliko pretrpelo - čeprav je bilo izbrano -, ker je verjelo, da je dediščina samo zanj, 

da njegov Bog ne more biti Bog tudi za pogane, ker je na druga ljudstva gledalo kot na tujce in jim ni 

dovolilo, da bi bili deležni tega, kar jim je zaupal Oče. Samo za nekaj časa sem ga ločil od drugih ljudstev, 

da ga ne bi okužila hudobija in materializem. Ko pa se je v svoji sebičnosti osamil in mislil, da je velik in 

močan, sem mu dokazal, da sta njegova moč in veličina zavajajoči, in dovolil sem drugim narodom, da so 

ga napadli in ga spravili v suženjstvo. Kralji, faraoni in cezarji so bili njegovi gospodarji, čeprav sem se 

ponudil, da bom njihov gospodar. 

Oče se je v svoji neskončni ljubezni na novo razodel svojemu ljudstvu, da bi mu dal svobodo in ga 

spomnil na njegovo poslanstvo, v sedanjem času pa prihajam, da bi mu dal svoje nauke ljubezni; toda le 

moj pogled lahko med človeštvom odkrije Izraelove otroke, ki jih kličem in zbiram, da bi prejeli luč 

Svetega Duha. 

68 Razkril sem se pred vašim duhom, saj je čas, ko sem vam govoril prek narave in materialnih 

manifestacij, ki ste jih imenovali čudeži, že zdavnaj minil. Danes me lahko že čutite v svojem duhu in v 

najglobljem delu svojega srca. 

69 V tem času ni Palestina tista, ki je bila priča mojemu razodetju, saj ne iščem določenega kraja, 

ampak vašega duha. Iščem "izraelsko ljudstvo po duhu", ne po krvi, ljudstvo, ki ima duhovno seme, ki je 

bilo deležno mojega usmiljenja skozi stoletja. 

70 Ljudje, pripravite se, izkoristite čas, kajti ta čas je lahek. Bliža se leto 1950 in ne želim, da bi se 

počutili kot sirote, ko bom umaknil svojo besedo. Resnično, povem vam: tisti, ki se pripravljajo, me bodo 

takrat čutili bližje, imeli bodo velike navdihe, samo z molitvijo bodo ozdravljali bolnike in presenečali z 

darom Besede. 

71 Na teh srečanjih se morate držati, saj bom na njih dal velika razodetja. Razvil se bo dar duhovnega 

vida in s tvojimi ustnicami bom govoril učenjakom in znanstvenikom. To napoved bodo zapisali tisti, ki 

imajo nalogo zapisovati mojo besedo. 
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72 Moški in ženske, ki slišijo to besedo: Ali verjamete v moj prihod med vas? Ali verjamete v moje 

razodevanje prek organa človekovega razuma? Pri nekaterih je odgovor goreče vere: "Da, Učitelj, 

verjamem v tvojo navzočnost." Pri drugih pa je njihov molk odgovor, ki oznanja: 

"Kdo ve?" 

73 Učitelj vam je rekel: Ne preverjajte samo mene. Vstopite v svoje srce in spoznajte, kaj je iz njega 

izšlo. Če so iz njega prihajale besede ljubezni in resnice, ste lahko zadovoljni; če je dajal tolažbo drugim, 

lahko rečete, da je iz vašega vrelca pritekla kristalno čista voda. - Če bi bili na visoki ravni popolnosti, 

Moja manifestacija ne bi imela razloga za obstoj med vami. Toda če ti vest očita številne pomanjkljivosti, 

zakaj me sprašuješ, po kaj sem prišel? Vedeti morate, da sem prišel iskat vašo dušo, ki se mora izpopolniti 

na poti, ki jo je začrtala moja očetovska ljubezen, da bi se očistila in dosegla srečo, po kateri v svoji 

notranjosti hrepeni vsako bitje. Prišel sem, da ji pokažem, kako si pridobi zasluge za dosego tega cilja. 

74 Resnično, povem vam: duše pravičnih, ki prebivajo v bližini Boga, so si pravico do tega mesta 

zaslužile z lastnimi deli - ne zato, ker sem jim ga dal jaz. Pokazal sem jim le pot in jim na koncu pokazal 

veliko nagrado. 

75 Blagor tistim, ki mi rečejo: "Gospod, ti si pot, luč, ki jo osvetljuje, in moč za popotnika. Ti si glas, 

ki nas usmerja in oživlja na poti življenja, in ti si tudi nagrada za tistega, ki je dosegel cilj - Da, otroci 

moji, jaz sem Življenje in vstajenje od mrtvih. 

76 Dovolj je, da veste - kot sem vam povedal v svoji besedi -, da je reinkarnacija duše resnica, in že se 

v vaših srcih prižge luč in še bolj občudujete mojo ljubečo pravičnost. Primerjajte teorije in različne 

razlage, ki so jih te nauke podale posamezne veroizpovedi, in se odločite za tisto, ki je najbolj pravična in 

utemeljena. Resnično, pravim vam, da je to eno od razodetij, ki bo najbolj vznemirilo duha v tem času, ko 

se prebuja notranje spoznanje te velike resnice. 

77 Če me bodo ljudje spet obsojali, ker sem svetu povedal resnico, lahko to storijo; dovolil jim bom, 

da me obsodijo. Če pa me bodo hoteli prijeti in aretirati, jim to ne bo uspelo, ker sem v Duhu in sem zanje 

nedotakljiv in neviden. 

78 V čudežu te Besede ste vstali v resnično življenje. Ne živite več brezbrižno in ne grešite kot tisti, ki 

me niso slišali, saj bi potem padli na raven (duhovno) mrtvih. - Samo jaz vam lahko in smem govoriti na ta 

način. 

79 V drugi dobi sem svojim apostolom naznanil svoje novo razodetje, in ko so me vprašali, kakšna 

znamenja kažejo na ta čas, sem jim enega za drugim napovedal in navedel dokaze, ki jim jih bom dal. 

Napovedi so se pojavile do zadnjega in napovedale, da je to čas, ki ga je napovedal Jezus, in zdaj vas 

sprašujem: Če ta duhovna manifestacija*, pri kateri vas pripravljam, da ste udeleženi, ne bi bila resnica - 

zakaj se potem Kristus ni pojavil (v obliki, ki so jo pričakovali verniki), čeprav so znamenja prišla? Ali pa 

verjamete, da ima skušnjavec tudi moč nad vsem stvarstvom in naravnimi silami, da bi vas prevaral? 
* Po Gospodovih besedah ta manifestacija pomeni izpolnitev obljube o njegovi vrnitvi, ki je duhovna. 

80 Nekoč sem vas svaril, da ne bi podlegli zapeljevanju lažnih prerokov, lažnih kristusov in lažnih 

rešiteljev. Toda danes vam pravim, da se je utelešeni duh zaradi svojega razvoja, znanja in izkušenj 

prebudil do te mere, da mu ni lahko ponuditi teme kot svetlobe, ne glede na to, koliko bleščic ima na voljo. 

Zato sem vam rekel: Preden se s slepo vero podate na to pot, preverite, kolikor hočete! Zavedajte se, da je 

bila ta beseda dana za vse in da nobenega dela nisem shranil samo za določene ljudi. Zavedajte se, da v 

tem delu ni knjig, v katerih bi želel pred vami ohraniti kakršen koli nauk v tajnosti. V drugi dobi pa sem 

vam po besedah svojega apostola Janeza tudi povedal: "Če kdo sliši moj glas in odpre vrata, bom vstopil k 

njemu in z njim jedel, on pa z menoj." Prav tako sem vas učil priliko o devicah, da bi si jo zapomnili v 

tistem času. 

81 Elija, ki je moral priti prvi, da bi pripravil Gospodovo pot, se je prvič predstavil v človeškem umu 

leta 1866. Ali ne boste porabili nekaj časa za preučevanje znamenj in dogodkov, ki so se zgodili na vseh 

področjih in so sovpadali s časom te manifestacije? Učenjaki, ki proučujejo zvezde in ki so jih v starih 

časih imenovali čarovniki, bodo spet pričali, da so nebesa dala znamenja, ki so božanski klici. 

82 Vam, ki ste imeli srečo, da ste me slišali, pravim: potrkal sem na vaša vrata in odprli ste mi. Jaz 

sem se hranil z vami in vi z menoj. Videli ste sijaj strele in slišali grmenje ognjenega žarka, a tukaj sem 

jaz. 
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83 Glejte šesti pečat, ki je razvezan in odprt pred vašimi očmi. Kdo jo je sprostil? Kdo je izgubil 

prejšnjih pet? To ni bil ne Mojzes, ne Elija, ne kateri koli patriarh. To sem bil jaz, Mesija, Beseda, žrtveno 

Jagnje, kajti Knjiga modrosti je Pot in Življenje in jaz sem vam povedal, da sem Pot, Resnica in Življenje. 

84 Elijo sem poslal, da bi svetu oznanil, da bo šesti pečat kmalu popustil, in prežet z lučjo Svetega 

Duha je prišel k ljudem kot predhodnik mojega prihoda v tretji dobi. Že veste, kako se je Elija razkril, 

kako se je razkril Mojster, koliko vam je dal in vas naučil. Zdaj vam govorim le, da ohranite ta nauk v vsej 

njegovi čistosti, da se usmerite k prenovi in poduhovljenju, da bi v duhu verjeli mojemu prihodu in da bi 

mojo besedo poslušali s spoštovanjem in ljubeznijo. 

85 Vedno govorite resnico in prepoznali vas bodo kot učence Svetega Duha, kajti niti snežinke nimajo 

čistosti moje besede. Odsev sonca na gorskem snegu boli oči, toda božanska svetloba ne prizadene duha in 

ga ne oslepi. 

86 Poslušajte me, jaz sem Kristus, Očetova beseda. Nisem prišel, da bi odpravil kar koli, kar je bilo 

razodeto od prvih časov. Moj zakon je enak, je zakon ljubezni. Oblike se lahko spremenijo, vsebina pa ne. 

Zato sem vam rekel, da ne smete dvomiti v mojo besedo, ker jo slišite s posredovanjem ljudi. 

87 Glejte, tu je Pot, ki se je na novo razkrila pred vašimi očmi. Dvignite svojo dušo in si z notranjim 

zadovoljstvom recite, da ste moji učenci. Kdo so učenci Božanskega učitelja? Tisti, ki ljubijo svojega 

bližnjega, ki prakticirajo moj nauk o odpuščanju, usmiljenju in nesebičnosti. 

88 Otročiči, vsi ste v življenju in vsi ste pod plaščem moje Previdnosti. 

89 Kdor mi v molitvi pravi: "Oče, naj se zgodi zame tvoja volja," in ko ga doleti preizkušnja, 

vzklikne: "Gospod, zakaj me tako obiskuješ?", še ni učenec, ampak komaj otrok, saj še ni dojel lekcije. Če 

želite biti moji učenci, si oglejte življenje Jezusa, vašega Učitelja na zemlji, in spoznajte njegovo 

poslušnost in predanost Očetu že od otroštva. Na svet je prišel, da bi izpolnil Očetovo voljo, in šel skozi 

ponižanje, obrekovanje, nehvaležnost, prezir, bolečino in žrtvovanje, ne da bi se oddaljil od poti, ki mu jo 

je začrtal Večni. 

90 Kaj boste odgovorili glede svojega načina življenja, ko boste prišli v Gospodovo navzočnost? V 

preteklosti ste vedeli, da mora vsak odgovarjati zase. Zdaj ste se naučili, da je od vsakega od vas odvisnih 

več duš, za katere morate prav tako odgovarjati. Poglejte, to je pomen vašega zgleda v življenju, da vam 

jutri ne bi bilo treba požeti grenkobe namesto sladkega in prijetnega sadu. Ne pozabite, da bodo iz teh 

bitij, ki sem vam jih zaupal, izšle nove generacije, ki bodo poskrbele za razcvet spiritualizma na zemlji. Te 

blagoslovljene generacije so božanska obljuba za človeštvo. Vaša dolžnost je, da jim pripravite pot in dom 

ter jih sprejmete v ozračju duhovnosti in ljubezni. 

91 Ali jih boste ob prihodu lahko prepoznali? 

Ali ne morate biti potem budni? Ali svet čuti, da se to dogaja? - Pred tem morate povzdigniti glas svarila, 

da bi vsi odstranili trnje, ki so ga pustili na poti, in tudi nečistoče, da se njihovi otroci ne bi poškodovali ali 

oskrunili, ko pridejo na zemljo. 

92 Od vas, ljudje, zahtevam edinost, da bi v vašem telesu vzklilo moje božansko seme. Nočem, da bi 

prihajali k meni v solzah zaradi kršenja mojega zakona ali da bi se pritoževali nad zapravljenim časom. 

Nič ne bi nadomestilo vašega joka v tistih trenutkih. 

93 V tem času sem vam govoril, kot da ste čista in brezmadežna bitja, da bi vas preoblikoval z 

ljubeznijo. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 64  
1 Tukaj je moj nauk, ljubljeni učenci. Razumite ga in uporabite moja božanska navodila. To seme, ki 

vam ga zaupam, je posvečeno. Gojite jo, razumite, da je od nje odvisno, kakšne sadove boste dosegli. 

2 V drugi dobi sem vam povedal: "V hiši mojega Očeta je veliko bivališč", to pomeni, da je veliko 

svetov, kjer lahko duša doseže svoj razvoj. Pridobite si zasluge, da boste dosegli visoko mesto v svetovih, 

kjer duhovna svetloba in mir sijata z največjo močjo. Kam boste šli po tem življenju? - Samo jaz vem. - 

Zato vam pravim, da si z dobrimi deli utirajte pot do ravni, s katere se lahko vzpenjate, dokler ne dosežete 

resničnega duhovnega miru, in da ne odlašajte s časom, ko bo vaš duh prejel nagrado, ki si jo je zaslužil z 

deli ljubezni do bratov in sester. 

3 Vidite, da tistega, ki ni izpolnil naloge, ki mu jo je dal Oče, ne čakajo kazni. Žanjete le rezultate 

svojih del. 

4 V uri sodbe me ne boste videli na dvorišču, ki ga je ustvarila človeška domišljija, temveč v 

neznanih svetovih, kamor bodo duše odšle in tam našle najčistejšo in najsijajnejšo svetlobo, ki bo 

razsvetljevala tiste, ki so v življenju iskali resnico in duhovno napredovanje. Tisti, ki niso iskali moje 

resnice, bodo prišli na kraje sprave, kjer bodo obnovili čistost svojih duš, da bodo lahko napredovali in 

prišli k meni, saj nihče ne bo izgubljen. 

5 Takrat bo odločilnega pomena, da se boste odpovedali svoji vesti, saj nihče ne bo mogel utišati 

glasu Sodnika, ki je neločljivo povezan z vašim duhom. Razumel boš vsa dejanja svojega življenja in 

nobeno se ne bo počutilo pretirano strogo ali pretirano dobrohotno. Takrat bo vztrajno sijala luč, s katero 

sem od začetka razsvetljeval pot duš. 

6 Ljubite drug drugega od naroda do naroda, združite se v enotno bratstvo, da se boste jutri, ko boste 

živeli v različnih duhovnih svetovih, ljubili med seboj od enega sveta do drugega. 

7 Resnično, povem vam, da za duha ni srečnejšega dneva od tistega, na katerega odda svoje 

poslanstvo pred svojim Stvarnikom, ko se ta sad izkaže za prijetnega v očeh njegove neskončne modrosti. 

8 Na to srečanje bodo prišli duhovi svetlobe, ki jih imenujete angeli, da vas pripeljejo pred vašega 

Očeta. 

9 Vaša grla so vzkliknila v Drugem času, ko ste videli Jezusa prihajati: "Hosana, Hosana tistemu, ki 

prihaja v Gospodovem imenu!" - Ko začutiš, da se ti približuje Moj Duh, odpri vrata svetišča svojega srca, 

umiri se v njem in Mi pokaži notranjo blaženost, ki te obdaja. 

10 Jaz sem isti, kot sem bil takrat, tudi vi ste isti, tudi moje učenje je enako. Vendar je vaš razvoj 

večji, zato si prizadevate za popolnejšo združitev in čaščenje svojega Stvarnika. Danes, ko moliš, se tvoja 

duša, ločena od telesa, združi z angeli, ki naseljujejo duhovni prostor, in se jim pridruži v hvalnici, ki ne 

prihaja z zemlje, ampak iz nebes. 

11 Ko človeštvo praznuje spomin na Odrešenikovo rojstvo, srca ljudi napolnita veselje in upanje, ki ju 

ne morejo pojasniti. Enako se zgodi (v obratni smeri), ko se spominjamo trpljenja in žrtve svojega 

Gospoda. Čutiš - četudi le za kratek čas - nerazložljivo žalost, in to zato, ker se vedno rodim in umrem v 

srcih ljudi. 

12 Želel sem, da bi vsi živeli večno, in to lahko dosežem, ker sem Življenje. Zato sem se svojim 

otrokom vedno razodeval v različnih oblikah in zato sem jim dal svoj Zakon, da bi vam pokazal pot, po 

kateri lahko pridete do mene. - Ko so ljudje mislili, da so izgubljeni za večno življenje, sem prišel in jim 

dal svoje odpuščanje, izbrisal njihove madeže s svojim naukom ljubezni in jim ponudil priložnost, da 

popravijo svoje grehe. 

13 Koliko krvi je padlo na plošče zakona prve dobe, da bi izbrisali, kar je bilo na njih zapisano! Kako 

zelo je bil Moj nauk druge dobe oskrunjen, ne da bi lahko ugasnil njegovo svetlobo! Vendar sem vse 

odpustil, kajti odpuščanje je vstajenje in življenje in povedal sem vam, da sem Pot, Resnica in Življenje. 

14 Pogosto me kdo vpraša: "Učitelj, če nam odpuščate naše prestopke - zakaj nam dovolite, da jih 

odplačujemo z bolečino ?" Na to vam odgovarjam: Odpuščam ti, vendar je treba te prekrške popraviti, da 

boš lahko obnovil čistost svoje duše. 

15 V drugi dobi sem vam rekel: "Prosite in dano vam bo; trkajte in odprto vam bo." Zdaj vam pravim, 

da mora vaša roka vedno trkati na Očetova vrata in ne na sodnikova. Iščite mojo ljubezen, modrost in 

odpuščanje, ne iščite pa moje pravice, ki je neizprosna! 
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16 Kreposti so bile zaničevane in obravnavane kot nekaj škodljivega ali nekoristnega. Zdaj je napočil 

čas, da razumete, da vam bo le krepost prinesla odrešitev, vam dala mir in vas napolnila z zadovoljstvom. 

Vendar mora krepost še vedno trpeti številne ovire in stiske, preden lahko vstopi v vsa srca. Vojaki, ki jo 

branijo, se morajo boriti z velikimi napori in veliko vero. Kje so ti vojaki dobrote, dejavne dobrodelnosti 

in miru? Ali menite, da ste? - Notranje se preverite in mi odgovorite, da niste. V zameno vam povem, da 

lahko z dobro voljo vsi pripadate tem vojakom. Zakaj mislite, da sem prišel k vam? 

17 Če boste vso svojo ljubezen posvetili temu cilju, boste zaslužni, da ste pripravili pot za prihod 

novih generacij, ki bodo svetu prinesle sporočilo blaženosti. 

18 Veliko tega, kar sem vam povedal v svojih naukih, je namenjeno vam, da izpolnite. Zavedajte se 

tudi, da prek vas govorim vašim otrokom. Prisluhnite ji in jo doumite, da se bo vaše telo nežno nagnilo in 

pomagalo vaši duši hoditi po poti, ki ji jo kažem s svojimi nauki ljubezni. 

19 Čas, ko ste me našli, je bil za vas ugoden: lakota vas je oslabila, s sadjem tega drevesa pa ste si 

povrnili vitalnost. 

20 Sedanji čas je za človeštvo nevaren in ljudje so še vedno daleč od rešilne skrinje, ki je moj zakon. 

21 Vzgajam učence, ki bodo svetu dokazali, da izpolnjevanje mojega zakona ni "nemogoče" in tudi ne 

pomeni žrtvovanja. 

22 Če ljubiš svojega bližnjega, si odrešen. Izpolnjevanje te zapovedi ni kesanje. Kdor živi, da bi služil 

svojemu bratu, in s tem sočustvuje z njim in lajša njegovo bolečino, bo zadostovala kratka molitev k meni, 

da bom z njegovim posredovanjem storil čudeže. 

23 Svojih poslancev še ne pošiljam v oddaljene kraje, ker se morajo še veliko naučiti. Ko bodo močni 

in dovolj pripravljeni, mi bodo v svojem srcu rekli: "Učitelj, zdaj smo opremljeni." Vstopil bom v svetišče 

teh učencev in tam bom našel predanost, ponižnost, modrost in ljubezen. 

24 Delavca bom poljubil in mu pokazal pot, pot, ki ga bo - četudi je daleč - pripeljala bliže k meni. Na 

njej so trni, na njenih straneh zevajo brezna, včasih so na njej pasti in nevarnosti, tudi skušnjave. Kdor pa z 

vero ostane na njej, čuti mojo navzočnost na vsakem koraku, saj sem vam že povedal, da sem jaz Pot. Kdo 

bi si lahko mislil, da ga bom zapustil v bitki? Kako lahko misliš, da se oddaljujem od tebe, ko izpolnjuješ 

moj zakon, saj se v tvoji preteklosti nisem nikoli ločil od tebe? Dovolite mi, da vas preizkušam; 

življenjske preizkušnje krepijo duha, jekleno srce in ga izpopolnjujejo. 

25 Kdaj bodo ljudje hrepeneli po tem, da bi dosegli popolnost svojega duha? Danes nimajo niti miru, 

ker med njimi ni dobre volje. Svetloba nebes se bo začela odražati v tem svetu, ko se bo v ljudeh pojavila 

pripravljenost dobre volje, da svoje korake usmerijo na pot bratstva, medsebojnega spoštovanja in ljubezni 

do drug drugega. 

26 Moški in žene tega ljudstva: vi ste preprosti in preprosti, zato vam dajem svoja navodila v 

preprostih besedah, da bi jih vsi razumeli. Moja beseda je branik vaše vere in upanja, koristi in dokazi 

ljubezni, s katerimi sem zasejal vašo pot, pa so spodbuda in spodbuda, da nadaljujete pot, ne da bi v 

preizkušnjah oslabeli. 

27 Človeštvo, razdeljeno na skupine moči in narode, sluti, da je prišel čas mojega duhovnega 

razodetja; notranje me pričakuje in hrepeni po meni. Kako dobrodošla ji bo novica o moji navzočnosti in 

povezanosti z vami, ki jo boste prinesli. 

28 Ljudje, pripravite se, da boste oznanjevalci dobre novice. Ko bo prišel ta čas, tvoja usta ne bodo 

zaprta in tvoja roka ne bo lena, da bi posejala in skrbela za kos zemlje, ki ti pripada. 

29 Nekatera ljudstva so pionirji že obiskali, vendar je nujno, da delavci, ki jih je v tretji dobi učil sam 

Mojster, gredo in napojijo seme, žejno rose milosti. 

30 Kako kmalu boste videli, da bodo mnoge dežele obrodile dobre sadove, za katere danes menite, da 

so trdosrčne in daleč od duhovnosti! 

31 Polja bodo rodovitna, ker so bila temeljito pripravljena. Koprive in plevel bodo odstranjeni iz njih, 

dokler ne bodo očiščeni. Ko bodo moji učenci prišli k njim in jih videli pripravljene na sprejem, mi bodo 

rekli: "Hvala, Učitelj!" 

32 Čas te razglasitve bo objavljen z zvonjenjem daleč naokoli. 

33 Naj bo ta narod pripravljen in okrašen, da sprejme množice, ki se mu bodo približale v iskanju 

hrane in miru. Pripravite se, očistite svoje domove in pripravite najboljšo hrano, da boste lahko tujca 

posedli za svojo mizo. 



U 64 

58 

34 Resnično, povem vam: v teh množicah bodo prišli vsi, od berača do kralja. Tisti, ki bodo med vami 

našli gostoljubje in ljubezen, bodo peli hvaležne hvalnice Neskončnemu. 

35 Tisti, ki jih je zaznamovala moja milost, vedo, da so varuhi in vojaki te skrinje odrešenja in da 

morajo uničiti vsako sled malikovanja in fanatizma. Čaka vas velika bitka, toda bakla vaše vere vas bo 

rešila. Izkusili ste že, kaj so obrekovanje, preganjanje in spletke. Vse te preizkušnje ste že prestali, zato vas 

ne bodo ujele nepripravljene, ko se bodo spet pojavile na vaši poti; kajti v moje kraljestvo ne vodi pot, 

posuta z vrtnicami, ampak tista, na kateri je vtisnjen krvavi pečat mojih korakov. Zato vam pravim: Blagor 

tistim, ki zaradi mene trpijo preganjanje in obrekovanje in ki jim odrekajo kruh in vodo, ker bodo prišli k 

meni in bodo hvaljeni. 

36 Ne bojte se žaljivk ali zbadljivk. Ne pozabite, da so jih metali tudi na vašega učitelja. Ne bojte se, 

da bi ljudje o vas govorili to, kar niste. Ne pozabite, da so me imenovali čarovnik in čarovnica. Če vas svet 

sovraži, se spomnite, da me je sovražil, preden je sovražil vas! 

37 Naučite se molčati in prepustite zadevo meni. Bodite priprošnjiki za tiste, ki vas žalijo, in vaše 

zasluge bodo velike. - Danes še ne poznate mnogih napak svojih soljudi, toda ko boste znali soditi s pravo 

pravičnostjo, vam bodo njihove napake postale očitne, saj boste takrat lahko učili svoje brate in jih vodili k 

odrešitvi. 

38 To so poti Duha, ki se jih mora dober učenec Svetega Duha naučiti in jih prehoditi, ne da bi zašel s 

poti. 

39 Otrok luči bo znal hoditi v temi in bo znal najti izgubljenega, da bi ga rešil. 

40 Kako je mogoče, da v tem času, ko človeštvo stiska, še vedno sanjarite o velikem materialnem 

bogastvu? Ali sem vam dal svoj mir, da razmišljate le o svojih posvetnih ambicijah? Neprestano prejemate 

novice o vojni, a ne storite ničesar, da bi si duhovno pomagali. Že dolgo vas prosim za združitev, a ste še 

vedno razdeljeni. Kdaj bo celotno človeštvo končno začutilo hrepenenje po duhovni združitvi v mislih in 

volji? - Povedal sem vam že, da boste na dan, ko se boste združili, tvorili nepremagljiv zid, ki bo odbil 

vsak napad. Že zdaj bi morali biti močni, saj je bilo "sadov teh dreves" veliko in vsi so bili vaši. 

41 Ali se v svojem duhu ne zavedate čudežev, ki sem jih podaril vsakemu izmed njih? Ali niste 

razumeli, da je vse, kar sem vas učil, razodetje vašega Očeta? Če se kdo sramuje, da je učenec tega Dela, 

je to zato, ker sploh ni razumel mojega nauka. Danes lahko še vedno živite mirno, tudi če zanemarjate 

svoje duhovne dolžnosti. Toda obisk bo prišel in takrat boste jokali nad seboj; udarila bo vaša zadnja ura 

in ne boste vedeli, kako vstopiti v svet, ki vas čaka, niti kako utišati glas svoje vesti. - Poglejte, koliko src 

pride v mojo navzočnost prek enega od vas, ki ste mi zvesti in poslušni! Zavedajte se, kako zelo vas na 

vsakem koraku opazujejo tisti, ki želijo vedeti, ali res slišite Svetega Duha. 

42 Ali mislite, da vam bo nevernik verjel, da ste Kristusovi učenci, Božja beseda, če bo iz vaših ust 

prišla bogokletna ali nespodobna beseda? Ali te besede in stavki ustrezajo izrazom in načelom, ki sem vas 

jih učil? 

Tudi otroci vas opazujejo: zakaj se prepirate pred njimi? Zavedajte se, da s tem zgledom, ki ga dajete, 

Kajnova hudobija prodira med najmlajše. Ne pozabite, da so to vaši naslednji potomci, ki bodo 

posredovali, kar ste se naučili in kar ste bili na poti svojega Boga in Gospoda. 

43 Zaslužite si dobro nagrado s tem, da za svoje brate gojite dobre sadove. Pripravite se na prihodnje 

čase, kajti pred mojim odhodom bodo med vami še vedno spopadi, saj se vam vsem približuje skušnjava. 

Biti morate pozorni. Molite in uresničujte moja navodila. Resnično, povem vam, da bodo ta kratka 

obdobja, ki jih boste posvetili prakticiranju dobrega, imela blagodejne učinke v mnogih generacijah, ki 

bodo prišle za vami. 

Nihče ni mogel in ne bo mogel določiti svoje usode; to pripada samo meni. Zaupajte moji volji in pot 

življenja boste prehodili do konca brez večjih težav. 

44 Prav razumite, ko vam rečem, da se noben list na drevesu ne premakne brez moje volje; tako boste 

vedeli, kdaj sem jaz tisti, ki vas preizkuša, in kdaj boste izpraznili svoj (samo)povzročeni kelih trpljenja - 

da bi me potem obtožili. Potem postanete sodniki in me naredite za obtoženca. - Prepoznajte svoje napake 

in jih popravite. Naučite se odpuščati napake svojih soljudi, in če jih ne morete popraviti, jih vsaj pokrijte 

s tančico strpnosti. 

45 Vaša prošnja za vaše brate me je dosegla, saj ste vstopili v Gospodovo svetišče in tam se je vaš 

duh počutil varnega. Tisti, ki iščejo mir, ki iščejo pot, ki jih bo pripeljala do boljšega življenja, so tisti, ki 
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vstopajo v moje svetišče. Tisti, ki iščejo zaklade in časti sveta, želijo najti druge poti. Povem vam, da bodo 

po miru, ki prebiva samo v mojem Duhu, sčasoma hrepeneli in ga iskali vsi. 

46 Kdo ali kaj na svetu vam lahko zagotovi pravi mir? Samo neskončna ljubezen vašega Očeta. 

47 Obstajajo bogati ljudje, ki jim primanjkuje zdravja in ne poznajo veselja, in revni ljudje, ki so 

zdravi in ne vedo, kaj imajo, ter živijo grenko, ker hrepenijo po bogastvu ali udobju. V srcih ljudi ne 

odkrivam plemenitih teženj, in ko jih končno imajo, si za ta cilj ne prizadevajo na dober način. To 

dokazujejo te nesmiselne vojne, ki so nevredne bitij, ki imajo Božjo luč. 

48 Jaz sem Mir, v moji neskončni Modrosti je vse, kar si lahko želite. Kdaj pa so narodi molili, da bi 

dosegli moj mir? Kdaj so ljudje, ki vodijo in upravljajo narode, obrnili svoje oči k meni? Kdaj je vojska 

pokleknila in prosila nebeškega Očeta za odpuščanje, potem ko je pobila svoje sosede? In mir je tako 

krhek, da je treba paziti nase in delati na sebi, da ga lahko ohranimo in ne dovolimo, da bi se vrnil k meni. 

Pomislite, kako ste polni miru, ko ste me poslušali, in s tem mirom zapuščate zbirališča in prihajate na 

svoje domove; toda kako kratki so trenutki, ko ste sposobni ohraniti ta mir v svojih srcih! - Poimenoval 

sem vas "ljudstvo miru", "otroci miru". Vendar se ne odločite, da boste učili veselo novico, ker veste, da 

morate imeti mir sami, če ga želite prinesti.  Toda kdaj boste izpolnili to veliko poslanstvo? 

49 Učenci, naučite se ohranjati moj mir, spremenite ga v meč in uničite nesoglasja in razdor, ki 

vladata v vašem domu. Napolnite življenja ljudi okoli sebe z mirom, da vam bo ta služil za prakso in da 

boste jutri prinesli mir v druge domove in drugim ljudem. To je seme, ki vam ga prinašam v vašo 

shrambo. 

50 Kako hitro bi to ljudstvo prepoznali, če bi med njimi živel mir in bi ga izkazovali v svojem 

življenju; orkani, nevihte in viharji bi se pred močjo vašega miru razblinili v nič. Dokler bodo med tem 

ljudstvom vladali spori, bo šibko in njegova vrata bodo odprta za ponovne uprizoritve. 

51 Moja beseda se je v teh krajih zbiranja spuščala v potokih, moji čudeži so se množili, da bi poživili 

vašo vero. Ali niste razumeli pomena mojega dela med vami? 

52 Poklical sem vas "Izrael", da bi se pogumno podali na pot, mi sledili in v srca ljudi prinašali moj 

mir in moj zakon. To je vaša usoda in prišel bo čas, ko se bo to ljudstvo v svetu dvignilo polno duhovne 

moči. Pojavila se bo kot luč v času zmede in dvomov, ko bosta lakota in žeja po resnici največji. 

53 Učitelj vam pravi: Ljudje, vaša roka ne sme biti nikoli prazna, vaše srce ne sme biti malenkostno, 

kajti ne veste, kdaj se boste znašli obkroženi z množico potrebnih ali oblegani z vprašanji tistih, ki so žejni 

znanja. Vaša dolžnost je, da vsem, ki sem jih vlil v vašega duha, podarite vse, kar je bilo mnogo. Ne 

počutite se, kot da niste nič, niti se ne imejte za najbolj ljubljene in edine lastnike resnice, ki jo vsebujejo 

božanska razodetja in darovi Gospodove milosti, kajti potem bi bili v nevarnosti, da padete pod oblast 

drugih, tako kot je v davnih časih Izrael padel v ujetništvo zaradi svoje neposlušnosti mojim zapovedim. 

54 Kaj bi čutilo vaše srce, če bi videli, da vaši otroci odstopajo od prave poti in so razočarani nad 

vašim zgledom? Kaj bi čutil tvoj duh, če bi od zunaj videl, da me nove generacije iščejo v malikovanju? 

55 Plemena (duhovnega Izraela) so še vedno razpršena, večji del tega ljudstva še ni našel poti. 

Potrebno je, da tisti, ki so slišali ta glas in prejeli moje zapovedi, opazujejo in čakajo na prihod množic, 

opremljenih tako, da bodo - ko bodo videli vašo enotnost in vaše čaščenje Boga - spoznali moj nauk in mi 

sledili. Ne pričakujte, da bodo pripadniki ene rase ali naroda, saj bodo med njimi ljudje vseh ras. 

56 Elija postopoma zbira svojo čredo in resnično, povem vam, da bo kmalu prišel čas, ko se boste vsi 

našli. 

57 Poklical sem vas za močne v svoji hiši in vsak trenutek vam dajem svojo božansko moč, da skrbite 

za nalogo, ki sem vam jo zaupal, in molite v mojem svetišču, ki je v vsakem izmed vas. 

58 Dobrodošli, ki za kratek čas zapuščate svet, da bi slišali mojo besedo. Resnično, povem vam: z 

enim izmed vas, ki se nauči in izvaja mojo lekcijo, bi se rešil (celoten) narod; prav tako bi ta narod dosegel 

odrešitev človeštva, če bi se pripravil kot celota in molil z ljubeznijo. Če se to ne zgodi, ne zato, ker so 

vaše številke premajhne, temveč zato, ker je vaša ljubezen še vedno premajhna. 

Najprej očisti svoje srce! Kdo drug kot vi pozna njegove napake in pomanjkljivosti? Razumite to in se 

očistite vsega, kar vam očita vaša vest. 

59 Veliko je tistih, ki želijo opravičiti svoje grehe; toda 

Sprašujem vas: Ali je Oče otroka obremenil s tem bremenom stisk in trpljenja? Ali nisem jaz tisti, ki je 

prihajal v vseh časih in olajšal vaše breme stisk in trpljenja? 
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60 Vsako uro vas moj glas kliče na dobro pot, kjer je mir; toda vaš gluhi sluh je le enkrat občutljiv za 

ta glas in ta trenutek je zadnji v vašem življenju, ko vam agonija naznanja bližino telesne smrti. Potem bi 

radi začeli življenje (na novo), da bi popravili napake, pomirili svojo dušo pred obsodbo vesti in da bi 

Gospodu ponudili nekaj dragocenega in zaslužnega. 

61 Jaz sem Pot in to Pot sem vam pokazal od prvih korakov človeštva na Zemlji. Povej mi: Kdaj sem 

te pustil brez pomoči ali brez luči? V kateri dobi ali v kateri dobi sem kdaj izbrisal svoj zakon iz vašega 

duha? Nikoli nisem prenehal govoriti z vami, zato zdaj od vas zahtevam vaš pridelek. S svojo novo 

razglasitvijo sem vas z božansko strogostjo in popolno pravičnostjo poklical na odgovornost in vas 

poklical na odgovornost za vaše kršitve mojega zakona. 

62 Vse, ki ste slišali to besedo, sem poklical za učence. Toda to morate dokazati s svojim življenjem 

in širiti to veselo novico, da bo sedanje človeštvo pripravilo pot novim generacijam. Ta bitja ne smejo piti 

čaše grenkobe in trpljenja od prvih dni svojega otroštva, saj imajo drugo nalogo. Če pa jim daš piti iz tega 

keliha, boš za to odgovarjal pred menoj. 

63 O, če bi le živeli s preprostostjo ptic, ki živijo v medsebojni ljubezni in ki, ko začutijo bližajočo se 

zimo, odletijo v iskanje boljšega podnebja, a na drevesih pustijo svoja gnezda, pripravljena služiti kot dom 

svojim bratom in sestram! - Zima vašega življenja je starost; toda vi, ki ste slabe vere, v tej zimi vidite 

hlad smrti in konec, ne da bi razumeli, da po zimi vedno pride pomlad s svojim prebujanjem, ptičjim 

petjem in vonjavami. 

64 Ta majhna vera v duhovno vstajenje po tem življenju je razlog, da se do zadnjega trenutka svojega 

obstoja ukvarjate s človeškim, materialnim, ne da bi razprli krila duše, da bi začela leteti, in ne da bi za 

seboj pustili gnezdo za nove prebivalce, zgrajeno s krepostjo in vero. 

65 Niste kot ptice, saj vaš svet ni miren. Pač pa ste bojevniki, ki se borijo v nenehnem boju. Jaz pa 

vam pravim: Borite se - a plemenito, z orožjem pravičnosti, vztrajajte v dobrem, dobro je resnica. Pustite 

poti prehodne za nove vojake, pustite zemljo urejeno in očiščeno za njih, da bodo na koncu na njej zmagali 

razum, ljubezen in pravičnost, medtem ko boste počivali z menoj. 

66 Tako vam moram govoriti, ker je vaš svet zapleten v najrazličnejše vojne. Ko svet doletijo 

preizkušnje, ga vedno napadejo nepripravljenega, kajti medtem ko o večnem malo razmišlja in 

premišljuje, preveč uživa v užitkih sveta in mesa. 

67 Resnično, povem vam: če se ljudje v tem času ne bodo očistili madežev, ki so jih povzročili v 

svojih dušah, bodo sile narave prišle kot glasniki, da oznanijo mojo pravico in slavo ter očistijo človeštvo 

vsake nečistoče. 

68 Blagor moškim, ženskam in otrokom, ki bodo, ko bodo spoznali bližino te pravice, hvalili moje 

ime, ker bodo čutili, da je prišel Gospodov dan. Kajti njihovo srce jim bo povedalo, da se bliža konec 

vladavine zla. Povem vam: ti bodo našli odrešitev po svoji veri, upanju in dobrih delih. Toda koliko tistih, 

ki bodo živeli v teh dneh, bo bogokletnih! 

69 Ljudje verjamete, da so za osvojitev sveta potrebna velika bogastva in zemeljske dobrine, 

pozabljate pa na Kristusa, ki se je rodil v hlevu in je, ne da bi imel kaj na zemlji, osvojil srca ljudi, naredil 

narode za svoje vazale ter bil razglašen za kralja in Gospoda. 

70 Ko boste razumeli in začutili resnico, boste izkusili, kako lahko duh sledi stopinjam svojega 

Učitelja tudi v najtežjih preizkušnjah. Naredite vse, kar je za vas mogoče, saj od vas ne bom zahteval več, 

kot zmorete. Potem boste pustili tlakovano pot novim generacijam. 

Otroke polagam v vaša srca in vas zadolžujem, da jih vodite po pravi poti. Zberite jih skupaj, govorite 

jim o meni z ljubeznijo in predanostjo. - Poiščite izobčence, tiste, ki živijo izgubljeni med bedo in 

razvratom. Vašim besedam dajem duhovno moč, da bodo, ko bodo šle skozi vaše ustnice, pot k odrešitvi. 

Odprite pred nevedneži Knjigo resničnega življenja, da se bo njihova duša prebudila in postala velika v 

pronicanju v razodetja Svetega Duha. Postanite podobni svojemu Učitelju in slišali vas bodo. 

71 Če sem v Drugi dobi iskal skromen kraj, da bi se rodil kot človek in našel srca, v katerih bi živel, 

ne išči položaja, ki bi te naredil spoštovanega. - Poiščite občutljivo struno, ki je prisotna v vsakem srcu, da 

bi vanj položili moje seme in moj zdravilni balzam. - Kraj, kjer sem se rodil kot človek, je bil zame 

ravnodušen, vendar sem dal celo življenje, da bi se moja ljubezen rodila v vaših srcih. Zdaj vam povem: 

ljudje, seme te ljubezni, simbolizirane v moji krvi, je padlo v srce vseh ljudi. Zakaj danes ne ljubite in ne 

negujete tega, kar sem posejal s tolikšno ljubeznijo? 



U 64 

61 

72 Ne bodite gluhi za ta glas, odprite oči za realnost tega časa in začnite delo dneva s popolnim 

zaupanjem in vero. V nasprotnem primeru se boste morali na onem svetu zbuditi slepi, in rekel sem vam, 

da ne smete vstopiti v ta svet z zaprtimi očmi. 

73 Ali Gospod od vas zahteva nemogoče? Učim vas le sejati ljubezen, da boste sčasoma poželi sadove 

življenja. Danes vzgajajte srca otrok, da boste jutri slišali, kako govorijo o slavi Svetega Duha. 

74 Pazite na vrtnice in lilije, ki so srca mladih, in jutri boste uživali v cvetenju kreposti. Naučite se 

moliti z duhom in vsi boste spoznali, da je to popolno občestvo, ko čutite, da je vaš duh prišel v mojo 

navzočnost in se tam hrani z mojo ljubeznijo. 

75 Še danes se moj božanski žarek spušča k ljudem. Toda spomnite se, kaj ste slišali, ko sem vam 

rekel: "Kjer se zbereta dva ali trije moji otroci, tam se bom spustil, da jim dam svojo besedo." Od takrat se 

je število mojih poslušalcev povečevalo, dokler niso postali množice. 

76 Če sem izpolnil svojo obljubo, da se bom vrnil, bom izpolnil tudi svojo voljo, da odidem. Ustrezno 

izkoristite kratek čas, ki vam je ostal za poslušanje moje besede, in postali boste učenci Svetega Duha. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 65  
1 Pripravite svetišče svojega srca, da bo moja beseda padla nanj kot balzam. Toda v tem trenutku vas 

sprašujem: Zakaj te najdem sklonjenega v bolečini? - Ker niste opazovali in molili. 

2 Ko jeste duhovno hrano pri moji mizi, zakaj ne uporabljate bistva, ki ga vsebuje, ki je zdravje in 

večno življenje? Kdaj boste razumeli moj nauk, da ga boste lahko začeli oznanjati svojim bratom z deli 

ljubezni? 

3 Včasih si mi upate reči, da vam nisem dal ničesar, za kar ste me prosili, čeprav vam to ves čas 

ponujam in mi manjka le vaša pripravljenost, da bi to sprejel. 

4 Ne obremenjuj svoje duše z verigami greha, osvobodi jo, da se bo lahko dvignila in od mene 

prejela vse, kar potrebuje na svoji poti razvoja. Zakaj ugašate svojo luč vere, čeprav sem med vami? 

Povedal sem vam, da je na tem ljudstvu odgovornost za mir med narodi in odrešitev človeštva. Toda kako 

boste izpolnili svojo nalogo, če so vaši koraki še vedno negotovi? - prihajate poslušat Mojo besedo, 

pravite, da ljubite svojega Gospoda; toda besede niso dovolj, potrebna so dobra dela, da bi človeštvo 

doseglo Moj mir; ne prihajam, da bi vas prikrajšal za Moj mir; ne prihajam, da bi vam dal čutiti Moj mir. 

Ne prihajam, da bi vas odvrnil, ampak da bi prebudil vašo dušo. Ponovno vzemite sad drevesa in se z njim 

nasitite, o popotnik! 

5 Blagor tistemu, ki je jedel od tega sadeža in trdno veruje, da je jedel od drevesa življenja, kajti 

resnično, povem vam, ne bo umrl. - V tem času sem vas našel mrtve za življenje milosti, a moja 

navzočnost v tem poučevanju je bila vaše vstajenje. Mislili ste, da niste vredni biti v moji navzočnosti, 

toda jaz sem vas naredil vredne, ko sem vašo dušo očistil vseh preteklih prestopkov in jo oblekel v čistost. 

S tem odpuščanjem sem vam dal lekcijo o ljubezni in pravičnosti; uresničite jo s svojimi brati. 

6 Kakšno pravico imate, da sodite in obsojate svoje sosede zaradi njihovih pomanjkljivosti? 

Spomnite se, da sem vam v drugi dobi rekel: "Kdor je prost greha, naj prvi vrže kamen." 

7 Moj nauk je jasen in čist, da ga lahko začetniki razumejo in si ga vtisnejo v srce. Prišel sem, da vas 

vodim od lekcije do lekcije, dokler ne dosežete popolnega dialoga med duhovi. 

8 Na vašo puščavo sprave se zdaj spušča nebeška mana. Ko pridete v hišo božanskega Očeta, boste 

sedli za Očetovo mizo in jedli njegovo hrano. - Obsežna puščava simbolizira spravo, pot pa razvoj duše. 

9 Pridite k Očetu, ki prebiva na vrhu gore, in dal vam bo vrtove in zemljo, ki jo obdaja. Moški bodo 

obdelovali pšenico, ženske bodo poskrbele, da bodo vrtovi in travniki posejani s cvetjem, pesem otrok pa 

se bo združila s pesmijo ptic, da bo vaše delo sladko. Človeška nečimrnost ne bo dosegla vaših polj, prav 

tako ne pohlep po lastnini, saj bi bila kot kuga, ki bi uničila vaše sadove. Koliko ljudi lahko ob teh besedah 

razume, koliko so se oddaljili od poti, ki jo določa Moj zakon? 

10 Ko človek postane prepričan, da mu za njegove prekrške ni odpuščanja, se vedno bolj oddaljuje od 

(prave) poti. O, če bi le vedel, da ga lahko trenutek iskrenega kesanja reši in mu služi kot zadoščenje, da 

ga - četudi meni, da je zelo daleč od moje božanskosti - od mene loči le en korak, in ta korak je njegovo 

kesanje. Ali ne slišite mojega glasu? Ali ne čutite, da prihajam kot najbolj ljubeč Oče, kot iskren Prijatelj? 

Spite in zato ne slišite mojega klica. Kako boste slišali moje korake, ko bom prišel "na oblaku"? 

11 Prebudite se, pripravite se na izpolnitev moje obljube. Tiste, ki se bodo prebudili in me slišali, bom 

imenoval blažene, saj jim bom v srce položil veselo novico o svoji duhovni navzočnosti in iz njihovih ust 

bodo prihajale besede nežnosti, luči in upanja za ljudi. 

12 Na vašo pot prihajajo nevihte, podobne orkanom, zato morate okrepiti svojo vero, da boste prestali 

preizkušnje in rešili čim več ljudi. Želim, da ste prijatelji in bratje vseh ljudi. 

13 To je čas, ki ga je videl in napovedal Joel, ko bodo otroci človeštva imeli videnja in preroške sanje, 

ko bodo njihova usta, ki jih bo gnala moja božanska moč, govorila, kajti takrat se bo moj Duh izlil na vse 

meso in na vsakega duha. 

14 Glejte, tu je ljudstvo, ki se tiho poraja in raste in katerega otroci govorijo besede Svetega Duha, 

prenašajo duhovna sporočila, z duhovnim pogledom prestopajo pragove onstranstva in vidijo dogodke 

prihodnosti. Resnično, povem vam: to seme je posejano po vsem svetu in nihče ga ne bo mogel uničiti. 

15 Iz ust moških, žensk in otrok ste slišali moj božanski koncert, kot da bi se v navdušenju prepustili 

užitku ob poslušanju glasu Gospoda in njegovih angelov. Moja beseda ni namenjena samo enemu ljudstvu, 

ampak vsem ljudstvom, vsem veroizpovedim in religijam. 
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16 Samo ta skupina ljudi tukaj ve, da je zdaj tretji čas; toda tudi človeštvo ga bo spoznalo, čeprav bo 

vnaprej zanikalo vse, kar sem vam razodel, in vse, kar je zapisano. Resnično, povem vam: Ta beseda bo 

dosegla vse konce sveta, kajti zame ni nič nemogoče. 

Svetu bom pokazal svoje rane, kakor sem jih pokazal Tomažu, da bo veroval in se pokesal, da se bo umil v 

svojih solzah in mi potem zvesto sledil do konca. Ta božanska mana se bo spustila v vsako srce in vsem 

dušam se bo razodela pot, ki vodi v Gospodovo bivališče. 

17 Voda iz Jakobovega vodnjaka je presahnila in ni pogasila žeje duha človeštva. Samarijanki sem že 

rekel: "Resnično, povem ti: imam vodo, ki je ne bo nikoli več žejen, kdor jo pije." Ta kristalno čista in 

glasnejša voda je moja beseda, ki jo bom izlil na svet, da bi pogasil njegovo gorečo žejo. 

18 Elija že dolgo vodi mojo čredo med ljudmi in vse poziva, naj se združijo. Ta čreda mora bdeti in 

moliti, saj ima mojo luč in mojo oblast, da z ljubeznijo pomaga človeštvu. 

19 Vi, ki poslušate te nauke, ste jih poznali v drugih časih, zdaj pa jih morate razširiti med človeštvo, 

da jih bo spoznalo. Veste tudi, da boste po letu 1950 ostali brez te besede. Vendar se pripravite, da to ne 

bo izguba, za katero morate žalovati, ampak korak naprej, ki vas bo popeljal naravnost v boj. Blizu bom in 

moji glasniki bodo prav tako. Še naprej bom bdel nad tistimi, ki jih učim, in vam govoril po navdihu. 

20 Naj nihče ne želi, da bi podaljšal svoje bivanje med vami, saj sem vam že sporočil svojo voljo in 

vam napovedal leto in dan, ko se bo ta manifestacija prek človeškega organa razumevanja končala. Nihče 

naj se ne izpostavlja obsodbi (z neupoštevanjem te določbe). 

21 Kdor je bil do zdaj preveč neroden, da bi mi služil, in se nato usposobi, bo izgubil svojo nerodnost, 

govoril modro in delal čudeže. 

22 Če vi, ljudje, ki me poslušate, jokate ob misli na moje trpljenje in se kesate svojih grehov, bodite 

blagoslovljeni. Resnično, povem vam: vaša bolečina vas očiščuje in moja beseda, ki je življenje in 

vstajenje, vas tolaži. - Moja luč je namenjena vsem mojim otrokom; ne le vam, ki živite na tem svetu, 

ampak vsem dušam, ki živijo na različnih ravneh obstoja. Vsi bodo osvobojeni in vstali v večno življenje, 

ko bodo s svojimi deli ljubezni do bratov izpolnili mojo božansko zapoved, ki zahteva, da ljubite drug 

drugega. 

23 Oče trpi, ko se človeštvo prepira in ga bičajo vojni besi. Brat se je dvignil proti bratu in nedolžna 

kri obliva zemljo. Danes, na veliki sodni dan, dihate ozračje obupa in smrti. Toda v začetku leta 1946 se 

bo boj končal in vaše trpljenje se bo premostilo. 

24 Vsa bolečina človeštva pade name kot težak križ. Človeštvo, ki sem ga želel narediti za svojega 

učenca, me je zanikalo in bičalo in le redki od njih mi sledijo. Jutri, ko bo znano moje delo, ki sem ga 

razkril v tej obliki, bom še enkrat bičan, ker me ne bodo razumeli. To nerazumevanje mojih otrok ponovno 

odpre moje rane in moja kri ponovno pade na vse duše. 

Ker govorim iz resnice in učim ljubezen, me niso priznali in pozneje vas bodo prezirali, ker ponavljate 

moje besede in pričujete zame. Toda kadarkoli boste vzeli svoj križ in se povzpeli na goro, boste rešili 

veliko nedolžnih in odrešili veliko grešnikov. 

25 Nisem prišel k vam kot kralj, ampak ponižno, in po tem veste, da je Beseda, ki ste jo slišali, 

Očetova "Beseda". Človeštvo mi ponovno ponuja trnovo krono in plašč nehvaležnosti. Trpel sem 

obrekovanje in zavračanje svojih otrok. 

26 Čeprav je duša v polnem razvoju, spi. Vendar vas razsvetljujem po duhu, da se vrnete na pravo pot 

in se usmerite k izpolnitvi svoje naloge. Zakaj čutite, da vas moja beseda boli? 

27 Medtem ko se spominjate mojega trpljenja v drugi dobi, srce, najbolj nežno, v tišini joka in 

posreduje za svoje otroke, ki je ne razumejo. Ničesar ne očita tistim, ki so ji povzročili toliko bolečine, niti 

ne obtožuje tistih, ki so žrtvovali tako ljubljenega Sina. Samo njena ljubezen in odpuščanje človeštvu 

kronata odrešilno delo njenega edinega otroka. To je vaša nebeška Mati, ki jo puščam med vami, da bi ji 

prisluhnili in našli tolažbo v njenem naročju. 

28 V globini svojega srca zdaj čutite božanski dih Gospoda. O, če bi le lahko razumeli ljubezen, s 

katero prihajam k vam! 

29 Z združitvijo vaših src ste ustvarili svetišče, v katerem me lahko sprejmete. Vsako srce se je 

pripravilo, vsak um se je razsvetlil in zdaj je pravi čas, da se Moj Božanski žarek spusti k vam. 

30 Bliža se obisk in pripravljam vas nanj. Čas je, da se odločno in brez strahu podate na pot. Vi ste 

Izrael in to ime pomeni "močan". To blagoslovljeno seme je bilo vedno v tvojem duhu. - Resnična molitev 
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krepi tvojega duha, očiščuje te madežev, tolaži te, ko si žalosten, stoji ti ob strani v siromaštvu in te 

odvrača od skušnjav. Toda kakor sem vas učil, da molite od duha do duha, da bi bili močni v življenju, 

tako tudi ob smrtni uri dvignite svojega duha k meni na teh blagoslovljenih molitvenih stopnicah. - Kako 

daleč od prave molitve živi človeštvo! Kako malo je tistih, ki jo znajo prakticirati. Duhovno ljudje živijo 

kot staroselci: čaščenje zlatega teleta in spoštovanje poganskih malikov se nadaljujeta. Babilonski stolp 

znanstvenikov te dobe nenehno izziva mojo pravičnost. 

31 Prišel bo nov potop, ki bo zemljo očistil človeške pokvarjenosti. Podrl bo oltarje lažnih bogov, 

kamen za kamnom bo uničil temelje stolpa napuha in hudobije ter izbrisal vsak lažni nauk in vsako 

sprevrženo filozofijo. Toda ta potop ne bo sestavljen iz vode, kot je bil nekoč, saj je človekova roka proti 

njemu sprožila vse elemente, vidne in nevidne. Sam izreka sodbo, kaznuje in sodi samega sebe. 

32 Vsak dolg bo poplačan do najmanjše podrobnosti. Za to je potrebno, da današnji veliki postanejo 

služabniki in da se dvignejo podaniki. Vi, ki me slišite, verjemite v svojo odgovornost za mir na svetu! 

33 Niste več dva ali trije, ki me slišite. Vaše število je že veliko, kajti moje seme se širi od srca do 

srca, od doma do doma, od pokrajine do pokrajine, novica o mojem novem razodetju je prestopila vaše 

meje in dosegla druge dežele, kjer so odmev moje besede in novice o mojih čudežih pričale, da sem se 

resnično vrnil k vam. 

34 Izraelova hiša je zdaj v globinah vašega bitja, v vašem duhu. Prav tam sem se razkril v tem času s 

tem oznanilom. 

35 Rekel sem vam, da pohitite s preučevanjem mojih naukov, da izkoristite mojo navzočnost, kajti čas 

mojega odhoda je blizu in nihče ga ne pozna. Glej, to je preizkušnja, ki te čaka. Kdo ga bo pripravljen 

sprejeti? - Razmnožili ste se, a vas ne vidim močnih. Razlog je v tem, da vam manjka ljubezni, pomoči in 

bratstva enih do drugih, da vas ne združuje Duh. In to želijo biti lastniki skrinje nove zaveze? 

36 Želel sem, da bi bili močni s svojo enotnostjo in veliki s svojim duhom. Da bi bili veliki, vam ni 

treba imeti materialne moči, niti znanja o zemlji, da bi bili boljši. Obstaja nekaj, kar vam je vaš Bog vedno 

razodel in kar vam v resnici daje veličino. 

37 Velika je luč, ki sem jo izlil na vas, vendar se ne pustite zaslepiti, saj bi se potem svojim bratom 

zdeli kot bedaki in fanatiki. Ta luč ni samo vaša, ampak je luč šestega pečata, ki bo zasijala v vseh 

narodih. 

38 Prihajate čisti pred mene, korak za korakom ste se osvobodili fanatizma, malikovanja in 

nekoristnih tradicij. Tako vaše srce bije v sozvočju z vašim duhom. Pot se začne v meni in v meni se tudi 

konča. Vendar od vas ne zahtevam, da to pot razvoja prehodite v enem dnevu, ampak vam dajem dovolj 

časa, da jo lahko prehodite do konca. 

39 S teboj sem na vsej poti, dajem ti moč in te očiščujem. Če ocenjujete svoj duhovni razvoj po 

svojem sedanjem življenju in ga primerjate z življenjem na začetku človeštva, boste ugotovili, da ste 

naredili velik korak naprej. Z vnemo, s katero preučujete znanja na zemlji, preučujete mojo Besedo in ko 

jo boste raziskali, boste odkrili, da je tisto, kar ste mislili, da je nedoumljivo, namenjeno vašemu duhu (za 

raziskovanje). V sedanjem času se postopoma spušča tančica mnogih skrivnosti, mnoge skrite stvari 

prihajajo na svetlo resnice, zato me moji otroci bolj ljubijo in razumejo. 

40 Ali lahko obstaja podobnost med otrokom in Očetom, če otrok nima Očetove modrosti? Ne, otroci 

moji, vendar vas ne puščam v nevednosti. Jaz sem Luč, ki je Modrost, in z njo vas bom zalil, da me boste 

ljubili. Resnično sem lačen in žejen vašega višjega razvoja. To je najbolj prepričljiv razlog za mojo 

manifestacijo in mojo povezavo z vami. 

41 S tem naukom se razsvetljujte in krepite, kajti v vaših srcih so napovedi vojne, zato morate biti 

pripravljeni. Ta narod sem ohranil v miru, da me je lahko sprejel v svoje srce. Seme mojega učenja mora 

obroditi sad. 

42 Koliko solz boste prelili, če ne boste izkoristili tega dragocenega časa miru! Nato vas bodo napadle 

vojne, epidemije in obup. Ne poskušajte ustaviti vojne s telesnimi pokorami, ki so nekoristne žrtve. Če mi 

hočeš ponuditi pokoro, premagaj uporništvo, ponos ali materializem svojega mesa. Če se mi hočeš postiti, 

naj bo sestavljen iz odpovedi nezmernosti, ki ti škoduje, in iz obvladovanja strasti. Toda pazite, da ne 

zapadete v nov fanatizem, saj je veliko dejanj, ki so dovoljena, vendar jih lahko naredite nedovoljena. 
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43 Želim, da bi dosegli prenovo telesa in duše. Če boste razumeli, kaj od vas zahtevam, se vam to ne 

bo zdelo kot žrtev in spoznali boste, da vam bo izpolnitev (moje zahteve) prinesla veliko zadovoljstvo in 

višji mir. 

44 Tistim, ki se dvignejo iz blata, umazanije in sebičnosti v življenje služenja in dejavne ljubezni do 

bratov, bom kot zgled pokazal, da ima moj nauk luč in milost za prenovo grešnikov. Ta zgled se bo razširil 

na vsa srca. kdo ne želi biti med tistimi, ki so mi priča? Resnično, povem vam: če vaša dejanja ne bodo 

resnično iz srca, ne bodo obrodila sadov pri vaših bratih in pogosto boste slišali, da vas imenujejo hinavci 

in lažni pridigarji. Ne želim, da bi se to zgodilo tudi vam. 

45 Vedeti morate, da je v današnjem času zelo težko preslepiti ljudi. Njihov duh je prebujen, in čeprav 

je izgubljen v materializmu svojega obstoja, je občutljiv za vsako duhovno manifestacijo. Toda če ne 

morete prevarati svojih bratov, ali lahko prevarate svojega Očeta? 

46 Naj se v vas naseli Gospodova ljubezen, da boste odpuščali svojim sovražnikom, kakor On 

odpušča vam. Takrat bo vaše srce kot rešilna bilka med ljudmi. 

47 Pripravite svojo ladjo, kajti nevihta se lahko pojavi iz trenutka v trenutek. Ali ne čutite bližine 

bitke? Ali vam vaš um ne razkriva ničesar? Prisluhnite glasovom narave in opazujte potek naravnih sil. 

Vstopite v srce svojih bratov in odkrili boste napoved bitke, ki prihaja. Vse vam govori o kaosu. Človeški 

um izumlja le orožje za uničevanje. Kar zadeva srce, v njem ni prostora za občutke bratstva, je pa prostor 

za občutke sovraštva. Niti v enem telesu ni zdravja, vsa so okužena z boleznimi in kugo. Otroci se rodijo z 

bremenom bolečine, starši ne razumejo svojih otrok in otroci ne razumejo svojih staršev. Zakonca se 

ločita, ženske izgubijo svojo krepost, ne da bi ji pripisovale kakršen koli pomen. Ljudje oskrunijo, kar je 

najbolj sveto. - Verske skupnosti se med seboj zaničujejo in prepirajo, med ljudmi pa pridobivajo moč 

razvade. - Medtem vas moja beseda prebuja z nežnim opominom in vas kliče k prenovi, da se rešite potopa 

v tem razburkanem morju. Le duhovni nauk, kot je moj, lahko ohrani človeka na poti življenja. Samo moja 

beseda lahko reši globoke težave duha in osladi človekovo bivanje na poti preizkušenj in trpljenja. 

48 Ko je človeštvo gojilo veliko drevo, katerega sadovi so bili večinoma grenki in smrtonosni, ali se 

vam ne zdi lepo, da sadim drevo, ki mi ga pomagate negovati, in da vam njegovi sadovi življenja, 

resničnega miru in božanske modrosti nadomestijo toliko bolečine? Kajti jaz sem drevo, jaz sem trta in vi 

ste veje. Naj vaš duh raste v svojih darovih, da boste dajali prijetno senco in sadove življenja dobrega 

okusa. Jaz sem Resnica in ta prihaja iz ust teh ljudi, čeprav so grešniki, kajti moja Resnica je močnejša od 

vaših grehov. 

49 Še enkrat vam pokažem pot in življenje ter vam odstranim temni povoj izpred oči. Ko slišite to 

besedo, si v srcu rečete: Zakaj se prej nisem mogel osvoboditi vrlin, ko pa je Gospodov nauk tako lep, in 

zakaj ni bil spodbuda v mojem obstoju? Ker se niste hranili z mojim naukom, ampak z obredi, ki so le vtisi 

za čute, dušo pa pustijo prazno. Tu vam dajem svojo Besedo brez oblik čaščenja in obredov, da bi vstopila 

neposredno v vašo dušo. Tu ni osvežitve za vaše telesne čute. Danes je v trenutku mojega pojavljanja 

vključen le vaš sluh. Jutri, ko Moja beseda, dana prek človeškega organa intelekta, ne bo več slišna, tudi 

vaš telesni sluh ne bo zaznal Mojega glasu; vaš duh bo tisti, ki bo prejel Moja navodila po navdihu, in v 

srcu se bo slišal njen odmev. - Na pot se odpravite z vero in hodite brez naglice in s premislekom. 

50 Bližajo se dnevi, ko se bodo ljudje spominjali mojega trpljenja. Resnično, povem vam: ko se bodo 

ljudje prebudili v luči tega časa in me bodo, osvobojeni zunanjih oblik čaščenja, iskali na duhoven način, 

bosta njihova vzvišenost in preprostost najlepši palmovi veji, s katerima me bodo sprejeli v drugem 

Jeruzalemu, duhovnem mestu. Želel sem, da bi, kadar koli se spominjate mojega trpljenja, to počeli brez 

obredov in predstav, da bi se spominjali mojih del in o njih temeljito razmišljali. Takrat boste začutili, 

kako se modrost v vašem duhu prebuja v novo življenje. 

51 S temi nauki bom, tako kot v preteklih časih, odpravil vaše (verske) tradicije in povzročil, da se bo 

vaš duh držal mojega nauka in mojega zakona. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 66  
1 Slišali ste klic zvona in se prebudili. Zvon je bil Moj glas, ki ste ga prejeli prek organa človeškega 

uma, to, kar se je prebudilo, pa je bil vaš duh. Preljubi ljudje, ne zapadajte v apatijo, saj živite v času boja. 

Ker ste že začeli sejati, ne želim, da bi zapustili svoja polja, niti ne želim, da bi izgubili mesto, ki ga 

zasedate v mojih dobrinah in ki vas je stalo toliko bolečine, da ste ga dosegli. 

2 Naj vaš duh uveljavlja svojo voljo nad tem, kar mislita vaš um in duša, saj je on tisti, ki resnično 

odgovarja za nalogo, ki bremeni dušo. Zapomnite si: Če namesto navodil Duha poslušate spodbude mesa, 

se boste kmalu vrnili na pot brezplodnega boja, v svet lahkomiselnosti in nečimrnosti, kjer se bo vaša duša 

počutila prazno in žalostno. 

3 Pridite v moje dežele in ostanite v njih. Na njunih poljih je prostora za vse, v moji kašči je obilje 

semena in v moji ljubezni je voda življenja, da boste lahko skrbeli za božansko seme. 

4 Jaz, Univerzalni sejalec, vas bom naučil vsega, kar morate vedeti. Moja ljubezen in potrpežljivost 

bosta spremljali vsak moj nauk, da bo ostal vtisnjen v vašo dušo. Ko boste morali sejati, se spomnite, da je 

vaše srce postalo zatočišče Moje besede, in se k njej obrnite v želji po Mojih semenih ljubezni do vaših 

bratov. 

5 Zdaj si vzemite čas za poslušanje moje besede, da bo prodrla tja, kamor mora, in ko bo prišel 

trenutek za setev, začnite dnevno delo s premišljenim korakom, da se ne boste prezgodaj utrudili in da se 

boste hitro dvignili, če boste padli. 

6 Ne zadržujte se na površini Besede, saj tako ne boste dojeli njenega bistva in se potopili v njeno 

neskončno svetlobo. 

7 Ne postanite fanatični in ne zapadajte v malikovanje, če ljubite stvari, ki jim vaši bratje pripisujejo 

božansko simboliko. Ne pozabite, da se morate, če želite biti učenci globoko duhovnega nauka, potruditi, 

da iz svojih src odstranite čutno čaščenje Boga, ki že stoletja hrani človeštvo. Vendar to storite z vso 

odločnostjo, učenci, če ste resnično prepričani v korak, ki ga želite narediti. Ne sme se zgoditi, da nekega 

dne pridigate, naj se vaši soljudje odvrnejo od malikovanja in verskega fanatizma, potem pa nenadoma v 

preizkušnji, ki vam pride na pot, padete na kolena pred malikom. 

8 Ali razumete, zakaj vam vedno govorim, da naj se ukvarjate z mojo besedo in jo preučujete? Kajti 

le tako lahko luč prepričanja prodre v vaše bitje. Potem se bo zagotovo zgodila popolna preobrazba vašega 

načina čustvovanja, razmišljanja in delovanja. 

9 Če boste opazovali razvoj Mojih manifestacij skozi človeški organ intelekta, boste prišli do 

zaključka, da je bil napredek v Mojih naukih dosežen z namernim, a trdnim in zanesljivim korakom, ki 

vam ga priporočam za posnemanje. 

10 Zavedajte se, da vam v prejšnjih letih nisem govoril tako jasno kot zdaj. Bil sem potrpežljiv in 

popustljiv; dovolil sem tudi nekatera zunanja bogoslužna dejanja, ker še ni bil pravi čas, da bi ločil zrnje 

od plev, to je duhovno vsebino mojega nauka od nepotrebnih oblik bogoslužja. Videl sem, da vaša vera ni 

bila dovolj trdna, da bi lahko slišali določena razodetja. Zdaj, ko svetloba mojih naukov postopoma 

prodira v dušo nekaterih mojih učencev, pa vam lahko jasno spregovorim. 

11 Vem, da trenutno vsi ne razumejo pomena poduhovljenja in da vsi niso zadovoljni z idejo, da bi se 

hranili samo z bistvom in se morali odpovedati obredom, simbolom in zunanjim dejanjem čaščenja, v 

katerih mnoga srca tako zelo uživajo. Vendar mi bo dovolj, da bo skupina učencev razumela pomen 

poduhovljenja, ko bom med tem ljudstvom dokončal svojo Besedo, saj bo ta skupina veljala za prvi sad, ki 

ga je dala moja Beseda, razglašena s pomočjo organa človeškega razuma. da bi vam pomagal razumeti 

Moj nauk, vam še naprej podajam Svoje nauke, vas blagoslavljam in vam pravim: bodite dobrodošli, Moji 

otroci, začutite toplino Mojega Duha, začutite Mojo prisotnost in se spomnite tistega časa, ko ste me 

obkrožali, da bi poslušali Moje božanske besede - ko ste mi sledili na poteh, da bi videli, kako delam 

čudeže, nekateri pa niso izpustili nobenega Mojega zloga, da bi ugotovili, ali je to, kar govorim, resnica ali 

ne; nekateri med vami, kot drugi med vami, niso izpustili nobenega Mojega zloga, da bi ugotovili, ali je to, 

kar govorim, resnica ali ne; drugi med vami, kot drugi med vami, niso izpustili nobenega Mojega zloga, da 

bi ugotovili, ali je to, kar govorim, resnica ali ne Nekateri med vami in tudi drugi ste slišali harmoničen 

glas, ki je nenehno govoril o ljubezni, odpuščanju in usmiljenju. To je bila luč, ki pred ljudmi še nikoli ni 

zasijala. Ta beseda je odprla nov čas za izraelsko ljudstvo in vse človeštvo. 
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12 Mnogi od tistih, ki so me slišali v Jezusu, so v tem času prišli na Zemljo in me ponovno slišali. 

Čeprav so verjeli, da so izpolnili svojo usodo na tem planetu in zasedli obljubljeno deželo, se je duša 

vrnila, da bi naredila še en korak naprej na poti do popolnosti svoje duše. 

13 Razvoj je potreben, da dušo razsvetli moja modrost. Danes na novo slišite glas, ki vam govori o 

ljubezni. Novim učencem in vsem ljudem pravim: Ljubite svoje brate, prosite me za svojega bližnjega in 

podelil vam bom čudeže. Ne bojte se pred svetom odkrito izpovedati poslanstva, ki ga prinaša vaš duh. 

Resnično, povem vam, da svojih duhovnih darov ne boste mogli skriti in da se bodo prej ali slej razkrili. 

14 Kako težko se vam zdi najti način, da bi v tem času izpolnili svojo nalogo. Toda povem vam, da to 

ni težko, ker je človeštvo pripravljeno sprejeti moje sporočilo. 

15 V vseh časih so šibki obupali v boju, medtem ko so močni pokazali, da vera v moj zakon premaga 

vse. Tvoja usoda, Izrael, je bila, da svetu sporočaš vedno nova sporočila in razodetja, zato včasih dvomiš, 

ali boš našel vero. Toda ne skrbite, vzemite seme, ki sem vam ga zaupal, in ga posejte. Videli boste, koliko 

polj, za katera ste mislili, da so neplodna, se vam bodo zdela rodovitna, ko bodo obrodila sadove z resnico 

moje besede. 

16 Ne nehaj izpolnjevati svojega poslanstva, ker se počutiš nevrednega. Resnično, povem vam: kdor 

ima poslanstvo in ga ne izpolni, ravna enako hudobno kot tisti, ki zavestno zaničuje Zakon. 

17 Ne pozabite, da bo na koncu Oče od vas zahteval obračun - tako za to, kar ste storili slabega, kot 

tudi za to, česar ste se vzdržali. Vedite, da bosta tako en kot drugi prestopek povzročila trpljenje vaši duši. 

Širite moj nauk, govorite ljudem o moji besedi, prepričajte jih s svojimi deli ljubezni, povabite jih, naj me 

poslušajo, in ko bodo prišli z množicami in se bo v njihovih srcih prižgala luč vere, jih bom imenoval 

otroke novega izraelskega ljudstva. 

18 Ne boste več mogli skreniti s poti. Dal sem vam luč, da jo lahko spoznate, in odprl sem vam oči, 

da lahko prodrete celo v onstranstvo. Svoje darove boste vedno dobro uporabljali, da bodo posledice 

prijetne vašemu srcu in všeč Očetu. 

19 Razumite, da sem prišel, da bi vas naučil popolnega pouka. Prek mojih glasnikov v različnih krajih 

in regijah ste slišali, da se moja beseda po letu 1950 ne bo več slišala. Že danes vam pravim: Koliko tistih, 

ki danes z navideznim spoštovanjem poslušajo mojo besedo, je ne bo upoštevalo, ko bo prišel tisti čas; 

koliko tistih, ki mi zdaj pravijo: "Gospod, ne bom sestopil s te poti," me bodo pozneje iskali v cerkvah, 

sinagogah, na oltarjih in podobah, a me ne bodo našli? 

20 Upoštevajte, da vas ne želim presenetiti z nepričakovanim umikom svoje besede, ampak vam jo 

sporočam že dolgo prej in na različne načine, da bi razumeli, da morate izkoristiti ta kratka časovna 

obdobja in te lekcije, da ne bi pozneje padli v zmoto in zagrešili profanacije. Koliko tistih, ki se danes 

imenujejo moji učenci, moji delavci, me bo v tisti uri izdalo! 

21 Čas, ko me ne boste več slišali prek glasilk, je določen. Tistim, ki se pripravljajo, pa sem obljubil, 

da bodo potem slišali zvok moje besede v svetišču svojega srca. 

22 Moja pravičnost bo izruvala ves plevel s koreninami in moja volja je, da vas ob tisti uri moj srp 

najde kot pšenico in ne kot plevel. - Govorim v vašem jeziku in povsem jasno, da jutri ne boste rekli, da 

sem vam govoril v prenesenem pomenu in me zato niste razumeli. 

23 Ti prostori bodo še naprej na voljo za vaša srečanja in bodo še naprej sprejemali nove množice. 

Zaščitili jih bodo duhovni varuhi. 

24 Govorim vam o odločilnem koraku, ki ga boste naredili, o času preizkušnje, ki se bliža, a ne vidim, 

da bi vaše srce trepetalo. Kako ste se navadili na mojo besedo! Vendar se bo vse končalo, vi pa niste cenili 

zaklada, ki ste ga imeli! 

25 Večkrat sem vam povedal, da se ne bom pustil oskruniti z nekoristnostjo ali zlobo, zato morate 

razumeti, da ne bom sodeloval v vaših nečastnostih in profanacijah. 

26 Nekateri so se spremenili, ko so slišali moj nauk, toda poglejte, v čem je bila njihova sprememba: 

prišli so ponižni, jokali so in bili skrušeni, brez vsega dobrega. Ko pa so prejeli svojo duhovno dediščino, 

so ponosno dvignili svoje obraze, se počutili kot gospodarji in celo kralji ter v svojem ponosu hoteli 

preseči Očetovo voljo. Ali veste, kje ostajata nečimrnost in aroganca? V zemlji. - In neposlušnost, 

nespoštovanje in žalitve? V tvoji duši, takoj ko se znebi svoje telesne lupine. - Vi ste atomi, ki živite po 

mojem Božjem usmiljenju, brez katerega bi prenehali obstajati! 
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27 Če nekdo v svoji nečimrnosti verjame, da lahko s svojim razumom v celoti dojame Moje delo in 

razume vse, je to zato, ker ne razume ničesar. Po drugi strani pa je vsakdo, ki se poglobi v mojo modrost 

in mojo veličino do te mere, da reče: ničesar ne vem in nič nisem pred Gospodom, v procesu razumevanja. 

28 Če ti ljudje, ki so v tem času tako uživali v moji besedi, ne bodo delali na sebi, če svojih 

neukrotljivih misli ne bodo uklonili mojim naukom, bodo morali pozneje preliti veliko solz. 

29 Želite vedeti, kaj je moja želja: da bi na zemlji ponižno izpolnjevali moje zapovedi, da bi se vaša 

duša, ki je z izpolnjevanjem svojega poslanstva postala čista in svetla, po opravljenem poslanstvu lahko 

povzpela zelo visoko, dokler ne bi dosegla blagoslovljenih domov, namenjenih poslušnim Gospodovim 

otrokom. 

30 Za mojo mizo je za vsakega od vas pripravljen prostor in tudi jed. Ko boste jedli in pili pri moji 

mizi, ne boste nikoli več lačni ali žejni. Ne boste me več iskali v cerkvah in na oltarjih, ki so jih naredile 

človeške roke, saj boste spoznali, da me nosite v notranjem svetišču svoje duše. 

31 Vse sem pripravil za čas, ko se boste znašli pri moji besedi, saj bdim nad vsem. O, če bi živeli v 

pričakovanju mene, kako velik bi bil vaš napredek! Zdaj pa ste z menoj in poslušate moje nauke. 

32 Ljudje, ne bojte se življenjskih preizkušenj in ne dovolite, da bi vas breme krivde obremenjevalo. 

Dajte duhu čas in moč za izpolnitev svoje duhovne naloge, potem boste na svoji poti razvoja vedno 

napredovali navzgor. 

33 Ženske, ne jokajte samo za svoje ljubljene. Ne pozabite, da mora vaše srce čutiti bolečino 

človeštva. Odpustite svojim bratom in sestram, da bo vaše srce čisto in da bo dajalo zavetje dobrodelnosti. 

34 Ali mislite, da bi prišel k vam, če vam ne bi prej odpustil in če v mojem Duhu ne bi bilo 

usmiljenja? 

35 Želim, da to storite svojim bratom. Toda ne bojte se jim prinašati dobre novice, ne dvomite v svoje 

duhovne darove in ne zaupajte v uspeh svojih del ljubezni do njih, kajti pomanjkanje vere bi vas spravilo v 

neuspeh, vaša beseda ne bi prepričala in vaša dela ne bi imela trdnega temelja. 

36 O človeštvo, blagoslovljeno stvarstvo, če bi vedelo, kako te ljubi tvoj Oče! Vi ste zašli s poti, jaz 

pa sem vas prišel iskat. Kadar me iščete, vam odpiram vrata odrešitve; kličete me in takoj vam odgovorim. 

Vendar me ne čutite, ne slišite in ne vidite, ker niste (duhovno) prebujeni. 

37 V tem času pripravljam to ljudstvo zase, da bo iz njega izšlo sto štiriinštirideset tisoč ljudi, ki bodo 

človeštvu prinesli moje sporočilo. 

38 Preljubi ljudje, mirno pričakujte zemeljske obiske in v vsaki preizkušnji vidite stopnjo, ki vas 

približa domovom, ki jih vaša duša sicer ne pozna, vendar jih vidi in po njih hrepeni. 

39 Jaz sem Gospod, ki vam govorim. Ne čudite se, da se vam razodevam, kajti to počnem že od 

trenutka, ko sem ustvaril prvega človeka. Malo razmislite, obrnite svoje misli v preteklost, preverite 

zgodovinske zapise in ugotovili boste, da sem se človeštvu predstavil na vsakem koraku. 

40 Otrokom, ki me poslušajo, pravim: "Blagor vam, ki ste prišli na zemljo v času Svetega Duha, kajti 

vaši darovi bodo našli ugodno polje delovanja, da se pokažejo. Toda poslušajte me, ne pustite se voditi 

slabim zgledom svojih prednikov. Pomislite, da je Jagnjetova kri, ki se je spremenila v svetlobo, prišla na 

vašo dušo, da bi ji pokazala pot, po kateri se mora v poslušnosti in ljubezni vzpenjati, da bi me dosegla. 

Bodite dobrodošli - vi, ki prihajate sem v želji po dediščini, na katero ste dolgo čakali. 

41 V Očetovem duhu je veselje, ko niste več v stiski, toda za to, kar vam dajem, ne postavljam cene. 

Jaz vam dajem svojo usmiljeno ljubezen, ne da bi vam postavljal pogoje, vi pa mi jih postavljate, da bi me 

ljubili, in takrat vam izpolnim, kar od mene zahtevate. - Pri tem pouku se boste naučili prositi, prejemati in 

dajati. Naučite se tudi čakati na uro, ko vam bom po svoji volji dal tisto, kar je najbolj koristno za vašo 

dušo. Ne obupajte, ne bogokletite, ne izgubljajte vere; spomnite se, da vas ljubim, da sem do vas pravičen. 

- Tistim, ki mi služijo pri tem delu, pravim: Ne iščite plačila ali nagrade. Opravite delo ljubezni in pojdite 

naprej. Vse, kar boste storili v mojem imenu, boste videli uresničeno in za to boste dobili najboljše plačilo. 

42 Mnogi so presenečeni, ko slišijo mojo besedo s človeškim posredovanjem, in se sprašujejo: "Kaj je 

v nas, smrtnikih, všeč, da nam sam Bog želi govoriti?" Toda Mojster vam odgovarja: V vas ne najdem nič 

dobrega, najdem pa privilegij, in sicer da imate duha. In če vam govorim skozi um in usta človeka, je to 

zato, ker ima življenje, za razliko od vaših malikov, s katerimi ste me častili. V preteklosti se nisem 

manifestiral v tej obliki, ker vaš duh in um nista bila dovolj pripravljena in razvita, da bi me lahko sprejela. 
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Danes sem ugotovil, da imate dovolj moči, da me lahko razkrijete s svojim posredovanjem. Besedi ni bilo 

več treba postati človek, da bi vam spregovorila. Ta dar je Sveti Duh rezerviral za vas. 

43 Stojim nad časom, nad vsem, kar je ustvarjeno, moj božanski duh ni podvržen razvoju. Jaz sem 

večen in popoln, ne kot vi, ki imate začetek, za katere veljajo zakoni evolucije in ki nad svojim bitjem 

čutite minevanje časa. Ne recite torej, da Oče pripada eni dobi, Kristus drugi in Sveti Duh tretji. Oče je 

namreč večen in ne pripada nobeni dobi, ampak so časi njegovi, in Kristus, ko je izginil kot človek, je Bog 

sam, prav tako Sveti Duh, ki ni nihče drug kot vaš Oče sam, ki pripravlja svojo najvišjo obliko 

razodevanja med vami, to je brez pomoči katerega koli materialnega posrednika. 

44 Ko doživljate, da se razodevam skozi človeški organ intelekta, razumite to obliko le kot pripravo, 

da se boste lahko jutri v popolnosti povezali s svojim Očetom iz duha v duh. - Današnjo obliko združitve 

sem imenoval priprava, vendar prek nje nisem prenehal razodevati svoje slave in vam nisem prenehal 

razodevati popolnih naukov. 

45 Ne smete videti različnih božanstev tam, kjer obstaja samo eno, ki se je moralo pokazati v različnih 

fazah razodetja glede na duhovni napredek, ki ga človeštvo postopoma dosega. 

46 Jezus vam je dal popolno razodetje od prvega do zadnjega trenutka svojega potovanja po tem 

svetu. Vendar vam je pojasnil: "Ne povem vam vsega, ker ne bi razumeli. Toda takoj zatem je rekel: 

"Poslal vam bom Duha resnice, ki vam bo vse razodel." Tako sem vam dal razumeti, da bo za tiste, ki 

takrat niso mogli razumeti mojih razodetij, prišel čas, ko bodo z razvojem svojega duha in njegovim 

dvigom razumeli ta razodetja na podlagi moje besede tretjega obdobja. 

47 Danes ste v obdobju, ko Gospod prihaja v duhu, da bi vam predstavil nove nauke svoje skrite 

modrosti. Ta čas se je komaj začel in ne morete si predstavljati, kaj prinaša človeškemu duhu - korakov, ki 

jih ljudje delajo na tej poti, in novih razkritij, ki so vam namenjena. Čas materialnih čudežev, kot jih 

razumete vi, se je končal. Danes je vaš duh osupel od občudovanja in ljubezni ob mojih novih delih in 

razodetjih. V preteklosti ste verjeli le zato, ker je bilo nemogoče mogoče - zaradi materialnega čudeža. 

Danes morate verjeti zaradi božanskega bistva mojih razodetij v vašem duhu. Ali hrepenite po čudežih iz 

preteklih časov, kot je bila skala, iz katere je ob udarcu pritekla voda, ali mana, ki je množicam v puščavi 

preprečila lačno smrt? Se spominjate Kristusa, kako je slepim povrnil vid, očistil gobavce in omogočil 

hromim, da so hodili, pri čemer je samo ukazal, naj se to zgodi? Ali se spomnite mrtvih, ki jih je obudil in 

jim rekel le: "Vstani!" Resnično, povem vam: vsi ti čudeži se bodo ponovili, vendar jih boste videli 

uresničene na drugačen način, in res, koliko jih zdaj delam med vami! 

48 Sčasoma sem se vam vedno bolj približeval, dokler nisem postal človek, da bi prebival med 

ljudmi. Zdaj se začenjate vzpenjati in se mi boste vedno bolj približevali. Kdo od vas bo vsaj razumel te 

nauke, ko bo prišlo leto 1950? 

49 Pred vami je Jakobova lestev, ki jo je patriarh videl v sanjah, je pot, po kateri bo vaša duša prišla 

do Gospoda. - Poznate številne in nove nauke, vendar to ne sme biti razlog, da bi se posmehovali tistim, ki 

me v svoji nevednosti iščejo z malikovalskimi kulti. Ali veste, ali me ne ljubijo bolj kot vi, čeprav vedo 

manj? Lestev, o kateri vam govorim, je pot, po kateri morajo vsi nepreklicno priti k meni. 

50 Ljudje, narodi so v vojni. Molite in jih ne obsojajte. Ne upajte na zmago enih in uničenje drugih, 

saj so vsi v hudi preizkušnji. 

51 Moja ljubezen in moja milost sta z vami. To je Tretji čas, ko se vaš duh na novo dvigne v želji po 

Svetlobi. Kljub preteklim časom in celo sredi kaosa, ki vlada v vašem svetu, ste se lahko odločili, da me 

boste iskali. Kdo bi lahko preprečil, da bi se razvili darovi, ki jih nosi v svojem duhu? 

52 Naj moja beseda prodre v vaše srce, da bo pozneje dosegla vse ljudi. Če opazite, da moji glasniki 

niso dosegli popolnosti, razumite, da tudi najpreprostejše navodilo ali najpreprostejši nauk, ki vas ga učim 

prek njih, vsebuje božansko bistvo. Spodbujajte ta srca s svojo vero in zaupanjem in resnično vam povem, 

da boste poželi popoln sad. 

53 Ko bo ta narod živel po mojem nauku o poduhovljenju, boste videli, da bo sem prihajalo veliko 

število tujcev, ki bodo to deželo imeli za obljubljeno deželo, in ko bodo v njenem naročju in bodo videli, 

kako ta narod živi in kako časti Boga, bodo spoznali, da v vašem srcu živita Gospodov mir in luč, novi 

Jeruzalem pa je onkraj tega sveta. Poskrbite, da vaša dela ne bodo zameglila poti, ki bi jih lahko pripeljala 

do želenega cilja, to je mojega kraljestva. Ljubezen, dobra volja in bratstvo morajo biti način, kako 
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sprejemate svoje brate, tako da ne bo odpora ali zamere do nobenega brata iz drugih ras ali ljudstev! 

Ljubite in odpuščajte, saj boste s tem v njihovih srcih prižgali upanje na moje božansko odpuščanje. 

54 Učite kesanja, obžalovanja, obnove, potrpežljivosti v preizkušnjah in v izkušnjah sprave in tako 

boste uničili vraževerni strah pred peklom, kot ste si ga predstavljali, ter namesto tega zgradili svetišče za 

Mojo Božanskost in oblikovali popolnejše pojmovanje Moje Božanske pravičnosti v vas. 

55 Ker sem vas jaz naučil, da se med seboj ljubite in odpustite tistemu, ki vas je užalil, sem vam to 

tudi dokazal s svojimi deli. - Govorim vam o nebeških manifestacijah, vendar to počnem v prispodobi, da 

me boste bolje razumeli. Ne morem vam razkriti celotnega duhovnega življenja, saj ga vaš um še ne bi 

mogel razumeti. Bolje je, da vam korak za korakom pokažem pot, ki vodi na vrh, in ko boste najmanj 

mislili, se boste videli v moji navzočnosti. 

56 Napovedal sem vam čase obiskov in bolečin. Toda ne bojte se, kajti ko boste vanje vstopili 

pripravljeni, se boste čudili čudežem, ki jih imam v tistih dneh pripravljene za vas. Takrat bodo neverniki 

verjeli. 

57 Vse, kar sem vam v teh časih razkril, je namenjeno temu, da to sporočite človeštvu. To je vaša 

naloga, ki jo morate izpolniti, da se boste lahko še naprej dvigali v onstranstvo. 

58 Učenci, resnično, povem vam: Če sem se v tem času dal spoznati med vami, to ni zato, ker so me 

poklicali ljudje. Poiskal sem te, ker je to moj 

Volja je bila in s tem sem izpolnil obljubo. Naravne sile so pričale o moji obnovljeni navzočnosti in 

nekatera srca so jo začutila. Niso me oznanili zvonovi! Kako zelo se bodo morali ljudje očistiti, da bodo 

lahko zaznali mojo navzočnost! 

59 Če bi se svet držal moje besede, ljudem ne bi bilo treba točiti solz, da bi me videli. 

60 Na novo vam pokažem list Zakona. To je začetek in konec Knjige, ki vam jo zdaj razkrivam, da 

boste ostali opremljeni v času po mojem odhodu. 

61 Danes me obdaja majhna množica, jutri pa se bodo okoli mene zbrale ogromne množice. Med 

njimi bodo prišli farizeji, hinavci, in iskali napake v mojem nauku, da bi vzbudili mnenje velikih množic 

proti mojemu delu. Ne vedo, da bodo, preden bodo poiskali Moje delo, tudi sami spregledali. 

62 Vaša naloga bo, da ostanete mirni in vedri ter v svojih delih pokažete moralno moč mojih navodil. 

Če boste med preizkušnjami ravnali tako, bodo tudi najbolj zagrizeni preganjalci priznali, da ste me res 

slišali. - Prišel sem, da vam izlijem znanje, kajti le z modrostjo boste blizu Očetu. 

63 Dajem vam svojo besedo z enako duhovno vsebino, s katero sem vam govoril v drugi dobi, in vas 

spomnil na mnoge svoje nauke, ki ste jih pozabili ali od katerih ste se odvrnili zaradi napačnih razlag vaših 

prednikov. 

64 Tako ste kršili moj nauk, da vam lahko rečem: Ustvaril si način, ki je popolnoma drugačen od 

mojega, a si mu dal isto ime. Nihče razen mene vas ne more osvoboditi vaše zmote - z besedami življenja, 

ljubezni in resnice. 

65 Zato zdaj, ko me poslušate, spoznajte in razumite mojo besedo, potem bo v vas luč. To je čas, ko 

vam s popolno jasnostjo povem, da je ponovno utelešenje duše dejstvo, da obstaja kot luč božanske 

pravičnosti in ljubezni od začetka človeštva, brez katere ne bi mogli napredovati na dolgi poti popolnosti 

duše. - Jaz sem tisti, ki sem vam povedal, da pripadate duhovni Abrahamovi rasi, da pripadate tisti skupini 

človeštva, ki v eni dobi pade, da bi se v drugi spet dvignila na klic glasu katerega od mojih poslancev, nato 

pa spet padla in se znova dvignila kot v sedanjosti. 

Dosegli ste šesti pečat, vendar na vas vidim težko breme prestopkov kot (oprijeto) umazanijo 

človeštva. Toda nad grehe se dvignete z duhovno sposobnostjo, da me razumete in čutite, ter z 

odločnostjo, da mi brez omahovanja sledite do končnega cilja. 

66 Če imaš vero, prisluhni glasu svoje vesti, pa se ti bo razjasnil; če slišiš to besedo, se spomni svoje 

preteklosti, da boš lahko presodil svoje življenje, svojo ljubezen in svoje zasluge. Vest vam bo povedala, 

ali ste se posvetili izpolnjevanju svojega poslanstva ali ne. Toda ne bojte se, kajti na zemlji ni pravičnih, 

pred katerimi bi se lahko sramovali. Jaz sem edini pravičen in vas sodim z ljubeznijo. 

67 Zaradi vaših grehov in vaše nepomembnosti med tem človeštvom sem vas imenoval revež; vendar 

sem vam tudi povedal, da bom tega "reveža" uporabil za zgled, ko ga bom očistil. 



U 66 

71 

68 Oblikujte skupnost, v kateri zvesto spoštujete Božji zakon in zakone človeka, v kateri sta prisotna 

moralnost in razvoj duše. Resnično, povem vam: Vidim, da sta se moški in ženska v tem času oddaljila od 

svojih poti. 

69 Odkrivam moške, ki ne izpolnjujejo svojih obveznosti, ženske, ki se izogibajo materinstvu, in 

druge, ki prodirajo na področja, namenjena moškemu, čeprav so vam v davnih časih govorili, da je moški 

glava ženske. Naj se ženska zaradi tega ne počuti ponižano, kajti zdaj vam povem, da je ženska srce 

moškega. Zato sem ustanovil in posvetil zakonsko zvezo, kajti v zvezi teh dveh bitij, ki sta si duhovno 

enaka, a telesno različna, je popolna država. 

70 Kdo dvomi, da trenutno govorim svetu samo zato, ker me zaradi svojega greha ni vreden? Kaj bi 

bilo na meni hvalevrednega, če bi bil samo tam, kjer so samo pravični, kjer ni ne bolečine ne nevednosti? 

Če Oče spodbuja otroke, naj si pridobivajo zasluge, da bi si z njimi pridobili njegovo milost, si tudi Oče 

pridobiva zasluge do svojih otrok, da bi imel pravico biti ljubljen. Še vedno vas vidim kot majhne otroke, 

ki jim priskočim na pomoč, da jih izvlečem iz blata, jih pripeljem k vodnjaku in jih v njem umijem, da bi 

vas nato oblekel v oblačila kreposti. 

Moj mir z vami! 



U  67 

72 

Navodila 67  
1 Blagoslavljam vse svoje otroke, tako tiste, ki poslušajo mojo učno besedo, kot tiste, ki niso prisotni 

na tej manifestaciji. Pridite in poslušajte Duha resnice, saj bo ta beseda vaša duhovna pomoč. Tvoje srce se 

mi kaže utesnjeno zaradi trpljenja, žalosti, nehvaležnosti in razočaranj, ki so se nakopičili v tvojem 

življenju. Vzemite to besedo vase kot vino, da bo njena sladkost ublažila vašo grenkobo. 

2 Nekateri v tem času še vedno uživajo v užitkih tega sveta. Drugi pa teh lažnih užitkov niso poznali 

in so po vrnitvi v duhovni svet našli mir v svojem duhu. Če namreč mislite, da so mi najbližje tisti, ki 

uživajo v materialnih zadovoljstvih in užitkih, ste v zmoti. Resnično, povem vam, da se morajo naučiti 

veliko lekcij! Kdor pa zavrača vse, kar se blešči v lažnem sijaju, je v občestvu s svojim Gospodom in se 

nasiti z njegovo božansko močjo. 

3 Novinci, naj vam Mojster postavi nov nauk; pripravite se, da vam bom lahko dal nova razodetja. 

Veste, da je obdobje mojega pojavljanja le od leta 1866 do leta 1950, zato vam moram povedati vse, kar 

imam za vas v tem obdobju. Nekaj let je še potrebnih, da me slišite v tej obliki. Če jih boste uporabljali, 

boste na koncu imeli velike nauke, ki sem vam jih obljubil. 

4 Ali je kdo mislil, da bodo "delavci" po letu 1950 počivali od svojega dela? Resnično, pravim vam, 

takrat se bo bitka šele začela! Moji učenci morajo postati mojstri, da jih bodo množice iskale, kakor so one 

iskale mene. Vidci se bodo pred očmi ljudi izpopolnili v velike preroke, vsi pa se morate pripraviti na 

navdih Svetega Duha. Še naprej se morate srečevati, da vas bodo ljudje iskali, saj jih privlačita duhovnost 

in predanost vaših srečanj, pa tudi vaša dela ljubezni in usmiljenja. 

5 Pomislite na te dogodke, ki vas čakajo in ki se morajo zgoditi, ker so napovedani v moji besedi. 

Takrat vam bo vaša vest povedala, ali ste razmišljali o mojih naukih, ali ste jih dojeli in razumeli ter ali se 

pripravljate na ta čas boja. 

6 To ljudstvo bo dalo nove patriarhe, pod vodstvom katerih bodo nastale krepostne družine, ki bodo 

vzor ostalim. Bili bodo tudi mučenci; to bodo tisti, ki bodo morali pri opravljanju svojega poslanstva 

prenašati napade, preganjanja in posmeh ljudi - tisti, ki bodo morali trpeti težave in pomanjkanje, da bi 

služili svojemu bližnjemu. 

7 Vse je pripravljeno za zadnji boj, po katerem bo ostal en sam nauk, to pa bo resnica, ki vas jo učim 

in sem vam jo razodeval skozi stoletja - kot zakon Duha, poln modrosti, pravičnosti in ljubezni. 

8 Vaša dela in ravnanja morajo postati vedno čistejša in ne smete se bati, da bi vas v času 

obrekovanja in preganjanja, usmerjenega proti vam, izročili sodišču, če bo izpolnjevanje vašega 

poslanstva v skladu s tem, kar sem vas učil. 

9 Da bi svetloba Mojega Duha zasijala v vašem umu med vašimi srečanji, se morate naučiti molka in 

notranjega srečanja, kakršnega še niste imeli; takrat boste resnično občutili Mojo navzočnost in Moje 

čudeže, Moji duhovi svetlobe vas bodo okrepili in razsvetlili. Toda gorje tistim, ki mojo resnico zamenjajo 

za prevaro! 

10 Razumite, kako veliko je moje delo in kako majhno vrednost mu pripisujete. Če ste se močno 

osvežili, ko ste me poslušali skozi usta glasoslovca, vam resnično povem, da imam za vas pripravljeno še 

popolnejšo obliko, v kateri me sprejemate neposredno v svojih mislih. Moje učenje vam bo takrat prišlo 

čisto, glasno in božansko, saj ni šlo skozi usta glasnika. 

11 Naj vas ne zmoti, ko vam rečem, da sem spet pred sodniki, sodišči in učitelji zakona. Resnično, 

povem vam, da sem v mnogih tistih, ki mi danes sledijo, našel razsodišče in se postavil pred sodnika! Jutri  

mi bodo sodili tisti v vas. Zato vas prosim, da bi bila vaša dela dobra, da bi se tisti, ki mi sledijo, namesto 

da bi zanikali to resnico, popravili in jo izpovedovali, namesto da bi jo obsojali. 

12 Koliko sem vam moral v tem času govoriti! Resnično, povem vam: če bi znali uporabljati mojo 

besedo, bi bil en pouk dovolj, da bi se z njo nahranili. Toda komaj je minilo nekaj trenutkov, ko ste me 

poslušali, ne ohranjate več mojega miru in med svojimi brati ne izkazujete mojega usmiljenja. 

13 Z uživanjem hrane, ki sem vam jo prinesel v tem času, se vrnite k življenju milosti. Ali ne 

razumete, da morate v svetu pustiti sled svojih korakov? Danes želim, da ta sled vodi množice v mojo 

božansko navzočnost. Pojdite po poteh svetlobe, miru, bratstva in kmalu me boste našli. Naj vas ne 

vznemiri, če kdaj naletite na oviro ali če se vaša noga poškoduje na trnjih na poti. Resnično, povem vam: 
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če vaša vera ne omahuje, vam ne bo manjkalo kristalno čiste vode, ki bo pogasila vašo žejo, saj se boste 

hranili z mojo besedo. 

14 Če se počutite močne in vidite, da vaši bratje ob vas hodijo svojo pot le s težavami, se ne počutite 

superiorne, saj bi padli v hudo napako nečimrnosti in bi bili podobni črvu, ki nabrekne z vlago zemlje. V 

mojem novem ljudstvu ne bo ne kraljev ne gospodarjev. Vsako slabo seme bo odstranjeno iz vaših src, da 

boste lahko moji preroki. 

15 Ne bodite zadovoljni, da ste se rešili nevarnih poti. Pojdite in iščite izgubljene, da jih boste rešili. 

Bodite ponižni, dajte prostor usmiljenju, postanite ljudje dobre volje, potem boste lahko izpolnili svojo 

nalogo. 

16 Veliko je takih, ki mi v sebi rečejo: "Gospod, kmalu bom izpolnil". Na to odgovarjam, da se je 

komaj pripravljen naučiti, kako opraviti nalogo. Na poti še niste dovolj trdni. Pogosto vas moram krepiti s 

svojim zgledom in zgledom svojih apostolov. 

17 V drugi dobi mi je človeštvo dalo lesen križ, s katerim so me ljudje obsodili na mučeništvo. Toda 

na svojem duhu sem nosil še eno, težjo in bolj krvavo: vašo nepopolnost in vašo nehvaležnost. 

18 Bi zmogli na hrbtu nositi križ ljubezni in žrtve za bližnjega in tako vstopiti v mojo navzočnost? 

Glejte, zato sem vas poslal na zemljo, zato se boste vrnili, ko boste prišli pred mene z izpolnjenim 

poslanstvom. Ta križ bo ključ, ki vam bo odprl vrata obljubljenega kraljestva. 

19 Če vas množice ranijo in zasmehujejo, ko hodite po poti življenja s svojim križem, ki je pot 

grenkobe, se spomnite, kaj ste storili Jezusu, in upoštevajte, kaj je On storil vam: odpusti vam. 

20 S kakšnim strahom nekateri moji otroci poslušajo to besedo, ki prihaja iz ust človeškega glasnika, 

ker vedo, da jo navdihuje Sveti Duh, in med navzočimi so nekateri, ki so bili priča koncu Sodome in 

Gomore ter pozneje uničenju Jeruzalema. 

21 Ko slišite ta razodetja, se spomnite, da ste dolgo živeli na zemlji, a je rezultat, ki mi ga 

predstavljate, skromen. - V preteklosti sem vam v izobilju podelil časne dobrine, da bi v tem bogastvu 

videli simbol duhovnega bogastva. Danes vidite svojo materialno potovalko prazno, ker teh zakladov ne 

potrebujete več, čas materialnega bogastva se je za vas končal. 

22 Kristus je prišel k vam in njegovo telo po rojstvu ni bilo zavito v platno ali svilo. Njegovo telo je 

pokrival le en majhen košček. Vendar je v svojih besedah prinesel zaklad in predstavljal kraljestvo, ki je 

močnejše od vseh na zemlji. - Počasi ste razumeli, ker ste zelo ljubili dobrine tega sveta in niste ljubili 

čistosti duše. Toda danes živite v novem času in imate novo priložnost, da se vaš duh vzpne, premaga 

človeške slabosti in razcveti vse duhovno bogastvo, s katerim je bil obdarjen. 

23 Zaradi svojega razvoja ste odrasli, vendar se počutite preveč nerodno, da bi naredili prve korake v 

ta novi čas. Zato sem prišel in se razkril skozi vaše misli, da bi vas naučil napredovati na poti vašega 

duhovnega razvoja. 

24 Glejte moške, ženske in otroke, ki se zbirajo okoli verskih skupnosti in sekt, in čeprav je luč 

mojega Duha izlita na vse telo in na vsakega duha, spijo pred resničnostjo tega časa. 

25 Koliko preizkušenj morate še prestati, da ne boste čutili prezira do revnih in odpora do bolezni, ki 

jih imenujete odvratne! Kdo lahko ve, ali tisti gobavec, ki je k tebi iztegnil roko in od katerega si se 

zgroženo obrnil, ni bil tvoj oče ali sin v drugi inkarnaciji? 

26 Vi rojevate otroke iz svojega mesa, jaz pa sem tisti, ki razdelim duhove med družine, plemena, 

narode in svetove, in v tej ljudem nedostopni pravičnosti se razodeva moja ljubezen. 

27 Ljudje, izkoristite ta čas, ki sem vam ga dal, saj je dragocen in ključen za vašega duha. Moj 

zveneči in glasni glas vas je prebudil iz letargije. Zame nihče ni obremenjen s krivdo, saj sem vse enako 

ljubil. Začnite ljubiti drug drugega, da se bo človeštvo končno spravilo v mojem zakonu in izpolnilo 

božansko zapoved, ki vam pravi: Ljubite drug drugega. 

28 Kako je mogoče, da ljudstva, ki se imenujejo kristjani, uničujejo sama sebe z vojno in celo molijo, 

preden gredo pobijat svoje brate, ter me prosijo, naj jim dam zmago nad njihovimi sovražniki? Ali lahko 

moje seme obstaja tam, kjer je namesto ljubezni sovraštvo in namesto odpuščanja maščevanje? 

29 Nujno je, da se moji preroki ponovno pojavijo in opomnijo človeštvo. Kajti medtem ko obstajajo 

ljudstva, ki uničujejo sama sebe, zaslepljena z ambicijami in nasiljem, se tisti, ki so prejeli mojo luč in 

nepristransko sodijo človeštvo, bojijo prevzeti svojo nalogo in deliti veselo novico. Če bi to človeštvo 

znalo moliti z Duhom, bi slišalo moj glas in prejelo moj navdih. Toda vsakič, ko moli, so njene (duhovne) 
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oči prekrite s tančico, ki ji zakriva svetlobo moje navzočnosti. K ljudem moram priti v trenutkih, ko 

njihovo telo počiva, prebuditi njihovega duha, ga poklicati in mu spregovoriti. Kristus je tisti, ki vstopi v 

vaše srce kot tat v globoki noči, da bi vanj posejal svoje seme ljubezni. 

30 Poslušajte, učenci, in razumite: s svojo brezbrižnostjo ne dajte razloga, da bi Mojster, ko bo končal 

čas tega oznanila, rekel, da je govoril zaman. Toda če tega časa ne boste izkoristili, boste morali jokati 

zaradi svoje nehvaležnosti. Velikokrat vas bo zajel obup in bolezen vas bo pokončala, čeprav ste imeli na 

dosegu roke vir zdravja, ki pa ga niste hoteli uporabiti. Samo moje usmiljenje vas bo lahko rešilo; da bi si 

ga zaslužili, sem vas naučil deliti svoj kruh z lačnimi. 

31 Razumite Božje usmiljenje, ki se približa vašemu srcu, da boste vse imeli za svoje brate in sestre. 

32 Ne odvračam vas od nobene od vaših človeških dolžnosti, vendar vam odločno povem, da se 

morate ukvarjati tudi z Očetovimi nauki, da se bo vaš duh izpopolnjeval z opravljanjem del, ki so mi všeč. 

33 Danes se Moj Božanski žarek spušča v vaš svet in je po vsem vesolju, vibrira v vsakem bitju. Pri 

nekaterih je to intuicija, pri drugih navdih, pri tretjih pa človeška beseda, kot se dogaja med vami. 

34 Ti zidovi in streha opravljajo le nalogo, da vas ščitijo pred neugodnimi vremenskimi razmerami in 

radovednimi ali vsiljivimi pogledi vaših bratov. Ti možje in žene, po katerih vam dajem svojo besedo, 

nimajo v sebi nič božanskega, so ljudje kot vi in sedež, na katerem počivajo, ni moj prestol niti moj sodni 

sedež. Ta majhna klop služi le za oporo nosilcu glasu med njegovim vzponom. 

35 Prišel sem, da v vaših srcih vzpostavim kraljestvo ljubezni. Da pa bi bili temelji tega kraljestva 

neuničljivi in večni, sem vam razkril nauke Duha, brez poznavanja katerih bi ustvarili le napačne nauke 

vere. 

36 Do leta 1950 boste imeli to besedo. Potem vam bom prepustil ta planet, da izpolnite svoje 

poslanstvo; pa ne samo Zemljo, ampak tudi duhovni prostor. 

37 V trenutku vašega notranjega zbiranja in molitve sem prišel k vam, da bi vas pobožal in vam dal 

čutiti svojo navzočnost, da bi izkusili, da je povezava med duhom in duhom resnica. Tako ste se naučili 

pričakovati moj prihod, kadarkoli se vam predstavim in vam namenim svojo besedo. 

38 Tvoje srce je mirno in v duhu ohranjaš hvaležnost, ker se spominjaš, da te je, ko sem te poklical, 

tvoja vest obtoževala: "Nisi vreden." Potem pa ste slišali moj glas, ki vam je rekel: "Ljubim vas, pojdite k 

meni, ste moji izbranci, odpuščam vam." Takrat sta v vaših srcih zacveteli vera in ljubezen do Učitelja. 

39 V tvojem duhu sem postavil to dediščino; na teh temeljih sem pustil počivati svoje delo, ki ne sme 

imeti šibkih temeljev. Ta luč ne bo ugasnila, ker sem jo prej prižgal v vaših srcih; ta nauk ne bo propadel, 

ker sem vas prej očistil. 

40 Ne mislite, da vzdržujete moje delo na zemlji; delo vzdržuje vas. 

41 Ali razumete, zakaj sem za vodenje prvih skupnosti izbral preprosta in neizurjena srca? Kajti tudi 

če bi dodali toliko pomanjkljivosti Mojemu delu, ne bi izgubilo svojega bistva in Moja pravičnost bi prišla 

ob pravem času, da bi odrezala zrnje in ločila pšenico od vsakega plevela. Toda ne pozabite, da sem vam 

rekel, da bodo prvi zadnji in zadnji prvi, kajti iz roda v rod bodo prihajali učenci, katerih razvoj, duhovnost 

in razumevanje jim bodo omogočili velik napredek na duhovni poti. 

42 Obljubili ste, da mi boste tako sledili, a povem vam, da vam ni bilo treba dati zaobljube. Kajti 

kateri človek, ki je prišel sem s poti trpljenja, bi se želel vrniti na to pot? 

43 Za vas utiram pot resničnega življenja, kjer prebiva mir. Ustvarjate neugodne poti, ki jih 

zaznamujete s svojimi solzami in krvjo. 

44 Svoje nauke vam podajam v jeziku, ki ga lahko razumejo tudi najbolj neizobraženi, saj vam ne 

govorim z neznanimi izrazi ali znanstvenimi besedami. Uporabljam preproste besede, saj sem Beseda 

ljubezni, ki govori vsakemu umu in srcu. Želim, da bi - ko vam ne bom več govoril v tej obliki - uporabili 

duhovno vsebino te modrosti, da jo boste jutri lahko posredovali človeštvu z resnico in modrostjo, ki jo 

vsebuje. 

45 Človeštvu se zdaj utirajo poti, da se na različnih koncih Zemlje odpravi na pot iskanja sijočega 

svetilnika tega Nauka, ki bo kmalu postal ideal vsakega duha. Vse vaše bitje se zdaj pripravlja na 

pričevanje o moji besedi: um, srce in ustnice, da boste kot čisti izvir, iz katerega te kristalne vode tečejo 

med ljudmi in osvežujoče dišijo. 

46 Izpolnite svojo usodo! Ne imejte želje, da bi se vrnili k meni, ne da bi prej prehodili pot, ki sem 

vam jo pokazal, kajti bolelo bi vas, če bi v svoji duši videli madeže, ki jih še ni sprala, ker ni dosegla 
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konca svojega zadoščenja. Reinkarnacije so šle mimo vas, vendar mnogi med vami niso cenili neskončne 

milosti in ljubezni, ki vam jo je Oče z njimi podaril. Zapomnite si, da je večja kot je število priložnosti, 

večja je vaša odgovornost, in če teh priložnosti ne izkoristite, bo breme zadoščenja in povračilne 

pravičnosti vedno večje. To je breme, katerega neznosne teže mnoga bitja ne razumejo in ki vam ga lahko 

razkrije le Moj nauk. 

47 Moj nauk vas želi narediti gospodarje tega minljivega kraljestva, da vas ne bi obvladovalo. 

Nočem, da bi mi rekli, ko boste prišli v mojo navzočnost v oblačilu Duha: "Oče, zakaj si me odpoklical, 

ko sem še hotel živeti na zemlji?" - Kako redko pokažeš svoje strinjanje z mojo voljo! 

48 Danes pravim tistim, ki sem jih v tem času imenoval začetnike in učence, da me nihče ne bo 

dosegel, ne da bi prej prehodil pot, ki je njegovemu duhu namenjena za njegov popoln razvoj. - To je čas 

povračila škode in pravice; samo jaz poznam sodbo za vsakega od njih. Vsak prestopek iz preteklosti je 

danes popravljen. Dovolj je, če vam povem, da je moral tisti, ki je v preteklosti svojim soljudem dajal 

smrt, zdaj priti (na zemljo), da bi mrtve (duhovno) obudil v življenje. 

49 Blaženi otroci, poznam vašo molitev in razumem vaš jezik. Ljudje vas ne upoštevajo, ker se jim 

zdite majhni in šibki, zaradi česar trpi duh, ki je skrit v vas. 

50 Starci, breme časa in bojev vas je sklonilo; vaše ustnice molčijo, vaše srce je žalostno. V življenju 

ste se veliko naučili; ne morete več upati na slavo sveta, saj je vaša mladost za vami in upate le na 

življenje, ki čaka vašo dušo po smrti. Počutiš se nekoristen, ker tvoji bratje menijo, da si neuporaben, saj 

fizično ne sodeluješ. Vendar veste, da v vaših srcih gori luč in da obstaja knjiga (izkušenj). Jaz, vaš 

Učitelj, vas razumem, poznam vaše srce in vam pravim: Pogovarjajte se z menoj, spoznajte, kako vas 

obdaja moja ljubezen. Mirno počakajte na uro odpoklica. Ne skrbite: tam vas čaka pravo življenje, večna 

mladost. 

51 Dekleta, samo jaz vas razumem. Vaše srce se je odprlo življenju kot čaša cvetja. Sanjate o ljubezni, 

nežnosti in sreči. Vendar vam pravim: ne sanjajte več, prebudite se, saj se morate dobro pripraviti, da 

boste izpolnili vzvišeno nalogo, ki vas čaka, in postati morate zelo močni, da boste izpraznili čašo 

trpljenja. Če pa vaše srce ljubi, boste v tej ljubezni našli oporo in tolažbo na svoji življenjski poti. 

52 V tem času obnove bo moja pravičnost v ljudeh pustila globok pečat. Ljudje bodo morali 

obračunati za vsa svoja dela. Tisti, ki so odprli oči za resnico na tej zemlji, naj "bdijo" in molijo za vse, 

kajti če se ljudje sredi zmede ne dvignejo v molitvi, bo na svetu zavladal kaos. Ti trenutki so namenjeni 

tudi "gledanju". Ljudje, ki ste zadolženi za duhovno molitev, da bi si pridobili zasluge za mir - odvrnite se 

od nekoristnosti in zla ter vedno bolj pripravljajte svojo dušo. 

53 Na zemlji je treba pripraviti vojsko vojakov miru, ki se bodo borili proti sovraštvu in grehu, dokler 

ju ne ugasnejo. To je vojska, ki jo zdaj zbiram in usposabljam ter bo sestavljena iz vidnih in nevidnih bitij. 

Moj apostol Janez je imel dar, da ga je videl v svojem razodetju. 

54 Kmalu bodo moje legije pripravljene in bodo zavzele polja smrti in opustošenja. Njihov prihod bo 

kot vihar, ki bo pretresel človeška srca. V vsakem od njih bo vladala nevihta in le svetilnik bo dajal 

svetlobo v temi tistih dni, in ta svetilnik bom jaz. Vsi otroci tega ljudstva, ki se ne bodo odločili izpolniti 

naloge, ki sem jim jo dal, ko sem jih poslal na zemljo, bodo odpoklicani v duhovno dolino, da bi naredili 

pot tistim, ki se morajo boriti. Kasneje bodo tisti, ki so prestopili, začeli delovati v Duhu, vendar se bodo 

morali bolj potruditi. 

55 Tisti, ki poslušno izpolnjujejo svojo nalogo, se ne bodo ničesar bali, saj jim bo sredi viharja pot 

osvetljevala luč božanskega svetilnika. Nič jih ne bo spravilo v neuspeh ali propad. 

56 Blagor tistim, ki znajo ta čas izkoristiti za spravo, saj bodo iz te bitke izšli nepoškodovani. Tisti, ki 

še vedno ljubijo zemeljske zaklade in si prizadevajo za najvišje položaje in slavo sveta, pa bodo morali 

svojo pokoro prenašati z največjo bolečino v duši. 

57 Kaj bodo lahko ponudili Očetu tisti, ki so edini ljubili svet? Kaj bodo lahko odgovorili, ko bodo v 

duhu prišli pred Njega, ki jih je tako zelo ljubil in jim ponudil toliko priložnosti za njihovo odrešitev? 

58 Na to bi morali biti vsi pripravljeni. Spomnite se, da so moji glasniki za vas dali celo svoja 

življenja, da bi oznanili mojo pravičnost. Tem glasovom niste posvečali pozornosti, ker ste verjeli, da so 

zelo daleč od resnice. Toda glejte, ti glasovi glasnikov in prerokov se v tem času dvigajo in odmevajo s še 

večjo nujnostjo. Resnično, povem vam: če bodo ljudje pozorno poslušali ta sporočila in jih preučevali z 
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vero, bom poslal svoje nove preroke, da jim oznanijo, kar bo prišlo po tem času, in zaradi prejšnjih 

prerokov bodo tisti, ki še pridejo, našli vero. 

59 Blagor tistemu, ki ima v svojem življenju mir in ga uporablja za usmiljenje do svojih bratov. 

Blagor tistemu, ki kljub bolečini v srcu pozabi nase, da bi potolažil bližnjega. Ta oseba živi po Jezusovem 

zgledu, ko je šel na pot, nagnjen pod bremenom križa, a je kljub temu tolažil, ozdravljal in odpuščal 

množicam. 

60 Prerok Elija, predhodnik in znanilka tretjega veka, posreduje za svojo čredo, moli za tiste, ki ne 

znajo moliti, in s svojim plaščem pokriva madež grešnika v upanju na njegovo prenovo. Elija oboroži 

svoje množice, svojo vojsko, da se bori proti temi, ki je nastala zaradi nevednosti, greha, fanatizma in 

materializma človeštva. 

61 Tudi zaradi enega "zadnjega", ki je med vami, je v mojem kraljestvu, kadar koli vam oznanjam 

svojo besedo, praznik, pri katerem ste vsi udeleženi. Če bi vedeli, koliko veselja je v Učitelju, ko nekdo 

prvič pride poslušat moje nauke, četudi je v njegovem srcu dvom, trdosrčnost in celo posmeh! - Moja 

beseda ve, kako premagati vse človeške slabosti. 

Danes me neko srce sprašuje: "Če si Kristus, zakaj ostajaš v tej revščini?" Toda Mojster mu mora 

povedati: Kdaj sem se okronal za kralja v vašem svetu? Kdaj sem prebival na zemlji v palačah? Nekoč sem 

živel med ljudmi, da bi me spoznali kot človeka, in vam pokazal svojo popolno ponižnost in krotkost. Jaz 

sem kralj, toda ljudje niso ustvarili moje krone, ki je modrost. Moja krona je tista luč, ki sije v božanskem 

Umu Stvarnika, in žarki, ki jih oddaja, padajo v vaš um, a ne zato, da bi se imeli za kralje, temveč zato, da 

bi se ob spoznanju veličine, ki jo je Bog položil v vašega duha, znali pokoriti z resnično ponižnostjo, ki 

sem vas je naučil po Jezusu, ko sem vam rekel: "Jaz sem Pot, Resnica in Življenje. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 68  
1 Prišel sem učiti Elijevo čredo. Moja beseda je za to ljudstvo to, kar je bila mana za Izraelce v 

puščavi. Vaš duh je v tem času zaman iskal resnico na življenjskih poteh, dokler niste končno zaslišali glas 

svojega Gospoda. Jaz sem Potepuh, Tujec, ki je potrkal na vrata src. Namesto da bi čutili mojo 

navzočnost, so se ljudje še naprej predajali svojim skrbem, ambicioznim ciljem ali trpljenju. Vi, ki ste 

čutili mojo navzočnost in slišali moj glas, ste prejeli okrepitev, da boste prenesli vzpone in padce življenja, 

in luč, da boste razumeli, da imetje sveta ni raj, da tu ni obljubljena dežela, da je svet zdaj žalostna dolina 

solz, dežela izgnanstva in sprave. 

V duhovnem kraljestvu boste našli pravi mir in pravo srečo, kjer bom z vami praznoval veseli praznik 

vašega prihoda. Vsakdo, ki hrepeni po resničnem miru, ga mora iskati v moji resnici, na moji poti. Zaman 

si ljudje prizadevajo za "krono" ali "prestol", saj menijo, da so z njo dosegli mir. Povem vam, da se je čas 

kraljev končal. Moja pravica je prišla do ljudi. 

2 Jaz, vaš Kralj, sem vas naučil, da na zemlji ni druge krone kot trnjeva in da ni drugega prestola kot 

križ. In vse, kar ste storili Jezusu, je On pretrpel iz ljubezni do vas. Danes, ko sem se vrnil in vas ponovno 

srečam na svetu, vas ne obtožujem te krvi. Prihajam poln ljubezni in odpuščanja, da bi se vam razodel med 

ponižnimi, med temi preprostimi otroki, ki niso razumeli mojega prihoda v tej obliki. 

3 Umaknil sem vas iz pokvarjenosti vašega življenja in vas očistil madežev, vas imenoval učence, 

vam zaupal dragoceno seme in vas imenoval "moji delavci". Naročil sem vam, da to seme skrbno varujete, 

kajti kdor ga izgubi, bo z njim revnejši kot prej. 

4 Ljudje, zdaj je čas, ko morate stopati po poti mojega zakona, da se ne bi ponovil padec iz preteklih 

časov, ko so bile slabosti in padci izraelskega ljudstva ovire, ki so drugim narodom onemogočile, da bi 

častili pravega Boga. 

5 Svetloba Svetega Duha razsvetljuje vaš um, da lahko razumete vse, kar vam razkrivam, in 

zadovoljivo odgovarjate svojim bratom. Ne mislite, da vas prepuščam lastnim močem, samo tistemu, kar 

vam je ohranil spomin na to, kar sem vas učil. Kaj lahko posredujete ljudem brez moje pomoči? Katere 

dokaze lahko predložite brez moje pomoči? Če pa verjamete v mojo moč in mojo podporo ter ste 

opremljeni, boste lahko ozdravljali bolne, prepričevali nevernike in obujali mrtve. Nekatere boste iskali, 

druge sprejemali in ljudem bo razodeta dobra novica, da sem se dal spoznati po človeškem organu 

razumevanja. 

6 Do zadnjega dne leta 1950, ko bom umaknil svojo besedo, bom ljudem še naprej posredoval svoje 

sporočilo miru in ljubezni. Moja manifestacija in beseda tega časa bosta presunila človeštvo, verske 

skupnosti bodo pretresene do temeljev in celo znanost, ki je postala radovedna, se bo ustavila in začela 

raziskovati. 

7 Tu je resnica, za katero ste predvidevali, da bo v tem času prišla k vam brez prikrivanja, vendar 

niste verjeli, da jo boste našli v tej preprostosti, v kateri se razkriva, in še manj v tej obliki. Vendar je 

tukaj, presodite sami! 

8 Govoril sem vam v človeku razumljivem jeziku, včasih v prispodobah in prilikah, včasih povsem 

jasno. Velike resnice vam bom še razkril prek različnih glasnikov, saj samo eden ne bi zadostoval za 

posredovanje sporočila moje božanskosti. 

9 Prihajate iz oddaljenih krajev, vaša potovalna torba je prazna, vaše srce pa je polno skrbi. Ko pa 

ste zaslišali nebeški glas in sem vas sprejel, ste doživeli, da se je vaša življenjska pot razsvetlila in da je v 

vaše srce vstopil mir, resnični mir. 

10 Ko ste slišali Mojo besedo skozi človeški organ intelekta, ste se zavedali, da je to tretji čas, da bo 

Moje oznanilo v tej obliki kratko in da morate zato izkoristiti ta nauk. 

11 Posvetujete se s svojo vestjo in ta vam odgovori, da ste zašli s poti. Nato občutiš neskončno 

blaženost ob spoznanju, da je bil pravi čudež, da si našel pot, za katero si mislil, da je tako daleč. Razlog 

za to je, da vera nima meja; za kesanje je dovolj že en jok, za molitev trenutek vzpona, za obnovo pa boste 

vedno našli priložnost za pokoro. 

12 Ko ste bili "zadnji" v krogu teh svojih bratov, ste se počutili nevredne, da ste z njimi, in ste jih 

imeli za višja bitja. Kasneje si zaradi svoje vztrajnosti, vere in ljubezni sedel z učenci. Ko so se znašli na 

tem mestu, so nekateri ohranili ponižnost, druge pa je zaradi nerazumevanja mojega nauka napolnila 
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nečimrnost, počutili so se kot gospodarji in celo slabo cenili tiste, ki so jih prej občudovali in jim zavidali. 

Moral sem jih grajati in opominjati, toda tako kot vam pravim, da vzemite za zgled le tiste, ki vam dajejo 

dobre zglede, tako morate tudi vi spoznati, kako uporabljam celo neposlušne in nehvaležne, da vam dam 

nauke velike modrosti. 

13 Nekateri so se pripravljeni vrniti na pot poslušnosti ob prvem opozorilnem znaku moje pravičnosti. 

So pa tudi taki, ki v svoji nadutosti zaničujejo moje zapovedi in ne spoštujejo zakona. Moja beseda nato 

postane podrobna in nedvoumna, tako da človek razume, da sta ponižnost in poslušnost mojim zapovedim 

tista, ki ga pripeljeta bližje k meni. 

14 Učenci, kontemplirajte svetlobo, ki prihaja k vam; to je odsev luči Novega Jeruzalema, ki vam 

pošilja svoje sporočilo iz neskončnosti. 

15 Ta narod, v katerem se je razodela moja beseda, ni Novi Jeruzalem, ki ga je Janez videl z očmi 

Duha, ko je prerokoval: "In jaz, Janez, sem videl sveto mesto, Novi Jeruzalem, ki je prihajalo z neba kakor 

nevesta, okrašena za svojega soproga." Vendar bo ta narod simbol tega duhovnega mesta. Njegovi 

prebivalci bodo pripravljeni, iz njegovih src bosta izhajala mir in dobrodošlica vsakomur, ki bo potrkal na 

njegova vrata, iz njegovega duha bo izžarevala luč, ki rešuje spore, ki zmedejo človeštvo, iz njegovega 

čaščenja Boga pa bo izhajal zgled duhovnosti in vzpona za druge narode. 

16 Danes še vedno dvomite, da lahko ta narod izpolni takšno usodo, in ta dvom se poraja v vašem 

srcu, ko vidite, da ste materializirani, navezani na užitke sveta, čeprav poslušate Božanskega Učitelja in se 

imenujete njegovi učenci. 

17 Razumite, da vas nisem hotel prehitro voditi po poti svojih naukov, vendar sem vam tudi rekel, da 

se ne smete ustaviti. Se bojite sodb ljudi? Se bojite mučenj, ki bi jih lahko pretrpeli zaradi moje stvari? 

Resnično, povem vam: okoli vaših templjev ne bo trnjeve krone in ne boste nosili težkega križa pod udarci 

biča in pesti krvoločne množice. 

18 Ljubite soljudi, povsod sejte moje usmiljenje, vendar nikar ne bodite zagrenjeni, ker ljudje slabo 

nagrajujejo vaše usluge. Spomnite se Jezusovega zgleda! 

19 Pot, ki sem vam jo v preteklosti začrtal s svojo krvjo, sem vam danes začrtal s svojo svetlobo. 

Vendar na njem ne puščajte madeža, ne puščajte sledi nepopolnosti ali nepoštenosti, kajti ljudje bodo jutri 

rekli, da je bil tisti, ki je govoril v tem času, prevarant. 

20 Ne izzivajte moje božanske pravičnosti z neposlušnostjo ali kršenjem mojega zakona. Prav tako ne 

dajte razloga, da bi se zemeljska pravica spravila na vas zaradi nepoštenih dejanj. 

21 Želim, da se vaš duh v tem času pokaže in preplavi, ne da bi bilo njegovo telo ovira, ki bi ga 

zadržala, ali tančica, ki bi ga zakrila, in da bi bila vsaka beseda, ki prihaja iz njegovih ust, polna življenja. 

22 Preljubi ljudje, za vas je druga doba preteklost, zame pa je sedanjost. Judeja danes ni kraj mojih 

manifestacij, Jeruzalem ni mesto, ki sprejema svojega Odrešenika s psalmi in oljčnimi vejicami. Danes se 

nahajam na drugem mestu na svetu, vendar so to isti ljudje, isti duhovi. Zdaj je vaše srce mesto, vaši 

psalmi in oljčne vejice so notranje veselje. 

23 Zdaj me ne obkrožajo Peter, Andrej, Janez, Jakob, Bartolomej, Filip in drugi učenci; ti so izpolnili 

svoje poslanstvo in vam zapustili svoj zgled; danes pripravljam velike množice učencev. Jasno čutite svoje 

duhovne darove: Pri nekaterih se dar preroštva izraža v duhovnih videnjih in sanjah, pri drugih v daru 

besede, pri tretjih v daru navdiha, duhovnega dialoga in zdravljenja. Toda enake sposobnosti imate vsi, ki 

jih lahko razvijate z delom ljubezni do svojih bratov. 

24 Vsi ste med mojim oznanjevanjem videli ali občutili preobrazbo, ko nosilec glasu, po katerem vam 

dajem svojo besedo, izgine iz vaših oči in se pojavi Kristus v duhovni podobi, poln ljubezni do vas. 

25 Učenci, že se približujemo vratom "mesta". Glejte, to je srce človeštva. Bo pripravljena sprejeti 

Učitelja in njegove učence? 

26 Pazite in molite, kajti medtem ko me bodo nekateri sprejemali s slavospevi, vas bodo farizeji 

preganjali, nekateri pa vam bodo za molk ponujali tudi denar. Pazite, da ne padete v skušnjavo, kajti iz te 

preizkušnje bodo prišli slabi učenci, ki bodo izdali svojo vero. 

27 Prinašam vam mir in nov nauk. Če je moja žrtev druge dobe odpravila žrtvovanje nedolžnih živali, 

ki ste jih darovali na Jehovovem oltarju, danes zaradi hranjenja z mojo božansko besedo ne predstavljate 

več mojega telesa in moje krvi s kruhom in vinom tega sveta. Vsaka duša, ki želi živeti, se mora hraniti z 

Božjim Duhom. Kdor sliši mojo besedo in jo čuti v svojem srcu, se hrani v resnici. Ta ni samo jedel 
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mojega telesa in pil moje krvi, ampak je za svojo hrano vzel tudi mojega Duha. Kdo, ki je okusil to 

nebeško hrano, me bo spet iskal v oblikah in oblikah, ki so jih naredile človeške roke? Od časa do časa 

pridem in odpravim tradicije, obrede in običaje, v vašem duhu pa pustim le zakon in duhovno jedro svojih 

naukov. 

28 To je čas spomina, notranjega zbiranja in premišljevanja, dovolite mi, da pridem med vas. 

Prihajam iz mest in bojišč ter delim s svojimi otroki kruh njihove grenkobe. Hodil sem po vseh poteh 

Širil sem svetlobo, delal čudeže in dokazoval svojo navzočnost med ljudmi. Vendar je nujno, da me 

sprejmete, da boste do konca slišali moje besede. 

29 Poskrbite, da bom našel pripravljeno bivališče v vaših srcih, da bo tam moja miza in na njej kruh. 

Hočem, da se počutite, kot sem se počutil z mojo ljubeznijo, kot sem se počutil z nežnim Janezom. - 

Ljudje, notranje se pripravite in najdite pravo duhovno budnost, da ne bi oskrunili Božanskega in mu 

dovolili, da se razkrije. Zavedajte se, da sprejemate Moj Božanski žarek v svoj um, čeprav je ta še vedno 

poln grehov in strasti. Če ste me v drugi dobi prisilili, da sem nosil križ pod udarci in zasmehovanjem, naj 

danes prebivam v vaših srcih. 

30 Od vas zahtevam pripravo, kar pomeni prenovo in duhovno okrepitev, da bodo množice, ko bo 

prišlo leto 1950, zelo velike. Kajti med množico moj pogled odkrije tiste, ki spadajo med sto 

štiriinštirideset tisoč in ki jih moram označiti na njihovih čelih ter jim dati prepoznati njihovo nalogo. 

Toda ne vznemirjajte se, če na zadnji dan (mojega razodetja) ne bo označenih (vseh) dvanajst tisoč iz 

vsakega plemena. 

Iz neskončnosti jim bom dal čutiti svojo nežnost in jim dodelil nalogo, ki jim je bila naročena. Kraj, v 

katerem bivajo, je brezbrižen. To vam govorim zato, ker lahko samo jaz določim usodo in naloge vsakega 

bitja in ni nikogar, ki bi to lahko storil po mojem odhodu. 

31 Po letu 1950 vam bom sporočil, kateri so tisti, ki pripadajo temu številu, čeprav niso slišali moje 

besede; tudi oni bodo dali dokaze vere. - Ko se bo moja beseda končala, vas bodo nekateri skušali 

posnemati, da bi zlorabili lahkovernost ljudi. Vendar boste pripravljeni, da boste odkrili vsako laž. 

32 Mojo poslovilno besedo boste ohranili v svojih srcih v obliki, v kateri vam jo bom dal. Vendar naj 

to pričevanje doseže druge narode in pove človeštvu, da sem v duhu zelo blizu vsem svojim otrokom. 

33 Danes vam pravim: Tu je Mojster, ki so ga ljudje imenovali rabelj iz Galileje. Dajem vam večni 

nauk, nauk ljubezni. Pogostitev, na katero vas danes vabim, je duhovna, prav tako kruh in vino. Toda 

danes, kot vedno, sem jaz Pot, Resnica in Življenje. 

34 Dajem vam svojo moč, kajti ta tretji čas je poln preizkušenj. Moja toplota se je potopila v tvoje 

srce, ki je bilo hladno kot kamnita plošča, ki pokriva mrtve, in že čutiš, kako bije v ljubezni do svojega 

Očeta. Videli ste, kako sem med velikimi množicami po malem izbral tiste, ki bodo nosili božansko 

znamenje na čelu, in da jim moja beseda pravi, da ta milost, s katero sem jih oblekel, ni namenjena temu, 

da bi se povzdigovali nad druge in jih poniževali, ampak da jo morajo nositi s ponižnostjo tistega, ki je 

pripravljen služiti svojemu bližnjemu, ker se zaveda, da je ta nauk namenjen vsem. 

35 Pred vami je čas milosti; naj ga to ljudstvo doživi z razsvetljenim umom in s polnim zavedanjem 

vsega, kar govori in kar vidi. Ta čas milosti za vas ne sme postati rutina, še manj pa se ukvarjajte z 

nepotrebnimi stvarmi. 

36 To obdobje, v katerem sem vam s to manifestacijo pričal o svoji navzočnosti in delal čudeže na 

življenjski poti vsakega izmed vas, bo spomin, ki vas bo jutri okrepil v boju, da boste lahko šli svojo pot s 

predanostjo, duhovnostjo in ljubeznijo. Moj zakon bo sijal skozi vašo vest in vam osvetljeval pot, kakor je 

sijal Mojzesov obraz, ko se je spustil s Sinaja in iskal ljudstvo, ki je bilo ob njegovem vznožju. 

37 Dvanajst plemen se bo znova zbralo okoli mojega zakona. Na njihovem čelu bo dvanajst tisoč iz 

vsakega plemena, in ko bo prišel tisti čas, jim bom rekel: Pojdite kot dobri Kristusovi učenci in prinašajte 

veselo novico o moji navzočnosti. 

38 Vse prerokbe se bodo uresničile in človeštvo bo videlo, kako se iz najbolj skritih in neznanih 

kotičkov pojavlja ponižno ljudstvo, revno v materialnih dobrinah, a močno v duhu, goreče za Moj zakon 

in usmiljeno do soljudi. Njegovo svetišče bo notranje, nevidno in nedotakljivo, zato ga ne bo mogoče 

uničiti. V njem bo gorela neizprosna luč, ki bo osvetljevala njegovo pot. Njegove življenjske poti in obiski 

bodo boleči in težki, vendar zaradi njih ne bo nikoli oslabel, se ne bo pritoževal zaradi nezadovoljstva ali 

žalosti in se mi ne bo obrnil hrbta, saj ima moč apostola. Ljudje se bodo iz umazanije, blata in greha 
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dvignili k zakonu in kreposti ter hodili po poteh ljubezni in milosti. Povsod bo čutiti mojega Duha, vsako 

oko me bo zagledalo, vsako uho me bo slišalo in vsak um bo razumel moja razodetja in navdihe. Ljudje, ki 

so veljali za nerodne in neizobražene, bodo nenadoma razsvetljeni in spremenjeni v moje preroke. Iz 

njihovih ustnic bodo prihajale besede, ki bodo kot kristalno čista voda na usahla srca. 

39 To vodo bodo preroki črpali iz vrelca modrosti in resnice, ki sem jaz; v njej bodo našli zdravje, 

čistost in večno življenje. 

40 Vsa bolečina, ki se trenutno razliva po človeštvu, je čaša grenkobe, skozi katero bo človeštvo 

doseglo očiščenje. Vdove in sirote se bodo množile iz dneva v dan, a nad njihovo zapuščenostjo in 

žalovanjem se je razprostrl Marijin plašč. Moja pravičnost je prišla na vaš svet in z njo se bo spremenilo 

celo obličje planeta. Narava od človeka zahteva, da odgovarja za svoje razvade, zato se sprožijo sile 

narave. Znanstveniki, ki trdijo, da verujejo vame, so zgroženi in zmedeni, in ko so videli, da prihaja moja 

pravica, so zavpili: "Oče, Oče!" Toda njihov krik ni bil iz ljubezni ali kesanja, temveč iz strahu za njihova 

življenja in za to, kar imajo na svetu. Še enkrat vam povem, da me ne ljubijo vsi, ki mi rečejo "Oče". 

41 Ko bo človeštvo videlo vsa znamenja sodbe in ko bodo bogati pohiteli deliti z revnimi, kar imajo, 

in ko bodo tisti, ki so se pregrešili, prosili za odpuščanje; če bi se tisti, ki so se umazali s krajo, razvratom 

ali lažjo, pokesali in si oprali svoje madeže - resnično, povem vam, poplave voda bi se nežno vrnile v 

svoja korita, nevihte, podobne orkanom, bi postale lahek vetrič in vojna, ki je navdušila ljudi, bi se 

spremenila v angela miru. Toda tvoje srce je trdo; gledaš golega človeka ob sebi, ne da bi čutil njegovo 

hladnost, in ne čutiš lakote ali bolečine svojih soljudi, čeprav bi jih lahko dosegla tvoja pomoč. 

42 Nihče noče razmišljati o tem, da ste na tem svetu le romarji, niti ne želite storiti ničesar, kar bi vam 

lahko koristilo na poti v večnost. 

43 Tukaj sem, človeštvo - duhovno prisoten, resničen in resničen, v tebi in zunaj tebe, da boš slišal 

glas Besede in se odpravil po sandale, hrano za na pot in palico, da boš stopal po poti mojih naukov v 

prisotnost Njega, ki je tvoj edini Bog. 

44 Izraelci, vi ste v moji navzočnosti. Prihajate sem kot nevedni otroci in se ne zavedate, da v svoji 

duši nosite veliko krivdo, ki jo morate odplačati. V tem času ste bili ponovno poslani, da bi imeli 

priložnost popraviti svoje stare prestopke in se povzpeli na raven, na kateri vas želim videti. 

45 Na ta dan ste prišli poslušat mojo besedo in se z negotovostjo v srcu priklonili pred menoj ter me 

vprašali, ali sem se vrnil k vam. Jaz pa vam pravim: Pomislite in spoznali boste, da sem vam razkril svojo 

ljubezen in vam dal čutiti svojo navzočnost. Iz velikega števila ljudi sem vas izbral, da prejmete to 

dediščino in jo posredujete svojim bratom. 

46 Predstavite mi svoj boj, svoj trud in žalost za druge in jaz jih sprejmem, ker so mi všeč. Vidim vas 

utrujene, s krvavečimi nogami, a z izkušnjami, ki jih daje življenje. Nekateri med vami si me vzamete za 

zgled in svojo nalogo opravljate s potrpežljivostjo in duhovno vzvišenostjo. Misli na tiste, ki prihajajo za 

teboj, in jim pripravi pot; tvoj zgled bo najboljša dediščina. Dokler živite ponižno in delate v poslušnosti 

mojim zapovedim, boste čutili moj mir. Če pa si zaprete ušesa pred mojimi navodili, zablodite s poti in ne 

upoštevate, da ljudje opazujejo vaša dejanja in vas vsak trenutek sodijo. Kako lahko govorite o moji moči 

in modrosti, ko pa moje besede pripisujete sebi, da bi jih hvalili? začutite resnično veličino, ki sem jo 

podelil vsakemu od svojih otrok in ki je večja od tiste, za katero se pretvarjate, da jo imate. Ko vam 

podelim čudež, se veselite in se spomnite, da sem vam z njim pokazal svojo ljubezen. 

47 Preučite mojo priliko: 

48 "V neki pokrajini je živel častitljivi starec, obdan z moškimi, ženskami in otroki, ki jih je povabil 

na gostijo. Vsi so prišli z različnih poti in sprejeli povabilo starega moža. Visoko je zazvonil melodičen 

zvonec in na njegov klic so v dolgih vlakih, polnih predanosti, hiteli v kraj, kjer je živel tisti, ki jih je 

poklical. 

49 Ko so te množice vstopile v stanovanje, na mizi niso videle ne kruha, ne hrane ne vode, ki bi 

nahranila telo, in v srca nekaterih je prišlo razočaranje, v srca drugih pa posmeh. Navidezno ponižno so 

sklonili vratove, a v notranjosti so tarnali nad starcem. On, ki je vedel, kaj se dogaja v teh ljudeh, pa jim je 

spregovoril: 

"Pridite k meni in poslušajte! Na poti življenja ste bili kot raztresenci brez svetilnika, ki bi vas rešil. Umrli 

ste za ljubezen in veselje in ne poznate namena, zaradi katerega ste prišli na ta svet. Tudi vi ste se pustili 

premagati življenjskim preizkušnjam, svetu in njegovim strastem, zato sem vas poklical. Pokazal ti bom 
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pot, ki te bo osrečila, in ti dal luč." S strahom in z občutkom, da jim starec bere v srcu in pozna njihove 

misli, so ga opozarjali na svoja bolna telesa, utrujenost in željo po duhovnosti. 

50 "Bodite srečni," jim je rekel starec, "dal vam bom, kar potrebujete, potešil bom vašo lakoto in 

žejo." 

51 Med temi množicami so bili tako hinavci kot ljudje čistega srca in vsi so poslušali nauk. Odprl je 

knjigo svojih popolnih navodil in jim dal svojo besedo kot hrano, in ko je končal, jih je vprašal: "Ali ste 

potešili lakoto? Ste siti?" Zahvalili so se za čudež, ki so ga prejeli, saj si nikoli niso predstavljali, da je 

ljubezen tako močna. - Starec jim je še naprej govoril: "Veselite se, da ste me sprejeli. To je kruh, ki hrani 

dušo, in voda, ki poteši žejo po ljubezni in popolnosti." 

52 Nato je ljudem dal zakone in zapovedi, da bi jih upoštevali in ostali vredni prejemanja te hrane. 

Tisti, ki so razumeli to sporočilo, so se zaobljubili, da ga bodo ubogali in vedno živeli v skladu s 

krepostmi, ki jih je učil ta častitljivi starec. Rekel jim je, da naj, če se bodo počutili močne, njegov nauk 

ponesejo na druga območja, da naj "prvi" opravijo to poslanstvo, ostali pa naj ostanejo in sprejemajo 

novince. 

53 Tisti, ki so bili za to zadolženi, so se odpravili na pot, da bi izpolnili to nalogo, pri tem pa s seboj 

vzeli moč starega moža. Opazovali so, molili in začeli z delom. Vsi so bili združeni v istem idealu, 

prevladovala je ena sama misel: prinesti kruh lačnim. Na poti so naleteli na težave, ki jih je njihov duh s 

težavo premagoval. Kmalu pa so začeli slabeti in starca (notranje) obsojati, saj so se spraševali, ali jih bo 

njegova zaščita spremljala, kamor koli bodo šli. Vedeli so, da se morajo od časa do časa vrniti v hišo, kjer 

jih je zbral starec. 

Prišel je čas, ko je ljudstvo praznovalo spomin na dan, ko so prvič slišali glas starega moža, in hitele so 

velike množice; toda učenci, ki so odšli, se niso vrnili, ker so zašli na kriva pota in izkrivili zakon. Starec 

je čutil bolečino zaradi odsotnosti teh učencev, zato je usposobil nove glasnike in jih poslal na delo. 

Medtem ko so prvi delovali v nasprotju s svojo dolžnostjo in pozabili na bistvo tega nauka, so drugi 

govorili v imenu kreposti, ki jo je učil ta starec, in z resnico svojih besed spreobračali srca." 

(konec prilike) 

54 Preučite mojo priliko in ne pozabite, da morate biti zelo budni, če želite izpolniti moje zapovedi. 

Zberite bolne, žejne in lačne ter jim dajte kruh Duha. Vlijte ljubezen v srca in se zavedajte, da ste 

ambasadorji mojega dela svetlobe in obnove. Naj se ne pojavi aroganca ali nečimrnost, da se ne bi 

razdedinili. Ne popuščajte pri izpolnjevanju mojega zakona. Ljubite drug drugega in živeli boste v miru. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 69  
1 V tem trenutku vam odpuščam vsak greh, a prav tako vam povem tole: Če želite, pojdite do točke 

žrtvovanja, vendar ne grešite znova. V tvojem srcu sem napisal knjigo, a če bi te prosil za ta navodila, mi 

ne bi mogel razložiti niti ene strani. 

2 Da bi se udejstvovali v dejavni ljubezni do bližnjega, sem vas izpostavil majhnim preizkušnjam, 

ko sem vam na pot postavil tistega, ki je lačen kruha in tolažbe. Toda kolikokrat ste mi zaprli vrata. 

Velikokrat sem vam povedal, da se skrivam v srcu tistih vaših bratov, ki prosijo za vaše usmiljenje. - 

učenci, te priložnosti, ki vam jih ponuja vaš Gospod, namreč da razdeljujete duhovne in materialne 

dobrine, so za izvajanje popolne dobrodelnosti, ki ne pričakuje nagrade in je namesto tega zapisana v 

knjigo vaših dobrih del. Ali vam nisem pokazal svojega usmiljenja s tem, kar sem storil za vas? Zato se 

potrudite za svoje brate. Spomnite se, kolikokrat sem vam omogočil, kar ste mislili, da je nemogoče. Če 

želite, da svet ve, da je to čas mojega novega razodetja, pričujte o tem s svojimi deli ljubezni in ne delajte 

nasprotno od tega, kar sem vas učil v svojih naukih, saj boste tako zanikali mojo navzočnost. 

3 Če kljub trudu ne vidite sadov svoje setve, ne skrbite. To dejanje ljubezni je podobno tistemu, ki 

ga naredite pomoči potrebnemu človeku, ki potrka na vrata vašega doma in od katerega ne pričakujete 

plačila. Tvojemu duhu pa bom (po smrti telesa) dal priložnost, da se spusti z ravni, na kateri je, in uživa v 

rodovitnosti semena, ki ga je pustil na zemlji. 

4 Očetje družin, dobro začutite, kako se kaže duhovni napredek vaših otrok. Z ljubeznijo in 

usmiljenjem opazujte otroke, ki so vam zaupani, da boste nove generacije vodili po poti, ki jo je začrtala 

moja luč. Ne vodite jih v prepad in jim ne kopljite pasti. Te duše ne bodo vstopile v Sodomo in Gomoro 

tega časa. 

5 Oborožite se s potrpežljivostjo, kajti prišel bo čas, ko vas bodo mnogi spraševali o tej besedi. Med 

njimi bodo prišli novi farizeji in pismouki, ki vas bodo zasliševali. Ne bodite pristranski pri odgovarjanju 

in pošteno obveščajte vse, kajti sami mi boste morali odgovarjati za odgovore in ravnanje, ki ga boste 

pokazali tem spraševalcem. 

6 Danes tvoje srce utripa od veselja in molitev, ki jo pošiljaš, je kot kadilo ali vonj cvetja. Ko vaše 

misli dosežejo to čistost, se združijo z mislimi pravičnih duhov, ki živijo blizu vašega Gospoda. 

7 Vedno sem vam govoril: Molite. Danes vam povem, da lahko z molitvijo dosežete modrost. Če bi 

vsi ljudje molili, ne bi nikoli skrenili s poti svetlobe, ki sem jo začrtal. Z molitvijo bi ozdraveli bolniki, ne 

bi bilo več nevernikov in v duše bi se vrnil mir. 

8 Kako naj bo človek srečen, če je zavrnil mojo milost? Ali misli, da ljubezen, usmiljenje in nežnost 

niso lastnosti človeškega življenja? 

9 Tudi duhovno življenje urejajo zakoni, in če se jim odpoveste, boste kmalu občutili boleče 

posledice te neposlušnosti. Spoznajte, kako velik 

Moja želja je, da vas rešim. Tako danes kot takrat bom vzel križ, da bi vas obudil v resnično življenje. 

Če je moja kri, prelita na Kalvariji, pretresla srce ljudi in jih spreobrnila k mojemu nauku, bo v tem času 

moja božanska luč tresla dušo in telo, da bi vas vrnila na pravo pot. 

10 Želim, da bi tisti, ki so umrli za življenje milosti, živeli večno. Ne želim, da bi vaša duša živela v 

temi. 

11 Ali ne slišite glasov pravice? Ali ne vidite, kako naravne sile prizadenejo eno regijo za drugo? Ali 

mislite, da če bi živeli krepostno življenje, bi bilo potrebno, da se Moja pravičnost občuti na tak način? 

Resnično, povem vam, da vas ne bi bilo treba očiščevati, če bi vas našel čiste. 

12 V tem zemeljskem življenju poskrbite, da bo vaše telo ubogljivo, kajti ni prav, da se mora vaša 

duša pozneje zaradi vaših slabosti očiščevati v bolečinah. 

13 Grešniki jočejo, ko slišijo te besede, in me sprašujejo, kaj naj storijo, da bi v tem življenju oprali 

svoje madeže. Na to jim odgovarjam: Delajte dela usmiljenja med svojimi brati, vaš svet je primerno polje 

za setev dobrodelnosti. V njem živi na milijone src, ki na različne načine trpijo, domovi so v bedi, moški 

in ženske so razvajeni v razvadah. To je svet, v katerem je veliko krajev sprave, bolnišnic, zaporov in 

bojišč. Odpuščajte, veliko odpuščajte v svojem življenju, razumite, da se odpuščanje rodi iz ljubezni. Kdor 

me resnično ljubi, mora ljubiti svojega bližnjega, saj je moj otrok, in mu mora odpustiti, kadarkoli ga 
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užali. Spomnite se, da so bile moje prve besede, ko sem visel na križu, priprošnja in odpuščanje za tiste, ki 

so me križali. 

14 V vsakem kraju in v vsaki družini bom postavil otroka luči, da bo utiral pot drugim; vendar ne 

samo na zemlji, ampak tudi v duhovnem življenju, da bo očistil pot pred svojimi brati in jo naredil 

prehodno. 

15 Mnogi pridejo poslušat mojo besedo, toda samo jaz vem, kakšen duh se skriva v vsakem telesu. 

Nekateri me poslušajo s hladnim srcem, drugi z dvomom, toda veliko je takih, ki trepetajo od ljubezni in 

veselja, ko čutijo mojo božansko duhovno moč, medtem ko druge mučijo obžalovanja, ki jih njihova 

materialna narava ne razume. Mnogi izmed njih so namreč takrat klicali Pilatu: "Križaj ga, križaj ga!" 

Danes pa jočejo in v svoji bolečini bi lahko s solzami v očeh zavpili: "Ne križajte ga, to je Božji Učitelj!" 

16 Velikokrat sem vam povedal, da ste vi in oni enaki. Pridite, da na novo okusite vino in pojeste kruh 

z moje mize. Jejte jagnje, to je seme življenja. Pridite, lačni, žejni, umazani, okrepite se in se nasitite, kajti 

potem vam bom rekel: vzemite svoj križ in mi sledite. Za mojo mizo v tem času bosta tako moški kot 

ženska apostola; za to mizo bom postavil vašega duha. 

17 Ženske so bile tiste, ki so v tem času držale visoko zastavo spiritualizma in na poti pustile pečat 

apostola, ki z vnemo upošteva Gospodov zakon. V mojem novem apostolstvu bo ženska poleg moškega in 

ne bo (določene) starosti, ki bi mi služila: služili mi bodo tako odrasli kot otroci ali starci, mlado dekle in 

mati. Še enkrat ti povem, da iščem tvojega duha in da je že zdavnaj zapustil svoje otroštvo. Ne bo dvanajst 

služabnikov kot v drugi dobi, zdaj jih bo sto štiriinštirideset tisoč, dvanajst tisoč iz vsakega plemena. 

Razpršeni so med ljudmi, vendar jih je zaznamovala moja ljubezen in duhovno so združeni, čeprav 

nekateri živijo na tem svetu, drugi pa v duhovnem kraljestvu. Med tistimi, ki živijo na Zemlji, nekateri 

govorijo en jezik, drugi pa drugega. 

Jeziki. Toda nihče ne bo skrenil s poti svoje usode, saj jih vodi luč mojega Svetega Duha. Poznam deblo 

tega drevesa, njegove veje in liste in to drevo ima nalogo, da človeštvu zagotavlja senco. 

18 Moj Duh vam daje svoja razodetja, s katerimi izpolnjuje obljube iz preteklih časov. Resnično, 

povem vam, da že živite v času, ki vam je bil napovedan. Obljubil sem vam, da se bom vrnil, in zdaj sem 

tu. Sporočil sem vam znamenja, ki naj bi se zgodila pred mojim prihodom, in kaj bo med vami v času 

moje navzočnosti, in glejte, kako se je vse to zgodilo. Obljuba mojega prihoda je ostala živa v vašem duhu 

in čakali ste me. a bičani s stiskami ste bili blizu oslabelosti; danes, ko sem z vami in me poslušate, pa vas 

prosim: kdaj boš moje trpljenje naredil za svoje? Kdaj boste resnično ljubili in trpeli zaradi naloge, ki ji je 

Jezus posvetil svoje življenje? 

19 Ljudje, zaradi moje besede se vam tresejo srca in iz oči vam prihajajo solze, ko se spomnite, da je 

On, ki vas je tako zelo ljubil, končal svoje življenje na križu. Spomniš se me, kako sem izkrvavel na križu, 

in takrat se tvoj duh pretrese. Toda vedite, ljudje, da je bila Jezusova telesna bolečina sicer kruta, vendar je 

bila le slab odsev bolečine Božjega Duha. 

20 Danes vam ponujam kruh svoje besede, kruh, ki se ga ni dotaknil kvas in ni bil pridobljen z 

znojem čela. Elija je odprl vrata hiše, da boste lahko vstopili in sedli za Gospodovo mizo v tretjem veku, 

in blagoslovil je vašo pot, da boste lahko vstopili v Gospodovo navzočnost. 

21 Tisti, ki so se imeli za umazane in nevredne, da bi se prikazali pred menoj, se danes počutijo čiste, 

in to zato, ker moja kri še ni nehala teči, ker se moje rane še niso zaprle, in vsakič, ko ljudje zaidejo s poti 

ali padejo v greh, je žrtev na križu, osamljenost in tema ljudi prisotna v mojem duhu. 

22 Tudi z duhovne mize tega časa se bo dvignil slab učenec, da bi skril svojo izdajo in kesanje, in tudi 

danes mi bodo učenci zastavili to vprašanje: "Kdo je to, Učitelj?" 

23 Takrat sem zadnjič večerjal, obkrožen le s svojimi apostoli, in kar jim je Kristus rekel, so slišali le 

oni. Danes duhovno večerjam s svojimi novimi apostoli, ki jih je veliko, in med njimi odkrivam farizeja, 

hinavca, izdajalca. Med množico prihajajo moški in ženske iz različnih verskih skupnosti, da bi raziskali to 

Besedo in te manifestacije ter jih nato presodili na podlagi tega, kar vedo, da bi lahko rekli, ali je to 

resnica. Vse vas pošiljam, da bi bili priče tega sporočila duhovne modrosti, ki vam ga dajem. To je tretja 

zaveza, ki vam jo lahko razkrije samo Duh resnice. 

24 Razmislite: Izraelci po mesu izpolnjujejo Mojzesovo postavo in besedo prerokov, kristjani pa so 

Mojzesovo postavo in Kristusovo besedo združili v en zakon. Kaj je torej čudnega na tem, da ti 
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spiritualisti združujejo ti dve zavezi z razodetji Svetega Duha? To je popolna skrinja zaveze: tu so 

Mojzesova zakonodaja, Kristusova ljubezen in modrost Tolažnika, obljubljena za ta čas. 

25 Ljudje, ki usmerjate misli ljudi na poti vere: odprite oči za to luč, razmišljajte o tem ljudstvu, ki je 

izbruhnilo v želji po ljubezni, kliče po pravičnosti in prosi za luč. To je le zelo majhen del ljudi, ki se 

dvignejo kot človek in iščejo Kristusa, njegovo resnico in obljubo. Pazite, da se človek obrne k večnemu, 

k duhovnemu! Ali pa je mogoče, da kljub temu, da imate oči, ne vidite? Vse vem in vse vidim, zato sem 

prišel kot tat v noči, da vas presenetim v spanju in prebudim v svetlobo novega dne. 

26 Dolgo sem učil to ljudstvo in mu razodeval nauke, ki so jih ljudje skrivali pred njim. Razkril sem 

jim tudi, kar sem prihranil zanje, vendar jim še nisem povedal vsega in se v tej obliki ne bom razkril do 

leta 1950. Tisti, ki niso slišali mojih naukov, bodo prejeli moje sporočilo v knjigi, ki jo bodo napisala moja 

"zlata peresa". 

27 Po mojem odhodu se bodo mnogi dvignili proti ljudem, proti mojemu nauku. Morja bodo prečkali 

tisti, ki se želijo boriti in preganjati moje služabnike. Toda kdo bi lahko zatrl svetlobo božanskega učitelja? 

Kdo bi lahko ustavil razvoj duha ali vrnil čas nazaj? Če so ljudje v drugi dobi verjeli, da če bodo Kristusa 

ubili na križu, bo umrlo tudi njegovo učenje, so si s svojo roko le podpisali sodbo, kajti Kristus je s svojo 

neskončno ljubeznijo na križu vse premagal. Resnica kot svetloba vedno zmaga nad temo, pa naj bo še 

tako temna. 

28 Moj Duh vam daje seme, da ga posejete na poljih, ki so duše ljudi, ki so z bolečino in bojem 

postale plodne in samo čakajo na prihod Sejalca. Kmalu bosta moje ime in moj nauk na novo na vseh 

ustnicah. 

29 Da bi vam dal lekcijo ljubezni, vam umivam noge, ljubljeni učenci, da bi lahko združili nauke, ki 

sem vam jih dal v tem času, s tistimi, ki sem vam jih razodel v preteklih časih. Želim, da bi - ko bo leto 

1950, zadnje leto moje besede med vami - tisti, ki so danes še "otroci", postali učenci. Danes me še vedno 

z veseljem poslušate, kaj pa bo, ko me boste poslušali, vedoč, da je to zadnjič? - Spominjam vas na 

preizkušnje druge dobe, vendar vam govorim z novimi besedami, prek organa človeškega uma, kajti če bi 

vam govoril neposredno, ne bi vzdržali moči Moje besede, intenzivnosti njene svetlobe in veličine Moje 

navzočnosti. 

30 Zato sem nekoč prišel k vam kot človek in tudi Janezu sem se po svojem križanju razodel v 

simboličnih podobah, da bi razumel moja razodetja. Resnično vam pravim, da delam na vas, da bi lahko 

prejeli manifestacijo iz duha v duh, neposredno povezavo z Mojo Božanskostjo. Po letu 1950 me ne boste 

več slišali v tej obliki, ampak boste čutili mojo navzočnost, ker bo vaša duhovna vzvišenost večja, in takrat 

boste popolnoma vstopili v čas duhovnega občestva. Ko bosta v vas vstopila enotnost in bratstvo, bo 

nastopil čas velikih čudežev, čas, ko bodo ljudje slišali moj glas. Nato bosta prišla boj in preganjanje, vrata 

teh zbirališč bodo zaprta, vaši domovi bodo obrekovani. Imenovali vas bodo čarovniki, vaši sorodniki se 

vas bodo odrekli in nekateri med vami bodo zaprti zaradi obrambe Moje stvari. Toda jaz bom z vami, da 

ne boste obupali, kajti jaz sem Življenje, in če sem v vas, kdo bi se lahko boril proti večnemu življenju? 

31 Bodite pozorni, učenci, kajti ko bo vaš glas prebudil tiste, ki danes še spijo, bodo prišli iz sekt in 

veroizpovedi, da bi vam povedali, da je to, kar imate vi, lažno, da imajo oni skrinjo zaveze in izpolnitev 

obljub, pa tudi vsebino sedmih pečatov. Če se ne boste znali boriti z orožjem, ki sem vam ga dal, orožjem 

ljubezni in modrosti, bo med človeštvom nastala velika zmeda in ljudje, ki si želijo resnice in hrepenijo po 

svetlobi, bodo šli tja, kamor so poklicani, a bodo morda zgrešili pot. 

32 Vi, ki ste prejeli nalogo, da vodite in usmerjate to ljudstvo, bodite zgled bratstva in se združite v 

duhu po zgledu Jezusa, Mojzesa in Elija, ki so se združeni prikazali na gori Tabor ob spremenjenju. 

33 učenci, učil sem vas v tem času ne le po Besedi, ampak tudi po svojih koristih, s katerimi sem vas 

nenehno obilno obdaroval. Čas simbolov je minil, danes boste verjeli vame brez simbolov, me ljubili in 

me razumeli, že zdaj pa je simbolov v moji besedi vse manj, ker ste zdaj sposobni razumeti in dojeti moja 

navodila ter jih uresničevati v svojih delih ljubezni. 

34 Če verjamete, da Jezus, ker je bil Božji Sin, ni čutil bolečine, se motite. Če mislite, da me ne boli, 

ker sem danes prišel v Duhu, se prav tako motite. Če mislite, da zato, ker vem, da boste na koncu vsi z 

menoj, danes ne trpim, tudi v tem nimate prav. Resnično, povem vam, da ni bolj občutljivega bitja od 

Božanskega Duha. - Sprašujem vas: Kdo je vsem bitjem dal čutenje? Kaj dobrega lahko storite, kar me ne 
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razveseljuje? In kaj hudega lahko storite, kar ni kot rana za mojo občutljivost? Vidite, zato vam pravim, da 

me je človeštvo na novo križalo. Kdaj bom snel svoj križ in se osvobodil trnjeve krone? 

35 Danes se boste spominjali Jezusove večerje z duhovnim kruhom, ki sem vam ga vedno dajal. 

Navedel sem vam velike primere poučevanja: manno v puščavi v prvi dobi, čudež z ribami v drugi dobi. 

Kruh, ki sem ga blagoslovil in razdelil na svoji mizi, predstavnik božanskega, je bil nauk, ki sem ga dal 

vašemu duhu, da bi razumel mojo ljubezen. Danes vam ne prinašam materialnega kruha, ki bi vam govoril 

o nebeških naukih. Čas simbolov se je iztekel. Danes vam dajem samo svojo besedo, v kateri vam povem, 

da ta manifestacija ni najvišja, ki jo boste spoznali, in da to, kar vam povem prek tega posrednika, ni vse, 

kar vam imam povedati. 

36 Preljubi ljudje, v teh urah se spominjajte in razmišljajte o vsem, kar sem storil tisto noč, ki je bila 

zadnja, ki sem jo preživel med vami kot človek, in tudi o vsem, kar sem vam povedal v trenutkih, ko sem 

vam govoril v svojem nauku: Dobrodošli, učenci tretjega veka, ki sem vas zbral, da ste prišli z različnih 

koncev zemlje. Zbral sem vas, da tvorite nove izraelske "karavane", ki bodo prečkale puščavo, ki se 

razprostira pred vašimi očmi, in tam boste prejeli nova Gospodova navodila. 

37 Vidim, da se nekateri kljub naukom in preizkušnjam, skozi katere so šli, niso mogli osvoboditi 

malikovanja. Spoznajte, kako sem očistil pot za vaš razvoj navzgor, da lahko hodite po njej. Toda ne 

dovolite, da bi se dvom vmešal kot oblak, ki vašemu duhu preprečuje, da bi videl mojo luč. 

38 Opazili ste, da ste v tem času svobodnejši od človeških skušnjav in da sem vam zagotovil le nujne 

življenjske potrebščine, zato vam pravim: Ne iščite odvečnih stvari. 

39 V puščavi ste našli palmo in izvir kristalno čiste vode. To ni bilo pretvarjanje, to ni bila iluzija, to 

je bila resničnost. Veje in senca palme so moja duhovna navzočnost, njen sad je moja beseda, vir pa sta 

ljubezen in modrost, ki sem ju izlil v tvoje srce. 

40 Kdor me je pozorno poslušal, se je tokrat naučil slišati glas svoje vesti, soditi samega sebe, 

prepoznati svoje delo in prevzeti nase bolečino, ki jo je ustvaril. Nato Duh razkrije telesu globoke nauke, 

da bi ga prepričal, da mora biti v preizkušnjah nežno in predano. Kdor pride do teh globokih kontemplacij, 

ne bo nasprotoval mojim božanskim zapovedim. 

41 Kot v drugi dobi se moja beseda ne skriva pred nikomer, puščam jo doseči nevedneže, razumneže, 

tiste, ki so čistega srca, in grešnike, iskrene in hinavce. Nebeški zvon je zazvonil za vse. Če bi bilo to 

človeštvo, ki je v svoji večini pilo iz vrelca nauka, ki sem vas ga učil kot Kristus, budno in molitveno, ko 

sem mu dal znamenja svojega novega prihoda, kako veliko bi bilo njegovo veselje, ko bi začutilo mojo 

navzočnost. Potrebno je bilo, da sem vam leta 1866 poslal človeka, ki vam je posredoval moje sporočilo, 

in po njegovih ustnicah vam je Elija oznanil novi čas. Od takrat ta palma vedno bolj širi svoje listje, moja 

beseda dosega nova območja, zapečateni odhajajo in učijo množice. Tisti, ki so me krotko poslušali in mi 

sledili na poti duhovnega razvoja, na svoji poti niso več čutili utrujenosti, lakote in žeje. Na svoji poti so 

doživeli nehvaležnost, posmeh, prezir in brezbrižnost. Toda nič jih ne ustavi, saj njihov ideal najde svojo 

izpolnitev na koncu poti in vedo, da ta cilj ni na zemlji. 

42 Samo tisti, ki se pripravijo na to krotkost in duhovnost, dobijo moč, da osvobodijo bolečine tistega, 

ki trpi; kdor je poln nečimrnosti ali slabo uporablja svoje darove, to milost izgubi. 

43 Nikomur ne vsiljujte mojega nauka pod določenim imenom, ampak dvignite tistega, ki je padel, in 

mu povejte, naj veruje vame. Kdo ti lahko prepreči, da bi delal dobro svojemu bližnjemu? 

44 Ne razmišljajte več o zemeljskem udobju, da bi se pripravili na izpolnitev svoje naloge, in 

pomislite na tiste množice ljudi, ki se bodo v želji po odrešilni skrinji ljubezni, ki je moj nauk, odpravili na 

pot in ki morajo na tej poti srečati vaša srca. 

45 Kdaj se bodo na novo pojavili apostoli mojega dela, kot so mi sledili v drugi dobi? S koliko vere, 

ljubezni in trdnosti so branili mojo resnico! Radi bi delali ta dela in čudeže, a resnično vam povem, da bi 

jih lahko, če bi bila vaša vera tako velika kot njihova. Bodite ljudje vere in delali boste čudeže, tudi če ste 

v materialni stiski. Poslušajte me in razumite mojo besedo, sicer me boste pustili govoriti v prazno. 

46 Bodite ponižni, prepoznajte, kako se je Jezus sklonil pred učenci, da bi jim umil noge. Takšna dela 

dela delajte za svoje brate in upravičeno se boste lahko imenovali moji učenci. 

47 Kako malo je tistih, ki so opazovali in se spominjali dneva, ko je Jezus umrl na križu. Toda 

resnično vam pravim: ko razmišljate o smrti Mojstra, se spomnite, da ta trenutek prihaja za vsakega od 
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vas. Ni se mi bilo treba bati smrti, saj sem jaz življenje, toda vi morate biti pripravljeni in opremljeni, da 

dokončate svoje poslanstvo. 

48 Naj se nihče ne počuti nepomembnega in ubogega, saj ne poznate svojega daru govora niti 

bogastva svojega srca, da bi ljubili svoje brate. 

49 Jokate zaradi sramotne smrti, ki ste jo dali svojemu Gospodu na Kalvariji, in se ne zavedate, da me 

v tem času vedno znova ranite in zasmehujete mojo besedo. Toda obljubil sem, da bom rešil vse svoje 

otroke, in moja volja se bo izpolnila. Če moja takrat prelita kri ne bo dovolj za to človeštvo, bom vzel 

duhovni križ, da bi se dal na njem križati in da bi širil iskre svetlobe, ki bodo preko vesti ljudi dosegle 

duše. 

50 Gorje tistim, ki v tem času s svojo sramoto in neposlušnostjo dajejo slab zgled otrokom, ki sem jih 

poslal z duhovnim poslanstvom (na zemljo)! Ali boste podobni množicam ljudi, ki so s kričanjem in 

posmehovanjem vodile Jezusa na Golgoto in sejale grozo v srca otrok, ki si niso znali razložiti, zakaj 

mučijo in ubijajo človeka, ki je samo delil blagoslove. 

51 Vsakič, ko je Jezus padel, so ti nedolžni jokali. Resnično, povem vam, njihov jok je bil bolj iz duha 

kot iz mesa. Koliko jih je pozneje hodilo za menoj in me ljubilo, ne da bi se jim iz srca izbrisal spomin na 

to, čemur so bile priča njihove nedolžne oči. 

52 Čas je, da razmislite o tem, kar vam govorim. Naj me ljudje slišijo, naj bolniki prvi pridejo v mojo 

navzočnost. Molite za odsotne bolnike in obiskujte tiste, ki so v zavodih. Spomnite se, da so v drugi dobi 

mnogi gobavci živeli zunaj mestnih vrat, in čeprav so vedeli, da Jezus ozdravlja bolnike, so se sprijaznili, 

da bodo njegov glas slišali le od daleč, saj so si rekli: "Kako bomo prišli do Učitelja, če nas bodo množice 

pregnale?" Nato je Jezus nagradil njuno vero v človeško brezbrižnost in sebičnost, tako da je njuni telesi 

očistil zla, ki ju je mučilo. 

53 Ne utrujajte se v tem času z mojim poslušanjem, kajti tisti, ki bodo slišali mojo zadnjo besedo v 

letu 1950, jo bodo prejeli v svojem duhu kot simbol zadnje kaplje krvi, ki je odtekla z mojega telesa na 

križu. 

54 Pozabili ste na zakon in čakali, da vas naravne sile spomnijo na mojo pravičnost: hurikani, 

vodotoki, ki se izlijejo iz svojih bregov, potresi, suše, poplave so klici, ki vas prebudijo in vam govorijo o 

moji pravičnosti. 

55 Kakšne druge sadove mi lahko človeštvo v tem času ponudi kot sadove nesoglasij in materializma? 

Tudi to ljudstvo, ki je leta poslušalo moj nauk, mi ne more ponuditi prijetne žetve. 

56 Nihče ne uide moji pravici. Sodim žive in mrtve. Toda resnično vam pravim: če se ne dvignete in 

ne izvajate mojega nauka resnično in glasno, vam bo sodila človeška pravica. - Kako zelo se je to 

človeštvo oskrunilo! Jagnjetova kri je ljudem pokazala pot k evoluciji duše, po kateri morajo hoditi, da bi 

popravili storjene prestopke; toda z zaupanjem v to božansko kri ste znova grešili. Svet vas je zajel, toda 

jaz vam zdaj vračam, kar mi pripada. 

57 Odstranil bom plevel, ki je strupena rastlina, in ponovno bom posejal zlato pšenično zrno, in polja, 

ki so bila dolgo neplodna, bodo rodovitna in rodovitna. 

58 Od davnih časov ste po mojem preroku Janezu vedeli, da bo prišel čas, ko me bodo videle vse oči; 

ta čas je pred vami. V tistem času bo človeški duh odprl svoje oči za luč resnice in me zagledal. Razumel 

bo mojo besedo in čutil mojo navzočnost. Iz kamnov ne bo pritekla le voda, temveč bodo vzklile tudi rože. 

59 Danes mislite, da vas moja pravičnost kaznuje s tem, da sprošča sile narave, da sejejo bedo, žalost 

in lakoto. Kljub temu boste nekega dne razumeli, da so vas ta nesreča, ta sodba, doletela zaradi vaših del. 

Spoznali boste tudi, da lahko vaše zasluge, vera in molitev pomirijo sile narave. Ali niste slišali, da svojim 

otrokom dam oblast nad silami narave, ko jih duhovno zaznamujem? To vas ne more presenetiti, če se 

spomnite, da sem prvemu človeku dal oblast, da si podredi zemeljsko stvarstvo. Zato vam včasih rečem, 

da človek še ni odkril samega sebe in se zato ne pozna. 

60 Jaz sem Kralj vesolja, človek na zemlji je princ, ker je moj otrok. Ali je človek znal dobro 

izkoristiti moč vseh svojih sposobnosti? Resnično, povem vam, da je zanikal svojega Očeta in se postavil 

za kralja, da bi izpolnjeval njegovo voljo na svetu. 

Kdor pa svoje volje ne združi z mojo in hodi mimo božjih zakonov, v sebi ustvarja pogoje, da mu bodo ti 

sodili. Temu pravite kazen in nazadnje me imenujete krivični Oče. 
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61 V tej tretji dobi bodo mnoge duše zagledale Mojo Luč, in ko bodo z njo osvetlile svojo pot, ne 

bodo več zablodile. Raje se bodo ozrli v preteklost, spoznali vse svoje napake in se jih pokesali. Ne bodo 

si več prizadevali za človeško slavo, temveč le za nesmrtnost duše. 

62 Ljudje se bodo povzpeli na vrh gore in od tam bodo videli podobo obljubljene dežele, novega 

Jeruzalema, ki vas čaka kot najvišja nagrada v večnosti. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 70  
1 Sem zakladnica modrosti, ki je človeštvo do zdaj ni znalo dojeti. Dal sem vam ključ duhovnosti, da 

boste z njim lahko odprli skrinjo in spoznali, kaj imam pripravljenega za vas. 

2 Če se kdo od mojih otrok ima za nevrednega ali se čuti nesposobnega odpreti vrata moji ljubezni, 

vam v resnici povem, da so vsi moji otroci vredni moje ljubezni. Vsi imate ključ za odpiranje teh vrat. Ne 

izgubite ga, da ne boste sledili Judovemu plemenu, ki v tem življenju blodi po zemlji in se nemirno 

sprehaja. 

3 Ne želim vas videti kot bogataše ali berače, ampak kot romarje, ki jim v vreči s hrano nikoli ne 

zmanjka hrane zase in za lačne, ki jih srečajo na poti. 

4 Želim, da poznate poti, da znate razlikovati različna "drevesa" in da v vsakem popotniku, ki ga 

srečate, prepoznate svojega brata, da boste na vprašanje: "Kam greš?" odgovorili iskreno in odločno ter 

vedno govorili mojo resnico. 

5 Tako boste podobni popotniku, ki zaupa v jutri, ki hodi brez skrbi zase in lahko misli na druge; saj 

vas učim, da čutite bolečino svojega bližnjega in jo blažite s kapljico balzama, ki vam jo podeljujem, da bi 

z njo pomagali svojim bratom. 

6 Kako zelo sem moral ves čas očiščevati tvojo dušo! Ali mislite, da bi vas pustil oskruniti, da bi v 

takem stanju začeli oznanjati moje nauke? 

7 Pripravljam vas, da boste močan Izrael med ljudmi. 

8 Ko je slišal mojo besedo, se je tvoj duh zdrznil, saj se je spomnil, da je ta glas že slišal, in se 

vprašal: Kje je bil? In povem vam: v puščavi, na gorah in na bregovih judovskih rek, iz ust Jezusa iz 

Nazareta, v katerega ste dvomili, čeprav ste spoznali, da je v njegovi besedi božanska moč, ljubezen in 

moč, ki vam daje življenje, zdravje in mir. 

9 V tem času ste vstali in vaš duh je še enkrat slišal moje učenje, vaše srce se je zatreslo ob zvoku 

tistega glasu, ki ga že pozna. Moja beseda je preprosta in skromna, vendar ne glejte le barve sadeža, 

temveč ga pojejte, da boste v njem odkrili seme. To je seme, ki ga boste jutri gojili. Če boste zanj dobro 

skrbeli, vam bo obrodil dobre sadove. Takrat boste spoznali, da je bilo drevo, s katerega je izviralo, nosilec 

ljubezni vašega Očeta. 

10 Zaslužite si, da boste dosegli mesto, ki vam pripada in ki ni na prestolu ali v palačah na zemlji, niti 

ni v slavi tega sveta, z laskanjem ali zemeljskimi častmi. Vaše mesto tukaj na zemlji je v boju za mir in 

dobroto, na onem svetu pa bo z mojo ljubeznijo. 

11 To ni obljubljena dežela, saj še ne poznate tega doma, obljubljenega vašemu duhu, in vaš duh 

zaradi svoje prizemljenosti nima goreče želje, da bi ga dosegel. 

12 Vsem ljudem različnih veroizpovedi in religij pravim, da niso znali umakniti materialnega 

bogastva na svoje mesto in nato postaviti bogastvo duha na mesto, ki mu pripada. Če bi ljudje izpolnjevali 

moje zakone, bi že od tod videli odsev obljubljene dežele in slišali glasove njenih prebivalcev. 

13 Trdite, da verjamete v moj obstoj in v mojo božanskost; prav tako pravite, naj se zgodi moja volja. 

Resnično vam pravim: Kako majhna je vaša vera in pokorščina temu, kar odrejam! V vas pa prebujam 

pravo vero, da boste močni na poti, ki sem vam jo pripravil. 

14 Delajte na sebi, ne čakajte, da vas smrt ujame nepripravljene. Kaj ste pripravili za čas, ko se boste 

vrnili v duhovno življenje? Ali želite biti presenečeni, ko ste še vedno zvezani z verigami materije, strasti 

in zemeljskih dobrin? Ali želite vstopiti v onstranstvo z zaprtimi očmi, ne da bi našli pot, in s seboj odnesti 

utrujenost tega življenja, ki se je vtisnila v vašo dušo? Pripravite se, učenci, in ne boste se bali prihoda 

telesne smrti. 

15 Ne vzdihujte, ker morate zapustiti to zemeljsko dolino, kajti čeprav se zavedate, da v njej obstajajo 

čudeži in slava, vam po resnici povem, da so le odsev lepot duhovnega življenja. 

16 Če se ne boste prebudili - kaj boste storili, ko se boste znašli na začetku nove poti, ki jo osvetljuje 

luč, ki se vam zdi neznana? 

17 Odidite s tega sveta brez solz, ne da bi pustili bolečino v srcih svojih ljubljenih. Ko nastopi 

trenutek, se ločite in na obrazu svojega telesa pustite nasmeh miru, ki govori o osvoboditvi vaše duše. 

18 Smrt vašega telesa vas ne loči od bitij, ki so vam bila zaupana, niti vas ne razbremeni duhovne 

odgovornosti, ki jo imate za tiste, ki so bili vaši starši, bratje in sestre ali otroci. 
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19 Razumite, da za ljubezen, dolžnost, občutke, z eno besedo: za dušo smrt ne obstaja. 

20 Govoril sem tistim, ki so se imeli za mrtve, in rekli so mi: "Kdo je govoril z menoj?" Dotaknil sem 

se jih in vprašali so me: "Kdo se me je dotaknil?" In zaslišali so glas, ki jim je rekel: "Jaz sem tisti, ki je 

obudil Lazarja, tisti, ki je vstal od mrtvih, da bi vam dal duhovno življenje." 

21 Moje učenje vas nikoli ne more pripeljati do fanatizma, ne vtisne vam vraževernih ali 

malikovalskih idej; nasprotno, osvobaja vašega duha verig, ki mu jih je nadela človeška narava. Moja pot 

je ozka, a kdor hodi po njej, ima in uživa pravo svobodo. 

22 Ne želim vas zasužnjiti s svojim naukom, saj v njem ni dogem, obsodb ali obtožb. Želim, da 

pridete k meni iz ljubezni, zaradi zaslug, vere in prepričanja. 

23 Dovolil sem vam spoznati veroizpovedi, sekte in doktrinarne sisteme, da bi ob okušanju sadov 

različnih dreves znali oceniti okus sadja, ki vam ga ponujam. Vendar vas sprašujem: Ali boste še vedno 

lahko vprašali duhovnike in redovnike, ali je res, da se razodevam prek človeškega organa uma? Zakaj 

sprašuješ tiste, ki so pozabili na mojo obljubo, da se vrnejo, in ki se niti ne pripravljajo, da bi me sprejeli? 

Resnično, povem vam: tudi največji nevednež med vami se bo prepričal, da sem jaz tisti, o katerem vam 

govorim. Če bo zaradi moje besede vaš duh trepetal, če se bo prebudil in globoko vznemiril, vam bo to 

dokaz, da sem z vami, kajti jaz sem edini, ki ima moč nad duhom. 

24 Človeške besede vam lahko vzbudijo trepet srca ali pa naredijo vtis na vaša čustva in razum. Če pa 

je nekaj, kar vas je globoko presunilo onkraj vaših čustev, srca in razuma, je to glas vašega Gospoda. 

25 Povem vam, da tisti, ki ni bil globoko ganjen, ko je slišal to besedo, lahko res zanika mojo 

navzočnost, toda ta ostane vtisnjena v njegovem duhu, in prišel bo čas, ko bo rekel: Ta glas, ki sem ga 

slišal, je bil Gospodov. 

26 Da bi vam pomagal še naprej nositi svoj križ, razdelim mano, ki hrani vašo dušo, pripravim vaša 

srca in vas naredim za svoje služabnike. 

27 Časi so se spremenili, zdaj vas osvobajam vsega fanatizma in malikovanja, tako da mi ponujate le 

svojo duhovnost. 

28 Pošiljam klic svojim izbrancem v različnih regijah in jih iščem na njihovih različnih življenjskih 

poteh, da bi vsi sprejeli duhovni pomen moje besede, dosegli jasno in resnično razumevanje mojega nauka 

ter ga uresničevali v svojih delih ljubezni med svojimi brati. 

29 Čeprav ste zdaj majhni otroci, boste jutri postali učenci po zgledu učencev druge dobe, in tako kot 

so oni šli in pričevali o Resnici, Mojih čudežih in Ljubezni, tako morate jutri iti in pričevati o moji 

Resnici. 

30 Razodel sem vam vrline, ki jih morate uresničevati, in z darovi, ki jih ima vaš duh od začetka 

vašega stvarjenja, se morate uveljaviti med ljudmi. Zdaj usposabljam svoje nove delavce, ki bodo jutri 

sejali to seme po vsem svetu. Postopoma k Mojemu delu prihajajo velike množice, ki jih privlači svetloba 

Svetega Duha, ki v tej tretji dobi pošilja svoje žarke med vse ljudi. 

31 Prišel sem "na oblaku", da bi spregovoril človeštvu, ki zaradi svoje nepopustljivosti in 

pokvarjenosti ni začutilo mojih korakov ali moje prisotnosti, niti ni opazilo moje povezave z vami prek 

človeškega organa razuma. Neutrudno jih bom prebudil iz letargije in videli boste, da bodo ljudje 

postopoma prihajali z različnih poti, da bi se združili z vami. Mnogi se bodo spreobrnili k spiritualizmu, 

saj zdaj odpravljam fanatizem in malikovanje, stagnacijo in zmedo človeštva. 

32 To je tretje razodetje, ki smo ga napovedali jaz in preroki. To je čas, ko človeštvo razsvetljuje 

svetloba šeste luči. To je obljubljeni čas, ko bom prišel v sijoči luči, da izpolnim svojo besedo. Prišel sem, 

da vam predstavim isti duhovni in božanski zakon kot v vseh časih. 

33 Blagoslovljeno Izraelovo ljudstvo: V vseh časih sem vas rešil iz faraonovega suženjstva in pravim 

vam: Če ne želite biti še naprej sužnji, pridite k meni, ker vam bom dal moč in oblast, da razbijete svoje 

verige. Ali se želite povzpeti po nebeški lestvi, ki je pripravljena za vašo dušo? Potem bodite vztrajni, 

študirajte in spoznavajte mojo besedo, da jo boste končno razumeli v njenem bistvu in duhovnosti ter si 

pridobili zasluge na tej poti, ki vas bo pripeljala k meni. 

34 Nekdo mi reče: "Oče, želim biti tvoj delavec, želim ti služiti, želim, da bi bil moj duh blizu 

tvojemu duhu, vendar ne vem, kaj naj storim, da bi si zaslužil tvoje odpuščanje." In odgovarjam srcu, ki se 

tako obrača na svojega Očeta: Prenovite se, postopoma opustite svoje stare navade, svojo prizemljenost, 

da bi se naučili razumeti Mene in prepoznati svojo nalogo. Toda vsakdo, ki si želi prenove, mora iti skozi 
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številne preizkušnje, ker vas skušnjava preganja, in ko vidi, da svojo dušo odvračate od napačnih poti, se 

mora zelo boriti, da bi vas odvrnila od vaših odločitev, in če se pokažete kot šibki, bo izkoristila to šibkost 

in vas poskušala prisiliti, da se vrnete k starim navadam; toda moja volja ni, da bi ji dovolili, da vas 

premaga. Želim, da bi vaši koraki vedno šli naprej, da bi bila vaša vera trdna in da bi bila vaša odločitev, 

da se duhovno izpopolnjujete, resnična na podlagi tega, kar ste se naučili. 

35 Če si Izrael, je pomembno le to, da se naučiš ljubiti Mene in me častiti iz duha v duh, da so 

zunanje značilnosti tvojega čaščenja vedno manjše, dokler ne dosežeš poduhovljenosti. Moj Duh vas bo 

sčasoma osvobodil vsake slabe razlage mojega dela. - Človek je napačno razlagal moje nauke, doktrine in 

prerokbe, moja volja pa je, da se moje ljudstvo Izrael pojavi z duhovnimi darovi in čudeži, ki jih doseže s 

svojim poduhovljenjem. 

36 Predstavil vas bom ljudem kot svoje služabnike, kot trinitarijsko-marijanske spiritualiste tretjega 

obdobja - spiritualiste, ker boste bolj duh kot materija; trinitariste, ker ste prejeli moje razodetje v treh 

časih; marijanske, ker ljubite Marijo, svojo univerzalno Mater, ki vas je varovala, da ne bi obupali na poti 

življenja. 

37 Ta manifestacija skozi človeški organ intelekta se bo končala, potem pa me boste morali iskati od 

duha do duha, da bi prejeli moja navodila. Zato od vas zahtevam obnovo, da bi lahko dosegli to 

duhovnost. Še naprej vas bom učil, kako se povezati z Mojim Duhom, in oživljeni boste, ko boste dosegli 

tisto obliko občestva, ki je vredna vsakogar, ki se imenuje trinitarijansko-marijanski spiritualist. 

38 Bodite pogumni in se v vseh preizkušnjah branite s svojimi molitvami. Zaradi vaše vztrajnosti in 

pripravljenosti za boj se bodo na vas še naprej izlivale moje duhovne koristi. Ne boste sami, moj duhovni 

svet vam bo nudil zaščito, vas vodil in vam stal ob strani v vašem boju. 

39 Jaz sem luč, ki vas vabi, da skupaj z menoj prižgete svojo svetilko, da bi osvetlili svojega duha in v 

njem odkrili mojo navzočnost. Od dneva, ko boste znali prodreti vase, boste zlahka dosegli srce svojih 

bratov. 

40 Ob moji besedi "prvi" jočejo in "zadnji" se veselijo. - Zakaj? - Ker "prvi" postajajo vse bolj 

utrujeni in s seboj nosijo vse več ran, čeprav vam moram povedati, da so oni tisti, ki otežujejo svoj križ in 

grenijo kelih, ki ga pijejo za svoje zadoščenje. Vedno sem jim namreč pomagal na njihovi poti, da je bila 

življenjska pot znosna in njihovi koraki trdni. 

41 Niti za trenutek niste zamudili moje pomoči, moja beseda se ni nehala razodevati. Nikoli vas nisem 

pustil samih v vaših preizkušnjah; celo k vaši postelji je prihajal moj duhovni svet, ko vas je bremenila 

bolečina, in njegove pomoči in nasvetov ni manjkalo, da bi pomagal ljudem v stiski, ki so dan za dnem 

prihajali pred vaša vrata. V vas so se prebudili darovi intuicije, navdiha in duhovne vizije ter osvetlili vašo 

pot. Bil sem z vami v vašem vsakdanjem človeškem življenju, ni vam manjkalo vsakdanjega kruha na vaši 

mizi. Toda po tem, ko sem vam dal toliko dokazov o svoji ljubezni in ohranil vaš narod v miru, medtem 

ko se svet spreminja v ogenj sovraštva in strasti, se še vedno pritožujete nad bremenom svojega križa? O 

učenci tretjega veka, ne pozabite, da je bil križ, ki mi ga je nekoč naložil svet, narejen iz teme, 

nehvaležnosti, zasmehovanja in zaničevanja, jaz pa sem ga sprejel, saj so mi ga naložili moji otroci! V 

nasprotju s tem upoštevajte križ, ki sem vam ga zaupal: Kako tolažilna in lahka je, če jo znaš prenašati z 

ljubeznijo! 

42 Potrebno je, da poznate svoj izvor in cilj, h kateremu vas vodijo vaši koraki, da z ljubeznijo 

sprejmete svojo usodo in sprejmete svoj križ, dokler zaradi njega ne umrete, kot je to storil Kristus, vaš 

Učitelj. 

43 V tem času sem prišel, da vam spregovorim o vašem izvoru, vaši nalogi in cilju, ki vas čaka v 

večnosti duha. Kdor ni razumel moje besede in se po poslušanju mojih naukov počuti šibkega, ni hranil in 

krepil svojega duha, vedno si je želel dobrin, ki pripadajo svetu, ki v vašem življenju nikoli niso bistvene 

in so vam podeljene za povrh. Zakaj se pustite zapeljati svetu? Naučiti se morate dvigniti nad zemeljske 

preizkušnje, saj so v mnogih primerih le malenkosti, stiske, ki jim pripisujete prevelik pomen. Če bi za 

dobrine duha skrbeli tako kot za materialne dobrine, vam ničesar ne bi manjkalo in vaš razvoj bi bil velik. 

44 Pozabite svojo preteklost, izogibajte se vsem napakam, ki so vas spremljale dolgo časa, in potem 

boste postopoma doživeli popolno spremembo v svojem bitju, saj se boste takrat začeli vzpenjati k 

duhovnosti. 
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45 Razumite, da vam ponujam dostojno mesto tako tukaj na zemlji, dokler živite na njej, kot tudi v 

onstranstvu, ko boste prebivali v duhovnem kraljestvu. 

46 Na kaj še čakate, da naredite odločilni korak? Prosite, prosite, da vam bo dano. 

47 Vzemite moje seme ljubezni v svoje srce in ga začnite negovati, ne da bi ga zanemarjali, potem 

vam bo kmalu obrodilo sad, ki vam bo služil kot hrana na vaših popotovanjih. 

48 Pogovarjajte se drug z drugim, pri čemer naj bo tema pogovora moja beseda, vedno pa se odločite, 

da boste drug drugega poučevali. Ta izmenjava mnenj in znanj vam bo koristila in dvignila vašo dušo. 

Obljubljam, da bom navzoč v teh trenutkih duhovnega pogovora, da vas bom navdihoval in vas vedno 

vodil k razumevanju in luči, toda nikoli ne spreminjajte tega, kar naj bi bilo duhovno občestvo, v običajen 

pogovor, saj potem moja navzočnost ne bo z vami. 

49 Govoriti želim tistim, ki še niso občutili mojega zdravilnega balzama na svojih telesih in v njihova 

srca ni vstopil moj mir. 

50 Resnično, povem vam: Izlil sem na vas svoj balzam, a niste bili pripravljeni, da bi ga sprejeli. 

Nekateri so ga zavrnili zaradi bogokletja, drugi zaradi pomanjkanja vere. 

51 Povem vam, da so vam krivde odpuščene, vendar se morate naučiti, da si z zaslugami pridobite 

pravico do vseh milosti ali koristi, za katere prosite svojega Očeta. Kajti če bi vam jih dal, ne da bi vi kaj 

storili v zameno, vaš duh ne bi napredoval. Kaj bi lahko jutri naučili tiste, ki trpijo? Kakšne izkušnje bi 

pridobili s poskusi? Razmislite o bolnikih, ki so od mene prejeli čudež, in ugotovili boste, da si je vsak od 

njih pridobil zasluge, da bi prejel nagrado. Pri nekaterih je zmagala vera, pri drugih je prišlo do obnove, 

tretji so začutili pravo kesanje, četrti so se kaznovali zaradi svojih slabosti ali ponosa. 

52 S kakšnim zadovoljstvom se dvigne duh, ko se je boril v bitki in iz nje izšel kot zmagovalec! 

Kakšno zadovoljstvo lahko doživijo tisti, ki so brez kakršnih koli zaslug prejeli korist od svojega Očeta? 

Ne bi cenili tega, kar so prejeli, in ne bi vedeli, kako to ohraniti, saj jih to ni stalo nobenega truda ali žrtve, 

da bi to dobili. Kdor je po velikem boju pridobil mir, se ne izpostavlja nevarnosti, da bi ga izgubil, temveč 

ga varuje in čuva. Tisti, ki zaradi odpovedi in žrtvovanja ponovno pridobi zdravje, ga ne spravlja v 

nevarnost, saj se zaveda, koliko ga je stalo, da ga je pridobil. 

53 Ne bojte se, ki mi prinašate svojo izčrpanost in svojo šibko dušo, od vas ne zahtevam ničesar 

nemogočega. - Poslušajte: Na ta dan vas prosim le za pozornost in za to, da dovolite moji besedi, da vstopi 

v vaše srce, saj bo prebudila vaša dremajoča čustva in razsvetlila vašega duha, da bosta vera in upanje 

gorela v vaših srcih kot plamen. To je potrebno, da si boste utrli pot in da se bo zgodil čudež, ki ga od 

mene pričakujete. 

54 Zavedajte se, da ne živite več v času, ko vam je Oče dal vse brez vašega prizadevanja, ker vaš duh 

ni bil dovolj razvit, izkušen, poznan; da morate zdaj sami veliko storiti, da dobite, kar si želite ali 

potrebujete. 

55 Ali obupuješ, ker ti tako govorim? Ali vi, ki ste bolni, izgubljate pogum? V tem trenutku 

podeljujem svoj zdravilni balzam vsem, ki bodo sprejeli križ prenove, izboljšanja, moralne in duhovne 

obnove. Zdravje podarjam tudi nekaterim, ki bodo kmalu pozabili na mojo dobroto, saj se sploh ne bodo 

zavedali, zakaj jih je njihov Učitelj ozdravil. Toda v njihove duše sem že vnaprej položil seme, ki je izšlo 

iz poučevanja tega dne, in ob pravem času mi bodo morali izdati račun. 

56 Bolečina enih in drugih me doseže, kajti vsa moja ljubezen ima kapljico božanskega balzama. 

57 Začutite me blizu sebe, ozdravite se in vstanite v življenje, da boste pričevali o moji resnici. 

58 Ljudje, preroki so umrli, a njihovo sporočilo je ostalo neizbrisno zapisano. V Jezusu so se mnoge 

od teh prerokb uresničile, za ostale pa je moral priti čas, da so se uresničile. 

59 Devetnajst stoletij je minilo, odkar sem vam dal svojo zadnjo besedo na križu, a ko sem dal svoj 

glas ponovno slišati med ljudmi, sem ugotovil, da namesto da bi se med seboj ljubili, se sovražijo, ne 

priznavajo drug drugega kot brata in se celo pobijajo - tako kot so napovedali preroki in napovedal Jezus. 

Toda prav v tem času, ko je pokvarjenost dosegla velik razvoj, se je pojavilo ljudstvo s semenom 

duhovnosti, ki naj bi ljudi prebudilo s preroškim glasom, ki naj bi s svojo oblastjo nad silami narave in nad 

boleznimi znanstvenikom podalo dokaze o milosti in moči ter ki naj bi s svojo prodornostjo darov Duha 

tistim, ki učijo vero, podalo dokaze o njihovi resnici. Pojav tega ljudstva so napovedali tudi preroki. 

60 S pomočjo organa uma teh nosilcev glasu sem se razkril, da bi v vaše srce zapisal svoja božanska 

navodila, vendar so po svoji grobosti podobni kamnu, v katerega sem v prvi dobi zapisal zapovedi Zakona. 
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61 Ko boste razmislili o naukih, ki sem vam jih dal, o času, v katerem živite, in o načinu, kako sem se 

razodel, boste ugotovili, da je vse - tako Moj prihod, čas, v katerem se je zgodilo Moje razodetje, kot dan, 

ko se je končalo - spremljalo veliko število presenetljivih in osupljivih dogodkov in dogajanj, tako v 

človeškem življenju kot v duhovnem kraljestvu. Takrat bo človek v vseh teh dogodkih prepoznal 

znamenja, ki so bila od tistih časov napovedana za mojo vrnitev. 

62 Znanstveniki, verniki in teologi v tem času ne bodo mogli odkriti, kako deluje moja pravičnost, 

vam pa sem jo razkril. - Vsako človeško srce je živ dokaz moje pravičnosti in modrosti. Včasih se v srcu 

ubogega skriva duša tistega, ki je nekoč nosil krono na glavi, ali pa je v zaporu zaprt tisti, ki je v nekem 

drugem življenju ljudem odvzel svobodo. Ves vaš obstoj je neskončna lekcija ljubezni za popolne duše, da 

bi kot voljni in poslušni otroci prišle v naročje svojega Očeta. Toda dokler se bo ta tema, ki zdaj ovija 

človeštvo, poglabljala, bodo morali ljudje, ko jih bo zajel strah, vpiti: "Moj Bog, moj Bog, zakaj si nas 

zapustil?", ne da bi se zavedali, da je luč mojega Duha pripravljena prodreti v njihova srca, takoj ko se 

bodo dvignili k veri. Toda ta tema ne bo trajala večno, niti predolgo, čeprav se ljudem zaradi intenzivnosti 

njihove bolečine zdi, kot da je trajala celo večnost. Postopoma bo v dušah zasijala svetloba in kričale bodo 

od veselja: 

"Hosana, hosana, Gospod je zdaj z nami!" 

63 Ljudje, upoštevajte vse boje tega človeštva, upoštevajte množice, ki se zgrinjajo na svoje kraje 

čaščenja v želji po meni! Njihova srca neizmerno hrepenijo, ker njihov duh pričakuje mojo vrnitev. 

64 Prenovite svoje življenje, očistite svoje srce! Kajti povem vam, da na duhovnem področju živijo 

številni duhovi svetlobe, ki samo čakajo na vašo pripravo, da pridejo v meso med vas in prinesejo svoje 

sporočilo človeštvu. To so obljubljeni in napovedani rodovi, ki bodo vaši otroci in potomci. Zato vam 

pravim, da potrpežljivo pijete svoj kelih, da bo dediščina, ki jim jo boste zapustili, čista in da bodo tudi oni 

našli pot, utrjeno z vašo ljubeznijo in vero. 

65 Ali bodo tisti, ki so slišali to besedo, zanikali, ko jih bodo vprašali? - Naj se vam ne zgodi, da bi 

potem grenko jokali! Pričujte z besedami, z deli, z mislimi, z molitvami, s svojim molkom; to je vaša 

naloga. 

66 Vaš Gospod vam pravi: Blagor tistim, ki izpolnjujejo Očetovo voljo, kajti čeprav bodo jokali, ko 

bodo v letu 1950 zadnjič slišali mojo besedo, me bodo potem videli prisotnega "v oblaku", ne da bi se jim 

kdajkoli več umaknil izpred oči. 

67 V mnogih krajih vašega naroda sem poskrbel za molitvene hiše, da boste v njih lahko poslušali 

mojo besedo. 

68 Moje ljudstvo je tako ponižno kot kraji, v katerih se razodevam. Toda moja volja je, da človeštvo 

znova presenetim s ponižnimi in pokornimi po srcu; po njih bom dal vedeti, da je to čas luči in milosti. 

69 Moj klic je zbral to ljudstvo, ki sem ga potrpežljivo pripravljal pod svojim varstvom, da bi bilo 

vredno sprejeti Zakon in ga prinašati ljudem kot sporočilo Božje ljubezni. 

70 Povem vam, da spreobrnjenje grešnika močno vpliva na srca ljudi, saj jim je v spodbudo. To je 

razlog, zakaj nisem iskal pravičnih, da bi oblikovali mojo novo skupino apostolov, ampak grešnike, da bi 

iz njih naredil svoje učence in ljudem dokazal, da so zašli s poti dobrote in da se lahko nanjo vrnejo, če se 

obnovijo in spremenijo. 

71 Za začetek tega obdobja sem vam poslal pravičnega moža, Roqueja Rojasa, po čigar ustnicah je 

govoril Elija, Iskalec poti. On je tlakoval Gospodovo pot, da bi se mogel razodeti ljudem in da bi vi slišali 

moj glas. Od trenutka, ko je prvič zazvenel, ste ga nenehno slišali in imeli mojo manifestacijo. Nikomur ni 

bilo rečeno, da se mora skriti, da bi me slišal, niti da se mora umakniti na določen kraj, da bi lahko opravil 

svoje poslanstvo. Niti katakombe niti skriti prostori niso bili potrebni, da bi vas obdarovali z mojo besedo 

in da bi imeli svoje pobožnosti. Jaz pa sem vas naučil zakona, ki ga morate zdaj živeti: "Ljubite se med 

seboj! 

72 Dal sem vam čas, da opravite svojo nalogo, in polje brez meja, da ga posejete. Nisem vam določil 

točno določenega kraja ali ure. Še enkrat vam povem: "Bog je duh in častiti ga morate v duhu in resnici." 

Moj mir z vami! 
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Navodila 71  
1 Preljubi učenci, v tem času ste prejeli milost, da sedite za mojo mizo; pojdite in bodite z menoj v 

duhu. Ohranite mojo besedo v svojih srcih in iz mojih naukov ljubezni boste oblikovali spominsko knjigo 

čudovite modrosti. 

2 Luč mojega Svetega Duha bo osvetlila poti in puščave, da bo človeštvo lahko našlo pravo pot, pot 

svojega duhovnega razvoja navzgor. Prihajam, ko sta pokvarjenost in korupcija na vrhuncu. Moj nauk se 

vam kaže kot rešilna skrinja; svet je ocean bolečine; ko bo človeštvo videlo to skrinjo, ali ne bo želelo v 

njej najti odrešitev? 

3 Učenci, vsi poznate puščave in razpotja (življenja), zato ste primerni, da iščete množice, ki 

hrepenijo po luči. 

4 Pojdite k "gobavcu" takoj, ko v vaših srcih ne bo več "gobavosti". Ljubeznivo govorite tistim, ki 

jih je bolečina premagala, in ko se Moj nauk odraža v vaših čustvih ter čutite ljubezen in sočutje do svojih 

bratov, ste napredovali v svojem duhovnem razvoju. Pokažite svojim bratom pot in ne bodite užaljeni, če 

vas na koncu zaradi nehvaležnosti pustijo pri miru. Vaše zadovoljstvo bo izhajalo iz zavedanja, da se mi 

približujejo tisti, ki so se izgubili, in čutili boste mojo pomoč v svoji osamljenosti. 

5 Takrat se bo manna spuščala, da vas bo nahranila, in vedno boste imeli kaj dati potrebnim. 

6 Rad te imam in želim, da bi bil popoln. Zato se moja pravičnost neusmiljeno razkriva med ljudmi. 

Vsa pretekla in navidezno pozabljena Božja dela bodo sojena v tem času, ko bo utelešeni duh lahko dojel, 

sprejel in razumel moje sodbe. Kralji, sodniki, vladarji - vsi, ki so kakor koli zasejali seme zla med svoje 

brate, bodo navzoči na Gospodovi sodbi. Toda povem vam, da namesto da bi jih zvezal z verigami, jim 

odvzel svetlobo ali jih podvrgel večnim mukam - kot morda verjamejo ljudje v svoji nevednosti -, jim bom 

dodelil nalogo pri svojem odrešilnem delu, da bodo očistili svoje duše, popravili prestopke, ki so jih storili, 

in razumeli, da moja pravičnost izvira iz božanske ljubezni. Če te velike grešnike, med katerimi so se 

mnoga imena zapisala v vašo zgodovino, ob pravem času uporabljam za opravljanje del bratstva in miru 

med ljudmi, zakaj včasih menite, da so nekateri vaši bratje ovira na vaši poti? Zakaj sploh želite odstraniti 

s svoje poti tista bitja, ki jih je tja postavila Moja volja? O, če bi vedeli, da mi prav oni pogosto bolje 

služijo in da vam bodo pomagali priti k meni. 

7 Naj bo vaše srce podobno tem zbirališčem, kjer se zbiramo, da bi poslušali mojo besedo. Skozi 

njegova vrata so šli tisti, ki so se pregrešili na različne načine, ki so si umazali roko s krvjo svojega brata, 

ki skrivajo tatvine, obrekovanja in žalitve; in vendar - kdaj sem jih kdaj zavrnil? Ali kdaj so bili sploh 

izpostavljeni pred drugimi? Usmiljena tančica nežnosti je prekrila njihove madeže, moj Duh pa je govoril 

samo tem grešnikom. Glejte, kako se učijo moliti, ko poslušajo mojo besedo in svoje misli dvigajo v 

neskončnost, kako se v njih prebudi občutek, da kdor se obrača k duhovnemu, dobi moč, svetlobo, navdih 

in zdravilno moč, pogum za življenje in mir. 

8 Blagoslovljeni ljudje, v teh trenutkih, ko svet pretresa vojna, sem vas prosil, da postojite in molite 

za soljudi, da sočustvujete z njihovo bolečino in jim pošiljate občutke svetlobe in miru. Vendar vam 

moram povedati, da se morate najprej naučiti ljubiti, služiti in odpuščati ljudem okoli sebe, da boste znali 

ljubiti in služiti tistim, ki so daleč. Ljubite svojo usodo, sprejmite svoj kelih, z ljubeznijo sprejmite svoj 

križ. Nihče ne ve, katera duša oživlja njegovo bitje, niti ne ve, kaj je vzrok njegove sprave, ko je na zemlji. 

9 Duh razsvetljuje dušo in duša vodi materijo. 

10 Opustite svojo žalost in brezup, vsi lahko pridete v obljubljeno Očetovo hišo; pri tem vam bom 

pomagal. Kateri čas, ugodnejši od sedanjega, čakate, da se odpravite na pot? Ali čakate na čas miru, da bi 

si pridobili zasluge? Resnično, pravim vam, da je to najboljši čas, da dosežete svoje zadoščenje in 

pridobite zasluge. 

11 Ljudje, pravim vam: Uporabite božanska navodila, ki sem vam jih dal, saj boste po letu 1950 ostali 

brez njih. Sonce bi prej nehalo sijati, kot da se moja beseda ne bi izpolnila. Tisti, ki ga niso ohranili v 

svojih srcih, pa bodo morali jokati zaradi svoje nehvaležnosti, čeprav to ni moja volja. 

12 Neprestano vas prebujam in z vsakim navodilom delam na vas, da ne boste zašli s poti in da ne 

boste več oskrunili svoje duše. 

13 Ne bodite maloverni, zavedajte se, da sem to, kar sem vam obljubil v preteklih časih, izpolnil v 

tretjem veku; človek pa ni znal izpolniti svojih zaobljub in dolžnosti. 
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14 Na trenutke se zberete in mi sledite, ko čutite, da vam bom pomagal v preizkušnjah in da vam bo 

moje usmiljenje pomagalo, da jih boste preživeli brez poškodb, potem pa zaradi nehvaležnosti spet 

pozabite. 

15 Med vami so tudi tisti, ki me ljubijo in čakajo le na čas obiskov in preganjanj, da bi dokazali svojo 

zvestobo in moč. To bodo tisti, ki se bodo odpravili v dežele, ki jih je prizadela narava, da bi usmiljeno 

pomagali ljudem v stiski. Povzročil jim bom, da bodo prepoznali pravi čas za odhod k izpolnitvi (svoje 

naloge), in dal jim bom v srcu začutiti sporočilo, ki jim bo povedalo, naj ne vzamejo drugega svežnja za 

pot in naj zaupajo moji nebeški moči. 

16 Drugi delavci bodo poslani, da bodo govorili o mojem delu v drugih narodih, kjer se bodo s 

svojimi deli ljubezni in molitvami upirali vojni. Ko bo prišel čas njihove izpolnitve, ne bodo nasprotovali 

mojemu poslanstvu, ker bodo morali zapustiti svoje in svoje imetje. Bogatega reveža si ne bi smeli jemati 

za zgled. 

17 Kdor žaluje, da mora zapustiti vse, kar ima, da bi mi sledil, bo njegova pot žalostna in njegov križ 

težak. Kdor pa vse preda v mojo oskrbo s predanostjo in zaupanjem, bo imel mir in moč v boju, in ko se 

bo vrnil, bo našel vse tako, kot je pustil. 

18 Razodel sem vam duhovne darove, ki jih imate, in njihovo uporabo, tako da jih nikoli ne uporabite 

za dela, ki niso v skladu z mojim zakonom, saj bi tako namesto svetlobe širili temo in zmoto. 

19 Ne daj razloga niti svojim sorodnikom, da bi te napačno presojali in se ločili od tebe zaradi tvojih 

nepopolnih dejanj. Razumeli vas bodo, ko boste vi razumeli mene. 

20 Želim, da bi bili moji učenci vedno pripravljeni odgovoriti na klic tistega, ki trpi, in ga ozdraviti z 

resničnim usmiljenjem. 

21 Poglejte, koliko bolnih ljudi je okoli vas, in ne pozabite, da ni doma brez bolezni. Poglejte številne 

obsedene, ki jim nihče ne prizanaša. 

Tu so vaša polja za setev: nosite svoje duhovne darove, prinašajte svetlobo in jih osvobajajte njihovih 

verig, ne pozabite pa, da morate tudi z nevidnimi bitji ravnati z ljubeznijo in usmiljenjem, da bi jih lahko 

pripeljali k svetlobi. 

22 Zakaj ste počasni, ko vas preplavljam z mirom in srečo? Ali je potrebno, da te vedno spremlja 

bolečina, da bi se me tvoje srce spominjalo in da bi tvoj duh ostal buden? 

23 Vstanite in ne grešite več, ne slabite se v zemeljskih užitkih, kajti odgovarjati mi boste morali tako 

za svojo dušo kot za svoje telo, in prišel bo trenutek, ko vam ne bo več dano to, za kar prosite, tudi če se 

bodo vaši klici dvignili v nebesa, kajti prvič, drugič in tretjič vam je bilo dano, a ste ga kljub svojemu 

znanju pustili neizkoriščeno, ker ste spoznali, da sem Ljubezen nad vsem drugim; vendar ne pozabite, da 

sem v svoji pravičnosti neizprosen. 

24 Pazite, kajti kmalu bom prišel kot sodnik v vsako sekto in versko skupnost in vsakega verskega 

voditelja, vsakega pastorja ali duhovnika vprašal, kaj je storil z dušami, ki so mu zaupane. Vse bom 

vprašal, kaj so storili z mojim zakonom in mojim naukom, in ves plevel bo uničen. 

25 Postavite se tudi za mir tega naroda, ki sem ga določil, da bi v njem poslušali in preučevali mojo 

besedo. Vojna, pohlep, želja po moči in lažni nauki čakajo na vaše ljudi. Toda osvobodil vas bom iz rok 

faraona, ki vas želi narediti za svoje vazale, saj zdaj služite moji stvari. 

26 Če pa si ponovno zaželite suženjstva, vam bo dano; vendar ne pozabite, da ste namenjeni moliti za 

mir na svetu in preprečiti, da bi vojna iztrgala otroke iz rok njihovih staršev. Molite, da bi se z vašo 

molitvijo razpršila tema. 

27 Matere, molite za človeštvo! Dekleta, ostanite v molitvi in kreposti! Vi ste vir, iz katerega bodo 

izšle jutrišnje generacije, ki bodo pričale o moji resnici. 

28 ljudje, niso bile besede, ki ste jih izrekli v svoji molitvi, tiste, ki so odprle Mojo sobo srca, ampak 

glas vašega duha in utripanje vašega srca. sprejmite vse, kar vam izročam, saj ne želim, da bi med ljudmi, 

ki jih imam tako rad, zaznali kakršno koli žalost ali stisko. Ne izgubite oblačila miru, s katerim vas 

pokrivam. 

29 Duhovni oltar, neviden vašim materialnim očem, vas vedno vabi, da nanj položite svojo daritev, ki 

mora biti tudi duhovna. 

30 Poslušajte mojo besedo, to je seme, ki ga boste posejali; njegovo najgloblje bistvo je ljubezen. 

Dajem vam ga brez kakršne koli vrednosti v zameno. To je darilo, ki ga hranite za ta čas. Ne bom se 
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naveličal obsipavati svojih otrok z ljubeznijo, prav tako se ne bom naveličal čakati, da se vrnejo na dobro 

pot. Toda človeštvo se bo zagotovo naveličalo še naprej sejati sovraštvo, nasilje in sebičnost. Vsako seme 

sovraštva, ki ga bodo zasejali, se bo tako razmnožilo, da njihove sile ne bodo zadoščale za žetev. Ta 

nepredvideni rezultat, ki presega njene človeške moči, jo bo ustavil na njeni dih jemajoči in nori poti. 

Potem bom v vseh srcih naredil čudež in dovolil, da se tam, kjer je bila samo sebičnost, pojavi ljubezen do 

bližnjega. Ljudje mi bodo spet pripisovali vso popolnost, vsevednost in najvišjo pravičnost. Spomnili se 

bodo, da je Jezus rekel: "Noben list na drevesu se ne premakne brez Očetove volje." Danes se namreč - po 

mnenju sveta - list drevesa, živa bitja in zvezde gibljejo po naključju. 

31 Resnično, povem vam: dotaknil se vas bom s svojo palico ljubezni in naredil bom, da bo iz "skal" 

pritekla voda. Krivda in grehi, ki so stoletja bremenili človeštvo, bodo odpuščeni in v dušah bo zavladal 

mir. "Pridite k meni, o bolni, o slepi duha, moj zdravilni balzam je pripravljen, da se vlije v vsakega od 

vas! Pridite k meni, vi, ki ste bili nekoč gospodarji, zdaj pa prenašate pomanjkanje, ponižanja in trpljenje, 

vi, ki ste nekoč poznali slavnostna oblačila in časti, zdaj pa skrivate svoje solze v zavetju svoje spalnice. 

Približajte se mi, moški, ki skrivate jok pred ženo in otroki, da ne bi izgubili poguma pred življenjem. 

Odprite mi svoje srce in mi povejte vse svoje bolečine. Dal ti bom ključ, hlebec kruha in kovanec, da se 

tvoje grenkoba spremeni v veselje." - Danes nimate ničesar, hiša, v kateri živite in v kateri so se rodili vaši 

otroci, ni vaša. Ste kot ptice in ne veste kako, a živite! 

32 To je čas sodbe in obiskov. Čas zadovoljstva, ko ste imeli vse, je minil. Pridobite si zasluge v 

preizkušnjah in podelil vam bom pravičnost, svetlobo in mir za vašo dušo, poleg tega pa vam bo dano vse, 

kar potrebujete na zemlji. 

33 Koliko trpljenja vidim v vašem svetu! Že otrok pozna čašo grenkobe in njegovo srce se že zgodaj 

strdi. Cvetovi v mladosti usahnejo, lasje pa se prezgodaj začnejo srebrno belo svetiti. Vaše solze 

sprejemam kot dar; utripajo na vratih mojega usmiljenja in jih odpiram, da vas napolnim z upanjem in 

mirom. 

34 Ali ne čutite, da se vračate v življenje? - Pred menoj ste položili svoje žalovanje in priznanje 

krivde, vedoč, da ste uslišani in potolaženi, ker sem jaz vstajenje in življenje. 

35 Danes prihajaš pod oblak moje obljube, da bi našel senco, in tvojo dušo razsvetljuje sijaj, ki ti ga 

dajejo moji nauki. 

36 Živite v času, ki so ga napovedali preroki in vidci iz preteklih časov, katerih duh zdaj gleda na 

izpolnitev božanske besede. 

37 Če bi bili duhovno pripravljeni, bi lahko v neskončnost videli množice duhovnih bitij, ki bi bile 

pred vašim pogledom podobne ogromnemu belemu oblaku, in ko bi se od njega odcepili odposlanci ali 

odposlanke, bi jih videli prihajati k vam kot iskre svetlobe. 

38 Vaš duhovni vid še ni prodoren, zato vam moram govoriti o tistem, kar je onkraj, o vsem, česar še 

ne morete videti. Toda povem vam, da bo prišel čas, ko boste vsi postali vidci in uživali v tem čudovitem 

življenju, ki se vam trenutno zdi oddaljeno od vas, v resnici pa vibrira blizu vas, vas obdaja in razsvetljuje, 

vas navdihuje in neprestano trka na vaša vrata. 

39 Naloga tega nauka je, da razburka vsa mirujoča vlakna v vašem bitju, tako da lahko človek že na 

tem svetu uzre delček svetlobe kraljestva, ki ga čaka. 

40 Več stoletij materializma bremeni človeštvo, vendar to ni njegova usoda. Človek ni obsojen na to, 

da bo za vedno ostal brez znanja o višjem življenju. Če še vedno ne pozna številnih veličin stvarstva, to ni 

zato, ker mu jih je Bog skril, ampak ker mu je ljubezen do sveta zaslepila oči duha. Toda zdaj jih bo odprl 

svetlobi in takrat bo spoznal, da ga je Oče vedno iskal, da bi mu razkril vsebino Knjige resničnega 

življenja. 

41 Kako močni bodo ljudje, ko se bodo združili s svojimi brati, ki prebivajo v kraljestvu luči! A da bi 

prišel ta čas, mora človeštvo še vedno popiti veliko grenkobe. 

42 Bolečina bo kelih trpljenja, ki bo ljudem povrnil občutljivost, plemenitost, čistost in duhovnost. 

Resnično, povem vam: ni vaš Oče tisti, ki vam izroča ta kelih, ampak vi sami, ki ste ga napolnili in ga 

morate popiti, da boste spoznali okus sadov vseh svojih del. Po tej sodbi pa se lahko dvignete v pravo 

življenje, katerega pot bo osvetljevala luč vesti. 

43 Preljubi delavci, ali ste opravili izpraševanje vesti, preden ste mi ponudili svoje sadove? 

44 Zakaj vidim med vami jok? Zakaj imaš solze v očeh?..: Ker se ne strinjate s tem, kar ste storili. 
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45 Ne bojte se, učenci, sprejmem vašo ljubezen, vsako vaše delo usmiljenja in celo te solze, ki ste jih 

prelili. Naslonite svojo glavo name, počivajte ob poslušanju moje milostne besede in ozdraveli boste vseh 

svojih ran. 

46 Naloga, ki sem vam jo zaupal, je težka, in ko slišite moj glas, z vedno večjim razumevanjem 

primerjate popolnost mojih naukov s skromnostjo svojih del in potem ugotovite, da so majhna in nevredna 

mene. Toda povem vam, da lahko samo vaš Oče presodi, ali so vaša dela neoporečna ali ne. 

47 Soočate se z ljudmi, ki vas dan za dnem iščejo po ozdravitev, nasvet, luč in tolažbo, in včasih se 

bojite, da jim ne bi dali tega, kar sem vam zaupal. 

48 Všeč sta mi vaš strah in gorečnost za dolžnosti, saj boste zaradi tega napredovali v svojem razvoju, 

s katerim boste razvili in uporabili vse darove, ki sem vam jih dal. 

49 Si želite izpopolniti sebe? Potem pozorno prisluhnite mojim naukom. Nihče vas ne more popraviti 

z ljubeznijo, modrostjo in nežnostjo, kot to počnem jaz. 

50 Želite sprati madeže? Potem dovolite, da vas moja usmiljena ljubezen prizadene s svojo modro in 

popolno pravičnostjo. 

51 Ne grajam te pred tvojimi brati in te ne izpostavljam pred njimi. Vem, kako lahko s svojo svetlobo 

dosežem vsako dušo in na skrivaj, z nežnim, a vztrajnim glasom spregovorim vsakemu srcu. 

52 Prišli bodo dnevi, ko se bo moja beseda pokazala strožje, kajti dlje ko boste poslušali moj nauk in 

sprejemali moje zapovedi, večja bo vaša odgovornost. Če ne želite, da bi vam Mojster govoril v strogem 

tonu, se mu lahko izognete s svojo ubogljivostjo, s tem, da ste poslušni Mojim ukazom, da ne dovolite, da 

bi ta blagoslovljena manifestacija za vas postala običajen vsakdan, in da ste neutrudni sejalci usmiljenja, 

luči in miru. 

53 Dovolite moji besedi, da vas osvobodi madežev in nečistoč, in ne čakajte, da vas bo očistila 

bolečina. Tu, na dnu Moje besede, lahko najdete vse, kar potrebujete za razumevanje popolnega načina 

prakticiranja Mojega nauka in vere za uresničitev vašega odrešenja. 

54 Ko naredite odločilen korak na poti k duhovnosti, ne pozabite, da bodo za vami prišle generacije, 

ki bodo dosegle še večji napredek. Ostali boste kot trdni temelji, da se bodo vaši bratje na njih dvignili 

polni vere. 

55 Oblikovali boste novo apostolstvo znotraj mojega dela. Naj vas spodbujajo vzvišeni zgledi tistih, 

ki so mi sledili v drugi dobi. Toda ko se zavedaš, da so imeli nekateri med njimi šibke trenutke, zaradi 

katerih so bili pomanjkljivi, poskrbi, da se ne boš spuščal v te napake. Ne bodite prestrašeni kot Peter, da 

me ne bi zanikali, ne gojite sanj o zemeljski slavi ali veličini, da ne bi izdali mojega dela za mizerni denar 

kot Juda Iškarijot, in nikoli ne dvomite v mojo navzočnost kot Tomaž, da ne bi občutili bolečega kesanja. 

56 Vedite, da vas ljubim, saj vam to ljubezen razodevam v vsaki svoji besedi; vendar ne pozabite, da 

bi z vami ravnal tudi strogo, da bi vas odvrnil od vaših napak ali od vaše trdovratnosti v zadevi, ki ni 

primerna za moje učence. - Kaj vam manjka, da bi bili moji dobri učenci? - Imate vse. Objemite svoj križ, 

nosite ga z ljubeznijo, saj se boste z njim dvignili do svetlobe, ki čaka vašo dušo, ko bo vaša naloga 

končana. 

57 Vaše veselje je zelo veliko, ko vidite, da moja ljubezen pripravlja nove organe razumevanja, po 

katerih vam bom dal svojo besedo, saj razumete, da vam mane v puščavi ne bo zmanjkalo. Ta beseda bo 

hrana, ki vam bo dala moč, da pridete do vrat obljubljene dežele. 

58 Molite, ljudje, moj glas vas oddaljuje od sveta in vam pomaga, da se notranje dvignete. Kolikokrat 

ste morali čakati na trenutek, ko bo Moj žarek prišel k vam, da bi lahko molili, ker tega prej niste mogli. 

Bodite pozorni na to, kako vaša duša čuti mojo navzočnost vedno bližje in bližje, ko se očiščuje. Minil je 

že čas, ko ste me čutili oddaljenega, ko ste me imeli za kralja, ki ne more priti k vam, ker ste se imeli za 

nevrednega in bednega. Zato sem prišel trikrat, da bi se človeku v celoti predstavil. 

59 Danes vam pravim: Pripravite se notranje, da boste čutili mojo ljubezen in me razumeli. Tisti, ki se 

znajo poduhoviti, povsod odkrivajo moje sledi in v vsakem trenutku čutijo mojo navzočnost v sebi. 

60 Pridite in me neutrudno poslušajte. Dajem vam potrebno orožje, da boste lahko premagali ovire in 

slabe vplive, ki lahko ovirajo vašo pot. Premagajte svet, premagajte sebe in dosegli me boste. Borite se in 

ne bom vas zapustil v vašem boju. 

61 Ni bilo naključje, ki te je pripeljalo sem, da me slišiš v tem času. Moja očetovska ljubezen je bila 

tista, ki vas je izbrala med velikim številom ljudi, ker vas duhovno prepoznavam kot prvorojence. Moj 
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zakon in moja pravičnost sta se že zdavnaj spustila na vas. Z vami je bil zakon prerokov in Jagnjetova kri. 

Zdaj je nad vami luč mojega Svetega Duha, ki vam razlaga skrivnosti. 

V preteklih časih sem iz vaših duš oblikoval ljudstvo - ljudstvo, ki je v tem času, v katerem je 

utelešeno, skrito med ljudmi. Danes vas rasa, kri, ime, pleme ne združujejo; eden ne ve niti, kje je drugi, a 

vendar vas bo združil Duh. Samo moj pronicljivi pogled te lahko odkrije, ne pa pogled zemeljskih 

vladarjev. Kdo bi vas lahko našel, da bi vas odpeljal v suženjstvo, v ječo? 

62 Čeprav sem te imenoval prvorojenca, ne pričakuj, da se ti bo kdo priklonil; nikogar ne ponižuj. 

Samo jaz vem, kdo je na tej poti "prvi" in kdo "zadnji". Kakor sem vas naredil za dediče, naredite za 

dediče tudi svoje brate. Združite se v duhu, domišljiji in mislih. Med seboj ustvarite vezi ljubezni in dobre 

volje, potem boste močni in nihče vas ne bo več poniževal. Faraoni, kralji, cezarji in kati so bili v 

preteklosti nad vami v trenutkih šibkosti mojega ljudstva. Kdo vas bo v tem času zatiral, če ne boste 

postali šibki? Da bi izpolnili moj zakon, vam ni treba nikomur odrekati spoštovanja. Ne smete zavračati 

učenjakov ali duhovnikov katere koli veroizpovedi ali religije. Vaša naloga je omejena na to, da razkrijete 

razodetje, ki sem vam ga prinesel. 

Tako vam govorim zato, ker sem, ko sem vas ustvaril, v vaše bitje položil svoje seme popolnosti. 

Hočem, da ste mi podobni po svojih delih. Ne zadovoljite se s tem, da bi bili podobni moji božanskosti s 

tem, da bi imeli duha, inteligenco, vest in druge lastnosti, kajti vse to je moje delo. 

63 Ne bom vam ponudil sadja in vam rekel: "Jejte ga in postali boste podobni bogovom!" Rekel sem 

vam: "Jejte ta kruh, da boste živeli v moji milosti." Toda zakaj človek s svojimi deli ni dosegel, da bi bil 

podoben svojemu Učitelju ...? Ker se je v materializmu duhovno in moralno iznakazil, in dokler hrepeni 

po zemeljski slavi, ne more imeti obljubljene dežele. 

64 Rekel sem, da bi šla kamela raje skozi iglo, kot pa da bi bogati skopuh prišel v nebesa. Če pa me 

kdo vpraša, ali je tisti, ki je bil bogat, obsojen na to, da ne bo nikoli užival blaženosti mojega kraljestva, 

mu odgovarjam: ko se bo to srce osvobodilo pohlepa, sebičnosti in materializma, ne bo več bogat skopuh 

in takrat bo lahko vstopil v moje kraljestvo. Moja pravičnost nikogar ne obsoja in zagotovo ne večno. 

Ogenj, o katerem vam govori Sveto pismo, je neizprosna vest, ki bo gorela kot ogenj, dokler ne bo očistila 

duše vsakega madeža, in ta ogenj se konča takoj, ko izgine sled greha. Razumite, da nisem jaz tisti, ki 

izreka vašo sodbo, temveč vi sami. 

65 Čas, v katerega zdaj vstopate, je čas, ko boste odkrili zaklad, s katerim je Moja očetovska ljubezen 

obdarila vsako človeško bitje in ki ga nihče na zemlji ni naučil odkriti. Pač pa so vam te nauke ljudje 

prikrili in vam jih zatajili, ker so se bali, da bi se sami prepoznali. Toda zdaj sem prišel in vem, da se nihče 

ne bo izgubil na poti razvoja duše in duha, zato vas spodbujam, da še naprej raziskujete, preučujete in 

spoznavate svoje bitje, kar je začetek iskanja in spoznavanja mene. Kdo vam lahko prepreči, da bi se zazrli 

v svojo notranjost? Kdo bi lahko doživel trenutek tvojega duhovnega občestva z menoj? Kdo bi vam lahko 

zaprl oči pred svetlobo resnice? 

66 Odkrivate sami sebe in po Duhu prejemate razodetje duhovnega življenja. Kdo od tistih, ki so se 

prebudili in premišljevali o tej luči, bi bil sposoben iti proti svojemu duhu? Kdo bi si upal odvzeti svojemu 

telesu obstoj, potem ko je že slutil, kaj je Onkraj? Vedite, da vas na Zemljo ni poslalo slepo naključje. Nič 

se ne zgodi brez moje volje. Poslal sem vas sem, da bi bili varuhi miru, ki ga delite s svojimi brati z 

molitvijo, besedo in mislijo, ko iz duha v duh komunicirate z Mojo Božanskostjo. 

67 Vojno, lakoto, kugo in smrt obravnavajte kot mračno pogrebno procesijo, ki gre od naroda do 

naroda in seje žalost, bedo in uničenje. Borite se proti vojni, imate orožje ljubezni in usmiljenja. Če se 

ljubite med seboj, ste lahko že zdaj podložniki mojega Kraljestva miru na tem svetu. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 72  
1 Blagor tistim, ki z očmi Duha spoštljivo in ponižno vstopajo v božanska razodetja, saj bo njihovo 

pričevanje o mojem razodetju kot Svetega Duha resnično. Pojdite k ljudem in posejte seme moje ljubezni 

tudi na suha polja ter ga zalijte z vodo moje ljubezni. 

2 Mnogi so tisti, ki v tem času vidijo duhovno, vendar ne mislite, da me vsi ljubijo. Že prej sem vam 

povedal, da me ne ljubi vsak, ki mi pravi: "Oče, Oče!", ampak tisti, ki tiho izkazuje usmiljenje svojim 

bratom in ponižno komunicira z menoj. 

3 Sposobnost duhovnega videnja je dar Svetega Duha. Toda medtem ko so nekateri ponižni in 

trepetajo od veselja in strahu pred videnji, se drugi hvalijo z darom, ki ga imajo. 

4 Zakaj so učenci, ki si prizadevajo za prva mesta, čeprav za svojo mizo nikogar ne favoriziram? Jaz, 

ki sem Mojster in ki bi moral imeti častno mesto pri mizi, obkrožen z ljubeznijo svojih otrok, ko sem 

vstopil v srce vsakega od njih, sem v nekaterih našel sodišče, kjer sodijo moje besede in moja dela, v 

drugih temno ječo, kjer me bičajo in zasmehujejo, v tretjih pa sem našel križ, pripravljen na novo žrtev. 

5 Nekateri moji otroci trpijo, ko vidijo nerazumevanje ljudi, ki so vedno neposlušni mojim ukazom 

in navodilom. 

6 Kljub tolikšni sebičnosti so nekateri, ki obiščejo zapornika v celici, bolnika v taborišču, nekateri pa 

hitijo v bolnišnice, da bi prinesli žarek svetlobe tistim, ki tam pozabljeni trpijo. Tisti, ki so dejavni na tak 

način, me ljubijo v svojem bližnjem in me častijo s svojimi deli. 

7 Umirite svoje misli, upoštevajte, da so trenutki, v katerih ste bili prisotni v tej manifestaciji, že 

kratki. Leto 1950 je že zelo blizu in vidim, da ste še vedno potopljeni v globoko letargijo. Razlog za to je, 

da moje besede slišite v grešnem telesu, kot je vaše, in zato za vas niso tako verodostojne, kot si zaslužijo. 

Toda prišel bo dan, ko se bo izpolnila moja preroška beseda, in takrat se boste pokesali zaradi svojega 

nerazumevanja. 

8 To je bil čas, ki sem ga napovedal in v katerem govorim človeštvu; po njem bo prišel vaš čas. Če 

pa boste zaprli usta in ne boste razkrili mojega nauka, bodo spregovorili kamni in sile narave vas bodo 

prebudile. 

9 Ljudje, želim vas osvoboditi bolečine, ki vas bremeni. Podprite me pri tem delu: ali imate voljo, da 

to storite? Učite se od mene, poslušajte moja navodila, izkoristite ta čas, ki bo za vas hitro minil. 

10 Če jedilnica ostaja prazna in miza zapuščena, naj bo razlog v tem, da so se učenci razkropili na štiri 

strani in razširili veselo novico, in ne v tem, da so mi obrnili hrbet in niso prisluhnili mojemu klicu. 

11 Obljubljam vam, da bom po svojem odhodu, a preden se razkropite po svetu, prišel v duhu in vam 

dal luč, da boste razumeli vse, kar sem vam sporočil s svojimi nauki, in vam dal potrebno moč za 

izpolnitev vaše naloge. V teh trenutkih bo luč Svetega Duha v vsakem umu; nekateri me bodo videli, drugi 

me bodo slišali in vsi bodo duhovno čutili mojo navzočnost. 

12 Postanite vredni te milosti; nobena od mojih besed ne sme izginiti iz vašega srca, ker bi padli na 

prepovedana pota. 

13 Zdaj se učite, napolnite svojega duha z mojo svetlobo, kajti prišel bo trenutek, ko boste začutili 

spodbudo, da se odpravite na pot in izpolnite svojo nalogo. Toda kaj lahko uči tisti, ki se ni ničesar naučil? 

Ali lahko slepec vodi drugega slepca? 

14 S pravo vero čutite, da sem navzoč med vami, vendar se čutite nesposobni opravljati velika dela v 

korist svojih bratov. Resnično pa vam povem, da bodo kljub vaši hladnosti v tem času med vami nastali 

učenci, ki se bodo odpovedali vsemu, da bi sledili moji poti, tako kot grešne ženske, ki ob moji besedi 

začnejo novo življenje, ne grešijo več in so zgled svojim bratom in sestram. 

15 Vedite, da svetloba šestega pečata osvetljuje vašega duha. Knjiga je odprta, saj so pečati razvezani 

od prvega do šestega. Zdaj zbiram tiste, ki bodo nosili moje znamenje, da jim zaupam zelo težko nalogo. 

Ob koncu tega obdobja bom sprejel tiste, ki so ga izpolnili, tiste, ki pa niso upoštevali mojih navodil ali so 

jih ponaredili, bom zelo strogo grajal in moja beseda bo zanje stroga. 

16 Ljudje, razumite, da ne smete več izgubljati časa z malenkostmi, pridobivanjem nepotrebnega 

bogastva ali novimi svetovnimi pustolovščinami. Razumite, da je vsak trenutek, ki vam ga podarim, 

svetloba in napredek za vašega duha. 
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17 Moja navzočnost preseneča to človeštvo, ki ni pripravljeno, da bi me sprejelo. Moja manifestacija 

v Duhu v tej tretji dobi sovpada z največjim materializmom znanosti, ki je dosegel vrhunec. Vidim orožje, 

s katerim se ljudje pripravljajo na boj proti mojemu nauku, to so njihova znanost, filozofija, materialistične 

teorije, samopomilovanje, ambicioznost in aroganca. Jaz pa imam meč, ki je resnica in se mu nihče ne 

more upreti. Njegova svetloba bo v tem času razsvetlila človeštvo, razkrila vse, kar je lažno, in razpršila 

temo. Ko bo moja luč sijala na vseh poteh in bo resnica v vseh dušah, kdo bo še vedno lahko dajal 

zatočišče laži? Kdo bo lahko prevaral svojega brata? 

18 Človeško srce je otrdelo, dokler ni postalo neobčutljivo za duhovno, ki je njegova notranjost in 

njegov izvor. Pravim vam: Medtem ko moja očetovska ljubezen trka na tvoje srce, ne da bi dobila 

odgovor, bitja, nižja od človeka, in vse ustvarjene stvari čutijo Stvarnikovo navzočnost. Govorim goram in 

mi odgovarjajo; govorim pticam in mi odgovarjajo z veseljem; blagoslavljam polja in se razprostirajo v 

cvetlično preprogo. Če pa govorim ljudem, moram pred njihovimi očmi umreti kot človek, da bi me slišali. 

Toda prišel sem znova, ker vem, da se bo njihov duh dvignil k svetlobi mojih naukov in se vrnil na pravo 

pot. 

19 Preljubo ljudstvo, dajem vam ime Izrael, ker sem vam ponovno dal svojo postavo in vas naučil 

popolnega čaščenja Boga. Še zdaleč niste častili naravnih sil in zvezd, kot so to počeli staroselci, vendar 

sem ugotovil, da ste v tem času zapadli v novo malikovanje. Moja beseda se je morala boriti proti vašim 

zmotam in še vedno so v mnogih srcih korenine nekdanjih običajev, verovanj in tradicij. 

20 Kje so zlati in srebrni maliki, ki so jih ljudje izdelovali v preteklosti, in kje so bogovi, ki jih je 

ustvarila človeška domišljija? Z nepopolno postavljenih oltarjev so postopoma padali kamen za kamnom. 

21 Danes sem prišel k vam z naukom, ki ga je, ko ga enkrat dojamete, najlažje uresničiti, čeprav se 

svetu zdi, da ga je nemogoče uresničiti. Učim vas kulta ljubezni do Boga z vašim življenjem, vašimi deli 

in duhovno molitvijo, ki se ne izreka iz ust na določenem kraju, niti ne potrebuje kultnih dejanj ali podob, 

da bi bila navdihnjena. 

22 Moja volja ni, da bi še naprej živeli v temi. Zato sem vam poslal svojo luč in vas povabil, da se iz 

duha v duh pogovarjate s svojim Bogom. 

23 Moje učenje vas uči, da me vidite blizu kot ljubečega Očeta in ne kot oddaljenega Boga, kot me 

dojema večina človeštva. Pokaže vam tudi najčistejši, najlažji in najvarnejši način vstopa v mojo 

navzočnost. 

24 Ljudje, dajem vam popolno navodilo. Poskušajte se dvigniti, trudite se povzpeti na goro, očistite 

se, da bi se vaša duša osvobodila posvetnih strasti in izkusila srečo bivanja v Neskončnem. Razumite, da 

vaša duša hrepeni in žejna po tem, da bi se hranila z Mojo ljubeznijo v območjih, kjer vladajo vibracije 

Moje moči, Moj duh ljubezni in Moj univerzalni sij. 

25 Če vam je uspelo narediti nekaj korakov naprej, ne bodite domišljavi, ker se imate za prve ljudi na 

zemlji, za posestnike resnice. Ne pozabite, da bodo brez ponižnosti vsa vaša dela lažna. 

26 Želim, da se odlikujete po dejavni dobrodelnosti, po duhovništvu, po kreposti, da bi s svojim 

življenjem človeštvu dali najboljše pričevanje, da ste "Izrael", Božje ljudstvo, v katerega naročje moja 

beseda vabi vsako dušo. 

27 Danes želite pojasniti, zakaj ste Izrael, a nimate argumentov; želite pojasniti, zakaj ste spiritualisti, 

a vam primanjkuje besed. Poskušate razložiti, kaj so vaši duhovni darovi, vendar nimate dovolj dokazov in 

duhovnega razvoja, da bi jih prepričljivo razložili. Ko pa bo vaš razvoj navzgor postal resničen, bodo 

potrebne besede priletele k vam, saj boste s svojimi deli ljubezni pokazali, kdo ste, kdo vas je učil in kam 

greste. 

28 Prihajajo časi, polni presenečenj in nepričakovanih dogodkov za človeštvo. Želim, da bi to ljudstvo 

znalo pravilno razlagati te dogodke, kajti vse, kar se mora zgoditi, vam je bilo razodeto v moji besedi. 

29 Ste v božanskem loncu mojega dela, kjer se preizkušate in pripravljate. Toda ne obupajte pred 

bolečino, saj je treba, da se izoblikujete. Naučite se potrpežljivo izprazniti čašo trpljenja, da boste imeli 

pravico tolažiti tiste, ki trpijo, in da ne boste preklinjali bolečine. Ko jo boste začutili v sebi, boste lahko 

bolje razumeli bratovega. 

30 Usposabljam vas, da boste kmalu postali zdravniki duše in telesa. Toda vedite, da je pred menoj 

tisti, ki zdravi dušo, pomembnejši od tistega, ki zdravi le telesne bolečine. 
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31 Moškim, ženskam in otrokom, ki poslušajo mojo besedo, pravim: "Ohranite jo v svojih srcih in se 

spominjajte mojih naukov in zapovedi v luči svoje vesti, kajti jutri vam bodo služili kot orožje, s katerim 

boste širili nauk in oznanjali, kaj bo vaš križ ljubezni in odrešenja, da vam bom lahko rekel: Bodite 

blagoslovljeni, ker vedno bolj prepoznavate pravo pot Duha, od katere so se mnogi oddaljili, ker je dolga, 

in ki mi je takrat rekel: Gospod, ne moremo ti slediti. 

32 Veliko je tistih, ki so me poslušali, a malo je tistih, ki mi sledijo, in z njimi spodbujam tiste, ki so 

zašli z ozke poti, da bi slepi videli, gluhi slišali, hromi hodili in obudili "mrtve". Po svojih služabnikih sem 

delal in še delam čudeže med ljudmi, da bi jih prebudil iz globokega spanca. 

33 V drugi dobi ste me pustili samega na križu, ko sem pil kelih žolča in kisa, in na Kalvariji je bila 

prelita samo moja kri. Zdaj pa me boš spremljal s svojim križem in imel svojega Gospoda za pomočnika, 

tako kot sem jaz imel na poti bolečine osebo, ki mi je pomagala nositi križ. Vaše življenje je pot grenkobe, 

na kateri padate in se korak za korakom dvigate, dokler ne pridete na vrh gore, kjer lahko rečete svojemu 

Očetu: "Gospod, v tvoje roke izročam svojega duha." 

34 Kdo so tisti, ki mi sledijo do konca in se ne hvalijo? Ne veste. - Kateri bodo prišli tja? Vsi, vam 

pravi Mojster, najprej nekateri, potem drugi. Nekateri z manj bolečinami, drugi z velikimi žrtvami, 

odvisno od poti, ki jo vsak izbere, in od tega, kako po njej hodi. 

35 Ravna pot je najkrajša; tlakujejo jo svetloba, ljubezen in krepost. To je pot zakona. 

36 Krive poti podaljšujejo pot razvoja, a na koncu boste vsi prišli do mene. 

37 Ne poznate kraja miru, ki ga dosežejo duše, ki dosežejo "višino gore", vendar verjamete v obstoj 

obljubljene dežele, zato vam znova govorim: Blagor tistim, ki so verjeli, ne da bi videli. 

38 Od nekdaj so vam prerokbe napovedovale, da me bodo v tem času videle vse oči - grešnikove in 

pobožne; toda Jezusa v človeški podobi ne bodo videli vsi. Moja navzočnost bo vidna z očmi vaše vere, 

ljubezni in duhovne vzvišenosti. 

39 Moj glas bo odmeval v najglobljem delu vašega bitja in čutili boste, da živim z vami. Ti pa moraš 

očistiti komoro svojega srca, da te ne bo sram sprejeti me v njej, ko bo oskrunjena. Poiščite pomoč pri 

svojih duhovnih bratih in pomagali vam bodo pri pripravi. 

40 Svoje popotovanje po poti duhovnega razvoja ste že začeli, nadaljujte ga brez strahu. Spodbujal 

sem vas v preizkušnjah, ki sem vam jih naložil. Katera človeška moč bi lahko rešila tistega, ki je padel v 

brezno? Kdo bi lahko omogočil nemogoče, kar se je zgodilo v vašem življenju? Kdo bi lahko uničil pasti 

skušnjav, ki so obkolile tvojo dušo? 

41 Jaz sem edini, ki lahko opravlja ta dela med vami, ne da bi zahteval plačilo. Svojih koristi ne 

naštevam zato, da bi se vam hvalil s tem, kar vam dajem, ampak zato, ker ne želim, da bi moji nauki ostali 

neopaženi in da bi jih vaš duh doumel in razumel. Želim, da vaše srce postane dobro, da bo pomagalo duši 

delati dobra dela in z ljubeznijo in usmiljenjem zasejati pot vaših bratov. 

42 Na ta skromna zbirališča, kjer poslušate mojo besedo, prihajate kot v šolo, kjer se učite, kar boste 

pozneje udejanjali na svoji življenjski poti. Zavedajte se, da s tem, ko ste le poslušali navodila, še niste 

izpolnili svoje naloge. Svet vam zaupam, da bi v njem razširili seme mojega nauka. Zaupam vam vaš dom, 

pokažem vam področja delovanja in poti, ki jim morate slediti. Zapori, bolnišnice, sirotišnice, kraji, kjer 

vladata razvada in pokvarjenost, so primerna področja delovanja za vašo molitev in dela usmiljenja. 

43 Premagajte sami sebe in pot bo za vas lahka. Potem boste lahko premagali zver, ki jo je moj 

apostol Janez videl v svojem Razodetju. 

44 Velikokrat ste se hoteli zaobljubiti, da mi boste sledili, a sem zapečatil vaše ustnice, da niso izrekle 

zaobljube. Drugi med vami so hoteli zapisati zaobljubo, da me bodo vedno ljubili, jaz pa sem zaustavil 

vaše pero, ker želim, da je to vaš duh, iz katerega izhaja nepreklicna odločitev, da mi boste sledili. 

45 Če bi lahko za trenutek zagledali svojega duha, bi bili presenečeni nad tem, kdo ste; čudili bi se 

njegovi svetlobi in začutili spoštovanje do sebe. Čeprav ga ne morete videti z očmi svojega telesa, 

verjemite vanj zaradi njegovih pojavov, potem vaše telo ne bo več ječa ali ovira za njegov vzpon. Ne 

pozabite, da je vaš duh kot bitje, podobno Stvarniku, namenjen opravljanju del, vrednih tistega, ki mu je 

dal življenje. 

46 Zdaj morate bolj kot kdaj koli prej zbrati moči, da poskrbite za zorenje svoje duše, ki je za 

mnogimi od vas pustila sled bolečine, žalosti in solz. Toda zdaj, ko ste zapustili mesto greha in se korak za 
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korakom približujete novi deželi, ki vas ljubeče pričakuje - ne obračajte svojega obraza nazaj, pojdite proti 

cilju. 

47 Razmislite o zgrešenem človeštvu - zgrešenem zato, ker velike verske skupnosti, ki se imenujejo 

krščanske, pripisujejo večji pomen obredom in zunanjosti kot pa samemu Mojemu nauku. Beseda 

življenja, ki sem jo zapečatil z deli ljubezni in s krvjo na križu, ne živi več v srcih ljudi, ampak je zaprta in 

nema v starih in zaprašenih knjigah. Tako obstaja "krščansko" človeštvo, ki ne razume in ne ve, kako 

slediti Kristusu. 

48 Zato imam v tem času le nekaj učencev - tiste, ki ljubijo svoje trpeče brate, tiste, ki lajšajo 

bolečine, tiste, ki živijo v kreposti in jo oznanjajo s svojim zgledom: To so Kristusovi učenci. 

49 Kdor pozna moj nauk in ga prikriva ali pa ga daje vedeti le z ustnicami, ne pa tudi s srcem, ni moj 

učenec. 

50 V tem času nisem prišel, da bi iskal kamnite templje in se v njih razodeval. Iščem duše, srca, ne 

materialnih prazničnih oblačil. 

51 Usmiljeno gledam na ljudi, ki zanikajo moj obstoj, ker so se izgubili na poteh znanosti. Niti tistih, 

ki me skušajo uničiti v srcih ljudi, nimam za sovražnike; ljubim jih in jim odpuščam, ker so moji ljubljeni 

otroci. 

52 Vživite se v mojo besedo, vendar to počnite s spoštovanjem in ne zahtevajte, da veste, kar lahko ve 

le vaš Gospod. Občutite neskončno radost ob spoznanju, da imate popolno, modro in pravično bitje, ki je 

Bog. 

53 Preljubi ljudje, glejte to zatirano in bolno človeštvo, ki se ne zaveda časa, v katerem živi, niti moje 

navzočnosti med ljudmi. 

54 Prebudite se, ljudje, saj vam dajem sporočilo luči, vere in odrešitve za to človeštvo. Osvobodite se 

letargije in razmislite o nalogi, ki jo imate v tem času na zemlji. 

55 Ne pravim vam, da boste rešitelji ali odrešitelji tega človeštva, ne; vendar vam sporočam, da 

morate nositi veselo novico v pokrajine in narode. Vaše poslanstvo ne bo omejeno na ponavljanje mojih 

naukov, ampak na njihovo razlaganje in nenehno utrjevanje z deli usmiljenja ter sejanje ljubezni med vaše 

brate. 

56 Ne dvomite v svojo moč, da lahko opravljate dela, ki presenečajo in prepričujejo vaše soljudi. To, 

da ste preprosti in neizobraženi, ni ovira za izpolnitev poslanstva, ki sem vam ga zaupal. V vas je duh 

svetlobe, ki potrebuje le vašo vero, da se manifestira. 

57 Med temi množicami ubogih in zapuščenih bom razsvetlil tiste, ki bodo svetovalci, dušni 

zdravniki, razlagalci mojega dela, glasniki miru in preroki. 

58 Nekateri bodo odšli k drugim ljudstvom, drugi bodo čakali na prihod tistih, ki jim pravite tujci, 

tujcev, ki iščejo mir, svetlobo, bratstvo in gostoljubje. 

59 Povedal sem vam, da se ta narod trenutno pripravlja, da se ob uri, ki jo je določila moja volja, 

dvigne kot zastava miru in duhovnosti med ljudmi na zemlji. Zagotovila bo zavetje, bila pribežališče in 

zaščitila tiste, ki pridejo k njej, nagnjeni k bolečini. Velika je usoda tega ljudstva, zato ga preizkušam in 

mu dajem čutiti svojo pravičnost. 

60 Ali ne bi bilo vaše srce napolnjeno z veseljem, če bi videli begunske vlake, ki prihajajo pred vaša 

vrata in iščejo mir? Ali se ne bi veselili, če bi delili svoj kruh z lačnimi? 

61 Pripravite svoja srca in oplemenitite svoje čute, kajti ne veste ne ure ne dneva, ko se bo moja 

beseda uresničila. Razvijajte dar zdravljenja, s katerim sem vas duhovno obogatil, kajti z brezdomci bodo 

prišli številni bolni in drugi, ki jih bo izčrpanost spravila v depresijo. Mučile jih bodo znane in neznane 

bolezni, jaz pa vam dajem en zdravilni balzam za vse bolezni, tako duhovne kot telesne. Da bi ta balzam 

deloval čudežno, je potrebna resnična dobrodelnost, ki temelji na molitvi. 

62 O blagoslovljeni narod, v katerega sem spustil svoj žarek svetlobe, ki je postal beseda, v katerega 

sem spustil svoje ljudstvo: Uničite svoj verski fanatizem, osvobodite se nevednosti in nikoli več ne boste 

sužnji! 

63 Te dežele sem poklonil, da bo na njih, ko bo prišel dan, padla mana usmiljenja in da bodo velike 

množice, ki iščejo resnico, lahko jedle od nje. 

64 Pazite na svojo dediščino, pazite na svoje darove, kajti namenjeno vam je učiti človeštvo 

duhovnosti, nauka, ki razkriva največjo modrost in zagotavlja mir človeštva ter vzpon duha. 
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65 Naloge in poslanstva, ki sem vam jih zaupal, za vas nikakor niso jarem ali breme. Niste prenesli 

bremena svojih nepopolnosti in niste s seboj vlekli verig ponižanja in služenja, da bi vam lahko ponudil 

nov jarem. Naloge, ki vam jih zaupam, so vsekakor težke in zelo odgovorne, vendar njihovo izpolnjevanje 

zagotavlja vaš mir, blaginjo in odrešenje. 

66 Če svojo nalogo dobro opraviš, je to neizrekljivo veselje za duha in neizmerno zadovoljstvo za 

srce, namesto da bi ti predstavljala težak križ ali boleče breme. 

67 To je doba Elija, ki je prišel k vam v Duhu, ki gladi vse poti, ruši ovire, prinaša svetlobo v temo, 

razbija verige nevednosti in kaže pot vsem dušam. 

68 Tako kot je Mojzes osvobodil Izraelce izpod egiptovskega jarma in jih popeljal v deželo Kanaan, 

bo tudi vas Elija v tem času osvobodil iz teme tega sveta in vas popeljal v svetlobo duhovnega kraljestva, 

nove obljubljene dežele. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 73  
1 Žejne množice so prišle v mojo navzočnost in sprejele mojo besedo kot kaskado kristalno čiste 

vode, ki je oprala njihove madeže. Zaradi hvaležnosti so se mnoga srca odprla za ljubezen kot cvetni 

lističi. 

2 To je čas, ko sem vam ponudil, da se vrnem k vam. Vaše bolečine so morale biti zelo velike, da ste 

lahko prišli k meni, vendar je bilo vse pripravljeno že od začetka časov in vse je bilo prerokovano. Niste 

ne opazovali ne molili, zato ste se oddaljili od poti. Resnično pa vam pravim: kljub toliko "trnja in 

kamenja", ki danes prekrivajo "zemljo", kljub toliko pastem, prepadom in breznom, ki so na njej, je 

Gospodova pot vedno prepoznavna za tistega, ki se odloči hoditi po njej. Prišel sem, da odstranim plevel 

in ovire z vaše poti, da boste lahko zagledali veličastje obljubljene dežele. Jutri bodo ljudje ta čas 

imenovali "čas svetlobe". 

3 Človeštvo bo v kratkem času doživelo veliko preobrazbo. Družbene organizacije, načela, 

verovanja, doktrine, običaji, zakoni in vse ureditve človeškega življenja se bodo pretresli do temeljev. 

4 Da, to je čas svetlobe. Povem vam, da je svetloba moč, iskrenost in resnica. Zato morata ta 

iskrenost in resnica sijati na vseh poteh in v vseh delih ljudi. - Mnogi bodo rekli: "Gospod, kako dolgo si 

se skrival pred našimi očmi! Jaz pa jim bom odgovoril: Ne da bi se skril, ampak ste si na oči dali debelo 

zaveso, da me niste videli. 

5 Človeštvo je moja njiva, jaz sem njen obdelovalec. Vendar vidim, da so se na njegovih poteh 

pojavile neštete nadloge, zaradi česar je vaše odrešenje izredno težavno. Materializem, vojna in greh so 

bile kuge, ki so nenehno prizadevale Gospodova polja. Toda moč za njihovo izkoreninjenje je v meni in 

kmalu bo prišel čas, ko bodo za vedno odstranjene. Takrat bodo polja cvetela, v srcih bo mir, v domovih 

pa obilica kruha. Človeško življenje bo kot čaščenje, ki se dviga k meni, ko bo izpolnjevalo zapoved, ki 

vam pravi: "Ljubite drug drugega." 

6 Kdor sliši moj nauk in želi postati 'sejalec', naj si ga vtisne v duha in uporabi seme, poljedelsko 

orodje in vodo, da se nato odpravi na neplodna polja, ki jih bo s svojo ljubeznijo naredil rodovitna. 

7 Kakšno večjo zapuščino bi lahko zapustili svojim bratom kot to, da ste služili svojemu Gospodu na 

njegovih blagoslovljenih poljih? Nekega dne bo spomin nate blagoslovljen, tvoj zgled pa bo posneman. 

8 Razumite, da je to čas, ko se morate odkupiti z lastnimi deli. V tretji dobi človeštva nisem samo jaz 

tisti, ki si mora zaslužiti. 

9 Da bi vam pomagal, sem vam znova prišel pokazat pot dobrega s svojo lučjo v tako globoki temi, 

da boste kmalu dosegli kraljestvo miru, po katerem hrepeni vaše srce, četudi ga ne pozna. 

10 Ne poznate končnega cilja poti, vendar verjamete, da ga boste dosegli. Očeta ne poznate v celoti, 

toda njegov glas v vaših srcih prebuja brezpogojno vero in neuničljivo upanje. Tistim, ki verjamejo na ta 

način, bom ponovil: "Blagor tistim, ki verjamejo, ne da bi videli. 

11 Ne bodite več prizemljeni ljudje, ki vsak trenutek pritiskajo na Očeta, naj se spusti v bivališče 

njihovega srca, ne da bi ga prej pripravili. Bodite zdaj tisti, ki se lahko dvignejo k svojemu Stvarniku. 

Postanite vredni, da si zaslužite dialog iz duha v duh. 

12 Če ste na življenjski poti prejeli dokaze o moji resnici, naj vam bodo pričevanje in spodbuda pri 

vašem vsakdanjem delu. Vendar ne dovolite, da bi vam telo zatiskalo oči pred resnicami, ki jih prejema 

vaš duh, saj je slepo, šibko in nehvaležno, njegova nepopustljivost pa lahko ovira vašo pot razvoja. 

13 Dal sem vam potrebno moč, da opravite svojo nalogo, in s tem, kar sem vam doslej povedal, boste 

lahko rešili vse človeštvo. Toda vi ste šibki, zato bom svojemu ljudstvu še naprej dajal svoje nauke, dokler 

ne pride nakazana ura, ko se bo ta manifestacija končala. 

14 Svoje ljudstvo bi lahko razdelil v dve skupini: Eden, ki me je razumel, in drugi, ki ni razumel moje 

resnice. Oba sta prejela isto navodilo, toda tisti, ki me ni razumel, se čuti potrebnega in neuspešnega. 

Včasih meni, da je preganjana, drugič, da je vezana in se ne more boriti proti skušnjavam. Na svoji poti 

čuti, da jo na vsakem koraku zbadajo bodala, in vsak dan preliva solze bolečine; na trnih poti pušča za 

seboj drobce oblačila milosti, s katerim sem jo okrasil. - Druga skupina je tista, ki poje pesem zmage, ko 

konča svoje vsakdanje delo, tista, ki se zna dvigniti v boju, da bi me blagoslovila; ki ne žaluje, ne prosi, ne 

graja. Ona je tista, ki mi, ko mi govori, reče le: "Gospod, neskončno se ti zahvaljujem, ker sem v sebi 
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izkusila tvojo očetovsko ljubezen, ker si se razodel v mojih preizkušnjah, ki izpopolnjujejo mojega duha. 

Zahvaljujem se ti, ker bom sredi teh preizkušenj deležen tvojega miru in opore." 

15 Tako me hvalijo tisti, ki so me razumeli. Zanje je vsak dan, vsaka zora, nova luč upanja in nov 

korak na poti njihovega razvoja. Vendar vas ne želim razdeliti, ampak vas želim združiti v eno družino, v 

kateri ne vidim začetnikov in učencev. Nočem, da bi bila višja bitja poleg nižjih. Ker sem vsem podelil 

enako moč, želim, da jo vsi cenite na enak način. 

16 Vi, ki se nenehno pritožujete, me poslušajte: Ko si ti, skrit v svojem človeškem telesu, prišel v 

mojo navzočnost, si ga prinesel pred mene utrujenega in izčrpanega, bolnega in razpadajočega. Toda jaz 

sem ga ozdravil, mu povrnil moč, tvoje srce napolnil z veseljem in upanjem. V vaše roke sem vam dal 

ključe, da odprete vrata za delo, in dal sem vam kruh. Blagoslovil in očistil sem vaše ljubljene in odstranil 

ovire z vaše poti. Vašega duha sem prebudil iz globokega spanca in mu nisem dal nobenega dodatnega 

darila samo zato, ker je imel vse od svojega nastanka. Toda dušo sem moral osvoboditi utrujenosti, njene 

bolezni in jo v tistem trenutku presojati po njeni vesti. Ko sta se telo in duša okrepila, sem ju združil v eno 

bitje, v eno voljo, tako da je izpolnila moj zakon. Kaj več lahko zahtevate? Povem vam: izpolnite ta zakon 

in imeli boste mir na tem svetu, potem pa bo vaš duh v nebeškem kraljestvu. - Na ta način sem vas 

prebudil, da bi spoznali, kdo ste, in se tako naučili razumeti vzvišenost svoje usode in svoje naloge. 

17 Zdaj vam pravim: Ne vztrajajte samo pri tem, da me poslušate, ampak morate tudi delovati! 

Postanite močni in se učite v preizkušnjah! Če samo poslušate in ne razmišljate, se ne boste ničesar naučili 

in ne boste mogli ničesar uresničiti. Na ta zbirališča glejte kot na šolo, v kateri vas Učitelj uči, na svet pa 

kot na obsežno področje dela, kjer lahko uporabite, kar ste se naučili. 

18 Ta svet je pravo področje za delo. V njem so bolečina, bolezen, greh v vseh oblikah, pokvarjenost, 

nesoglasja, zablodela mladost, dostojanstvena starost, zloraba znanosti za zlo, sovraštvo, vojne in laži. 

19 To so polja, na katerih morate delati in sejati. A če se vam zdi boj, ki vas čaka med ljudmi, 

velikanski - resnično, povem vam, čeprav je velik, ga ni mogoče primerjati s tistim, ki ga morate začeti 

sami: z bojem duše, razuma in vesti proti strastem mesa, njihovi samoljubnosti, sebičnosti in 

materializaciji. In dokler ne premagate samih sebe, kako lahko svojim bratom iskreno govorite o ljubezni, 

poslušnosti, ponižnosti in duhovnosti? 

20 Zavedajte se, da imate najmočnejšega sovražnika v sebi. 

Ko ga boste premagali, boste zmaja s sedmimi glavami, o katerem vam je govoril apostol Janez, videli pod 

svojimi nogami. Le tako boste lahko v resnici rekli: "Lahko dvignem obraz k svojemu Gospodu in mu 

rečem: Gospod, sledil ti bom." Takrat tega ne bodo izrekle le ustnice, ampak tudi duh. 

21 Če bi oči vašega telesa lahko za trenutek zagledale vašega duha, bi bili zaslepljeni, ko bi vedeli, 

kdo ste in kakšni ste. Spoštovali in pomilovali bi se ter občutili globoko bolečino, ko bi videli, kam ste to 

luč prinesli. 

22 Danes sem prišel, da vam povem, kdo ste, ker sami sebe ne poznate. Vedno znova govorite, da 

imate duha, ne da bi vedeli, kaj to pomeni, ne da bi vsaj verjeli, da imate duha, saj ga niste videli, kot ste si 

želeli v svojem materializmu. Če je ne poznate, kako jo lahko razvijete? 

Ne bodi več ječa ali usmrtitelj svojega uma. Naj telo ne bo njegov lastnik ali gospodar. Naj se 

osvobodi, naj zavrača posvetna nagnjenja mesa, kot človek odganja volka, ki ga čaka na vsakem koraku. 

23 Tisti, ki notranje čutijo, da so me razumeli, in verjamejo, da izpolnjujejo svojo nalogo, bodo 

pomagali tistim, ki jim sledijo. Vendar mi še ne ponudite svojih sadov, kajti delo, ki ste ga ustvarili - ne le 

v tem času, ampak v vseh časih -, še ni vredno mene. 

24 Ne sramujte se tega in ne izgubite poguma. Če bi vam rekel, da ste že dosegli popolnost in da vaša 

dela nimajo pomanjkljivosti, ali bi se trudili nadaljevati pot svojega duhovnega zorenja? 

25 Ne stojte več na mestu, ne strmite v preteklost. Za seboj si pustil bolečino, solze in grehe. Mesto 

Sodomo ste pustili za seboj, ne obračajte se več k njemu. To je bilo mesto greha. Odpravite se v novo 

deželo, katere izviri kristalno čiste vode in rodovitna polja bodo naredili vaše življenje lepo in srečno. 

26 Glejte, pred duhom človeštva se odpirajo številne poti. Vendar vam povem, da na tem svetu ne 

vidim niti ene popolne verske skupnosti, čeprav so nekatere utemeljene na mojem nauku. Ne prihajam v 

nasprotju z besedo, ki sem vam jo dal v drugi dobi, ne morem zanikati samega sebe. Vendar vas 

sprašujem: Kje je ta beseda, to učenje? Iščem ga v srcih ljudi in ga ne najdem. Ohranila se je v starih in 

zaprašenih knjigah, med ljudmi pa so celo taki, ki so si jo drznili ponarediti. Zato vam pravim, da med 
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vami ne najdem popolne verske skupnosti. Namesto ljubezni in usmiljenja, ponižnosti in pravičnosti 

namreč najdem le obrede, tradicije in nečimrnosti, veliko trpljenja in nevednosti. Toda to so napake, ki me 

ne dosežejo. Do mene pridejo le ljubezen, krotkost, pravičnost in potrpežljivost. 

27 Kdor ljubi, živi moj nauk. Kdor čuti bolečino sočloveka, trpi zaradi njega in ga tolaži, je moj 

učenec. Mojster je tisti, ki uči kreposti z dejanji, s svojim življenjem. Kdor v resnici ljubi svojega brata, je 

moj vreden otrok. 

28 Kdor pozna moj zakon in ga skriva, se ne more imenovati moj učenec. Kdor posreduje mojo 

resnico samo z ustnicami, ne pa tudi s srcem, me nima za zgled. Kdor govori o ljubezni in s svojimi deli 

dokazuje nasprotno, je izdajalec mojih naukov. 

29 Kdor zanika Marijino čistost in popolnost, je neumen, saj v svoji nevednosti izziva Boga in zanika 

njegovo moč. Kdor ne priznava moje resnice v tretji dobi in zanika nesmrtnost duše, še vedno spi in ne 

upošteva prerokb iz preteklih časov, ki so napovedale razodetja, ki jim je človeštvo priča v tem času. 

30 To je razlog za moje tretje razodetje. Nisem se pojavil v sinagogah ali cerkvah, ker niso moja hiša. 

Kamniti templji, ki so jih zgradile človeške roke, ne morejo biti moj tempelj, ampak je to samo srce ljudi, 

kjer je oltar njihove ljubezni, luč njihove vere in daritev njihovih zaslug. 

31 Iščem srca in duše, da bi se v njih razkril. 

32 Če želite, da resnica živi v vas, prakticirajte ljubezen, širite svetlobo z besedami, deli in mislimi, 

zdravite tiste, ki so bolni na duši in telesu. 

33 Če se nekateri dvignejo kot moji sovražniki, jih ne obravnavam kot take, ampak le kot potrebne. 

Tiste, ki mislijo, da so učenjaki, in zanikajo moj obstoj, gledam z usmiljenjem. Tiste, ki me želijo uničiti v 

srcih ljudi, imam za nevedne, saj verjamejo, da imajo moč in orožje za uničenje tistega, ki je avtor 

življenja. 

34 Samo bitje, ki bi bilo vsemogočno kot jaz, bi se lahko borilo z menoj. Toda ali verjamete, da bi 

bilo, če bi iz mene nastalo božanstvo, to proti meni? Ali pa verjamete, da lahko nastane iz ničesar? - Nič 

ne more nastati iz ničesar. - Jaz sem Vse in se nikoli ne rodim. Jaz sem začetek in konec, Alfa in Omega 

vsega ustvarjenega. 

35 Si predstavljate, da bi lahko eno od bitij, ki sem jih ustvaril, seglo do Boga? Vsa bitja imajo meje, 

in če hočeš biti Bog, moraš biti brez meja. Tisti, ki so gojili sanje o moči in veličini, so padli v temo 

lastnega ponosa. 

36 V meni ne more obstajati sebičnost. Ker sem torej velik v svoji božanskosti, je bila moja volja, da 

ste tudi vi veliki. Vem, da dokler ste majhni, boste šibki in mi ne boste mogli slediti, me razumeti in 

ljubiti. Zato vas iščem, da bi vas učil in vas naredil velike v duhu in razumevanju. Rad te imam in želim se 

počutiti blizu tebi. Oče ne bo nikoli srečen, dokler bo vedel, da so njegovi otroci odsotni in da trpijo. 

37 Hiša mojega Očeta je pripravljena za vas. Ko boste prišli do njega, boste v njem uživali v resnici. 

Kako naj oče živi v kraljevski sobani in uživa v okusni hrani, če ve, da so njegovi otroci kot berači pred 

vrati njegove lastne hiše? 

38 Moji otroci, s kršitvami mojega zakona ste si sami pripravili sodbo. Spotikali ste se na poti, ker ste 

verjeli, da sem vas kaznoval, in me imenovali neusmiljenega, pri tem pa ste pozabili, da je tisti, ki ga 

imenujete nepravičnega in neusmiljenega, vaš nebeški Oče. 

39 Ali niste prepoznali Očetove ljubezni v strogem sodniku prve dobe? In ali niste odkrili Očeta v 

ljubečem Mojstru druge dobe? Spomnite se, da sem vam rekel: "Kdor pozna Sina, pozna Očeta". 

40 Danes, ko vam govori moj Sveti Duh, vam v resnici govorita Očetova modrost in Sinova ljubezen. 

41 Ne želim vas ponižati s svojo veličino in se z njo hvaliti, vendar vam jo vseeno pokažem, kolikor 

je to po moji volji, da bi občutili največje veselje, da imate za Očeta Boga vse moči, modrosti in 

popolnosti. 

42 Veselite se misli, da nikoli ne boste doživeli konca moje moči in da bolj ko se bo razvijal vaš duh, 

bolje me boste prepoznavali. Kdo se ne bi strinjal, če bi vedel, da ne bo nikoli dosegel veličine svojega 

Gospoda? Ali se niste na zemlji dogovorili, da boste v primerjavi s svojim zemeljskim očetom mlajši po 

letih? Ali mu niste prostovoljno podelili izkušenj in pooblastil? Ali nisi bil vesel, ko si videl, da imaš za 

očeta močnejšega moškega od sebe - ponosnega, pogumnega in polnega vrlin? 

43 učenci, nikoli ne uporabljajte te luči, ki sem jo položil v vas, za zlo. Na to vas opozarjam, ker se bo 

ta oblika mojega pojavljanja kmalu končala in ker je milost, ki sem jo izlil med vas, tako velika, da se 
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bodo nekateri, ko me bodo videli odhajati, v svoji nerazumnosti počutili svobodne in bodo svojo oblast in 

duhovne darove uporabljali samo zato, da bi se povzdignili pred ljudmi. 

44 Kajti gorje tistim, ki iščejo laskanje, nečimrnost in denar! Zaradi bolečin in preizkušenj bodo 

njihovi bratje prišli k njim in se jim poklonili, da bi dobili kapljico zdravilnega balzama. Toda gorje tistim, 

ki se imajo za bogove in se ne zavedajo, da se je njihova oblast spremenila v zlobo in njihova luč v temo! 

Gorje mojim dobrim učencem, ker bodo morali trpeti zaradi njih, ker bo nastala zmeda! 

45 Kadar koli želite vedeti, ali je pot, po kateri hodite, pot razvoja navzgor, se posvetujte z vestjo, in 

če je v njej mir in če sta v vašem srcu doma dobrodelnost in dobra volja do bratov, boste prepričani, da 

vaša luč še vedno sveti in da vaša beseda tolaži in zdravi. Če pa odkrijete, da so se v vašem srcu 

ukoreninili pohlep, slaba volja, materializem in mesenost, ste lahko prepričani, da je vaša luč postala tema, 

prevara. Ali želite - ko vas bo Oče poklical - namesto zlate pšenice prinašati nečisto žetev? 

46 Te besede ohranite v svoji notranjosti, da bodo neizbrisne. Izpolnite (ukaz) v svojem življenju s 

krotkostjo in imeli boste mir. Želim, da bi bil kruh sladek v vaših ustih, da vaš dom ne bi bil krhka ladja, 

da bi bili enotnega mnenja, tako da ko bodo k vam prišli tisti, ki ne verjamejo v to besedo, viharni veter 

njihovih besed in zlih namenov ne bi zamajal vaše vere. 

47 V drugi dobi je mnoge vznemirila moja navzočnost v Jezusu, ker je povzročila razdor v družinah. 

Od petih, ki so živeli v eni hiši, so bili trije proti dvema in dva proti trem, in medtem ko so mi trije sledili, 

sta me dva zavrnila. Enako se dogaja tudi v tem času. Obstajajo domovi, kjer me je oče spoznal, tovarišica 

in otroci pa so se dvignili proti njemu. Pri drugih je žena, mati družine, prišla k meni in mi s solzami v 

očeh rekla: "Učitelj, sledim ti in hočem, da ti sledijo tudi moji. Toda oni, moji lastni otroci, so me napačno 

ocenili." 

48 Kako redke so družine, v katerih vsi v popolni harmoniji sledijo mojim navodilom! 

49 Tako to ljudstvo prenaša nerazumevanje sorodnikov in sosedov, odrekajo jim kruh, pred njimi 

zapirajo vrata, pripravljajo jim pasti ter jih obrekujejo in lažno pričajo. Ne bojte se, bodite močni, kajti 

tisti, ki vas najbolj napačno ocenjujejo, bodo tisti, ki bodo v kesanju prišli iskati pot, po kateri hodite. 

50 Ljubim te in te bom vedno rešil, na svoji življenjski poti pa boš deležen moje milosti, po kateri 

bodo tudi neverniki presenečeni, ko bodo videli, da imaš mir v srcu, kruh na mizi in moč v duhu. 

51 Da bi vam pomagal, vam pošiljam svoje nežno maziljenje, o učenci. Ko se Moj Božanski žarek 

vrne k meni, bo Moj mir ostal v vas. Danes pa vam Mojster pravi: "Ljudje, zbudite se! To ni čas za spanje. 

Nevihte vas vsak trenutek bičajo, vi pa morate ostati močni. To je čas presoje in razmisleka: pustijo se 

mor, lakota, vojna, smrt ter vse vidne in nevidne stiske in nadloge. Molite in delajte v tišini. Ne ugašajte 

svoje svetilke in ne skrivajte daru, ki ga imate. Vedno bodite pripravljeni sprejeti tistega, ki trka na vaša 

vrata, in potem si boste za zgled vzeli zveste Device iz moje prilike - tiste, ki so z gorečo svetilko čakale 

na čistega zakonca. 

52 Vaša duhovnost bo vplivala na misli vseh, ki jim želite pomagati. Tako boste lahko osvetlili pot 

svojim bratom, ki vas vodijo na zemlji. Vrata svojih src bodo imeli odprta in sprejeli tujca ter mu 

posredovali sporočilo miru, ki jim ga bom dal. 

53 Ta narod bo imel med drugimi narodi na zemlji težko nalogo. Toda za to bom najprej iztrgal vsak 

plevel za korenino. Povzročil bom, da bodo ljudje odvrgli masko hinavščine in svoja srca napolnili z 

iskrenostjo, bratstvom in svetlobo. Tudi na duhovnem področju bo moral ta narod dajati zgled, vendar je 

nujno, da poduhovi svoje čaščenje Boga ter izkorenini verski fanatizem in malikovalske kulte. 

54 Moj nauk morate živeti vi, da bi mu drugi lahko verjeli; ko pa se bo to ljudstvo duhovno dvignilo, 

se bodo v vseh predelih zemlje pojavili razsvetljeni ljudje, da bi širili Moj nauk. Takrat se mi bodo 

zahvalili, ker se ne bodo počutili osamljene in bodo spoznali, da imajo vsi darove milosti. Preden so prišli 

na zemljo, so jih namreč prejeli od moje očetovske dobrote zaradi zaobljube, da bodo izpolnili svoje 

poslanstvo. 

55 Blagor tistemu, ki razvija svoje duhovne darove in ga vodi le notranji glas vesti, kakor preroka 

Janeza, ki ga imenujete Krstnik, ki je šel svojo pot razsvetljen z lučjo, ki jo je prejel od svojega Gospoda. 

Kdo drug bi ga lahko učil ali mu govoril v puščavi? 

56 Vstani za novo življenje, o ljudje, ne padaj v pogubo! Ne pozabite, da sem vas vedno imenoval 

"otroci luči". Naj v vašem duhu vsak dan zasije vsaj iskrica svetlobe. "Kako se lahko to zgodi?" me 

sprašuje tvoje srce. Na to odgovarjam, da je človeštvo polno ljudi, ki potrebujejo pomoč, in da jim lahko 
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daš nekaj od tega, kar imaš kot duhovno bogastvo. Že zdavnaj sem vas določil za to nalogo in to, kar sem 

storil v tem času, ko sem zaznamoval vaša čela, je le potrditev usode in duhovnih darov, ki ste jih prejeli 

od mene od samega začetka svojega obstoja. Mir, moč, večna luč, oblast nad zmedenimi dušami, dar 

zdravljenja, (notranja) beseda, duhovna molitev in številni darovi, ki krasijo vašega duha, so orožje, s 

katerim lahko ustvarite mir v tem narodu, ki bo rodovitna zemlja za preroke, odposlance, mojstre in 

apostole dobrega. 

57 Ko se bodo vse te prerokbe izpolnile in bodo ljudje v Svetem pismu iskali kakršno koli napoved o 

njih, bodo presenečeni, ko bodo na vsakem koraku našli jasen prikaz vsega, kar so vaše oči videle v tem 

času in kar bodo videle v prihodnjih časih. Tedaj bo človeštvo reklo: "Resnično, to je tretji čas, drugi 

prihod Gospodov! 

58 Nekaterim se bo zdelo, da je to ljudstvo deležno privilegija; toda pozneje se bo ves svet zavedel, da 

je bil Gospodov Duh brez milosti izlit na vso njegovo vesoljno družino. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 74  
1 To je ura milosti, v kateri sem se razodel med ljudmi zaradi vašega duhovnega napredka. Ko me 

slišite, se odvrnete od sveta in se duhovno zberete. 

2 Resnično začutite, da ste za mojo mizo in čakate, da vam razdelim kruh in dam vino. Veste, da 

vam govorim v prenesenem pomenu in vas spominjam na svojo besedo druge dobe, kajti kruh je moja 

beseda in vino je božansko bistvo, ki je v besedi. 

3 Kruh in vino, telo in kri, mana in voda, vse to so simboli besed, ljubezni in življenja, ki so večna 

hrana vašega duha. 

4 Manna v puščavi in voda iz skale sta v svojem času simbolizirala kruh in vino Duha; to sta ista 

simbola, ki sem jih uporabil pri zadnji večerji, ko sem jim, obkrožen s svojimi učenci, rekel: "Jejte in pijte, 

to je moje telo in to je moja kri." S tem naukom sem odprl novo dobo za človeštvo, dobo ljubezni. 

5 Danes se okoli mene zbirajo novi učenci in množice spet hodijo po mojih stopinjah. Toda sredstva, 

s katerimi vam delam božanske nauke razumljive, niso več samo alegorija ali prilika, ampak je to 

nezmotljiva Beseda, ki govori vašemu umu z božanskim bistvom, ki ga lahko dojamete samo z duhom. 

6 Učenci, razmišljajte o teh naukih in sčasoma boste razumeli, da se čas alegorij in simbolov bliža 

koncu, saj vam duhovni razvoj in duševni razvoj omogočata boljše razumevanje resnice. 

7 Jaz sem med vami, čeprav se me ne morete dotakniti z rokami ali me videti s svojimi smrtnimi 

očmi. Prihajam v duhu, da vam spregovorim in vas naučim, kako me iskati v svojih molitvah. 

8 O svoji novi manifestaciji ne bom pustil nobene materialne sledi, tako kot je nisem pustil v drugi 

dobi, čeprav sem živel med vami. Človeštvo je nagnjeno k malikovanju in posvečanju materialnih stvari, 

da bi jih imelo za božanske in jih naredilo za predmet svojega čaščenja. Kaj bi človeštvo storilo, če bi 

lahko ohranilo moje telo, križ mojega mučeništva ali kelih zadnje večerje z mojimi učenci? Toda vse je 

bilo izbrisano, tako da je v duhu človeštva ostalo le Moje božansko bistvo. 

9 Že v davno minulih časih sem iz oči ljudi odstranil predmete, ki so služili kot simboli, in glasnike 

ali oznanjevalce besede. Prvič, ko je bil Mojzes na gori, je izginil od svojega ljudstva, ki ga je malikovalo. 

Elija, prerok ognja, je izginil v "oblaku", ki ga je odnesel z zemlje. Oba sta tako kot Jezus v dušah pustila 

le sled svojih del kot duhovno bistvo. 

10 Zdaj sem tu, da izpolnim eno od svojih obljub in združim vse generacije v eno ljudstvo ter ljudi 

različnih ras v enem in istem apostolstvu. 

11 Človeštvu zapuščam še eno oporoko, polno svetlobe in jasnosti. Poglejte, kako je verski fanatizem 

pri nekaterih mojih otrocih dosegel najvišjo stopnjo, pri drugih pa sta materializem in pomanjkanje vere 

postala plen njihovih duš. Oba čaka velika in krvava bitka, dokler med ljudmi spet ne zasije luč in jim 

omogoči, da začutijo pravi mir, ki izvira iz ljubezni enih do drugih. 

12 Ob resničnem kaosu strasti in svetovnih nazorov se bodo morali ljudje izpostaviti kot priče in 

nosilci mojih novih naukov. Da bi našli vero, se bodo morali pripraviti in obleči v ponižnost, poslušnost, 

duhovnost, moč in usmiljenje. 

13 Ne bojte se nevihte, ljubljeni učenci, kajti jaz bom z vami v čolnu, in če verjamete vame, ne boste 

pogubljeni. Borili se boste polni vere, saj menite, da tako kot vi prejemate blagoslov moje besede, si jo 

zaslužijo tudi vsi vaši bratje, saj je že veliko tistih, ki jo pričakujejo. 

14 Ne recite, da je moj nauk težko izvajati ali da vam nalaga hude težave. Tisti, ki mi sledijo z 

ljubeznijo, ne čutijo bremena svojega križa. 

15 To je moja beseda, vtisnite si jo v duha, kajti kmalu boste od nje odvisni. 

16 Prebudilo vas je zvonjenje melodičnega zvona, njegov zvok je odmeval v vašem duhu, nato pa ste 

se spomnili, da je to dan milosti, ko se vam prikaže Mojster. Hitro si vstal z željo, da bi slišal to božansko 

besedo, ki je življenje za tvojega duha in napolnjuje tvoje srce z zaupanjem. 

17 Resnično, moja beseda vam razkriva pot, ki so vam jo nevihte življenja skrile. Razumite, da sem 

vam tako blizu kot vsem ljudem; moja luč je z vsemi. - V tem času bodo mnoge duše stopile na pot 

svetlobe in ne bodo več blodile. Presenečeni bi bili, če bi videli, da se po mojih sledeh najhitreje podajo 

trdosrčni in trdovratni ljudje. Razlog je v tem, da sem vsem dal potreben čas, da se prebudijo v svetlobo 

duhovnega življenja. 
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18 Koliko v grehu zatrtih ljudi je v tem času prišlo poslušat mojo besedo in so mi, še preden sem 

končal svoj govor, v solzah rekli: "To si ti, Učitelj!" To se je zgodilo, ker je moja čista, prijazna in 

prepričljiva beseda spregovorila v srcu teh ljudi. In povem vam, da tisti, ki je enkrat občutil mojo 

navzočnost, se ne bo mogel slepiti z lažnimi pretvarjanji. - Vi, ki ste me slišali v tem času, se opremite, da 

boste znali pričevati o meni, kajti moj nauk morate predstaviti tako, kot sem vam ga razodel, in ne po 

svojem okusu ali volji. 

19 Tako kot ste imeli na svoji življenjski poti prijatelja, ki vam je prinesel veselo novico, tako bo tudi 

vse človeštvo, ki tava v svetu truda, prejelo namig, da je Gospod navzoč, in me bo slišalo. 

20 Kaj bi se zgodilo z vami, če v svojem usmiljenju ne bi skrajšal dni vaše stiske? Vsi bi bili že 

zdavnaj mrtvi. V tem času iščem grešnike, da bi jim dal nalogo pri svojem božanskem delu in jim povedal, 

da jih moja ljubezen nikoli ni izključila. Kakšno zadovoljstvo in veselje bosta nekoč v teh dušah, ko bodo 

z izvajanjem dobrodelnosti dosegle duhovni vzpon. - V neskončnosti obstaja ljubezen, ki je Očetova in ki 

si želi le, da bi vas odrešila in da bi dosegli večni mir. 

21 Od leta 1866 sem ponovno odprl izvir svoje ljubezni, ki se je izlila na vas kot tolažba in razodetje. 

Nisem čakal na dan svojega odhoda, da bi vam rekel, naj začnete uresničevati moje nauke, ampak sem 

vam od prvega trenutka, ko ste jih slišali, rekel: "Izvajate usmiljenje, tolažite bolne, govorite o mojem 

novem razodetju, prinašajte potrebne in izgubljene." To pa zato, ker nisem hotel, da bi postali teoretični 

učenci, ki čudovito govorijo o mojem delu in ne znajo iztegniti roke, da bi se dotaknili bolnika in mu 

olajšali bolečino. Ali ni bilo tvoje srce polno veselja, ko se je neozdravljivo bolan človek zaradi tvoje skrbi 

in molitve vrnil k življenju in si slišal, kako so te njegova usta blagoslovila? 

22 Zelo blizu je čas, ko ti moji otroci ne bodo več prenašali moje besede. Odšel bom in Mojster vam 

ne bo več dajal teh navodil. Želim si, da bi se želja po dejavni dobrodelnosti v vaših srcih do takrat očistila 

in da bi duhovnost našla pot v vaša življenja. Elias, vaš duhovni pastir, je napovedal moj prihod k vam in 

napovedal tudi dan mojega odhoda. 

23 Moja beseda, ki je preprosta in skromna v svoji obliki, je globoka v svoji vsebini in tako bo do 

zadnjega dne. Ne prosite me, naj vam govorim z izbranimi besedami, saj jih vaš duh ne potrebuje, da bi 

razumel moja navodila. 

24 Poznam tiste, ki moj nauk uresničujejo po moji volji, in tiste, ki se oddaljujejo od bistva svojega 

bitja. Nič ni skrito pred mojo modrostjo in resnično vam pravim: če me želite doseči, se povzpnite po 

lestvi ljubezni, usmiljenja, pravičnosti in ponižnosti. 

25 Ne prizadevajte si, da bi to duhovno delo spremenili v materialno delo v upanju, da boste videli 

njegove sadove tukaj na zemlji. Ne dvomite v zmago mojega nauka, verjemite vanj in lahko boste 

spremenili ravnine v gore in puščave v zelene pašnike. Spomnite se, da so v drugi dobi, ko je Jezus umrl 

na križu in so ga zapustili njegovi učenci razen Janeza, mislili, da je vsega konec. Kljub temu je kasneje v 

srcih začelo kaliti božansko seme, ki ni moglo umreti, ker ga je nenehno zalivala kri mučencev - kri, ki je 

bila ljubezen in vera. 

26 Povem vam, da je treba v tem času moje božansko seme zalivati z deli usmiljenja, s solzami 

kesanja in sprave. 

27 V tem času sem vas osvobodil novega suženjstva: skušnjav, užitkov in vrlin, ki so kot tiranski in 

kruti faraon, ki vas je priklenil na verige. Jutri bo človeštvo praznovalo to novo osvoboditev - ne s 

praznovanji ali tradicijami, temveč z duhovno ljubeznijo enega do drugega. 

28 Ženske žrtve, ki ste jih darovali na Jehovovem oltarju, je sprejel. Vendar to ni bila najboljša oblika 

za dvigovanje duha k Gospodu. Potem sem prišel k vam kot Jezus, da bi vas naučil Božjo zapoved, ki 

pravi: Ljubite drug drugega. Zdaj vam povem, da so bili nauki, ki sem vam jih dal v drugi dobi po 

Jezusovih delih, včasih spremenjeni in včasih slabo interpretirani. zato sem prišel, kot sem vam napovedal, 

da vam osvetlim svojo resnico. Moja žrtev je preprečila številne živalske žrtve in naučila sem vas 

popolnejšega čaščenja Boga. Moje novo razodetje v tem času bo povzročilo, da bo človeštvo razumelo, da 

ne smete uporabljati simboličnih oblik čaščenja, ne da bi prej ugotovili njihov pomen, saj so le alegorični 

prikaz mojih naukov. 

29 Preden me srce začuti, se mu prikaže Elija in mu pove, naj se pokesa svojih grehov, ker se bliža 

Gospod. Enako je storil v drugi dobi po Krstniku, ko jim je ukazal, naj se pokesajo in očistijo, ker se bliža 

nebeško kraljestvo. 
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30 Moja očetovska ljubezen dosega misli in srca mnogih ljudi, ki me ta trenutek poslušajo. To je 

napovedani čas, ko se Duh resnice spusti k ljudem. Slišite njegov glas v neskončnosti, prepoznajte ga v 

nevidnem, začutite ga v svojem srcu. Moja ljubezen in moj navdih pomagata vašemu duhu, da se dvigne in 

sprejme moje nauke. 

31 Ljudje so napačno razlagali moj zakon in izkrivljali moje nauke. Zato v tem času izlijem svojo 

svetlobo na vsakega duha in vsak um, da se boste naučili razumeti lekcijo, ki sem vam jo dal skozi 

življenje. Ta svet, ki je bil dom nepopolnih bitij, duš v spravi, bo postal kraj svetlobe in poduhovitve. 

Danes moja pravičnost čisti polja in izriva plevel s koreninami, da bi ga uničila z ognjem sprave in 

ljubezni. 

32 Zaradi bratomornih vojn, ki so bile razglašene že v davnih časih, se iz dneva v dan tresete. Poročila 

o njih vas vznemirjajo, zaradi njihovih posledic pa se vam ulijejo solze. Ljudje, ki s svojo željo po oblasti 

in sovraštvom povzročajo vojne, so moji otroci, ki me iščejo na oltarjih in me častijo v tabernakulih, ne da 

bi se zavedali, da mi namesto daru ljubezni ponujajo kri svojih žrtev. Ah, slepci, ki se v svoji aroganci 

čutijo neomejene vladarje in pozabljajo, da so v primerjavi z Mojo Božanskostjo zelo majhni! - Človeška 

nečimrnost je dosegla svojo mejo, zato jim moram dati čutiti svojo prisotnost in moč. Ni treba, da 

uporabim vso svojo vsemogočnost, da vam dokažem svojo veličino. Dovolj je že šibek potisk ali rahel 

dotik naravnih sil, da neumnemu in nečimrnemu človeku dokažem njegovo majhnost. 

33 Tako kot je bilo takrat odpravljeno zlato tele, bo v tem času izginilo tudi čaščenje bogastva. Tako 

kot so bili trgovci pregnani iz templja, bodo zdaj trpeli tisti, ki izkoriščajo šibkost in nevednost ter se 

okoriščajo z bolečino sočloveka. 

34 Ljudje so začeli boj s svojim Gospodom, a kamor koli se obrnejo, vidijo, da jim zapiram pot za 

njihova zla dejanja. Tisti, ki v tej bitki ne prisluhnejo glasu svoje vesti, pa jih čaka smrt in sodba, nato pa 

sprava. 

35 O učenci, ki me poslušate - raziskujte razodetje šestega pečata! Tam boste odkrili vse, kar danes 

vidite, slišite in doživljate. Če pa verjamete v mojo besedo, jo spoznajte in ohranite v svojih srcih. Leto 

1950 je namreč že zelo blizu in ob koncu tega leta ne boste več slišali mojega glasu v tej obliki. 

36 Človeštvo obdaja vihar. Resnično, povem vam, da moja beseda ne bo povečala vaše zmede. To je 

svetloba, ki usmerja vašega duha in osvetljuje vaš vpogled ter vam pomaga pri duhovnem razvoju. 

37 Znova sem z vami in vas spominjam na vaše poslanstvo ljubezni med človeštvom. Medtem Elija 

povsod išče izgubljene ovce, da bi jih na svojih ramenih pripeljal v ovčjo čredo in našel ljubezen 

njihovega Stvarnika. 

38 Zapomnite si, da sem jaz Pot, ki vabi tistega, ki jo je pozabil. Svojo besedo širim med vas, da boste 

jutri o njej pričevali s svojimi deli ljubezni. Mnogi bodo poiskali preproste hiše, v katerih sem se 

izkazoval, in vas spomnili na čase, ko sem vam govoril prek Nosilca glasu, da jim boste lahko razložili, 

kako sem se izkazoval, ter dejanja ljubezni in čudeže, ki sem jih storil med vami. Pod temi strehami bo 

ostal le spomin, kajti moja beseda in njen odmev bosta ostala v vaših srcih. - Trenutno pripravljam mlade, 

da bodo pozneje sprejeli tiste, ki niso slišali moje besede in potrebujejo ljubečo pomoč. Koliko jih bo 

jokalo, ker me niso slišali! a pravim vam tudi: koliko tistih, ki so me slišali, bo jokalo, ker se niso 

pripravili, in ko bodo spoznali, da se moja beseda ne kaže več, bodo spoznali, da niso izkoristili Očetovega 

daru ljubezni, da bi se naučili njegovega božanskega nauka, njegovega nauka o neskončnem usmiljenju in 

ljubezni Pogledali bodo na kraj, kjer je Nosilec Besede sedel, da bi izročil Božjo Besedo, in videli bodo le 

praznino. 

39 Leta hitro minevajo, so kot trenutki; kmalu me ne boste več slišali, zato vam pravim: pustite, da 

vas ozdravim, božam in tolažim ter vam dam svoja navodila. Prišel sem, da vam pustim opremo, toda če 

ste šibki v veri in volji, boste zboleli in kdo na svetu vam bo lahko govoril, vas poučil in ozdravil, kot sem 

to storil jaz? 

40 Če bi vam rekel, da sem se vedno želel neposredno povezati z vašim duhom in v vašem srcu slišati 

svoj glas, mi ne bi verjeli. Toda le vaša zemeljskost in dvom sta bila razlog, da se je Gospod dal spoznati 

po določenih organih razumevanja, ki jih je pripravil s svojo ljubeznijo, da bi me tako lahko slišali in s 

preučevanjem mojega nauka dojeli veličino mojega usmiljenja. 

41 Če bi vam rekel, da se vaša duša med spanjem vašega telesa občasno odcepi, se približa pragom 

onstranstva in me išče, bi dvomili. Vendar ste bili brez opreme in vere, da bi te trenutke duhovno 
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izkoristili, zato sem moral obuditi vidce in preroke, da bi vam pomagali in vam spregovorili o jutru, vas 

pretresli in vas opomnili, naj se zbudite in molite. 

42 Ali verjamete, moje ljudstvo, da je ta oseba, po kateri se razodevam, tista, ki vam daje Besedo? Ne, 

otroci moji, to je vaš Gospod. - Ali verjamete, da je Božji Duh v prinašalcu besede, ko ta govori? Tudi to 

ni res. - Povedal sem vam, da je žarek moje svetlobe dovolj, da razsvetli in navdihne njegov umski organ 

ter mu na usta položi neizčrpen tok besed, polnih pomembnih naukov, ki so dokaz za nevernika. V tem 

času me pozorno poslušajte, da boste močni za prihajajoče čase preizkušenj. 

43 Preden ste sprejeli mojo duhovno navzočnost, ste molili k nebeški Materi in jo prosili, naj vam 

pomaga pripraviti svetišče zame v vaših srcih. Za to vas blagoslavljam, moji učenci. Poslušajte mojo 

besedo, ki je pot, ki vodi k popolnemu, k večnemu. 

44 Sprašujete me: kakšni so božanski domovi in življenja popolnih bitij? Resnično, pravim vam, ne 

sprašujte, česar v tem trenutku ne morete razumeti. Delujte po mojih zakonih, to dejanje vas bo popeljalo 

korak za korakom višje na lestvi do popolnosti, s katere boste lahko videli, občudovali in spoznali, koliko 

je Oče pripravil za srečo svojih otrok. 

45 Čeprav je bil vaš duh prebivalec duhovnega kraljestva, je videl zelo malo in o tem življenju ne ve 

skoraj ničesar. Kako boš od tu razmišljal o pragovih tega, čemur praviš blaženost ali nebesa? 

46 Oči vašega telesa so lahko gledale kvečjemu najbližje zvezde; vaša znanost vas ni pripeljala veliko 

dlje in vaš duh, ki bi lahko odpravil razdalje in človeku razkril nevidno, ko v sebi in zunaj sebe čuti 

duhovno znanje, ki ga obdaja, se prepusti materializmu sveta, se zlije s svojim telesom in namesto da bi se 

vzpenjal, se ponižuje in namesto da bi občudoval, dvomi. 

47 Včasih, ko se čudite čudesom stvarstva, osuplo vzkliknete: "Gospod, kako velika je Tvoja moč!", 

ne da bi se zavedali, da je vse, kar vas obdaja, le slab odsev tega, kar je večno življenje. 

48 Res je, da želim s svojimi besedami zbuditi vaše zanimanje za duhovno življenje, vendar razumite, 

kaj vam pravim: da bi dosegli to življenje, morate to doseči z razvojem svojega duha in ne le z razvojem 

svojega razuma. Inteligenca, srce, čustva in vse vaše sposobnosti se morajo združiti z duhom, potem boste 

dosegli potreben višji razvoj, da boste lahko gledali slavo svojega Očeta. Če pa se duh zaupa sposobnosti 

uma in se ji prepusti, bo njegova sposobnost spoznavanja omejena, tako kot vse človeško. 

49 Nebesa niso določen kraj v vesolju, moja slava je povsod, v duhovnem in materialnem svetu. Ali 

ne pravite, da je Bog v nebesih, na zemlji in povsod? Razumite torej, kar govorite, da boste razumeli, da 

mora biti tam, kjer je Bog, tudi njegova slava. 

50 Želim, da prebivate v tem neskončnem Očetovem domu, da se duhovno povzdignete, da boste 

kjerkoli v vesolju občutili božansko blaženost, da boste uživali večno življenje in izkusili prisotnost 

Stvarnika. To goro so dosegli le tisti, ki so si za zgled vzeli mene, za svojo pot pa ljubezen. 

51 Kdor razume ta nauk, se mora zavedati, da je ta svet le majhno bivališče, ki za trenutek zadrži 

duha, da bi mu razkril temeljne nauke. Od najstarejših časov je gorela bakla vere, da bi z duhovno 

svetlobo osvetlila pot ljudi. Toda kako malo jih je, ki so se ji pridružili! Kako malo jih je vztrajalo na tej 

poti in kako veliko jih je moralo, ko so prišli na razpotje, kjer jih je ustavila smrt, stopiti pred duhovnega 

kot tujci, ne da bi poznali poti, zakone in dolžnosti duhovnega sveta, ki je pravi dom duha! Kako krivični 

ste bili do sebe! 

52 Danes vam razlagam svoje nauke, da bi se pokesali in se zavedali cilja, ki ga zasledujete, ter stopili 

na pot resničnega življenja. In ko vas bo smrt osvobodila mesa, se bo vaša duša lahko dvignila in dosegla 

duhovni svet, ne da bi jo premagala zmeda, ki je nekaj hujšega od smrti. Ko boste vse to spoznali, boste 

lahko živeli v prepričanju, da ste le začasni prebivalci zemlje, majhni otroci, ki so morali iti skozi to šolo. 

Ne preklinjajte svojega telesa, ki je nepokorno in uporno, niti ne sovražite življenja na tem svetu, ki ste ga 

imeli za zavajajoči raj, poln skušnjav in brezen. Kajti to meso, ki ga imate kot sredstvo za življenje na tej 

zemlji, ne bo ovira za vaš duhovni razvoj navzgor ali za kreposten način življenja, če boste znali obvladati 

njegove slabosti, strasti in težave, da bi v vaših srcih vzklilo le seme duhovnosti. Potem ta zemlja in 

narava, ki obdaja človeka, vsebujeta nove lekcije in tudi skrivnosti, ki jih bodo spoznali prihodnji rodovi. 

53 Bolečina Mojstra ne bo več ozdravljala ljudi, niti vojne, ki prizadenejo aroganco narodov, niti 

trpljenje, ki očiščuje srce ljudi. Ljudem tistega časa bodo dana druga, doslej neznana spoznanja, ki vam jih 

danes sporočam. 
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54 Blagoslavljaj svojo bolečino, ne briši svojih solz v jezi, blagoslavljaj svoj kruh, pa naj bo še tako 

skromen. Naj se vam zdi, da je vaša stiska na zemlji še tako dolga, ko boste enkrat v duhovnem življenju, 

se vam bo zdelo, kot da je trajala le minuto, in zavedali se boste vsega dobrega, kar vam je prinesla. 

55 Nebesa so stanje popolnosti. Predstavil sem vam ga kot neizmerno veliko in osupljivo belo mesto, 

ki ga boste zavzeli s svojim pogumom, vero in neomajno voljo. Bodite borci za to stvar! Združite se vsi, ki 

že imate v mislih ta visoki cilj, neomajno napredujte in zmagujte v življenjskih bitkah, dokler vam ne uspe 

doseči, da se mesto preda tistim, ki so ga osvojili s svojo ljubeznijo. To mesto je vaš dom, ta dom je 

vesolje brez konca, kjer Stvarnik prebiva s svojimi otroki. 

56 Nosite mojo besedo v srcu in se je v samoti svoje sobe ali v miru narave spominjajte in jo 

spoznavajte. Bodite moji dobri učenci. 

57 Vam, ki ste imeli milost, da ste me slišali v tej obliki, pravim: ohranite mojo besedo, preučujete jo, 

udejanjite jo v svojem življenju, kajti kmalu je ne boste več slišali. Ko se to zgodi, želim, da ostanete kot 

učitelji, trdno zasidrani v mojem nauku, in ne kot zmedeni učenci ali otroci, ki se počutijo osiroteli. 

58 Danes lahko še vedno pozovete ljudi, da slišijo mojo manifestacijo; jutri, ko bo konec leta 1950, 

bodo slišali le glas mojih učencev in prič. 

59 Ne dvomite v ljudi, ne glede na to, kako trmasti in fanatični so v svojem verovanju. Vsaka duša je 

v stanju razvoja in za vsako je prišel pravi čas, da prejme ta razodetja. 

60 Učenci, razumite svojo nalogo in jo sprejmite z ljubeznijo in poslušnostjo, s katero je Jezus sprejel 

svojo usodo. Molite, opazujte, potrpežljivo pijte kelih trpljenja in z ljubeznijo nosite svoj križ. Vse 

notranje blagoslovite in odpustite tistim, ki so vas prizadeli, iz srca in z dejanji. 

61 Blagor tistim, ki mi v solzah rečejo: "Učitelj, v tvoje roke polagam svojo bolečino, naj se zgodi 

zame tvoja volja." Moja volja je, da imate moj mir, o potrpežljivi in ubogi ljudje, vendar za nekaj 

trenutkov pozabite na svoje trpljenje in molite za svet, molite za narode. Ljubite drug drugega! 

Moj mir z vami! 
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Navodila 75  
1 Zavedate se, da je zdaj primeren čas, da se spremenite v moje učence. Razumete, da vas bo ta pot 

pripeljala do popolnega doma, ki ga ne poznate, a veste, da obstaja in vas čaka. Oči vašega telesa ne bodo 

nikoli mogle videti tega, kar lahko vidi le vaš duh. Toda neskončna čudesa ostajajo za njih, in ko jih 

občuduješ, vzklikneš: "Gospod, kako velika je tvoja moč, kako čudovito je tvoje stvarstvo, kako 

neizmerna je tvoja ljubezen!" - Resnično, povem vam: Ne ustavljajte se v mejah tega, kar lahko vidite s 

svojimi smrtnimi očmi, kajti onkraj vsega tega je popolno in večno življenje. 

2 Ne poskušajte si predstavljati, kakšna bo hiša božanskega Očeta. Počakajte, da ga vaš duh spozna, 

ko ga doseže z vzponom po lastnih zaslugah. Resnično vam povem, da ne boste razočarani, saj je to 

božansko presenečenje, ki je prihranjeno kot nagrada za vsakega Božjega otroka. 

3 To zemeljsko življenje je minljivo in vam služi kot stopnica za vzpon in kot lonček za dosego 

resničnega življenja. Učenje, ki vam ga razkrivam, vam bo pokazalo pot, da boste v tem življenju dosegli 

svetlobo in mir ter se osvobodili materialnih okov, zaradi katerih ste podvrženi svetu. Kdor že tukaj 

pripravlja svojega duha na ta prehod z deli ljubezni do bratov, se bo ob vstopu v duhovno kraljestvo 

počutil v svojem pravem domu, v svoji pravi domovini; v njej ni tujec. Kdor pa vstopi v to neskončno 

sfero nepripravljen, se bo počutil kot tujec v tujem prostoru. 

se mora počutiti država. - Nekateri v to življenje ne verjamejo, drugi vanj verjamejo, a se ga bojijo, 

obstajajo pa tudi tisti, ki po njem goreče hrepenijo zaradi svojih neštetih trpljenj. Tem slednjim pravim: ne 

želite vstopiti v duhovno življenje samo zato, ker verjamete, da boste v njem našli osvoboditev od svojega 

trpljenja; kajti v tem obstoju vam obljubljam nekaj več kot to. Vztrajajte, prenašajte bolečino, molite in 

premišljujte, in razdalja, ki vas loči od mene, se bo skrajšala. Vaše jokanje na tem svetu ni večno, nisem 

vas ustvaril, da bi vas težko mučil. Razumite, da ima vsaka bolečina svoj vzrok in da je ta vzrok neka vaša 

nepopolnost. Zato spijte vsebino te čaše, ki vam bo razkrila številna učenja. Razmislite o vsem tem, preden 

vas moj glas pokliče v onstranstvo. 

4 Tako govorim vsemu človeštvu. Svojim učencem pa pravim: Vi boste moji pogumni vojaki, tisti, 

ki bodo za seboj pustili sled ljubezni in nosili mir, bratstvo in dobro voljo kot svoj prapor. Razumite moje 

učenje, da vas ne bodo zmedle številne teorije in učenja, ki danes obstajajo v svetu. Če pa se na koncu 

nekdo odvrne od poti, je to znak, da ni razumel moje besede. Zato vam pravim: Če želite, kritično 

raziskujte mojo besedo, vendar ne dovolite, da bi jo veter odnesel. Ohranite ga v svojih srcih, spominjajte 

se ga v svoji samoti in ga ponavljajte v miru na prostem, pa boste znova začutili mojo navzočnost, mojo 

ljubezen in moje usmiljenje. 

5 Kateri bodo postali mojstri v mojem nauku? - Razumite, da morate učiti ne le z besedo, ampak tudi 

z dejanji, saj bodo ta prva stvar, ki jo boste pokazali svetu. Človeštvo je utrujeno od besed. Ali je to žrtev 

za izpolnitev zakona, ki vas ga je naučil vaš Gospod? V njegovem času sem vam rekel: "Ljubite se med 

seboj, kakor sem jaz ljubil vas." In Elija vam je zdaj rekel: "Ljubite svojega bližnjega in spet ljubite svoje 

brate, pa boste prejeli mojo 

Oče v vsej svoji slavi." 

6 Ste ljudstvo ali bolje rečeno skupnost duhovnih bitij, med katerimi sem se razkril zdaj in v vseh 

časih. 

7 Mesija, ki so ga napovedovali preroki in na katerega so upali patriarhi, Učitelj, ki je svetu dal svojo 

Besedo in življenje ter obljubil, da se bo vrnil, je isti, ki se je danes pojavil v ponižnosti tega ljudstva, 

neviden materialnemu očesu, a poln slave in veličine pred vašim duhom. Nisem prišel, da bi vam škodoval 

in vam očital, kako ste nekoč ravnali z menoj. Ali Bog ni mogel predvideti usode, ki ga je čakala, ko je 

postal človek? Resnično, povem vam, da je Oče iz ljubezni do vas prostovoljno položil to žrtev. Še preden 

je prišel, je vedel, da ga čaka križ, vedel pa je tudi, da vam bo njegova žrtev dala popolno lekcijo 

najčistejše ljubezni in vam pokazala pot, po kateri boste dosegli odpuščanje svojih grehov. 

8 Razumite, da sem jaz zvesti stražar, ki bedi nad vsemi, tako nad pravičnimi kot nad grešniki. Kot 

tat, ki čaka na noč, da preseneti spečega, vstopam v tvoje srce. Od tam s seboj vzamem le bolečino, vam 

pa pustim svoj mir kot dokaz svoje navzočnosti. Naučite se me čutiti v dogodkih svojega materialnega 

življenja. Občutite me, ko sedite za mizo in jeste svoj kruh. Resnično, povem vam, v tistem trenutku sem 

prisoten. Jejte v miru in jaz bom tisti, ki vam bom delil kruh - kruh soglasja, miru in blagoslova. 
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9 Kako trpi Božji Duh, ko v družinah najde nesoglasja, slabo voljo in pomanjkanje ljubezni! Ko se 

vrnete na pot ljubezni, boste takoj začutili mir Moje navzočnosti. 

10 Moja učenja so zelo podrobna, tako da jih lahko nekaj vsrkate vase. Ko bodo tisti, ki jih imenujete 

tujci, prišli v ta narod in bodo izvedeli za to razodetje, me bodo radovedno vprašali: "Gospod, zakaj imaš 

ta narod tako rad in si mu s svojim naukom naklonjen?" Na to jim bom odgovoril: "Ljubim ga tako kot vi 

in vsi ljudje. Toda vsi me ne bi razumeli v obliki, v kateri sem se jim dal spoznati - ne smete jih imeti za 

tujce, posadite jih za svojo mizo in se pogovarjajte z njimi, kajti med temi srci so tisti, ki bodo mojo 

besedo ponesli drugim ljudstvom. Sejejo po svoji poti in se borijo kot dobri vojaki. Ko pa bo bitke konec 

in se bo mir pojavil kot božanska mavrica na nebu, se bo razlegel duhovni slavospev vsem mojim 

otrokom, ki so bili na različnih koncih zemlje, a so bili združeni v molitvi in boju. Ta hvalnica bo tista, ki 

se glasi: "Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem dobre volje." 

11 Danes ste še vedno kot otroci, ki potrebujejo Očetovo ljubezen. Zato vas obsipavam s svojim 

božanjem, saj sem vaš Oče. Prodrem v tvoje srce in poznam vse, kar hraniš v njem. Nihče ne more imeti 

skrivnosti pred menoj, saj prebivam v vas. 

12 Ko ste komaj začeli poslušati to besedo, je bil plamen vaše vere šibek, njena luč majhna. Toda ko 

ste postopoma razumeli moj nauk, se je luč vaše vere spremenila v gorečo baklo. 

13 Resnično, povem vam: le z vero in neomajno željo po izpolnjevanju mojega zakona boste lahko 

prečkali to puščavo kot močan Izrael prve dobe. 

14 Ne umaknite se pred življenjskimi preizkušnjami in ne mečite mojih naukov v veter, saj oblikujejo 

vašo dušo. 

15 Močni bodo tisti, ki bodo najbolje pričevali o moji pojavnosti in moji resnici. Šibki bodo iskali 

način, da bi se pretvarjali, da izpolnjujejo svoje poslanstvo, v resnici pa s svojimi dejanji ne pričujejo o 

ljubezni in usmiljenju mojega nauka. 

16 Še nekaj let lahko poslušate te nauke, da boste ustrezno pripravljeni na posredovanje mojih 

naukov, ko se bo moja (govorjena) beseda končala. 

17 Že zdaj vam pravim, da niste nič več kot kdor koli drug, da je prepričanje, ki ste ga gojili, da ste 

narod privilegiranih bitij, zmotno, saj Stvarnik v svoji popolni ljubezni do vseh svojih bitij nikogar ne 

privilegira. To vam govorim zato, ker boste jutri svojim bratom predstavili nauk, ki sem vam ga prinesel v 

tem času, in ne želim, da bi se tistim, ki pridejo za vami, zdeli nadrejena bitja, niti da bi se zdelo, da ste 

bili zaradi zaslug vredni biti edini, ki so slišali Mojo Besedo. 

18 Biti morate razumevajoči, ponižni, preprosti, plemeniti in usmiljeni bratje. 

19 Biti morate močni, a ne arogantni, da ne bi poniževali šibkih. Če imaš veliko znanja o mojem 

nauku, se s svojim znanjem ne smeš hvaliti, da se tvoji bratje ne bi počutili manjvredne ob tebi. 

20 Zavedati se morate, da vse, kar ste zbrali v svojih srcih, ni bilo dano, da bi ga kopičili, ampak da bi 

Mojo resnico oznanjali svojim bratom, od katerih sem vsakemu delavcu dodelil določeno število. 

21 Zakaj bi si na vsakem koraku ponavljali, da bo vse, kar naredite dobrega, v dobro vaše duše? 

22 Ne gojite sebičnih želja in ne mislite le na svojo odrešitev in nagrado; kajti vaše razočaranje bo 

zelo boleče, ko boste vstopili v duhovni svet, saj boste odkrili, da si v resnici niste zaslužili nobene 

nagrade. 

23 Da bi bolje razumeli, kaj vam hočem povedati, vam navajam naslednji primer: obstajajo in vedno 

so obstajali moški in ženske, ki so si zadali, da bodo med svojimi brati opravljali dobrodelna dela, a ko so 

prišli k meni, mi niso mogli pokazati nobenih zaslug za svojo duhovno srečo. Kaj je bil razlog za to? Si 

lahko predstavljate, da sta bila žrtvi očetove krivice? Odgovor je preprost, učenci: niso mogli žanjeti 

dobrega zase, ker njihova dela niso bila iskrena. Ko so namreč iztegnili roko, da bi nekaj dali, tega niso 

storili iz pravega občutka usmiljenja do tistega, ki je trpel, ampak so mislili nase, na svoje odrešenje, na 

svojo nagrado. Nekatere je k temu gnala lastna korist, druge nečimrnost, a to ni pravo usmiljenje, saj ni 

bilo ne čustveno ne nesebično. Povem vam, da kdor nima v sebi iskrenosti in ljubezni, ne seje resnice in ne 

zasluži nagrade. 

24 Navidezna dobrodelnost vam lahko na zemlji prinese veliko zadovoljstva, ki izvira iz občudovanja, 

ki ga vzbujate, in laskanja, ki ga prejemate; toda navidezna ne doseže mojega kraljestva, doseže ga le 

resnična. Tja boste šli vsi, ne da bi mogli skriti najmanjšo umazanijo ali nepoštenost. Preden se boste 

lahko pojavili pred Bogom, boste namreč odložili svečane plašče, krone, odlikovanja, nazive in vse, kar 
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pripada svetu, da bi se pred vrhovnim sodnikom pojavili kot preproste duše, ki pred Stvarnikom 

odgovarjajo za nalogo, ki jim je bila zaupana. 

25 Zavedajte se, da ste ljudje, ki tavate že od Prvega časa. Zdaj se združite v eni volji, potem boste 

lahko doživeli moje čudeže in rekli: Bog nam je odpustil, Gospod nas preplavlja s svojo ljubeznijo. 

26 Nekateri med vami ste prišli sem v zemeljski obleki otroka, drugi v obleki mladeniča ali Device, 

tretji pa v podobi starca. V teh telesih te lahko odkrije le moj pogled. 

Samo jaz vem, kakšno breme nosi vsak od njih in kakšno zadoščenje izpolnjuje. Osate, ki so se zajedli 

v tvoje noge, vidim samo jaz in moja ljubezen jih odstrani, da bi nato ozdravila tvoje rane. 

27 Želim, da vas moja beseda, ki jo boste prejeli do leta 1950, vse združi in da to ni bolečina. Toda 

dokler boste govorili: "Na takem kraju ni resnica to, kar se izroča", boste v svojih srcih gojili semena 

razdora in nesoglasij. Zaradi svoje arogance in nečimrnosti se počutite superiorni nad drugimi (bratstvi) in 

prvi; toda tako ne vzamete Božanskega Učitelja za svoj vzor. Beseda, ki je eno z Očetom, je iz ljubezni do 

grešnikov postala človek, toda vi niste sposobni zavreči svoje arogance, svojega lažnega občutka o sebi, da 

bi ljubili svoje brate, kot sem vas učil. 

28 Da bi se razkril tem ljudem, sem moral poskrbeti, da je bil Moj glas materialno slišen, in sicer z 

uporabo človeškega glasnika, ki nima niti čistega uma in srca. Ocenjujete dejanja svojih bratov, in če se 

vam zdijo nepopolna, jih zavrnete in se od njih oddaljite. Vendar vas sprašujem: Ali je to nauk, ki sem 

vam ga dal? Kot novemu Lazarju sem rekel temu ljudstvu: "Vstani in hodi!" Življenje, ki sem mu ga dal, 

pa naj posveti ljubezni in služenju bližnjemu. Toda vi niste poskušali živeti Jagnjetove krotkosti, ste trdega 

vratu, trdega srca, zato so med vami spopadi in delitve, zaradi česar ste podobni narodom, ki so v vojni. 

Spomnite se, da sem vam rekel: Ne sodite svojega brata, kajti vaš Bog in Gospod bo prišel ob pravem 

času, da vas sodi. Ne posnemajte slabih zgledov moških, temveč se obnašajte kot vaš učitelj. Na poti 

razvoja proti obljubljenemu mestu, kjer vas pričakuje Očetova ljubezen, imate popoln zgled, ki vas bo 

učil. 

29 Ali želite, da se med vami pojavijo preroki prve dobe, ki so vas na ulicah in trgih opozarjali s kriki 

gorja, da bi se pokesali in odrešili svojih prestopkov? Resnično, povem vam, da bi jih imeli za nore in jim 

ne bi verjeli! Nekateri pa bodo vstali in govorili množicam pred vrati cerkva in bogoslužnih prostorov, 

kjer se ljudje zbirajo, da bi me častili, ter razkrili lažnost malikov in oznanili čaščenje, ki ga Bog želi od 

svojih otrok. 

30 Tukaj med vami je bil vsak nosilec glasu, duhovno orodje ali videc prerok. Njihovi glasovi, 

združeni v eno, so se dvignili, da bi to ljudstvo naučili poti (odrešenja) z molitvijo, usmiljenjem in 

čaščenjem Boga z vašimi deli ljubezni do bratov. Kako to, da včasih skrenete s poti, čeprav je 

zaznamovana s krvjo Božje ljubezni? Je mogoče, da jo zamenjujete s potmi, ki so jih ljudje zaznamovali s 

krvjo bratomorcev? 

31 Tvoja vest ve, koliko razlogov imam, da ti govorim na ta način. Toda tvoje srce se upira in 

verjame, da ti govorim pretirano strogo. Potem me z obžalovanjem in solzami sprašuješ, ali spadaš med 

tiste, ki zapuščajo to pot umazani ali polnijo srce svojih bratov z bolečino? Povem vam, da ne boste zašli, 

kajti moja pot je jasna in svetla, in kdor odpre oči in jo išče, jo bo kmalu našel. 

32 Končal bom svojo besedo in pozneje bodo ljudje prihajali iz daljnih dežel in vas spraševali, ali je 

res, da je Bog prišel k vam in vam govoril kot Mojster. Kaj boste odgovorili in kakšno bo vaše pričevanje? 

33 Že dolgo trkam na vrata tvojega srca, zato sem rekel, da sem ti blizu, vendar mi nisi odprl vrat, da 

bi vstopil in prebival v tebi. Ostal sem zunaj in še naprej potrpežljivo trkal. 

34 Ena najhujših značajskih napak je hinavščina. Ne govorite glasno o ljubezni, dokler me ne znate 

ljubiti v sočloveku. Koliko tistih, ki so obsojali Judežev poljub, se noče zavedati, da so svojemu bratu dali 

poljub navideznega bratstva in ga izdali v hrbet! Koliko tistih, ki pravijo, da služijo potrebnim, prinaša 

svetlobo, resnico, dobrodelnost v zameno za denar? - Zakaj si, ko te je nekdo ustrahoval s svojimi 

vprašanji, ravnal kot Peter v trenutkih šibkosti, ko si me zanikal in zatrjeval, da me sploh ne poznaš? Zakaj 

se bojite "človeške pravičnosti" in se ne bojite Mine? Resnično, povem vam, med Božjo pravico in vašimi 

grehi je priprošnja Marije, vaše nebeške Matere, ki vedno posreduje za vas. 

35 Učim vas voditi množice, čeprav sem vam že v drugi dobi pokazal, kako jih voditi, ne da bi se 

utrudili, in sicer tako, da jih oživljate z dobroto moje besede, jih hranite v puščavi in delate čudeže, da bi v 

njihovih srcih zanetili vero. 
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36 Povedal sem vam, da se bo z letom 1950 končalo moje oznanjevanje, ki sem vam ga posredoval po 

mislih glasnikov. Toda prav tako vam povem, da bodo, preden ga končam, obstajali nosilci glasu, ki jim 

bom zaradi njihove nečistosti in pomanjkanja duhovnosti zaprl misli pred določenim časom. Vendar bodo 

to storili tako, da nikogar ne bodo zmedli z nauki, ki ne vsebujejo moje resnice. 

37 Moja luč razsvetljuje, vendar ne zaslepi ali zmede. Jaz sem resnica. Razumite to Besedo, nato to 

razodetje in vaša vest vam bo povedala, ali vas uči resničnega življenja. 

38 Ne pozabite, da je človeštvo do zdaj preživelo dve dobi: Prvo, ki jo je razsvetlila luč spoznanja 

Božanskega zakona, drugo, ki so jo okrepili nauki Božanske ljubezni, ki sem vam jih dal v Jezusu. Novi 

čas že začenja širiti svoje žarke nad ljudmi, a ti še vedno sejejo in žanjejo semena zla, uničujejo drug 

drugega, škodujejo drug drugemu in se do smrti borijo brat proti bratu. 

39 Pretekla so stoletja in stoletja, a ljudje se še vedno niso naveličali sejati in žati toliko zla, niso se 

naveličali povzročati toliko solz, niso se naveličali zalivati zemlje s človeško krvjo. Do katere stopnje 

grenkobe bodo izpraznili čašo bolečine, da bi jih ta ustavila na njihovi neizprosni poti in jih vrnila na 

pravo pot? Vaš Oče ne želi, da bi pili kvas, ki je ostal na dnu čaše. Vendar si s svojim ponosom in 

sovraštvom prizadevate za to. 

40 Preljubi ljudje, ne pozabite, da ljudje hrepenijo po miru. Zakaj se ne pripravite, da bi jim s svojimi 

deli ljubezni prinesli veselo novico, jih dvignili k veri in resničnemu življenju? Zakaj jim ne bi ponudili 

bratske roke, velikodušne in iskrene, ter jih povabili k razmisleku in molitvi? 

41 Zagotovo boste naleteli na aroganco znanstvenikov, ki verjamejo, da vedo in obvladujejo vse, da 

so odkrili skrivnost neskončnosti. Toda s kakšno modrostjo in pravičnostjo jih bom prizadel, in to bo čas, 

ko bo to ljudstvo, ki že zna pričevati o mojem nauku, govorilo o Duhu, o večnem življenju in o spoznanju 

duhovnega občestva z Bogom. Njegov glas bo dosegel narode na zemlji in to pričevanje bo kot kaljivo 

seme, ki pade na rodovitna tla. 

42 Ljudje bodo odprli svoje duhovne oči za svetlobo. A resnično, povem vam, da bodo morali, preden 

se to zgodi, prejeti veliko obiskov iz narave, ki bodo človeštvo preplašili in pretresli. 

43 Ko se bo vse to zgodilo, se bo pojavila neizprosna Božja pravičnost, ki bo naredila konec tako 

veliki profanaciji in tako neskromnemu napuhu. 

44 Ko bo težke preizkušnje konec, se bodo mnogi, ki so me pozabili, obrnili k molitvi, in mnogi, ki so 

verjeli, da je za odkrivanje in spoznavanje skrivnosti narave nujno treba opustiti vso duhovno vero in 

spoštovanje do Boga, bodo spoznali svojo zmoto. Moja luč jih bo preplavila in jim dala tisto, česar njihova 

uboga inteligenca ne bi nikoli odkrila. 

45 Znanstveniki so bili zelo nehvaležni, saj so pozabili na Njega, ki je ustvaril vse, na kar so danes 

tako ponosni, in mislili, da so to odkrili. 

46 Prav tako so bili neumni in nespametni, saj so bili polni ponosa in občutka večvrednosti, saj so 

verjeli, da so prodrli v spoznanje stvarstva, čeprav so ga poznali le površno. 

47 Nihče ne prodre v skrivni Božji nasvet, razen če se Bogu ne zdi dobro, da nekaj od njegove vsebine 

razkrije svojim otrokom. To naj vam pomaga razumeti, da kdor želi spoznati, kaj Gospod varuje v svojem 

skritem gnezdu modrosti, mora to iskati po poti ponižnosti, ljubezni in duhovnosti. 

48 Najvišje znanje ni rezervirano za ljudi z visoko razvitim umom, temveč za ljudi z visoko zrelostjo 

duha. 

49 Dovolj bi bilo, če bi vi, pričevalci in poslušalci te besede, razkrili ta nauk, o katerem ljudje niso 

razmišljali, in takoj bi, razsvetljeni s svojim duhom, v vaših besedah spoznali mojo resnico. 

50 Potrebujem ljudi dobre volje, pogumne in zveste ljudi, občutljive za tujo bolečino in goreče za 

izpolnjevanje mojega zakona, da bi kot moji odposlanci prestopili meje, prečkali države in širili znanje 

tega božjega sporočila - ljudi, ki pojasnjujejo razloge za obiske, za mojo pravico, vojne, uničenje in 

bolečino; ki tudi kažejo zanesljivo pot do miru in zdravja, tako duše kot telesa. 

51 Iz tega ljudstva bodo izšli glasniki, preroki Moje nove besede, delavci in sejalci tega nauka 

ljubezni in poduhovljenja, zato je treba med vami izvesti očiščenje in presojo. 

52 Razodetje mojega Duha, ki sem ga obljubil v drugi dobi, je tisto, ki ste mu zdaj priča, ljudje. Ne 

pozabite, da je njen konec že blizu. Uporabite vsak moj nauk, kajti po letu 1950 ga ne bo več mogoče 

slišati v tej obliki. Ura je določena in moja volja je nepreklicna. Če se ne bi držal besede, ne bi bil več vaš 

Oče, saj bi se spustil na raven ljudi, ki se danes krepijo v nameri, jutri pa se izneverijo. 



U 75 

117 

53 V Božjih načrtih ne more biti sprememb, saj ker pozna prihodnost, se ne more zmotiti. 

54 Bog je vse predvidel od začetka, z najvišjo pravičnostjo in popolnostjo. 

55 Razumite, kar vam govorim, da boste tudi vi vztrajni v svojih delih, kakor vas je naučil vaš Učitelj. 

56 Govorim vam o sijočem oblaku svetlobe, ki so ga videli moji učenci druge dobe v Betaniji in ki so 

ga zdaj videli vidci. Resnično, povem vam, da niti tisti, ki so me videli, kako sem se razkropil med oblaki, 

niso razumeli pomena te manifestacije. Tudi tisti, ki so me takrat videli sestopiti v duhu, niso razumeli 

pomena tega "oblaka", dokler vam Moja beseda ni vsega razložila in dokler vam niso Moji duhovni 

glasniki s svojo podrobno in jasno besedo vsega razumeli. - Tudi pri učencih druge dobe je bilo v 

trenutkih, ko so opazovali vnebohod svojega Učitelja, ne da bi ga razumeli, prisotno duhovno bitje, ki jim 

je razložilo, da bo svet videl Jezusa, ki so ga videli lebdeti med oblaki, sestopati na enak način, to je v 

duhu, v novem času. 

57 Sedanja manifestacija je izpolnitev te obljube, o ljudje. Če se zdi način mojega prihoda komu od 

mojih otrok premalo impresiven, je to zato, ker se ni mogel duhovno dvigniti, da bi ugledal sijočo 

svetlobo, s katero moj Duh razsvetljuje novo dobo. 

58 Tudi v drugi dobi so se mnogi ljudje, ki so sanjali o prihodu obljubljenega Mesije, počutili 

razočarane, ko so videli zgolj Kristusovo zunanjo podobo, zato so me zanikali. Zaradi Jezusove zunanje 

revščine niso mogli odkriti navzočnosti nebeškega kraljestva, kraljestva luči in resnice. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 76  
1 To je dan milosti za vas. Prišli ste, da bi slišali mojo ljubečo besedo, ki vaše srce preplavi z 

ljubeznijo. Trepetate od navdušenja ob misli, da ste predhodniki tistih generacij mojih učencev, ki bodo 

kmalu prišli na zemljo. Potem pred menoj priznaš, da si preveč neroden in prešibak, da bi opravil nalogo, 

ki je vredna mene. Dvomite, ker me niste razumeli. Vendar te ne bi poslal na tako težko nalogo, če bi te 

videl šibkega, kot si v tem trenutku. Moja učenja prihajajo k vam dan za dnem, da bi vas učila in okrepila, 

da bi vas lahko poslala v boj takoj, ko boste močni v svoji veri. 

2 Resnično, povem vam: če kdo misli, da grešniki niso vredni mojega odrešenja, me ne pozna. 

Nočem smrti za nobenega od svojih otrok in še enkrat sem se pripravljen žrtvovati, da bi jih rešil in 

popeljal v resnično življenje. Razumite, da ni mogoče, da bi obstajalo bitje, ki bi - ustvarjeno za določen 

cilj - lahko spremenilo Stvarnikovo voljo; vi pa ste bili ustvarjeni, da bi se po poti resnice povzpeli k meni. 

To je pot, ki so jo ljudje izgubili zaradi svojega materializma in ki vam jo na novo pokažem s svojo 

ljubeznijo. 

3 To človeštvo bom tako kot Izraelovo ljudstvo pripravil do tega, da bo pretrgalo verige suženjstva 

in se odpravilo k vznožju gore, kjer bodo slišali moj glas, ki jim bo pokazal pot v obljubljeno deželo. 

4 V tem tretjem obdobju nisem dal milosti vsemu človeštvu, da bi slišalo mojo besedo; to sem storil 

le tistim, ki so me lahko začutili v tej obliki in mi verjeli. Ta manifestacija, ta Beseda, naj služi kot 

priprava, da bo vse človeštvo pozneje začutilo mojo navzočnost v eni sami obliki: duhovni. 

5 Ne bojte se, ljudje, imejte zagotovilo, da v tej usodni uri ne boste sami, kajti narava bo 

spregovorila in sile narave bodo pričale ter izpolnile moje prerokbe, da bo človeštvo spoznalo, da je to 

tretji čas, čas manifestacije Svetega Duha. 

6 Moja pravica bo prišla nad vsako bitje in se dotaknila vsakega človeka, tako kot je Gospodov angel 

prišel nad Egipt in izvršil mojo sodbo, v kateri so se rešili le tisti, ki so s krvjo jagnjeta označili svoja 

vrata. 

7 Resnično, povem vam, da bo v tem času rešen vsak, ki bo bdel in veroval v Besedo in obljube 

Odrešenika, božanskega Jagnjeta, ki se je žrtvoval, da bi vas naučil moliti in s popolno ljubeznijo 

izpolnjevati naloge vašega odrešenja, saj vas bo moja Kri varovala kot plašč ljubezni. Kdor pa ne bdi, kdor 

ne verjame ali kdor bogokletni, bo prizadet, da se bo prebudil iz letargije. 

8 Bliža se leto 1950 in kmalu bo nastopil čas sodbe, o katerem vam govorim, čas boja svetlobe proti 

temi. Pripravite se, ljudje, opazujte in molite, začutite bolečino svojih bratov. vidijo, kako telesa in duše 

postajajo vse bolj bolne; polni strahu pred nevarnostmi, ki jih čakajo, iščejo svetilnik, ki bi jih razsvetlil, in 

balzam, ki bi ozdravil njihove bolezni. Pripravil sem vas, da boste pastirji teh izgubljenih ovac in jih 

pripeljete k meni, da očistim njihove duše, ozdravim njihova telesa in jim utrjem pot ter jim vcepim 

ljubezen in pravičnost, da bodo lahko začele novo življenje. 

9 Moja luč se je pojavila na tej zemlji in se širi povsod; okoli mene zbira moje otroke vseh ras in 

veroizpovedi. Vi, ki zdaj poslušate mojo besedo, ste si povrnili duhovne darove, ozdraveli ste in ste polni 

moči. Ko bo človeštvo izkusilo te dogodke, vas bo imenovalo milostne. Prosili vas bodo, da jim 

posredujete delček te resnice, ki sem vam jo razodel, in z veseljem bodo poslušali vaše besede. Veliko je 

tistih, ki bi že morali brati to knjigo, a so odlašali s svojim prihodom in bodo prišli, ko bo moja beseda 

končana. Toda za tisti čas boste pripravljeni in jih boste učili z ljubeznijo, kakor sem jaz učil vas. 

10 Ne bojte se teme, v kateri živijo vaši bratje, ne "gobavosti" in ne meča njihovega jezika. Pristopili 

bodo k vam, nekateri neradi, drugi z razumevanjem, vse pa boste ljubeče poučevali. Govoril sem vam z 

ljubeznijo in moje besede so bile božanje in tolažba za vse moje otroke. Prišel sem pred velike množice 

ljudi, ne da bi mi bilo mar, da nekateri verjamejo mojim besedam, drugi pa jih zanikajo. Človeško srce 

sem negoval brez kakršne koli koristoljubnosti. To zalivanje z mojo ljubeznijo ga bo naredilo rodovitnega 

in v kratkem času se bo človekovo življenje spremenilo. Ko se bo moja beseda končala, boste še naprej 

ostali tam kot moji učenci, sledili boste mojim korakom in s svojimi deli pričevali o resničnosti mojega 

nauka. 

11 Želim, da postanete močni ljudje, borci, ki premagujejo ovire in dosežejo cilj svojega poslanstva, 

da bi dobili visoko nagrado, ki sem mu jo obljubil. Ko sem vas mazilil, sem vam dal spoznati vaše 

duhovne darove in vas usposobil za veliko delo tega dne. Ne preizkušajte teh duhovnih darov, raje 
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verjemite vanje in ne kršite vere. Ne postavljajte me na preizkušnjo, kajti če me boste, bom vedno pokazal, 

kdo sem! Toda če bi te postavil na preizkušnjo, bi postal šibak. 

12 Če želite ozdravljati bolnike, delajte to v mojem imenu in svojo nalogo opravljajte ponižno. Ko bo 

konec življenja vaših bratov in sester očiten, me ne prosite, naj podaljšam njihov obstoj. Postani vodnik 

tistih duš, ki so poklicane v onstranstvo in jih zaupam tvojemu usmiljenju. Če pa je vaša naloga vrniti 

zdravje telesu, začutiti bratovo bolečino in uporabiti svoje duhovne darove, svetovati in spodbujati, potem 

bo vaša ljubezen delala čudeže. 

13 Priporočaš mi tista srca, ki zaradi svoje neobčutljivosti niso sprejela mojega nauka. Oborožite se s 

potrpežljivostjo, kajti če verjamete v mojo besedo, boste to seme zasejali v vsa srca in jaz bom ljudem, ki 

so vam zaupani, zagotovil potrebne dokaze za njihovo prepričanje. 

14 Želim, da se vedno spominjate mojih naukov, saj nisem prišel govoriti v prazno, ampak da v vaš 

um in srce vnesem svojo luč. Zapomnite si: če ne boste uporabljali mojih naukov, bodo mnogi lačni, ki so 

me dolgo čakali, odšli praznih rok, saj vedo, da bom prišel popravit vse napake. 

15 Moji izbranci so modro razpršeni po vseh narodih, vsi imajo od mene poslanstvo, ki ga morajo 

izpolniti. Nekateri bodo prišli v ta narod, očitno zaradi materialnih razlogov: nekateri v iskanju dela, drugi 

v iskanju počitka. Hočem, da ste do takrat pripravljeni, da ste že moji učenci. Le tako bo moja beseda 

našla vero - z zgledom in vero, ki jo bodo ljudje znali dati svojim bratom. 

16 Jaz sem božanski upravitelj, ki vas bo ob pravem času poslal raztresat seme. Toda od svojih 

učencev nočem slišati naslednjih besed: "Učitelj, ti si mi rekel, da je zemlja pripravljena in očiščena, jaz pa 

sem našel trnje in kamenje, na katerem sem se spotaknil." 

Vendar vam odgovarjam: Nisem vam ponudil cvetlične poti, ampak sem vam povedal, da je to ista pot, ki 

jo je v drugi dobi prehodil Jezus in za njim vsi njegovi učenci. 

17 Vsi mi lahko sledite, ker ste čisti. Preden sem vas pritegnil k sebi, sem vas očistil. Zato ste vredni, 

da sejete moje seme v srce svojih bratov. Polja so pripravljena, kajti Elijev Duh je bil v tem času kot zvok 

zvona in je prebudil vse, ki so spali. Prebuja vas, da boste slišali moj glas in ne boste pustili, da Mojster 

govori osamljen v puščavi. Vsi, ki se osvežite, ko poslušate mojo besedo, ste bili prebujeni z milostjo tega 

duhovnega pastirja. Resnično, povem vam: Ko vas vidim zbrane, da me poslušate, je v meni veselje, ko pa 

ne pristopite k drevesu, da bi jedli njegov sad, je v vašem Očetu žalost. 

18 Prišel sem, da vas združim z ljudmi, ki so že dolgo razpršeni po svetu; združiti želim dvanajst 

plemen, da bi iz njih naredil eno in ga poslal med človeštvo s poslanstvom miru. Ko pa vidim 

nehvaležnost teh otrok, čutim le bolečino in žalost. 

19 Zaupam vam drevo večnega življenja, katerega čudoviti sladki sadovi so zdravje, veselje in mir. 

Dovolil sem ljudem, da sadijo različna drevesa, in videl sem, da je bila večina njihovih plodov grenkih in 

da so njihovi pridelovalci prisilili človeštvo, da jih je jedlo. 

20 Moja beseda je naletela na vaš egoizem. Zato sem vam rekel, da to, kar vam izročam, sporočite 

svojim bratom. Vi pa se želite le osvežiti z mojimi manifestacijami, ne da bi prevzeli dolžnosti do drugih. 

Toda Učitelj vas ni poklical, da bi vas učil nekoristnih naukov, ampak vam je rekel, da se naučite te 

božanske lekcije, da jo boste lahko pozneje v življenju uporabili tako, da jo boste uporabili pri svojem 

bližnjem. V tem trenutku vam razkrivam, da ima vaš duh star dolg do vsakogar, ki pride k vam s 

trpljenjem, potrebo ali prošnjo. Razmislite, s kakšno ljubeznijo jih postavljam na vašo življenjsko pot, da 

boste izpolnili svoje zadoščenje, tako da jih naredite za predmet svoje ljubezni. 

21 Že dolgo časa vam govorim, da bi v tem ljudstvu oblikovali novo skupino apostolov. Generacija za 

generacijo je slišala mojo besedo, a še vedno ne odkrijem tistih, ki so s svojo stanovitnostjo stebri mojega 

templja. 

22 Leto 1950 bo za vas prišlo presenetljivo hitro, in če takrat ne boste več poslušali moje besede, se 

boste počutili kot sirote. 

23 Moja pravičnost vas mora prizadeti, dokler ne boste razumeli, da se morate združiti in oblikovati 

ljudstvo, polno harmonije in bratstva. Ti časi se bližajo in zdaj, ko imate še čas, da se pripravite, vam z 

ljubeznijo sporočam: ne čakajte kot zaspanci, dokler ne pride ta ura. 

24 Zdi se vam, da je združitev (različnih skupnosti) težka in onemogoča vašo spravo in bratstvo z 

vsemi ljudstvi na zemlji. Toda resnično, pravim vam, ljudje se bodo končno prepoznali in imeli radi. 
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25 Ko ljudje svojo svobodno voljo podredijo vesti in delajo v skladu z božansko voljo, začutijo, da je 

breme življenja lažje in da nič ne utruja telesa ali duše. 

26 Kako zelo si Oče želi, da bi se vsi vi do mene počutili kot otroci in ne kot obtoženi! Vsakič, ko 

zapustite zemljo in se Mi predstavite, da bi mi dali poročilo o izpolnitvi svojega življenjskega poslanstva, 

se počutite obremenjeni z obtožbo, ki vam jo očita vest. Zdaj pa je čas, da ob prihodu na oni svet zapojete 

pesem zmagoslavja in veselja, saj lahko svojemu Očetu rečete: "Gospod, vse se je zgodilo!" 

27 Če bi bila pot široka, bi vse človeštvo že doseglo vrh gore. Ker pa je bila pot polna preizkušenj in 

vrata ozka, si je bilo treba pridobiti zasluge, da bi lahko napredovali po njej. 

28 Nemogoče je, da bi si že na tem svetu predstavljali, kaj ali kako so moje kraljestvo, nebesa in 

slava. Želim, da se zadovoljite s tem, da veste, da je to stanje popolnosti duše, iz katerega doživlja, čuti in 

razume čudovito življenje duha, ki ga trenutno ne morete niti razumeti niti si ga predstavljati. 

29 Povem vam, da niti duše, ki živijo na višjih ravneh od tiste, na kateri ste vi, ne poznajo resničnosti 

tega življenja. Ali veste, kaj pomeni živeti "v Očetovem naročju"? Šele ko tam živiš, lahko to spoznaš. Le  

nejasna slutnja, rahlo slutnja te skrivnosti se dotakne tvojega srca kot spodbuda na tvoji poti razvoja. 

30 Pridite k Očetu po ozki poti ljubezni, ki je usmiljenje, ki je odpuščanje, ki je ponižnost, in odnesli 

mu boste njegovo žalost. 

31 Ljudje, videl sem vas jokati nad svetom. Bodite blagoslovljeni! Vaše srce začenja čutiti tujo 

bolečino. Videl sem vas, kako ste v tišini noči dvigali svoje misli k meni, da bi me prosili za mir in balzam 

za človeštvo. Resnično, povem vam, da ne veste, koliko je svet dobil po vaši molitvi! 

32 Ne skrbite, če v tem življenju ne boste doživeli rezultatov svojih prošenj in solz za tiste, ki jih 

sploh ne poznate. Dleto bolečine gladi tvoje srce in moja beseda te vsak trenutek spodbuja k 

dobrodelnosti. Danes razumete moč, ki jo imate s pomočjo misli in drugih sposobnosti, ki jih do zdaj niste 

gojili. V vas je življenje, ki je še vedno neznano. 

33 Si lahko predstavljate bolečino duha, ko ob vrnitvi v duhovno dolino ugotovi, da ni mogel izpolniti 

svoje naloge v svetu, niti ni mogel razkriti svojih sposobnosti in lastnosti mesu? V tem času vam na novo 

podajam svoje nauke, čeprav sem vam jih že dal v nauku, ki sem vam ga dal v drugi dobi, vendar jih takrat 

niste mogli razumeti. Vse, česar niste mogli povsem razumeti, ste imeli za skrivnost in ste to prekrili s 

tančico. Prav to zaveso zdaj s svojo svetlobo razdvajam, da vam bodo skrivnosti lahko pokazale svojo 

pravo naravo. 

34 Zato sem vam rekel, da ne priznavate moči misli. Danes vam pravim, da je misel glas in sluh, da je 

orožje in ščit. Ustvarja in uničuje. Misel skrajša razdaljo med oddaljenimi in najde tiste, za katerimi je 

izgubila sled. Pred začetkom bitke spoznajte svoje orožje. Kdor se zna pripraviti, bo močan in 

nepremagljiv. Ni vam treba uporabljati morilskega orožja. Vaš meč naj bo čista in glasna misel, vaš ščit pa 

vera in ljubezen. Tudi v tišini bo vaš glas zvenel kot sporočilo miru. 

35 To je navodilo, ki vas ga zdaj učim, in resnično vam pravim, da se moje besede ne bodo izgubile, 

tako kot ni bila neuporabna niti ena sama kapljica krvi, ki je bila prelita na Kalvariji. Iz časa, ki sem vam 

ga namenil za vaše materialno življenje, si vzamem le nekaj trenutkov, s katerimi lahko dosežete večno 

življenje. Ti trenutki so neprecenljivi. 

36 Ko ste se znašli tukaj, vas nisem niti prosil, da bi verjeli vame. Jaz sem bil tisti, ki sem vas prehitel 

in vam dal dokaze, tako da sem ozdravil vaše telesne bolezni, dal mir vašemu duhu ali nekaj, kar se vam je 

zdelo nedosegljivo. Ko ste potem verjeli vame in se zvesto posvetili izpolnjevanju mojega zakona, sem 

vsakemu določil njegovo nalogo, da ne bi skrenil s poti in bi prevzel le tisto, kar mu pripada, ter daroval 

usmiljenje in ljubezen svojim bratom, kakor sem to storil vam. 

37 Ali mislite, da so vsi, ki učijo, mojstri? Ali mislite, da so vsi, ki se imenujejo Božji služabniki, 

moji odposlanci ali da sem jim dal nalogo, ki jo opravljajo? Ali menite, da imajo vsi, ki vladajo, upravljajo 

in ukazujejo v svetu, potrebne veščine za opravljanje te naloge? Ne, ljudje! Kako malo je tistih, ki v 

resnici opravljajo poslanstvo, ki jim je bilo zaupano! Medtem ko nekateri zasedajo položaj, ki jim ne 

pripada, se tisti, ki bi ga morali zasedati, vidijo ponižane in razvrednotene. - Jaz, ki sem vaš Bog, sem 

moral priti, da bi vam ponudil duhovno občestvo, in jaz, ki sem vaš Kralj, sem moral priti, da bi vam 

vladal, da bi vašo dušo popeljal po poti razvoja. 

38 V preteklosti ste zbirali le besede, ki jih nihče ni naučil razumeti ali razlagati in so vas le zmedle. 

Kdo od vas - potem ko je prejel mojo besedo kot seme in rodovitno roso moje luči, ki mu vse razloži - še 
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vedno verjame v večni peklenski ogenj? - Ni. Danes veste, da vas ne sme biti strah pred kaznijo tisti, ki 

vas sili k poslušnosti mojemu zakonu, ampak vaša ljubezen, ki se rodi iz najglobljega dna vašega srca. 

Časi, ko je vaša duša trepetala pred pravico strašnega in neizprosnega Boga, so mimo. To, kar sem vam v 

preteklosti razodel v prenesenem pomenu, je bilo napačno interpretirano. Želim, da veste naslednje: Ko 

grešnikovi vesti uspe odvrniti dušo od navezanosti na materijo in ji pokaže vse njene napake, jo bo 

spoznanje njene nehvaležnosti pripeljalo do kesanja, sram, ki ga bo pretrpela, pa bo tako močan, da se vam 

bo v primerjavi z njim lažna ideja o materialnem ognju kot očiščevalnem elementu duše zdela šibka. 

39 Vest je Božja luč, ta luč pa je ogenj ljubezni, ki uniči vso nečistost. Glejte, to je "ogenj", v katerem 

se duša pretaplja, da bi ponovno vstala polna svetlobe. 

40 Prav tako vam povem, da tako kot v vesti obstaja ogenj, ki ni materialni ogenj, tudi v duši obstajata 

tema in zapuščenost, ki nista podobna tistemu, ki ga imate v svetu, niti tistemu, ki si ga predstavljate. 

41 Kako lahko verjamete, da bodo na sodni dan telesa umrlih vstala in se združila z dušami, da bi 

vstopila v Božje kraljestvo? Kako si lahko na ta način razlagate to, kar ste se učili v drugih obdobjih? 

42 Meso je iz tega sveta in v njem ostane, medtem ko se duh osvobodi in se vrne v življenje, iz 

katerega je prišel. "Kar je rojeno iz mesa, je meso, kar pa je rojeno iz mojega Duha, je duh." "Vstajenje 

mesa" je ponovno utelešenje duše, in če nekateri menijo, da je to človeška teorija, drugi med vami pa, da 

je to novo razodetje - resnično, povem vam: od začetka človeštva sem začel to razodetje oznanjati svetu! 

Dokaz za to lahko najdete v besedilu Svetega pisma, ki priča o mojih delih. 

43 Toda v tem času je to razodetje prišlo do vašega duha, ko je bil na višji stopnji razvoja, in kmalu 

bo upravičeno sprejeto kot eden najbolj pravičnih in ljubečih Stvarnikovih zakonov. Zavrnite idejo o 

"sodnem dnevu", saj to ni eden od vaših dni, ker gre za časovno obdobje, in "konec sveta" ni konec 

planeta, na katerem živite, temveč konec sebičnega življenja, ki ste ga ustvarili na njem. 

44 Resnično, povem vam: Že živite v dnevu 

Gospod", ste že pod njegovo sodbo. Živi in mrtvi so trenutno na sodišču, na teh tehtnicah se tehtajo 

pretekla in sedanja dejanja. Odprite oči, da boste lahko priče, da se božja pravičnost čuti povsod. 

45 Zdaj morate ostati močni, saj se je sprožil vihar in skušnjave vas čakajo na vsakem koraku. 

Zapustite Sodomo in Gomoro - grešni mesti - in se ne obračajte nazaj, saj vas vabijo (da ostanete), in ker 

ste se že osvobodili, se ne pogrezajte nazaj v njuno naročje; kajti lahko se zgodi, da potem ne boste več 

imeli moči, da bi se ločili od njiju. Brez oklevanja pojdite proti mestu miru, mestu, ki se bo naselilo v 

vašem srcu, ko bo prišel čas. 

46 Kako dolgo bo trajala sodba? - Vi ne veste, a resnično vam povem, da bo čas očiščevanja skrajšalo 

moje Božje usmiljenje. - Vam starim, ki ste globoko žalostni, ker vam vaš um govori, da na zemlji ne 

boste več doživeli zmage Mojega Zakona, po resnici pravim: kdo vam lahko z gotovostjo pove, da se ne 

boste vrnili na svet, da bi bili priča prihodu Mojega kraljestva in naredili še en korak na poti razvoja? 

Tistim, ki se ne bodo vrnili, pravim, da jim bom iz onstranstva omogočil, da bodo videli zmago moje 

pravičnosti, glas in prisotnost teh bitij pa bo čutiti na zemlji. 

47 Dal sem vam nov nauk. Z njo sem uničil napačne ideje, ker ste si prejšnje nauke razlagali na 

zemeljsko-materialni način. Zavedajte se, da vam govorim v različnih oblikah. En in isti nauk vam 

predstavljam na različne načine, tako da ne bo nikogar, ki ne bi razumel moje besede. Zapomnite si, da pri 

vseh, ki me poslušajo, niti duh niti um nista enako razvita. Vem, kaj vsakdo potrebuje, zato svojo besedo 

počlovečim in omejim, dokler je ne naredim razumljivo vsem in vsakemu od svojih otrok. 

48 Ko vam dam svoja navodila in da bi iz njih potegnili prave sklepe ter da bi bila vaša razlaga 

pravilna, vam pošljem svoje duhovne odposlance, glasnike in razlagalce svoje besede, da vam pomagajo 

pri študiju in da najdete pomen mojih razodetij. 

49 Želim, da bi razumeli, kako pomembno je preučevati in razumeti mojo besedo, saj vsak izrek 

vsebuje razodetje ali prerokbo, sodbo ali navodilo za vašega duha. 

50 Tisti, ki Mojemu delu pripisujejo pomen, ki ga ima v tej tretji dobi, in ki se poglobijo v 

preučevanje Moje besede, bodo videli razcvet in razvoj mnogih darov, ki so bili skriti v njihovem bitju. 

Blagor tistim, ki se prebudijo ob glasu svojega Gospoda, saj bodo, ko se bodo lotili opravljanja svoje 

naloge, spoznali, da niso izobčenci ali ubogi, kot so verjeli, in da jih Oče ni nikoli pozabil. 
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51 Tisti, ki zaradi neumnosti, nevere ali materializma v tem času ne razvijajo svojih duhovnih darov 

in sposobnosti, se bodo na vsakem koraku znašli pod udarom velikih dogodkov in obiskov, ki se bodo 

zgodili v tem obdobju. Zato vam pravim: Pripravite se, opazujte in molite, prebudite človeštvo! 

52 Ste opazovali svoje duhovno prebujenje? Ali ste prepričani, da ste resnično spali? Potem storite 

svojim bratom to, kar je Moja beseda storila vam, in lahko boste začeli dialog med duhom in duhom. 

53 Ko govorite o meni in pričujete, govorite jasno, da nikogar ne zmedete. Sem prišel skrit za 

skrivnostmi ali zavit v temo? 

Res sem prišel v duhu, neviden vašim človeškim očem, toda duh ne pomeni skrivnosti ali teme, temveč 

svetlobo, resnico in jasnost za tistega, ki zna opazovati brez predsodkov in preverjati z dobro voljo. 

54 Ljudem, ki so bili priča moji manifestaciji skozi človeški organ intelekta, dajem vedeti: Da bi čas, 

ki ga je posvetil temu študiju, in boj, ki ga je vodil, da bi ostal trden med ljudmi, jutri, ko ta beseda ne bo 

več odmevala skozi glasonosca, obrodil sadove, vredne njegovih zaslug, mora v svojem srcu zbrati vse 

Moje nauke, da bo lahko pričal o tej resnici. 

55 Moje ljudstvo mi v svojih srcih pravi: "Učitelj, mnogo let smo poslušali tvojo božansko besedo, a 

nam ni uspelo prodreti v bistvo tvojega nauka. Kako naj v teh nekaj letih, ko te še lahko slišimo, dosežemo 

opremo, ki jo zahtevaš od nas?" Toda povem vam, da če niste prišli tako daleč, da bi razumeli moje 

razodetje, je to samo zato, ker vam manjka notranjega zbiranja in razmišljanja, da bi bolje razumeli nauke, 

ki sem vam jih dal doslej. 

56 Želim vam podeliti milost, po kateri boste lahko sprejeli v last vso modrost, ki sem vam jo dal v 

svoji Besedi. Toda ne mislite, da je ta milost v podaljšanju mojega bivanja pri vas. Ne! Kakšen smisel bi 

imelo še naprej ostajati, ko sem vam vse povedal in pustil v evidenci? Milost, o kateri vam govorim, bo 

prišla k vam takoj, ko bo moja beseda prenehala zveneti v letu 1950. Potem vam bom dal čas, da se 

posvetite branju neštetih naukov, ki sem vam jih dal. Posvetili se boste poglobljeni kontemplaciji in 

študiju, ki vam bosta pomagala odkriti vso duhovno vsebino, ki jo je Beseda v svojem oznanilu izlila na 

ljudi. 

57 S tem študijem se boste postopoma duhovno izpopolnili ter pridobivali znanje in opremo. Potem 

boste veselo vzkliknili: "Gospod, bodi blagoslovljen, ker si nam dal priložnost, da uporabimo bogastvo 

svetlobe, ki si nam ga prinesel in ki je že izginilo iz naših src." 

58 To je tretja zaveza edinorojenega Boga, ki se je človeštvu razodel v treh različnih oblikah razodetja 

in v treh različnih časovnih obdobjih. 

59 Ne morete zanikati, da so bili v času mojega razodetja z vami moji darovi milosti, čeprav je bila 

prisotna tudi moja pravičnost. Vse to vam je pomagalo razumeti, da je bilo to resnično božansko razodetje 

in da je gotovo, da se je za človeštvo začela nova doba. 

60 O blagoslovljeni narodi, čeprav ne čutite bližine moje navzočnosti in se ne zavedate, da ste vstopili 

v novo dobo, ki je doba svetlobe in pravičnosti, vam dajem svojo ljubezen, svoje odpuščanje in svoj 

blagoslov. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 77  
1 Dobrodošli, ljubljeni delavci, ki ste se spremenili v moje sopotnike v boju in delu. 

2 Z veseljem mi prinašajo sadove svojega dela tisti, ki so z ljubeznijo sprejeli ta križ, saj so srečni, 

ker vedo, da služijo tvojemu Očetu. Drugi prihajajo k meni žalostni in potrti; to so tisti, ki jih je, ko so na 

ulici slišali, da za njimi kličejo heretike, izdajalce ali čarovnike, zajel strah in sram, in so se od takrat 

skrivali pred pogledi soljudi, in ko končno spregovorijo o mojem delu, to storijo na kratko, s strahom in 

negotovostjo. Kakšne sadove bodo lahko obrodila ta prestrašena srca in kakšen mir jim bo prineslo 

spoznanje, da so učenci tega nauka? 

3 Hočem, da se moji učenci ob vseh priložnostih počutijo gospodarje samih sebe, da pred svojimi 

brati z deli ljubezni, z dvignjenim obrazom in z mirom v srcu pričujejo o resnici mojega nauka, kajti vse to 

bo dokaz trdnega prepričanja o resnici, ki so se ji predali, ter pričevanje o veri in vrednosti med njihovimi 

brati. 

4 Šibkim in prestrašenim bom govoril z besedami, ki bodo dvignile njihove potlačene duše in 

razvnele njihovo vero. Prepričal jih bom, da jim nihče na svetu ne more predstaviti popolnejšega in 

duhovnejšega nauka od tistega, ki sem vam ga razkril v tem času. 

5 Ko bo ta gotovost prodrla v njihova srca, se ne bodo več skrivali pred pogledi svojih bratov, ne 

bodo se sramovali in ne bodo več molčali. Dvignili bodo svoje obličje, v svoja dejanja bodo vnesli 

svetlobo, ki jo izžareva moj nauk, in se ne bodo bali nikogaršnje obsodbe, ker so pomirjeni s svojo vestjo. 

6 Dal sem vam nauk in vam ga razložil z lahko razumljivimi besedami, da ga boste lahko kmalu 

izvajali. Naučil sem vas načel, ki jih, ker so neizbrisno zapisana v vaših srcih, lahko imate v mislih v 

vsakem trenutku svojega življenja, da boste lahko brez strahu pričevali o moji resnici, ko bodo ljudje od 

vas zahtevali dokaze. 

7 Nisem vam ponudil prestolov, kron ali zakladov tega sveta, ampak spoznanje o sposobnostih duha. 

Resnično, povem vam, da je eden od teh darov Duha vreden več kot vsa kraljestva na zemlji. 

8 Jaz pa vam pravim: čeprav veste, da je to, kar sem vam dal, neskončno dragoceno, ne postanite 

zaradi tega nečimrni. Zavedajte se, da sem jaz, vaš Kralj, lastnik vsega ustvarjenega, prišel k vam ponižno 

in brez hvalisanja. 

9 Kdor hoče spoznati moje kraljestvo, prebivati v njem in posedovati njegova bogastva, si jih mora 

pridobiti z ljubeznijo in ponižnostjo. 

10 Moj Duh vabi vse v moje kraljestvo, ne le prebivalce te dežele, ampak ljudi vseh narodov. Moje 

seme je raztreseno po vsem svetu; to so tisti, ki so zaznamovani z Jagnjetovo krvjo, ki so prišli in bodo še 

naprej prihajali med človeštvo, da bi delili veselo novico, da bi ljudi prebudili iz letargije in jim utrli pot. 

Prebudili bodo velike množice in jim pokazali pot k duhovnosti. Pred narodi bodo kot zvezda, ki je v drugi 

dobi vodila mage in jim pokazala kraj Odrešenikovega rojstva. 

11 Namenjeno mi je, da se pokažem skozi vsakega od svojih označenih in da bodo moje manifestacije 

polne svetlobe, moči in tolažbe. Bili bodo moji popotniki, preroki, navdihnjeni, apostoli duhovnosti, 

zdravniki, vodniki in svetovalci. Vse to, o čemer vam govorim, je bilo že napisano in predvideno. 

12 Tu ste imeli glasnika tretjega veka, skozi katerega usta je govoril Elija in ki je pripravil novo dobo; 

imeli ste glasnike, skozi katere je odmevala moja beseda. 

Na drugih področjih boste imeli moje sporočilo v različnih oblikah, ki bodo služile duhovni pripravi, kot je 

to za vas storilo to oznanilo. 

13 Sporočilo bo kratko, a ko bo dano, se bodo morali tisti, ki ga bodo prejeli, odločiti, da mu bodo 

sledili z dejanji ljubezni. 

14 Človeštvo se bo s temi sporočili duhovno združilo, saj bo bistvo vseh eno: Moja resnica. 

15 Naj nihče ne izkrivlja ali spreminja pomena mojih razodetij, da se ne boste zamerili različnim 

razlagam, ko bo prišla ura vašega srečanja. 

16 Vi, ki ste prejeli jasno in obsežno razodetje, kot je Moj žarek svetlobe, ki je postal Beseda, ste v tej 

dobi najbolj odgovorni za to delo in človeštvo. Blagor učencem, ki so zvesti mojim navodilom, blagor 

tistim, ki vestno iščejo mojo besedo, kajti v njih bo modrost. 

17 Nekateri se mojih shodov udeležujejo iz navade, in medtem ko moja beseda govori njihovim 

srcem, se njihove misli sprehajajo po različnih krajih in se ukvarjajo s težkimi skrbmi ali z nekoristnimi 
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načrti. Pravim vam: ne spite med mojim učenjem, saj ne veste, kdaj vas pokličem, da opravite težko 

nalogo. 

18 me sprašujete, zakaj se razodevam s posredovanjem nevednega človeka, in povem vam, da je 

njegova nevednost v njegovem neusposobljenem umu, ne pa v njegovem duhu, ki je že razvit. - nekateri 

pravijo: "Gospod, s kakšno natančnostjo se uresničujejo tvoje napovedi?" Drugi mi z žalostjo v srcu 

pravijo, da se bojijo biti kot izdajalec med mojimi apostoli, ki jih sili težko breme skrbi in dolžnosti, ki jih 

imajo na zemlji. Jaz pa vam pravim: Poglejte me, pozoren moram biti na potrebe vseh svetov in vseh bitij, 

ki sestavljajo vesolje, vendar se spuščam k vam, da bi vam prinesel luč, upanje ali kapljico zdravilnega 

balzama. 

19 Nekoč sem vam obljubil, da se bom vrnil k človeštvu, in tu sem, da izpolnim to obljubo, čeprav je 

minilo že veliko stoletij. Vaš duh je hrepenel po moji navzočnosti v želji po miru, v želji po resnici, v 

hrepenenju po znanju in moj Duh je prišel, da bi vam dal navodila glede na čas, v katerem živite. Kako 

lahko ljudje želijo še naprej živeti tako, kot so živeli do zdaj? Ni več v skladu s časom, da bi še naprej 

ostajali v duhovni stagnaciji ali v duhovni inerciji pri izvajanju obredov in tradicij. 

20 Ljudje bi že morali bolje poznati svojega Očeta, v srcu čutiti bolečino bližnjega in z očmi duha 

gledati na bitja, ki so brez svetlobe, ki tavajo po prostoru in polnijo svoje utelešene brate z bolečino in 

temo, da bi jih lahko s svojimi molitvami vodili po poti duhovnega vzpona. 

21 Na tvoji desni in levi so potrebni, tudi tisti, ki so umrli za življenje milosti, in ti jih pustiš mimo, 

ker ne veš, kaj bi z njimi storil. Toda če ne veste, kaj storiti glede enega od svojih bratov, kaj boste storili, 

ko boste videli, da izbruhnejo svetovne vojne in da se bolečine množijo in prelivajo? Počutiš se preveč 

nepomembnega in nemočnega, da bi kakor koli pomagal trpečim. 

22 Potrebno je bilo, da sem prišel v tem času bolečine, da vas spomnim na pozabljene nauke in vam 

razkrijem nove nauke. Ne bo vam treba delati čudežev, kot si jih predstavljate. Resnično vam povem, da 

pogosto delate prave čudeže, za katere vem samo jaz, saj se jih ne zavedate niti vi. 

23 Prosim vas le, da je vaša vera velika, da vadite duhovno molitev in da ostanete stanovitni v 

dobrem, potem bodo vaše oči priče velikih čudežev. 

24 Človeštvu sem obljubil, da se bom vrnil v nekem drugem času, in tu sem, ko izpolnjujem svojo 

obljubo. Moral sem ponovno priti, da bi dokončal nauk, ki sem vam ga razkril v dveh obdobjih in katerega 

zadnji del sem prihranil za ta tretji čas. 

25 Vaše srce me ni pričakovalo, saj ni vedelo za obljubo moje vrnitve, ker moja beseda in moje 

prerokbe o drugem veku niso skoraj nič znane. Vaš duh me je sprejel, ker je v sebi ohranil mojo obljubo in 

je bil zmožen občutiti prisotnost Stvarnika prek budnosti vesti ter cenil bistvo božanske Besede, ko se je 

dotaknila nežnih strun vašega srca. 

26 To je bil čas milosti, v katerem ste po moji volji morali čutiti navzočnost duhovnega zelo blizu, saj 

sem učlovečil svojo Besedo, dovolil uporabo duhovnega sveta za zemeljske zadeve do določene meje in 

vam z darom duhovnega vida dovolil videti nekaj iz onstranstva in tudi iz prihodnosti. 

27 Vse te duhovne manifestacije so za kratek čas zaslepile vaš um, saj se mi zdi, da ste zmedeni. 

Slišite mojo besedo in čeprav je jasna, ne razumete njenega pomena. Veste, da je ta nauk prišel od mene, 

brez človeških vplivov, a ga mešate s kulti in obredi, značilnimi za malikovalce in fanatike. Dobro veste, 

da je ta nauk duhoven, a bi radi, da bi bil nekaj oprijemljivega ali vidnega za materialne oči. 

28 Zaslepila vas je poplava svetlobe, ki je preplavila vašega duha. Bistva tega razodetja še ne morete 

odkriti. Toda resnično, povem vam, ta zmeda bo le začasna, in ko boste prodrli v jedro Moje besede, boste 

pridobili znanje resnice in duhovnosti, tako pri razlagi nauka kot pri njegovem izvajanju. 

29 V vas ni bilo vse nepopolno in nečisto, bilo je nekaj, kar vam je omogočilo, da ste čustveno dojeli 

sporočilo tretjega veka, in to nekaj je bila vaša občutljivost za duhovno, zato sem vas imenoval pionirje 

spiritualizma med ljudmi na Zemlji. 

30 To sporočilo, ki ga prejemate od svojega Učitelja prek nosilca glasu, je bilo pripravljalno navodilo, 

saj se bo Moje oznanjevanje v tej obliki kmalu končalo, potem pa se boste začeli združevati z menoj iz 

duha v duh in se odpravili k ljudem in narodom, da bi jim posredovali sporočilo o poduhovitvi, ki 

človeštvu oznanja, da se je začelo tretje obdobje, da se je začela duhovna epoha. 

31 Dokler ne razumete in ne razumete nauka spiritualizma, vam ne bom dovolil, da začnete pridigati, 

kajti moja beseda je božanska pšenica, ki se nikoli ne sme mešati z drugim semenom ali s plevami. 
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32 Preden se v vašem umu pojavi svetloba, se bodo med vami pojavili boji. Vendar je nujno, da se ta 

boj razplamti in vas prisili, da razmišljate in se potopite v Moje delo, dokler ga ne prepoznate natančno in 

jasno, dokler ne odkrijete njegove resnice in njegovega bistva. Ko se bo ta boj končal, ko se bodo 

temperamenti umirili in bo vihar ponehal, bodo ljudje prešli iz teme v svetlobo in postali glasniki nauka o 

miru, nauka o božanski morali ter globoke in resnične modrosti, ki bo ljudem razkrila najbolj 

nepričakovane skrivnosti, ki jim bodo pomagale postati duhovno veliki, modri, močni in vzvišeni. 

33 Iščite nesmrtnost duše s prakticiranjem Mojega nauka ljubezni. Polja so v primernem stanju, da na 

njih posejem svoje seme. Spoznajte, da je povsod zmeda; ljudje so kot veter, ki ne ve, od kod prihaja in 

kam gre. Potrebno je bilo, da se Moja Luč pojavi na poti človeštva. Luč je že zasijala, poslal sem jo naprej, 

ljudje morajo le odpreti oči, da bi jo videli. Trenutno vas pripravljam, da boste lahko svoje brate naučili 

dvigniti oči v neskončnost, kjer bodo lahko uzrli Božansko svetlobo. 

34 Toda resnično vam povem, kako trdo in hladno udarjam po vaših srcih, čeprav iz ure v uro 

poslušajo ta nebeška navodila; vrata vašega usmiljenja se še ne odpirajo. Učil sem vas, da obiskujete 

bolnika na njegovi postelji, da obiskujete zapore in bolnišnice, da v te kraje pokore prinašate žarek 

svetlobe. Naučil sem vas dati moder nasvet ali besedo resnične tolažbe. Ali veste, s kakšnim namenom vas 

pošiljam v te kraje? Da bi tisti, ki so sposobni čutiti bolečino sočloveka, izvajali dobrodelnost, in da bi se 

hladnokrvni ob teh podobah bolečine ganili in bi v njihovih srcih vzklilo seme sočutja in usmiljenja. 

35 Poskrbite, da bo vaše bivanje na zemlji rodovitno, da vam nekega dne, ko boste vstopili v mojo 

navzočnost, ne bo treba z obžalovanjem priznati, da niste znali izkoristiti časa in da je bilo vaše življenje 

duhovno neplodno. 

36 To je trenutek, ko spregovori vaša vest in vam pove, ali ste delali v čistosti ali ne, ali ste živeli v 

sožitju z drugimi, ali ste z ljubeznijo in usmiljenjem sprejemali potrebne, bolne in uboge. 

37 Molite, ljubljeni učenci, da bi vas vedno spremljali dobri navdihi in da jutri ne bi padli v 

skušnjavo. Hočem, da ste združeni v mojem delu, da ljubite drug drugega in da živite tako, da služite 

svojim bratom. 

38 Vsako zbirališče, kjer mi ponujate svojo ljubezen, je kot veja; vse skupaj tvorijo mogočno drevo. 

Nekatere veje so velike in močne, druge še vedno majhne in šibke, vendar so vse pomembne, saj iz 

njihove povezanosti prihaja svežina, senca in zatočišče za popotnike. Vsak naj poskrbi za svojo vejo, kajti 

bližajo se viharji, ki bodo z vso silovitostjo in besom stresli listje drevesa. Ta preizkušnja je potrebna, da 

bi suho listje in gnili sadeži odpadli, da bi množice, ki iščejo zatočišče pri vas, našle blagodejno senco za 

svoje utrujene ude in zrele sadeže, ki bi potešili njihovo lakoto. 

39 Suho listje in slabi plodovi so vsa tista obredna dejanja in običaji, ki ste jih vnesli v Moje delo, 

čeprav mu ne pripadajo, in na katere zaradi vztrajnega izvajanja dan za dnem in leto za letom končno 

gledate, kot da so Zakon sam. 

40 Želim, da odprete oči za resnico, da se boste zavedali čistosti mojega nauka in se postopoma 

znebili vseh odvečnih stvari, ki ste jih dodali svojim verskim običajem. 

41 Nevihta se bliža, vendar ne prihaja, da bi vas uničila, temveč da bi vam pustila veliko korist, če 

boste ostali preudarni in znali uporabiti njene nauke. Če pa se zaradi svojega fanatizma oklepate svojih 

običajev in ne izkoristite preizkusa, boste padli v globoko stagnacijo, za katero ne veste, kako dolgo bo 

trajala. Nato bo prišel nov, še močnejši vihar, ki vas bo iztrgal iz vašega spanca, vaših napak in 

neposlušnosti. 

42 Dobro premislite o namenu moje nove manifestacije in prišli boste do zaključka, da sem vas prišel 

osvoboditi gospodarjev sveta, verig nevednosti in fanatizma, s katerimi sem osvobodil vašega duha, da bi 

mu pomagal dvigniti se k meni in služiti bližnjemu z uporabo njegovih duhovnih sposobnosti. Toda ali 

želite po tem, ko sem vam dal to svobodo, znova padati v temo in v še bolj žalosten jarem? Razmišljajte o 

tem z zrelostjo razvitega in poučenega duha, da boste lahko izmerili posledice, ki bi vam jih lahko prinesla 

nova neposlušnost. 

43 Že zdaj se prepričajte, da vas nisem poklical, da bi častili nove simbole, ampak da bi se naučili 

nauka o ljubezni. Razumite, da niti ni Moja volja, da bi vedno ostali skupaj v toplini teh krajev srečanja, 

ampak da se takoj, ko ste močni, lotite uresničevanja nauka, ki ste se ga naučili. Ni pomembno, da se 

oddaljite od tistih, ki so skupaj z vami poslušali Mojstra, saj ste na koncu za vedno združeni v duhovnem. 
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44 Ne pozabite, da sem vam rekel, da bodo k vam prišli znanstveniki, teologi in filozofi, da bi vas 

spraševali, in da ne smete z nevrednimi dejanji čaščenja in zmedenimi besedami zakrivati sijaja luči, ki 

sem jo prižgal v vašem duhu, in ne smete omadeževati iskrenosti dela brez madeža, kakršno vam je bilo 

zaupano, ampak pokažete spraševalcem modrost, ki sem vam jo dal v last. 

45 Pomislite na svoje otroke, na jutrišnje generacije, ki bodo na vas gledali kot na privilegirana bitja, 

ker ste imeli neprimerljivo srečo, da ste poslušali glas Svetega Duha prek njegovih glasnikov, in ki bodo v 

vaših delih seveda želeli videti krepost in čistost, poduhovljenost in modrost, ki ste jih od mene prejeli kot 

dediščino. Ste kdaj pomislili na vse to? - Vendar pa mi lahko vsi služite, ste lahko dobri in se povzdignete 

k meni, če se boste opremili. Če ne bi bilo tako, vas ne bi poklical v tretjo dobo. 

46 Zdaj ste ljudje, vendar bom iz vas naredil angele, ki bodo živeli v mojem kraljestvu luči. Danes ste 

na preizkušnji, očiščujete se v tem loncu obiskov, iz katerega boste izšli čisti in močni. 

47 Tako kot opozarjam na vaše pomanjkljivosti, da jih lahko popravite, tudi blagoslavljam in hvalim 

vaše dobre lastnosti in dobra dela. Misliš, da te nisem videl moliti za bolnike? Ali mislite, da nisem opazil 

vaših prizadevanj za širjenje znanja o mojem nauku in da nisem opazil vaših prizadevanj, da bi se 

obnovili, ter vaših odrekanj in žrtev, da bi si zaslužili mojo milost? Vse to vem, vse to vidim in dokaz za to 

je, da vam z vsakim dobrim delom, ki ga opravite, dajem čutiti svoj mir in globoko zadovoljstvo, ker ste 

delali dobro. 

48 V teh trenutkih vas slišim, kako mi govorite: "Oče, koliko bolečine pusti vojna na svoji poti med 

ljudmi. Lahko 'maziliramo' bolnike, ki so v našem dosegu, kaj pa lahko storimo za tiste, ki trpijo v 

oddaljenih deželah?" Učitelj pravi vsem, ki ste sposobni jokati za svoje brate: Še naprej obiskujte in 

"mazilite" tiste, ki jih lahko dosežete, in molite za tiste, ki so daleč, kajti jaz bom storil, česar vi ne morete 

storiti. Kmalu bo prišel čas, ko se boste morali razširiti po svetu in narodom prinašati Moje sporočilo o 

duhovni svobodi, miru in odrešitvi; kmalu bo prišel čas, ko bodo Moji glasniki dali človeštvu občutiti 

blagodejnost Mojega zdravilnega balzama v bistvu Moje besede. 

49 Sedaj se vsi usedite za mizo, jejte kruh moje besede in občutite Očetovo odpuščanje. Ne sprašujem 

vas, kdo si je umil roke, preden je vzel kruh, in kdo ne. Hočem, da bi se tako tisti, ki zna pripraviti svoje 

srce na poslušanje moje besede, kot tisti, ki pride brez te priprave, veselil uživanja božanskega kruha, kajti 

vsi so moji otroci in vse bom spremenil v apostole resnice. Drevo, izvir in pot so namenjeni vsem. 

50 Glejte, tu je Duh resnice v 20. stoletju, ki razlaga, kar je govoril v drugi dobi in česar vi niste mogli 

razložiti. Moji apostoli tistega časa so bili zmedeni, ko so me poslušali, in so med seboj razpravljali: "Zdi 

se, da si Mojster včasih nasprotuje." Toda prišel je čas, ko so bili polni Svetega Duha in so se zavedali 

veličine Moje Besede, razumeli so, da je človeški jezik prešibek, da bi lahko izrazil Božansko, zato so 

včasih verjeli, da se je Mojster zmotil, ko jih je učil. 

51 Nadaljevali so moje delo odrešenja ter z deli ljubezni in ponižnosti zapisali svoja imena poleg 

imen svojega Učitelja in tako pričali o moji resnici. 

52 Glejte, koliko časa je od takrat minilo nad tem človeštvom, ki se imenuje verujoče v Kristusa in 

priznava moje apostole kot naslednike Učitelja, vendar je to življenjsko bistvo in seme vedno bolj 

odstranjevalo iz svojega srca in puščalo le moje ime, ki ga ne zna niti izgovoriti s spoštovanjem niti 

počastiti s svojimi deli. 

53 Iščite moje ime na zemlji in našli ga boste na ustnicah večine ljudi; iščite mojo navzočnost in našli 

jo boste le v podobah, ki so jih naredile človeške roke. Iščite mojo sled, a je ne boste našli v srcih ljudi, ker 

je tam ugasnila. 

54 To ljudstvo me je v sedanjem času poslušalo in slišalo tisti razodetveni stavek, ki vam je rekel: "Vi 

in tisti (iz preteklosti) ste isti." Tisti, ki razume pomen tega izreka, se vpraša: "Kako je mogoče, da bi 

vztrajal v nehvaležnosti in se za vedno zaprl v svojo sebičnost?" Toda ob tem razmisleku se prebudi in 

začne izpolnjevati svoje poslanstvo. 

55 Povem vam, da se morajo ljudje zavedati, da so njihove duše že večkrat prišle na zemljo in da še 

niso razumeli, kako se povzpeti po poti mojega zakona, da bi dosegli vrh gore. 

56 Sredi tega stoletja bom dokončal to besedo, ki bo danes rodovitno seme v vas in jutri v vseh mojih 

otrocih. 

57 Preučevati mojo Besedo in v njenem jedru iskati božansko bistvo življenja, potem boste izkusili 

najvišjo blaženost, da ste sejalci na Gospodovih poljih. 
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Moj mir z vami! 
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Navodila 78  
1 Jasnost in preprostost Mojih navodil sta vam dali pogum za prve korake v tretjo dobo in že ste se 

pričeli zadirati v Moje božanske besede. Začenjate spoznavati, da je osvežitev za srce, če odstranite 

bolečino sočloveka ter mu izkažete ljubezen in usmiljenje. 

2 Ne imejte me za krivičnega, če vas za kratek čas doletijo bolečine in preizkušnje. Vedeti morate, 

da krepijo dušo in da je bilo to ljudstvo ves čas orodje moje volje, da bi z njim dajalo zgled človeštvu. 

Bodite močni, da boste ob obiskih dokazovali ljubezen in poslušnost moji volji. 

3 Razumite in razumite vse nauke, ki vam jih zdaj dajem, in jih ne uporabljajte slabo, kajti potem se 

boste vrnili z raztrganimi oblačili in s srcem, polnim grenkobe, kakor čedni sin iz prilike. Naredite iz 

svojega srca shrambo in v njej hranite božansko seme. Ko bo prišel čas, bom poklical ljudi in jih povabil, 

naj pridejo v ta narod, ki bo odprl svoja vrata tujcem, brezdomcem, ki iščejo mir, svetlobo in zdravje. In 

vrata vaših src bodo takrat odprta kot vrata drugega Jeruzalema, duhovnega mesta, katerega bleščeča 

belina je svetlejša od snežink in katerega vrata so od večnosti odprta v pričakovanju Gospodovih otrok. 

4 Duhovno poslanstvo prebivalcev te dežele je veliko. Zato pripravite svoja srca, da bodo dala 

zavetje vsakemu sočloveku, ki se vam približa, ne glede na raso, barvo ali zunanji videz. 

5 Vaš duh še ni sposoben razumeti celotnega obsega razodetja, ki ga je prejel v tem času, vendar 

vaše srce čuti, da je k vam prišlo nekaj velikega. Vaš stari svet je izginil, odkar ste slišali mojo besedo, saj 

je ta razkrila vašo sebičnost. Ta svet je bil majhen, saj je bil omejen na osebna nagnjenja, na to, kar imate 

na zemlji, in na nepopolno predstavo o tem, kaj je Božji zakon. Zdaj se je vaše obzorje razširilo do 

neskončnosti in v njem čutite neznani svet, ki ga boste sčasoma osvojili s svojim duhovnim razvojem 

navzgor. Danes vidite v vsakem človeku brata in v vsakem človeku otroka moje božanskosti. Danes vidite 

človeško življenje kot stopnico na neskončni lestvici vašega vzpona k Stvarniku. Danes veste, da Bog ne 

pozablja tistih, ki trpijo v tej solzni dolini, in da so vsi deležni luči njegove ljubezni. 

6 Učenci, ostanite v miru, ki vam ga dajem, ne dovolite, da vam ga svet s svojimi skušnjavami 

odvzame, saj morate moliti za svojega bližnjega. Toda kako lahko razmišljate o njih, če v vaših srcih ni 

miru? Premagajte težave svojega življenja, ne imejte jih za nepremagljive; moč, ki je v človeku, je velika; 

manjka vam le vera. Vztrajajte v veri, v dobrih delih in z njimi boste premikali gore. 

7 Ne mislite, da je vaše življenje neplodno, če menite, da niste opravili velikih del. Če je čista, ste 

dosegli nekaj dobrega, kajti rekel sem vam, da me bodo "zadnji" spoznali po "prvih". Z veseljem sprejmite 

to nalogo. 

8 Sprejemam žalovanje nekaterih src, v katerem mi predstavljajo, da so med njihovimi sorodniki 

neverniki, ki so zašli s poti. Pravijo mi, da so jim veliko govorili, a niso dosegli ničesar. Pravim vam, da se 

morate naučiti govoriti z deli, tudi z molkom, da morate biti občutljivi, da ne boste nerodni. Če se 

pripravite in vztrajate, bo vaš pogled postal pronicljiv in ne boste zamudili primernega trenutka, ko boste 

morali to srce dokončno oblikovati s svojim "dletom". Vaša zmaga vam bo pokazala, da so bili tisti, za 

katere ste mislili, da so močni v svoji trmoglavosti, v resnici šibki. Uresničujte moje božanske nasvete in 

kmalu boste pričali o moji resnici. To milost vam bom podelil, saj vam lahko dam več, kot me lahko 

prosite. 

9 Med tvojimi sorodniki so tisti, ki so s svojimi jeziki pogosto raztrgali moje delo in poskrbeli, da je 

tvoje srce krvavelo. Ne bom se vam maščeval, ker je moja pravičnost popolna, toda kmalu jih bom 

prizadel, ker je prišel čas, ko "me bo gledalo vsako oko". 

10 Vprašajte se: Ali bi bili tukaj in me poslušali, če vas ne bi prizadela bolečina? Nekateri so me 

obrekovali, preklinjali in zavračali, toda bolečina je bila močnejša od njih in jih je nagnila. Nato so prišli 

sem na mojo manifestacijo in jokali v kesanju. Danes blagoslavljajo bolečino, zaradi katere so prišli k 

meni. 

11 Vi molite za tiste, ki me danes zanikajo. Naj razumejo, da prihajam v želji po tvoji duši, saj jih 

vidim lačne in žejne moje božanske življenjske sile. Ne obračam se na vašo zadevo, saj ima na zemlji vse, 

kar potrebuje. 

12 Povedati vam moram: ne mislite, da duša nujno potrebuje človeško telo in življenje v svetu, da bi 

se lahko razvijala. Toda lekcije, ki jih dobi na tem svetu, so zelo koristne za njegovo izpopolnitev. 
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13 Materija pomaga duši pri njenem razvoju, izkušnjah, spravi in boju; to je njena naloga, ki jo lahko 

potrdite v tej manifestaciji moje božanskosti v človeku, v kateri uporabljam njegove možgane in jih 

uporabljam kot sprejemno napravo za prenos svojega sporočila. Razumite, da duša ni namenjena le 

duhovnemu, ampak da je bila tudi najmanjša stvar v materialnem svetu ustvarjena za duhovne namene. 

14 Na vašo dušo naslavljam spodbudo za razmišljanje in poziv, da bi z uporabo daru intuicije 

premagala vpliv materialnega, ki jo obvladuje, in da bi svojo svetlobo posredovala srcu in umu. 

15 Ta moja luč pomeni tvoji duši pot do osvoboditve, ta moj nauk ji ponuja sredstva, da se dvigne nad 

človeško življenje in postane voditeljica vseh svojih del, gospodarica svojih čustev in ne sužnja nizkih 

strasti ter žrtev slabosti in potreb. 

16 Ko se duša prepusti vplivu vsega, kar jo obdaja na zemlji, se nazadnje tako zlije s svojim telesom, 

da pozabi na svojo pravo naravo, se tako oddalji od Duhovnega življenja, da ji postane tuje, in tako se 

zgodi, da je ob smrti telesa nujno zmedena in vznemirjena. 

17 Kako zlahka umre telo, kako težko pa se duša, ki se ni znala pripraviti, osvobodi globoke zmede. 

18 Medtem ko nekateri v svoji zmedenosti ostajajo vezani na svoja mrtva telesa, drugi, ki so v svojih 

dušah ohranili vtise svojih telesnih lupin, še naprej verjamejo, da so človeška bitja, in se ne morejo 

dvigniti v dom, ki bi jim ustrezal, saj ostajajo vezani na to, kar so ljubili na svetu. 

19 Na svetu ni bolj grenke čaše in močnejše bolečine, kot je bolečina zmedenih duš. Ovire, 

nezmožnost razumevanja dogajanja okoli njih, obžalovanje, hrepenenje po tem, kar so zapustili, 

osamljenost, tišina in nezmožnost vzpona predstavljajo ogenj, v katerem se morajo očistiti, dokler ne 

dosežejo svetlobe. 

20 Ali menite, da pretiravam, ko vam povem, da na milijone duš odide s tega sveta v stanju 

zmedenosti? To je posledica nevednosti ljudi zaradi pomanjkanja duhovne kontemplacije in molitve. 

21 Moj nauk druge dobe je ljudem razkril duhovno življenje, toda namesto da bi spoznali Moj nauk in 

izpolnjevali Moje zapovedi, so okoli Mojega nauka ustvarili verske skupnosti, ki so bile omejene na 

upoštevanje zunanjih obredov in ceremonij, kar njihovim dušam ni dalo več svetlobe, temveč jih je 

odvedlo s poti izpolnjevanja njihovih duhovnih nalog. 

22 Nekateri me sprašujete, ali padejo v temo, ko zapustijo to življenje. Na to jim odgovarjam: Če niso 

razumeli moje besede in je niso prakticirali, jim nič ne koristi, če so bili med temi množicami, ki poslušajo 

moj nauk luči. 

23 Kar duša neguje, bo tudi požela; to je zakon in pravičnost. 

24 Jaz, vaš Odrešenik, sem vam vedno pokazal pravo pot in vam razkril sredstva za izogibanje 

bolečini, zmedi in temi. 

25 Danes sem ponovno prišel k vam, da bi izpolnil to nalogo in osvetlil vaše negotove poti, vas 

pretresel iz letargije in opomnil vašo dušo, da jo čaka nov dom, v katerega mora priti opremljena, da bi v 

njem prebivala in večno uživala. 

26 Prišel sem k vam, da bi vas prebudil in vas vprašal: Kdo med vami je učenec po svoji volji? Nihče, 

jaz sem vas poklical. Da bi na novo slišali mojo besedo, ste morali biti večkrat na zemlji. Med enim in 

drugim utelešenjem sem vam dal premor za razmislek in pripravo na novo zemeljsko življenje. 

27 Dokler je duša v materiji, je deležna njene utrujenosti, zato potrebuje čas počitka po bitki in 

razmislek, da oblikuje načrt, ki mu bo sledila, preden začne novo bitko. Brez teh odmorov ali počitkov na 

svoji poti bi zelo malo napredovali. Vendar pa je potrebno, da te pošten in čist nauk nauči teh lekcij v 

popolni jasnosti, da bo tvoje srce, prepričano v to resnico, spoznalo vzroke mnogih pojavov in dogodkov, 

ki jih brez mojega razodetja ne bi moglo nikoli razumeti. V moji usmiljeni ljubezni je čas, življenje, usoda 

vseh, nič ne uide moji moči. 

28 Najprej ste me spoznali kot Očeta, ki je neizprosen v svoji pravičnosti do vaših prestopkov. Ta Oče 

se je v odnosu do vas spremenil v najbolj prijaznega in ljubečega Učitelja. Vendar pa niste razumeli, kako 

pravilno razlagati njegove nauke, in ste verjeli, da tiste, ki ga ne ljubijo, kaznuje z večnim ognjem. Zdaj 

vam pokažem, da Oče ne zavrača svojih otrok samo zato, ker ga ne ljubijo; pokažem vam, da Božanska 

ljubezen nima meja in da se ta ljubezen in ta pravičnost izražata v zakonu reinkarnacije, ki sem vam ga 

razložil. Zdaj boste razumeli, da zaradi tega božanskega zakona ni prekrška, naj bo še tako hud, ki bi si 

zaslužil večno kazen duše. Da pa bi lahko prišli k meni, morate najprej popraviti ta prestopek. 
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29 Kaj bi dosegel s teboj, če bi ti za kazen dal večni ogenj? Kako bi lahko večno bogokletno 

preklinjali Boga, ki ga ocenjujete kot krivičnega, okrutnega in maščevalnega! 

30 Moja dolžnost kot Očeta je, da vam na vsakem koraku ponudim priložnosti za popolnost in vam s 

popolnimi nauki pokažem pravo pot. Naučil sem vas odpuščati sovražnikom in jih ljubiti ter vam rekel: 

Delajte svojim bližnjim to, kar sem jaz storil vam, po svoji izkušnji. Ali bi vam dal primer, če bi izkusili, 

da tiste, ki me ne ljubijo, kaznujem z večnim prekletstvom? mislite, da nimam moči, da bi tiste, ki so me 

sovražili, pripravil do tega, da bi me ljubili? Tem ne dajem večne kazni, ampak dovolj časa, da iz njih 

vzklijejo svetloba, prenova in končno ljubezen. Tako kot čakamo, da bo zemlja rodovitna, da bo v njej 

vzklilo seme, tako tudi jaz čakam, da boste izpolnili mojo zapoved, ki vam pravi: 

"Ljubite se med seboj." 

31 Kdo na tem svetu lahko spozna vašega duha? Ne duhovniki verskih skupnosti, saj ker ne poznajo 

samih sebe, še manj lahko poznajo druge. Vaši starši z vso svojo empatijo komajda prestopijo prag srca. 

Človeštvo malo, zelo malo ve o duhu, saj je to svetlobo obkrožilo s skrivnostjo, vendar v njej ni skrivnosti, 

je le nevednost. Kdo bi torej v prihodnosti lahko vodil duh ljudi na poti svetlobe? Kdo bi jo lahko 

osvobodil njenih velikih napak? Samo moj nauk, ta nauk, ki ga bom zapisal v tvojem duhu. Iz nje bo 

vzklila luč, ki vam kaže pot, in glas, ki vas vodi. Toda vedite, da vsakdo, ki ni pozoren na ta glas, ki se 

sliši v njegovem srcu, polnem ljubezni, zanika izvor svojega ustvarjenega bitja. V trenutku, ko sem ga 

rodil iz svojega Duha, sem v njem prižgal to božansko iskro, ki je vest, tako da mu ves čas njegovega 

obstoja ponavlja, da je moj otrok. 

32 Resnično, povem vam: greh in zmeda v duši sta v primerjavi z večnostjo le začasna, zato očiščenje 

in sodba ne moreta biti večna. 

33 Zdaj se zavedate, kaj ste storili v zvezi s svojo dušo in zakladom učenj, ki ga niste uporabili. Glas 

vaše vesti postane jasnejši in slišnejši, govori vam o preteklosti, sedanjosti in vas pripravlja na prihodnost. 

Naučite se prepoznati ta glas, saj vam v njem govorim, in če ga slišite, verjemite vanj. Gorje vam, če 

dvomite! Ta glas vas bo vedno vodil k dobremu; če pa slišite glas, ki vas mika k slabemu, to ni glas vaše 

vesti - to je glas vaših strasti, ki vam ga posreduje vpliv čutnega sveta. 

34 Jutri se bodo borili proti vam, ker verjamete v ta nauk. Kakor si namreč vi prizadevate razumeti to 

besedo, tako se bodo tudi ljudje pripravljali na boj proti vam. Izvajali bodo čudeže človeškega znanja in 

spretnosti, da bi vam dokazali, da imajo resnico. Vi pa delajte duhovne čudeže s svojimi deli ljubezni do 

bratov, ne da bi se hvalili. 

35 Elija, začetnik, na novo oznanja človeštvu duhovno prisotnost Gospoda, prihod Duha resnice, ki 

pojasnjuje in razkriva skrivnost ponovnega utelešenja. 

36 To znanje vam dajem zato, ker vas bo svet obkrožil in vam ne bo pustil pobegniti ne na vzhodu ne 

na zahodu, ne na severu ne na jugu. Potem boste uporabili oblast, ki sem vam jo dal, da se osvobodite 

svojih zatiralcev. 

37 Ne bojte se, saj niste edini na svetu, ki iščete osvoboditev svoje duše. V tem času se ljudje dvigajo 

v želji po svetlobi, resnici in napredku duha. 

38 Spomnite se Elija, ki je v prvi dobi pričeval o resničnem Bogu. Poslušajte: 

39 Izraelci so zapadli v malikovanje in častili poganskega boga. Da bi jih prepričal o njihovi 

zmotnosti in brezbožnosti, je Elija v navzočnosti zbranega ljudstva na gori govoril malikovalskim 

duhovnikom: "Postavite žgalni oltar iz suhega lesa in nanj položite žrtveno žival. Na enak način bom 

pripravil še en oltar za žgalno daritev. Potem kličite imena svojih bogov, jaz pa bom klical ime svojega 

Gospoda, in bog, ki pošlje ogenj, da požre žrtev, bo priznan kot pravi bog." 

40 Idol je ostal gluh za prošnje svojih duhovnikov. Elija jim je rekel: "Kričite glasneje, da vas bo vaš 

Bog slišal, da se bo zbudil, ker morda spi." Ko so malikovalci menili, da so njihova prizadevanja zaman, 

se je prerok posvetil molitvi in prosil svojega Gospoda, naj se pokaže kot živi in resnični Bog. Elija je 

komaj končal molitev, ko je z neba padel žarek in pogoltnil žgalno daritev. 

41 Ljudje so spoznali prevaro Baalovih duhovnikov in hkrati spoznali, da je Jehova, Elijev Bog, edini 

pravi Bog. 

42 Ta Elija, ki je bil v tistih časih obljubljen za ta čas, je spet med vami. Božanski Učitelj vam je 

obljubil Drugi čas in prišel je ob pravem času. 



U 78 

131 

43 Naj bo Elija v vsakem od vas, še posebej takrat, ko se znajdete na preizkušnji. Vendar se spomnite, 

da je Elija poln ljubezni, vere in ponižnosti, da ga boste lahko posnemali in potem se bo v vas uresničila 

prerokba. 

44 V današnjem času obstajajo številne vrste malikovanja. Znanost, vojna, zlato, moč, verski 

fanatizem, užitki so še številni drugi idoli, ki se jim ljudje prostovoljno podrejajo. 

45 Hranite se z mojo besedo, da boste močni. Upoštevajte, da boste morali poslušati veliko besed, ki 

bodo v nasprotju s tem, kar sem vas učil, vendar vas nobena od njih ne sme zmesti ali vzbuditi dvomov. 

46 Knjiga je odprta, berite v njej, kajti tako kot je vaš oče knjiga modrosti, ste lahko tudi vi knjiga 

pouka in izkušenj za svoje brate. 

47 Življenje, ki vas obdaja, je ena od številnih strani Božanske knjige. Zato sem vam že večkrat rekel: 

Učite se vsakodnevne lekcije, ki vam jo daje življenje. V tem času morate postati dobri svetovalci, ki 

govorijo z besedami in tudi z dejanji. Ali bi lahko govorili o obnovi, če bi vas vaši bratje presenetili na 

senčnih mestih? Bi jih lahko naučili živeti v miru, če bi ugotovili, da v vašem domu ni harmonije? 

48 Vidim, da mnoga srca tega ljudstva še vedno spijo in nočejo razumeti, da je že blizu dan, ko vam 

bom prenehal dajati svoje nauke v tej obliki. Ko bodo videli, da je knjiga zaprta, bodo jokali zaradi 

nerazumevanja, a takrat bo prepozno. 

49 Srečni bodo tisti, ki se bodo opremili in bodo pripravljeni ubogati voljo svojega Učitelja, saj se 

bodo ob vstopu v novo obdobje znali miselno združiti z menoj in bodo vzklikali: "Gospod, Tvoja knjiga je 

še vedno odprta." 

50 Svojo besedo sem primerjal s pšeničnim zrnom, ki sem ga z neskončno ljubeznijo posejal v vaše 

srce. Srce je zemlja, kjer začne kaliti, saj je vaše srce obdarjeno z občutljivostjo, svoje vtise pa prenaša na 

duha, ki v resnici ohranja mojo besedo. Tudi če srce pozabi na svojega očeta in ne bije več za življenje, bo 

to seme ostalo ohranjeno v duhu in prišel bo čas, ko bo vzklilo. Ta čas je lahko blizu ali daleč, odvisno od 

prebujanja duše za Stvarnikovo ljubezen. Ker pa razvoj duše pripada večnosti, pri Očetu ni nestrpnosti. Vi 

ste tisti, ki morate kot ljudje ali duhovna bitja pospešiti svoje korake, da bi se s prakticiranjem dobrega 

izognili žalostnim izkušnjam. 

51 Knjigo Božje modrosti, zapečateno s sedmimi pečati, je odprlo Jagnje. Ljubezen božanskega 

Učitelja do človeštva je bila tista, zaradi katere so se jim razkrile skrivnosti njegovih skritih nasvetov. Šesti 

pečat v tem času razkriva svojo vsebino in govori o globokih resnicah, omogoča vpogled v prihodnost 

vašega sveta in utira pot v duhovno večnost. 

52 Učil sem vas, da se modrost pridobi z molitvijo, vendar ne želim, da bi svoje molitve podaljševali. 

Od vas sem zahteval petminutno molitev in s tem mislim, da molite kratko, da se boste v teh trenutkih 

resnično posvetili svojemu Očetu, preostali čas pa namenite svojim duhovnim in materialnim dolžnostim 

do bratov. 

53 Svojo življenjsko pot posejte z ljubeznijo, usmiljenjem in dobrimi deli, in ko boste zapustili 

materijo in osvobodili svojo dušo od nje, se bo namesto v nižavje pokore dvignila v tiste svetove, kjer bo 

požela vse sadove svoje setve med duhovi svetlobe. Če se ne boste tako obnašali, boste na svoji poti poželi 

bolečino, a za to ne morete kriviti mene, saj nisem ustvaril bolečine, čeprav sem ustvaril vse, kar vas 

obdaja. Bolečina je vaša stvaritev, je posledica vaših nepopolnosti. Dovoljujem vam, da izpraznite čašo 

trpljenja, ker vem, da se lahko izpopolnite le, če poznate rezultate svojih del, kajti po sadju prepoznate 

drevo. 

54 Učenci, iz moje besede si izdelajte spominsko knjigo, s katero boste okrepčali svojo dušo, da boste 

jutri to pričevanje in srečo prinesli svojim bratom. Moja beseda mora doseči konec sveta in se dotakniti 

vseh duš ter preoblikovati življenja ljudi. Moja beseda bo naredila čudež, da se bo na zemljo vrnil mir. 

55 Naravne sile so sovražne in nasilne le zato, ker med njimi in ljudmi ni harmonije. Ko bodo ljudje 

živeli v enaki poslušnosti mojim zakonom, kot živijo ostala bitja, bodo na tem planetu prepoznali podobo 

večnega življenja, raj, ki bo v svojem naročju nudil zavetje tistim, ki se bodo očistili in se povzpeli po poti 

ljubezni, na katero nenehno opozarja Kristus. 

56 Trenutno se Izraelovo ljudstvo dviguje za novo življenje na zemlji. Danes še vedno živi zaprta, 

vendar jo moja svetloba osvobaja. Pot in božja obljuba sta prikazani pred njimi in jih vabita, naj si sezujejo 

sandale, vzamejo palico, molijo pred Jehovo in se umaknejo v puščavo v želji po božjem glasu, po Božjem 

zakonu in njegovih čudežih. 
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57 Prebujanje se že začenja, že ste slišali glas Elija, novega Odrešenika. Pripeljal vas je k vznožju 

nove gore Sion, ki se dviga pred vašim duhom v tej tretji dobi, da bi lahko slišali živi Gospodov glas skozi 

človeški organ razumevanja. 

58 Ko ste slišali božanski glas, ste ostali navdušeni nad njim, vendar vam je sporočil, da bo njegova 

manifestacija kratka, da se boste lahko odpravili na začeto pot, ki bo vašega duha pripeljala do vrat 

obljubljene dežele. 

59 Tudi v drugih delih sveta se ljudje zdaj prebujajo, ker Elija trka na njihova vrata. 

60 Imenoval sem vas Izrael, ker boste zbrali bistvo razodetja tretjega obdobja, ker boste tisti, ki boste 

duhovno in pravilno razlagali mojo besedo, in ker se bo z vami ponovila zgodovina tega ljudstva - z 

njegovimi preizkušnjami, boji in bitkami, da bi dosegli obljubljeno deželo, in končno z zmago, ki je bila v 

osvojitvi in posedovanju ideala. 

61 Vedite, da ste Izrael, ne pozabite, da ste Božje ljudstvo, naredite ta ideal za svoj, da boste 

pogumnejši na dolgem romanju; vendar ne razglašajte, da ste Izraelovi otroci, ker vas ne bodo razumeli, 

ampak se bodo iz vaših besed norčevali. Kdo bo mislil, da je novi Izrael Izrael po Duhu? 

62 To znanje, ki ga je razkril vaš Oče, ohranite v svojih srcih. Ko pa pridejo k vam izvidniki in 

nevedneži in vas vprašajo: "Ali ste vi Izraelovo ljudstvo?", jim odgovorite, kakor sem odgovoril farizejem 

in nevednežem, ko so me vprašali, ali sem Božji Sin: "Vi ste to rekli." 

63 Ko sem vam to povedal, vedite, da bo to ljudstvo, ki se še komaj začenja zbirati, povabilo druge 

skupnosti, da se jim pridružijo na njihovi poti - ne toliko z besedami kot z zgledom - in da bodo očistili 

duhovno pot trnja, tako da bodo tisti, ki jim bodo sledili, našli pot kultivirano; kajti pozivam vsa ljudstva 

in narode sveta, saj bodo novo ljudstvo Izraela oblikovali ljudje vseh ras, razredov in prepričanj. 

64 Tisti, ki menijo, da je bilo pravo izraelsko ljudstvo tisto iz prve dobe, se motijo; to je bila le 

podoba ljudstva, ki bo sčasoma postalo pravo Božje ljudstvo, v katerega se morajo združiti vsi ljudje in v 

svojih človeških bratih in sestrah ljubiti svojega Očeta. Tako je govoril zakon v prvem veku: "Ljubi Boga 

z vsem svojim srcem in z vso svojo dušo. Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe." Tako je rekel 

Kristus v drugi dobi, ko je človeštvo učil novo zapoved: "Ljubi drug drugega." Tistim, ki izpolnjujejo te 

najvišje zapovedi, je Elija v tem času oznanil, da bodo zagledali Očeta v vsej njegovi slavi. 

65 Vsakemu bo zaupana naloga in vsakemu se bodo razodeli njegovi duhovni darovi, tako da bodo 

vsi imeli v sebi sredstva za sejanje dobrega in širjenje luči. Tudi v tistih dneh je bila vsakemu plemenu 

zaupana naloga in razkriti so mu bili njegovi duhovni darovi, da bi vsi združeni Očetu ponudili sadove 

predanosti, harmonije in vere. 

66 Preljubi ljudje, zagotavljam vam vse, kar potrebujete za popotovanje. Vaša potovalna torba bo 

polna mojih blagoslovov in ne bojte se, da bi jih zmanjkalo. Če pa se pojavi pomanjkanje, ki bo 

preizkusilo vašo vero, ne pozabite, da se je Izrael od Mojzesa v prvih dneh naučil, da kdor zaupa v 

Gospoda, ne bo nikoli pogubljen. 

67 Spremljaj in moli, Izrael! Ljudje, ki jim je usojeno, da nosijo prapor duhovnosti po svetu, naučite 

se nositi v svojem srcu tabernakelj, v svojem duhu skrinjo zaveze in v svoji vesti zakon. 

68 Odpravite se na pot in oznanite svojim bratom, da je prišla ura svobode in da je glas, ki se sliši v 

nočni tišini, glas Elija, ki hiti z enega konca sveta na drugega in prebuja zaspane duše. Ne bojte se 

posmeha in zaničevanja svojih bratov, če pa vas svet sovraži, vedite, da je mene sovražil, preden je 

sovražil vas. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 79  
1 Nekateri so Mojo besedo v tem času slišali zgodaj, drugi pozno, toda resnično vam pravim, da vam 

duhovnega napredka in napredka ne bo prinesla dolžina ali kratkost časa, v katerem ste me poslušali, 

temveč gorečnost in ljubezen, s katero ste sprejeli Moj nauk, ter usmiljenje v vaših delih. 

2 Pridite k meni vi, ki ste utrujeni, žalostni in lačni ljubezni, tisti, s katerimi je človeštvo grdo 

ravnalo. Pridite k meni, ki ste bolni. Dal vam bom občutiti sladko ljubezen svojega usmiljenja. Odstranil 

bom vašo žalost in vas naredil za otroke miru, luči in vere. - Sprašujete me, zakaj sem prišel k vam: Ker 

vidim, da ste pozabili pot, po kateri se lahko vrnete v maternico, iz katere ste izšli, vam jo znova pokažem. 

3 Pot je moj zakon in z njenim upoštevanjem bo duša dosegla nesmrtnost. Pokažem vam vrata, ki so 

prav tako ozka kot pot, ki sem vam jo takrat pokazal s svojimi navodili. 

4 Trenutno obnavljam tempelj, o katerem sem govoril, ko sem rekel svojim učencem, ki so 

občudovali Salomonov tempelj: "Resnično, povem vam, da ne bo ostal kamen na kamnu, ampak ga bom 

obnovil v treh dneh." Hotel sem reči, da bo vsak zunanji kult, ne glede na to, kako veličasten se zdi 

ljudem, izginil iz človeških src, jaz pa bom na njegovem mestu postavil pravi, duhovni tempelj svoje 

božanskosti. Zdaj je tretji čas, to je tretji dan, ko bom dokončal obnovo svojega templja. 

5 Učenci, moja beseda se izliva v vaše misli, tako da, ko pride ura, ko je ne boste več poslušali, v 

vaših srcih ne bo ne lakote ne žeje, da bi me slišali. 

6 Ljubite drug drugega že tukaj na zemlji in ne pozabite, da ste vsi združeni z nerazdružljivimi 

duhovnimi vezmi in da bo neizogibno prišel čas, ko boste vsi združeni v duhovnem svetu. Ne obtožujte se 

samo zaradi tega življenja in ne čakajte, da vas bo sram pred tistimi, ki ste jih užalili. 

7 Tisti, ki so razvili dar vida, lahko pričujejo o moji navzočnosti, tisti pa, ki ga niso mogli razviti in 

jim manjka vere, pravijo: "Hočem videti, da bi verjel". 

8 Hočeš, da ti pokažem svojo rano, da jo premišljuješ in da vanjo pogrezneš svoje prste. Toda povem 

vam: Tomaž je prosil za ta dokaz in bil mu je dan, vendar je potem jokal zaradi pomanjkanja vere in dal 

svoje življenje, da bi pričal o mojem nauku. Če bi ti podelil to milost, ali bi ravnal tako kot tisti učenec? 

9 Dan, ko vam dajem svoja navodila, je dan milosti, saj se mir mojega Duha razlije po vsem vesolju. 

Kot neomejeni Gospod vseh ustvarjenih stvari, dajem čutiti svojo prisotnost v vseh in zahtevam, da mi 

vsako bitje in stvaritev pokaže, kako izpolnjuje svojo nalogo. Končno iščem svoj tempelj v človekovem 

srcu, da bi se naselil v njem. 

10 Ljudje, ki poslušajo mojo besedo, ne vedo, ali se bodo njihova dela, ko jih bodo prinesli pred 

mene, izkazala za meni všečna. O, če bi le namesto strahu občutili veselje, kadarkoli se spusti Moj 

božanski žarek. Toda vaša vera je majhna in vaša slutnja vam še ni povedala o bitki, ki prihaja, zato vam 

moram povedati, da se bodo pod svetlobo, ki jo širi šesti pečat, vse vere, religije in sekte na Zemlji 

združile in ponudile eno vrsto čaščenja edinemu Bogu, ki ga vsi iščejo. 

11 Na ta suha polja je padel sadonosni dež bolečine in kmalu bodo dovzetna za sprejem duhovnega 

semena. Trenutno oblikujem ljudi, ki bodo rasli iz dneva v dan. Oblikoval ga bom iz ljudi vseh ras in 

njegova prva naloga bo, da s svojimi deli ljubezni naredi brazde v zemlji, da bi pozneje posejal semena 

svoje resnice. 

12 Kako zelo morate še razmišljati o mojem nauku in pripraviti svoje srce, da boste z ljubeznijo in 

usmiljenjem svojih del nudili pravo pričevanje in zgled svojim bratom! 

13 Uporabite ta učenja, kajti to je trenutek, ko Moja luč, ko doseže organ uma nosilca glasu, postane 

besede na njegovih ustnicah in vam govori o Duhovnem kraljestvu, v katerega ste vsi povabljeni. 

14 Govorim človeku, čigar bitje izvira iz ustvarjalnega Božjega vira in ki je po prejemu Božjega diha 

v svojem duhu sposoben razumeti svojega Očeta in z njim duhovno občestvo. 

15 Jaz sem vaš Oče, iz mojega Duha je prišla zamisel, da vas oživim, in ta navdih je bil uresničen. V 

mojem Duhu je bila volja, da vas ustvarim, in človek je bil ustvarjen. Želel sem, da bi mi bili podobni, kot 

mora biti med očetom in njegovimi otroki, zato sem vam dal duha in s tem duhom mi boste najbližje med 

vsemi bitji. 

16 Duhu sem zaupal nalogo v materialnem svetu, da bi v njem našel široko polje za svoj razvoj, svet 

izkušenj ter malih in velikih preizkušenj, ki bi bile stopnica, preizkusni kamen in dolina sprave. 



U 79 

134 

17 Človeško telo je bilo zaupano duhu, da bi v njem našel najučinkovitejše in najpopolnejše sredstvo 

za svoj razvoj - telo, opremljeno z možgani, da bi lahko duh prek njih pokazal svojo inteligenco; telo z 

občutljivimi živci, da bi lahko zaznalo vsak telesni občutek. Tudi srce je bilo vgrajeno v telo, da bi 

ljubezen in vsa dobra čustva, ki izvirajo iz njega, imela človeškega posrednika. Toda želel sem, da bi bilo 

to bitje, ki ga je Oče obdaril s tolikšno milostjo in ki naj bi služilo kot opora duši, ki se je vanj utelesila, 

šibko, da bi se duša v njem lahko borila in se nikoli ne bi prepustila telesnim nagnjenjem. 

18 Meso je v svoji šibkosti samovšečno in čutno, ljubi ponižne, zato mu je treba vladati. Kdo drug bi 

lahko to nalogo opravil bolje kot duša, ki je obdarjena z močjo, svetlobo, inteligenco in voljo? - Da bi bil 

napredek in razvoj duše zaslužen pred Bogom in pred njo samo, ji je bila dana svobodna volja, da izbere 

pot dobrega ali zla, da bi se dvignila ali padla skozi sebe. 

19 Tako se je v človeku začela bitka duše z materijo. Kdo bo iz bitke izšel kot zmagovalec? - Duša ni 

imela orožja, ker je šele začela svojo razvojno pot, svet in materija pa sta imela veliko orožja, da bi jo 

premagala, veliko skušnjav, da bi jo spodnesla, in veliko pasti, da bi jo uničila. 

20 Oče - daljnoviden in usmiljen ter z namenom zmage in odrešenja duše - je v njej prižgal luč, ki naj 

bi ji služila kot svetilnik na vsej poti in jo vodila v temi - notranjega sodnika ob vsakem opravljenem delu, 

svetovalca, ki naj bi človeka vedno spodbujal k dobremu in mu tako preprečeval, da bi delal napake. Ta 

luč, ki prek duše doseže materialni del človekovega bitja, je vest, je božanska iskra, ki nikoli ne ugasne, 

sodnik, ki ga ni mogoče podkupiti, svetilnik, ki nikoli ne spremeni svojega položaja, vodnik, ki nikoli ne 

zgreši poti. 

21 To so trije deli, ki sestavljajo človeka, to so njegove tri narave - božanska-duhovna, duša in 

snovna, ki so v popolni združitvi, tako da lahko duša zmaga nad preizkušnjami, strastmi in nevihtami sveta 

ter končno zavzame duhovno kraljestvo. 

22 Če pomislite, da so med ljudmi vedno prevladovali greh, napake, strasti in zlo v vseh oblikah, ali 

menite, da lahko rečemo, da je duh izgubil bitko ali da vest ni bila uslišana? - Zaenkrat lahko to sprejmete, 

kajti to niso bile majhne preizkušnje, ki so jim bili ljudje izpostavljeni, zato jih mnogi niso prestali in je 

bilo potrebno, da so v svojem padcu izpraznili čašo trpljenja, da bi se prebudili in prisluhnili glasu, ki je bil 

tako dolgo preslišan. 

23 Zdaj je čas vesti, sodbe in končnega obračuna, tako kot je bil Drugi čas čas čas začetka duhovnosti 

in Prvi čas čas čas naravnega prava. 

24 Človeštvu sem se razkril v treh različnih oblikah, vendar te tri oblike predstavljajo eno samo 

bistvo, zato nekateri vidijo tri božanstva, čeprav je le eno. 

25 En sem in dovolim vam, da mi pripisujete trojstvo, samo če razumete, da sem se v prvem času 

razodel v pravičnosti, da sem vam v drugem času razodel svojo ljubezen in da sem modrost prihranil za ta 

zadnji čas. 

26 Modrost je knjiga, ki se danes odpira pred vami in vam kaže svojo vsebino neskončne svetlobe, 

nepredstavljivih razodetij in nikoli doseženega znanja. Šele tam boste spoznali, kaj obstaja zunaj vas, in 

tako si boste lahko razložili razloge za mnoga moja učenja v sedanjosti in preteklosti. 

27 Kaj veš o posmrtnem življenju? Kaj človek ve o tem, kaj bo po tem življenju? Kaj veste o tem, 

zakaj se rodite in zakaj umrete? 

28 Vse, kar imenujete krivice Boga ali ironije usode, ki bi jih morali imenovati pravičnost, si boste 

razložili na jasen način, ko se boste naučili lekcij, ki vam jih je v tretjem obdobju prek svoje vesti razkrila 

Knjiga modrosti. 

29 Ali ni bilo prerokovano, da me bo v tem času gledalo vsako oko? S tem sem vam želel povedati, da 

boste vsi spoznali resnico, ki jo imam. 

30 Kako lahko domnevate - čeprav ste bili v luči Svetega Duha -, da bi lahko za vedno ostali v temi? 

31 Oglejte si ljudi, ki uničujejo in sovražijo drug drugega, ki drug drugemu jemljejo oblast, ne da bi 

se izognili zločinu, prevari ali izdaji. Obstajajo ljudje, ki na milijone umirajo kot žrtve svojih soljudi, in 

drugi, ki propadajo pod vplivom pokvarjenosti. Ali je v njih svetloba? Ali duh, ki živi v njih, govori? To, 

kar je tam, sta tema in bolečina, ki sta posledica zlorabe daru svobodne volje in neposlušanja notranjega 

glasu, ker niso usmerili svoje pozornosti k svetlobi tiste božje iskre, ki jo vsi nosite v svojem bitju in je 

božanski žarek svetlobe, ki mu pravite vest. 
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32 Človek je padel v brezno in do tam ga je spremljala vest, ki je čakala na primeren trenutek, da se ji 

oglasi. Kmalu se bo ta glas v svetu slišal s takšno silovitostjo, kot si je še ne morete predstavljati. Toda to 

bo povzročilo, da se bo človeštvo dvignilo iz brezna ponosa, materializma in greha, se umilo v rekah solz 

kesanja in se začelo razvijati navzgor po poti duhovnosti. Pomagal bom vsem svojim otrokom, kajti jaz 

sem vstajenje in življenje, ki dviguje "mrtve" iz groba. V tem življenju, ki ga danes ponujam človeštvu, 

bodo ljudje izpolnjevali mojo voljo in se iz ljubezni odpovedali svobodni volji, prepričani, da kdor 

izpolnjuje Očetovo voljo, ni ne služabnik ne suženj, ampak pravi Božji otrok. Takrat boste spoznali pravo 

srečo in popoln mir, ki sta sad ljubezni in modrosti. 

33 Ljudje, prosite me za odpuščanje za vse napake, ki ste jih storili, saj je moja beseda globoko 

presunila vaše duše. Vendar vas sprašujem: Zakaj ne občutiš enakega kesanja, ko tvoja vest ne odobrava 

katerega koli tvojega dela? Ali se ta notranji glas in glas, ki se kaže prek teh nosilcev glasu, med seboj 

razlikujeta? Razmislite in razumite, da me ne slišite vedno v tej obliki, da bi se kesali. Potrebno je, da se 

postopoma poduhovite in da iz dneva v dan jasneje slišite glas svoje vesti, ki je v vas kot knjiga modrosti 

in ljubezni. 

34 Čeprav se zdi, da je stvarstvo dokončano, se vse razvija, preoblikuje in izpopolnjuje. Ali lahko 

vaša duša uide temu božanskemu zakonu? Ne, otroci moji. Nihče ne more reči zadnje besede o 

duhovnosti, znanosti ali življenju, saj so to moja dela, ki nimajo konca. 

35 Učim vas, da dostojno zavzamete mesto, ki sem ga namenil vsakemu izmed vas, in da ubogljivo in 

hkrati vztrajno sledite poti, ki vam jo je določila moja očetovska ljubezen. Moja nebeška beseda 

razsvetljuje tako tistega, ki ima položaj gospodarja, kot tistega, ki opravlja nalogo podrejenega; je kot 

sončna svetloba, ki sveti vsem. 

36 Ljudje na zemlji še niso opravili svojih največjih del, tistih, ki mojemu očetovskemu srcu dajejo 

božansko zadovoljstvo. Njihova dela, ki so s človeškega vidika čudovita, se še vedno izkažejo za majhna, 

ko jih njihovi avtorji presojajo po mojih zakonih ljubezni. Zato se mnogi znanstveniki ne želijo ukvarjati z 

duhovnim, saj vedo, da je prisoten tisti, ki vse ve - tisti, ki vse vidi in vse sodi. Raje zanikajo moj obstoj, 

ker mislijo, da bodo s tem utišali glas svoje vesti. 

37 Ne mislite, da slabo sodim svoje otroke, ker želijo spoznati skrivnosti narave. Ne, moja modrost je 

božanska dediščina, ki jo hranim za svoje otroke. Vendar pa ocenjujem namen ali namero znanstvenikov, 

kadar ta ni v skladu z namenom, zaradi katerega so jim bile razkrite skrivnosti narave. 

38 Ko vam rečem, da bo moja modrost vaša, ali verjamete, da lahko eno samo zemeljsko življenje 

zadostuje, da bi spoznali vse, kar vam moram razkriti? Če vam rečem, da ne morete osvojiti človeške 

znanosti, ne da bi prehodili dolgo pot razvoja, še manj lahko osvojite znanje o duhovnem, ne da bi 

popolnoma razvili svojega duha. 

39 Spiritualizacije ne postavljam v nasprotje z znanostjo, saj je bila ta napaka človeška, nikoli moja. 

Nasprotno, učim vas usklajevati duhovno z materialnim, človeško z božanskim, minljivo z večnim. Kljub 

temu vam pojasnjujem, da morate za hojo po poteh življenja najprej poznati pot, ki vam jo utira vaša vest, 

katere duhovni zakon izhaja iz božanskega Duha. 

40 Človek verjame, da deluje po svoji volji, verjame, da je svoboden od vseh višjih vplivov nanj, in 

končno meni, da je neodvisen in da sam kroji svojo usodo, ne da bi slutil, da bo prišla ura, ko bodo vsi 

razumeli, da je bila moja volja tista, ki se je nad njimi izvršila. 

41 Na zemlji bo mogoče videti mnoga dela Božje pravičnosti; med njimi boste lahko videli tudi 

znanstvenike, ki iščejo neizobražene, preproste ljudi, ki v svojih srcih nosijo seme duhovnosti ali so razvili 

dar dialoga med duhovi, da bi prek njih slišali razodetja, ki jih njihovi možgani niso odkrili. 

42 Vam, ljudem, ki me poslušate, še enkrat pravim, da upoštevate moje nauke, kajti bliža se čas, ko se 

bo ta manifestacija končala, in takrat bo močan tisti, ki je duhovne dobrine hranil, se jih učil in jih 

ohranjal; šibek pa bo tisti, ki jih ni razumel ali si jih razlagal po svojem okusu. 

43 Ali vidite, kako velike množice me obkrožajo v tem času manifestacije skozi človeški organ 

razumevanja? Resnično, povem vam: Po letu 1950 bo malo tistih, ki mi bodo sledili. 

44 Danes ne razumete, kaj vam govorim, a potem boste razumeli. 

45 S svojim duhom razmišljajte o lestvi, ki se pred vami dviga v neskončnost. Je kot svetleča pot, ki 

vas vabi, da pridete v Očetovo naročje, ki je naročje miru in neizrekljivega veselja. 
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46 Našel sem vas izgubljene kot odpadnike brez kompasa, kot izgubljene popotnike v puščavi, vendar 

sem vam poslal luč, ki vam je pomagala najti pot, polno upanja, vere in tolažbe, ki je vašega duha 

spodbudila in mu vlila življenjske moči in energije, da je šel proti obljubljenemu cilju. 

47 Na koncu lestve, tam na vrhu, je dom, v katerega ste vsi namenjeni, vendar ga morate doseči z 

zaslugami, z vero, z veliko ljubeznijo in brezmejnim usmiljenjem, s premagovanjem ovir, premagovanjem 

nesreč in sovražnikov, dokler končno ne pridete v Novo obljubljeno deželo, ki ni od tega sveta. 

48 Ta lestev je ravna pot, na kateri ni pasti ali labirintov, s čimer želim, da razumete, da pri 

izpolnjevanju mojega zakona ne boste našli nobenih težav. 

49 Hodite trdno po tej poti, borite se za svoj vzpon, naredil vas bom močne. Razumeti: Če ne z mojo 

močjo in mojo svetlobo, s kakšnim orožjem se boste borili in branili? Če ti ne bi dal svojega svetlobnega 

meča, s čim bi premagal svoje skušnjave? Če vas ne bi pokril s svojim plaščem, kako bi se osvobodili 

svojih sovražnikov? Toda resnično vam pravim, da si morate po svojih zaslugah pridobiti celo mojo 

zaščito in svetlobo mojega meča! 

50 Vaše sledi naj ostanejo vidne na duhovni poti, ki se odpira pred vami. Biti morajo zgled dobrih del, 

odrekanj, plemenitih dejanj, velike ljubezni in usmiljenja brez meja. 

51 Usodo vsakega človeka določata njegova duhovna in človeška naloga. Obe morata biti usklajeni 

med seboj in usmerjeni k istemu cilju. Resnično pa vam pravim, da ne bom upošteval samo vaših 

duhovnih del, ampak tudi materialna, kajti tudi z njimi lahko duh pridobi zasluge, če je v njih ljubezen in 

usmiljenje do vaših bratov. 

52 Na svojem popotovanju ne boste sami; pred vami je veliko bitij - nekatera zelo blizu, druga bolj 

oddaljena -, ki prav tako gredo korak za korakom naprej ter pazijo in molijo za tiste, ki tavajo za njimi. Ne 

želijo priti sami ali biti prvi, ampak utirati pot svojim bratom, da bo nekega dne veselje prvih postalo 

veselje vseh. 

53 Kako veličastna je ta pot v mojih očeh! Kako se moj duh osveži, ko vidi napredek mojih otrok in 

njihovo prizadevanje, da bi se povzpeli in dosegli nove stopnje popolnosti! 

54 Obstajajo bitja iz vseh svetov in zunajzemeljskih sfer, nekatera v duhu, druga utelešena, in vsa 

opravljajo različne naloge. V neskončnosti (v nezemeljskih svetovih) je vaš dom, kjer boste jutri uživali v 

miru duha. 

55 Dokler ste še vedno na poti proti cilju, umirite svoj um, ki je včasih podoben nevihti, in poslušajte 

mojo besedo, bodite pozorni nanjo in jo razumite, saj je luč svetilnika za vašo odrešitev. Mnogi so prišli k 

meni kot brodolomci, a jaz sem jim dal svoj mir, ki je bil kot rešilni čoln, in jih znova poslal na morje, da 

bi poiskali svoje blodeče brate. 

56 Tisti, ki so bili prepričani v pogubo in so nenadoma začutili, da jih je nežna roka rešila iz brezna, 

seveda razumejo sočloveka, ko ga vidijo v enakem položaju, in mu stisnejo roko. 

57 Kdor ne pozna moje ljubezni, je ne bo mogel občutiti pri svojih bratih, kdor pa jo čuti vse 

življenje, priča o meni in najde globoko srečo v tem, da dela svojim bratom to, kar je Oče naredil njemu. 

58 O ljubljeno ljudstvo, Mojster želi, da bi razumeli njegov nauk in ravnali po njegovih navodilih. 

Povedal sem vam, da je Moj nauk ozka pot, saj se boste, če se od nje oddaljite, na eni strani oddaljili od 

Mojih zakonov ljubezni, na drugi strani pa boste v nevarnosti, da zapadete v fanatizem, ki pomeni slepoto 

in stagnacijo. Skušnjave so na obeh straneh poti, toda Božanska luč vedno sije na obzorju in vabi vašega 

duha k napredku in popolnosti na ravni in ozki poti dobrote. 

59 Nekdo me v svojem srcu sprašuje: "Ali je nujno ljubiti, da bi našli odrešenje?" Toda Mojster 

odgovori: Ne, ljubezen ni "nujna", da bi našli odrešenje, saj se ljubezen ne daje pod prisilo, ampak naj bi 

se pojavila naravno in spontano. Tisti, ki je postavil to vprašanje, je to storil le zato, ker se to čustvo v 

njem še ni rodilo; toda sčasoma bo v njem vzklilo in zacvetelo in takrat bo razumel, da je ljubezen v duši 

nekaj, kar se rodi z njim kot plodovi zemlje; da je najbolj naravno, da v svojem srcu nosi seme, ki je 

kalček življenja. Tako je ljubezen v duši seme za večnost. 

60 Razumeli ste, učenci, a takoj se vam porajajo dvomi, ali se lahko to človeštvo reši z ljubeznijo, saj 

mu prav te primanjkuje. V odgovor vam povem, da je ljubezen kot božansko seme, ki ne more nikoli 

umreti, ki ostaja skrito v najbolj skrivnem kotičku človeškega srca, in če še ni vzklilo, je to samo zato, ker 

ni bilo zalito z vodo resnice, saj je bila voda, ki jo je prejelo, samo navidezna ljubezen. Sebičnost, laž, 
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hinavščina, prazne besede (navidezne) "luči", to je tisto, kar dan za dnem ohranja srce človeštva. Toda ali 

se lahko srce hrani z nečim, kar ne vsebuje življenjskega bistva večnosti? 

61 Jaz, božanski sejalec, ki z ljubeznijo obdelujem polja, da bi jim dal življenje, sem jih prišel zalivat 

s svojo krvjo in zdaj, v tem tretjem času, vam bom dal še en dokaz moči in življenja, ki ju ima seme 

ljubezni. 

62 Ko sem vas imenoval "delavci na mojih poljih", to ni bilo zato, ker bi to dejansko že bili, ampak 

ker želim, da bi z menoj sodelovali pri tej božanski nalogi reševanja svojih bratov iz ljubezni. 

63 Daleč ste se potepali in zdaj vam pravim: ustavite se in počivajte! V vseh življenjskih preizkušnjah 

ste ostali zvesti moji poti. Pustite za seboj vso grenkobo, ki ste jo doživeli na življenjski poti. Ko začnete 

sprejemati to seme (Moje besede) v svoja srca, spoznate, da vam izročam vedno več in da od vas ne 

zahtevam obračuna. Toda vedite, da ste dolžni gojiti to seme v svojem življenju, kajti prišel bo dan, ko se 

bom pojavil kot upravitelj svojih dežel in od vas zahteval obračun za vaše delo. Delajte z ljubeznijo in 

vnemo, a tudi s preprostostjo in naravnostjo. Nočem, da bi vas imenovali fanatiki, nočem, da Moje delo 

postane obsedenost v vaših mislih. Z resnično dobrodelnostjo prenašajte mojo resnico in ne zahtevajte 

ničesar v zameno, saj vam bom storil pravično. 

64 Bodite veseli ob spoznanju, da vam je Oče zaupal čudovito nalogo, in se vedno spomnite, da vam 

Vsemogočni pomaga, ko je vaš križ težak. Povzpnite se na strmo pobočje, saj vas ne čaka nujno Golgota, 

ampak moja očetovska ljubezen. 

65 Pazite, da tega razodetja nihče ne bi ponaredil. Očistite svoje pobožnosti, kolikor se le da, ter 

povečajte svoje razumevanje in duhovnost. Moje delo je popolno v vseh pogledih; če pa kdaj odkrijete 

nekaj, kar se vam zdi nepopolno, vedite, da ta nepopolnost ni božanska, ampak človeška. - Molite za vse 

narode sveta in se zavedajte, kako jih vsak dan očiščuje bolečina in kako jih vedno znova umaže greh. 

Molite, da bi v njih zasijala svetloba in da bi - ko bodo spoznali čas, ko so čisti - vedeli, kako to čistost 

ohraniti. Takrat bodo vredni, da me imajo ob sebi, in dovolj občutljivi, da bodo čutili mojo navzočnost. 

66 Blagoslavljam vse narode - tiste, ki me ljubijo, in tiste, ki me zavračajo, tiste, ki mi sledijo, in tiste, 

ki so se od mene oddaljili. Vsi so poklicani, da vstopijo v mojo navzočnost, in prej ali slej bodo našli pot, 

ki jih vodi v dom Očeta, ki jih ljubeče pričakuje. 

67 Vsi boste prišli k mizi, kjer so se "prvi" okrepčali, in doživeli boste, da tudi vas čaka dovolj mest in 

hrane. To priliko uporabite tako v materialnem kot v duhovnem življenju in razumeli boste, da tistim, ki 

izpolnjujejo zakone človeškega in duhovnega življenja, ni treba čutiti bolečine. Razmišljajte o tem nauku 

in se osredotočite na najgloblji del svojega srca ter prisluhnite glasu svoje vesti. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 80  
1 ljudstvo, obdaril sem vas s svojimi milostmi, da bi vas zadržal in vas pripravil do tega, da bi slišali 

mojo besedo. V tem času spomina sem praznoval praznik, da boste, ko ne boste več slišali moje besede, 

opremljeni in bodo vaša srečanja kot bratska pojedina, na katero bodo hiteli tisti, ki niso slišali tega glasu 

in ki prihajajo v želji po vas. Ko pa bo moja beseda dosegla množice v vsej svoji čistosti in duhovnem 

bistvu, bodo vzkliknile: "Sveti Duh je nad nas resnično izlil luč!" in bodo razumeli moje navodilo, v 

katerem sem vam rekel: "Človek ne živi samo od kruha, ampak od vsake besede, ki prihaja iz 

Bog prihaja." 

2 Pri molitvi ne bodo več klečali, saj se bodo naučili pošiljati svoje misli v želji po duhovnem 

občestvu s svojim Učiteljem. Vaš duh se bo okrepil, v času boja bo neutrudno širil božansko besedo z deli, 

besedami in mislimi. Iskal bo ljudi v stiski, da bi mu prinesli duhovno sporočilo. Drugič bo svoje 

poslanstvo opravljal v zavetju svoje spalnice, kjer bo molil za svoje brate. 

3 Prihajajo boleči časi, ko mnogi ljudje, ki mislijo, da so pripravljeni duhovno pomagati ljudem, ne 

morejo storiti ničesar ali pa zelo malo, ker so se ukvarjali le s tem, da so svoj um napolnili z učenostjo in 

znanostjo sveta, srce pa so pustili prazno. 

4 Vi, ki me poslušate, pripravite pot tistim, ki me bodo sprejeli v duhu. Ni bilo naključje tisto, ki je v 

mojo navzočnost pripeljalo tiste, ki so bili deležni mojih navodil, prav tako kot ne bo naključje tisto, ki bo 

razvilo darove Duha pri tistih, ki bodo čutili mojo navzočnost brez potrebe po človeškem glasniku. 

5 Čutnost, slutnja, razodetje, preroštvo, navdih, videnje, dar odrešenja, notranja beseda - vsi ti in 

drugi darovi bodo izhajali iz Duha in z njimi bodo ljudje potrdili, da se je za ljudi začel nov čas. 

6 Danes dvomite, da ti duhovni darovi obstajajo, ker jih nekateri skrivajo pred svetom in se bojijo 

njegovega mnenja, jutri pa bo najbolj naravno in lepo, če jih boste imeli. K vam prihajam v tem tretjem 

času, ker ste bolni po telesu in duši. Zdravi ne potrebujejo zdravnika, pravični pa ne očiščevanja. 

7 Moja očetovska ljubezen je pozabila na vse žalitve, ki jih je človeštvo vrglo name, in moja 

ljubezen je neizčrpno tekla, da bi jim dala življenje. Stoletja so minila v mnogih generacijah grešnikov, 

bratomorcev, in ker človek vse bolj izgublja upanje, da bi našel odrešitev, prihajam in še naprej zaupam 

vate, saj vem, da me boš sčasoma vzljubil. Vaša ljubezen vas bo v tem času rešila. 

8 Danes Oče ne sprašuje: Kdo lahko in hoče s svojo krvjo odrešiti človeški rod? Tudi Jezus ne bo 

odgovoril: Gospod, jaz sem Jagnje, ki je s svojo krvjo in ljubeznijo pripravljeno tlakovati pot za spravo 

človeštva. 

9 Prav tako ne bom poslal svoje "Besede", da bi postala človek v tem času. Ta doba se je za vas 

končala, za seboj pa pustila učenje in razvoj navzgor v vašem duhu. Zdaj sem začel novo obdobje 

duhovnega napredka, v katerem boste vi tisti, ki si zaslužite zasluge. 

10 Božja "beseda", ki je Duh, Luč in Življenje, je prostovoljno prišla iz svojega kraljestva, da bi 

neposredno spregovorila svojim otrokom. Kristus je bil zgled ponižnosti med ljudmi, kar zadeva njegovo 

telesno zemeljsko naravo; kar zadeva njegovega duha, je bil popoln. 

11 Ko je nastopil zadnji trenutek Jagnjeta na zemlji, je Očetu spregovoril z enako krotkostjo, s katero 

je sprejel svoje poslanstvo: "Vse je opravljeno." Ta žrtev je največja lekcija ljubezni in usmiljenja, ki sem 

jo dal človeštvu. To delo je bilo kot seme, ki je padlo na vsako dušo. 

12 Zakaj nekateri čakajo na Duha resnice kot človeka, da bi to žrtev ponovno opravili? V tem času 

sem prišel v duhu, kot sem ponudil, da bi med ljudi izlil svojo luč v obliki navdiha, da bi ti, razsvetljeni s 

to lučjo, našli odrešenje po svojih zaslugah. Se vam zdi težko ljubiti in pomagati v življenju? 

13 Od vas ne zahtevam, da vse pustite za seboj, kot sem zahteval od tistih, ki so mi sledili v drugi 

dobi. Med njimi so nekateri zapustili starše, drugi partnerja, zapustili so svojo hišo, obalo, ribiški čoln in 

mreže - vse to so zapustili, da bi sledili Jezusu. Prav tako vam ne govorim, da je potrebno, da v tem času 

prelijete svojo kri. 

14 Rekel sem vam, da lahko vsakdo od vas, kjer prebiva, iz dneva v dan veliko stori. V najglobljem 

delu svojega bitja poiščite dobro jedro, ki sem ga položil v vsakega od otrok svoje božanskosti; to jedro ne 

pripada srcu, temveč duhu. 
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15 Ne pozabite, da je vaš izvor v moji ljubezni. Danes je vaše srce otrdelo zaradi sebičnosti, a ko bo 

spet dovzetno za vsak duhovni navdih, bo začutilo ljubezen do bližnjega in sočustvovalo z bolečino 

drugih, kot bi bila vaša lastna. Takrat boste lahko izpolnili zapoved, ki vam pravi: "Ljubite drug drugega". 

16 To je moje orožje: orožje ljubezni, ki ga nikoli nisem skrival pred vami in ga vedno jasno pokažem 

v boju proti temi greha. Kdor hoče biti moj vojak, naj vzame v roke meč ljubezni. Zato lahko govorim le 

ljudstvu, ki je bilo skozi stoletja in stoletja izklesano v bolečini. 

17 Vaš duh je dosegel, da je sestavljen, in samo upa in zaupa v mojo voljo. 

18 V tem času je prišel Elija kot predhodnik, da bi pripravil človekovega duha na združitev z menoj. 

Elijeva beseda vas prebuja, vznemirja in dela budne, saj je njegova svetloba podobna žarku strele. 

19 Vaš duh je v tem času sposoben razumeti, kdo je Elija. Duhovno otroštvo ste že dolgo pustili za 

seboj. Vera in slutnja sta tisti, zaradi katerih sta vam moja navzočnost in vsako moje razodetje postala 

otipljiva v tem času, ko bo moj nauk ljudem dal pravo veličino - ne lažno, kakršno daje svet, ampak tisto, 

ki izhaja iz ponižnosti in kreposti. 

20 Težka naloga čaka vsakega, ki se odpravi na pot in mi sledi. Brez križa me nihče ne more imeti za 

zgled; toda resnično, pravim vam, križ, ki vam ga polagam na ramena, ni namenjen temu, da bi vas 

potisnil navzdol, ampak da bi vas podpiral na žalostni poti vašega življenja. Kdor odvrže svoj križ, bo 

moral padati, kdor ga ljubi, bo dosegel cilj, kdor ga nosi na zemlji do trenutka, ko zadiha zadnji dih, bo v 

tistem trenutku doživel, kako ga njegov križ dviguje, nosi in vodi k meni. Kogar preseneti smrt, medtem 

ko nosi svoj križ na ramenih, se mu ni treba bati, da bi padel v neznano. Tam se bodo razkrile mnoge 

skrivnosti, ki jih človek ni mogel razvozlati. Ali mislite, da je Očetu ljubše, da ste na zemlji nevedni? Ne, 

ljudje, jaz sem stalen vir razkrivanja skrivnosti ljudem. Vendar vztrajajo pri tem, da so slepi za to, kar je 

razodeto, in gluhi za moj glas. 

21 Tisti, ki verujejo vame, vedo, da sem čist in pravičen; ker pa človek ljubi zlo, ga privlači nečistost 

in mika greh. Raje ima neomejenost strasti kot razsvetljenje duše. Privlačnost, ki jo ima greh za človeka, je 

podobna privlačnosti, ki jo čutiš pred praznino in globino brezna. Kako težko se zdi tistemu, ki je padel in 

ne ve Me, da bi se rešil, in kako lahko se zdi drugim, da bi se rešili sami, saj mislijo, da je dovolj, če v 

zadnjem trenutku svojega življenja priznajo svoje prestopke, da dobijo odpuščanje grehov in zasedejo 

mesto v Gospodovem kraljestvu! 

22 Vedite, da le voda kesanja umiva madeže, ne pa strah pred sodbo; da vas k Gospodu približa 

povrnitev škode kesani duši za vse njene prestopke. 

23 Vsi verjamejo vame, čeprav tega ne izpovedujejo in me ne ljubijo. Ne verjamem v ateista, ne 

vidim ateistov, niti ne morejo obstajati. Meso me lahko zanika, duh pa ne. Ali lahko kdo zanika svojega 

fizičnega očeta, tudi če ga ni poznal? Tudi duh ne more zanikati svojega duhovnega Očeta, čeprav ga ne 

pozna. Ali je lahko na drevesu sadež, ki ga prej ni bilo na drevesu? 

24 Od začetka časov vas učim in sodim z ljubeznijo. Če mojo pravico neupravičeno imenujete kazen 

ali obsodbo, vam povem, da vas kaznujem in sodim z ljubeznijo. - Tako vam govorim, ker živite v času, 

ko vas strah pred mojo pravico ne bo več vodil k izpolnjevanju mojih zapovedi, ampak k moji ljubezni, k 

moji postavi, saj je v njej ljubezen vašega Očeta. Če pa želite, da vas moji zakoni ne bi obsojali, se jih 

naučite po mojih navodilih in živite v skladu z njimi. Kako želite živeti na poti po svoji volji, ne da bi vas 

prizadela nepričakovana bolečina? Kdor krši zakone, ga bodo ti takoj prizadeli. 

Želite še večje dokaze ljubezni? 

25 Narava, ki sem vam jo zaupal, je pravi vir življenja in zdravja. Pijte vodo in živeli boste brez stisk; 

na svoji življenjski poti boste imeli moč, svetlobo in veselje, vaš duh pa bo bolje izpolnil svojo usodo. 

Kako lahko trdite, da ste zdravi v telesu in duši, če teh koristi ne iščete tam, kjer so? Zdravje telesa na 

zemlji iščete pri zdravniku, čigar srce ni vedno usmiljeno, zdravje duše pa iščete tako, da se znebite nečesa 

materialnega, da bi se mu predali pred glasom vesti. 

26 Resnično, pravim vam: narava ima naročje, podobno naročju ljubeče matere; osvežujte se pri njej, 

dokler živite v njej; kajti tudi duša je deležna užitkov telesa, s pomočjo katerega ji Gospod daje tako 

številne in tako lepe nauke ljubezni. 

27 Danes človeštvo živi daleč od vseh virov življenja, zato je v stiski. Zato svet verjame, da bi moral 

končati svojo pravičnost med ljudmi, da bi se k njim vrnila mir in blaginja, vi pa se morate le vrniti na pot 
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Zakona. Človek pravi, da si prizadeva za ideal, jaz pa mu odgovarjam: Ali je ta ideal mogoče doseči, če 

hodimo po poti brez svetlobe? 

28 Ljudje so ustvarili svet po svoji domišljiji, po svoji volji. Dovolil sem jim ga, da jim ne bi odvzel 

svobodne volje, toda ta svet bodo uničili sami, kar je dokaz, da so gradili na gibkih peskih. "Kako je 

mogoče," pravijo mogočni, "da bi ugasnila tako velika moč?" Vendar bodo propadli imperiji, prestol, 

žezla, znanost in bogastvo. Samo en šibek vonj, in le pisanje zgodovine bo zbralo ostanke tako lažne 

veličine! 

29 Lažno imenujem vaš svet, kajti medtem ko se vaš obraz smeje, je vaše srce, če že ne polno 

grenkobe, pa vendarle polno slabe volje. In če si to že storil za človeško življenje, kaj lahko rečeš o vsem, 

kar si storil in opustil glede življenja in zakonov, ki se nanašajo na tvojega duha? Dopustili ste, da se je 

tako oddaljila od vira večnega življenja, od resnice, pravičnosti in ljubezni, ki so v vašem Stvarniku, da je, 

čeprav bi morala biti gospodar na svetu in nad materialnim, postala zlorabljen in ponižan suženj. Duh je 

tako podvržen slabostim in nagnjenjem telesa. Končno se je vdal zaradi ljubezni, ki jo čuti do mesa, na 

katerega je vezan. Kljub ljubezni, ki jo duša čuti do sveta, kljub pretiranemu materializmu, ki ga je 

dosegla, ni človeka, ki ne bi niti za trenutek začutil želje, da bi presegel to življenje in šel v duhovni svet. 

Ni nikogar, ki ne bi že doživel trenutka notranjega vzpona, ki ne bi začutil obstoja in miru tega življenja. 

Moja duhovna razodetja na tem svetu so povabilo v moje kraljestvo. 

30 Prišel bo dan, ko bo vse človeštvo spoznalo moje nauke. Mnogi jih bodo zanikali in celo rekli, da 

je te nauke dal skušnjavec. Če pa jih bo verjel in izvajal eden od mojih otrok, bo videl, kako bodo tudi 

tisti, ki so me zanikali, obrodili dobre sadove kot pričevanje o tej resnici. 

31 Bodite zdravi po telesu in duši ter si vzemite za zgled dobre patriarhe, tiste, ki so se znali žrtvovati 

Očetu in z veseljem izpolnjevali svoje dolžnosti na zemlji. Govorim vam, ljudje, in govorim človeštvu. 

Vam, izraelskemu ljudstvu, govorim, ker kljub temu, da me poslušate, ne hodite povsem po pravi poti, 

ampak poskušate hoditi z desno nogo po moji poti, medtem ko z drugo hodite ob njej. 

32 Vsem vam sporočam: Jaz sem zdravje, jaz sem pot, resnica in življenje. 

33 Elijev duh vas vodi v mojo navzočnost in vam pomaga, da postanete vredni mojega prihoda k vam. 

Ne zavračajte Elija v tem času, kakor ste zavrnili Kristusa v drugem času in Mojzesa v prvem. 

34 Upoštevajte, da je Elija odstranil tančico, s katero ste zakrivali mnoge skrivnosti, da bi lahko 

gledali Očetovo slavo. 

35 Bodite krotki in poslušni, da boste svojemu duhu omogočili, da izpolni svojo nalogo. Je lastnik 

svetlobe izkušenj, razvoja in znanja. 

36 Duh je rojen v meni, ima svoje otroštvo, svoj razvoj in svojo polnost; za razliko od "mesa", ki se 

stara in umira, vedno raste v znanju in ljubezni, torej v popolnosti. Veste, da ste izšli iz mene, vendar ne 

veste, kako. Veste tudi, da se morate vrniti k Očetu, vendar ne veste, na kakšen način. To so moji visoki 

nasveti, to je skrivnost, ki jo morate spoštovati. 

37 V človeka sem položil veličino, vendar ne tisto, za katero si prizadeva na zemlji. Veličina, o kateri 

govorim, je žrtvovanje, ljubezen, ponižnost, usmiljenje. Človek nenehno beži od teh vrlin in se s tem 

oddaljuje od svoje resnične veličine in dostojanstva, ki mu ga je Oče podelil kot svojemu otroku. 

38 Pred ponižnostjo bežite, ker mislite, da pomeni revščino. Pred preizkušnjami bežite, ker vas je 

strah trpljenja, ne zavedate pa se, da osvobajajo vašo dušo. Prav tako bežite od duhovnega, ker menite, da 

je izguba časa, da bi se poglabljali v to znanje, ne zavedate pa se, da zaničujete višjo luč od vsake človeške 

znanosti. 

39 Zato sem vam povedal, da je veliko takih, ki me ne ljubijo, čeprav trdijo, da me ljubijo, in čeprav 

trdijo, da verjamejo vame, nimajo vere. Šli so tako daleč, da so mi rekli, da so mi pripravljeni slediti, 

vendar mi želijo slediti brez križa. Vendar sem jim rekel, naj vsak, ki mi hoče slediti, vzame svoj križ in 

mi sledi. Kdor z ljubeznijo sprejme njegov križ, bo dosegel vrh gore, kjer bo izdihnil svoj zadnji dih na tej 

zemlji in bil vstal v večno življenje. 

40 Duhovnega življenja, po katerem nekateri hrepenijo, se drugi bojijo, ga zanikajo in se mu celo 

posmehujejo, vendar neizogibno čaka na vse vas. Je maternica, ki sprejema vse, roka, ki se steguje k tebi, 

domovina Duha - nedoumljiva skrivnost tudi za učence. Toda v moje skrivnosti je mogoče prodreti, kadar 

koli je ključ, s katerim odprete ta vrata, ključ ljubezni. 
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41 Razumite, da je Oče od začetka človekovega obstoja otroku nenehno razkrival skrivnosti. Veselite 

se misli, da če človek v toliko stoletjih vašega življenja (na Zemlji) še ni dosegel meja svoje znanosti, bo 

tudi on večno odkrival nove lepote, nova čudesa, nova bitja, druge svetove, takoj ko bo stopil na poti 

duhovnosti. Zaradi teh novih izkušenj bo otrok ljubil svojega Stvarnika z vedno večjo popolnostjo, z 

ljubeznijo, podobno tisti, ki jo imam jaz do vas. Prav zaradi tega tako glasnega in velikega občutka, ki ga 

gojim do človeštva, sem postal človek, da bi me lahko imeli blizu sebe. Toda po tej žrtvi vidim, da so 

ljudje tega časa gluhi, slepi in nehvaležni za to ljubezen, da so si ustvarili svet, v katerem jim ni treba 

ubogati mojih zapovedi, mojih pravičnih zakonov, mojega nauka o ljubezni. 

42 Brezno ljudi privlači, prepovedano jih mika, svojo svobodno voljo izkoristijo na svoj način. Za 

človeštvo, ki je tako zasvojeno s strastmi, pehanjem za dobičkom in zemeljskimi užitki, se zdi njegov 

propad neizogiben. Zdi se, da duša zelo težko najde odrešenje, in ne razume, da lahko v Božji pravičnosti, 

v ljubezni svojega Očeta, najde pot, po kateri se lahko očisti, razvije navzgor in najde odrešenje. 

43 Vsi ljudje verjamejo v moj obstoj, ker imajo duha in so ohranili globoko notranje spoznanje, da 

obstajam. Tudi tisti, ki me zanika, veruje vame, saj je moja navzočnost v njem in v vsem, kar ga obdaja. 

Toda človek je podlegel materialnim spodbudam in skušnjavam. In tema, ki jo je ustvaril na ta način, je 

tista, ki človeštvu ne omogoča, da bi zagledalo sijaj, s katerim se mu v tem času približuje Sveti Duh. 

Toda nobena človeška moč ali duh ne bosta premagala Moje moči, Moje svetlobe ali Moje ljubezni. toda 

ko bodo otroci prišli z jokom pred Očeta, bodo nekateri prosili za odpuščanje in jim bo odpuščeno zaradi 

njihove ponižnosti; drugi me bodo vprašali: "Oče, zakaj si me kaznoval?" Tem bom rekel: Nikoli ne 

kaznujem; na svoji poti ste le poželi, kar ste na njej posejali. Ni vam uspelo ohraniti zdravja telesa in duše; 

kdor pa izpodbija ali krši moje zakone, se sodi na podlagi teh zakonov. 

44 Živite v skladu z zakoni narave in duhovnimi zakoni, in vedno boste zdravi v telesu in duši. 

45 Človeštvo ima danes veliko znanosti, vendar je z njo ustvarilo odtujen svet, ki ga ločuje od tistega, 

kar je naravno, od vira življenja, od elementov narave, ki sem mu jih zaupal, da bi jih ohranilo in osvežilo. 

Kako je lahko človek, ki živi na tak način, zdrav v telesu in duši? 

46 Zemlja je kot mati, ki razprostira svoje roke, da bi vas objela od trenutka vašega rojstva; zrak, ki ga 

dihate na njej, je podoben mojemu božanskemu dihu; veličastna kraljevska zvezda je v svojem sijaju kot 

ognjena bakla podoba Vsemogočnega, saj je svetloba, toplota in življenje. V tej vaši naravi je tudi voda, ki 

je podobna resnici, saj je kristalno jasna, prozorna in čista; poteši mučno žejo, očisti in očisti; pod njenim 

vplivom postanejo polja rodovitna in semena vzklijejo. Ti štirje elementi, združeni po zakonih božanske 

modrosti, v svoji enotnosti in harmoniji tvorijo vaš dom. Da bi na njej živel, jo zavestno užival in živel v 

popolni skladnosti z njenimi zakoni, sem človeka bogato obdaril z vsemi lastnostmi, močmi in čutili, 

potrebnimi za življenje. 

47 Zakaj me torej, ko ste prepričani, da vas ljubim, označujete za krivičnega, ko trpite po lastni krivdi, 

in pravite, da vas kaznuje Oče? 

48 Moja ljubezen je nespremenljiva, ne more biti večja, ker je popolna, niti ne more postati manjša. 

To sem vam dokazal, ko sem vam podaril to življenje, ki je vaše zavetje in ki se vedno izkazuje kot 

radodarno in materinsko do vas. Ste en dan pogrešali svetlobo sonca? Ali vas je zrak kdaj razveselil? Ali 

so morja presahnila ali so prenehale teči reke, katerih vode umivajo vso zemljo? Ali je planet v svojih 

obračanjih kdaj pobegnil izpod vaših nog, da bi vas vrgel v praznino? 

49 V tem, kar sem ustvaril, se nisem zmotil, vendar je človek zgrešil začrtano pot in življenje; vendar 

se bo kmalu vrnil k meni kot marljivi sin, ki je zapravil vso svojo dediščino. S svojo znanostjo je ustvaril 

nov svet, lažno kraljestvo. Sprejel je zakone, si postavil prestol ter si nadel žezlo in krono. Toda kako 

minljiva in goljufiva je njegova slava: dovolj je le šibek dih moje pravičnosti, da se zatresejo njegovi 

temelji in razpade celotno kraljestvo. Toda kraljestvo miru, pravičnosti in ljubezni je daleč od človeškega 

srca, ki ga ni moglo osvojiti. 

50 Užitki in zadovoljstvo, ki jih ljudem prinaša delo, so le navidezni. Njihova srca grizejo bolečina, 

nemir in razočaranje, ki se skrivajo za masko nasmeha. To je tisto, kar je nastalo iz človeškega življenja, 

kar zadeva življenje duha in zakone, ki mu vladajo, pa so bili izkrivljeni, ker se je pozabilo, da obstajajo 

tudi sile in elementi, ki oživljajo duha in s katerimi mora človek ostati v stiku, da bi se lahko uprl 

preizkušnjam in skušnjavam ter se soočil z vsemi ovirami in nesrečami na svoji poti vzpona k popolnosti. 
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51 Svetloba, ki iz neskončnosti doseže vsakega duha, ne prihaja iz Kraljeve zvezde; moč, ki jo duh 

prejme iz onstranstva, ni iztok z zemlje; vir ljubezni, resnice in zdravja, ki duhu poteši žejo po znanju, niso 

vode vaših morij ali vaših izvirov; ozračje, ki vas obdaja, ni zgolj materialno, temveč je iztok, dih in 

navdih, ki ga človeški duh prejema neposredno od Stvarnika vseh stvari, od tistega, ki je ustvaril življenje 

in ga ureja s svojimi popolnimi in nespremenljivimi zakoni. 

52 Če bi človek vložil malo dobre volje v vrnitev na pot resnice, bi takoj začutil božanje miru kot 

spodbudo. Kadarkoli pa se duša materializira pod vplivom materije, podleže njenim krempljem in namesto 

da bi bila gospodar tega življenja, krmar, ki krmili njeno ladjo, postane suženj človeških slabosti in 

nagnjenj ter v nevihtah doživi brodolom. 

53 Povedal sem vam že, da je duša pred telesom, tako kot je telo pred obleko. Materija, ki jo imate, je 

le začasna obleka za dušo. 

54 Nihče se ni rodil po naključju in ne glede na to, za kako nepomembnega, nesposobnega in ubogega 

se ima človek, je bil vendarle ustvarjen po milosti Najvišjega bitja, ki ga ljubi prav tako kot bitja, ki jih 

ima za boljše, in ima usodo, ki ga bo kot vse pripeljala v Božje naročje. 

55 Ali vidite ljudi, ki tavajo po ulicah kot izobčenci, ki s seboj vlečejo slabost in bedo, ne vedo, kdo 

so in kam gredo? Ali poznate ljudi, ki še vedno živijo v gozdovih, kjer jih zasačijo plenilci? Moja 

očetovska ljubezen ni pozabila nikogar, vsi imajo nalogo, ki jo morajo izpolniti, vsi imajo zarodek razvoja 

in so na poti, na kateri bodo zasluge, trud in boj korak za korakom pripeljali duha k meni. 

56 Kje je še kdo, ki si - četudi le za trenutek - ni želel mojega miru in osvoboditve od zemeljskega 

življenja? Vsak duh hrepeni po svetu, v katerem je živel prej, po domu, v katerem se je rodil. Ta svet 

pričakuje vse moje otroke in jih vabi, da uživajo večno življenje, po katerem nekateri hrepenijo, medtem 

ko drugi pričakujejo le, da smrt ne bo več, ker imajo zmedeno dušo in živijo brez upanja in vere. Kaj bi ta 

bitja lahko spodbudilo k boju za njihovo obnovo? Kaj bi v njih lahko prebudilo hrepenenje po večnosti? 

Pričakujejo le, da ne bo več bivanja, tišino in konec. 

57 Toda vrnila se je "luč sveta", "Pot in Resnica", da bi te s svojim odpuščanjem obudila v življenje, 

da bi pobožala tvoj utrujeni obraz, potolažila tvoje srce in povzročila, da bi tisti, ki je mislil, da ni vreden 

obstoja, zaslišal moj glas, ki mu pravi: Ljubim te, pridi k meni! 

58 A tako kot v vas prebudim hrepenenje po večnosti in popolnosti, vam tudi povem: Zato ne mislite, 

da hočem, da zanemarite materialno življenje. Ne razlagajte mojih naukov narobe. Vse, kar je bilo 

ustvarjeno in postavljeno na zemljo, služi vaši sreči. 

59 Patriarhi in pravični so vam s svojim zgledom pokazali, kako srečno živeti na zemlji, uživati 

naravne dobrine in hkrati izpolnjevati duhovni zakon. 

Vzemite si jih za zgled in boste zdravi in močni. Med vami želim močne ljudi, ki se borijo in branijo 

resnico. Če bi vas učil, da se ločite od narave, bi se ta obrnila proti vam. 

60 Pri Bogu ni protislovij, čeprav ljudje včasih mislijo, da jih najdejo v mojem nauku. Da bi vam jih 

pomagal razumeti, sem vam odprl oči za svetlobo in vam povedal: če želite zdravje svojega telesa, se 

vrnite v objem svoje Matere, Narave, iz katere je nastala vaša telesna lupina, v katere maternici ste se 

zibali in s katero se boste združili, ko vas bo njena notranjost znova sprejela. Rekel sem vam tudi: Če 

hočete imeti močno in zdravo dušo ter upanje, da boste dobili nagrado, ki sem vam jo obljubil, živite moj 

zakon tako, da izpolnjujete zapovedi, ki vam pravita: "Ljubi svojega Boga z vsem svojim srcem in dušo" 

in "Ljubi drug drugega". 

61 Da bi izpolnili Moj zakon, ni dovolj, da govorite o meni, niti ni dovolj, da ste veliki raziskovalci 

Mojega dela, da bi verjeli, da ste Moji apostoli; kajti večji bo pred menoj tisti preprost um, ki ne zna 

izražati Moje besede, ampak zna uresničevati ljubezen in usmiljenje med svojimi brati. 

62 V drugi dobi so bila tri leta poučevanja in dvanajst ljudi dovolj, da sem preoblikoval človeštvo. 

Danes dolgoletne priprave in veliko število učencev niso dovolj. 

63 Razlog za to je, da ste preveč navezani na material. O meni razmišljate le pet minut, preostali čas 

pa posvečate posvetnim opravilom. 

64 Vlijem vam nov pogum, da se ne ustavite na poti razvoja. Pazite, kajti kmalu boste videli konec 

gospodarjev sveta, in ko se bodo umaknili, ne bo več sužnjev. Takrat bo človeštvo veljalo za eno družino. 

Iz src ljudi bo vzplamtela iskra medsebojne dobre volje in med njimi bo zavladal mir. 
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65 Izgubljene duše, duše brez miru in brez zakona, pridite sem! To, kar vas čaka, ni tema ali nič, to je 

Moja očetovska ljubezen, to je harmonija vseh svetov in bitij. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 81  
1 Na ta dan ste prišli, da bi se spomnili nove zaveze, ki ste jo sklenili s svojim Očetom. V tem času 

sodbe je Moj Duh navzoč med vami, da bi zahteval prve račune o vašem delu, o vaših delih in vas vprašal, 

kaj ste storili od trenutka, ko ste mi obljubili, da boste izpolnili Moj zakon: da boste ljubili drug drugega. 

2 Med to množico so "prvi", ki sem jim zaupal odgovornost za "polja", in "delavci", ki sem jim dal 

kristalno čisto vodo bratstva, da bi z njo zalivali "drevesa". 

3 Ali vam vaša vest ničesar ne očita? Ali so se vaša usta odprla samo zato, da bi svetovali, učili in 

vodili? Ali pa je spregovoril kot dvorezen meč, ki rani na desni in na levi? Ali ste hodili po duhovni poti in 

pustili sledi enotnosti, miru in dobre volje ali pa ste mu vtisnili slabe zglede? 

4 Če je moja beseda občasno stroga, je to zato, ker nočem, da bi bila v naročju mojega ljudstva laž, 

pokvarjenost ali prevara. Če je tisti, ki vodi skupnost, slab zgled, bodo tisti, ki mu sledijo, naleteli na ovire. 

V tem času sodbe vam bom vsak trenutek pokazal sadove vaše setve. Ne izpodbijajte moje pravičnosti, 

vnaprej se spomnite, da sem predvsem neizčrpen vir dobrote. 

5 Na vas ne morem gledati kot na majhne otroke, za katere so vse nepopolnosti na očeh; kajti vaš 

duh, ko je v tem času sklenil zavezo z Mojo Božanskostjo, je že prej prehodil velik del poti. Kdor je bil v 

prvem času učenec Mojega zakona, v drugem pa učenec Jezusove Učne besede, mora na sedanji stopnji 

razvoja postati podoben Učitelju. 

6 V vašo skrb zaupam dober, prijeten in sladek sadež, ki daje življenje, da boste občutili nasprotje 

grenkega okusa in opustošenja, ki ga je med ljudmi povzročil sadež z drevesa zla. 

7 Vidim zemljo in vode, umazane s krvjo ljudi, vidim ljudi, ki se ne ozirajo drug na drugega, kot da 

so bitja različnih vrst, in se pobijajo brez sočutja ali usmiljenja. To drevo ambicioznega iskanja moči in 

sovraštva so vzgojili ljudje, njegovi sadovi pa so zastrupili narode na zemlji. Ne dovolite, da bi to seme 

vstopilo med vas. 

8 Danes se Jezusov glas ni mogel dvigniti in reči: "Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo." Vaš 

duh namreč nosi spoznanje mojega nauka ljubezni. 

9 Elija je odprl vrata v novo dobo, pripravil je Gospodove poti. Pripravil vas je, da boste prejeli prve 

sadove mojega razodetja in mojih navodil. Razumite moje nauke in o njih pričujte s svojimi deli. 

10 V tem času se sprosti šesti pečat, njegova svetloba se razširi po svetu, da bi se moški in ženske, ki 

slišijo moj glas, pravočasno prebudili in se dvignili v boj. 

11 Pot je ena, to že veste. Upoštevajte ga, da se od njega nikoli ne oddaljite. To je pot, ki sem vam jo 

začrtal, odkar ste izšli iz mene. V sedanjem času sem vam dovolil, da se zbirate na shodih, kjer boste 

poslušali moje nauke ljubezni, in da boste na njih sprejeli množico potrebnih, ki bodo dan za dnem trkali 

na vaša vrata, ki so moja. 

12 Kako naj se vsak nov dan notranje prilagodite, da boste sprejeli pomoči potrebne? S popolno 

ponižnostjo, ne s krono in žezlom nečimrnosti. 

13 Ko se bo to ljudstvo duhovno združilo, bom o tem obvestil ves svet. 

14 Zaupam vam del svojega dela, ki je bolj bel od snežinke in čistejši od vode vaših izvirov. Želim, da 

tako ostane do konca razvojne poti. 

15 Kot bi v vašem srcu zazvonil zvonec, ste se danes spomnili, da je dan milosti, dan, ko Mojster 

prihaja, da bi spregovoril svojim učencem. Moj Duh se pojavi med vami in se odpre kot knjiga, polna 

modrosti. Tvoj duh se mi kaže kot prazen list in nanj pišem svoja navodila. 

16 Svetloba Mojega Duha, ki se je v skladu z obljubo iz prvih časov izlila na vso materijo in duha, se 

spušča v misli teh izbrancev, imenovanih Nosilci glasu, da bi vam omogočila slišnost Božjih navodil. 

17 Nekateri sprejmejo moje oznanilo polni vere, drugi ob poslušanju čutijo, da se je njihovega srca 

polastil dvom. Vendar jih ne grajam, saj jih bo dvom spodbudil k poglobljenemu preučevanju mojega 

nauka in tako bodo sčasoma našli tudi vero. 

18 Človeštvo čaka novo življenje. Ne gre za to, da bi se narava preoblikovala, temveč za to, da bo 

človeštvo, medtem ko se bo po tem nauku poduhovilo, na vse gledalo z očmi ljubezni, vere in usmiljenja, 

kar pomeni, da bo človek gledal na življenje s pomočjo duha. Danes, ko gledate, kaj vas obdaja, čutite in 

presojate z umom, osredotočenim na materialno, in sebičnim srcem. To življenje se vam mora zdeti kot 

dolina solz, svet grehov in včasih celo kraj kazni. Vaše oči ne odkrivajo lepot, duh ne najde prostora zase, 



U 81 

145 

niti hrane ali spodbude. Če pa boste dovolili duhu, da se dvigne in z višine premišljuje o tem, kar vas 

obdaja in ovija, se boste morali skloniti pred svojim Očetom in priznati, da ste bili gluhi, slepi in 

neobčutljivi za njegovo božansko prisotnost, ki se razkriva v vsem, kar obstaja duhovno ali materialno. 

19 Takrat bo grenkoba odpadla od vas in spoznali boste dobroto, ki izhaja iz vseh ustvarjenih stvari, 

saj je vse sad božanskega drevesa. 

20 Trpljenje, ki ga danes preživlja človeštvo, je posledica slabe uporabe svobodne volje in 

neposlušnosti mojemu zakonu. Njegovi zadnji sadovi bodo tako grenki, da jih bo odvrgel daleč od sebe, to 

pa bo odprlo njegove oči za svetlobo in njegovo srce za kesanje. 

21 Telo naj bo ubogljivo in poslušno, da ne bo ovira za vašega duha. Osvojite ga, dokler iz njega ne 

naredite najboljšega orodja in sodelavca pri svoji duhovni nalogi. Dovolite, da svetlobo, ki jo izžareva 

šesti pečat, opazujeta tako duh kot telo, saj veste, da se ta svetloba razliva po vsem bitju. 

22 Razumite moje nauke in boste moji dobri učenci, ki bodo, ko bo prišla ura, poiskali svoje brate in 

predstavili razodetje sedmih pečatov. Ne ustavljajte svojih korakov, češ da niste vredni moje milosti zaradi 

del svojega mesa. Povedal sem vam že, da ustavite besno gibanje tega neukrotljivega in šibkega bitja, ki 

vam je bilo zaupano na zemlji, in da si v tem boju pridobite zasluge, da bi dobili mojo milost. 

23 Zdaj ni čas, da bi bili žalostni ali se sramovali svoje preteklosti. Ne pozabite, da morate očistiti 

svojo dušo. Zdaj je čas, da začutite, da ste najsrečnejši na zemlji, ker poslušate božanski koncert moje 

besede. Da, ljudje, Moj žarek svetlobe postaja navdih in človeške besede, da bi lahko imeli Mojo 

navzočnost v tej obliki. Prenehajte razmišljati o svoji preteklosti in raje razmišljajte o svoji prihodnosti. 

24 Pripravite orožje ljubezni za boj s človeškimi idejami in teorijami. Okrepite svoje srce v veri, da se 

ne boste počutili majhni, nevedni in šibki pred tistimi, ki jih imenujete izobražene in učene, saj morda 

vedo nekaj o znanosti in religiji, toda o mojih novih razodetjih ne vedo ničesar. 

25 Ko sem vas pozval k prenovi, je bilo to zato, da bi um in srce, ki sta bila enkrat čista, odsevala 

mojo božansko svetlobo. 

26 Videl sem, koliko vas je iskalo in presojalo mojo besedo, vendar vas nisem grajal, ker vem, da se 

bodo jutri med tistimi, ki me sodijo, pojavili goreči učenci. Pozneje boste učili po svoje in se vam bodo 

posmehovali. Spomnite se Mojstrovih navodil in ne zamerite svojim bratom, da dvomijo in se 

posmehujejo, ampak jim odpustite, saj veste, da so med njimi tudi taki, ki se bodo pokesali za svojo 

obsodbo in prišli do vere. 

27 Nihče se ne čuti prisiljenega biti moj vojak. 

Sledite mi takoj, ko bo vaša volja trdna in vas bo ljubezen gnala k uresničevanju mojih naukov. Čas bo 

minil in potem boste razumeli in cenili vse, kar vam je Gospod podelil v tem tretjem obdobju, in takrat 

boste občutili bolečino, ker niste bili razumevajoči in poslušni, ko sem vam dajal svojo besedo. Vendar 

vam odobravam še nekaj krajših obdobij, da popravite svoje napake in nadoknadite zamujeni čas. 

28 Medtem ko vas svet privlači s telesom, vas moj glas kliče v duhovne sfere, v katere boste vstopili 

čisti od vsakega madeža in napolnjeni s svetlobo. Tam bo moj glas zazvenel v tvoji vesti in ti povedal, ali 

si izpolnil svojo nalogo na zemlji in ali se že lahko povzpneš na še eno stopničko po lestvi do duhovne 

popolnosti. 

29 Na dan, ki ga danes posvečate počitku, se spuščam, da bi se veselil vas. To je trenutek, ko bolje 

spoznate, da ne morete živeti samo od kruha, ampak da potrebujete mojo besedo, ki je vaša duhovna 

hrana. Mnogi me prihajate poslušat, vendar ne verjamete vsi v mojo navzočnost. Nekateri bi me raje 

videli, kot da bi me slišali prek teh organov razuma, ali pa bi vsaj slišali moj glas v Neskončnem, v 

Duhovnem prostoru. Toda kako me želite duhovno videti in slišati, če ste popolnoma vezani na fizična 

čutila? Zato morate delati na sebi, da bi dosegli visoko duhovno vibracijo, o kateri vas obveščam prek 

človeškega intelektualnega organa. Po tem času mojega pojavljanja v tej obliki boste lahko prejemali moj 

navdih iz duha v duh. To bo popolna duhovna povezava. 

30 Preseneča vas napredek znanosti. Zavedajte se, da še pred nekaj stoletji ne bi verjeli, kaj je človek 

danes dosegel z razvojem duha in vztrajnostjo svoje materialne narave. 

31 Zakaj se ne bi mogli duhovno razvijati, če vztrajate? Zakaj trdite, da se vam bodo razkrila nova 

učenja, če še niste razumeli preteklih? 

32 Verniki v Moj obstoj in neverniki vseh časov bi raje videli, da sem danes viden človeškim očem, 

da sem materializiran v neki obliki. Toda zakaj mi morate pripisovati obliko, ko pa nimam take oblike kot 
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duh? Viden in dojemljiv sem tako za oči vašega telesa kot tudi za oči vašega duha, vendar morate znati 

videti. Krivično je, da pravite, da se Bog skriva pred vašim pogledom, da sem sebičen, ker se ne pustim 

slišati ali videti tistim, ki jih imenujem otroci svoje božanskosti. Vedno sem pripravljen, da vam 

omogočim, da me vidite, toda ker se imate za slepe za duhovno, čeprav vam je vse na dosegu roke, tega ne 

morete videti in se ne zavedate moje navzočnosti, čeprav se me dotikate. 

33 V vsaki dobi je moral priti Bog, da bi ljudi naučil iskati svojega Gospoda, moliti, ga častiti, čutiti, 

gledati, slišati in razlagati. V tej dobi je prišel Elija, da bi pripravil pot, da bi človeški duh lahko sprejel 

navzočnost in razodetje Svetega Duha. 

34 Da bi v svetu, ki je zaradi svojega materializma gluh za vsako duhovno razodetje, slišali in občutili 

Elijev glas in njegove korake, sem pripravil človeka, ki bi se ob svoji življenjski zrelosti dal spoznati luči 

tega velikega Duha, ki ga je navdihnil, ki je z njegovim posredovanjem opravil čudovita dela in s svojo 

svetlobo pripravil človeštvo na prihod novega časa. Elija je moral tlakovati pot, na kateri je bilo veliko 

trnja, plevela in tudi balvanov. To so bili verski fanatizem, nevednost, preganjanje vsakega navdiha, ki je 

veljal za novega. Toda Elija je navdihnil zakone, pripravil srca in zasejal seme, ki je spodbudilo razvoj 

božanskega razodetja in duhovno izpolnitev ljudstva, ki je v najbolj skritem kotičku sveta čakalo na 

določen čas, da se loti svoje naloge. 

35 Tistega moškega, ki sem ga izbral za nosilca Elijevega glasu, je bilo ime Roque Rojas. Leta 1866 

je svetu naznanil, da se za človeštvo začenja nova doba, ki jo bo vodil isti zakon, ki ga je Gospod razkril v 

Treh dobah, o katerih sem vam vedno govoril: Ljubite drug drugega! 

36 Le redki so lahko resnično občutili prisotnost Božjega glasnika. Spet je bil glas, ki je klical v 

puščavi, in spet je pripravljal srca ljudi na Gospodov prihod. Tako je bil šesti pečat razrahljan, njegova 

vsebina je bila vidna in se je izlila na človeštvo kot reka pravičnosti in svetlobe. Tako so se izpolnile 

številne obljube in prerokbe. 

37 Elija je tako kot Jezus in Mojzes razsvetlil oči vašega duha, da ste zagledali Očeta. Mojzes vas je 

učil: "Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe." Jezus vam je rekel: "Ljubite se med seboj." Elija vam 

je ukazal, da se vedno bolj usmilijo svojih bratov, in takoj dodal: "in videli boste mojega Očeta v vsej 

njegovi slavi." 

38 V tem času vam govori "Beseda". Nisem postal človek, vendar lahko odkrijete podobnosti med 

mojo prejšnjo manifestacijo in to: tako kot 

Če je bila Jezusova zibelka revna in je umrl na križu greha sveta, tudi kraj, kjer se je danes rodila Luč 

tretjega veka, ne more biti bolj reven in skromen, in križ, s katerega vam bom dal svojo zadnjo besedo, bo 

sam človek, po katerem se razodevam. 

39 Po tem posredniku, po katerem vam govorim, sem tudi jaz deležen posmeha, bičanja, dvomov, ran. 

Takšna je bila moja volja, kajti moj križ ste zdaj vi. 

40 Danes vam pravim: Ker so se vam odprle oči za svetlobo, spoznajte, da se vaš svet, njegova 

znanost, morala in verske skupnosti približujejo koncu svojega obstoja. Od vsega tega bo preživela le 

duša, ki se bo na ruševinah svojega preteklega življenja dvignila v novo duhovno dobo. 

41 Vsa znamenja, ki so bila napovedana kot napoved mojega novega razodetja med vami, so se že 

uresničila. Ali bo svet čakal na nadaljnje manifestacije in tako še naprej čakal na moj prihod? Ali bo 

ravnalo kot judovsko ljudstvo, ki je poznalo prerokbe o prihodu Mesije, bilo priča njihovemu uresničenju, 

sprejelo Odrešenika, a ga ni prepoznalo in ga še vedno pričakuje? Ta izkušnja je pretežka in preveč 

žalostna, da bi se človeštvo še vedno oklepalo svojega materializma. Ker so se napovedi in obiski 

uresničili, jaz pa se nisem prikazal v sinagogi ali v kateri koli cerkvi, ali svet ne sumi, da se moram zdaj 

nekje razkriti, saj ne morem ravnati v nasprotju s svojo besedo? 

42 Učenci, držite se mojega nauka, da mi boste jutri pričevali. 

43 Ne bojte se bede, saj je le začasna, v njej pa molite in si vzemite za zgled Jobovo potrpežljivost. 

Vrnilo se bo obilje in takrat ne boste imeli dovolj besed, da bi se mi zahvalili. 

44 Če vas, blagoslovljeni bolniki, bolezen enkrat stiska, ne obupajte; vaš duh ni bolan. Dvignite se k 

meni v molitvi in vaša vera in duhovnost vam bosta povrnili telesno zdravje. Molite tako, kot sem vas 

naučil: duhovno. 

45 Razumite, da imate luč svojega Mojstra. Jezus je še naprej popoln zgled, ki ga morate posnemati. 

Ne pred njim ne po njem na svetu ne boste našli enakega zgleda. 
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46 Jezus, Kristus, je bil najbolj jasen zgled, ki sem vam ga dal na zemlji, da bi vam pokazal, kako 

velika je Očetova ljubezen in modrost. Jezus je bil živo sporočilo, ki ga je Stvarnik poslal na zemljo, da bi 

spoznali visoke lastnosti tistega, ki vas je ustvaril. Ljudje so v Jehovu videli jeznega in nepopustljivega 

Boga, strašnega in maščevalnega sodnika, toda po Jezusu sem vas osvobodil vaše zmote. 

47 V Učitelju glejte božansko ljubezen, ki je postala človek. S svojim življenjem ponižnosti, 

žrtvovanja in usmiljenja je presojal vsa vaša dela, a namesto da bi vas kaznoval s smrtjo, vam je ponudil 

svojo kri, da bi spoznali pravo življenje, življenje ljubezni. To božansko sporočilo je razsvetlilo življenje 

človeštva in beseda, ki jo je božanski Učitelj dal ljudem, je postala izvor verskih skupnosti in sekt, s 

pomočjo katerih so me ljudje iskali in me še vedno iščejo. Toda resnično, povem vam, še niso razumeli 

vsebine tega sporočila. Človeštvo dejansko verjame, da je Božja ljubezen do njegovih otrok neomejena, 

saj je v Jezusu umrl iz ljubezni do človeštva. Notranje ga celo presune Jezusovo trpljenje pred sodniki in 

usmiljenci ter postopoma v Sinu prepozna tudi Očeta, toda duhovna vsebina, obseg vsega, kar je hotel 

Gospod povedati ljudem s tem razodetjem, ki se je začelo v devici in končalo v "oblaku" v Betaniji, vse do 

danes ni bila pravilno razložena. 

48 Moral sem se vrniti na istem "oblaku", v katerem se je "Beseda" dvignila k Očetu, da bi vam 

razložil in pokazal pravo vsebino vsega, kar vam je bilo razodeto z Jezusovim rojstvom, življenjem, deli in 

smrtjo. 

49 Duh resnice, ki ga je takrat obljubil Kristus, je ta božanska manifestacija, ki razsvetljuje temo in 

pojasnjuje skrivnosti, ki jih človeški um ali srce nista mogla razumeti. 

50 Moj zakon je vedno enak, ni nič manj globok kot drugič. Vaš duh je tisti, ki včasih bolje odseva 

Gospodovo luč kot drugič. To je odvisno od stopnje razvoja vašega duha. 

51 Danes vam pravim: Čaka vas duhovna pojedina, sedite za mizo in jejte. Prav tako sem vam v tem 

času podelil pomnožitev kruha, kajti na tisoče in tisoče ljudi trenutno posluša mojo besedo v mnogih 

pokrajinah. 

52 Zapuščam vam dediščino, ne da bi vas zaradi vašega greha imeli za nevredne. Vrata mojega 

kraljestva ostajajo odprta v pričakovanju tistih, ki bodo prišli pozneje. Pred vami je moja milost, za katero 

niste pričakovali, da bo šla tako daleč, da bo komunicirala z vami. 

53 Zdaj, ko v svetu primanjkuje ljubezni, začutite čisto ljubezen svojega Učitelja, da se boste lahko 

nahranili iz vseh svojih ran. 

54 Če tvoje srce pride k meni polno praznih semen, plevela in osata, mu bom odpustil, ga očistil in ga 

naredil cvetočega. Pričakujem le, da si boste prizadevali za vzpon, potem pa vam bom razkril vse, kar še 

vedno hranim v pripravljenosti za vašega duha. Ko boste postali lastniki tega, kar vam obljubljam, ne 

boste iskali katakomb, da bi se skrili pred pogledi ljudi; nasprotno, stopili boste v dnevno svetlobo in v 

tem sijaju razkrili to resnico. Odprite svoje srce, um in sluh, da bodo moji nauki prodrli v vašo dušo. 

55 Kdaj čakaš, da se boš učil od mene? Ali čakate na leto 1950, da se prebudite iz spanca? Ne, moje 

ljudstvo, ker potem ne boste več poslušali moje besede. Potrebno je, da prideš do popolnega prepričanja, 

da si prišel na svet, da bi služil svojim bratom. 

56 Gledate drug drugega in se zavedate, da sem oblikoval skupnost iz grešnikov, iz nevednežev, in se 

bojite, da ne boste mogli vzdržati v preizkušnjah. Toda jaz vem, kaj delam; vaša edina naloga je, da 

verjamete, zaupate in ste poslušni. Prišel bo dan, ko mi boste ponudili seme, ki sem ga zahteval od vas. 

57 Ljudje, pripravite se, dovolite, da k vam pridejo nove množice. Med njimi bodo tisti, ki jih bo 

izbrala moja ljubezen, da bom z njihovim posredovanjem oznanjal svojo besedo; saj dobro veste, da jih ne 

more izbrati vaš razum. Le jaz poznam usodo in darove vsakega od njih. 

58 Očistite svoje misli, dvignite jih, da se boste lahko ta trenutek združili s čistimi duhovi, ki živijo v 

moji bližini. Pošljite molitev, ki jo navdihuje ljubezen do Boga, celo bolečina ali obžalovanje zaradi 

prestopkov, ki ste jih storili, in zahvala za dobrine, ki ste jih prejeli. Tako se bo vaš duh približal Očetu. 

59 Vse, kar vas obdaja, je namenjeno vašemu očiščenju, vendar vsi tega ne sprejemajo tako. Naj ne bo 

bolečina, ki jo piješ iz svoje čaše grenkobe, neplodna. Iz bolečine lahko pridobite svetlobo, ki je modrost, 

nežnost, moč in občutljivost. 

60 Ne bojte se, da boste morali ob prihodu v duhovni svet razmišljati o tem, kaj ste grešili na zemlji. 

Če se pustite oprati bolečine in iz vašega srca izbruhne kesanje, če se trudite popraviti svoje prestopke, 
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boste vstopili v mojo navzočnost vredni in čisti in nihče, niti vaša vest, si ne bo upal omenjati vaših 

preteklih pomanjkljivosti. 

61 V popolnem domu je prostor za vsakega duha, ki čaka na prihod svojega lastnika v času ali v 

večnosti. Po lestvi ljubezni, usmiljenja, vere in zaslug boste drug za drugim vstopili v moje kraljestvo. 

62 Pokažite svojim otrokom dobre zglede, ki jim bodo služili kot pomoč na poti, da se bodo še naprej 

vzpenjali k meni. Ne imejte jih za duhovno nepomembne, ker jih vidite kot otroke v telesu. Opazujte jih in 

videli boste, da so njihove sposobnosti bolj razvite kot vaše. Mojih naukov se bodo naučili prek tebe, 

potem pa bodo naučili tebe, da jih razumeš. 

63 Vi, ki ste danes mladi, boste, ko boste dosegli starost, doživeli številne čudeže, ki jih bodo naredile 

nove generacije spiritualistov. 

64 Očetom družin pravim, da morajo tako kot skrbijo za materialno prihodnost svojih otrok, skrbeti 

tudi za duhovno prihodnost, saj so v zvezi s tem opravili poslanstvo, ki so ga prinesli na svet. 

65 Ne pozabite, da so ta bitja, preden so prišla v telo, že molila za vas; varovala so vas in vam stala ob 

strani v vašem boju za življenje. Zdaj je na vas, da jih podprete pri prvih korakih, ki jih s pomočjo šibkega 

telesa postopoma delajo na zemlji. 

66 Pridite k meni, učenci. Tu je mir, ne njegov privid, ki vam ga daje svet, ampak mir, ki izhaja iz 

mojega Duha. Z njim napolnite svoje srce, da me boste slišali in razumeli ter nato uresničevali moja 

navodila. 

67 Vsakemu mojemu delavcu je dodeljeno določeno število src. To je zemlja, ki jo mora vsak od njih 

obdelovati, da bo obrodila sadove in mi bo na koncu lahko pokazal bogato letino. 

68 Nihče ne bi mogel zgraditi templja, kakršnega gradim v tvojem duhu. Ljubezen Univerzalnega 

Stvarnika gradi to svetišče z neskončno potrpežljivostjo. Ta tempelj bo neuničljiv in medtem ko se pod 

vplivom časa in neviht kamen za kamnom krušijo templji, ki jih je zgradil človek, bo ta neomajno obstajal, 

saj bodo njegovi temelji zasidrani v vašem duhu, njegovi stolpi pa se bodo dotikali nebeškega kraljestva. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 82  
1 Zakaj se nekateri moji otroci počutijo nevredne, da bi me imenovali Oče? Pridite k meni, grešniki, 

pustite svoje breme bolečine za seboj. Dvignite svoj obraz in me poglejte, moja ljubezen vas naredi 

vredne. Če ti ne odpustim jaz, kdo bo odpustil tebi? 

2 Hrepeneli ste po miru, ker vas je vest grajala zaradi vaših napak, dokler niste prišli do razodetja 

Moje besede in vas je vaš jok opral. Samo jaz vem, komu in komu govorim na ta način, in samo oni vedo, 

komu so te besede namenjene. 

3 Dolgo časa niste blagoslavljali mojega imena; zaradi svojih muk in trpljenja ste verjeli, da ste v 

peklu brez konca. Razlog je v tem, da so bile vaše oči zaprte za resnico, za svetlobo, ki vam povsod kaže 

mojo navzočnost. Slava narave, ki vas obdaja, vam ni bila dovolj, niti čudovit način, kako je vsakdanji 

kruh dosegel vaša usta, da bi verjeli v moje blagoslove. V svoji okolici si videl le temo in čutil si le ogenj 

svojega trpljenja. 

Ko pa ste bili že tik pred propadom, je prišel Božji pomočnik, da vas dvigne in vam pomaga nositi vaš 

križ. 

4 Vaše oči se vedno bolj odpirajo za življenje v luči in veri. Z vsem srcem mi povej: Gospod, kako 

slep sem bil, kako vznemirjeno je bilo moje srce! Danes vidim tvojo navzočnost na vsakem koraku in na 

vsakem kraju ter čutim tvoje blagoslove. 

5 Resnično, povem vam, da me bodo najbolj goreče ljubili tisti, ki so veliko trpeli in me pogosto 

ranili, njihovo srce bo nenehno prelivalo daritev moji božanskosti. To ne bodo materialni darovi, psalmi 

ali zemeljski oltarji. Vedo, da so najbolj prijetna daritev in čaščenje zame dela ljubezni, ki jih opravljajo za 

svoje brate. 

6 Dragi otroci, vi, ki ste prišli k meni kot Marljivi sin, ne pozabite ljubezni, s katero sem vas sprejel, 

in ponižnosti, s katero ste prišli sem; žalostno bi bilo, če bi postali nečimrni do svojih bratov, takoj ko bi se 

spet počutili mirne v življenju, ali sebični do tistih, ki vas bodo iskali, da bi od vas zahtevali nekaj tistega, 

kar imate danes, kajti potem bi bili v mojih očeh nehvaležni otroci. Vedno bedite in molite, da ne padete v 

skušnjavo. 

7 Razumite, ljubljeni učenci, da je ta obstoj, ki ga uživate danes, dobra priložnost za razvoj vaše duše 

navzgor. Za nekatere bo to zadnja inkarnacija, drugi se bodo morali vrniti na Zemljo. - Zdaj je pravi čas, 

da vam spregovorim na ta način; naj se nihče ne užali ali čudi. 

8 Jezus vam je v tistem času razkril mnoge neznane nauke in opravil mnoga dela, ki so sprva 

povzročila zmedo, a so bila pozneje prepoznana kot resnična božja razodetja. Upoštevajte pravkar 

povedano, da v tem času ne boste sprejemali nepremišljenih sodb, ne da bi prej temeljito preučili moje 

nauke. 

9 Če bi bilo človeštvo sposobno razumeti prerokbe prve in druge dobe, ne bi bilo zmedeno ob 

spoznanju o njih. Enako se je zgodilo v drugi dobi, ko se je Mesija rodil med ljudmi, kot se dogaja zdaj, ko 

sem prišel v Duhu. 

10 Pomen mojega učenja je v obeh časih enak. Pripravlja vas, da bo to življenje postalo ljubeč, čeprav 

prehoden dom, v katerem ljudje gledajo drug na drugega in ravnajo drug z drugim kot bratje ter drug 

drugemu izkazujejo toplino pravega bratstva. - Pripravite tudi dušo, da bo po tem življenju vstopila v 

svetove ali domove, ki jih je Gospod pripravil za svoje otroke. Moja želja je, da se ob prihodu do njih ne bi 

počutili odtujeno, ampak bi zaradi svoje duhovnosti in notranjega znanja na vse, kar boste srečali, gledali, 

kot da ste bili tam že prej. V tem bo veliko resnice, če ste že v stiku z duhovnim svetom s pomočjo 

molitve. 

11 Odprite svoje duhovne oči, da boste videli sijaj svetlobe, ki jo izžareva Moja Resnica, da se ne 

boste počutili zaviti v temo, ko boste prestopili v drugi dom. 

12 Med toliko bivališči, kolikor jih ima Očetova hiša, ni nobenega sveta teme, v vseh je njegova luč; 

toda če duše vstopajo vanje z zavezanimi očmi zaradi svoje nevednosti, kako lahko vidijo to slavo? 

13 Če vprašate slepega na tem svetu, kaj vidi, vam bo odgovoril, da le temo. Ne zato, ker sončna 

svetloba ne obstaja, temveč zato, ker je ne vidi. 

14 Zavedajte se, da je ljubezen, s katero vam podajam svoj nauk, zelo velika, čeprav je število tistih, 

ki se zberejo, da bi me poslušali, majhno. 



U 82 

150 

15 Med vami so tisti, ki bodo pričali, da je to tretji čas, ko Sveti Duh govori vsem ljudem po vesti. 

16 Med temi množicami so tudi duhovi, ki so nekoč pripadali Izraelovim plemenom, imenovanim 

"Božje ljudstvo", saj jim je bil zaupan Zakon in razodetja, da bi jih razširili po vsem svetu. Nekatera od teh 

bitij prihajajo na Zemljo še zadnjič, da bi dokončala svoje poslanstvo in opravila duhovno popravo. Pri 

svojem povzdignjenju bodo oblikovali stopnice, po katerih se bodo lahko povzpeli njihovi bratje, ki (za 

zdaj) še vedno ostajajo v Zemeljski dolini. 

17 Svetloba in ljubezen, ki ju ima moja beseda, sta naredili čudež, da so iz blata pognale čiste in lepe 

rože; poskrbite, da se bo vaša duša ločila od vašega telesa, polnega čistosti in svetlobe, ko bo postalo 

zemeljski prah. 

18 O duhovi, ki šele sprejemate moje učenje, bodite ponižni in poslušni, ko enkrat pridete v mojo 

navzočnost, in dovolite, da se z vami zgodi samo moja volja! Velikokrat ste se inkarnirali na Zemlji, ker 

ste za to goreče prosili Očeta. Zdaj vam pravim, da me zanj ne prosite več. Dovolite, da se za vas uresniči 

moja volja. 

19 Kadarkoli ste prišli na svet, ker sem tako ukazal, sem od vas po vrnitvi neizprosno zahteval 

poročilo o vaših delih. Kaj se bo zgodilo, ko se boste vrnili, potem ko ste prišli (na zemljo), ker ste za to 

prosili Gospoda? Kako se bo končalo vaše sojenje in kako boste odgovarjali zase? 

20 Osupli ste, ko poslušate moj nauk, in v srcu pravite: "Kako popolni so Učiteljevi nauki! Na to vam 

odgovarjam, da so še vedno majhni, saj si vsi prizadevajo le popravljati in oblikovati nepopolna bitja. Ko 

boste dosegli duhovno popolnost, boste slišali Božjo besedo v vsej njeni polnosti. 

21 Zdaj je vaš duh s pomočjo človeškega organa uma doživel čas mojega novega razodetja in prek 

njega čutite mojo božansko navzočnost. Moja manifestacija je bila ponovno manifestacija Mojstra, jaz 

sem tisti, ki vam daje navodila, vendar imam tudi služabnike, ki vam po tem razlagajo navodila, ki ste jih 

prejeli. To niso ljudje, kajti resnično vam povem, da na zemlji ni nikogar, ki bi lahko pravilno razlagal 

moja nova razodetja. To je duhovni svet svetlobe, ki vam priskoči na pomoč, da ne boste postali žrtev 

zmote in da ne boste iz naukov, ki so jasni kot dnevna svetloba, izoblikovali novih skrivnosti. 

22 Vse je bilo pripravljeno za uresničitev tega duhovnega dela. Ne le vaš duh, tudi vaše telo, zemlja, 

po kateri hodite, okolje okoli vas, vse je bilo pripravljeno, da bi Moja luč zasijala v globinah vašega bitja. 

23 Duša se je v onstranstvu očistila madežev, ki jih je prejela v prejšnjih inkarnacijah, telo se je 

umivalo v bolečinah in solzah, zemlja je od ljudi dobila nazaj svojo prvotno čistost, okolje pa je bilo 

prepojeno s prošnjami in molitvami. Na lestvi popolnosti se je Gospod spustil k svojemu ljudstvu in 

dosegel stopnjo, na kateri ste vi, od tam pa vam je po svojih poslancih in glasnikih sporočil svoj glas. 

24 Koliko naukov, koliko navodil sem vam dal od trenutka, ko sem vam dal svojo prvo manifestacijo. 

S tem boste po moji volji spoznali, da ljudi ne ločujem, ampak jih združujem. Vam, ki izpovedujete versko 

skupnost, pravim: Preberite mojo knjigo Božje ljubezni in modrosti, da se boste naučili biti duhovno 

združeni z vsemi svojimi brati ne glede na veroizpovedi, religije ali ideologije. 

25 Sprva vam bo to težko, toda ko boste to spoznali, se boste v resnici poistovetili z vsemi ljudmi, saj 

boste začutili, da v notranjosti vsakega vašega bližnjega, ki je Božji otrok, vibrira duh, ki mora biti vaš 

brat. 

26 Učite se, ljubljeni ljudje, da boste postali učenci tretjega obdobja, ki se odlikuje po svoji 

duhovnosti. 

27 Razmislite in razumeli boste, da živite v pravem času za preučevanje mojega nauka. Pridite, 

učenci, pridite k meni, ker vam bom olajšal breme vašega križa. Pomagal vam bom, da si pridobite mesto, 

ki je v obljubljeni deželi namenjeno vsakemu od vas. 

28 Občutite mojo ljubezen v svojem bitju, da boste razumeli, da obstajam, in začutili božansko željo, 

da vas rešim. Moja luč se razliva po vsem človeštvu, saj nobeno bitje ne more uiti mojemu pogledu. 

29 Kaj bi se zgodilo z ljudmi, če bi jim odrekel svojo duhovno luč v sedanjih časih preizkušenj in 

bolečin? Tema bi jim zameglila razum, njihovo razmišljanje bi postalo zmedeno in človeštvo bi se brez 

upanja pognalo v smrt in propadlo v breznu. Če pa ljudje kljub kaosu, v katerem se trudijo, skrivaj gojijo 

upanje na odrešitev, je to zato, ker jim Moja Božanska luč s pomočjo njihovega duha vliva zaupanje in jih 

uči, naj vse pričakujejo od neskončne moči Vsemogočnega Boga. 
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30 Resnično, povem vam, da bo moja beseda spremenila značaj vašega sedanjega sveta in vašega 

celotnega življenja. Za današnje ljudi so svet in njegovi užitki smisel njihovega življenja. Toda kmalu 

bodo bolj cenili duha kot telo in telo bolj kot obleko ter namesto za posvetno slavo iskali nesmrtnost duše. 

31 Sprva bo prisoten fanatizem zaradi duhovnega, prizadevanje zanj bo privedeno do skrajnosti, nato 

pa se bodo srca umirila in duhovnost bo zacvetela v polni resnici in čistosti. 

32 Ko gledate svet, ki ga pretresajo vojne, stradajo od lakote ali ga pretresa nasilje naravnih sil, se 

vedno najdejo tisti, ki pravijo, da je moja pravičnost tista, ki uničuje človeštvo; toda resnično vam pravim, 

da vas nisem prišel uničiti, ampak rešiti. Tisti, ki verjamejo, da je njihovo življenje zakoreninjeno le v 

njihovem materialnem telesu, in ne verjamejo v preživetje duše, vidijo svoj korak v onstranstvo kot konec 

svojega obstoja in zato menijo, da sem neizprosen in krut. 

33 Če bi le razumeli, da je pogosto treba umreti svetu, da bi živeli naprej v duhovnem, in da lahko 

včasih le huda bolečina ali kruta smrt prebudita in pretreseta dušo, ki se je umirila v materializmu. 

34 Kaj veste o življenju in smrti? Kaj veste o duhu? Zelo malo, zato vas učim, da boste znali živeti v 

skladu s slavo življenja, ki vas obdaja. 

35 V tem času je na svetu lakota, lakota telesa in duše. Bolj vas muči lakota telesa, zato mi govorite: 

"Gospod, nekoč si svojemu ljudstvu pošiljal manno iz puščave, da ne bi poginilo. Potem si jim zaupal 

deželo, bogato z blagoslovi, iz vode Jakobovega vodnjaka so pili njegovi otroci in vnuki ter mnogi drugi 

rodovi, in ko si prišel na svet, da bi učil s svojo besedo, in si množice popeljal v puščavo, si se usmilil 

njihove utrujenosti in lakote ter naredil čudeže, da so imeli kruh in ribe za jesti. Zakaj te danes ne ganeta 

naša lakota in beda, ko vidiš, da toliko trpimo, da bi si zagotovili vsakdanji kruh?" 

36 Če bi vam rekel, da je odgovor na vsa ta vprašanja v vaši vesti, ne bi verjeli. Zato vam moram 

spregovoriti in vam povedati, da vas nisem prikrajšal za nič, kar sem vam dal na svetu za preživljanje in 

vzdrževanje. Vse je na voljo, a če ne doseže vseh, je to zato, ker ste ta semena zalivali s sebičnostjo in 

pokvarjenostjo namesto z dežjem bratstva. 

37 Zato je nujno, da se na duše spusti luč pravičnosti, in to je Moj navdih, ki se v tem času razliva na 

vsako človeško bitje. 

38 Ko se bodo ljudje naveličali grenkih sadov, ki so jih obrodili, in se obrnili k meni, bodo odkrili, da 

duhovno življenje in materialna narava nikoli nista odrekli svojih sadov Gospodovim otrokom. Prisotna 

sta v vsakem bitju, človek pa je tisti, ki si je zaprl oči pred razumom in pred slutnjo večnega življenja. 

Tedaj bodo tisti, ki so prej preklinjali, priznali, da v puščavi tega življenja nikoli ni manjkalo mane, da 

Jakobov studenec še vedno daje kristalno čisto vodo in da Gospod dan za dnem dela čudeže, da človeštvo 

ne umre od lakote ali žeje. 

39 Ko človeški duh odpre oči za svetlobo, bo zagledal novo življenje v življenju, za katerega je doslej 

mislil, da ga dobro pozna, v resnici pa ga ni nikoli zares cenil. 

40 K vam prihajam kot božanski zdravnik, ki se obrača k bolnim na telesu in duši, da bi jim povrnil 

izgubljeno zdravje. V novo življenje dvigam tiste, ki so umrli za resnico in resnično življenje. Moje 

usmiljenje je pripravljeno posušiti solze tistih, ki so veliko jokali. Vse bom namazal z enim samim 

zdravilnim balzamom, to je balzamom ljubezni. 

41 Dobrodošli naj bodo ubogi, jokajoči in tisti, ki trpijo lakoto in žejo po pravičnosti na zemlji ter vse 

prenašajo s potrpežljivostjo, saj jih iščem, da bi nagradil njihovo predanost in vero. 

42 To obdobje je priložnost, da se duh razvije navzgor. Vse, celo trpljenje, si prizadeva, da bi se 

človeštvo odvrnilo od materializma, ki ga je zasužnjil. 

43 ljudje se bodo povzpeli na Sveto goro, na vrhu katere se bodo srečali z menoj; toda pred njimi bom 

že prehodil novo Kalvarijo v srcih ljudi in bom še enkrat pribit na križ svojega poslanstva. 

44 Na grehih, sovraštvih in razvadah ne bom gradil novega sveta, gradil bom na trdnih temeljih 

prenove, izkušnje in kesanja, vse v vas bom spremenil. Tudi iz teme bo vzklila luč in iz smrti bom ustvaril 

življenje. 

45 Čeprav so ljudje oskrunili in oskrunili zemljo, bodo jutri s svojimi dobrimi deli poskrbeli, da bo ta 

dom vreden, da bo prepoznan kot obljubljena dežela, v katero bodo prišli opravljat plemenite naloge. Kdo 

bi potem lahko dvomil v preobrazbo sveta? 

46 Pravim vam: Če se bo to človeštvo zaradi svoje brezbožnosti, odvrnitve od pravičnosti in dobrote 

še bolj uprlo meni, se bom na njegovi poti pojavil poln slave, kakor sem se pojavil pred Savlom, in jim 
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bom dal slišati svoj glas. Takrat boste videli, koliko tistih, ki so me preganjali, ne da bi se tega zavedali, se 

bo spremenjenih in razsvetljenih odpravilo za menoj po poteh dobrote, ljubezni in pravičnosti. Tem bom 

rekel: "Ustavi se, popotnik, in se napij iz tega izvira kristalno čiste vode. Odpočijte si od težkega 

življenjskega potovanja, ki sem vam ga naložil. Zaupajte mi svoje žalosti in dovolite, da moj pogled 

prodre globoko v vašo dušo, saj vas želim napolniti z milostjo in potolažiti. 

47 Kdo med vami bi lahko rekel svojemu Učitelju, da ni žalosten, da ima mir v srcu, da je zmagal v 

tem življenju, polnem bojev in obiskov? Vidim vas, kako križarite po morju preizkušenj, zato vas želim 

opogumiti. Naučite se brati v knjigi življenja, ki sem jo za vedno postavil pred vas, kajti jutri boste postali 

gospodarji. Vsak od vas naj si me vzame za zgled in izpolni zakon, da bo zdrav na duši in telesu. Na svoji 

poti boste naleteli na mnoge nauke, ki vas ne bodo pripeljali do mene; pokazal vam bom ravno pot, 

najkrajšo, pot poduhovljenja. 

48 V drugi dobi sem vam dal svojo besedo le za tri leta in v njih sem pripravljal svoje učence. V tej 

tretji dobi sem vam govoril že mnogo let dlje, vendar moji učenci niso napredovali, niti moji apostoli niso 

zapustili sveta, da bi mi sledili. 

49 Kdor mi hoče slediti, naj si na noge obuje preproste sandale in naj ne vzame druge potovalne torbe, 

kajti na moji poti mu ne bo ničesar manjkalo. 

50 Razvijajte svoj duhovni vid, da boste v tretjem veku lahko videli, kaj se dogaja v duhovnih 

območjih. Potem lahko svetu oznanite, da sem prišel, da razsvetlim vsakega duha. Pripravite se notranje, 

da me boste čutili in razumeli, kako sprejeti, kar vam dajem. Človeštvu bom zapustil knjigo in vsaka njena 

stran bo dokaz ljubezni. To knjigo boš združil s prejšnjimi Mojzesovimi spisi in mojimi apostoli, v njej pa 

bodo zapisana tudi dela mojih učencev vseh časov, ki bodo vsebovala mojo modrost. 

51 Če mi še ne morete ponuditi velike žetve, molite in me prosite za moč. Spremljajte, da bo vaša 

svetilka sijala z večjo močjo in vam osvetljevala pot. Videl sem vas jokati, ko ste doživljali, da vam ovire 

ne dopuščajo delati. Rekli ste mi: "Učitelj, očisti našo pot trnja, da bomo lahko napredovali." - Svojo 

telesno lupino, ki sem vam jo dal, naredite ljubeče ubogljivo in se ne pokažite šibki ali zavračajoči. Ne 

govorite mi, da ste šibki, ker sem vas naredil močne. Ne recite, da je izpolnitev vašega poslanstva žrtev. 

Delajte z ljubeznijo in vaša dela bodo ostala zapisana. Vzpenjajte se na goro popolnosti, dokler ne najdete 

moje navzočnosti. Naslonite se na palico, ki vam jo ponuja Elija, in se zgledujte po njegovem zgledu. On, 

ki ga simbolizira ostareli mož, naslonjen na palico, ne počiva niti za trenutek in vedno išče svoje 

izgubljene ovce, da bi jih rešil in pripeljal v mojo navzočnost. Njegov duh ne omahuje pred neposlušnostjo 

in preračunljivostjo, njegova gorečnost in vztrajnost ne popuščata. Tako boste tudi vi. Odpravite se na pot 

in se ne bojte sveta ali skušnjave. Bodite močni po Duhu, ki sem vam ga dal. 

52 Številne dežele so že pripravljene in čakajo na delavce, vendar se ti še niso naučili opravljati svoje 

naloge. Ko boste začutili celoten pomen svojega poslanstva, se boste z veseljem podali na pot in izpolnili 

svojo usodo. V tem času ne postavljajte meja dejavni dobrodelnosti, vendar ne pojdite tako daleč, da bi se 

žrtvovali, saj bi se lahko utrudili in opustili križ. 

53 Ko ozdravite bolnika in odstranite njegove temne misli, se bo njegov speči duh prebudil in se 

dvignil v novo življenje. Vedno vas bom varoval, če boste živeli v skladu z Mojimi Zakoni, kajti 

znanstveniki bodo pristopili k vam in vas poklicali na odgovornost, ker zdravite bolnike, ne da bi si 

pridobili doktorske nazive v svetovnih šolah, in ljudje, ki vodijo usode vašega naroda, vas bodo prav tako 

vprašali, kakšen je vaš Zakon, in vi boste govorili o mojem pojavljanju v tem času in mojih razodetjih. 

54 Pričujte o mojem nauku, poveličujte moje ime s svojimi deli in vaša daritev bo prišla k meni. 

55 K meni bodo prihajali bolni, gobavci, trpeči, tisti, ki nimajo miru v srcu, in tudi tisti, ki so grešili 

ali bogokletni; vse bom ozdravil po telesu in duši. 

56 Resnično, povem vam, da bi bolnik, ki bi znal ohraniti, razumeti in uresničiti eno od mojih besed 

življenja, ozdravel, ker bi v svojem srcu ohranil kapljico mojega božanskega balzama. 

57 Dal sem vam dokaze o svoji moči in ljubezni, da boste z zaupanjem hodili po tej poti. Sprejmite to 

sporočilo upanja, da boste močni v tem času, ko se je greh razširil kot nalezljiva bolezen. 

58 Po zemlji se je razširila nefizična gobavost, ki razjeda srca ter uničuje vero in krepost. Ljudje, 

pokriti z duhovnimi krpami, živijo naprej in vedo, da nihče ne more razkriti te bede, ker ljudje ne vidijo 

dlje od tega, kar je materija. Toda ura vesti se bliža, to je enako, kot če bi rekli, da je Gospodov dan ali 

njegova sodba pred vrati. Takrat se bodo nekateri osramotili, drugi pa pokesali. 
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59 Tisti, ki slišijo ta notranji glas, ki je vroč in neizprosen, bodo v sebi začutili ogenj, ki prežema, 

uničuje in prečiščuje. Tega ognja sodbe ne more vzdržati greh ali kar koli, kar ni čisto. Le duša se mu 

lahko upre, saj je obdarjena z božansko močjo. Ko bo šla skozi ogenj vesti, se bo torej znova pojavila, 

očiščena svojih napak. 

60 V preteklosti sem vam pogosto govoril o tem ognju, tej sodbi in tej spravi, vendar ste alegorije, s 

katerimi so vam bila ta učenja predstavljena, razumeli v materialnem smislu in vaša domišljija je 

razvrednotila resničnost teh razodetij. 

61 Koliko ponarejenih razlag so ljudje dali tem božjim naukom. Zaradi njih sem videti kot sodnik 

grozljive krutosti. Koliko absurdov je ustvaril človeški um in jim jih nato vsilil kot najvišjo resnico. 

62 Danes prihajam v duhu, da bi vam pomagal razumeti in živeti moje božanske nauke. 

63 Molitev ptic je njihova pesem, molitev ljudi so njihove glasnejše misli, ki se vzpenjajo k meni. 

Vse, kar je ustvarjeno, je darilo za svojega Stvarnika. Tudi Oče ima dar za vsako od svojih bitij. Kljub 

temu je v človeški vrsti veliko stiske, bede in bolečine. To je posledica uporabe svobodne volje brez 

poslušanja glasu vesti, to je odsotnost harmonije med božanskim in materialnim v življenju ljudi; vendar 

bo vsa ta bolečina, ki je danes doletela svet, služila temu, da se bo prebudil iz globokega spanca. Ko bo 

človeštvo nekoč spoznalo resnico in temu prilagodilo svoje življenje, bo odkrilo harmonijo duhovne in 

materialne narave, ki ga obdaja. 

64 Moja nova beseda bo dosegla človeštvo kot sporočilo luči, ki bo razpršila temo nevednosti. 

65 V tem času pripravljam nove ribiče duš, ki bodo iz nemirnih valov reševali zavržene. Med temi 

ribiči bodo tisti, ki bodo v tem času slišali mojo besedo, pa tudi tisti, ki so, ne da bi me slišali, v sebi 

prebudili darove notranjega zaznavanja in navdiha, da bi prejeli moja razodetja. Pojavili se bodo na 

različnih točkah na Zemlji in se znali povezati in združiti, da bi bili močni v boju. 

66 Moji novi učenci bodo imeli veliko načinov in sredstev za širjenje tega blagoslovljenega semena, 

toda nikoli ne pozabite na ponižnost in preprostost, kajti tako sem prišel k vam in na enak način se boste 

približali srcem, domovom in ljudstvom. Če boste prišli na ta način, boste prepoznani kot glasniki 

duhovnega sporočila, vaš boj pa bo obrodil sadove resnične duhovnosti, prenove in bratstva. 

67 V drugi dobi, ko je Jezus na križu dokončal svoje božansko poslanstvo, je obrnil oči v neskončnost 

in rekel: "Vse je končano." 

68 Ko vam bom v tej tretji dobi dal svojo zadnjo besedo skozi človeški organ razumevanja, bom 

ponovil iste besede, kot jih bom izrekel zadnjič, ko boste vsi enkrat v duhu v obljubljeni deželi, kjer me 

boste videli, kako se spuščam s križa odrešenja in vam znova govorim: "Vse je izvršeno." 

Moj mir z vami! 
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Asociación de Estudios Espirituales Vida Verdadera A.C. 
Orinoco N° 54 Interior 5, Col. Zacahuitzco, 03550 México, D.F. 
Libro de la Vida Verdadera, Tomo I-XII 
El Tercer Testamento y otros libros sobre estas Revelaciones Divinas de México 

Spletne strani 
 
www.das-dritte-testament.com  (v španščini, nemščini, angleščini, francoščini)  

www.unicon-stiftung.de    

www.drittetestament.wordpress.com  (večjezično)  

www.tercera-era.net  (v španščini)  

www.144000.net  (večjezično)  

www.dritte-zeit.net 
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