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Predgovor  
Z veseljem in hvaležnostjo vam predstavljamo četrti zvezek serije "Knjiga resničnega življenja". Tudi 

tokrat smo ga skrbno in občutljivo prevedli iz španščine v nemščino. Kot vedno priporočamo, da berete le 

manjše dele z notranjo zbirko in vsakič razmislite o prebranem, da bi se v celoti razkril duhovni pomen 

Kristusovih besed. 

Če se bralec prvič srečuje z Božanskimi izjavami Mehike prek tega IV. zvezka, mu želimo povedati: 

Za preučevanje Kristusovih naukov v zvezkih "Knjige resničnega življenja" ni nujno potrebno, da jih bere 

po vrstnem redu, tj. da začne s I. zvezkom, saj ne le vsak posamezen zvezek, ampak že vsak nauk vsebuje 

samostojen in razumljiv Kristusov doktrinarni nagovor. 

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

skozi misli Roqueja Rojasa in rekel: "Jaz sem prerok Elija, tisti s spremenjenja na gori Tabor. Zbranim je 

povedal, da se začenja "tretje obdobje", obdobje Svetega Duha. Nekaj let pozneje, ko se je skupnost 

razširila in je Kristus pripravil instrumente, se je leta 1884 prvič razodel po človeškem umu svojega 

izbranega orodja, Damiane Oviedo. Pustimo Kristusu, da nam sam spregovori o teh izjemnih dogodkih: 

U 236, 50: "Ali veste za tisti oblak, na katerem so me videli moji učenci vzpenjati se, ko sem se jim 

zadnjič pokazal? ─ takrat je bilo pravilno zapisano, da bom ponovno prišel na oblaku, in to sem tudi 

izpolnil. 1. septembra 1866 je Moj Duh prišel na simboličnem oblaku, da bi vas pripravil na sprejem novih 

naukov. Kasneje, leta 1884, sem vam začel dajati svoje nauke. Nisem prišel kot človek, ampak duhovno, 

omejen na žarek svetlobe, da bi se enako dotaknil človeškega uma. To je sredstvo, ki ga je izbrala moja 

volja, da vam spregovorim v tem času, in pripisal vam bom zasluge za vero, ki jo imate v to besedo, saj ne 

bo Mojzes tisti, ki vas bo vodil skozi puščavo v obljubljeno deželo, niti Kristus kot človek, ki vam bo dal 

slišati svojo besedo življenja kot pot odrešenja in svobode. Do vaših ušes zdaj prihaja človeški glas teh 

bitij, zato se morate poduhoviti, da bi našli božanski smisel, v katerem sem navzoč; zato vam pravim, da 

vašo vero v to Besedo priznavam, ker je dana prek nepopolnih bitij." 

Po Božji volji so razglasitve v Mehiki trajale do konca leta 1950. V zadnjih letih obdobja razglasitev so 

zapisovali nauke Božanskega Učitelja, pozneje so jih zbirali in leta 1956 so iz velikega števila prepisov 

začeli izdajati prvi zvezek. Izbrani nauki skupaj obsegajo 12 zvezkov, napisanih v španskem jeziku, v 

katerem so bili podani. Od tega so bili doslej v nemščino prevedeni in objavljeni štirje zvezki; v rokah 

držite zadnji zvezek. 

Prevajalci 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uvod  
Uvodne besede k četrtemu zvezku serije Resnično življenje so bile napisane marca 1995. V skladu z 

napovedmi, ki jih je Kristus izrekel med letoma 1866 in 1950 v Mehiki, se bodo letos po vsem svetu 

nadaljevale naravne nesreče in obiski, ki bodo dosegli vrhunec v prihodnjih letih. 

Že v začetku leta 1995 se je nadaljevalo zaporedje naravnih nesreč iz prejšnjih let, saj je že v prvih 

tednih na Japonskem na območju mest Kobe in Osaka izbruhnil močan potres, ki je uničil zemeljsko 

življenje več kot 5000 ljudi in povzročil veliko škodo. ─ V severozahodni Evropi so potoki zapustili svoje 
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struge in poplavili polja, vasi in mesta, kar je povzročilo več smrtnih žrtev in veliko materialno škodo. ─ 

Po svetu divjajo številne vojne, lokalne in včasih malo znane, ki še bolj kruto prizadenejo civilno 

prebivalstvo. Neozdravljive bolezni zahtevajo veliko življenj, zlasti v državah v razvoju. ─ V bogatih 

industrijskih državah se vse bolj širi brezposelnost, za katero še ni zdravila. Na splošno je med ljudmi 

veliko nemira. 

Ti pogoji in dogodki še nikoli prej niso bili tako raznoliki in siloviti, zato ni presenetljivo, da se vse več 

ljudi sprašuje: Kaj se je zgodilo na naši zemlji? Ker dogodki niso več običajni. 

Že pred približno 50 leti je Kristus v svojih razodetjih v Mehiki preroško odgovoril na zgornje 

vprašanje in iz pričujočega IV. zvezka bomo citirali Kristusovo izjavo v zvezi s tem: 

U 100, 5-7: "Človeštvo, prosim te za spravo. Ne živite v mojem zakonu. Harmonija med vami in vašim 

Bogom ter vsemi ustvarjenimi stvarmi je uničena. Ne ljubite drug drugega kot bratje in sestre in to je 

skrivnost sreče, ki vam jo je razodel Jezus. Toda če ste izgubili harmonijo med seboj, ali mislite, da jo 

lahko ohranite z naravnimi kraljestvi stvarstva? (6) Človekova roka si je nakopala sodbo. V njegovih 

možganih divja nevihta, v njegovem srcu divja vihar in vse to se kaže tudi v naravi. Njeni elementi se 

sprostijo, letni časi postanejo neprijazni, epidemije se pojavijo in razmnožijo, in to zato, ker vaši grehi 

naraščajo in povzročajo bolezni ter ker neumna in arogantna znanost ne priznava reda, ki ga je določil 

Stvarnik. (7) Če bi vam to le povedal, ne bi verjeli. Zato je nujno, da lahko z rokami dojamete rezultate 

svojih del, da bi bili nad njimi razočarani. Prav zdaj ste prišli do trenutka v svojem življenju, ko doživljate 

rezultate vsega, kar ste sejali." 

Zemlja doživlja obdobje božje pravičnosti, v katerem mora človeštvo požeti svoja slaba semena. S tem 

doživi svoje očiščenje, saj se mora spremeniti in najti pot nazaj k Bogu. Zemeljsko površje se bo 

spremenilo, veliko ljudi bo izgubilo življenje, vendar planet ne bo propadel. 

Po mogočnem očiščevalnem viharju se bo spet pojavila mavrica miru. Tu je še ena Kristusova izjava iz 

tega zvezka IV: 

U 87, 9: "Ljudje, vztrajajte v mojem nauku in resnično vam povem, da bo tri generacije za vašo duh 

vaših potomcev dosegel veliko poduhovljenost. Poiščite pravo vzvišenost in potem bo to storilo vse 

človeštvo, saj vaš svet ni obsojen na to, da bo večno solzna dolina, dežela greha, pekel prešuštva in vojn. 

Gospodov dan je že pred vami, moj meč pravičnosti bo udaril korupcijo. Kaj se bo zgodilo, ko bom uničil 

seme zla, pokvarjenost in ponos? ─ in namesto tega ponuditi zavetje semenu miru, sožitja, obnove in 

resnične vere vame? Svet se bo moral spremeniti; človek se bo spremenil, ko bosta njegova duhovna 

predanost Bogu in njegovo življenje boljša." 

Prevajalci  
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Navodila 83  
1 To je čas, ko me bo videlo vsako oko, kot so vam napovedali preroki; zdaj dodajam: to je čas, ko 

me bo slišalo vsako uho in razumeli vsi možgani moje oznanila. 

2 Duh je zdaj sposoben razlagati mnoge nauke in prodreti v mnoge skrivnosti; ni več dojenček iz 

prvih časov, pred katerim sem moral skrivati mnoge nauke, da se ne bi zmedel, in ki sem mu moral razkriti 

vse skrivnosti, ki so mu bile razkrite s pomočjo simbolnih podob, da je lahko stopil na duhovno pot. 

3 Vsaka doba je luč, nova lekcija, in če sem podaljšal sedanjo stopnjo razvoja, je to zato, da bi 

velikim množicam duhovnih bitij omogočil, da hodijo po zemeljski poti, da bi razumeli moje nauke in 

sledili mojim navodilom; tako bodo napredovali za en korak na poti resničnega življenja. 

4 Moja nova beseda vam bo pomagala razumeti marsikaj iz vaše preteklosti, to razumevanje pa bo 

svetilka, ki bo osvetljevala vašo duhovno pot. Zato sem vam večkrat rekel: "Dvignite svoje obraze in se 

zavedajte časa, v katerem živite." Le tako boste lahko izkoristili čas življenja, ki sem vam ga zaupal na 

zemlji. 

5 Duhovne dobrine, sposobnosti in možnosti so pri mnogih ljudeh ostale neprebujene, pri drugih so 

se le bežno razvile, zdaj pa je prišla Moja Božanska luč in prebudila duhove v njihovem spanju, da bi jih 

dvignila v višje življenje, prek katerega me lahko dojamejo na popolnejši način. 

Preučite moje nauke in mi povejte, ali bi jih lahko vključili v eno od vaših religij; razkril sem vam njihove 

celovite značilnosti in univerzalni pomen, ki ni omejen na del človeštva ali na (določena) ljudstva, ampak 

presega planetarno orbito vašega sveta in vključuje neskončnost z vsemi njenimi življenjskimi svetovi, 

kjer - tako kot na tem svetu - prebivajo tudi božji otroci. 

6 Učenci: Prebudite se, odprite svoje duhovne oči, poslušajte mojo besedo, vživite se v njen pomen 

in nato prinesite veselo novico svojim bratom. Toda poskrbite, da bo vaše sporočilo vedno zaznamovano z 

resnico in iskrenostjo, s katero sem prišel k vam. Potem boš nežno prebudil iz spanja vse, ki spijo, kakor 

sem jaz prebudil tebe. 

7 Pridite k meni, ljubljeno ljudstvo, pojdite k meni, da si odpočijete od zemeljskega dela. Vaše srce 

se odpre, da sprejme mojo ljubezen in moč, jaz pa vas sprejemam in blagoslavljam. 

8 Želim, da bi živeli z budnim duhom v tej dobi materializma, v kateri se prezira vsaka duhovna 

manifestacija, ne da bi se spomnili, da je bistveni del človeka duh in da mora v tem življenju postati 

močan in se povzpeti po svojih zaslugah. 

9 Moja volja je, da vi, ki sem vas obdal s svojo ljubeznijo, učite svoje brate in v njih ponovno 

vzbudite vero in zaupanje vame. Ne bom upošteval njihove brezbrižnosti in pomanjkanja ljubezni do 

mojega Duha. Nihče ne bo mogel pretrgati svetih vezi, ki človeka vežejo name, in nihče mi ne bo mogel 

preprečiti, da bi te ljubil. Zakaj me ljudje kljub bolečini niso iskali? Njihove besede in dejanja žalijo mojo 

očetovsko občutljivost, ne cenijo moje ljubezni in ne čutijo mojega blagoslova. 

10 Rešitev za vse težave, ki mučijo vaše brate, je v vas. Dal sem vam ključ do miru, da bi med vami 

vladala pomoč in ljubezen. Vsi lahko pritegnete mojega Duha in občutite moj božanski vpliv, če me 

kličete z ljubeznijo. 

11 Želim si, da bi se po boju zadovoljno nasmehnili. Želim, da čutite, da sem vam bil zelo blizu. Ne 

pritožuj se mi, če so ti sedanji časi neprijazni; če bi ostal kreposten, bolečina ne bi ranila tvojega srca in se 

ne bi spotaknil. Poslal sem vas, da izpolnite usodo ljubezni, ki je še ne razumete. 

12 Bliža se čas, ko boste morali začeti delati v drugih državah. Že zdaj molite in skrbite za vse narode, 

saj vas z njimi vežejo dolžnosti, ki jih morate izpolnjevati. Vaša molitev bo razsvetlila in rešila duše. 

13 Kako lahko mirno opazujete, kako se vaši bratje vračajo v duhovno dolino z globoko vtisnjenim 

materializmom in bolečino, ki so si jo nakopičili na zemlji? Mnogi od njih se bodo ponovno utelesili in 

vam omogočili, da boste videli posledice trpljenja, ki so ga povzročili s svojo neposlušnostjo. Takrat boste 

spoznali, da se boj duše konča šele, ko se izpopolni. 

14 Zaupajte svojemu prijaznemu Učitelju, da vas vodi po poti resnice, kjerkoli ste. Nekateri ste na 

začetku poti, drugi na njenem koncu, vse vas vodim Jaz. 

15 Moja nova božanska razodetja bodo v tem času presenetila duh ljudi, čeprav vam po pravici 

povem, da bo njihovo presenečenje neupravičeno, saj je za duha najbolj naravno, da na svoji poti 

postopoma prejema sadove svojega razvoja. 
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16 Jaz sem tisti, ki sem vas moral spremljati na poteh, ki ste jih prehodili, da bi vas rešil nevarnosti in 

preprečil vašo pogubo. Kdaj mi boste sledili, spodbujeni s tistim glasom, ki je rekel Simonu, Andreju in 

Janezu: "Pustite svoje čolne in mreže in mi sledite?" 

17 Boj se je naselil v tvojem srcu, slišiš moj glas, ki se dotika tvojega duha in ti po tvoji vesti govori: 

Hodi za menoj, medtem ko imata meso in svet velik vpliv na dušo. 

18 Zame je prav, da ta notranji boj obstaja, saj pomeni, da kljub skušnjavam, ki ste jim izpostavljeni 

na zemlji, še vedno ohranjate ljubezen do mene in znate slišati glas duha, ki od sveta in mesa zahteva 

svoje pravice. Toda gorje tistim, ki v sebi ne čutijo tega nasprotovanja, saj bo njihovo srce hladno kot 

grob, v katerem je mrtev človek! 

19 Vse, kar se dogaja v sedanjosti, so izrekli in zapisali moji preroki. Preiščite Sveto pismo in našli 

boste pričakovano zgodovino vsega, kar zdaj doživljate v svetu. Vendar vam pravim, da se bodo še zgodili 

dogodki, ki v tistih časih niso bili napovedani, saj je Gospod določil, da bodo te prerokbe razkrite v tem 

času prek človeškega organa razumevanja. 

20 Ali morda verjamete, da je bilo vse že napovedano in da na zemlji ne bo več prerokov? 

21 Razumite, da sem vam prišel razodeti mnoge prerokbe, ki se bodo uresničile jutri, in da sem to 

storil prek bitij, katerih um je malo izobražen in katerih besede niso izbrane, da bi vam dale dokaze o moji 

moči. Nekatere od teh prerokb, ki prihajajo iz tako preprostih ust, ste že videli uresničiti, prihodnje 

človeštvo pa bo videlo uresničitev vseh drugih, razen zadnje. 

22 Dragi učenci, osvežite se s tem ozračjem duhovnosti, ki vas obdaja v kratkih obdobjih mojega 

oznanjevanja. Uživajte ta kruh in se z njim okrepite, kajti kmalu ne boste več slišali moje besede. Zapustil 

vas bom polne svoje milosti in ljubezni, da boste lahko pohiteli širiti dobro novico, ki sem vam jo prinesel 

v tem tretjem obdobju. 

23 Poskrbite, da bo v vašem srcu, v tej posodi, ki naj bo tako znotraj kot zunaj čista, vedno čistoča, saj 

se moja ljubezen prav tam naseli kot voda večnega življenja. 

24 Ohranite ta svoja srečanja in iz njih naredite sveto obhajilo. Ne mislite, da je moj Duh daleč od 

mojih učencev, ker vidite, da se umikam od svoje besede med vami. Pri mizi vedno pustite prostor za 

Mojstra, saj bom vedno predsedoval vašim srečanjem in vsakemu izmed vas razdelil duhovni kruh; vendar 

vam povem, da bo ta prostor v vašem srcu. 

25 Pričevanje, ki ga boste dali o moji vrnitvi, bo glasnejše, potem boste videli, kako se bodo množice 

ljudi dvigale z vseh strani, in slišali jih boste govoriti: "Gospod je spet prišel 'na oblaku', kakor nam je 

napovedal; poslal je k nam svoje ljudstvo in mi smo se združili z njim." 

26 O vi, mnogi, ki me v teh trenutkih poslušate, ne veste, kdo od vas bo moj jutrišnji poslanec! Ljudje 

jih bodo poslušali, toda od njih ne bodo pričakovali ne nagrade ne laskanja; šli bodo raztresat moje seme 

po svetu, s pogledom, uprtim v Gospoda. 

27 Mojim poslancem se ne bo treba zanašati le na lastno moč, sicer bi bili v bitki kmalu poraženi, 

ampak bodo opremljeni z višjo avtoriteto in večjo močjo, ki jim ne bo dopustila, da bi se utrudili, in jih bo 

naredila nepremagljive. 

28 Tisti, ki sem ga poslal, v bitki nikoli ni bil sam, spremljale in varovale so ga legije bitij svetlobe. 

Naj nihče ne dvomi in se ne boji, ko se bliža ura oznanjevanja in setve, kajti moja ljubezen bo z vami in 

vam bo dala pogum, vero in moč. 

29 Šesti pečat je bil sproščen in njegovo svetlobo so videli preprosti ljudje, ponižni, tisti, ki so čistega 

srca. Svetilnik je prižgan, vendar človeštvo še vedno spi in ti ljudje še niso dojeli pomena manifestacije, ki 

so jo prejeli, zato se bojijo, da bi jo sporočili svetu. Vsaj naj voda iz tega vodnjaka ne postane motna, da si 

utrujeni in žejni popotniki, ko pridejo k tebi, z njo pogasijo žejo in priznajo, da je čista. 

30 Navadili ste se na senco tega drevesa in se bojite hoditi po poteh, ki vas vodijo k drugim ljudstvom 

in regijam. Toda pravim vam, da ne čakate na noč, da bi sporočili veselo novico, saj bodo takrat vsi 

zaspali. Pojdite pri dnevni svetlobi, da v vaših delih ne bo skrivnosti. Ne hitite, ampak vsakič, ko se 

pripravite, naredite korak naprej, saj se bliža ura vaše bitke. Kdor misli, da je pripravljen, in se je 

predčasno odpravil na pot, ga bom ustavil s preizkušnjami, ki mu jih bom postavil na pot, da bo spoznal, 

da še ne čuti mojega dela v svojem srcu, da ga še ni dovolj preučil, da bi ga lahko oznanjal, da iz 

njegovega srca ne izvira čustvo ljubezni in da njegov duh ni dovolj utrjen, da bi se uprl viharjem. Med 
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vami je veliko primerov tistih, ki so se odločili za lastno voljo in niso upoštevali mojih ukazov. Padli so na 

svojih poteh in njihova vrnitev je bila žalostna. Zakaj ste torej nehvaležni moji skrbni ljubezni? 

31 Ko ste bili nekateri utrujeni od življenja, drugi izgubljeni na negotovih poteh, tretji pa v blatu - kdo 

vam je pomagal? Je bil morda človek? Ne, učenci, dvignila vas je Beseda, ki daje življenje in upanje. 

Tega, kar ste bili, preden ste prejeli Mojo Luč, vam nisem pripisal. Toda za to, kar počnete zdaj, vam 

moram odgovarjati. Veš, da je moj pogled odkril tistega, ki je skrival roko, umazano z bratsko krvjo, 

tistega, ki je skrival "cvetne liste odcvetelih vrtnic", in tistega, ki je skušal skriti krajo ali prešuštvo v 

svojem srcu: Videl sem vse in čez plašč, s katerim ste skušali skriti svoje razvade, sem razgrnil tančico 

svojega usmiljenja, da vas ni sodil nihče drug kot jaz, ter vas z odpuščanjem in ljubeznijo spremenil in 

očistil. 

32 Ob tem glasu ste se morali prebuditi in ob nevidni prisotnosti tistega, ki vam govori, ste morali 

verjeti. Ponovno vam pravim: Blagor tistim, ki so verjeli, ne da bi videli. 

33 Srca žensk so se ob glasu njihove božanske Matere globoko ganila in vsaka Marijina beseda je bila 

kot kapljica rose na srca, ki jih je izsušilo trpljenje. Toda mlada dekleta, žene, matere, vdove in tudi 

odcvetele rože so bile pripeljane na čudovit Marijin vrt in iz vseh se je širil nov vonj. 

34 Kdaj boste pripravljeni, da nauke, ki ste jih prejeli, posredujete drugim ljudem? Zavedajte se, da 

seme ljubezni in duhovnosti še ni vzklilo v srcu tega človeštva. V življenju ljudi prevladuje fanatizem - 

verski fanatizem, rasni fanatizem, fanatizem zaradi slave in moči sveta ter fanatizem zaradi samega sebe. 

35 Potrebno je, da vsak dan izboljšujete svoje življenje, da bi postali zgled in spodbuda v življenju 

svojih bližnjih: izpolnite poslanstvo, ki vam ga je zaupal vaš Oče, kajti jaz vam bom dal, da boste videli 

uresničena svoja najvišja hrepenenja. 

36 Toda ti se moraš učiti in razumeti moj nauk; kajti če bi te vprašal o prejšnji lekciji - ali bi jo lahko 

ponovil? Resnično, povem vam: Ne. Vendar se ne vznemirjaj, saj ti danes prinašam še eno, ki te bo 

spomnila na prejšnjo in ti pomagala razumeti. Takšen je vaš Učitelj, odet v potrpežljivost in ljubezen. 

37 V drugi dobi je Božanska Beseda postala človek, da bi se njen nauk lahko slišal na zemlji; v tej 

dobi je Beseda svetloba, ki se spušča na človeški organ razumevanja in se razcveti v Besedo življenja. 

38 Prerok Janez je napovedal moj prihod v tistem času; zdaj Elija pripravlja mojo duhovno 

manifestacijo v tem času, ko se duhovno razodeva ljudem; resnično pa vam pravim, da sta en in drugi 

znanilec en in isti Duh. 

39 Vsaka nova doba je bila povezana z razodetji, ki so pojasnila pretekle dogodke, ki jih še niste 

razumeli. Končna žetev vam bo dala pravo modrost. 

40 Dokler se bo Moja manifestacija prek teh glasnikov nadaljevala, ne bom prepoznan po vsem svetu; 

preteči mora določen čas, srca Mojih glasnikov se morajo očistiti, potem bo to sporočilo lahko doseglo 

človeštvo, osvobojeno materialnih vplivov. 

41 Ta nauk je pot v večno življenje; kdor v njem odkrije vzpenjajočo moč in popolnost, ga bo znal 

združiti s tistim, ki sem vas ga učil, ko sem bil na zemlji, saj je njegovo bistvo enako. 

42 Tisti, ki ne vedo, kako najti resnico, ki jo vsebujejo moji nauki, bodo lahko celo zagotovili, da ti 

nauki ne vodijo k istemu cilju kot Jezusovi nauki; duše, zaslepljene s slabimi razlagami ali zmedene zaradi 

verskega fanatizma, ne bodo mogle takoj dojeti resnice teh razodetij. Prehoditi bodo morali pot 

preizkušenj, da bi se odrekli materialnemu načinu razmišljanja, ki jim preprečuje razumevanje in 

izpolnjevanje moje zapovedi, ki vas uči ljubiti drug drugega. 

43 Jaz, Mojster, sem edini, ki vam lahko razkrijem, da prav v teh trenutkih milijoni in milijoni bitij 

prehajajo skozi bolečo pot preizkušenj, izkušenj in prebujanja, da bi se jim odprle oči in poiskale obzorja, 

ki presegajo tisto, kar so bila njihova srca in misli sposobna ustvariti. 

44 "Žejen sem," vam vedno znova povem, "žejen tvojega povzdignjenja in tvoje ljubezni." Toda nihče 

mi na usta ne poda vode, ki bi jo lahko pogasila, ampak sem prisiljen ohranjati rano na svoji strani odprto 

in svežo, da ne preneha izlivati vode življenja na svet. 

45 To je čas velike bitke, ki so jo opisovali preroki v svojih duhovnih sanjah in vizijah; čas, ko bodo 

ljudje svoje nasilje zoperstavili Mojemu zakonu, ko se bo vsako materialno ali duhovno bitje, ki v svojem 

srcu goji sebičnost, dvignilo v boj proti Mojim pravicam. Moj meč je pripravljen, to ni orožje, ki kaznuje 

ali ubija - to je meč, ki bo v svojem boju za rešitev tistega, ki propada kot žrtev samega sebe, tega dvignil s 

tako močjo, da bo včasih propadlo celo njegovo telo, da bo lahko dosegel večno življenje duha. 
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46 Če boste pravilno sprejeli ta učenja, ne boste zmedeni, temveč boste razumeli razloge za številne 

strašne preizkušnje, skozi katere gre človeštvo in ki jih ne morete razložiti. 

47 Namen moje manifestacije je, da vašega duha odvrne od poti trpljenja. Vztrajno sem klical, dokler 

nisi odprla vrat svojega srca; takrat sem ti lahko dal občutiti nežnost mojega blagoslova in mojega miru in 

ti si vzkliknila: Kako blizu mi je bil Gospod! 

48 Jutri boš to veselo novico prinesel človeštvu, ki je mislilo, da je daleč od svojega Gospoda, kajti ko 

govori o Bogu, to počne kot o nečem nedostopnem, nerazumljivem in nedostopnem. 

49 Človeštvo me dojema otročje, ker ni sposobno razumeti razodetij, ki sem mu jih nenehno dajal. Za 

tistega, ki se zna pripraviti, sem viden in otipljiv ter prisoten povsod; za tistega, ki nima občutljivosti, ker 

ga je materializem utrdil, pa je težko razumeti, da obstajam, in čuti, da sem neizmerno oddaljen, da me ni 

mogoče na noben način občutiti ali videti. 

50 Človek mora vedeti, da me nosi v sebi, da ima v svojem duhu in v luči svoje vesti čisto prisotnost 

Božanskega. 

51 Ko bo človeštvo prejelo moje novo sporočilo, bo začutilo vznemirljivo radost, zaradi katere se bo 

vrnilo k duhovnosti, s katero se bo približalo svojemu Gospodu. 

52 Eden od razlogov, zakaj sem se v tem času materialno razkril, je bil, da bi začutili, da ne morem 

biti daleč od nobenega od svojih otrok in da tudi duhovno življenje ni daleč od vašega. Da bi vam to 

pokazal, sem dovolil manifestacijo in prisotnost duhovnega sveta med vami. 

53 To so dela, ki jih zmorem in smem opravljati samo jaz, ne glede na to, kako jih ljudje ocenjujejo. 

Vem, da bodo moja dela na koncu vsi prepoznali kot popolna. 

54 Vse manifestacije, ki ste jih doživeli v tem času, boste preučevali z največjim zanimanjem in v njih 

bo človeštvo našlo velike resnice in velika razodetja, kajti nič v mojem delu ni majhno. 

55 zaupajte, da vas bo ta beseda postavila na varno pot, kajti če je nekoč Jezus šel mimo in ga mnogi 

niso začutili, zdaj pripravite svoje srce, da sprejme bistvo življenja, ki sem ga prinesel človeštvu. Obljubo 

o vrnitvi, ki sem jo dal svojim apostolom, sem izpolnil, vendar imam z vami še vedno veliko naukov, ki 

jih moram deliti. 

56 Zakaj se razkrivam med neizobraženimi, nerodnimi in grešniki? Resnično, v tistih dneh sem vam 

sporočil, da bo moj prihod takrat, ko bo na svetu velika pokvarjenost.  

57 Napovedana vam je bila tudi velika zmeda, ki se bliža, zato je potrebno, da je na voljo svetel 

svetilnik, ki bo usmerjal brodolomce, da bodo našli pravo pot. Toda resnično, povem vam, ta svetilnik je 

že prižgal svojo luč in razsvetljuje svet: jaz sem tisti, ki se približujem človekovemu srcu, da bi slišal moj 

glas. 

58 Ponovno vam povem, da bo rešen tisti, ki se drži moje besede in sledi mojim naukom. 

59 Nisem prišel, da bi med ljudmi prebudil verski fanatizem; moj nauk je zelo daleč od tega, da bi 

učil lažne stvari; hočem izboljšanje, vero, dobrodelnost, poduhovitev. Fanatizem je temen povoj pred 

očmi, je nezdrava strast, je tema. Pazite, da to slabo seme ne bi vstopilo v vaše srce. Ne pozabite, da ima 

fanatizem včasih videz ljubezni. 

60 Razumite, da je ta tema v tem času prizadela človeštvo. Čeprav so poganski narodi izginili z 

zemlje in večina človeštva izpoveduje, da časti pravega Boga, me ljudje ne poznajo in ne ljubijo; njihove 

vojne, sovraštvo in pomanjkanje harmonije so dokaz, da mi še ne dovolijo živeti v svojih srcih. 

61 Nad temo tega verskega fanatizma in malikovanja se približujejo veliki viharji, ki bodo očistili 

duhovni kult tega človeštva. Ko bo to delo opravljeno, bo mavrica miru sijala v neskončnost. 

62 Samo Moj glas v svoji božanski pravičnosti vam lahko pove, da niste izpolnili svojega poslanstva 

niti na zemlji niti v duhovnem prostoru, ko ste šli skozenj. 

63 Ni ovir, da bi se sporazumeval z ljudmi in jim sporočal svojo voljo. Glejte, za moje manifestacije 

niso bili potrebni pravični ljudje, saj sem vam dal svojo besedo prek grešnikov, v kateri lahko najdete 

dodatne dokaze o moji moči in usmiljenju. 

64 Želim, da se vsakdo, ki ga doseže to sporočilo, tukaj na zemlji očisti z izvajanjem tega nebeškega 

nauka, tako da se bo, ko se bo vrnil na oni svet, vrnil z že čisto dušo. 

65 Vsaka beseda, ki prihaja od mene, je večno življenje. Danes ga prejmete prek človeškega glasu-

nosilca. 
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66 Pravim vam, da je dobro znamenje, da ste v tem času stopili v stik z Očetom prek svojega organa 

razumevanja; vendar morate tudi vedeti, da ta oblika ni niti cilj niti vrh popolnosti; da je Gospod že prej in 

vedno govoril svetu po človeških ustih. Vendar je ta manifestacija tukaj, sredi materialističnega človeštva 

in sveta, neobčutljivega za duhovno, čudež, ki ga bodo ljudje šele jutri pripisali ljubezni, ki jo Bog čuti do 

vas; je pa tudi dokaz, da človeški duh čuti spodbudo za duhovni vzpon. 

67 To je zora nove dobe; prvi žarki začenjajo prebujati ljudi. Ko me bosta vaša vera in duhovna 

vzvišenost dojeli z globljim razumevanjem od tistega, kar trenutno še vedno štejete za pravično, večno in 

popolno, potem me boste videli v neskončnosti, ko bom poslal svojo svetlobo vsem bitjem. 

68 Moja božanskost bo za vašega duha kot svetloba opoldne. Kot zvezda, ki osvetljuje vesolje in mu 

daje življenje, bo sijala v svojem zenitu. Srca, ki so v občestvu s svojim Očetom, bodo prejemala njegove 

božanske žarke neposredno prek popolnega občestva duha z duhom, ki je cilj in ideal za harmonijo med 

Očetom in otroki, pa tudi med brati in sestrami. 

69 Vprašati vas moram, ljudje: Kaj ste storili s semenom, ki sem vam ga zaupal? Kaj ste posejali na 

svojih poljih? Ali ste očistili poti, da bi vaši bratje lahko prišli k meni? Velika je množica, ki me posluša v 

tem času, a majhna je tista, ki mi v resnici sledi. Gledam v najglobljo notranjost tvojega srca in ti pravim: 

ne prosi me kot sodnika, vedno me išči kot Očeta in Učitelja, potem ti bom odprl svojo skrivno zakladnico 

in počutil se boš varnega. 

70 Ob svojem novem prihodu sem, tako kot v preteklih časih, pustil svojo zakladnico odprto, da vam 

razkrijem mnoge nauke; kajti Očeta razveseljuje, ko svojim otrokom razkriva nove nauke. Toda gorje 

vam, če tudi vi sprejmete moje božanske zapovedi in jih pozabite ali jih zaradi pomanjkanja ljubezni ne 

izpolnjujete, kajti potem bi svojega Očeta spremenili v sodnika! 

71 Kako je Marija jokala nad tvojo bedo! Kako veliko dolguješ njeni nežnosti in ljubezni! Tako 

tistim, ki jo kličejo, kot tistim, ki je ne priznavajo, daje čutiti svojo materinsko toplino in neskončne užitke 

njenega ljubkovanja. Resnično, povem vam, preden me duše dosežejo, morajo na svoji poti najti Marijo, 

božansko Mater. 

72 V tem času imate tudi pastirja. Kakor Mojzes, ki vas je popeljal iz Egipta in vas združene pripeljal 

skozi puščavo do vznožja gore Sinaj, da bi slišali Očetov glas in prejeli njegovo zakonodajo, tako vas je v 

tem času iz različnih krajev zemlje izbral Elija, da bi vas po poti duhovne priprave pripeljal do vznožja 

nove gore, s katere boste slišali moj božanski glas in prejeli moje razodetje. 

73 Glej, tu je Elija, tisti, ki so ga učenci videli skupaj z Mojzesom in Jezusom v duhovnem videnju na 

gori Tabor. To je njegov čas. Okrepite svojega duha v toplini njegove navzočnosti in se prebudite v 

upanju. 

74 Resnično, povem vam, da je ta čas odločitve na Zemlji odločilen tudi za celotno vesolje, in 

medtem ko vam govorim v tej obliki, se čutim tudi v drugih svetovih in sferah. Moj Duh je vseprisoten. 

75 Molite, ljudje, z duhom in mislimi miru, da bi premagali skušnjave. Ne zadovoljite se z mirom na 

svojem domu ali v svojem narodu. Delujte za mir vseh svojih bratov. "Ljubite se med seboj. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 84  
1 V tem času vas nisem imel za velike ali majhne, z vsemi sem govoril kot z otroki, ki jih imam 

enako rad. Iščite duhovno vsebino mojega nauka in jo razširjajte, in več ko boste posredovali svojim 

bratom, več boste dobili vi. 

2 Moje usmiljenje vam pomaga prenašati bolečino vašega zadoščenja, s katerim očiščujete svojo 

dušo. Po svojih najboljših močeh ohranjajte stanje duhovne vzvišenosti, da v moji navzočnosti ne bi znova 

izbruhnili v jok. 

3 Iz različnih krajev prihajajo množice, ki iščejo mojo besedo; prinašajo mi svoje tegobe in 

vsakdanje potrebe. Vidim stiske in trpljenje, ki jih doživljajo narodi, in vas prosim, da jim s svojo 

molitvijo, globoko občuteno in polno sočutja, pošljete sporočilo miru. Posredujte za svoje brate in sestre; 

"prosite in dano vam bo". 

4 Če verjamete vame in zaupate v mojo besedo, vojna ne bo prišla v ta narod in to bo še eno 

pričevanje, da se je moj božanski Duh spustil nad vas. Zasluge, ki jih morate pridobiti, da se na vaši poti 

zgodijo čudeži, so: (moralna) prenova, molitev, usmiljenje, dobra volja in ljubezen do bratov. 

5 Vi, ki tvorite skupnost, namenjeno pričevanju in pričevanju o mojem pojavljanju v tem času, ne 

omahujte, ne dovolite, da bi vaš narod, vaše tržnice in vaša polja videli, kako teče kri vaših bratov, in da bi 

bili priča žalosti ali lakoti vaših otrok. Dajem vam orožje svetlobe, da se boste lahko branili pred vsako 

pastjo. Pokazal sem vam tudi, kako ohranjati zdravje duše in telesa, da boste močni. Da, ljudje, ne 

izzivajte še naprej bolezni, ne pozabite, da jim vrata vedno odpira neposlušnost. Molite zase in za vse 

človeštvo. Tistim, ki točijo solze zaradi narodov, ki so v težki preizkušnji, pravim, da se bo mir ponovno 

vrnil k njim. Iz tistih, ki se danes pobijajo med seboj in se vojskujejo med brati, bom jutri vzgojil tiste, ki 

bodo med seboj oznanjali in prakticirali ljubezen. Moja moč je velika, ne dvomite vanjo. Dočakali boste, 

da bom na ruševinah tega človeštva zgradil nov svet, v katerem ne bo niti sledu o tem, kar je bil greh. 

6 Če sem mnoge narode in ljudstva označil za gluhe, je to samo zato, ker je moj glas klical na vrata 

vseh src, pa niso razumeli mojega klica. Tisti, ki so padli v brezno strasti, me lahko tu na svetu bogokletno 

obrekujejo, toda ko bodo enkrat v moji navzočnosti, bodo morali priznati, da sem bil pravočasno z vsakim 

človekom in vsakim ljudstvom, da bi jih opomnil in opozoril. Nikogar ne nagovarjam, vedno vam 

govorim, naj se vaše misli sprehajajo po svetu kot duh miru, čeprav vas opozarjam, naj se ne pustite 

zapeljati tujim naukom ali lažnim obljubam, da ne bi v svojih srcih zasejali plevela, nesoglasij in 

sebičnosti. Izpolnite svojo nalogo, ostalo prepustite meni. 

7 Resnično, povem vam, da so sile narave pripravljene popustiti v poslušnosti božanski pravičnosti. 

Opravili bodo delo očiščevanja. Pravim vam tudi: tudi če človeštvo izgine z zemlje, moje ime in moja 

navzočnost ne bosta nikoli izbrisana iz duha. 

8 Učenci, vzdržite posmeh in zasmehovanje, dokler svet ne spozna, da niste bili v zmoti. Dal mu 

bom številna znamenja in dokaze, da se bo prebudilo in odprlo oči za svetlobo. Vendar se morate potruditi, 

saj vas nisem poslal na svet, da bi spali. Danes, ko ste se prebudili na klic svojega Učitelja, morate čim 

bolje izkoristiti čas, da mi boste na koncu pokazali bogato žetev svojega semena. 

9 Pridite k moji učilni besedi in napolnite svojega duha z modrostjo. Sredi kaosa, ki vlada v vašem 

svetu, ste našli oazo miru, kjer lahko slišite glas angelov, ki vam govorijo: "Mir na zemlji ljudem dobre 

volje." 

10 Če nekateri vaši soljudje spoznajo te nauke, naj to storijo. Moji novi učenci so raztreseni med 

ljudmi, in če se vam neverniki posmehujejo in vas obrekujejo, jim odpustite, jaz vas bom opravičil. Mnogi 

od tistih, ki vas danes napačno ocenjujejo, vas bodo jutri blagoslovili. na svoji poti vedno imejte v mislih 

zgled, ki sem vam ga dal v drugi dobi; pomagal vam bo potrpežljivo nositi svoj križ. Ne pozabite, da sem 

bil, dokler sem živel na zemlji, neprepoznan in da so me ljudje spoznali šele dolgo po moji spremembi. 

11 Bodite potrpežljivi in razumevajte, kajti človeštvo ne bo spoznalo vas, ampak moje delo, moje 

učenje, in to je večno. Vaša naloga je, da z besedami in dejanji posredujete sporočilo, ki ljudem razkriva, 

kako lahko naredijo korak k popolnosti. 
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12 Resnično sem lačen in žejen vaše ljubezni in razumevanja. Vsi intuitivno veste, da obstajam, toda 

kdo me pozna? V resnici je vaša predstava o moji božanskosti zamegljena, saj ste me s svojimi obredi in 

podobami omejili in popačili. Da bi vas osvobodil te zmote, se bo Moja beseda kot neizčrpen tok še naprej 

spuščala v vašega duha, dokler ne nastopi čas, ki ga bo določila Moja volja. Medtem ko vam bodo moja 

učenja in moja razodetja povedala, kdo ste, kakšen je vaš izvor in kakšen je vaš končni cilj, boste s 

spoznavanjem sebe bolje spoznali tudi svojega Očeta. Povem vam, da tega, kar sem vam razodel v tej 

Besedi in kar vam bom še razodel, vas ne bi mogel naučiti noben učitelj tega sveta, pa naj bo še tako 

moder, kajti samo jaz lahko razodenem neznansko, ko je potrebno, da to spoznate. 

13 Mojega razodetja v tretji dobi torej človeštvo ni predvidelo, ker je pozabilo na prerokbe, danes pa 

sem prišel, da bi jih izpolnil. Jezik nosilcev glasu, po katerem sem se dal spoznati ljudem, je preprost, 

vendar sta v bistvu te besede vsebovani Moja ljubezen in Moja modrost. 

14 Kdor razume Moj duhovni nauk tretjega obdobja in o njem priča s svojimi deli, bo s svojim 

duhom, srcem in umom zajel vse, kar je Moja Božanskost razodela v preteklih časih, in njegova razlaga 

teh naukov bo pravilna. Moj zakon se bo znova dvignil med ljudi, da bi uničil vse laži, ki so jih ustvarili, 

da bi prikrili in zaščitili svojo hudobijo. Knjiga življenja in resnice se bo odprla pred vsemi ljudmi na 

zemlji in nihče jih ne bo mogel prevarati. 

15 Z obraza farizejev bo padla maska hinavščine in njihova usta, ki so vedno lagala, ko so ponujala 

odrešitev človeštvu, bodo za vedno utihnila; vendar ne pokažite nanje in jih ne izpostavite. 

16 Ko so pismouki v drugi dobi pripeljali prešuštnico pred mene, sem se dotaknil duha vsakega od 

njih, ne da bi jih javno razkril, saj so jih zmotili s svojo sodbo. Moj kazalec je v prah zemlje zapisal 

prestopke vseh, ki so se približali, da bi videli, kaj je zapisal Jezus. Tistim, ki poslušate, ne da bi verjeli, 

danes pravim: molčite in premišljujte, medtem ko poslušate to besedo, da boste pozneje lahko presojali, 

potem pa boste razumeli, da sem vam v tem času dal svojo ljubezen, da boste po kapljicah pili to moč, ki 

je med seboj niste mogli najti. Malo je tistih, ki mi sledijo, in jaz jih bom uporabil za širjenje svojega 

semena. 

17 Jaz sem Bog vseh ljudi, vseh verskih skupnosti in vseh sekt, edini, in ko odprem svojo skrivno 

zakladnico in vsem obilno razdelim zaklade - zakaj me ne bi prepoznali tam? Nihče ne more živeti brez 

ideje o Bogu, četudi je način, kako si ga predstavlja, nepopoln, in tako je tudi njegovo čaščenje Boga 

nepopolno. Sprejemam daritve vseh svojih otrok, toda Oče želi zdaj prejeti pravo, Njega vredno daritev. 

18 Moje učenje nikogar ne zasužnji, temveč le človeško in duhovno povzdigne vaše življenje. Kdor 

hoče biti pravi Božji otrok zaradi svojih del, ne bo mogel zadržati zase vsega, kar je prejel od mene. 

Koliko je takih, ki imajo veliko znanja, se zdijo kot viri modrosti, a so zaradi svoje sebičnosti v resnici le 

jame teme! 

19 Bodite Jezusovi učenci in postali boste bratje ljudem. Začutite, kaj počnete in kaj govorite. Kdor v 

svojem srcu ne čuti moje ljubezni, naj ne govori o ljubezni, saj bi ravnal neresnično. Da bi lahko govoril o 

ljubezni, naj počaka, da Moje seme vzklije v njegovem srcu. Dal vam bom dovolj časa, da dosežete svojo 

opremljenost, preobrazbo in popolno preobrazbo. Spomnite se, da ste bili mnogi med vami neverniki, ko 

ste prišli sem, da bi slišali to besedo. Ob mojem pojavljanju so se nekateri celo posmehovali, drugi pa so 

se norčevali iz nosilcev glasu, prek katerih sem vam v tistih trenutkih govoril. Toda čakal sem te, govoril 

sem ti po tvoji vesti in potem si me s solzami kesanja prosil, naj ti odpustim tvoj dvom. Zdaj mi sledite z 

neomajno vero kljub preizkušnjam in oviram, ki se pogosto pojavljajo na vaši življenjski poti. Jaz sem 

sejalec, borec, ki nikoli ne počiva. 

20 Da bi vam dal oprijemljive dokaze o svoji resnicoljubnosti, sem vam napovedal mnoge dogodke, 

ki so bili blizu uresničitve. Tako ste doživeli, da je izbruhnila vojna, potem ko sem vam napovedal 

skorajšnjo vojno, medtem ko je bil povsod še vedno mir. Ko sem vam povedal, da se bodo sile narave 

sprostile in da bodo nekaterim kot prijatelji, drugim pa kot sovražniki, kako hitro ste doživeli, da se je to 

uresničilo. Prav tako pa sem izpolnil obljubo, ki sem jo dal vsakemu od vas v samoti njegovega življenja. 

In če ne vidite, da bi se mnoge moje prerokbe uresničile, je to zato, ker so dane za čas, ki je mnogo 

generacij za vami. Zdaj pa veste, kaj se bo zgodilo s tem svetom, človekom in njegovo dušo v prihodnjih 

časih. Že v davnih časih sem vam napovedal znamenja, ki bodo naznanila sedanjo dobo in moje novo 

razodetje; tudi znamenja so se pokazala pomenljiva in jasna, da bi potrdila mojo resnico. Že zdaj vam 

napovedujem tiste, ki bodo pred duhovnim bojem in po njem v času miru. Luč prerokbe je spet med 
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ljudmi. Moja beseda je polna prerokb, ljudje vidijo prihodnost v sanjah, vizijah ali slutnjah. Starodavni 

preroki so napovedali preroke tega časa. To niso čudeži, ki jih vidite, ampak morate svoje duhovne darove 

usmerjati na dober način, da se bo v vas zrcalila luč Svetega Duha. Ljudem morate dati resnične dokaze, 

potem bodo mnogi verjeli zaradi teh dokazov. Moški in ženske bodo prihajali k temu ljudstvu v velikih 

množicah, ljudje drugih ras in govorci drugih jezikov; vse jih boste sprejeli. Resnično, povem vam: Ker v 

Gospodovi hiši pri njegovi mizi ni tujcev in tujcev, se tudi vi, ki ste Gospodovi otroci, ne smete odvrniti 

od tistih, ki so vaši bratje in sestre. 

21 Pokažem vam vašo nalogo. Sprejmite življenje, kot vam ga dajem. Pojdite tiho, korak za korakom. 

Tako boste na zemlji poželi bogato žetev, čeprav boste na njej živeli le kratek čas. Takrat ne boste podobni 

tistim, ki - čeprav že dolgo živijo na zemlji - pridejo v mojo navzočnost tako ubogi in goli, kot so bili, ko 

so začeli življenjsko pot. 

22 V svojem življenju delajte dobra dela, ki imajo duhovno vsebino ali namen. Opravite mnoga dela, 

ki niso znana ali vidna, ker so opravljena s srcem. 

23 Pred seboj imejte Knjigo mojih navodil in ne pustite, da bi njeni nauki šli mimo vas, ne da bi jih 

upoštevali. Resnično, povem vam: prišel bo trenutek, ko bom od vas zahteval povzetek in razlago vsega, 

kar vam je bilo razodeto. Tudi življenje bo od vas zahtevalo to lekcijo s preizkušnjami, ki vam jih bo 

postavilo na pot; toda kdo je življenje, če ne jaz, ki sem vašemu umu dal luč, vašemu srcu občutljivost, 

vsemu vašemu bitju pa darove in sposobnosti, da bi lahko razumeli globok in večni jezik svojega bitja? 

24 V svojem nauku vam pokažem, kako živeti, da boste tudi v najbolj grenkih življenjskih situacijah 

srečni, ker se zavedate, da ste Božji otroci; učim vas tudi ceniti vse, kar vas obdaja, da bo vaše veselje 

zdravo in pristno. 

25 Svet je velik vrt, na katerem negujem srca, toda v tem času sem našel vse njegove cvetove 

posušene. Prišel sem, da vas na novo zalivam, in ne bom prenehal s svojim prizadevanjem, da bi jih 

predano negoval, dokler ne vdihnem vonja tega duhovnega vrta. Ko se bodo čašice enkrat odprle, bodo 

med ljudmi čudovita znamenja in razodetja. 

26 Ti tukajšnji nosilci glasu, iz katerih zdaj prihaja Moja beseda, so bili rastline, ki jih je osušilo 

žgoče sonce bolečine, vendar je nanje padel božanski dež in zacvetele so. Lepota in nektar stavkov, ki 

prihajajo iz njihovih ust, sta kot cvetovi. 

27 To ljudstvo, ki je znalo vdihniti ta vonj in ohraniti seme, je prav tako zacvetelo in obrodilo sadove. 

To je majhen vrt, na katerem moja skrbna ljubezen izbira najbolj rodovitne rastline, da bi podprla vero 

velike množice, kajti resnično vam pravim: Jaz sem seme večnosti. Marija je božanski dež. Poglejte, kako 

v božanskem Stvarnik in Mati bdita nad njenim delom. 

28 Moje besede druge dobe so bile pot odrešitve za tiste, ki so se jih držali. Blagor tistim, ki zaupajo 

mojemu nauku. Toda ne mislite, da vsi, ki trdijo, da verjamejo vame, zaupajo moji besedi ali prakticirajo 

moj nauk. Vidim ljudi, ki v trenutku preizkušnje omahujejo pri odpuščanju, kot je učil Jezus, ali pa se 

branijo, kot jim svetuje instinkt. V svojih srcih čutijo, da težko uresničujejo Učiteljeve nauke. Pravim jim: 

Dokler ne bodo imeli vere in ljubezni do bližnjega, moj nauk ne bo mogel voditi njihovega srca. Jaz pa 

bom ljudem na zemlji poslal krepostne može, ki jim bodo dokazali moč vere in čudeže, ki jih delajo 

odpuščanje, usmiljenje in ljubezen. 

29 Brez vere in brez izpolnjevanja zakona je moja beseda le kot mirujoče seme, ki po setvi ne vzklije, 

kajti tisto, kar to seme naredi rodovitno, je krepost. Ko bo ta beseda dosegla vsa srca, bodo mnogi menili, 

da je Gospodova sodba prestroga. Zato vam pravim, da ste svet, ki potrebuje vero, da bi me lahko začutil 

in razumel. 

30 Vsem, ki se imenujete del krščanskega sveta, pravim, da je moja sodba ugodna, če upoštevate, da 

je minilo dvajset stoletij, odkar sem vam prinesel božansko sporočilo, da bi z njim premagali svet, meso, 

strasti in smrt, a vas vidim, da še vedno v vsem zaupate svojim močem, svojemu načinu čutenja in 

razmišljanja. Če pa instinkti mesa še vedno prevladujejo nad vrlinami duha, je to samo zato, ker ste še 

vedno bolj materija kot duh. 

31 Bliža se bitka; vera nekaterih se bo borila proti dvomom drugih, moralnost nekaterih proti hudobiji 

drugih. Toda tako kot v preteklih časih bo moja skrbna ljubezen z otroki, ki mi zaupajo, in pomagal jim 

bom, da bodo opravili čudovita dela, kar se lahko zgodi le, če človek resnično verjame v mojo božanskost. 
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32 Razumeti morate, da ne iščem le tistih, ki verjamejo vame, ampak prihajam zaradi tistih, ki 

dvomijo v moj obstoj. V drugi dobi, ko sem prišel kot obljubljeni Mesija, sem se pojavil med ljudmi, ki so 

verjeli v nevidnega Boga, vendar moje sporočilo ni bilo namenjeno samo Izraelu, ampak vsem poganskim 

narodom, ki me niso poznali. Nisem prišel, da bi nekatere rešil, druge pa pustil pogubiti. 

33 Mogočno drevo razprostira svoje veje, da bi dalo zavetje vsem, in ponuja svoje sadove brez 

kakršne koli usluge. Ali se spomnite, da sem vas kdaj imenoval ljudstva, ki jim ne smete prinašati moje 

besede? Nikoli vas nisem učil, da bi iskali razloge, da bi komu odrekli mojo svetlobo. ste bili pravični, ko 

sem vas naredil vredne, da bi slišali mojo besedo in prejeli moje darove? pravim vam: Ne. 

34 Našel sem vas grešne, zato sem vas (kot ste bili) izbral, da bi vas popeljal k viru obnove, da bi jutri 

enako storili svojim bratom. To je čas, ko bodo grešniki reševali grešnike in ko bodo "mrtvi" vstali, da bi 

obudili svoje "mrtve". Zatrta srca, ki so videla vdove, sirote, lačne in bolne mimo, ne da bi se v njihovih 

srcih kaj premaknilo, se zdaj prebudijo v ljubezni, se zdrznejo pred tujo bolečino in uničijo svojo 

sebičnost. Pozabijo celo nase, da bi delili bolečino svojih bratov. 

35 Kdor ne pozna bolečine, ne more razumeti tistih, ki trpijo. Zato uporabljam tiste, ki so pogosto pili 

iz čaše trpljenja, da lahko razumejo stisko ljudi in jim prinesejo pravo tolažbo. 

36 Kdor je grešil in se nato vrnil na dobro pot, ne more biti nikoli ogorčen zaradi prestopkov svojih 

bližnjih. Namesto tega bo prizanesljiv in razumevajoč. 

37 Vsakdo, ki se prebudi pod vplivom jasnosti te svetlobe, bo razumel, da je zdaj čas, da dela za 

človeštvo, tako da nekaj trenutkov časa, ki ga posveča svetu, nameni duhovni vadbi dobrodelnosti. Tako 

boš ljubil svojega Gospoda in služil svojemu bratu. 

38 Ne bodite med tistimi, ki ob vsem, kar se dogaja v svetu, vzklikajo: "To je čas sodbe in smrti, po 

kateri nas morda čaka pekel!" 

39 Povem vam, da je to čas sprave in vstajenja in da potem mir v mojih nebesih čaka vse, ki 

verjamejo in se odločijo slediti moji besedi. 

40 Veselje je v mojem duhu, ko se vidim obdanega s tistimi, ki sem jih v tem času imenoval svoje 

učence. Vi ste tisti, ki ste predestinirani, da v tej tretji dobi opravite duhovno poslanstvo. 

41 Pot, ki ste jo morali prehoditi, da ste končno prejeli to razodetje, je bila dolga. Vendar ne čutite 

utrujenosti, saj se duh, ki se lahko dvigne nad materijo in nad strasti sveta, nikoli ne naveliča iskati me ali 

mi slediti. V tem času sem izlil svojega Duha ljubezni na vsak duh in vsak um, da bi odprli svoje duhovne 

oči in zagledali resnično življenje v vsej njegovi polnosti. "Vsako oko me bo videlo," sem vam povedal 

glede tega časa in v resnici me zdaj začenja videti vsako oko. 

42 Ljudje se zdaj prebujajo in sumijo resnico. Veliko naukov se bo njihovemu duhu razkrilo 

neposredno, saj jih ne bodo učili ljudje. Ko bodo današnji ljudje v dnu svojega srca slišali moj glas, se ne 

bodo več oddaljevali od mene, ker bodo občutili mojo ljubezen in videli luč moje resnice. Vi ste otroci 

luči, trinitarijsko-marijanski spiritualisti, saj ste vi tisti, ki ste doživeli prihod Svetega Duha in slišali 

njegovo razodetje. Ali bi bilo prav, da otroci svetlobe ustvarijo temo med ljudmi? Ne, otroci moji. 

43 Tvoje srce je zaskrbljeno in mi pravi: "Učitelj, zakaj ne verjameš v nas?" Na to vam odgovarjam: 

Te napotke vam dajem zato, ker je ta čas svetlobe tudi čas laži, prevar in nevarnosti, saj okoli vas sile zla 

igrajo svojo igro, ki ljudi uničuje in ki lahko zatemni vašo luč, če ne pazite. Čas luči ni zato, ker ga je 

prižgal človek, ampak zato, ker sem vam prinesel svoja razodetja, s katerimi sem izpolnil obljube. To je 

čas laži - vendar ne zaradi mojega prihoda k ljudem, temveč zaradi njihove hudobije, ki je dosegla 

vrhunec. 

44 Bliža se zadnja bitka, vendar ne govorim o vaših bratomornih vojnah, temveč o bitki Luči proti 

vsemu, kar je lažno, nečisto in nepopolno. Spoznajte čas, v katerem živite, da se boste lahko pospešeno 

oskrbeli z orožjem ljubezni in duhovno močjo. Razumite, da se v tem boju ne borite le za svojo vero in 

odrešenje, ampak da se morate ob pozabljanju nase obrniti na tiste, ki so v nevarnosti, da propadejo. 

45 Ta čas je čas svetlobe, saj je človeški duh zaradi svojega razvoja in izkušenj v življenju nakopičil 

svetlobo. Ne jokajte več nad svojo preteklostjo, ampak še vedno uporabljajte vse njene nauke, da bo vaša 

pot vedno bolj osvetljena in se ne boste več spotikali ali bili negotovi na razpotjih. 

46 Vaše duhovne preteklosti vaše telo ne pozna. Dovolim, da se vtisne v vaš duh, tako da je kot 

odprta knjiga in se vam razkriva po vesti in intuiciji. To je moja pravičnost, ki vam namesto obsodbe daje 

priložnost, da popravite prestopek ali napako. Če bi preteklost izbrisali iz svojih misli, bi morali znova in 
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znova prestajati pretekle preizkušnje; če pa slišite glas svojih izkušenj in pustite, da vas osvetljuje ta luč, 

boste jasneje videli svojo pot in bolj svetlo obzorje. 

47 Svet vam daje mnogo radosti, od katerih vam nekatere podarjam jaz, druge pa je ustvaril človek. 

Zdaj ste doživeli, da jih niste mogli dobiti, kar je pri nekaterih povzročilo upor, pri drugih pa žalost. 

Povedati vam moram, da mnogim v tem času ni dano, da bi zaspali ali propadli v užitkih in zadovoljstvu 

mesa, saj je njihova naloga povsem drugačna. V resnici vam povem, da v človeštvu ni duha, ki ne bi 

poznal vseh užitkov in jedel vseh sadov. Danes je tvoj duh prišel (na zemljo), da bi užival svobodo 

ljubezni do mene in ne bi bil nov suženj sveta, zlata, poželenja ali malikovanja. 

48 Pred vašimi očmi je lestev iz Jakobovih sanj*, da bi se nanjo povzpeli v želji po svoji večji 

vrednosti in popolnosti. Moj duhovni zakon vas ne odvezuje vaših zemeljskih dolžnosti. Poiskati morate 

način, kako uskladiti oba zakona, da bo vaša izpolnitev popolna pred Mojo Božanskostjo in pred svetom. 
* To se nanaša na simbolično upodobitev Jakobove lestve v tem in drugih zbirnih prostorih. 

49 Dober vojak ne sme bežati iz boja, ne sme izgubiti poguma zaradi govoric o vojni. V tej svetovni 

bitki, ki prihaja na vašo pot, morate biti vojaki. Vaša stvar naj bo pravičnost, vaše orožje pa ljubezen, 

dobra volja in dejavno usmiljenje. Ne da bi se tega zavedali, se že dolgo borite proti sovražniku, ki je zlo, 

ki spodbuja vojno in sovraštvo. Vaše orožje se ne bori le proti vidnim elementom, temveč tudi proti 

nevidnim bitjem. Da bi vam pomagal v tem boju, sem vam dal darove duhovnega vida in razodetja, da 

boste lahko odkrili volka, ko vas pričaka. 

50 Želim, da bi se moji učenci naučili živeti v harmoniji z vsem stvarstvom, da bi živeli v skladu s 

časom, da bi prišli na cilj ob pravi uri, ob uri, ki sem jo določil, da bi bili že navzoči in bi mi lahko 

odgovorili, ko vas pokličem k sebi. 

51 Takrat se bo vaš duh dvignil k meni in me prosil za pomoč. Ve, da sem mu dal sposobnosti, ki so 

mu večne in prirojene. Toda telo kot šibko bitje prav tako dviga oči k Stvarniku, da bi ga prosilo, in to, kar 

prosi, so le zadovoljstva v zvezi s svetom, in mnoga od njih so malenkosti. 

52 Naj me novinec prosi, vi pa - kaj lahko prosite od mene, česar nimate? Ali me želite prositi za to, 

kar že imate v svojem bitju? Ko govorite molitev Gospodove molitve, ki sem vas jo naučil, začutite in 

razumite njeno duhovno vsebino, nato pa jo zaključite z izročitvijo, naj se Očetova volja zgodi "kakor v 

nebesih, tako tudi na zemlji". Vživite se v moje učenje in odkrili boste v sebi zaklade in sposobnosti, za 

katere danes ne verjamete, da jih imate. 

53 Naučiti se morate prositi, čakati in prejemati ter nikoli pozabiti posredovati, kar vam podelim, kar 

je največja zasluga. Molite za tiste, ki dan za dnem umirajo v vojni. Tistim, ki molijo s čistim srcem, bom 

dal, da se bodo pred letom 1950 vsi, ki so padli v vojni, duhovno dvignili na svetlo. 

54 Že prihaja Elijev duh in vodi izgubljeno ovco v mir v ovčji hlev. Ko boste močni v duhu, se ne 

boste več bali volka, ki vam grozi s svojimi krvoločnimi čeljustmi. Lahko se boste spustili v brezna, da bi 

rešili izgubljene, ne da bi se bali, da boste tam ostali. Brodili boste lahko po blatnih jezerih, ne da bi se 

umazali, in celo na navidezno krhkem čolnu boste lahko prečkali viharno morje, ne da bi se bali, da se bo 

prevrnil. Vaša vera in krepost vam bosta dali to moč. Ali ne mislite, da ste v prihodnosti sposobni velikih 

dejanj? Ali ne mislite, da bodo nove generacije bolje razlagale in uresničile moj nauk? Razumeti: Če ne bi 

bilo tako, se z vami ne bi pogovarjal, vam svetoval in vas poučeval. 

55 Poglejte ljudi, ljudstva, narode, kako dajejo svoja življenja za ideal. Pogrešani so na pogrebni 

grmadi svojih bojev in sanjajo o slavi sveta, o imetju, o moči. Umrejo za minljivo slavo zemlje. Toda vi, ki 

v svojem duhu začenjate gojiti božanski ideal, katerega cilj je doseči slavo, ki bo večna, ali ne boste dali, 

če že ne svojega življenja, pa vsaj njegov del, da bi izpolnili svoje bratske dolžnosti? 

56 Nad vami divja nevidna bitka, ki se je lahko zavedajo le pripravljeni. Vse zlo, ki izvira iz ljudi v 

mislih, besedah in delih, ves greh stoletij, vsi zmedeni ljudje in duše onstranstva, vsa odstopanja, krivice, 

verski fanatizem in malikovanje ljudi, nespametne, ambiciozne težnje in laž so se združili v eno silo, ki 

vse razdira, ujame in prodre, da bi to obrnila proti meni. To je moč, ki nasprotuje Kristusu. Velike so 

njihove vojske, močno je njihovo orožje, a niso močni proti meni, ampak proti ljudem. Z mečem svoje 

pravičnosti se bom spopadel s temi vojskami in se bojeval s svojimi vojskami, katerih del boste po moji 

volji tudi vi. Medtem ko ta bitka vznemirja ljudi, ki se ženejo za užitki, morate vi, ki sem vam zaupal dar 

zaznavanja dogajanja v onstranstvu, bdeti in moliti za svoje brate, saj boste tako bdeli tudi nad sabo. 
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57 Kristus, knežji zmagovalec, je že potegnil svoj meč; ta mora kot srp izruvati zlo iz korenin in s 

svojimi žarki ustvariti svetlobo v vesolju. Gorje svetu in tebi, če tvoja usta molčijo! Vi ste Jakobovo 

duhovno seme in njemu sem obljubil, da bodo po vas rešeni in blagoslovljeni narodi zemlje. Združil vas 

bom v eno družino, da boste močni. 

58 Kako lep primer harmonije, ki vam jo ponuja vesolje! Svetleča nebesna telesa, ki vibrirajo polna 

življenja v prostoru in okoli katerih krožijo druga nebesna telesa. Jaz sem sijoče, božansko nebeško telo, ki 

daje dušam življenje in toplino; toda kako malo se jih giblje po označeni orbiti in kako številni so tisti, ki 

krožijo daleč od svoje orbite! - Lahko mi poveste, da materialna nebesna telesa nimajo svobode volje in da 

je prav ta svoboda povzročila, da so ljudje skrenili s poti. Zato vam pravim: Kako zaslužen bo boj vsakega 

duha, ki se je kljub daru svobodne volje znal podrediti zakonu harmonije s svojim Stvarnikom. 

59 Bitka, ki vam jo napovedujem, ne bo trajala dolgo, kmalu bo nastopil mir, saj bo luč moje 

pravičnosti zasijala nad vsemi mojimi otroki. 

60 Skupaj z ljudmi, ki jih vzgajam in jih iztrgam iz teme in nevednosti, bom izpolnil prerokbe, dane v 

preteklih časih, in pred mojimi dokazi in čudeži bo svet trepetal, teologi in razlagalci prerokb pa bodo 

zažgali svoje knjige in se notranje pripravili na študij tega razodetja. Ljudje z nazivi, ljudje znanosti, ljudje 

z žezlom in krono se bodo ustavili, da bi prisluhnili mojemu nauku, in mnogi bodo rekli: Kristus 

Odrešenik je spet prišel! 

61 učenci, potrudite se pri pripravi, saj vam še nisem povedal, koliko vam moram povedati, in že se 

bliža leto 1950. 

62 Molite z resnično iskrenostjo in združite svoje misli z mislimi angelov, da bi pred mojo 

božanskostjo darovali svojo žrtev. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 85  
1 Blagor tistim, ki izvajajo miselno molitev, saj čutijo mojo navzočnost; toda resnično, povem vam, 

sprejemam vse molitve, ne glede na obliko, v kateri jih pošiljate k meni. Pozoren sem na vsak klic in 

vsako prošnjo, ne da bi presojal obliko, in posvečam pozornost le potrebi, s katero me iščete. 

2 Zakaj ne bi slišal tistih, ki molijo na bolj nepopoln način, saj vem, da bodo sčasoma vsi molili 

pravo molitev? Zdaj vas slišim v različnih oblikah, v katerih mi prinašate svoje prošnje, kajti bistveno je, 

da me iščete. Resnično, povem vam, ni molitve, ki je jaz ne bi slišal. Zame šteje le dobra volja mojih 

otrok. 

3 Resnico vam pokažem s popolnim učenjem. Poskusite jo prakticirati in ob molitvi boste čutili, da 

vidite mojo luč in slišite moj blagi nasvet. 

4 Še zdaleč niste dosegli popolnosti, vendar si brez prestanka prizadevajte zanjo, sanjajte o 

vzvišenosti svojega poslanstva in naj bo resnica vaš ideal. 

5 Ljudje, vaše poslanstvo je, da naredite preboj k svetlobi in k njej pripeljete množice ljudi, ki se ji 

približujejo danes, pa tudi prihodnje generacije. 

6 Na tej poti naj vas vodi vest, da ne boste nikoli dopustili, da bi vaše srce služilo kot prestol 

nečimrnosti, saj bi potem delali zaman. 

7 Naj se vaše oči ne oddaljijo od sijajnega cilja, h kateremu si prizadevate. Ne ozirajte se na težave, 

ovire ali trnje na poti; te težave vas bodo pripravile do tega, da si boste še bolj goreče želeli sreče, da bi 

dosegli kraljestvo miru. - Sprašujete me: Učitelj, ali je nujno piti čašo grenkobe v tem življenju, da bi si 

želeli in zaslužili užitke, ki nam jih Tvoje usmiljenje obljublja v duhovnem življenju? Ne, moj 

Otroci. Ko bo to človeštvo v svojem nenehnem duhovnem razvoju enkrat razumelo pravo vrednost 

človeških dobrin, ko bo spoznalo, da so zemeljski užitki in dobrine le bled odsev blaženosti v duhovnem 

življenju, mu ne bo več treba trpeti na tem planetu, da bi doseglo duhovne užitke in radosti; kajti takrat se 

bodo ljudje naučili živeti s svojimi usodami in zmagami, ne da bi se navezovali na minljivo, in se bodo 

trudili, da bi z duhovnimi zaslugami dosegli višje življenje, ki jih neizprosno čaka, resnično življenje. 

8 Ljudje, v tej dobi morate ponovno zbrati veliko bogastvo vere in upanja, ki ste ga izgnali iz svojih 

src, da bi se z njim lahko povzpeli na goro, kot da bi v sebi nosili gorečo baklo, ki bi vam osvetljevala pot. 

9 Kdor živi tako in hodi po tej poti, bo otrok Božjega ljudstva; kraj na zemlji, kjer živi, kri, ki teče v 

njem, ali jezik, ki ga govori, niso pomembni. Bil bo moj učenec, ker bo pričeval o moji resnici. 

10 Ne boste več verjeli, da je izraelsko ljudstvo Božje ljudstvo. Povzročil sem, da se je ta rasa 

razpršila po svetu, kajti Izrael resnično ni rasa, ampak duhovno ljudstvo, h kateremu ste vsi poklicani. 

11 Če bi bilo moje ljudstvo Izrael iz tega sveta, ali verjamete, da bi dovolil, da bi jih izgnali iz Judeje, 

da bi dovolil, da se njihova plemena razpršijo med narode? Ali verjamete, da bi, če bi bilo to res, dovolil, 

da bi bil Salomonov tempelj porušen in oskrunjen, mesto Jeruzalem pa porušeno in požgano, tako da ne bi 

ostal kamen na kamnu? 

12 Razmislite o vsem tem, da boste razumeli, da duhovno kraljestvo ne more imeti temeljev na tem 

svetu. Zato sem vam po Jezusu rekel: "Moje kraljestvo ni od tega sveta". 

13 Otroci Božjega ljudstva, pravi Izraelovi otroci, so tisti, ki ljubijo resnico, izpolnjujejo zakon in 

ljubijo Boga v svojem bližnjem. 

14 Preučite mojo besedo, preizkusite jo, če želite. Odstranite zrnje iz klasov in preučite seme. 

15 Ali mislite, da bi se zaradi mojih prvih besed v tem nauku, ko sem vam povedal, da mnogi molijo 

na nepopoln način, vaši soljudje lahko počutili užaljene? 

16 Resnično, povem vam, nujno je, da vsi spoznate resnico, in ta resnica je, da so se človekova kultna 

dejanja do Boga dolgo razvijala in se nenehno spreminjala. Tudi molitev, ki je jedro kultnih dejanj, se je 

spremenila. V času vašega razvoja sem vam vedno dajal čutiti svojo navzočnost, svoje usmiljenje in svojo 

luč. 

17 Ko ste klečali pred idolom in ga prosili za vsakdanji kruh, vam ni dal ničesar, ker v njem ni bilo 

življenja; jaz pa sem vas uslišal in vam dal kruh. Potem ste spoznali obstoj resničnega Boga in to vero 

okrepili z besedo, ki jo je Kristus zapustil človeštvu; toda kljub veri v obstoj Boga kot Duha vas je vaša 

tradicionalna težnja po materialnem prikazovanju božanskega, da bi ga lahko občutili in videli od blizu, 

pripeljala do tega, da ste z lastnimi rokami oblikovali podobo Boga, predstavljenega v telesni podobi 
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križanega Kristusa. Pred to umetelno podobo si klečal, da bi molil, in si uprl oči v krvavo podobo, da bi se 

tvoje srce ob njej vznemirilo in bi začutil, da me častiš. 

18 Zdaj je pred vami čas duhovnosti, ki ga lahko poimenujete "čas popolne molitve", saj sem vas 

prišel učit, kako stopiti v stik z menoj iz duha v duh. Da bi se vaš duh naučil govoriti v svojem lastnem 

jeziku, "jeziku", ki ga ljudje danes še vedno ne poznajo, vendar ga Bog in duhovi dobro poznajo in 

razumejo, želim, da razumete, da morate opustiti vse zunanje kultne dejavnosti in materialno žrtvovanje. 

Zdaj ste za to dovolj zreli, ker me znate poslušati s ponižnostjo in niste več takšni, kot ste bili, ko ste prvič 

prišli sem in to besedo obsojali kot bogokletje, čeprav ste se imeli za kristjane. 

19 Danes razumete in potrjujete moje nauke v prepričanju, da se šele zdaj učite biti pravi kristjani, saj 

ste v procesu razločevanja, kako te nauke uporabiti v svojem življenju, in doživljate tudi nov čas, ki vam 

prinaša iskrico iste luči, sporočilo duhovnosti. 

20 Takrat sem vas naučil največje kreposti, to je ljubeznivosti; navdušil sem vaše srce in občutljivost 

vaših čustev. Zdaj vam razkrivam darove, s katerimi je obdarjen vaš duh, da jih boste razvijali in 

uporabljali za dobro med svojimi bližnjimi. 

21 Znanje o duhovnem življenju vam bo omogočilo, da boste opravljali dela, podobna tistim, ki jih je 

opravljal vaš Učitelj. Ne pozabite, da sem vam povedal, da boste delali prave čudeže, če boste razvijali 

svoje sposobnosti. 

22 Vse, kar ste slišali, bo zapisano v pisni obliki, da bo mogoče to razumeti v prihodnjih časih. 

Zapustil vam bom knjigo, ki bo vsebovala bistvo vseh mojih naukov. Ta knjiga bo sestavljena iz listov, ki 

jih bodo po mojem nareku napisali moji izbranci za ta namen, ki jih imenujem "zlata peresa". 

23 To pero je pero vesti in resnice, je tisto, ki sem ga dal v desno roko Mojzesu, da bi napisal knjige 

prvih časov - isto, ki sem ga dal v roke Marku, Luku, Mateju in Janezu, da bi napisali Življenje in Besedo 

Božanskega Učitelja, knjigo, ki ste jo imenovali Nova zaveza. 

24 Novi učenci, ki ste v tem času slišali Mojo Besedo, pravim vam: ni se vam treba truditi, da bi 

združili to zavezo ali knjigo (ki se zdaj piše) s prejšnjimi, kajti Jaz sem tisti, ki sem v tej knjigi združil 

razodetja in nauke treh časov ter iz njih črpal bistvo, da bi oblikoval enotno sporočilo. 

25 Vidim, kako se začnejo pripravljati tisti, ki se želijo rešiti napovedanega trpljenja v bližnji 

prihodnosti. Tistemu, ki se hoče rešiti, pravim: Vzemi me za zgled, in če res želiš biti moja podoba, vzemi 

svoj križ in mi sledi. 

26 Če ne veste, kaj je ta križ, vam povem: to je krepost ponižnosti, poslušnosti in ljubezni; kdor 

sprejme svoj križ, ve, da ga je Oče tako naučil in da zato živi v njegovi usodi. 

27 Dvignite svojega duha, popravite svoje življenje in boste lahko z dejanji oznanjali moj nauk. Ne 

razmišljajte samo o svoji odrešitvi, bolje je, če razmišljate o tem, kako bi lahko odrešili svoje brate. Pazite 

in molite ter vrzite svoje mreže v morje, ki je to človeštvo, in resnično, povem vam, vaš ulov bo velik. 

28 Ne skrbite preveč, če vam moji stavki ne bodo ostali v spominu, kajti kdor čuti ljubezen do 

bližnjega, bo imel neizčrpen jezik: jezik ljubezni, ki bo razumljiv vsem njegovim bratom. 

29 Včasih, ko tako govorim poslušalcem, mi kakšno srce tiho reče: "Oče, če so ti darovi, ki si nam jih 

zaupal, pravi dragulji tvojega kraljestva, zakaj si jih dal v grešne roke, saj veš, da jih lahko oskrunimo?" 

Na to vam odgovarjam, da se božanski darovi, ki sem jih dal ljudem, v svojem bistvu ne bodo spremenili; 

svetloba bo vedno svetloba, resnica ne bo nikoli prenehala biti resnična, kar je večno, ne bo moglo umreti. 

Vem, ljubljeno ljudstvo, da me razumete, zato vam tako govorim. 

30 Pred človeštvom se je odprlo brezno, iz katerega vas želim rešiti v tem času; zato je bilo potrebno, 

da me čutite blizu svojega srca. 

31 Prebral sem vse vaše misli in vem, da eden od vas prav zdaj razmišlja: Če si res Bog - kaj počneš 

tukaj med grešniki, Ti, ki bi moral biti vedno med angeli in pravičnimi? 

32 O srce, neobčutljivo za božansko ljubezen! Če bi vedeli, da sem bolj vesel, ko slišim besede 

kesanja grešnika, kot ko slišim molitev pravičnega. 

33 Spoznajte me zdaj, ko sem se vam približal. Razumite me, ko vam pravim: blagor vam, ki 

prihajate v želji po moji besedi, kajti ta bo zapolnila rane vašega srca in potešila vašo žejo po pravičnosti, 

resnici in spoznanju. Prišli ste k vodnjaku, napolnjenemu z neizčrpno vodo ljubezni in modrosti. Pijte in 

vzemite s seboj vodo na pot, da boste pogasili žejo svojih bratov. 



U 85 

21 

34 To so burni časi; ne dovolite, da bi greh onesnažil vodo, ki ste jo natočili iz tega vodnjaka. Molite 

in našli boste odrešitev. 

35 Jutri boste odšli v pokrajine in vasi in tam boste našli veliko žejnih; takrat boste razumeli, da vas je 

Moje usmiljenje vodilo, da ste jim prinesli Moje nebeško sporočilo. 

36 Moja pot ni vidna kot zemeljske poti, ampak jo označuje moja ljubezen v vaših srcih. Če veš, kako 

vstopiti v svoje svetišče, boš tam našel luč, ki te bo vodila večno. 

37 Čeprav so do danes ljudje predstavljali Božansko z materialnimi predmeti, bodo jutri iskali Mojo 

prisotnost v neskončnem, v svojem duhu. 

38 Človeštvo je podvrženo opremljanju in prečiščevanju; ni dneva, ko se ne bi zgodil dogodek, ki bi 

to dokazoval. Potrebno je, da iz življenja ljudi izgine vsa tema, da bodo lahko uzrli luč Svetega Duha. 

39 Z vrha gore vas vabim, da se povzpnete nanjo, da bi dosegli moje naročje. To ljudstvo, ki že dolgo 

sliši Gospodov glas z višav, se približuje z negotovo hojo in spotikanjem, vendar z odločnim 

prepričanjem. Nekatere je ura smrti presenetila, ko so se komaj pripravili na začetek vzpona, druge pa, ko 

so preplezali le nekaj korakov na pobočju gore. Tistim, ki me slišijo še na zemlji, pravim, naj povečajo 

svojo gorečnost, podvojijo svoja prizadevanja, da bi jih ta trenutek sodbe presenetil čim bližje vrhu. 

40 Ne pozabite, da naj bo vaš zgled kot pot, po kateri bodo prihodnji rodovi zanesljivo in hitro stopali 

proti popolnosti. 

41 Resnično, povem vam: v prihodnjih časih bodo ljudje duhovno hodili zelo blizu vrha gore tudi na 

zemlji. 

42 V moji stvaritvi ni ničesar, kar bi bilo tako kot telesna smrt primerno, da bi vsakemu duhu 

pokazalo višek njegovega razvoja, ki ga je dosegel med življenjem, in nič ni tako koristno kot moja 

beseda, da bi se povzpel k popolnosti. To je razlog, zakaj si Moj zakon in Moj nauk vedno in vztrajno 

prizadevata prodreti v srca in zakaj bolečina in trpljenje svetujeta ljudem, naj opustijo tiste poti, ki dušo ne 

dvigajo, temveč jo vodijo v brezno. 

43 Bodite dobrodošli pri meni, vi, ki prihajate brez strahu pred človeškimi sodbami v želji po moji 

besedi. Blagor "prvim", saj s solzami in krvjo pripravljajo pot tistim, ki se bodo duhovno dvignili pozneje. 

44 Zvok božanskega zvona je dosegel vsa srca in vse duše. Toda prav tako vam povem, da so le redki 

vedeli, od kod prihaja ta zvok. 

45 Ko je Oče videl, da otroci ne morejo razumeti klica njegovega Duha, je poiskal človeku 

primernejšo obliko, da bi se razkril, in to je storil po človeku samem. Ko se je v srcih povečal dvom, ali se 

v tej podobi kaže Mojster, sem pot ljudi zasul s čudeži, da bi poživil njihovo vero in potrdil, da sem med 

vami, kajti dokaze, ki vam jih dajem, lahko dam samo Jaz. 

46 Tako bom povzročil, da bodo mnogi, ki nekoč niso mogli poslušati Jezusa, zdaj imeli priložnost 

osvežiti svojega duha s poslušanjem Duha resnice. 

47 Sporočil sem vam, da me v tej obliki ne bodo vsi slišali, saj ni najbolj popolna, vendar se bliža dan, 

ko bodo vsi ljudje slišali moj glas v moji duhovni pojavnosti; to bo čas, ki so ga napovedali preroki, ko me 

bo gledalo vsako oko in slišalo vsako uho. 

48 Če tvoja molitev, ki je glas grešnika, doseže mene, zakaj ne bi čisti in vsemogočni glas tvojega 

Očeta dosegel dna človeških src? 

49 Ne pozabite, da sem Pastir, ki bo iskal izgubljene ovce tudi v najglobljih breznih. O ljubljeno 

ljudstvo! Vedno mi sledite z enakim pogumom in vero, kot mi sledite danes, da bo vaš zgled spodbudil 

množice, ki bodo še prišle k vam, da bi povečale Gospodovo ljudstvo. 

50 V prvi dobi je Izrael potreboval ta pogum in vero, da je zdržal težak prehod skozi puščavo. Moški, 

ki so v srcu začutili Jehovov klic, so izgubili strah pred faraonom in se skupaj s svojimi družinami podali 

na pohod za materialno in duhovno osvoboditev. 

51 Razmislite o zgodovini tega ljudstva. Ali vam nisem rekel, da je njegovo življenje knjiga 

božanskih razodetij in človeških izkušenj ter zgledov? 

52 v naročju teh množic, ki se zdaj zbirajo, da bi prisluhnile mojim novim naukom, so tudi duhovi, ki 

so me spremljali skozi puščavo; poslal sem jih, da vas naučijo, kako biti močni in zvesti svojemu Očetu v 

življenjskih preizkušnjah. 
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53 Zapišite tudi svojo zgodovino; želim, da bi bila neizbrisna z dobrimi zgledi, ki jih boste zapustili 

prihodnjim generacijam. 

54 Dobro razlagajte moj nauk, da ga boste znali pravilno uresničevati. Nočem, da bi tisti, ki 

postopoma dojemajo moj nauk, postali nečimrni in se počutili superiorne nad tistimi, ki prepočasi 

dojemajo bistvo. Ne želim, da bi tisti, ki so napačno razumeli mojo besedo, vodili veliko besedo, ker 

mislijo, da so jo razumeli. Ni človeški učitelj tisti, ki vam govori, ni sodnik na zemlji tisti, ki vam sodi, in 

ni zdravnik tega sveta tisti, ki vas je ozdravil. 

55 Razumite, da moja beseda ne napolnjuje vašega uma s praznimi filozofijami, ampak je bistvo 

življenja. Nisem bogataš, ki vam ponuja svetovno bogastvo. Jaz sem edini Bog, ki vam obljublja 

kraljestvo resničnega življenja. Jaz sem ponižni Bog, ki se svojim otrokom približuje brez razkazovanja, 

da bi jih s svojim maziljenjem in čudežno besedo dvignil na pot sprave. 

56 Medtem ko se nekateri na svetu pehajo za lažno veličino, drugi pravijo, da je človek pred Bogom 

nepomembno bitje, in so celo taki, ki se primerjajo s črvom na zemlji. Seveda se vam lahko vaše 

materialno telo zdi majhno sredi Mojega stvarstva, vendar zame ni, saj sem ga ustvaril z modrostjo in 

močjo. Toda kako lahko o veličini svojega bitja sodite po dimenzijah svojega telesa? Ali v njem ne čutite 

prisotnosti duše? Večja je od vašega telesa, njen obstoj je večen, njena pot neskončna, konca njenega 

razvoja ne morete poznati, prav tako ne njenega izvora. Nočem vas videti majhne, ustvaril sem vas, da bi 

dosegli veličino. Ali veste, kdaj menim, da je človek majhen? Ko se je izgubil v grehu, ker je takrat izgubil 

svojo plemenitost in dostojanstvo. 

57 Že dolgo se ne držite več mene, ne veste več, kaj ste v resnici, ker ste dopustili, da so mnoge 

lastnosti, sposobnosti in darovi, ki jih je v vas položil vaš Stvarnik, ostali brez dela v vašem bitju. Zaspali 

ste glede duha in vesti, prav v njunih duhovnih lastnostih pa se skriva resnična veličina človeka. Živite kot 

bitja tega sveta, saj v njem nastanejo in umrejo. 

58 Naredil sem, da ste šli na vse poti, da bi okusili različne sadeže. Toda na koncu sem vas poklical, 

zato vam pravim: Nihče ni nov na poti življenja, nikogar nisem zasačil s svojimi razodetji 

nepripravljenega. 

59 Jedli ste že duhovni kruh, ki vam ga ponujajo različne verske skupnosti; izkusili ste že, kaj je 

znanost; slišali ste že dovolj človeških teorij, zdaj pa poslušajte mene: če vas moj nauk po moji zadnji 

besedi ne zadovolji, pojdite in poiščite resnico po drugi poti. Tu vas bodo prepričali svetloba, ljubezen in 

vzpodbudna moč mojega nauka, kajti nočem sužnjev duha! 

60 V tem času je Kristus v Duhu tisti, ki vam daje svoj nauk, ni Elija; kot znanilec je pripravil moj 

prihod v tem času in vam pomaga razumeti mojo besedo, ki vam jo dajem. 

61 Sprašujete me, kako naj delujete v skladu z Mojo voljo, in povem vam: najprej dosezite svojo 

notranjo harmonijo in nato živite v harmoniji z vsemi Mojimi deli. To vam govorim zato, ker če bi se 

pošteno presodili, bi ugotovili, da vaše srce ni v harmoniji z vašim umom, da vaše telo ni v harmoniji z 

vašo dušo in da tudi duša ni vedno v harmoniji z vestjo. Toda če ste razdeljeni znotraj sebe, ste neizogibno 

razdeljeni tudi z drugimi in niste v skladu z naravnimi in božanskimi zakoni. Prav to seme razdora se je na 

zemlji razmnožilo, zato človeštvo danes živi v kaosu. Toda moje usmiljenje vam pomaga, da se očistite, in 

vas prosi: Kdaj se boste vsi prepoznali v meni? 

62 Preuči vse, kar te učim, da ne boš čutil potrebe po iskanju moje resnice v knjigah, saj ti bo bolj 

koristilo, če boš zaupal svoji vesti kot pa knjigam ljudi. Moja luč je vedno v vesti, toda da bi razumeli 

njena navodila, morate živeti kot ljudje dobre volje. 

63 Kako srečen bo tvoj duh na onem svetu, ko mu bo vest povedala, da je na zemlji posejal seme 

ljubezni! Pred vašimi očmi se bo prikazala celotna preteklost in vsak pogled na vaša dela vam bo v 

neskončno veselje. 

64 Tudi zapovedi mojih zakonov, ki jih vaš spomin ni mogel vedno ohraniti, bodo v vašem umu polne 

jasnosti in svetlobe. Pridobite si odlike, ki vam bodo omogočile, da se z odprtimi očmi podate v neznano 

in spoznate resnico. 

65 Človek je zaman skušal razvozlati številne skrivnosti; niti človeška intuicija niti znanost nista 

uspeli odgovoriti na številna vprašanja, ki so si jih zastavljali ljudje, in to zato, ker obstajajo spoznanja, ki 

so namenjena le duhu, ko vstopi v duhovno dolino. Ta presenečenja, ki ga čakajo, ti čudeži, ta razodetja 
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bodo del njegove nagrade. Toda resnično, povem vam, če duh vstopi v duhovni svet z zavezanimi očmi, 

ne bo videl ničesar, ampak bo še naprej videl le skrivnosti okoli sebe - tam, kjer bi moralo biti vse jasno. 

66 Ta nebeški nauk, ki vam ga danes prinašam, vam razkriva mnoge lepote in vas pripravlja, da boste, 

ko boste nekega dne v duhu stopili pred sodišče Večnosti, sposobni prenesti čudovito resničnost, ki vas bo 

od tistega trenutka naprej obdajala. 

67 Bodite resnični učenci tega dela in ne boste se spotaknili ter boste v najbolj vzvišenih trenutkih 

svojega življenja popolnoma spoznali resnico. 

68 Si lahko predstavljate zmedo tistih, ki se ločijo od materije in ne vedo, kam naj se obrnejo? Si 

lahko predstavljate bolečino in obup tistih, ki pridejo v duhovni svet, obremenjeni z grehi, krvjo in 

napakami? Ali bodo znali odpreti vrata skrivnosti in bodo v vzhičenju, ko bodo zagledali slavo mojih del? 

Tisti, ki pridejo k meni na ta način, bodo le spoznali mojo pravičnost, ki vlada v njihovi vesti in je kot 

ogenj, ki žge, prežema in očiščuje. 

69 Uporabljajte moje lekcije, razumite, da govorim vam, učencem, ki slišite mojo besedo skozi 

človeška usta mojih glasnikov, medtem ko poslušam vaš glas, ki mi govori iz najbolj skritega dela vašega 

srca. 

70 Kdaj boste tudi vi lahko slišali moj duhovni glas v globinah svojega bitja...? Ko med Očetom in 

njegovimi otroki poteka popoln dialog - resnično občestvo duha z duhom. 

71 Zavedajte se, da se božanska navodila ne ustavijo; od časa do časa vam dajem nove lekcije, ki 

pojasnjujejo in razširjajo prejšnje. Ko me boste v tem času slišali, se ne obnašajte kot farizeji, ki so bili 

ogorčeni nad Jezusovimi deli ljubezni, ko je ozdravil obsedene, in javno vzklikali, da je človek, ki se 

imenuje Božji Sin, lažni prerok, ki oznanja nauke v nasprotju z Mojzesovo postavo. - Ne govorite, da je 

nauk, ki ga dajemo zdaj, v nasprotju s tem, kar vam je Jezus zapustil v svojem času. 

72 Če želite pravilno presoditi o tem nauku, najprej očistite svoje srce predsodkov, nizkih strasti in 

fanatizma, nato pa vzemite enega od Mojih naukov, ne glede na to, katerega, preučite ga in spoznali boste, 

kakšno luč vsebuje in kako zelo vam pomaga, da pridete k meni. 

73 Izbrane za moje oznanila spodbujam po svoji vesti, da niti za trenutek ne pozabijo na odgovornost 

za poslanstvo, ki sem jim ga zaupal. Od njihove priprave je odvisen sijaj, ki ga dobi moje oznanilo, in od 

tega je odvisen tudi vtis, ki ga človek dobi v svojem srcu. 

74 Nekoč, ko sem bil križan, so me množice klicale: "Če si res Božji Sin, stopi s križa in verovali 

bomo vate." Danes bodo rekli tebi, ki izročaš mojo besedo: Če tvoja usta resnično govorijo Božjo besedo, 

nam daj dokaze, ki jih zahtevamo. 

75 Odpustite tistim, ki vas preizkušajo, in tistim, ki dvomijo v vaše poslanstvo ali se vam 

posmehujejo. Snel bom ta težki križ s tvojega ramena, ki mi ga boš z vso krotkostjo izročil; potem boš iz 

dna srca prosil Očeta: "Odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo." 

76 Moja milost vam pravi: Duhovi, ki ste prišli sem, združeni s človeškim telesom, in ste se veliko 

borili in doživeli, počivajte tukaj z Mojstrom. Za nekatere je bilo življenje breme, za druge jarem. Kako 

malo je tistih, ki vedo, da je življenje globoka lekcija! 

77 Ne obupajte, vživite se v mojo besedo in vašim nevihtam bosta sledila mir in tišina. Imenujete me 

najboljši zdravnik in res vam izlijem svoj balzam na vaše bolečine. Vendar vam ne želim samo tega, 

ampak vam želim tudi povedati, da sem vas izbral, da mi pomagate pri božanskem poslanstvu tolažiti in 

zdraviti vse bolnike, ki jih najdete na svoji poti. 

78 Ali se imate za nesposobne opravljati ta dela? Vzemimo za zgled moje apostole druge dobe; tudi 

njih sem našel žalostne in bolne, toda njihova žalost je bila v njihovem duhu, bili so bolni od hrepenenja, 

ker so oni in njihovo ljudstvo že dolgo čakali na prihod obljubljenega Mesije, ki bo prinesel svoje 

kraljestvo ljubezni in katerega kruh bo potešil tako veliko lakoto po pravičnosti. 

79 Ko so prvič videli Učitelja in slišali njegov glas, so začutili, da niso več iz tega sveta, ampak iz 

tistega, ki jih je poklical s svojo božansko besedo; oborožili so se z nadnaravno močjo in mu sledili do 

konca. 

80 Vam, ki ste v tem času sedeli za mojo mizo, pravim: Ne oklevajte več, da bi izpolnili nalogo in 

svetu spregovorili o tej nebeški pojedini. Že zdaj si prizadevajte prejeti darove Duha, ki bodo edina stvar, 

ki jo boste odnesli s tega sveta. Ne pravim vam, da zanemarite svoje materialne dolžnosti, vendar ne 

skrbite, kako boste dobili vse, kar potrebujete za življenje in preživetje. Nekoč sem vam povedal, da ptice 
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ne sejejo in ne žanjejo, a jim ne manjka ne hrane ne zavetja. Nemogoče je, da bi vam, ki imate v svojem 

bitju delček Boga in ki si poleg tega goreče prizadevate za to, kar zahtevajo vaše potrebe, odrekli to, za kar 

si prizadevate s svojim trudom, znanostjo in včasih tudi z bolečino. 

81 Manjka vam le vera v življenje, toda v tisto višje življenje, ki vam ga nebeški Oče ponuja v tej 

besedi. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 86  
1 Ali me resnično ljubite, ljudje? Ali verjamete, da ste resnično v moji navzočnosti? Potem mi 

pokažite svoje kesanje z iskreno odločitvijo, da se boste popravili. Želim živeti v vaših srcih, da boste 

pozneje lahko komunicirali z menoj iz duha v duh. 

2 Ko se na svoji življenjski poti vse pogosteje srečujete s težavami, jih jemljete kot oviro za svoj 

duhovni napredek in mi to tudi poveste, ne da bi se zavedali, da bi bila pot brez preizkušenj pot, na kateri 

ne bi imeli priložnosti pridobiti zaslug za popravo svojih napak. 

3 Ko vas sončni žarki opečejo, se spočijte v senci tega božanskega drevesa, da si povrnete moč in se 

opogumite. Tu vam bom razkril moč ljubezni, ki odrešuje, očiščuje in daje mir. Ljubezen vas zbližuje in 

približuje Stvarniku, da postanete eno z univerzalno harmonijo. 

4 Pomislite na blaženost, ki jo bo doživel vaš duh, ko bo slišal Očetov glas v sebi, ne glede na to, kje 

je. S tem vam dokazujem, da samo čakam, da pokažem svojo slavo vsakomur, ki me s ponižnostjo, rojeno 

iz ljubezni, vpraša ali vpraša. On bo živel v meni in jaz bom živel v njem. 

5 Včasih se sprašuješ, ali je sploh mogoče, da Božji Duh prebiva v tebi. Na to vam povem, da je 

dovolj, če opazujete, kako vašemu telesu niti za trenutek ne zmanjka zraka, ki ga diha, da bi živelo. Prav 

tako moj Duh na enak način prodira v vaše bitje, da bi imeli Očetovo luč in moč, ki sta večno življenje. 

6 Tu sem, da se razodevam in govorim skozi tvoja usta. To je še en dokaz, da sem jaz v vas, in hkrati 

nauk za tiste, ki dvomijo, da je moj Duh tisti, ki se na ta način razodeva. 

7 V drugi dobi sem farizejem, ki so bili ogorčeni, ker sem v soboto ozdravljal bolnike, rekel: 

"Gospod je Gospod nad časom in ne čas nad njim, zato lahko uporablja čas, kakor se mu zljubi." Zato v 

sedanjem času pravim tistim, ki ne verjamejo v moje oznanjevanje s pomočjo človeškega organa 

razumevanja: "Jaz sem Gospod človeka in ne on Gospoda Gospoda; zato ga uporabljam, kakor je moja 

volja." 

8 Včasih morate izgubiti, kar imate, da spoznate njegovo vrednost. To vam govorim zato, ker bodo 

mnogi dvomili, medtem ko vam bom po človeških ustih podajal svoje oznanilo. Ko pa bo ta glas utihnil in 

bodo srca začutila lakoto po tem božanskem bistvu, bodo spoznala, da ti nauki v resnici niso prišli od 

ljudi, ampak da vas je osvetlila Očetova luč. 

9 Že zdaj vas opozarjam, da boste pripravljeni, kajti zaradi teh naukov bodo mnogi goljufali in se 

imenovali nosilci Mojega glasu, medtem ko se vam bom že prenehal razodevati prek človeškega 

razumskega organa. 

10 V času Mojega pojavljanja nihče ni molčal in tudi Moj glas ne bo molčal; če pa bo po tem času 

kdo trdil, da prejema Božanski žarek Moje svetlobe, čeprav bo vedel, da s tem ni poslušen Očetu in da 

zavaja svojega brata, se bo moral vedno bati, da ga bo dohitela Moja pravica, ali pa bo moral ves čas 

paziti, da ga bo zajela človeška pravica. 

11 Od vas želim poslušnost, želim, da oblikujete ljudstvo, ki bo močno po svoji veri in duhovnosti, 

kajti kakor sem poskrbel, da so se rodovi, ki izhajajo iz Jakoba, kljub velikim težavam, ki so prizadele to 

ljudstvo, množili, tako bom tudi vas, ki v duhu nosite to seme v sebi, pripravil, da boste vztrajali v svojih 

bojih, da se bo vaše ljudstvo spet množilo kakor zvezde na nebu in kakor pesek na morju. 

12 Dal sem vam vedeti, da ste duhovno del tega izraelskega ljudstva, da bi lahko bolje spoznali svojo 

usodo. Hkrati pa sem vam priporočil, da ne razglašate javno prerokb o tem, dokler jih človeštvo ne odkrije 

samo od sebe. Ker na zemlji še vedno obstaja izraelsko ljudstvo, Jud po mesu, vam bodo to ime odrekli in 

vam ga ne bodo podelili, čeprav to ni utemeljen razlog za spor. Oni o vas ne vedo še ničesar, medtem ko vi 

o njih veste veliko. Razodel sem vam, da se to ljudstvo, ki blodi po zemlji in nima mirnega duha, korak za 

korakom in ne da bi se tega zavedalo, pomika proti Križanemu, ki ga bodo prepoznali kot svojega 

Gospoda in ga prosili za odpuščanje zaradi svoje velike nehvaležnosti in trdega srca pred njegovo 

ljubeznijo. 

13 Moje telo so sneli s križa, toda za tiste, ki so me stoletja zanikali, ostajam pribit in še naprej čakam 

na trenutek njihovega prebujenja in kesanja, da bi jim dal vse, kar sem jim ponudil, pa niso hoteli sprejeti. 

14 Prišel je čas sodbe, čas za plačilo dolgov. Nisem iskal pravičnih na svetu, saj bi bilo to iskanje 

zaman. Iščem tiste, ki so zašli s poti, in jim osvetljujem pot, da se lahko vrnejo na pot dobrega. 
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15 Dolgo govorim vašemu duhu, a ljudje mi pravijo: "Gospod, ne potrebuje te samo naš duh, ampak 

tudi naše življenje je težak križ." Jaz pa vam pravim: bodite srečni, da živite na tem koščku zemlje, kjer ni 

uničenja, vojn, lakote in smrti. Ne cenite mojega usmiljenja in namesto da bi se mi vsak dan zahvaljevali 

za moje koristi, se imate za potrebne in se mi ves čas pritožujete. 

16 Razumite svojo nalogo na zemlji in se zavedajte čudovitega dejstva, da ste bili priče izviru 

duhovnosti, ki je vzklila v naročju tega ljudstva. 

17 Jaz, Kristus, sem Očetova beseda in luč vaše vesti, kajti v vaših srcih je Božja luč, prekipevajoča 

od ljubezni v Jezusu. 

18 Pridite pod krila božanskega škrjanca, kjer je toplota, ki daje večno življenje tistim, ki čutijo, da 

umirajo od mraza. Resnično, povem vam, v srcih ljudi je hlad, ker je ljubezen odšla od njih. Kot v 

domovih, kjer je ugasnil sveti plamen naklonjenosti, bodisi med zakoncema, starši in otroki bodisi med 

brati in sestrami. Njuni telesi sta si blizu, a duši sta daleč druga od druge. Kako velika je njihova praznina, 

kako globoka je njihova osamljenost in kako hladno je v teh domovih! 

19 Če vam včasih rečem, da vidim, da prihajate k meni s tresočim mrazom, je to zato, ker vidim, da 

ste od sveta doživeli le brezbrižnost do svoje bolečine, ker ste doživeli le sebičnost in nehvaležnost. 

20 Kako osamljen se počuti na zemlji tisti, ki trpi, kako zapuščen je bolnik! Kako jezni so ljudje na 

tistega, ki pade, in kako grenak je kruh, ki ostane ubogim! Občutite, kako toplota sijaja, ki ga usmerjam k 

vam, prodira celo v najbolj skrite kotičke vašega srca. Prinesite ga ljudem, trpečim in bolnim. Ubogi bodo 

takrat dvignili svoje misli k Stvarniku življenja in mu rekli: "Gospod, v tej dolini nismo več zapuščeni; 

marsikdo preliva solze zaradi nas, išče nas, nas tolaži in nam steguje roko." 

21 Že zdaj vam pravim: "Prosite in dano vam bo", zdaj pa dodajam: "Naučite se dajati, kajti prosili 

vas bodo. 

22 V notranjosti vsakega bitja je akord ljubezni, ki ob dotiku zavibrira. Do njega je treba priti po poti 

nežnosti in dobrodelnosti, tako da se v srcu prebudi in začuti nekaj tistega, kar Bog čuti do vsakega od 

svojih otrok: ljubezen. 

23 Kdo bodo mojstri, ki bodo znali v vsakem človeku odkriti pot, ki vodi do tega akorda, ki ga ljudje 

danes tako globoko skrivajo? 

24 Učite se od mene, učenci, in spoznajte, kako je moja preprosta in jasna beseda premaknila vaše 

bitje. Razlog za to je, da je njeno bistvo božanska ljubezen, ki je toplina in življenje za srce in duha. 

25 Danes, ko je Mojster z vami, v njem vidite Očeta vseh bitij. Ne kličite me več Jezus iz Nazareta, ne 

rabelj iz Galileje, ne judovski kralj, ker nisem iz nobenega naroda ali kraja na zemlji, ne prihajam kot 

človek, ampak v Duhu in moja narava je božanska. 

26 Koliko se je govorilo in pisalo o mojem obstoju na zemlji, vendar so ljudje le redko segli dlje od 

materialnega. Ljudje so pokleknili le zato, da bi častili kraje in predmete, ki kažejo na moje stopinje v 

svetu, namesto da bi iskali božansko bistvo mojih besed ali mojih del. Toda kot sijoča zora je za človeštvo 

nastopil nov čas, v katerem bo vaš duh v sijaju opoldneva prepoznal tisto, kar je bilo prej zanj skrivnost, 

zavita v nepregledno temo. 

27 Na ta dan ljudje za nekaj trenutkov umirijo svoje misli in dvignejo dušo k meni v spomin na 

blagoslovljeno noč, ko je Odrešenik prišel na svet. Nekateri čutijo mir mojega Duha, ker je v njihovih 

srcih mir, drugi so žalostni, ker mislijo na svoje otroštvo in ljubljena bitja, ki so izginila s tega sveta. 

Nekateri se potopijo v duhovno kontemplacijo in molitev, tako kot so drugi, ki s posvetnimi užitki in 

praznovanji profanirajo pravo veselje duha. 

28 Vprašam pa uboge, revne na zemlji: Zakaj jokajo? Ali se ne spomnite, da so preprosti pastirji iz 

Betlehema prvi zagledali Gospodovo obličje v obličju tega Deteta? 

29 posušite solze, dvignite obraze in glejte luč moje navzočnosti v tej blagoslovljeni besedi, ki so jo 

slišali tudi preprosti ljudje, ko so jo prvič slišali v tem času. Praznujte to noč z veseljem in se spomnite 

tiste, v kateri sem prišel k vam, da vam prinesem svojo luč za vse večne čase. 

30 Blagoslavljam vaš dom in vaš kruh ter vam povem: Bom za vašo mizo in ob meni Marija, vaša 

nežna duhovna Mati. 

31 Poskrbite, da se vaša duša obleče v belo oblačilo kreposti, tudi če svoje telo pokrijete na skromen 

način. Tisto, kar je v človeku resnično pomembno in kar je odrinil na najnižje mesto, bo vstalo v tej dobi, 

ki jo bodo ljudje imenovali "čas duha". 
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32 Oglejte si, kako se zapuščene ovce zberejo na pastirjev klic, da bi živele v ogradi miru. 

33 Plemena tistega ljudstva, ki so v prvi dobi poslušala Jehovove zapovedi, so očitno izginila z obličja 

zemlje. Kdo izmed duhov, ki so zdaj razpršeni po vsem svetu in se reinkarnirajo v moške in ženske 

različnih ras, bi lahko prepoznal ali odkril tiste, ki so bili v prejšnjih inkarnacijah z njim povezani s 

krvnimi vezmi? Samo moje daljnovidno, pronicljivo in pravično oko lahko odkrije tisto, kar je danes 

ljudem odvzeto. 

34 Tukaj sem, govorim prek organa uma ljudi, ki ne poznajo niti svoje usode, kaj šele usode drugih. 

Vem, da se mnogi norčujejo iz teh besed, ker jih pripisujejo domišljiji ali fantaziji mojih glasnikov, po 

katerih govorim. Resnično, povem vam, da bo to materializirano človeštvo vendarle izpolnilo to preprosto 

besedo, ki so jo izrekla človeška usta. 

35 Prve brazde so bile narejene že prej, seme je padlo v njihovo maternico. Danes le redki vedo, da 

sem bil z vami, jutri pa bo svet vedel, in ko bo spoznal, kaj se je dogajalo med mojim prihodom, bivanjem 

tu in odhodom v tem času, bo priznal, da nisem prišel skrivaj ali v tišini in da sem od vzhoda do zahoda 

svetu dal dokaze in znamenja, s katerimi sem potrdil svoje novo razodetje, s čimer sem izpolnil obljubo, ki 

sem jo dal človeštvu v davnih časih. 

36 Na ta dan milosti je vaše srce polno veselja, ker je moja navzočnost spet med vami. Ko začnete 

poslušati mojo božansko besedo, se počutite umazani in nevredni, da bi poslušali mojo besedo, ko pa se 

pouk konča, se počutite čisti. Moja beseda, ki je reka milosti, namreč očisti in očisti vsakega, ki se potopi 

v njene vode. 

37 Vi ste ljudje, ki boste z vedno novim poslušanjem dosegli prenovo in posledično duhovnost. V tem 

času in v nobenem drugem morate doseči to očiščenje, saj brez njega ne bi mogli biti vredni nosilci 

Mojega zakona ali glasniki te Besede. 

38 Zavedajte se, da ni dovolj reči: "Spadam med tiste, ki jih je zaznamoval Gospod", ampak je treba 

uporabljati duhovne darove, ki so vam bili zaupani, in z dejanji ljubezni pričevati o resnici mojega nauka. 

39 Med temi ljudmi so tisti, ki priznavajo, da je moja navzočnost med vami nebeška milost, še en 

dokaz Božje ljubezni do tistih, ki grešijo in trpijo. Iz globin src tistih, ki tako čutijo to milost, se na 

duhoven način rodijo psalmi, ki se vzpenjajo v neskončnost, da bi se mi zahvalili, da sem prišel k vam. 

40 Božje ljudstvo je razpršeno med različnimi ljudstvi in narodi. Poskušal sem jih združiti, vendar 

sem jih našel, kako so se prepustili užitkom sveta, gluhi za moj glas, neobčutljivi za mojo navzočnost in 

pozabljivi za mojo obljubo, da se vrnejo. Del tega ljudstva sem našel na tem koncu zemlje in ko sem videl, 

da me njihov duh pričakuje, da je njihovo srce otrdelo v trpljenju in sposobno čutiti mojo navzočnost, sem 

jim poslal Elija, da bi jih pripravil, da postanejo moji novi učenci. 

41 Ko se bo to ljudstvo številčno povečalo ter z duhovnostjo postalo veliko in močno, bo vstopilo v 

Novi Jeruzalem, bleščeče belo duhovno mesto, nevidno materialnim očem, katerega vrata ljubezni se bodo 

odprla, da bi sprejela dolga romanja, ki bodo prišla v želji po njem. 

42 Osupljivo bel sijaj tega doma izvira iz duhovne harmonije tistih, ki izpolnjujejo Moj zakon, in 

vsakdo, ki po tej poti vstopi v naročje tega bratstva, bo tako postal otrok Božjega ljudstva. 

43 Tukaj me ne poslušajo vsi, ki so v tem času prejeli duhovne darove. Poglejte, koliko praznih 

sedežev je za mizo, ker so mnogi moji majhni otroci, potem ko so prejeli ugodnosti, odšli in se izognili 

odgovornostim in nalogam. O, če bi tu na zemlji še poznali zaobljube, ki mi jih je vsak duh dal, preden je 

prišel na zemljo! 

44 Preden se zaradi trpljenja spet sesujejo in so zaradi bede spet izgnanci, jih poiščite in jim povejte, 

da jih moja ljubezen še vedno čaka, a da se morajo, da ne bi trpeli, vrniti k Očetu, preden zapravijo še 

zadnje, kar jim je ostalo od njihove dediščine. 

45 Pridite, pridite, pravi vam Učitelj, na moji poti je pravi mir, jaz sem odrešenje in življenje. 

46 Ljubite in poveličujte Očeta, ki prihaja, da bi vas presenetil v vašem zemeljskem življenju, in ki 

zna prodreti v vaše srce. 

47 Potem ko ste slišali mojo besedo kot Očeta in Učitelja, boste na ta dan slišali tudi besedo Sodnika. 

Prosil vas bom, da podate poročilo o vsem, kar sem vam dal za izpolnitev vaše naloge. 

48 Imate luč, ki vas vodi, vrline in sposobnosti. Skrbel sem za vas in vas postavil na pot, po kateri me 

lahko dosežete. Zdaj, po času, ko sem vas preizkušal, vas sprašujem: Kakšna je vaša hvala in kakšno je 



U 86 

28 

vaše znanje? Ali ste razumeli, kaj pomenite zame? Potem se pripravite, prisluhnite glasu svoje vesti in 

odgovorite na moja vprašanja. 

49 Želite, da na svojih ramenih nosim križ nepopolnosti sveta in prevzamem vaše dolžnosti, da bi 

izpolnil, kar je samo vaše? Zdaj vam zapuščam tretjo zavezo, pa niste razumeli niti prvih dveh. Če bi bili v 

tem času pripravljeni, ne bi bilo potrebno, da bi Mojo besedo slišali materialno, saj bi potem govoril 

duhovno in vi bi se Mi odzvali s svojo ljubeznijo. 

50 Ko se v vas oglasi moj glas sodbe, poiščete zatočišče in tolažbo pri svoji Materi. Tedaj se Marijin 

prijazni in ljubeči glas zavzame za vas in vam stoji ob strani v preizkušnji. Ona, pri kateri vaša dela, 

molitve in prošnje ne ostanejo brez odziva, vam svetuje in prosi Očeta za novo priložnost, da bi se otrok 

lahko vrnil na dobro pot, se obnovil in postal celovit. Njena dobrota vas pokriva kot plašč. 

51 Tudi Elija se pojavi pred menoj kot svetilnik, katerega luč vodi človeštvo. Njegov glas, poln 

pravičnosti, pretrese srca in jim vzbudi kesanje. Obljubi mi, da bo bdel nad čistostjo izvira, ki je moje 

delo, da bi vsi, ki se mu približajo, lahko v njem potešili žejo po pravičnosti in ljubezni. Palica, ki sem jo 

priskrbel človeku, da bi se nanjo naslonil, je Elija, neutrudni Pastir, ki vas vodi in usmerja k meni in vas bo 

pripeljal do mojega naročja, ko se boste izpopolnili. 

52 Vsako obdobje, ki vam ga dam, vsaka reinkarnacija, je nova stopnja, ki jo duh doseže in vsakič 

pridobi več svetlobe. 

53 Pomislite, s kakšno ljubeznijo sem vas obdaril z darovi in s kakšno modrostjo sem vam dal 

navodila in vas navdihnil, da bi vam uspelo ustvariti vzvišen in vreden obstoj na zemlji, tako da boste, ko 

boste končali svoje delo, lahko poželi seme in Oče ga bo prenesel v svojo shrambo. 

54 Preljubi ljudje, ali bi lahko prezrli moja navodila in nazadovali, potem ko sem vam v tem času 

govoril in vam sporočil svojo voljo? Ne dovolite, da bi vam moja beseda postala običajna, in samo zato, 

ker vam odpuščam, ne grešite znova ali ne pozabite bdeti in moliti. 

55 Sedaj odstranjujem plevel s koreninami. Če želite mir zase in za svoje bližnje sredi tega 

svetovnega čiščenja, si prizadevajte za mir z ljubeznijo do soljudi. 

56 Kuge in sproščene sile narave bodo še naprej čistile človeštvo in vsi bodo imeli velike dokaze in 

pričevanja o moji novi manifestaciji v tem času. Tisti, ki delajo prve korake polni vneme in ljubezni, bodo 

dosegli velike čudeže in bodo prvi, tisti, ki so danes prvi in duhovno počasni, pa bodo zadnji. 

57 Ne krivite časa za svojo nesrečo ali bolečino; upoštevajte, da je povsem naravno, da človeštvo, ki 

se ni pustilo voditi Mojemu zakonu in ni doseglo svojega miru, žanje grenke sadove, ki jih je gojilo. 

58 Dajem vam novih moči, ker vas vidim utrujene. Vsakdo, ki stopi v senco tega drevesa življenja, se 

bo okrepil. 

59 Oče vam pomaga, saj želi med vami najti učence, ne pa slabotnih otrok, ki bodo ostali dojenčki 

skozi vse čase. Delajte na sebi in se prenavljajte, da si boste zaslužili moje usmiljenje. V tem času bo moja 

pravičnost izbrisala nove Sodome in Gomore, da njihovi grehi ne bodo okužili drugih narodov. Resnično, 

povem vam, po vesti sem dosegel, da je moj glas dosegel vse ljudi, zato lahko razumete, da če je svet zavit 

v temo, ni razlog v tem, da sem mu odrekel svojo luč. 

60 Ko bodo tvoje oči videle uničenje narodov in boš poznal njihovo nesrečo, bo tvoje srce obteženo z 

bolečino in žalostjo; ko pa bodo tisti, ki so danes dvomili v mojo besedo, videli, da so se moje prerokbe 

uresničile, bodo tudi oni jokali, ker so bili neverni. Nato boste videli, kako vam bo "zadnji" dal zgled vere, 

zaupanja in poslušnosti. 

61 Pripravite se na to leto, ki bo prineslo obiske in čudežne dogodke po vsem svetu - čudeže, ki jih 

bom med vami veliko storil. 

62 V domove prinašajte dober pouk in zgled vaše obnove, vaše kreposti in vašega miru, da bodo 

množice tujcev, ko bodo obiskale vaš narod, videle ljudi, ki so pripravljeni v srcu in mislih. Če se to ne bo 

zgodilo, boste morali obžalovati, da so vas presenetili v spanju. 

63 Ne bojte se potrkati na vrata svojega brata, ko ga želite rešiti pred nevarnostjo, potolažiti v stiski 

ali mu svetovati v težkem položaju. Delujte kot Jezus, romar, ki enkrat, dvakrat in trikrat potrka na vrata 

src. V vaš pogled sem položil luč in obljubil, da vam bom na usta položil besede resnice, ko boste morali 

spregovoriti. Prizadevajte si ohranjati mir in svetlobo tako v sebi kot v svojih domovih, da ne boste 

omogočili dostopa zlim vplivom, ki izvirajo iz duš teme, ki obkrožajo človeštvo. Vedno hodite po poteh 



U 86 

29 

mojega zakona, da bo vaša pot osvetljena in da boste lahko premagali težave in bolezni, ki vas srečujejo na 

vaši poti kot ovire, ki vas ustavljajo na poti skozi življenje. 

64 Izboljšajte svoje življenje, dvignite svojega duha, ne čakajte, da pride zadnji, ki vam bo ob 

razumevanju veličine Mojega nauka in Mojega razodetja rekel: "Kaj ste storili v vseh teh letih božanskih 

navodil?" in nato molčal. Resnično, povem vam, tudi če dvomite, da sem vas izbral v treh časih. Med 

vami so tisti, ki jih v resnici lahko imenujem prvorojenci. 

65 Danes, ko vas vidim žalostne, vas sprašujem: Zakaj ne vidim veselja v vaših srcih? Ste utrujeni od 

življenjskih preizkušenj in preizkušenj? Ste se izčrpali zaradi nemirov, ki jih povzroča vojna med narodi? 

Ste se tudi vi naveličali gledati in moliti? Ljudje, niste obsojeni na smrt. Rekel sem vam, da boste živeli, 

dal sem vam duhovne darove in vam namenil čas, da izpolnite svoje poslanstvo. Videli ste, da knjiga, v 

katero vaša vest zapisuje vsa vaša dejanja, ni čista, in to vas žalosti, ker se imate za nehvaležne. V 

spominu podoživljaš pretekle dneve in mesece ter se po vrsti spominjaš mojih koristi. Bojite se 

prihodnosti, bojite se, da boste izgubili vero vase, bojite se, da me še naprej ne boste poslušali in da ne 

boste mogli izpolniti svoje naloge. Toda vašo pot želim napolniti z lučjo, ki bo poživila vašo vero in 

upanje, da boste naredili odločen korak na poti duhovnega napredka. Združite svoja srca v eno, ljubljeni 

ljudje. 

66 Povzročil bom, da se bodo zastave narodov, uničenih v vojni, združile, dokler ne bodo tvorile 

enega samega prapora miru. Tako govorim, ker sem Bog miru, Oče, ki želi veselje v srcih svojih otrok. 

67 Rad bi vas videl kot svoje učence, ki jim lahko razkrijem svojo modrost, tako da vam dam vedeti 

prihodnost, vendar vas danes vidim zamišljene, ker ste izkusili resnico moje besede in uresničitev mojih 

prerokb, ki so bile dane prek teh glasnikov. Danes ste slišali moj božanski nauk in ste pretreseni, ker veste, 

da je vsak moj nauk prerokba in zakon. Vse to vam govorim zato, ker bi morali biti veliko bolj polni 

veselja, saj ni nobene verske skupnosti ali sekte, ki bi lahko tako kot vi rekla, da ima Mojo božansko, živo 

in neposredno Besedo, ali ki bi lahko rekla, da se jim Gospod daje spoznati. Vi, ki ste edini, ki lahko 

zagotovite, da se bo Kristus dal spoznati in se razodel temu ljudstvu, mi pokažite svoja srca, ki so kljub 

temu sklonjena od bolečine in obžalovanja, ker niste izpolnjevali mojih zapovedi. To vam preprečuje, da 

bi povzdignili svoj glas in pričali o moji navzočnosti med človeštvom, in to zato, ker vas vaša vest sili, da 

čutite mojo sodbo, sodbo, ki zajema celotno vesolje in v tem času doseže vsako bitje. 

68 S svojo besedo ljubezni vam dokazujem vrednost, ki jo ima vaš duh zame. Nič v materialnem 

stvarstvu ni večjega od vašega duha - niti kraljevska zvezda s svojo svetlobo, niti zemlja z vsemi svojimi 

čudeži, niti nobeno drugo bitje ni večje od duha, ki sem vam ga dal, saj je božanska iskra, je plamen, ki je 

izšel iz božanskega duha. Poleg Boga imajo samo duhovi duhovno inteligenco, vest, voljo in svobodno 

voljo. Nad instinkti in nagnjenji mesa se dviga luč, ki je vaša duša, nad to lučjo pa vodnik, knjiga in 

sodnik, ki je vest. 

69 Vsa bitja mi dajejo davek, vendar ne po veri ali ljubezni, ampak zaradi zakona; vaš duh pa mi daje 

davek iz ljubezni. Ko poklekne in se mi pokloni, je to po veri in luči njegove vesti. Čas, prostori, sile 

narave, zvezde, bitja narave, rastline, vsi zvesto ubogajo usodo, ki sem jo določil jaz. Če pa bi vas vprašal, 

kaj ste storili z mojimi duhovnimi in materialnimi zakoni - vi ljudje, ki vladate ljudstvom na zemlji, in vi 

ljudje, ki vodite človeštvo po poti duha -, bi mi morali večinoma pokazati kri svojih žrtev in številna temna 

dejanja. 

70 Vi, vladarji: Kaj ste storili narodom? Vidim le bolečino in bedo. Vi ste bogati: Kako naj vam bo 

vaš kruh okusen in kako lahko uživate v svojem bogastvu, če veste, da mnogi trpijo lakoto? Postali boste 

sužnji svoje moči, vaš kruh bo grenak in ne boste imeli miru. To je vaše delo, to je seme, ki ste ga posejali. 

71 Da bi ta svet spet prišel k pameti, mora biti bolečina zelo velika. Pošiljam vam svojo luč, da bi se 

med seboj prepoznali in spoštovali življenje sočloveka. Pustite bratomorno orožje za seboj in se vrnite k 

Očetu svojega duha, ki ga že dolgo niste obiskali v njegovem svetišču. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 87  
1 Všeč mi je, da vas presenetim na najbolj nepričakovane načine, da bi preizkusil vašo vero srca. 

Rad preizkušam moč vaše duše, da bi bili zgled svojim bratom. V tvojem duhu živi Jakobovo seme, ki 

sem ga imenoval Izrael, kar pomeni "močan". Tega patriarha sem podvrgel hudim preizkušnjam, da bi dal 

velike zglede moči duše. Poslal sem mu angela, da bi se boril z njim, toda močne roke tega človeka ni bilo 

mogoče premagati. Od tedaj sem ga imenoval Izrael in po tem imenu so ga poznali potomci. Toda če bi 

vas vprašal: Kaj ste storili z duhovnim semenom, ki vam ga je izročil Jakob? Bi razumeli moje vprašanje 

in znali nanj odgovoriti? Moji angeli so se pojavili na vaši poti, da bi se borili proti vašim zmotam, vendar 

jih niste sprejeli. Bitja teme so vas našla nepripravljene in pred njimi ste bili šibki. 

2 Ponovno vas sprašujem: Kje je Jakobov meč, njegova gorečnost in njegova moč? 

3 V vašem zemeljskem življenju sem vam omogočil navzočnost bitij Luči, da vas lahko ščitijo, vam 

pomagajo in vas navdihujejo. Oni, ki so razvitejši od vas, se spustijo, da bi izpolnili poslanstvo ljubezni, 

poslanstvo sejanja koristi in zdravilnega balzama med svoje brate. Bitja teme ali izgubljene duše 

neprostovoljno opravljajo nalogo preizkušanja ljudi glede njihove vere, kreposti in vztrajnosti pri dobrem. 

In ko jih moč duše in vztrajnost v dobro tistega, ki so ga zapeljali, končno premagata, prejmejo 

razsvetljenje in se ponovno rodijo v življenje in ljubezen. 

4 Učenci, dal sem vam občutljivost, da boste zaznali prisotnost svojih duhovnih bratov. Kdor nima 

daru duhovnega vida, ima dar razodetja ali pa so njegovi možgani sposobni sprejemati duhovni svet ali pa 

ima vsaj dar slutnje; vendar vam je primanjkovalo ljubezni, da bi razvili svoje darove. Zato vam svetujem, 

da živite budno, da boste slišali glas pastirja in varuhov, ki vas varujejo, lajanje ovc ali plazenje volka, ki 

se skriva v podrasti. 

5 V tem času zased in nevarnosti, brezen in skušnjav ne spite. Razumite, da bo vsakdo, ki ima 

duhovni dar ali poslanstvo dajanja duhovne luči, nenehno oblegan in preganjan. Ne prihajam, da bi med 

svojim ljudstvom prebudil predsodke ali vraževerje. Prišel sem, da okrepim vašo vero v obstoj duhovnega 

in vam odprem oči za večno. Takrat boste lahko videli daleč onkraj materialnih stvari in razumeli, da ni 

vse, kar obstaja v onstranstvu, zavito v svetlobo; kajti tudi v nevidnem je tema, ki jo je treba raztopiti, in 

nepopolnosti, ki jih je treba preoblikovati v vzvišeno duhovnost. 

6 Učenje, ki sem vam ga dal, da bi vam v življenju uspelo pritegniti k sebi luč, ki temo spreminja v 

svetlost, vas uči moliti in bdeti z vero in vztrajnostjo pri delanju dobrega. 

7 Oseba, ki je padla v grešno življenje, lahko za seboj povleče celo legijo bitij teme, zaradi katerih 

bo na svoji poti pustila sled škodljivih vplivov. 

8 Svet se je s svojo znanostjo tako izgubil, da se danes ne more več sam od sebe vrniti na začetke 

svoje evolucijske poti, saj zaradi pomanjkanja vere, ljubezni in smisla svojega obstoja ne bi mogel ločiti 

resnice od laži; zato sem ponovno prišel na svet. Blagor tistim, ki me poslušajo, kajti oni me bodo 

razumeli, mi sledili in našli odrešenje. Dal jim bom moč, da obnovijo vse, kar so oskrunili ali uničili. 

9 ljudje, ostanite stanovitni v mojem nauku in resnično vam povem, da bo tri generacije za vašo duša 

vaših potomcev dosegla veliko poduhovljenost. Poiščite pravo vzvišenost in potem bo to storilo vse 

človeštvo; saj vaš svet ni obsojen na to, da bi bil večno dolina solz, dežela greha, pekel prešuštva in vojn. 

Gospodov dan je že z vami, moj meč pravičnosti bo udaril korupcijo. Kaj se bo zgodilo, ko bom uničil 

seme zla, pokvarjenosti in napuha ter namesto tega pod streho postavil seme miru, soglasja, obnove in 

resnične vere vame? Svet se bo moral spremeniti, človek se bo spremenil, ko bosta njegova duhovna 

predanost Bogu in njegovo življenje boljša. 

10 Prišel bo čas, ko se bodo pojavili ljudje, ki bodo resnično ljubili moj zakon, ki bodo znali združiti 

duhovni zakon z zakonom sveta, torej večno moč s časno močjo. To se ne bo zgodilo zato, da bi zasužnjili 

duhove kot v preteklih časih, ampak da bi jim pokazali pot k svetlobi, ki je resnična svoboda duha. Takrat 

se bo morala vrnila v naročje družin, v vaših običajih bodo resnični kraji vzgoje in duhovnosti. To bo čas, 

ko se bo slišal glas vesti in ko bodo moji otroci komunicirali z mojo božanskostjo iz duha v duh, ko se 

bodo rase združile. Vse to bo odločilo o izginotju številnih razlik in sporov, saj do zdaj, čeprav je vaš svet 

tako majhen, niste razumeli, kako živeti skupaj kot ena družina, niste mi znali ponuditi enotne oblike 

čaščenja. Starodavni Babilon vas je obsodil na to ločevanje narodov in ras, toda postavitev mojega 
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duhovnega templja v srcu ljudi vas bo osvobodila tega odrešenja in omogočila, da se boste resnično ljubili 

med seboj. 

11 Ne mislite, da sem ta narod izbral šele v zadnji uri za svojo novo manifestacijo. Vse je bilo 

predvideno že od vekomaj. To zemljo, to raso in vaše duše sem pripravil jaz, tako kot je moja volja 

vnaprej določila tudi čas moje navzočnosti. 

12 Odločil sem se, da bom svoje manifestacije začel med najrevnejšimi, med tistimi, ki so ohranili 

čiste misli in duha. Potem sem vsem dovolil, da pridejo k meni, kajti pri moji mizi ni ne razlik ne 

koristoljubja. Moja beseda, poslana temu ljudstvu, je bila v svoji obliki preprosta in skromna, vam 

dostopna, toda njen pomen, poln jasnosti, je bil globok za vašega duha, kajti čeprav sem zakladnica vsega 

znanja, se vedno izražam in razodevam preprosto in jasno. Za nikogar nisem skrivnost, skrivnost in 

skrivnost sta otroka vaše nevednosti. 

13 Ali je v tem času tudi Tomaž z dvomi v srcu? Kaj še pričakujete, da boste videli in slišali, da boste 

verjeli? Želite, da bi Kristus ponovno postal človek in živel med vami? Vrni mi telo, žrtvovano na križu, ki 

si mi ga vzel, in obljubim ti, da se bom vrnil kot človek. Ali to lahko storite? Ne. Jaz pa sem vas našel 

mrtve za svetlobo in vero ter vas duhovno obudil. V zemlji si izgubil svoje telo in jaz sem ti dal novo. Te 

čudeže lahko storim samo jaz, toda resnično vam povem, da se je življenje, ki ste ga iztrgali Jezusu na 

Kalvariji, kot rosa večnega življenja razširilo po vsem človeštvu. 

14 Zato vam pravim, da ste moj tempelj, svetišče, ki obstaja v vašem duhu in kjer iščem vaše 

čaščenje, kjer želim, da moj glas najde svoj odmev, kjer se bo dvignil moj oltar in kjer bom lahko prebival 

za vedno. 

15 Vse moje učenje in moj zakon nista nič drugega kot priprava na vstop v duhovno življenje. Koliko 

tistih, ki so me slišali v tem času, že živi v onstranstvu in so polni veselja v duhu, ker pri prehodu v ta 

neskončni svet niso imeli težav, medtem ko se mnogi ljudje, skeptični v svojem materializmu, ironično 

nasmihajo, ko jim govorimo o duhovnem življenju. Toda prišla bo ura smrti, ko ne bo srca, ki se ne bi 

balo, in duha, ki ne bi trepetal pred neizbežno prisotnostjo večnosti. 

16 Vedno bedite in molite, da vas bo življenje, ki vibrira nad vami in se giblje v globinah vašega bitja, 

našlo pripravljene. 

17 Nihče razen mene ne more ohraniti vaše duše, ker sem jaz božanska mana življenja. 

18 Človeštvo, prebudite se iz globokega spanca in poglejte resnici v obraz.Koliko človeških sanj se bo 

v tem času pod vplivom moje pravičnosti razblinilo. Potem pa bo ljudem zasijala zarja novega časa, v 

katerem jim bom razkril nove luči, ki jih bodo pripeljale do spoznanja najvišje resnice. 

19 Nove generacije in novi duhovi bodo prišli na zemljo, da bi izpolnili visoko poslanstvo, in če bodo 

na svoji poti odkrili dobroto in zgled, ki so jim ju zapustili njihovi predhodniki, bodo uspeli iz svojih src 

vzgojiti čisto seme, ki bo blagoslov za moje učence v času poduhovljenja in svetlobe. 

20 Narodi so bili prizadeti zaradi moje pravičnosti, tudi vaši bodo; toda resnično vam povem, da če 

bodo moji učenci ostali trdni v veri in dobroti, ne bodo propadli, ker bodo s svojimi molitvami in deli 

ljubezni dosegli odpuščanje za človeštvo. 

21 Svet me ni mogel ali hotel čutiti, dokler je bil v miru, zato me mora zaznavati skozi bolečino; kajti 

le v preizkušnjah se človeško bitje obrača na Stvarnika s svojimi prošnjami, se spominja svojega Očeta in 

zna ceniti njegove koristi ter priznavati njegove čudeže. 

22 Razumeti: Ko vas doleti moja pravičnost, vas moja ljubezen hkrati varuje. 

23 Človeštvo je moral doleteti duhovni kaos, da bi v tem boju videli, kako se manifestirajo darovi, ki 

sem jih zapustil vašemu duhu, in da bi lahko doumeli in razumeli moje božanske nauke. 

24 Vam, ki ste v tem času slišali moj glas, naročam, da bodite kot zaščitniki, da budno pazite, da 

čistosti tega božanskega navdiha ne bi oskrunil kdo, ki bi ga rad popačil. Ne oblikujte obredov ali 

malikovalskih kultov okoli teh razodetij, saj mi potem ne bi nudili duhovnega čaščenja, ki ga od vas 

pričakujem. 

25 Ljubite me v svojem bližnjem in molite z duhom, samo to zahtevam od vas, in če boste sledili tem 

navodilom, me boste s svojimi dejanji popolnoma častili. 

26 Nihče, ki se imenuje učenec tega duhovnega nauka, naj se Očetu ne pritožuje, da je v svojem 

materialnem življenju reven in da mu manjka veliko udobja, ki ga imajo drugi v izobilju, ali da trpi zaradi 

pomanjkanja in pomanjkanja. Te pritožbe so posledica materialne narave, ki, kot veste, obstaja samo 
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enkrat. Vaš duh nima pravice, da bi tako govoril svojemu Očetu, niti da bi bil nezadovoljen ali tarnal nad 

svojo usodo, saj so vse duše na svojem dolgem potovanju razvoja po zemlji prehodile celotno lestev 

izkušenj, užitkov in človeških zadovoljstev. 

27 Duhovničenje duš se je že zdavnaj začelo; ta bolečina in revščina, ki ju vaša srca nočejo prenašati 

in trpeti, vam pomagata, da to dosežete. Vsaka duhovna in materialna dobrina ima svoj pomen, ki ga 

morate prepoznati, da ne bi zanikali vrednosti ene ali druge. 

28 Dober duhovnik bo tisti, ki se kljub pomanjkanju materialnih dobrin počuti bogatega in srečnega 

kot Gospod, ker ve, da ga Oče ljubi, da ima brate, ki jih mora ljubiti, in da so zakladi sveta drugotnega 

pomena za bogastvo duha. Dober duhovnik bo tudi tisti, ki kot lastnik materialnih dobrin ve, kako jih 

uporabiti v dobre namene, in jih uporablja kot sredstva, ki mu jih je dal Bog, da bi izpolnil pomembno 

poslanstvo na zemlji. 

29 Ni treba biti reven, zaničevan ali ubog, da bi bil prištet k tistim, ki mi sledijo, prav tako ni treba biti 

med tistimi, ki trpijo, da bi me ljubili. V resnici vam pravim, da morate biti po moji volji vedno močni, 

zdravi in lastniki vsega, kar sem ustvaril za vas. 

30 Kdaj boste znali biti lastniki svoje dediščine, ceniti vsako milost in vsemu dati pravo mesto v 

življenju? 

31 Glej, kako daleč so ljudje zašli s poti resnice, a v svoji vsemogočnosti imam na voljo vsa sredstva, 

da jih prisilim, da se nanjo vrnejo. To delo bom opravil v enem dnevu, vendar ne v dnevu, kot ga določa 

sonce s svojo svetlobo nad zemljo, ampak v duhovnem dnevu, ki ga bo zasenčila svetloba mojega 

božanskega Duha in v katerem bom jaz, dobri pastir, še naprej varoval vaše korake na dolgi romarski poti. 

Ali ne mislite, da je za mojega duha kot Očeta boleče, če se oddaljite od poti, ki sem vam jo označil s 

krvjo kot dokaz moje neskončne ljubezni? Vrnite se, vrnite se na pot, ljubljene ovce, saj boste na njej 

dosegli oviro miru. 

32 Pridite k meni, množice ljudi, a pridite združeni! Med mojim ljudstvom ne sme biti ne delitev ne 

razkolov, saj morate biti svetu zgled bratstva in enotnosti. 

33 "Več vam imam dati, kot me prosite," sem vam pogosto govoril in vas sprašujem: Ali verjamete, 

da so si duhovi, ki so prvi prebivali na zemlji, že v svojem zemeljskem obstoju lahko predstavljali vsa 

čudesa narave, ki so jih obdajala? Ta bitja so hrepenela po spoznanju, ustvarjanju, prepoznavanju, 

svobodni volji, vendar si niso nikoli predstavljala, da bo to življenje tako veličastno. 

34 Zdaj, ko ste (že dolgo) živeli na tem svetu, ki ste ga iz raja spremenili v solzno dolino, se želite 

vrniti v duhovno življenje in me prosite, da vašemu duhu na onem svetu ne bi manjkalo luči in miru, ne da 

bi pomislili, da vam ne bom dal le tega, ampak vam bom razkril mnoge skrivnosti in vam pokazal Vir 

življenja, od koder boste duhovno videli, razumeli in ljubili delo svojega Očeta. Potem boste razumeli, da 

je materialno stvarstvo z vsemi svojimi popolnostmi le odsev ali simbol veličastnega in večnega 

duhovnega življenja. 

35 Danes me prosite le za malo miru in iskrico svetlobe; ko pa se boste nekega dne, ko boste zapustili 

svoje telo v naročju zemlje, videli obkroženi s sijajem duhovnega življenja, se boste spomnili, da sem vam 

na zemlji rekel: "Oče ima svojim otrokom dati več, kot ga prosijo." Vendar ne pozabite, da se morate 

povzpeti po nebeški lestvi, ki vodi duha na raven popolnosti, in da vas bosta vaš trud in vaša ljubezen 

pripeljala na vrh, kjer boste zaradi svojih zaslug vredni visoke nagrade, ki vam jo obljubljam. 

36 Moja luč sije v miselnem organu nosilca glasu in postane človeška beseda. Nepokoren je "vrat" teh 

organov razumevanja, s katerimi govorim ljudem, trda so njihova srca in nerodne ustnice; toda ko se jih 

dotakne moja luč, ko moj svetlobni žarek doseže njihove misli, so stavki, ki jih izrečejo, nebeška hrana za 

tiste, ki so lačni ljubezni in resnice, so balzam in tolažba za tiste, ki jih je prešinilo trpljenje, in so knjiga 

božanske luči za tiste, ki ljubijo modrost. 

37 Jejte in pijte, pravim vašemu duhu; v tem času sta na mizi kruh in vino: kruh je moja beseda, vino 

pa njena duhovna vsebina. 

38 Jejte in pijte, kajti od konca leta 1950 ne boste več slišali te besede. Izkoristite ta leta, v katerih še 

vedno prejemate Moje razodevanje, kajti ko bo prišla ura, me ne boste več slišali na ta način in boste 

grenko jokali, ko me boste skušali prepričati, naj vam omogočim še eno obdobje poučevanja; vendar vam 

to že vnaprej povem: Če besede kralja ne moreš vzeti nazaj - predstavljajte si, koliko bolj to velja za 

besedo Boga! 
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39 Moja volja se bo uresničila, kajti prej bo prenehalo sijati kraljevsko nebeško telo ali prej bosta 

minila nebo in zemlja, kot pa se bo prenehala uresničevati moja volja. 

40 Ko vam bom vzel svojo besedo, boste imeli veliko dela. Vse, česar niste storili zdaj ali česar niste 

mogli storiti, boste morali storiti v tistih dneh. 

41 Vaši bratje v stiski vas bodo iskali in ne boste se skrivali. Vaše srce bo vir dobrodelnosti in sočutja 

do pomoči potrebnih, vi pa me boste iskali v najvišjem območju svojega uma, kjer boste prejemali 

božanske navdihe. 

42 Ne boste brez preizkušenj, vendar bodo te služile, da bodo okrepile vašega duha in ljudem z malo 

vere pokazale vašo predanost (Božji volji) in vašo duhovno vzvišenost. 

43 Blagor tistim, ki krotko in pokorno sledijo moji volji, kajti v njih bodo darovi miru, modrosti in 

duhovnosti. 

44 Danes iščem tiste, ki niso razumeli smisla življenja, tiste, ki ne vedo, kaj je resnica, šibke, ki jim 

spodleti pri vsakem podvigu, pri vsakem projektu, na vsakem koraku. In jaz jim rečem: Pridite poslušat to 

besedo in počutili se boste okrepljeni kot še nikoli. Vera vam bo dala nepremagljivo moč, poznavanje 

mojega nauka pa vam bo dalo luč, ki ne bo nikoli ugasnila. 

45 Nihče od tistih, ki se bodo tako prebudili, ne bo ponovno zapadel v letargijo ali se ustavil na poti 

razvoja. Kdor bo videl to luč, bo lahko rekel, da ga je moj glas vedno klical in da se mu je moja 

navzočnost razodevala na vsakem koraku življenjske poti, tako da nikoli več, niti v kritičnem trenutku, ne 

bo mogel trditi, da mu je manjkala luč. 

46 Blagor tistim, ki si brez strahu pred svetom prizadevajo, da bi to luč prinesli svojim bratom, in tako 

širijo resnico in sejejo mir. Spoznali bodo pot, ki vodi v nebeško kraljestvo. 

47 Moja pravičnost bo prizadela svobodno voljo, ki ste jo pogosto uporabljali za napačno pot, toda 

prišel bo čas, ko boste v celoti uživali ta dar in vam bo služil, da boste delali samo dela, vredna vašega 

Očeta. 

48 Množice, verjemite vame in ne bo nevihte, ki bi vas razpršila. Kajti krepost varuje tiste, ki svoje 

misli dvigajo v nebesne višave. 

49 V onstranstvu imam dom (za vas); bivanje tam bo kot branje knjige, polne neizčrpnih čudes za 

duha. Dokler ste gostje na zemlji, živite po svojih najboljših močeh in vedno upoštevajte zapovedi mojega 

zakona. Bodite čisti in si prizadevajte za popolnost, lepoto, dobroto; bodite koristni za svojega bližnjega. 

Tako boste zbrali vrednote, ki bodo, ko se boste ločili od materije, spremljale vašo dušo pri prehodu v 

večnost. 

50 Zavedajte se svojih darov, odkrijte svoje moči, razumite svoje poslanstvo in potem brez naglice 

stopajte po poti, dokler ne pridete tja, kjer vas pričakuje Moja ljubezen kot Oče, da bi vam dala nagrado. 

51 Zdaj, ko množice ljudi želijo mojo besedo, kot so jo želeli v drugi dobi, je med njimi nekaj duš, ki 

so mojo besedo slišale v obeh obdobjih. Morda se jim bo zdel drugačen po obliki, po besedilu, ko ga bodo 

primerjali s tistim, ki sem ga dal po Jezusovih ustih, toda resnično vam povem, da je njegov pomen enak 

in se ne bo nikoli spremenil. Moja beseda vam kaže pot, ki sem vam jo vedno ponujal - pot, za katero 

želim, da bi vaš duh sijal v luči, ki jo pošilja vaš Učitelj. 

52 Običajni tok vašega življenja bodo nenadoma zajele močne nevihte, toda potem bo v neskončnosti 

zasijala svetloba zvezde, katere žarki bodo dajali mir, svetlobo in spokojnost, ki jih utelešeni duh potrebuje 

za razmislek o večnosti. 

53 Občutite mojo navzočnost, blizu, zelo blizu sem srcu tega človeštva. Govorim mu, da se prebudi iz 

globokega spanca, in vztrajno razsvetljujem pot vsakega bitja, da se odpravi na pot v želji po moji milosti. 

54 Moje manifestacije in dokazi med ljudmi bodo takrat tako jasni in sijoči, da bodo vzkliknili: "To je 

Gospod!" Tako kot takrat, ko sem kot človek hodil po zemlji, so ljudje ob mojih velikih delih začudeno 

vzklikali: "On je Božji Sin!" 

55 Nemi bodo spet spregovorili, slepi bodo videli, hromi bodo hodili in mrtvi bodo vstali. Ti čudeži se 

bodo nekaterim zgodili v duhovnem, drugim pa tudi v materialnem svetu, presenetil bom znanstvenike, in 

ko bodo vprašali tiste, ki so doživeli tako velike čudeže, kako so to dosegli, jim bodo vsakič odgovorili, da 

je bilo to z molitvijo in vero. 

56 Govorice o vseh teh čudežih in oprijemljiva pričevanja o njihovi resničnosti se bodo razširile z 

vseh koncev sveta, tako v velikih mestih kot v manjših vaseh. Tedaj bodo otrdela srca tistih, ki so 
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neobčutljiva za duhovne manifestacije, začela čutiti mojo navzočnost, dokler ne bo prišel trenutek, ko se 

bo iz njihovih src razlegel krik vere in navdušenja, ker bodo razumeli, da se je Kristus vrnil k človeštvu in 

da je navzoč v vsakem srcu. 

57 Razodel sem se prek vašega organa razumevanja, da bi vam zapustil Knjigo svojih sporočil in 

božanskih razodetij, ki jih boste ob pravem času poslali človeštvu. Kajti v tem nebeškem sporočilu, ki ga 

pošiljam svetu z vašim posredovanjem, bodo ljudje lahko našli razlago mnogih skrivnosti, ki jih doslej 

niso mogli razumeti. 

58 Ne bodite glasniki mojega nauka, če ga niste jasno dojeli in če s svojimi deli ne morete pričevati o 

ljubezni do soljudi, saj potem ne bi obrodili dobrih sadov. Bili bi podobni tistim učencem, ki molijo za mir 

med narodi, a ne morejo ustvariti miru v svojih domovih. 

59 Težko je poslanstvo množic, ki so slišale Gospodovo besedo v tretji dobi, saj morajo to sporočilo 

nositi v svojih srcih s čistostjo, s katero sem ga dal, saj mora biti njihova luč za človeštvo kot tista vzhodna 

zvezda, ki je zvezdnike in pastirje pripeljala v navzočnost njihovega Gospoda. 

60 Pogasite žejo s kristalno čisto vodo tega neizčrpnega vira; njena svežina vam bo pomagala 

potrpežljivo in razumevajoče nositi svoj križ. 

61 Jaz sem življenje, ki se nenehno razodeva tvojemu duhu; toda zapomni si: kakor nosiš življenje v 

sebi, tako tudi smrt, ki končuje poti ljudi na zemlji, hodi ob vsakem človeškem bitju. 

62 To vam govori Mojster, da ne bi dopustili, da ure, dnevi in leta minevajo, ne da bi ustvarili nekaj, 

kar bo vaš duh lahko požel jutri, ko bo prišla ura, ko bo moral oddati svoj pridelek. 

63 Ljudje v tem času sodbe potrebujejo veliko vero, pogum in zbranost, da ne bi podlegli velikim 

preizkušnjam. To želim s svojim naukom širiti na zemlji, da bi tako nahranil upanje človeštva. Prišel je čas 

sodbe, ko bi, če bi znali opazovati, videli, kako se sredi bolečine in greha dviga luč. 

64 Materialne in duhovne sile poganjajo človeštvo, vse govorijo o sodbi, zaradi njih pa trepetajo tako 

malomarni in neizobraženi ljudje kot znanstveniki. 

65 Legije duš, ki brezciljno tavajo po svetu in na različne načine trkajo na vrata človeških src, so 

pogosto glasovi, ki vam želijo povedati, da se prebudite, da odprete oči za resničnost, da se pokesate za 

svoje napake in se obnovite, da vam pozneje, ko boste zapustili svoje telo v naročju zemlje, ne bo treba 

tako kot njim jokati zaradi svoje osamljenosti, nevednosti in materializma. Spoznajte, kako se svetloba 

poraja celo iz teme, saj se noben list z drevesa ne premakne brez moje volje; prav tako bodo te duhovne 

manifestacije, ki so iz dneva v dan večje, sčasoma preplavile ljudi tako, da bodo na koncu premagale 

skepso človeštva. 

66 Kristus, ki je povzročil, da so zemeljske duše zapustile obsedene in ki je svojo božansko moč 

izkazal z njihovo poslušnostjo njemu, je bil vedno v Očetu in od tam zapoveduje in izvršuje svojo voljo v 

vsakem od teh bitij. Uporablja svetlobo nekaterih in včasih celo zmedo drugih, da bi uresničil svoje modre 

nasvete glede usode svojih zelo ljubljenih otrok. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 88  
1 Kako prijetno mi je ptičje petje in vonj cvetja, toda resnično, povem vam, Moj Duh je bolj 

naklonjen vaši molitvi, če prihaja k meni zavita v glasnejše misli in s trdnimi odločitvami za izboljšanje. 

2 Dvomite, da boste dosegli nedolžnost ptice ali lepoto rože, ker se ocenjujete le po slabi obleki ali 

kakšni telesni napaki na svoji telesni lupini; ne vidite pa duha, bitja, obdarjenega z lepoto in nebeško 

milostjo. Duh je svetloba, inteligenca, ljubezen, modrost, harmonija, večnost, vsega tega pa pticam in 

cvetlicam primanjkuje. Iščite lepoto duha, ki bo v vas kot ogledalo, ki zvesto odseva Stvarnikovo obličje. 

Ne prizadevajte si toliko za svojo zunanjo lepoto, čeprav vam pravim, da ne zanemarite ničesar v svojem 

bistvu. 

3 Čistost telesa ni v nasprotju z duhovnostjo, vendar ne pozabite, da je duh pred telesom. Spomnite 

se, da sem vam to že povedal: Posoda naj bo čista zunaj in znotraj. 

4 Če kdo misli, da je moja beseda preveč preprosta, da bi prihajala od Boga, mu povem, da se mora 

zavedati, da so me prišli poslušat preprosti in neizobraženi ljudje in da jim moram govoriti tako, da me 

bodo razumeli. Če pa želite globlje ideje in razlage, vsem tistim, ki so mojo manifestacijo ocenili kot 

slabo, pravim, naj se notranje pripravijo in se povežejo z mojo božanskostjo iz duha v duh, kar od ljudi 

tudi pričakujem. Takrat bo njihov um dosegel tako globok navdih, da mi bodo morali reči, naj jim ne 

govorim s takšnimi izrazi, ki jih lahko razume samo Bog. Ponovno vam pravim kot v drugem veku: "Dal 

sem vam zemeljske nauke, pa ne verjamete. Kako lahko verjamete, ko pa sem vam dal nebeške? 

5 Ko je srce dobre volje in um brez predsodkov in nejasnih idej, človek bolje ceni življenje in jasneje 

vidi resnico. Po drugi strani pa je v srcu dvom ali nečimrnost in v umu zmota, zato se vse zdi nejasno in 

celo svetloba je videti kot tema. 

6 Iščite resnico, saj je življenje, vendar jo iščite z ljubeznijo, ponižnostjo, vztrajnostjo in vero. 

7 Ne mislite, da se čutim prizadetega, če kdo na tej manifestaciji ne verjame v mojo navzočnost, 

kajti nič ne bo vplivalo na mojo resnico. Koliko ljudi je dvomilo v obstoj božanskega bitja, ki je ustvarilo 

vsa čudesa vesolja, a jim sonce zaradi tega ni nehalo dajati svoje svetlobe. 

8 Koliko dvomljivih poti in koliko odvečnega bogastva si moral pustiti za seboj, da si lahko sledil tej 

poti! A kaj kmalu ste začutili mir in moč kot nadomestilo za svoje odrekanje. Razlog je v tem, da ne bi 

mogli pripadati mojim ambasadorjem, če ne bi že prej spremenili svojega življenja. 

9 Svetilke vere razsvetljujejo svet in želim, da bi bili vi nosilci te luči. O, če bi le razumeli, da lahko 

z vero in dobrimi deli dosežete vse! 

10 Nabavite "orožje", saj se bližajo slabi časi. Poglejte, kako je zlo obrodilo sadove v svetu. Nad 

tolikšnim neredom in zmedo svetlo sije luč mojega Duha in prežema vsa ljudstva na zemlji. Nič ne bo 

moglo zasenčiti moje svetlobe. Glejte, kako na vsakem koraku preganjam duha ljudi in jim kažem resnico 

kot zanesljivo pot. 

11 Vedeti morate, da vam je bilo to življenje dano zato, da bi vaš duh lahko naredil korak naprej po 

lestvici popolnosti in napredka. Vendar ni dovolj, da duh pozna te nauke, če pri poskusu, da bi jih razkril 

mesu, ne najde posluha. 

12 V tem času so srca suha polja, na katerih Duh ne more vzklijeti, in ker sem že zdavnaj vedel, da bo 

človeštvo doseglo to raven materializma, sem vam dal obljubo, da se boste vrnili - obljubo, ki jo zdaj 

izpolnjujem med ljudmi. 

13 Prišel sem kot božanski sejalec, da poiščem vašo dušo, izgubljeno v senci greha, da vanjo znova 

položim seme ljubezni in ji povem, naj ga seje in neguje v srcu, ki ji je bilo zaupano. 

14 Poglejte, kako ste zgroženi ob novicah, ki jih prejemate od narodov, ki so v vojni, kar vas je 

spodbudilo k molitvi. Pravim vam, da je dobro, da molite, a poleg tega si morate prizadevati, da bi tudi v 

vaše srce vstopil mir, da bi iz njega izhajala ljubezen in usmiljenje, če želite te darove deliti z nekom. 

15 Danes imate nalogo vzpostaviti mir med ljudmi, jih spraviti in spodbujati k medsebojni ljubezni, 

saj je v ozadju tega vzvišenega poslanstva starodavni dolg, ki ga imate do svojega Gospoda in do svojih 

bratov iz različnih narodov na zemlji. Kdo ve, kaj je sejal v preteklih časih? Kdo pozna njegova dela v 

preteklih življenjih? 

16 Intuitivno znanje, ki ga je vaš duh spustil v vaše telo, ni bilo dovolj, da bi posumili in s tem sprejeli 

svojo nalogo popravljanja. Moral sem se učlovečiti in vam omogočiti, da ste moj glas slišali prek 
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človeških bitij, da bi jasno spoznali vse, kar ste želeli imeti za skrivnost in kar je tako naravno, kot je za 

telo naravno, da se rodi, raste in umre. 

17 Če vam vaša znanost postopoma razkriva globoke skrivnosti človeškega življenja - zakaj vas 

potem višja znanost, kakršna je Moja Božanska Modrost, ne bi razsvetlila z znanjem o duhovnem in 

večnem življenju? 

18 Začel sem s tem, da sem vam povedal, kdo ste bili in kdo ste, da bi vam dal predstavo o tem, kdo 

boste potem. 

19 "Rastite in se množite," sem rekel človeku, ko sem ga postavil na zemljo. Podobne besede sem 

izrekel tudi vašemu duhu, ko sem mu omogočil, da se je dvignil k svetlobi življenja. 

20 Zdaj, ko to veste, kdo lahko ve, kako daleč se lahko duša povzpne v svojem razvoju? Kdo od vas si 

lahko predstavlja, kam so v svoji popolnosti prišli tisti, ki so se Mi zelo približali? 

21 Duša je kot seme, ki sem ga položil v vsakega človeka. Ljubite jo, pustite ji rasti, negujte jo; 

razvila se bo v vas in se pomnožila v vrlinah in popolnostih, ki bodo služile vaši sreči in poveličevanju 

tistega, ki vam je dal obstoj. 

22 Sprejemam vaš poklon ljubezni in vas blagoslavljam. Prihajajo tudi tisti, ki me prosijo za rešitev 

svojih težav na zemlji, tisti, ki so zaradi materialnih potreb izgubili mir duše. Vsi prihajajo s kupom težav 

v srcu. Ko pa začutijo mojo navzočnost, pozabijo na svojo žalost, saj se zavedajo, da je najboljši zdravilni 

balzam v božanski Besedi. Sprejemam ponudbo vsakega od njih, ki je za nekatere vera, za druge pa 

ljubezen. 

23 Tu me imate za Očeta in Učitelja. Prihajam v duhu, vendar ne dvomite v mojo navzočnost, ker me 

vaše človeške oči ne vidijo. 

24 Od popolnosti se spuščam po lestvi duhovnega razvoja, ki je bila v razodetju prikazana Jakobu, da 

bi se moj glas slišal na vseh ravneh bivanja. 

25 Da bi bilo človeštvo prepričano, da mu govorim duhovno in da je Moj nebeški glas tisti, ki izliva 

svoje nauke v vaš duh, sem se razkril prek organa uma nevednih in preprostih ljudi ter vam tako sporočil 

svoj dialog med duhom in duhom. 

26 To sporočilo je namenjeno vsemu človeštvu, zdaj pa ga zaupam temu ljudstvu, da bo kot poslanec 

svojega Učitelja doseglo narode, ljudstva in pokrajine. To je luč, ki bo ljudi pripravila do tega, da se ne 

bodo slepo podali v čas bitke. 

27 Svet ne sme pričakovati novega Mesije. Ko sem obljubil, da bom spet prišel, sem vam tudi dal 

razumeti, da bo moj prihod duhoven, vendar ljudje nikoli niso vedeli, kako se pripraviti, da bi me sprejeli. 

28 V tistih časih so ljudje dvomili, da bi se Bog lahko skrival v Jezusu, za katerega so menili, da je 

človek kot drugi in nesrečen kot vsi drugi. Kljub temu so ljudje zaradi mogočnih Kristusovih del pozneje 

začeli verjeti, da je v tem človeku, ki se je rodil, odraščal in umrl na svetu, Božja beseda. Toda v sedanjem 

času bi mnogi sprejeli moj prihod le, če bi bil človek, kot sem bil v drugi dobi. Dokazov, da prihajam v 

Duhu in se tako razodevam človeštvu, kljub pričevanjem ne bodo prepoznali vsi, kajti materializem bo kot 

temna preveza pred očmi nekaterih. 

29 Koliko ljudi bi rado videlo, da bi Kristus še enkrat trpel na zemlji in od njega prejelo čudež, da bi 

verjeli v njegovo navzočnost ali obstoj. Resnično, povem vam, da na tej zemlji ne bo več jasli, v katerih bi 

se rodil kot človek, niti ne bo več Kalvarije, na kateri bi umrl. Zdaj bodo vsi, ki se bodo dvignili k 

resničnemu življenju, čutili, da sem se rodil v njihovih srcih, tako kot bodo vsi, ki trmasto vztrajajo v 

grehu, čutili, da v njihovih srcih umiram. 

30 Vse, kar je Jezus takrat storil, prenesite iz materialnega v duhovno in iz človeškega v božansko, in 

tako bo v vašem življenju prisotno njegovo trpljenje. 

31 Nekateri izmed tistih, ki so me goreče pričakovali, niso čutili moje navzočnosti, ko sem prišel k 

njim, ker so imeli vnaprejšnjo predstavo o naravi mojega prihoda, ki pa ni ustrezala resničnosti. Ko sem se 

predstavil tukajšnjemu ljudstvu, so me pričakovali s slutnjo, ki je bila intuitivni občutek njihovega duha, 

vendar se nikoli niso odločili za točno določeno obliko mojega prihoda. Tako se je zgodilo, da ko jim je 

Elija Predhodnik oznanil Mojo Besedo - razodevajoč se prek organa uma tistega, ki je bil izbran med 

prvimi poklicanimi tistega časa - in navdihnil priče prvih manifestacij, naj se notranje pripravijo, jih je 

napolnilo veselje in vera, saj so začutili, da Gospod prihaja k ljudem in da je oblika njegovega prihoda v 

skladu s tem, kar so oznanjali preroki prvih časov in kar je kasneje obljubil Mojster. 
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32 Preljubi učenci, vi, ki ste v času mojega oznanjevanja prek človeškega organa razuma večkrat 

slišali moj glas, osvežite se z navodili, ki vam jih dajem, kajti jutri jih boste morali razložiti svojim 

bližnjim. 

33 Ko vam občasno ponavljam isto lekcijo, upoštevajte, da vam jo vedno podam v drugačni obliki, da 

jo boste bolje razumeli. 

34 Res ste vsi otroci luči, saj ste se rodili iz mene; toda medtem ko ste nekateri med vami ostali trdni 

v dobroti in ste skrbeli, da vaša luč ne bi ugasnila, so drugi zašli na napačne poti, ki vodijo dušo v temo. 

Nizke strasti, sebičnost, aroganca, materializem, nevednost in vse razvade so temne sile, ki zamegljujejo 

razum, dušijo čute in človeka vodijo s poti, ki mu jo kaže glas vesti. 

35 Koliko duš je zašlo z mojih poti in ugasnilo svojo notranjo luč. Prišla pa bo ura, ko bodo sami odšli 

iskat jasnost moje luči, ker so se naveličali tavanja v temi. 

36 Iz mojega Duha se v neskončnem številu izstreljujejo iskre svetlobe, ki se naselijo v vsakem od 

mojih otrok kot mana, ki je nahranila ljudi v puščavi. 

37 Vse, kar se dogaja v tem času, tako na duhovnem kot na materialnem področju, je bilo že 

napovedano. 

38 V preteklosti so bili ljudje, ki so napovedali vse, kar je takrat doživljalo človeštvo. Ti ljudje so bili 

moji preroki, otroci luči, ki so opozarjali ljudstva, da bi usmerili svoje korake na poti dobrega. Ti preroki 

so napovedali temo stiske in uničenja zaradi ravnodušnosti človeštva do Gospodovih klicev. 

39 Vi, ki se čutite nevredni moje milosti, se lahko vprašate: "Kako to, da so bili ljudje, ki jim je Bog 

pokazal svojo luč in jim dal slišati svoj glas, ko jim je sporočal svoja sporočila, po drugi strani pa se je 

skril pred pogledom večine svojih otrok?" Na to vam odgovarjam, da ljudje, ki so se lahko povezali z 

mojim Duhom, niso bili deležni nobenega privilegija. Skrbeli so le za to, da so ohranili čisto luč svojega 

duha, da bi se v njihovih mislih odražala Božja misel in navdih. 

40 Ali vam nisem z usti enega od teh razsvetljenih povedal, da bo prišel čas, ko me bo gledalo vsako 

oko? Zdaj vam pravim, da bo ta čas, ko bodo ljudje pripravili svoje misli, da bodo čutili mojo navzočnost. 

Kje je privilegij peščice, če so to darovi, ki pripadajo vsakemu duhu? 

41 Tako kot ste izkusili, da je vaša človeška znanost lahko spremenila življenja ljudi, boste tudi vi 

izkusili, kako bo Moj nauk v kratkem času spremenil vaš obstoj. 

42 Razum, pravičnost in ljubezen bodo zavzeli mesto v srcih tistih, ki so skušali živeti brez kreposti, 

čeprav je ta najpomembnejša vsebina in razlog za obstoj duha in telesa. 

43 Ko pa bodo ljudje živeli v resnici, boste videli, kako bo iz njihovih src vzklilo novo čaščenje Boga, 

polno preprostosti in duhovnosti. Verski fanatizem, predsodki in malikovanje bodo padli, uničeni pred 

svetlobo resnice, ki jo bo izžarevala vsaka vest. 

44 Ljudje bodo veliki v kreposti in ponižni pred mojo voljo in mojim zakonom, tisti, ki so mislili, da 

so bogovi na zemlji, ker so iskali le zemeljsko moč in prezirali zaklade duha, pa bodo morali iti skozi hude 

preizkušnje. 

45 Delajte z menoj, kajti vsem bom dovolil, da sodelujejo pri mojem delu, in tako boste sčasoma 

videli, da se bo uresničilo vse, kar sem vam napovedal. 

46 Daj mi bivališče v svojem duhu. Razumite, da iščem minljiv tempelj, ki mi ga boste tukaj zgradili. 

Želim živeti v vašem srcu in svojo navzočnost čutiti v vsakem vašem delu ter želim, da bi v tem svetišču 

gorela neugasljiva luč vaše vere. 

47 Učenci tretjega obdobja: združite se v moji besedi, da vas bo trenutek odhoda, ko boste širili moj 

nauk, našel pripravljene. 

48 Vaša odgovornost do mene in do bližnjega je neizmerna. Naj resnica zasije, živite zanjo in, če je 

treba, umrite zanjo. 

49 Spomnite se, da je ljubezen vašega Očeta postala človek v Jezusu in da je bilo njegovo življenje 

posvečeno oznanjevanju in obrambi resnice. Vzemite si za zgled svojega Učitelja, če pa se počutite 

prešibki, da bi sledili mojim korakom, mi dovolite, da vstopim v vaše srce in živim v njem, in zagotavljam 

vam, da vas bo moja navzočnost okrepila v boju. 

50 Zakaj se bojite, da ne boste koristni? Obrnite se v preteklost in pomislite, da v drugi dobi, čeprav 

so bili v Judeji možje, ki so veljali za modre, in drugi, ki so se ponašali s čistim srcem, nisem izbral ne 
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enih ne drugih, da bi oblikovali mojo apostolsko skupino. Bilo je dvanajst revnih, neizobraženih, 

preprostih in ponižnih mož, ki so prisluhnili mojemu klicu, ko sem jim rekel: "Pridite in mi sledite." 

51 Zdaj vam povem, da ne uporabljam učenih ali pravičnih, ampak ponižne, tiste, ki hrepenijo po 

miru, ljubezni in svetlobi. Zato pojdite na zemeljske poti brez strahu, da vas bodo ljudje s svojo 

nehvaležnostjo, posmehom in grobostjo okronali s trnjem, in zaupajte, da bo prišel čas, ko bodo razumeli 

sporočilo, ki ste jim ga prinesli. 

52 Odpuščajte žalitve, ki vam jih lahko storijo ljudje, in recite z mojimi besedami na križu: "Oče, 

odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo." Ne pozabite, da ljudje nosijo tako težak križ in tako bolečo krono, ki 

si je nihče od vas ne more predstavljati. 

53 V svoji besedi, v svojem pogledu in v svojem srcu nosite zoro, ki napoveduje začetek časa 

pravičnosti za tiste, ki trpijo. 

54 V preteklosti je bilo tvoje srce grobnica, v kateri si hranil moje ime kot nekaj brez življenja. Danes 

je ta grob spremenjen v oltar, na katerem gori bakla vere. Zakaj se ta oltar jutri ne bi spremenil v duhovno 

lestev, po kateri se boš vzpenjal, da bodo vsi, ki si jih rešil, prišli k meni? 

55 Bliža se čas vašega oznanjevanja, in ko boste vanj vstopili pripravljeni, kot je moja volja, boste 

presenečeni, ko boste slišali govoriti o dogodkih, ki jih niste nikoli doživeli, o katerih niste nikoli 

razmišljali ali slišali. 

56 Vse to se bo zgodilo, ko bodo vaši koraki na poti resničnega življenja postali gotovi in se boste na 

trenutke počutili v Božjem kraljestvu. 

57 Vidim, da mnoge moje učence navdaja upanje in da trdno verjamejo, da morata moč moje ljubezni 

in prepričljivost resnice spremeniti to človeštvo. 

58 Drugi pa so skeptični, ker ne razumejo tistega sveta, ki vam ga zdaj oznanjam - z ljudmi in narodi, 

ki se ljubijo med seboj, in s človeštvom, ki zna svojemu Gospodu nuditi duhovno čaščenje, osvobojeno 

vseh samoprevar. 

59 Če verjamete vame, lahko zaupate, da je moja moč neskončno večja od moči človeškega greha in 

da se morata človek in njegovo življenje spremeniti takoj, ko greh popusti pred svetlobo resnice in 

pravičnosti. 

60 Si lahko predstavljate življenje na tem svetu, ko bodo ljudje izpolnjevali Božjo voljo? 

61 Razmišljajte, razmišljajte o vsem tem, da bi se v vaših srcih postopoma oblikovala želja, da ta čas 

pride, četudi tisti, ki ga bodo doživeli, ne boste vi, ampak otroci prihodnjih generacij. 

62 Ponovno vam povem, da se ne smete izogibati soočenju. Svojim bližnjim z največjo naravnostjo 

povejte, da je Gospod prišel k vam. 

63 Povejte jim, da je bil tisti, ki je umrl na križu, Jezus, Telo, v katerem se je Kristus skril, Živi 

tempelj, v katerem je prebivala Božja beseda; da pa Kristus, Božanska ljubezen, živi in prihaja v Duhu k 

svojim otrokom, da jih nauči poti, ki jih bo pripeljala v njegovo duhovno kraljestvo. 

64 Če vas bodo vprašali, kje sem bil, dokler ni nastopila ura mojega prihoda, jim povejte, da sem bil v 

vsakem duhu in čakal, da me bodo srca ljudi želela in da me bo njihov glas poklical. 

65 Da, ljudje, govorili boste; govorili boste, da bodo gluhi slišali, in vsem boste povedali, da danes 

nisem prišel kot človek, zato ljubka Marija ni prišla na zemljo v tem času, da bi mi služila kot Mati. Če vas 

vprašajo o njej, povejte, da njen Duh prebiva v Svetišču večnosti, od koder na vse svoje otroke pošilja 

sevanja svoje neskončne materinske ljubezni. 

66 Berem v vašem srcu in medtem ko nekateri pravijo, da ni mogoče, da bi prišel k vam, saj ste zaradi 

svojih grehov nevredni tako velike milosti, drugi menijo, da so prav ti prestopki razlog za mojo 

navzočnost med vami. Všeč mi je, da premišljujete in da ne greste brezbrižno mimo moje besede, kajti od 

vašega premišljevanja in preučevanja je odvisen vaš napredek. 

67 Ali ste opazili, kako sem prebral vaša srca? Zato vam pravim, da so trepalnice dlje od vaših oči, 

kot je moja navzočnost oddaljena od vas. Zato naj tisti, ki se sramuje svojih grehov, ve, da sem jaz 

odpuščanje, in naj se očisti ob moji besedi. 

68 Cenite vrednost vsakega mojega nauka, pozorno me poslušajte, prebudite se. Zavedajte se, da sem 

kot leto svojega odhoda navedel leto 1950. Toda ali hočete, da pred tem časom končam svojo Besedo 

zaradi vašega pomanjkanja ljubezni in zanimanja zanjo? Letošnje leto se že približuje in kaj mi boste 
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takrat ponudili? me boste spet zanikali in me križali? Spremljajte in molite, in ko bo prišla tista ura, boste 

močni. 

69 Če bi umaknil svojo besedo pred časom, ki sem ga določil, bi se upravičeno počutili sirote. Če pa 

ga končam leta 1950, ne boste mogli upravičiti nobenega nezadovoljstva, saj ste v času mojega 

razodevanja prejeli vse. 

70 Gorje tistim, ki pozabljajo mojo besedo, čeprav so jo slišali, kajti v želji po svojem Gospodu bodo 

prelivali solze in na svoji poti bodo našli le lažne Kristuse, ki se bodo pojavili, da jim govorijo na enak 

način, kot sem se dal spoznati, vendar z besedo brez bistva življenja in brez resnice, ki jih bo spravila v 

zmedo. Ali ne bi bilo za vas boleče, če bi zaradi lažne luči izgubili pot, ki vam jo je moja Beseda tlakovala 

s tako ljubeznijo? Zato vam pogosto govorim, da bi ostali polni moje besede in prepoznali njeno bistvo. 

71 Vsi ste grešniki, a jaz sem vas sprejel za učence. Kajti vse je bilo moje navodilo in vse sem slišal, 

vse pritožbe ljudi pridejo do mene. Z enako ljubeznijo sprejemam in skrbim za potrebe bogatega skopuha, 

mogočneža, monarha, vladarja, pa tudi bratomorca ali hudodelca, ponižnega in tistega, ki hrepeni po 

pravici. Na molitve vseh sem odgovoril, ne da bi se ustavil pri presojanju njihove vere ali veroizpovedi, saj 

tudi to sodi k svobodni volji, s katero je bil obdarjen vsak duh. 

72 Zato pošiljam svojo luč vsem, kajti vsakdo, ki ljubi svojo vero ali goji duhovni ideal, išče resnico 

in večnost. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 89  
1 Svoj križ ste nosili na hrbtu; težave življenja so bile kot breme za vašo dušo, toda duhovnega križa, 

ki je v vaši usodi, še niste vzeli, da bi mi sledili. 

2 Prišla je ura, da se ljudje dvignejo in vse bolj živijo svojo duhovno strast ter sprejmejo svoj križ. 

3 Rek, ki sem vas ga naučil in ga zapečatil s svojo krvjo na Kalvariji: "Ljubite se med seboj", bo na 

koncu zacvetel v srcu človeštva. 

4 Moja ljubezen do vas ni mogla dopustiti, da bi se izgubili, zato sem vam dal Besedo z večno 

vrednostjo v Jezusu, ki naj bi vam vedno pomagal, da bi dosegli odrešitev. Božanska Beseda je postala 

človek, da bi vas rešila. Ali veste, ali se vaš duh v tem času ni utelesil, da bi rešil svoje brate in sestre? 

5 Jezus je bil "Božja beseda" na tej zemlji; vse v njem je govorilo - ne le njegove besede, ampak tudi 

njegova dela, pogledi in misli. Mojster vam to govori zato, da lahko posnemate njegov zgled. Za to vam ne 

primanjkuje sposobnosti; dovolj je, da ljubite in da je vaše srce napolnjeno z dobro voljo, da se te 

sposobnosti, ki dremljejo v vašem bitju, prebudijo in izrazijo. 

6 Vzemite svoj križ in mi v ponižnosti sledite. Verjemite, da bom, medtem ko nekoga tolažite, 

prinašate mir v srce ali svetlobo duhu, pozoren na vse, kar je povezano z vašim materialnim življenjem, in 

ničesar ne bom zanemaril. 

7 Verjemite, da ko govorim z vašim duhom, pogledam tudi v vaše srce in v njem odkrijem njegove 

skrbi, potrebe in želje. 

8 Nova zarja razsvetljuje ljudi, njena svetloba bo v njihovih srcih prižgala vero. 

9 Preljubi učenci, ne navadite se na mojo besedo, da bi vaše srce vsakič, ko jo slišite, začutilo, da je 

to božansko seme padlo v njegovo najglobljo čutnost. 

10 Duše, ki iščete luč, pridite k meni in poslušajte to besedo. Žalostna srca, naj vam moj glas vrne 

upanje. Telesa, ki vas je nagnila težka življenjska pot, poiščite moč v meni in se ponovno vzravnajte. 

11 O duše, ki me poslušate, ne dovolite, da bi vas težave zemeljskega življenja zaznamovale, še manj, 

da bi vas upognile. Poiščite svetlobo, ki vsebuje vsako preizkušnjo, da vam bo pomagala postati močni in 

zmerni. 

12 Če duši ne uspe podrediti telesa, jo bo slednje upognilo in nadvladalo; zato duše postanejo šibke in 

verjamejo, da umrejo skupaj s telesom. 

13 Zdaj iščem duhove, tako kot sem nekoč iskal srca, da bi se ljubila med seboj. 

14 Danes sem vas prišel učit ljubezni, ki presega človeško, ljubezni, ki bo združila vse svetove. 

15 Moja beseda vam razkriva, da vaša usoda ni omejena na zemeljsko življenje, ampak da morate 

nadaljevati svoje poslanstvo v duhovnem svetu. 

16 Oblikujem ljudstvo, ki se bo dvignilo kot velika vojska, ki jo bo vodilo sto štiriinštirideset tisoč 

ljudi, zaznamovanih z mojo lučjo, kot bakle, ki osvetljujejo pot. 

17 Vojščaki miru bodo oblikovali to ljudstvo, preroki in vidci bodo oznanjali, kaj prihaja; zdravniki 

brez človeške znanosti bodo zdravili bolnike z balzamom usmiljenja in ljubezni; svetovalci, ki jih je 

navdihnila moja luč, bodo govorili o božanskih naukih in njihov pečat na svetu bo pričal o obnovi, prenovi 

in duhovnosti. 

18 Tega ljudstva ne bodo sestavljali le ljudje, temveč bodo del tega ljudstva tudi velike vojske duhov 

svetlobe, katerih nevidno orožje bo pomagalo tistim, ki se borijo na zemlji. 

19 Ali želite biti del tega ljudstva? Prisluhnite mojemu glasu, molite, odpravite telesno šibkost in 

začnite uporabljati moje nauke med soljudmi. 

20 Kako bi lahko tisti, ki se počutijo utrujeni, prenašali moč? Kako bi lahko bolniki ozdravili svoje 

bližnje, ki so izgubili zdravje? Okrepite in nahranite se z menoj, da boste z veseljem nosili svoj križ. 

21 Preljubi ljudje, nad vsemi srci razprostiram svoj plašč ljubezni. 

22 Trenutno iz neskončnosti sijem svojo luč in vas pripravljam, da boste jutri lahko razumeli mojo 

besedo, kajti vaša vera še ni pristna. Kako pogosto ste se vprašali, ali je Jezusovo izžarevanje na tem svetu 

in v tem času resničnost. V sebi prebujate boj, v katerem vam Duh govori, da je moje razodetje resnično, 

medtem ko nepokorno meso s svojim srcem in možgančki dvomi, omahuje in pogosto zanika mojo 

navzočnost v tej obliki. 
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23 Ne bojte se, saj vas blagoslavljam tako takrat, ko verjamete in me ljubite, kot tudi takrat, ko 

dvomite vame in skrenete s poti. Nikogar ne favoriziram ali razločujem, prišel sem le, da bi človeštvu 

posredoval svetlobo, da bi vsi lahko spoznali resnico. 

24 To sporočilo, ki sem vam ga poslal ob začetku tretjega obdobja, vam bo prineslo jasnost in 

gotovost o tem, kaj je moja božanska ljubezen in kaj lahko pričakujete od moje popolne pravičnosti. 

25 Jaz sem sejalec svetlobe in natančno vem, kdaj je najboljši čas za setev in žetev. Potem ko so 

vetrovi stresli drevesa in posušili zemljo, je prišel čas za setev, in prav danes je čas, ko vetrovi bičajo svet 

in izruvajo drevesa. To je čas bolečine, ko začnete piti svojo čašo trpljenja. Pred nami je bitka med 

materijo in duhom, bitka dobrega proti zlu, svetlobe proti temi, resnice proti laži. 

26 Že dolgo je zapisano, da bo takrat, ko bo človeštvo na vrhuncu pokvarjenosti, ko bo svet padel v 

greh, vaš Bog prišel, da vam da svojo luč. 

27 Medtem ko ljudje v tem času zmagujejo z ubijanjem, bom jaz zmagal tako, da jim bom dal 

življenje. Moja božanska naloga je reševati duše, vi pa še niste mogli razumeti, kaj pomeni "Odrešenik 

sveta". 

28 Življenje utripa v vaših srcih, ne da bi me tam čutili, a se še vedno čudite, da moj Duh osvetljuje 

vaše misli. Kaj se vam zdi čudno, da Odrešenik išče izgubljene duše? Ste se kdaj vprašali, kdaj gre pastir 

iskat ovco, ki jo je izgubil? 

29 Že pred vašim stvarjenjem sem vedel, da me ne boste ubogali in da vas bom rešil z ljubeznijo. 

Vedel sem, da bom moral svojo božansko ljubezen utelesiti v Jezusu, ki bi mu ljudje dali križ do prestola. 

30 V Jezusu sem bil, da bi vas naučil moči ljubezni, ki nima meja in ki jo nenehno prelivam v 

besedah, ozdravljenjih, s svojo krvjo in svojim odpuščanjem. Ta ljubezen je prebudila Lazarja in odpustila 

Magdaleni. Vendar menite, da je nemogoče, da sem se vrnil na svet, ker ste mi v njem dali smrt. Toda 

vrnil sem se v Očetovo naročje, vi pa niste razumeli, da me ne smete več čutiti in si me predstavljati kot 

človeka, ampak samo kot Ljubezen. 

31 Res je, da je v tistih časih Božja Ljubezen govorila s čistimi ustnicami, kot so bile Jezusove, zdaj 

pa se kaže z ustnicami grešnikov, po katerih vam oznanjam svojo Besedo, da bi vam posredoval svoj nauk. 

Vendar vam moram tudi povedati, da je bistvo v obeh primerih enako in da se v tem času Moja ljubezen 

kaže v popolnejši obliki, saj vas sam postavljam za svoja glasila in vam s tem dajem dokaz, da vas zaradi 

vaših pomanjkljivosti ne morem zaničevati. 

32 Medtem ko nekateri trdijo, da so ljudje, po katerih se razodevam, bogokletneži, vam povem: to so 

škrjanci, ki s svojo pesmijo oznanjajo prihod novega dne. 

33 Že v mnogih lekcijah sem vas razsvetlil o svojem duhovnem sijaju na ljudeh, a vaš dvom še vedno 

vztraja. Želite, da bi vam dal materialne dokaze, kakršne sem vam dal v drugi dobi, ki so jih zahtevali 

ljudje majhne vere, da bi verjeli vame. 

34 Če sonce izžareva življenjsko svetlobo na vso naravo in vsa bitja in če tudi zvezde izžarevajo 

svetlobo na zemljo, zakaj ne bi božanski duh izžareval svetlobe na človekovega duha? 

35 Zdaj vam pravim: Ljudje, pojdite vase, naj se luč pravičnosti, ki izvira iz ljubezni, razširi po vsem 

svetu. Moja resnica naj vas prepriča, da brez prave ljubezni ne boste dosegli odrešitve svojih duš. 

36 Veste, kaj sem prišel storiti na novo. Zato se držite mojega nauka, ki vas opominja na pravo pot. 

Dokler svet ne bo dosegel prave duhovnosti, se ne bom prenehal približevati ljudem in za komunikacijo z 

njimi uporabljal vsa materialna in človeška sredstva. Pričakujem vaš navdih in vaš razvoj navzgor ter vaš 

prihod v večnost. 

37 Duhovni vzpon lahko dosežete že tukaj, v tem svetu, ki se vam zdi tako sovražen, v resnici pa je 

primeren in ugoden kraj za tiste, ki znajo uporabljati krepost in ljubezen. 

38 Veliko je duš, ki trpijo, veliko mater, ki jokajo, in veliko src, polnih žalosti. Svet je poln krvi, 

bolezni in žalosti. Pomagajte človeštvu, oplemenitite svoja čustva in se bolj posvečajte usmiljenju. 

Iztegnite roko in pomagajte bližnjemu, kot bi bil vaš otrok, prisluhnite mu, kot bi bil vaš brat in sestra, 

potem boste svetu podarili ljubezen in v globini svojega srca boste čutili odsev Očetove ljubezni kot 

božanje, ki vas preveva, da bi vas spodbudilo k nadaljnjemu boju. 

39 Korak za korakom, trenutek za trenutkom se bliža čas, ko bom prišel prebivat v svoje svetišče, ki 

je bilo doslej zaprto v srcih ljudi. 
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40 Kdor misli, da mora svoje življenje posvetiti samo dajanju, ne da bi pričakoval kaj v zameno, ali 

da se mora žrtvovati brez takojšnje nagrade, se moti; ker ste takšni, kot ste - nepopolni in grešni -, bo tisti, 

ki vas išče, da bi vas za kaj prosil, tisti, ki vam bo naredil uslugo. Ker vas potrebuje, vam daje priložnost, 

da se po poti usmiljenja približate Očetu. 

41 Zato, učenci, pojdite v svet in povejte svojim soljudem, da me v tem času, če čakajo na moj prihod, 

ne bodo videli kot človeka. Če bodo čakali na prihod Učitelja na zemljo, da bi k Njemu pripeljal slepe, 

ohromele, neozdravljive in obsedene, kot v drugi dobi, me ne bodo videli kot človeka, saj je Moja 

navzočnost med ljudmi povsem duhovna. Kljub temu mi lahko naročijo svoje bolnike, mi povedo svoje 

žalosti in trpljenje, saj sem blizu in navzoč vsem svojim otrokom. 

42 Ta luč, ta Beseda, po kateri sem vam v tem času dal svoj nauk, vam bo pokazala duhovni in 

preprosti način, kako lahko drug drugega zdravite, tolažite in si pomagate na poti življenja. Takrat bodo 

bolniki ozdraveli zaradi medsebojne ljubezni. 

43 Da, človeštvo, prižgali ste ogenj strasti, nato pa ste klicali v nebesa in prosili, naj vas ne kaznuje, 

ne da bi zaradi svoje slepote razumeli, da vas Oče ne kaznuje. Vi ste tisti, ki niste razumeli, kako najti pot, 

da bi ogenj sovraštva in vojn pogasili s kristalno vodo pokore in kreposti. Ker te kreposti niste imeli v 

sebi, morate zdaj začeti gasiti ogenj s svojimi solzami in celo s krvjo. 

44 Jaz sem tisti, ki vam je hotel preprečiti jok, bolečino. Jaz sem tisti, ki želi, da se dvignete in 

zmagate nad seboj. 

45 Naj bo ponižnost eden od vaših najboljših zaveznikov pri doseganju duhovnega vzpona. Kajti 

vrata nebes, ki so kraljestvo duha, so arogantnim popolnoma zaprta. Nikoli ni šel skozi njih in mu to tudi 

ne bo uspelo, toda če bo postal ponižen, ga bom prvi pohvalil in moja milost mu bo odprla vrata v večnost. 

46 S tem, ko vam na ta način govorim prek organov intelekta, ki se ne morejo navdihovati, vam 

dajem najboljši dokaz o svoji prisotnosti in resničnosti mojega obsevanja. Zakaj torej od mene zahtevate 

dokaze z nepoštenimi nameni? Vidite, pravkar sem vam povedal, da bodo le ponižni vstopili v moje 

kraljestvo. Bodite ponižni in razumeli boste ljubezen in usmiljenje, ki ju vsebuje moja beseda. 

47 Ne izzivaj me, ker te bom vprašal, kakšno pravico si imel, ko sem videl, da si odrekel usmiljenje 

nekomu, ki te je zanj prosil. 

48 Naj moja beseda cveti v vaših srcih; še ne veste, koliko vas bo postalo mojih sejalcev. Odložite 

strah, ki ga čutite pred predsodki ljudi, kajti tisti, ki bi morali čutiti tak strah, mi ne bodo služili, da bi 

sejali to seme v srca svojih bratov. Strah je le slabost materialne narave, medtem ko sta zaupanje in vera 

lastnosti duha. 

49 Pomislite, da ste bili zelo hladni do ljubezni Kristusa, vašega Učitelja in Gospoda, toda sprašujem 

vas: Kaj je bil vzrok za to hladnost čustev? 

50 V drugi dobi sem vam rekel: "Lisice imajo brloge, ptice gnezda, Božji Sin pa nima kam glave 

položiti." In danes, ko trkam na vrata vaših src, mi nočete odpreti. Toda vse vas bom naredil za svoje 

učence, kajti moja ljubezen ne bo nikoli premagana. 

51 Ta planet, ki ga je Oče pripravil kot podobo duhovnega življenja, da bi ljudje lahko živeli sredi 

njegovih čudes ter častili in slavili svojega Stvarnika, je človek kasneje spremenil v dolino solz in krvi. Od 

takrat ta svet ostaja dolina pokore za bitja, ki so morala skozi ognjeno preizkušnjo preizkušenj in 

očiščevanj. In vendar - koliko ljudi na tej zemlji še vedno vidi nebeško kraljestvo in večnost! 

52 Tu je človeška nečimrnost postavila svoje palače in prestole, tu se je človek okronal za kralja in v 

svoji slepoti dovolil, da ga častijo, češ da je Bog. Nisem preprečil njegovih želja in mu nikoli nisem odvzel 

daru svobodne volje. Želel sem, da bi sam pri sebi odkril luč resnice in spoznal bistvo življenja. 

53 Moja Moč ni nikoli ustvarila sveta, doma ali kraja sprave, da bi kaznovala otroke, ki grešijo. Če je 

zemlja vrelec bolečine in grenkobe, je to delo ljudi. 

54 Ponovno vam povem, da je bil ta svet s svojim mirom, čudeži in razodetji na začetku podoben 

duhovnemu kraljestvu. 

55 Ali veste, kaj sem vam želel povedati, ko sem vam govoril o pokori?: Vrniti duši in temu svetu 

njegovo čistost, da bo za moje otroke to, kar sem vam namenil od vekomaj: Svet bratstva med ljudmi, v 

katerem se izvaja kult harmonije z vsemi ustvarjenimi stvarmi in duhovno čaščenje Gospoda. 

56 Sem vaš sodnik ali ne? Da, človeštvo, moja sodba je do vas neusmiljena in stroga, vendar se rojeva 

iz ljubezni do Njega, ki je avtor življenja. Lahko bi uničil vse tiste, ki so oskrunili, grešili proti mojim 
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zakonom ali jih niso ubogali, toda kakšno vrednost bi imelo, če bi vas premagal s smrtjo? Ali resnica in 

ljubezen nimata moči? 

57 Nočem mrtvih, nočem večno poslušati stokov tistih, ki jokajo za spravo. 

58 V tistih, ki so prisotni, sprejemam tiste, ki so odsotni; jutri, ko se ta beseda ne bo več slišala, bo po 

ustnicah mojih prič posredovana tistim, ki je niso slišali. Učenci, ljubite drug drugega, da bo vaše srce kot 

rešilni čoln za vaše brate. 

59 Dobra novica tega časa bo dosegla vsako srce in vsak kotiček zemlje. Sporočilo, ki sem vam ga dal 

v drugi dobi po Jezusu, je že postalo znanje človeštva. Na to blagoslovljeno seme bo padel rodovitni dež 

spiritualizma, ki bo osvetlil in pojasnil sporočilo preteklih stoletij. 

60 Ne iščite samo tistih, ki živijo srečno, ki ne poznajo greha ali bolečine; pridite k gobavcu, k 

hudodelcu, k bogokletniku in k tistemu, ki je v zmedi v svojem življenju. Ne ustrašite se bede, ki vam jo to 

bitje predstavlja navzven, ampak se takoj spomnite, da v tej osebi prebiva duh, da v njej prebiva Gospodov 

otrok, eden od vaših bratov in sester, ki ga z vami povezujejo večne in božanske vezi. Vedno ohranjajte 

mojo besedo živo v sebi, da ne boste dopustili, da bi šla bolečina mimo vas, ne da bi jo občutili ali omilili. 

61 Kdor čuti bolečino svojega bližnjega, kdor notranje doživlja preizkušnje svojega brata, mu bo 

dano, da se z njegovo molitvijo in besedami dvigne težka sprava, ki leži na tistih, za katere se uporablja ali 

s katerimi trpi. 

62 Poskrbite, da vas potrebni ne bodo našli nepripravljene, ko bodo potrkali na vaša vrata, saj potem 

vaš duh ne bo mogel pričevati o tistem, ki ga je poslal na zemljo, da bi izpolnil tako težko poslanstvo. 

63 Vaš duh mora ustvariti novo človeštvo, da bi to storil, pa se mora boriti proti zlu, ki obdaja svet. 

Pazite na otroke, krepite dobro v mladih, saj bodo nove generacije tiste, ki bodo nadaljevale vaša 

velikodušna dela. 

64 Ali mislite, da moj pogled ne odkriva brezen, v katera padejo tisti, ki začnejo živeti, in nevarnosti, 

ki prežijo na tiste, ki nimajo orožja, da bi se branili? 

65 Ljudje, ne navadite se več na pokvarjenost, borite se proti njej, ne da bi se hvalili s čistostjo, in se 

ne razburjajte nad prestopki svojih soljudi. Bodite taktni, natančni in dobrohotni v svojem govoru in 

dejanjih, in svet vas bo poslušal in bo pozoren tudi na vaše poučne besede. Ali vam moram še enkrat 

povedati, da morate ta nauk živeti, preden ga posredujete naprej? 

66 Učenci, preučujte mojo besedo, da boste odkrili njeno bistvo. Postavljam vas za prve varuhe tega 

razodetja, ki ga boste jutri razkrili svetu. 

67 Zdi se, da v tem razodetju ni nič velikega, vendar boste v prihodnosti videli, kakšen pomen bo 

imelo za človeštvo. 

68 Med temi ljudmi so učenci vseh vrst; nekateri se zavedajo veličine tega dela in že čutijo pretres, ki 

ga bo njegov pojav povzročil v svetu; drugi so zadovoljni, da verjamejo, da je to dobra pot, obstajajo pa 

tudi tisti, ki ne morejo odkriti veličine tega nauka in ki dvomijo o njegovi zmagi in vstopu v človeška srca. 

Povem vam, da je to dragulj, ki sem vam ga zaupal in katerega božanskih žarkov svetlobe niste hoteli 

prepoznati, ker niste razumeli mojega nauka. 

69 Ne pozabite, da so že v njegovem času ljudje dvomili v Kristusovo besedo, saj so Jezusa obsojali 

na podlagi njegovega porekla in oblačil ter ko so izvedeli, da je bil sin tesarja iz Nazareta in revne ženske - 

ki se je pozneje podal na pot v družbi revnih galilejskih ribičev, da bi oznanjal nauk, ki se jim je zdel 

čuden - niso mogli verjeti, da je ta potujoči pridigar, ki je hodil od vasi do vasi in razkazoval skromna 

oblačila, Kralj, ki ga je Gospod obljubil izraelskemu ljudstvu. 

70 Te navedbe vam podajam zato, ker ljudje iščejo zunanji sijaj, ki zaslepi čute, da bi lahko verjeli v 

veličino tistega, kar je mogoče videti in občutiti le z duhom. 

71 Moral sem preliti svojo kri, dati svoje življenje in ponovno vstati, da bi ljudje odprli oči. Kakšen 

kelih naj zdaj pije Moj Duh, da boste verjeli vame? Človeštvo: Česa ne bi storil, da bi te rešil? 

72 Za pogovor z vami je na voljo še malo časa. Vem, da bodo tisti, ki še niso opazili moje 

manifestacije, pozneje to razumeli in nato s trdno vero sprejeli svoje poslanstvo. 

73 Prihajam oborožen s potrpežljivostjo; sem Učitelj tistemu, ki prihaja zaradi mojega nauka; sem 

Zdravnik tistemu, ki v meni išče le zdravje; sem prizanesljiv Sodnik tistemu, ki je veliko grešil in nato s 

ponižno sklonjeno glavo pride pred moje obličje, da bi me prosil odpuščanja. Jutri, ko bodo videli, da so 

njihove želje izpolnjene, bodo njihove ustnice govorile, da bi poučile nevedneže. Prišli bodo k Božjemu 
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zdravniku, vendar le zato, da bi prosili za balzam in tolažbo za trpljenje svojega bližnjega, prav tako pa se 

bodo obrnili na Mojo pravičnost, da bi posredovali za tistega, ki jih je užalil. 

74 Povedal sem vam, da morate biti najprej vajenci in učenci, če želite postati mojstri. 

75 Spremljajte in molite, da ne boste padli v skušnjavo. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 90  
1 Jaz sem popotnik, ki trka na vrata vaših src. Trkam in ne veste, kdo je; odpirate in me ne 

prepoznate. Sem kot popotnik, ki pride v vas in ga nihče ne pozna, kot tujec, ki pride v tujo deželo in ga ne 

razumejo v njegovem jeziku. Tako se počutim med vami! Kdaj boste začutili mojo navzočnost? O ljudje, 

kdaj me boste spoznali, kakor so svoj čas Jožefa spoznali njegovi bratje v Egiptu? 

2 Jožefa, Jakobovega sina, so njegovi bratje prodali trgovcem, ki so bili na poti v Egipt. Jožef je bil 

še majhen, a je že pokazal velik dar prerokovanja. Zavist se je polastila njegovih bratov, ki so se ga 

znebili, misleč, da ga ne bodo več videli. Toda Gospod, ki je bdel nad svojim služabnikom, ga je zaščitil in 

ga naredil velikega pred egiptovskim faraonom. Mnogo let pozneje, ko sta svet prizadeli suša in lakota, je 

Egipt po Jožefovih nasvetih in navdihih nakopičil dovolj zalog, da se je lahko uprl obisku. Nato so 

Jakobovi sinovi prišli v Egipt iskat hrano. Zelo so se prestrašili, ko so spoznali, da je njihov brat Jožef 

postal faraonov minister in svetovalec. Ko so ga zagledali, so mu padli na kolena k nogam v kesanju 

zaradi svojega prestopka in spoznali, da so se bratove prerokbe uresničile. Tisti, za katerega so mislili, da 

je mrtev, je bil tu pred njimi poln moči, kreposti in modrosti. Prerok, ki so ga prodali, jim je dokazal 

resničnost prerokbe, ki mu jo je Gospod položil na usta, ko je bil še otrok. Brat, ki sta ga trpinčila in 

prodala, jima je odpustil. Ali razumete, ljudje? Zdaj veste, zakaj sem vam povedal ta dan: Kdaj me boste 

prepoznali, kot je Jožef prepoznal svoje brate? 

3 Tudi jaz sem vam nekoč dal prerokbe, tudi jaz sem bil prodan in izročen v smrt. Toda ne pozabite, 

da sem vam rekel, da bom spet prišel. Zakaj me torej ne sprejmete zdaj, ko trkam na vaša vrata? Ali bo 

treba, da se na zemlji pojavita suša in lakota, kot sta se pojavili takrat, da me boste končno poiskali? 

4 Koliko sem vam govoril in vam dal od začetka časov, da bi vas rešil zla in vas pripeljal do 

popolnosti. Vendar še vedno potrebujete čas, da pridete na vrh gore, kjer vas čakam, da vas varujem kot 

dragulje, ki so zrasli iz moje ljubezni in se vračajo k meni. 

5 Vsi ljudje vedo, da sem Oče vseh ustvarjenih stvari in da je usoda bitij v meni. Vendar nisem bil 

deležen niti njihove pozornosti niti spoštovanja. Tudi oni ustvarjajo, tudi oni so gospodarji in verjamejo, 

da imajo moč nad usodo svojih sosedov - zakaj bi se torej klanjali meni? 

6 Tako je človek preizkušal mojo potrpežljivost in izpodbijal mojo pravičnost. Dal sem mu čas, da je 

našel resnico, vendar od mene ni hotel sprejeti ničesar. Prišel sem kot Oče in nisem bil ljubljen; nato sem 

prišel kot Učitelj in nisem bil razumljen; ker pa je treba rešiti človeštvo, zdaj prihajam kot Sodnik. Vem, 

da se bo človek uprl moji pravičnosti, ker me ne bo razumel niti kot sodnika in bo rekel, da se je Bog 

maščeval. 

7 Želim si, da bi vsi razumeli, da Bog ne more biti maščevalen, ker je njegova ljubezen popolna. 

Tudi bolečine ne morem poslati jaz, temveč jo s svojimi grehi privabljate vi sami. Moja božanska 

pravičnost je nad vašim trpljenjem in celo nad vašo smrtjo. Bolečine, ovire in neuspehi so preizkušnje, ki 

si jih človek nenehno nalaga, sadovi njegove setve pa so tisti, ki jih postopoma žanje. Zame je dovolj, da v 

vsaki od teh življenjskih kriz pustim, da moja luč doseže vašega duha, da bi ta dosegel odrešitev. 

8 Mnogi ljudje pravijo, da ne razumejo Kristusovih naukov, da ne vedo, od česa naj se odvrnejo in 

kam naj usmerijo svoje korake. Toda vprašam jih: Ali se vam ti nauki zdijo previsoki? Zdaj me poslušajte 

in jih boste razumeli. 

9 Vedel sem, da se moram vrniti in vam razložiti vsa ta učenja. Zato sem vam rekel, da bo prišel Duh 

resnice in vam razložil vse skrivnosti, da boste razumeli, česar niste razumeli. To je čas, ko Duh resnice 

lebdi nad vsem mesom in nad vsakim duhom. Dovolj je, da se osredotočite na najgloblji del svoje vesti, da 

bi slišali moj glas. Vendar sem vam kot prvi sad tega časa želel dati svoje oznanilo s pomočjo človeškega 

organa razuma, da bi bilo to sporočilo seme, ki bi vam dalo trdnost in vero na poti vašega razvoja. 

10 V tem času vam dajem ljubezen, mir in duhovno vzgojo, vaše srce, ki je revno in potrebuje vse to, 

pa se očisti, da lahko sprejme božanski dar. 

11 Kar so mogočni ljudje in tisti z velikim znanjem zavrgli, sprejmejo ponižni, in kar je bilo v 

razkošnih palačah prezirano, pride do revnih koč in je sprejeto z veseljem. 

12 Vi, ki ste se naveličali dolgega čakanja in tolikega trpljenja, pridite k meni. Vse sem pripravil in 

vse je pripravljeno za ta trenutek. Veter sem obdaril z dišavami, da bi lahko dihali moj poživljajoči dih, saj 

se vam želim približati z neskončno ljubeznijo. 
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13 Otroci mogočnežev mi rečejo, ko slišijo moj klic na svojih vratih: "Pridite jutri spet, ker danes ni 

prostora za vas!" Ljudje preprostega uma pa mi pravijo: "Pridi k nam, Učitelj, pridi in s svojo 

navzočnostjo obdaruj našo kočo. Ne glej na naše sramotne madeže. Ti, ki si obiskal hišo grešnice 

Magdalene, podeli nam srečo, da te vidimo." 

14 Ko me doseže ta nujni, a ponižni klic, se približam tem srcem, ki so pripravljena na to uro, in 

vstopim vanje, kot da bi bila svetišče. 

15 Med vami odkrivam tiste, ki so maziljeni s solzami bolečine, tiste, ki so trpeli preganjanje, ki so 

prenašali ponižanje. 

16 Prihajam, ker ste me poklicali v tišini svojih (notranjih) bojev in razočaranj; vendar boste cenili, da 

sem prišel na vaš klic brez odlašanja, kakor pastir pohiti, ko zasliši bečanje ovce, ki je zablodila ali je v 

nevarnosti. 

17 Poklicali ste me z veliko vero, neutrudno ste me iskali in resnično vam povem, da vas vaša vera ni 

mogla prevarati. 

18 Zavedajte se, da izlijem svoje blagoslove kot poplavo ljubezni na vse, ki znajo verjeti in čakati. 

Prisluhnite mojemu glasu, ki prihaja k vam kot ljubezenska pesem, da pozabite na trpljenje in vam odpusti 

vse, kar je bilo tako grenko in kar je vaše srce po malem nabiralo na poti življenja. 

19 Učite se čutiti mojo duhovno navzočnost v svojih srcih in to spoznanje je za nekatere kot oddih, za 

druge kot oaza. Iščem vse, vendar sem najprej prišel v naglici, da bi se razkril med tistimi, ki me niso 

zanikali, ko so me slišali, ki so znali prenašati posmeh svojih bratov in sester, ker so z menoj. 

20 Bodite potrpežljivi v preizkušnjah in pričevali boste o mojem delu; pričeval pa bom tudi o svojih 

zvestih učencih, da bo človeštvo razumelo, da stojijo v resnici. 

21 Ne le vi boste priče Mojega dela, ne le moški in ženske Mojega ljudstva bodo priče Mojega 

prihoda, ampak bo vse govorilo o Mojem prihodu in pričalo o Mojih resnicah, kakor se je zgodilo v tistem 

drugem času, ko je bilo v uri smrti na križu celo sonce skrito, zemlja se je tresla in ves Jeruzalem je bil 

opustošen in žalosten. 

22 Preljubi učenci, ne jokajte več zaradi mene, vaše solze se bodo spremenile v blaženost, saj boste še 

vedno jokali od neskončnega veselja, ko boste doživeli zmago mojega nauka na zemlji, in nihče vam ne bo 

mogel vzeti te blaženosti. Zaenkrat še naprej sedite na tem duhovnem banketu in jejte sladki kruh 

življenja. 

23 Uživajte v tem prazniku, ki se zrcali v vašem duhu, da boste v trenutku, ko boste dosegli občestvo 

z menoj, pozabili na svoje stiske. Tvoje rane se bodo zacelile in odpočili si boš od dela. Vaše srce bo v teh 

trenutkih sijalo kot hiša, okrašena za praznik, in niti najbolj kraljevske palače na zemlji ne bodo imele 

takšnega sijaja, kot ga ima vaš duh ob tej uri. 

24 Blagor krotkim po srcu, kajti njihovo je nebeško kraljestvo. 

25 Blagor tistim, ki globoko trpijo, ko je Pastir užaljen. Vendar se ne bojte zame, ampak za sebe, ki 

jih lahko bolečina res potlači in skušnjava premaga. 

26 Osvežite se, ko me poslušate in me vprašate: "Učitelj, zakaj si izbral prav nas, čeprav smo tako 

majhni in šibki?" Vendar vam odgovarjam: vaš Gospod se nikoli ne moti. 

27 Spoznajte, da vam je vaše srce, še preden ste me prvič prišli poslušat, ko niste vedeli ničesar o 

mojem prihodu, že kazalo, da bo Mojster poslal svojo luč v svet kot svetilnik, ki vodi brodolomce sredi 

viharja. 

28 Poklical sem vas, da bi vas naredil za svoje delavce in vas poslal na pot, da bi oznanjali to veselo 

novico. Najprej pa pričakujem, da se naučite odpustiti svojim sovražnikom, vsem tistim, ki so vam nadeli 

trnjeve krone, vsem tistim, ki so vam dali piti žolč in kis, da boste lahko rekli, da ste zdaj dovolj močni, da 

greste ven in raztrosite seme duhovnosti. 

29 Ko bo to res, se boste lotili sejanja, in čeprav boste na svoji ozki poti duhovnih misijonarjev 

naleteli na trpljenje in grenkobo, vas čakajo tudi velike radosti, ki vas bodo nadomestile. Ko greste sejati 

moje seme ljubezni, molite in verjemite. Včasih boste jokali, po drugi strani pa vas bo veliko stvari 

razveselilo, če boste izpolnjevali moj zakon. 

30 Pri vsakdanjem delu boste srečevali solze in veselje, dokler ne boste prišli do konca svojega 

potovanja pokore in prišli v obljubljeno deželo, kjer vladajo mir, harmonija in popolna sreča. 
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31 Včasih bo vaša čaša polna medu, drugič grenkobe, toda ponavljam vam, da tisti, ki moli, bdi in 

zaupa vame, ne bo podlegel slabosti, ker bo njegovo srce polno vere in me nikoli ne bo mogel zanikati, saj 

bodo njegove ustnice neomajno oznanjale mojo resnico na zemlji. 

32 Žalostna in oddaljena je pot, toda moja ljubezen bo pogasila žejo tvojega srca. Ne pozabite, da sem 

vedno prišel k ljudem, ko sem videl, da so tik pred smrtjo zaradi lakote ali žeje. 

33 Ta, ki je vedno prihajal k vaši odrešitvi, vam govori v tem trenutku: Kristus, Božanska obljuba, ki 

je v Jezusu postal človek v drugi dobi, Božanska beseda, ki je postala človekova beseda; Duh Ljubezni, 

Luči in Modrosti, omejen v žarek, ki se prek vesti dotika človekovega duha in uma, da bi ga naučil 

prenašati Moje misli. 

34 Nekateri mi v svojih srcih pravijo: "Gospod, kako si lahko na tak način prišel v naša srca?" - O, 

moji otroci! Ali niste včasih videli matere, ki bi šla v umazan del mesta, kjer bi eden od njenih otrok 

vzdihoval in jo prosil, gnil v umazaniji ali bedi? 

35 Samo te matere bi vam lahko povedale, kako so čutile utrip srca izgubljenega otroka, ki jih je 

klical, prosil za njihovo prisotnost in materinsko ljubezen ter zaupal v njihovo odpuščanje. 

36 In jaz, ki sem On, ki je utelešenje vsake ljubezni, v katerem je ljubezen vseh očetov in vseh mater, 

bi lahko ostal neobčutljiv za klic vašega duha? Ali naj ne hitim na kraj - kakršen koli že je -, kjer je eden 

od mojih otrok na milost in nemilost prepuščen pogubi in me kliče? Kako malo veste o meni, čeprav sem 

vam izkazal svojo ljubezen v tako številnih in tako neomejenih oblikah! 

37 Ali se ne spomnite, kolikokrat sem izkazal svojo ljubezen ne le tistim, ki so verjeli vame, ampak 

tudi tistemu, ki me je izdal, in tistim, ki so me preganjali in obsojali? Zdaj me lahko vprašate, kaj me je 

spodbudilo, da sem dovolil vse te posmehljivke. Jaz pa vam odgovarjam: potrebno je bilo, da sem jim 

pustil popolno svobodo mišljenja in delovanja, da bi imeli primerne priložnosti za razodevanje sebe in da 

bi vsi izkusili usmiljenje in ljubezen, ki sem ju učil svet. 

38 Jaz nisem premaknil Judovega srca, da bi me izdal; bil je orodje zle misli, ko je bilo njegovo srce 

napolnjeno s temo. Toda zaradi nezvestobe tega učenca sem razkril svoje odpuščanje. 

39 Ne bi bilo treba, da bi me eden od mojih izdal, da bi vam dal ta zgled ponižnosti. Mojster bi jo 

pokazal ob vsaki priložnosti, ki bi mu jo ponudili ljudje. Temu učencu je pripadla vloga orodja, s katerim 

je Učitelj svetu pokazal svojo božansko ponižnost, in tudi če ste mislili, da je bila Jezusova smrt posledica 

slabosti tega človeka, vam povem, da se motite, saj sem se vam prišel popolnoma podariti, in če se ne bi 

zgodilo na ta način, ste lahko prepričani, da bi se zgodilo na drug način. Zato nimaš pravice preklinjati ali 

obsojati tistega, ki je tvoj brat, ki mu je v trenutku teme zmanjkalo ljubezni in zvestobe, ki ju je bil dolžan 

svojemu Učitelju. Če ga krivite za mojo smrt, zakaj ga ne blagoslovite, ker veste, da je bila moja kri prelita 

za odrešenje vseh ljudi? Bolje bi bilo, če bi molili in prosili, da nihče od vas ne bi padel v skušnjavo, kajti 

hinavščina pismoukov in farizejev je še vedno prisotna na tem svetu. 

40 Na vas je, da molite in bdite, da bi bili vedno orodje luči in nikoli ne bi služili temi. Vedno bom 

imel priložnost, da temu nevernemu in materialističnemu človeštvu pokažem resnico vsega, kar sem mu 

razkril. 

41 Tako kot v preteklosti tudi danes človeku prepuščam svobodno odločitev lastne volje, tako da 

izkoristi dar svoje volje in pride k meni po lastni volji. 

42 Ustvaril sem vas svobodne - ne za zlo, ampak svobodne kot tok vode, kot rast rastlin, kot petje 

ptic. 

43 Takrat ljudi nisem vabil, da bi me klicali ali iskali, niti se nisem upiral, ko so me zavračali. Dovolil 

sem jim, da izpolnijo svojo voljo, da bi nato izpolnil svojo voljo nad vsemi ustvarjenimi stvarmi. S tem 

vam želim povedati, da vam bom dovolil, da pridete k meni z uporabo vaše volje. Kajti če boste to 

čudovito moč, ki ohranja človeštvo v gibanju, poskušali prisiliti v drugo smer, ne boste dosegli popolnosti. 

Zato poskrbite, da bo vaša volja moja, in dosegli boste končni cilj poti, ki je Srce mojega Očeta. 

44 Klical vas bom kot vedno, ne da bi se utrudil, in moj glas bo dan za dnem ljubeče ponavljal: 

"Pridite k meni." Ampak za vas, da bi slišali moje 

Ko slišite ta klic, morate očistiti svoje srce, da zlovešče sile, ki nasprotujejo kreposti, čistosti in dobroti, v 

vas ne bodo našle sorodstva in vas ne bodo mogle uničiti, čeprav vas bodo skušale. 

45 Vrata mojega kraljestva so odprta, skozi njih se pretakajo velike poplave svetlobe, ki s svojim 

sijajem dosežejo ta svet in iščejo srca, misli in duhove, da bi se v njih naselili. 
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46 Na vse vas opozarjam vnaprej, saj sem vam že povedal, da bo prišlo do boja in da se bo moj nauk 

boril na različne načine. Veliko je tistih, ki si bodo prizadevali, da bi izginil z zemlje; toda preden bi 

izginil Moj nauk, bi morala najprej izginiti zadnja duša, to je zadnje človeško bitje na tem svetu. 

47 Ne bojte se, če vas bodo označili za bogokletne, ko boste rekli, da je bil tisti, ki vam je govoril v 

Duhu, sam Kristus. Tudi ko je Jezus v drugi dobi rekel, da je Božji Sin, so bili ljudje ogorčeni. Odpustil 

jim bom njihovo nejevernost in jim dovolil, da me imenujejo tako, kot jim je najbolj všeč. 

48 Mnogi bodo zanikali, da sem vam govoril skozi usta grešnih ljudi. Toda potem jim bom rekel: Ne 

osredotočajte se na posodo, ocenite vsebino in potem bom izlil čistost svojega nauka na srce svojih 

zanikovalcev. Spoznale me bodo, saj imam znamenje, po katerem kličem svoje ovce, in prepoznale bodo 

glas svojega Pastirja. 

49 Prišli bodo in me preizkušali, ker vam želijo dokazati, da ste v zmoti. Če jim ne povem svojega 

imena, bodo rekli, da nisem jaz, in če bom na njihova vprašanja odgovarjal s slabimi nameni, me bodo 

zanikali s še večjo gorečnostjo. 

50 Tedaj jim bom rekel: Kdor hoče vstopiti v kraljestvo luči, ga mora iskati s srcem. Kdor pa želi 

živeti, ne da bi me priznal, bo svojemu duhu prikril božansko znanje in tako povzročil, da bo vse, kar je 

jasno in svetlo razodetje, zanj skrivnost in skrivnost. 

51 Dajem vam svoj mir, ne tistega, ki vam ga obljublja svet, ker ni resničen, ampak samo tistega, ki 

vam ga dam čutiti. S seboj nosite moj mir, saj vem, da je pot, po kateri hodite, posuta s trnjem. Človeštvo 

pluje v oceanu trpljenja. Greh je sproščen in nimate dovolj moči, da bi se borili proti vsem tem težavam. 

Zato sem vam prišel dati moč in vas popeljati iz tega kaosa. Kadarkoli se izgubite in začutite nemir, se v 

svoji globoki zmedenosti vprašate, ali je to Moja pot, a odgovorim vam, da vam vedno pokažem pravo 

pot. 

52 Neko neverno srce me danes sprašuje: "Ali si ti, Učitelj, ki nam govoriš?" In jaz mu odgovarjam: 

To sem jaz, v duhu in resnici, ki se ti ponižno razodevam v mejah tvojega razumevanja, da bi me spoznal 

in bi te razsvetlila ta luč, da bi te očistila in pripravila tvoje srce, ga oživila in mu pokazala duhovno 

življenje, ki ga pričakuje. 

53 V tem času odpiram knjigo svojih navodil. Želim, da ostane odprta pred vašimi srci in da si 

neutrudno zapomnite njene nauke. Dajem vam navodila, kajti zdaj je ura, ki jo je nakazala moja ljubezen, 

ko vas bom naredil lastnike modrosti, ki je vaša. 

54 Čisti ste izšli iz mene, vendar ste sčasoma umazali svojo dušo, po očiščenju in težavah pa ste prišli 

k meni in jaz vam vračam vrednost in milost, ki ste ju izgubili. Označujem vas s pečatom svetlobe, da vas 

bodo vaši soljudje lahko prepoznali. Poklical sem vas za učence in želim, da se zgledujete po tistih iz 

druge dobe. Se ne strinjaš, da sem te izbral? - V tišini mi rečeš: "Zgodi se tvoja volja". Ne morem vam še 

dovoliti, da bi prevzeli moje mesto, niti niste dovolj usposobljeni za poučevanje. kaj bi lahko prenašalec 

glasu, tudi če ima dar Besede, če ga Moj Žarek ne bi razsvetlil? Še vedno so nerodni in so pripravljeni le 

sprejeti moj navdih in ga posredovati naprej, njihovo srce pa še ni izvir usmiljenja in ljubezni, ker so 

neizkušeni. Blagor tistim, ki so občutili vero, ko so slišali mojo besedo, in mi, ne da bi jim dal velike 

dokaze, izkazujejo hvaležnost. 

55 Nihče ni prišel po naključju, jaz sem vas pripeljal sem. Če pa ste se pogovarjali z menoj, ste mi 

dolžni, da me prepoznate in ljubite. - Moški in ženske, ki ste do danes živeli v čudovitih bivališčih, ali mi 

želite slediti? Ali ne veste, da ste označeni kot moji izbranci in da je moja volja, da služite pri mojem delu? 

Tudi če ste zelo ljubili svet, morate danes ljubiti duhovno življenje, služiti bratom in sestram ter na njem 

graditi veselje do življenja. Če pa vas sorodniki in prijatelji zaradi te duhovne izpolnitve napačno 

ocenjujejo, ne občuti bolečine, bodi močan in si me vzemi za zgled. 

56 Ko sem živel med vami v drugi dobi, sem ugotovil, da so moji otroci zaradi svojega znanja in moči 

postali arogantni. Želel sem, da bi moja beseda vstopila v njihova srca, a sem ugotovil, da so brezbrižni do 

darov Svetega Duha. Vendar se nisem obrnil z njihove poti zaradi tega. Da bi jim pomagal spremeniti 

njihova trda srca, sem jim pripravil preizkušnje, da bi jih razsvetlil. 

57 Ob neki priložnosti je prišel eden od tistih, ki so slišali mojo besedo, ne da bi ji verjel. Prišel je 

poln strahu in na njegovem obrazu se je zrcalil obup, ker ni mogel najti sredstev, da bi povrnil zdravje 

svoji ženi, ki je umirala. Ko se je zaman posvetoval s svojo znanostjo, ne da bi odkril zdravilo za bolezen, 

ki je hotela končati življenje njegovega sopotnika, se je, premagan od bolečine, obrnil name in rekel: "Ali 
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si Ti tisti, ki ozdravljaš?" Odgovoril sem mu: "Kaj je tvojemu srcu drago, dobri mož?" Nato je spregovoril 

in prosil za ozdravitev svoje žene. Rekel sem mu: "Morda je moje znanje neuporabno in moč, s katero sem 

obdarjen, neučinkovita?" Toda sledil sem njegovim korakom, prišel do tabora neozdravljivo bolnih in se 

dotaknil njenega čela. Mož je gledal nezaupljivo, medtem ko si je ona povrnila zdravje. Žena je vstala in 

ozdravela, ob popolnem spoznanju je jokala od veselja, se vrgla na tla in mi rekla: "Učitelj, ti si božanski 

zdravnik, naš Bog. Zakaj te ne prepoznajo in ti ne sledijo, čeprav delaš take čudeže?" "Počakaj, ženska," 

sem ji odgovoril, "potrebno je, da grem od tebe, da bi me razumeli; toda tisti, ki že prepoznavajo mojo 

resnico, so izbrani." 

58 Enako bo tudi v tretjem veku. Mnogi, ki so bili neposredno priča mojim manifestacijam in 

čudežem, niso verjeli. Toda čas teče in dogodki, ki se bodo zgodili, bodo govorili in pričali o vseh teh 

čudežih, a tudi takrat bodo še vedno zahtevali nove dokaze. Drugi so mi sledili od prvega trenutka in so z 

menoj. To so tisti, ki živijo bolj za svojega duha kot za svoje telo in ki niso čakali, da ne bom več govoril, 

da bi razumeli, kdo jih je učil. 

59 Če se vi, moji učenci, z malo vere lotite dela za človeštvo, boste delali čudeže, saj vas bom 

uporabil, da boste tistim, ki to zahtevajo, dali dokaze po moji volji. 

60 Ko bo prišel čas, v rokah mojih izbrancev ne bo knjig, saj jih bodo njihova vera in dobra dela 

pripeljala do izpolnitve njihove usode. 

61 Nihče, ki mi želi slediti, naj se ne boji sodbe svojih bratov in sester. Mnogi prestrašeni mi pravijo: 

"Kako naj ti sledim? Če bodo moji starši, moji sorodniki, moji prijatelji izvedeli, da sem slišal to besedo, 

me ne bodo več poznali in me bodo izobčili iz svojega okolja." Mojster govori tem srcem in jim pravi: 

Vsi, ki so z menoj, niso pomirjeni s svojimi lastnimi; da bi mi sledili, so prestali trpljenje. Toda sprašujem 

tiste, ki so jim povzročili muke: Kaj hudega so vam ta bitja storila? Zakaj si jih spravil v jok? 

62 Prihaja čas večje pravičnosti in strogosti. Želim, da do takrat v svojih bližnjih posejete dobroto in 

dela resnice, da boste lahko poželi njihove sadove. Ne pričakujte, da bo svet plačal za vaša dela 

usmiljenja. Naj vašo ljubezen do ljudi nagradim s svojim blagoslovom. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 91  
1 Vi, ki ste prišli sem v želji po duhovni hrani, pridite bliže, in če ste utrujeni, ostanite v senci tega 

drevesa, da se okrepite. Ko ste žalostni, prisluhnite petju slavca v drevoredu, in ko ga boste poslušali, 

boste v srcu začutili sladko tolažbo. 

2 Če koga od vas prevzame nevera, mu tega ne bom očital in ne bom obsodil svetovnega nazora ali 

veroizpovedi, ki mi jo ponuja v globini svojega srca. 

3 Moj glas prihaja do vašega duha in vam govori, naj greste naprej in z vero hodite po prostrani 

puščavi življenja, vedno spodbujeni z božansko obljubo, da boste dosegli resnično obljubljeno deželo, ki 

je duhovno kraljestvo. 

4 Poslušajte in si vtisnite mojo besedo v srce, da bo spomin nanjo neizbrisen. Zagotavljam vam, da 

ko bo prišla zame določena ura, ko ne bo več mogoče slišati mojega glasu v tej obliki, bodo prišla zadnja 

navodila, ki vam jih bom dal prek glasnika. Zato ga morate varovati kot najdragocenejši zaklad. Ko 

nastopi ta ura - slovesno za Mojstra in učence -, naj vaš pripravljen duh ostane miren, zatopljen v 

kontemplacijo in molitev, kajti prav v teh trenutkih bo razumel način, na katerega bo pozneje prejel 

duhovne navdihe. 

5 Želim, da še preden se to oznanilo v obliki, v kateri sem se vam zdaj predstavil, konča, razumete 

njegov globok pomen in njegovo zunanjo obliko, da ga boste lahko jutri razložili tistim, ki me še niso 

slišali. Vaše pričevanje bo veljalo za resnično, če ga boste potrdili z dejanji ljubezni do bratov. 

6 Pripravite se, da boste lahko ob razlagi Mojih manifestacij rekli, da ni bilo potrebno, da se Moj 

Duh v vsej svoji polnosti spusti na um nosilca glasu, ker je neskončen. Žarek moje svetlobe je bil dovolj, 

da je njegovemu umu posredoval navdih. Prav tako ne smete pozabiti povedati, da so v kratkem času 

mojega pojavljanja moji glasniki imeli dar duhovnega navdušenja - dar, ki jim je omogočil, da so postali 

orodje in prenašalci moje besede. 

7 To je bil - na kratko in preprosto povedano - način, na katerega so moji glasniki v tem času 

človeštvu posredovali moje duhovno sporočilo. 

8 Da pa ne bi zapadli v fanatizem in trmasto vztrajali pri mnenju, da sem ljudem tega časa govoril le 

s posredovanjem glasnikov, želim, da veste, da je vsako človeško bitje, ki ima nalogo voditi množice, 

ljudstva ali narode, sredstvo, s katerim govorim človeštvu. 

9 Moja ljubezen je nad razlikami religij, doktrin, jezikov in kultur, saj mi je dovolj, da najdem 

duhovno pripravo v tistem, ki se pripravlja, da bo sporočilo namenil svojim bližnjim. Potem ga moja 

skrbna ljubezen uporabi kot posrednika, da bi po njem oznanila svojo resnico. 

10 Ko iz ust govornika slišite besede, ki imajo globok pomen ali zaradi katerih se zatresejo skrite 

strune srca poslušalcev, imate dokaz, da je bil govorec duhovno pripravljen in nadarjen. Predvsem pa 

imate dokaz, da sem ga navdihnil jaz. Če pa slišite govornike govoriti besede, ki vsebujejo neresnico - ne 

glede na to, kako sijajne in evfonične so v svoji obliki - bodite prepričani, da ni bilo duhovne priprave in 

da ni bilo mojega navdiha. 

11 Zdaj vam bom kmalu prenehal posredovati to sporočilo, ki bo, ko bo prišel njegov čas, prineslo 

duhovno prebujenje narodov, saj bo ljudi naučilo razlikovati duhovno od zgolj človeškega ter ločiti 

glasnejše, višje, čisto in svetleče od vsega tistega, kar vsebuje le nepopolnost, nepoštenost ali laž. 

12 Moja ljubezen kot Moj učitelj je vedno skrbno skrbela za navodila, ki so jih ljudje potrebovali, in 

vedno sem jim prihajal govoriti v skladu z njihovo duhovno zrelostjo in intelektualnim razvojem. 

13 Prišel sem k vam, ker sem videl, da beseda ljudi in nauki, ki ste jih ustvarili, ne potešijo goreče 

žeje vašega duha - žeje po svetlobi, žejne resnice, večnosti in ljubezni. Zato sem se postavil med vas in 

služim ponižnim, nevednim in neizobraženim ljudem, da bi padli v vznesenost uma in duha, tako da bi iz 

njihovih ust prihajalo sporočilo tretjega veka. Da bi bili vredni sprejemati in prenašati moje božanske 

misli, so se morali boriti proti materializaciji in skušnjavam sveta. Na ta način so v kratkih časovnih 

obdobjih, v katerih so svoje duševne organe ponudili božanskemu navdihu, potisnili nazaj svojo osebnost 

in kaznovali svojo nečimrnost ter tako omogočili, da je iz njihovih ust prišla beseda, polna modrosti, 

nežnosti, pravičnosti, balzama in miru. 

14 Vedno bodo obstajali tisti, ki ne bodo mogli razumeti, kako je mogoče, da nosilci glasu v besedah 

izrazijo toliko znanja in v misli množice poslušalcev vlijejo toliko življenjske esence, ne da bi se Moj Duh 
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spustil v te misli in bi jih osvetlil le žarek Moje svetlobe. Na podlagi tega vam povem, da tudi kraljevski 

zvezdi, kot vi imenujete sonce, ni treba priti na Zemljo, da bi jo osvetlila, saj svetloba, ki jo od daleč 

pošilja na vaš planet, zadostuje, da ga oblije s svetlobo, toploto in življenjem. 

15 Prav tako Očetov Duh kot sonce neskončnega sijaja osvetljuje in oživlja vse s svetlobo, ki jo 

pošilja na vsa bitja, tako duhovna kot materialna. 

16 Razumite torej, da je tam, kjer je moja luč, prisoten tudi moj Duh. 

17 Ta pojasnila si zapomnite, kajti jutri boste vi tisti, ki boste morali uporabiti te primere, da bi svojim 

soljudem pojasnili naravo Mojega razodevanja skozi človeški organ razumevanja. 

18 Tako bodo zlahka razumeli, kako Moj Duh, ne da bi se v obilju spustil na katerega koli od teh 

organov intelekta, daje čutiti Svojo prisotnost z duhovnimi vibracijami, ki jih pošiljam svojim nosilcem 

glasu. 

19 To je moja očetovska ljubezen, ki prihaja k vam v tem času in se spremeni v človeško besedo, ko 

se dotakne uma nosilca glasu. 

20 Odprite vrata templja, ki ga imate v najglobljem delu svojega bitja, in uzrite nevidno. Veselite se, 

da sem vam približal duhovno, za katero ste mislili, da je tako daleč. 

21 O ljudje, ki ste sestavljeni iz množice učencev tega duhovnega nauka, kako zelo se osvežujete na 

straneh Knjige moje modrosti, ne da bi kdaj prišli do konca! 

22 Prav modrost je dar in največja dediščina Duha, ki vzpostavlja njegovo večno slavo in blaženost. 

23 Tako kot sem za vaš človeški um oblikoval svet neizčrpnih navodil, sem za vašega duha ustvaril 

nebesa večne in neskončne modrosti. 

24 Pred vašimi očmi se kaže nov del poti, ki jo morate prehoditi, jaz pa vam puščam obilo svojih 

navodil, da boste na to pot stopili s trdnim korakom, ki vas bo vodil v večnost. 

25 Dobro vem, da se vsi ljudje hkrati ne zavedajo resnice tega sporočila; nekateri bodo verjeli, da je 

pravi čas, da me sprejmejo, drugi pa bodo dvomili o mojem sporočilu, ko bodo izvedeli, na kakšen način 

je bilo sprejeto. Resnici na ljubo bodo rekli, da je preveč presenetljivo, da bi se Božji Duh lahko razkril 

prek človeškega uma. Nato jih vprašajte, ali ne mislijo, da je bilo presenetljivo tudi to, da je Božja beseda 

v Jezusu postala človek - dejstvo, ki so ga vedno imeli za najvišjo resnico. 

26 Videli boste, da bodo takoj, ko bodo o tem razmišljali, razumeli, da sem vam dal največji dokaz 

svoje ljubezni do vas, ko sem postal človek v drugi dobi, in da sem se zdaj, ko sem se manifestiral skozi 

človeški organ uma, to storil zato, da bi vas vodil k dialogu med duhom in duhom, ki bo popolna oblika, v 

kateri bodo otroci lahko komunicirali s svojim nebeškim Očetom. 

27 Govori vam Beseda, ista, ki je govorila v Jezusu v drugem veku, kajti Božja beseda je večna in 

vsemogočna. Govoril sem vam po Jezusovih ustih ter po ustih prerokov in apostolov, tako kot vam 

govorim zdaj po posredovanju teh glasnikov in kot bom govoril neposredno vašemu duhu, ko boste 

vstopili v čas duhovnega vzpona. 

28 To je bil Kristus, Božja beseda, ki je govoril skozi usta Jezusa, Čistega in glasnega. 

29 Človek Jezus se je rodil, živel in umrl, Kristus pa se ni rodil, ni odraščal v svetu in ni umrl, saj je 

Glas ljubezni, Duh ljubezni, Božanska beseda, izraz Modrosti Stvarnika, ki je bil vedno v Očetu. 

30 Ko je Kristus govoril v Jezusu, se je njegov glas slišal povsod, saj je govorila večna Beseda, glas 

vašega Očeta. Vse to morate razumeti in premišljevati, tako da boste, kadarkoli pomislite na Kristusa ali 

celo omenite njegovo ime, to storili z mislijo na nebeškega Očeta, vendar nikoli tako, kot da bi šlo za 

drugo bitje, ločeno od mojega Duha. 

31 Moja beseda, razodeta v tem času, bo kot meč uničila vse laži, s katerimi so ljudje skušali prikriti 

mojo resnico, hkrati pa bo tudi rešilni čoln za vse brodolomce, ki polni strahu iščejo luč duhovnosti. 

32 Učenci, Kristus je najvišja manifestacija božanske ljubezni, je luč, ki je življenje v področjih duha, 

luč, ki se prebija skozi temo in razkriva resnico pred vsakim duhovnim pogledom, razkriva skrivnosti, 

odpira vrata in kaže pot do modrosti, večnosti in popolnosti duš. 

33 V drugi dobi je Kristus - isti, ki ta trenutek govori z vami - postal človek in živel na zemlji. Zdaj pa 

je z vami v duhu in izpolnjuje obljubo, ki jo je dal človeštvu: obljubo, da bo spet prišel v novi dobi, da 

vam prinese najvišjo tolažbo in luč resnice, ki osvetljuje in pojasnjuje vse, kar je bilo razodeto ljudem. 



U 91 

52 

34 V Božjem Duhu glejte Duha, ki se vam je pokazal v različnih fazah pojavljanja, vendar je vedno 

pokazal svojo pravičnost, moč in popolnost. 

35 Nikoli ne poskušajte v okvire svoje človeške inteligence vključiti znanja, ki je rezervirano le za 

duha, saj bi potem pred seboj videli Boga, ki je okrnjen in brez popolnosti. 

36 Dobro je, da me razumeš kot Vrhovno ljubezen, kot Absolut, kot Stvarnika, kot Vsemogočnega. 

Vendar se zavedajte, da morate poiskati duhovni navdih, da bi našli globlje izraze, ko govorite o svojem 

Gospodu. Resnično, povem vam, moja moč, modrost in ljubezen presegajo vse, kar si človeški um lahko 

predstavlja, saj je vse to onkraj tega, kar veste, in onkraj tega, kar boste vedeli. 

37 Trenutno pripravljam prihodnost vaše duše, zato se pleve* zdaj sežigajo v ognju Božanske 

pravičnosti, saj sta za vas samo dve poti: ena je pot poduhovljenja, druga pa pot očiščenja. 
To pomeni želje in razvade, ki se še vedno držijo duše. 

38 V tem času bo tisti, ki se ne bo pripravljen prenoviti, spoznal največjo grenkobo in bo odstranjen z 

zemlje, s tem pa bo izgubil dragoceno priložnost, da bi se odkupil za svoje prestopke in se spravil z 

Zakonom, Resnico in Življenjem. 

39 Tisti, ki iz tega materialnega življenja prehajajo v Duhovni dom z mirom in zadovoljstvom, ki ga 

daje izpolnjena dolžnost, pa se bodo počutili razsvetljeni od Moje Luči, in če so med tistimi, ki se morajo 

ponovno utelesiti, jih bom pripravil, preden se vrnejo v človeško življenje, da se bodo vanj vrnili čisti, 

poduhovljeni in z večjo modrostjo. 

40 Ne boste več tako lahkomiselni, da bi pozabili na svoje zaobljube, da boste ostali na poti dobrote. 

Vedno boš ohranil spomin na to duhovno zavezo, ki si jo sklenil z menoj, ne da bi se oddaljil od poti 

dobrote - kljub preizkušnjam in skušnjavam, ki jih srečuješ na svoji poti. 

41 Kdor mi hoče slediti, naj vzame svoj križ in hodi po moji poti. Pričakujem ljudi dobre volje, ki 

hrepenijo po miru, odrešitvi in dobrobiti bližnjega. Pod svoj plašč ljubezni bom vzel tiste, ki me iščejo s 

tem plemenitim idealom, in jih poslal po vseh poteh sveta, da bodo moje misli spreminjali v besede in 

moje besede v dejanja ter tako po njih oznanjali moj nauk. Nekateri bodo uporabljali preproste besede, pri 

drugih bo beseda zacvetela in iz njihovih ust bo pritekla poplava duhovne vode, ki bo pogasila žejo ljudi 

po resnici. 

42 Ne bojte se govoriti, ko ste v vrstah mojih poslancev in apostolov, in ne mislite, da tega sporočila 

ljudje ne razumejo. 

43 Prišel sem razsvetliti vaše misli, vas osvoboditi materializma in vam pokazati pot do resnične 

sreče. To je dobra novica, ki jo nosite s seboj povsod. 

44 Vsi, ki ste dobre volje, se pripravite na boj, da boste ob pravem času prišli k svojim bratom. O tem 

pravem času vam dajem primer, ko pridem v trenutku, ko me potrebujete. Ali bi bilo pravično, da bi 

Odrešenik prišel prepozno, čeprav bi videl, da se človeštvo pogreza v brezno? 

45 Poslušajte me, ljudje, in se zavedajte, da ste to besedo le malo uporabljali, ker ste malo verjeli in 

ker je v vaše srce velikokrat vstopil dvom. Toda prišel bo čas, ko bodo tisti, ki so malo verni, videli, da bo 

sad, ki sem ga posejal, dozorel, in po vsem svetu se bodo pojavili tisti, ki so bili posvečeni v duhovnost. 

46 Tedaj boste slišali moj glas, ki jim bo rekel: Preljubi učenci, sejajmo ljubezen po vsem svetu, po 

vaših delih bom dal svojemu semenu vstopiti v srca. Sejte z zgledom in kmalu boste videli, da bo moj 

nauk obrodil sadove. 

47 Kakor je Janez, predhodnik mojega prihoda v drugi dobi, rekel množici: "Jeruzalem, Jeruzalem, 

pripravi se, da spoznaš svojega Kralja", tako morate vi, moji novi predhodniki, reči svetu: "Pripravite se, 

da v svojem duhu sprejmete prisotnost Božanskega Duha, ki vam želi dati občutiti slavo svojega 

kraljestva". - Včasih rečete: "Moral bi biti teolog, da bi prodrl v globino te modrosti, ki nam jo razodeva 

Gospod. Za razumevanje čudes, ki jih skriva življenje, bi moral biti znanstvenik." Na to odgovarjam, da ne 

bi razumeli mojega razodetja, če bi študirali te znanosti. 

48 Vaš um sem pripravil tako, da me lahko razume v mejah svojega skromnega razumevanja. Tako 

neobremenjena in osvobojena vseh vplivov, ki so tuji mojemu nauku, lahko lažje prodre v moje nauke. 

Zaupal ti bom knjigo, iz katere se bo tvoj duh naučil brati in spoznavati duhovno modrost. Zaman iščete to 

modrost v zemeljskih knjigah, kajti seme, ki ga vsebujejo človeške knjige, v vas ne bi več vzklilo. Vaša 
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naloga se razlikuje od nalog tistih, ki so prišli na Zemljo, da bi raziskovali skrivnosti narave. Vi ste tisti 

ljudje, katerih usoda je, da svetu prinašate luč duha. 

49 Ali niste slišali za sedem pečatov? Da bi lahko razumeli, si predstavljajte knjigo, sestavljeno iz 

sedmih poglavij, knjigo, ki vsebuje znanje o življenju in duhovno modrost ter je bila odprta pred 

človeštvom. Šest od teh sedmih pečatov je bilo sproščenih, zato ste zdaj prišli do šestega pečata in od 

njega prejemate svetlobo in razodetja. 

50 Blagor tistemu, ki z ljubeznijo, ponižnostjo in spoštovanjem razume ta simbol moje modrosti, saj 

bo postal luč v njegovem umu. Knjiga sedmih pečatov je kot svetišče, v katerem bo vaš duh našel lestev, 

ki vodi v dom miru in popolnosti. To je Knjiga moje modrosti, ki je dana ljudem v sedmih stopnjah. 

51 "Jezik", v katerem je napisana ta knjiga, je božanski, saj jo je za svoje otroke napisal Duh vašega 

večnega Očeta. "Moja beseda" je bila za vas prevedena v človeški jezik, tako da jo je človek lahko spoznal 

in živel od njenih prvih strani. 

52 Trenutno vas uvajam v študij tega razodetja. Jutri, ko bo Glasnik utihnil, se bo vaš duh začel 

pripravljati na prejemanje nadaljevanja božanskih naukov neposredno od Očeta. 

53 Moja volja je, da bo po sprostitvi Sedmega pečata človeštvo izvajalo medčloveški diskurz, da bi 

bilo v občestvu s svojim Gospodom. 

54 Učenci, razmislite o teh naukih in začutili boste veličino tega razodetja. 

55 Dobrodošli naj bodo ljudje, ki prihajajo, da bi sprejeli svojega Gospoda. Dobrodošli jim, ker so 

razumeli, da živijo v času izpolnitve prerokb in obljub, ki sem jih dal človeštvu v nekem drugem času. 

56 Moja nova manifestacija je našla svet brez miru. Danes narodi uničujejo drug drugega, ne da bi 

hoteli razumeti, da ste vsi bratje in sestre. 

57 Ko so goreči kristjani prvih časov izvedeli, da se bo njihov Gospod vrnil na svet v času vojn in 

sovraštva, niso mogli razumeti, kako je mogoče, da se ljudje ne bi začeli ljubiti med seboj, potem ko je ta 

vzvišeni nauk (Jezusa) prehajal iz ust v usta in iz srca v srce. 

58 O, če bi le vedeli, da se bodo krščanski narodi dvignili drug proti drugemu, da bi drug drugega 

uničili, in da se bo človeško srce spremenilo v velikanski grob, v katerem bodo pokopane vse vrline, ki jih 

je učil Moj nauk! Človeštvo je kot duša, zaprta v temo, gnilobo in osamljenost, kot mrtvec v svoji 

pogrebni sobi. Toda moj glas je tega mrtvega v grobu prebudil k resnici, ljubezni in svetlobi. Moj glas, ki 

zveni v njegovem duhu, mu pravi: Ne spi, to je tretji dan, ko boš vstal, tretji čas, namenjen duhu za 

njegovo popravo in povzdignjenje, s katerim je za vedno poplačan vsak dolg in končano njegovo 

poslanstvo na zemlji. 

59 Videl sem, da vaše verske skupnosti nimajo potrebne moči, da bi ustavile toliko zla, niti dovolj 

svetlobe, da bi razsvetlile vaš razum, in to zato, ker so se oddaljile od bistva mojega nauka, ki je namenjen 

predvsem duhu. 

60 Za mnoge ljudi je Jezus lik lepe in starodavne legende, katerega zglednih del v današnjem času 

materializma ni mogoče razumeti in uresničiti. Na to vam odgovarjam, da Jezusova beseda in dela niso 

minila in tudi nikoli ne bodo, saj ne pripadajo nobeni dobi in nobenemu narodu, ker sta bistvo njegovih del 

na svetu ljubezen in ponižnost, človeštvo pa potrebuje njegove nauke za svoj duhovni napredek. 

61 Ko bodo mrtvi - v smislu ljubezni - vstali v resnično življenje, boste videli, kako se bosta moje ime 

in moja beseda na novo pojavila v svetu, in slišali boste veliko ustnic, ki bodo govorile: "Kristus je vstal 

od mrtvih!" Nato jim bom povedal, da sem bil vedno navzoč in da nikoli nisem bil mrtev, ker se je 

človeštvo duhovno odvrnilo od mene in me ni moglo čutiti. 

62 Učenci, danes zaznavam utrujenost v vaših telesih in nemir v vaših dušah; razlog je v tem, da vas 

vaši soljudje bolijo, ker ste sprejeli ta križ. Vi pa hrepenite po moji besedi in v njej najdete mir in tolažbo. 

63 V prvi dobi so ljudje v puščavi molili, da bi jim bila poslana mana. Danes dvignite svojega duha, 

da bi slišali Gospodov glas, ki je hrana in večno življenje. 

64 Velikokrat ste si želeli, da bi se ta beseda slišala po vsem svetu. Na to vam Učitelj odgovarja: Le 

majhna množica me bo slišala prek organa uma, toda pozneje bodo vsi prejeli to sporočilo. Moja luč se 

razlije na vsakega duha in vse meso, ali, kar je isto, zemlja je pripravljena, da seme prodre vanjo in obrodi 

sad. 

65 Le tisti, ki vztrajajo v grehu, ne bodo čutili moje navzočnosti. Toda svet bo razumel, da sem prišel 

za vse in da sem se vsem pokazal. 
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66 Na obzorju se je pojavila luč novega dne in pred vašimi očmi se je odprla knjiga. Moje duhovno 

učenje se bo trudilo razkrojiti sence in sčasoma bo prevladala njegova resnica. 

67 Ne smete se hvaliti z duhovnimi darovi, ki sem vam jih zaupal, niti z milostjo, ki vam je bila dana, 

da me poslušate. Vaša dela morajo govoriti in pričati o naukih ljubezni, ki ste jih prejeli. 

68 Ljudje vas bodo postavili na preizkušnjo, toda potem se boste zaupali moji volji, polni vere, in 

pomagal vam bom. 

69 Privedli bodo k vam neozdravljivo bolnega, da ga boste ozdravili, poklicali vas bodo k 

umirajočemu, da ga boste vrnili k življenju, in pripeljali bodo k vam tistega, ki je izgubil razum, ali 

obsedenega, da boste dali luč njegovemu duhu in svobodo njegovemu umu. 

70 Ne bojte se dokaza (svojega zdravilnega daru), verjemite vanj, bodite ponižni do soljudi, vse drugo 

pa bom storil jaz. Ljudem bom pokazal, da sem vam res dal oblast. To jih bo prizadelo in mnogi se bodo 

spreobrnili. Tisti, ki so vam želeli škodovati, se bodo počutili poraženi zaradi vaše ljubezni, ki vam 

pomaga. 

71 Prišel je čas boja in resnične duhovnosti. Iz templjev, cerkva in sinagog bodo izšli tisti, ki se bodo 

zaradi zunanjih kultov prebudili iz sanj in poiskali Gospodova polja, kjer je delo, setev in boj. 

72 Odložite pretirano ljubezen do svojega telesa, usmili se svoje duše in ji pomagajte, da se očisti in 

dvigne. Ko boste to dosegli, boste izkusili, kako močni boste v duši in telesu. 

73 Zapomnite si: če je duša bolna - kako bi lahko bil mir v srcu? In če je v duši obžalovanje - ali 

lahko uživa mir? 

74 Pripravite se, kajti resnično, povem vam, mnogi že čakajo na Svetega Duha. Ljudje iščejo in 

preučujejo svete spise in prerokbe ter v njih odkrivajo, da dogodki tega časa kažejo, da se znamenja, ki 

sem jih dal glede svojega prihoda, zdaj uresničujejo. Vendar večina človeštva še vedno spi. Če bi me 

pričakovala vsa ljudstva in bi bile prerokbe pravilno razložene, bi ljudje že stopili na pot proti zvezdi, ki bi 

jim razkrila dialog duha z duhom. 

75 Vi, ki poslušate mojo besedo, ste sodniki tistih, po katerih se razodevam. Tistega, ki je bil najbolj 

strog in krivičen, pa sem poklical in mu dal isti duhovni dar, da bi se tudi on, ko se bo znašel pred sodniki 

in neverniki, zavedal, kako težka in težka naloga je na glasniku. 

76 Napredujte, učenci, ne čakajte, da pridejo "zadnji", ki vas bodo naučili, kaj so vera, poslušnost in 

gorečnost v mojem delu, saj jih morate čakati z odprtimi vrati, pripravljenim domom in pogrnjeno mizo. 

77 Sprejemam vse, ki prihajajo v želji po moji besedi - tako tiste, ki se zgodaj pripravijo in odvrnejo 

svoje misli od vsega nekoristnega, kot tiste, ki me prihajajo poslušat le iz navade. Kaj menite, da bo bolje 

izkoristil moje učenje? Kaj mislite, kdo bo močnejši, ko bo prišla ura mojega odhoda, ko se vam bom 

prenehal razodevati po tem posredniku? To so seveda tisti, ki se zares pripravljajo na prejem mojih 

naukov. Zato me poslušajte z duhom, naredite svoj um nepristranski in pustite, da se srce razburi; tako 

boste začutili, kako moja beseda prodira v najgloblji del vašega bitja in vas napolnjuje s plemenitimi 

občutki. 

78 Nekateri, ki niso prisotni pri tej besedi, so bližje moji navzočnosti kot mnogi drugi, ki zasedajo 

mesto pri tej manifestaciji, in to zato, ker Učiteljeva učna beseda prihaja k duhu in ne k mesu. O, duše, 

okužene s strastmi sveta, če bi vedele, da vam v trenutkih, ko slišite to besedo, z njo ponujam čoln, ki vas 

bo rešil, in mrežo, ki bo rešila vaše brate in sestre, ki so v nevarnosti! 

79 Končno sem z vami, kot sem vam obljubil, končno sem prišel in ne bo dneva, ko vam ne bi na 

različne načine dokazoval svoje navzočnosti in svoje pravičnosti. 

80 Čas, ko so ljudje izkoriščali svobodno voljo in jo posvečali užitkom, nizkim strastem, sovraštvom 

in maščevanju, se zdaj končuje. Moja pravičnost zapira poti greha in namesto tega odpira pot sprave in 

obnove, da bi ljudje našli pot miru, ki so jo zaman iskali na druge načine. 

81 Med seboj se imenujete bratje in sestre, a ste bili taki le ob redkih priložnostih! Zato sem vam 

danes rekel, da se pripravite na sprejem moje besede. V njej boste namreč slišali moj nežni in ljubeči glas, 

ob katerem se boste počutili kot pravi bratje in sestre v Bogu. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 92  
1 Za vas je ta dan praznik, ko poslušate mojo besedo. Vi, ki imate vero, se osvežujete, vi, ki dvomite, 

pa se mučite, ker me želite videti kot človeka, da bi imeli popolno gotovost o moji navzočnosti. 

2 Toda ne skrbite, pravi vam Učitelj, saj boste sčasoma verjeli, tudi če me ne boste videli ali se me 

dotaknili. Medtem ko vas moja beseda prepričuje, tudi senzibilizira vsa duhovna vlakna vašega bitja in 

sčasoma boste začutili duhovna razodetja blizu sebe, ko bo mir potrkal na vaša vrata ali se bo ljubezen 

približala vašemu srcu, ko vas bo preganjala smrt ali vas bo čakala skušnjava. Najboljša dediščina, ki vam 

jo bom zapustil, je ta nauk, saj bo tisti, ki ga zna razlagati in prakticirati tako, kot zahteva, dosegel najvišji 

duševni mir. Kdor pa ga pri razlagi ali uporabi ponaredi, bo moral grenko jokati. Ti me ne bodo mogli 

kriviti, ker jim bo vest govorila, da je ta bolečina dokaz, da so bili zunaj zakona. 

3 Tudi na zemlji vam starši zapustijo dediščino naukov in nasvetov in tisti, ki jim sledijo in jih 

upoštevajo, na svoji življenjski poti vedno obrodijo dobre sadove. Toda tisti, ki ne prisluhnejo njihovim 

besedam in jih pozabijo ter bolj cenijo materialne dobrine, ki jih prejmejo kot del dediščine, kot pa lekcije 

ljubezni, ki so jih prejeli, so obsojeni na padec in spremenljivo usodo. Vprašajte se: Ali bi bilo za te 

otroke, ki so se pregrešili, pravično, če bi rekli, da je njihov Oče tisti, ki jih kaznuje, ko občutijo težave in 

trpljenje, ki so posledice njihove neposlušnosti? Ne, otroci moji, vaša dela so tista, ki vam vedno prinesejo 

nagrado ali kazen. 

4 Dragi učenci, trenutno vam podajam svoj nauk o ljubezni. Sredi te revščine, kjer se odvijajo moje 

manifestacije, je moje svetišče, ta duhovni tempelj, kjer se ne obhajajo obredi in vas ne zaslepi lažni blišč 

liturgij, kjer slišite le glas, ki je včasih ljubeč in tolažljiv, včasih globoko moder, včasih strog in pravično 

ljubeč. 

5 To je razlog, zakaj se ga nikoli ne naveličate poslušati in se vedno počutite premagane, kajti čeprav 

so si moji nauki navzven podobni, ste odkrili, da se med seboj razlikujejo po vsebini in vas postopoma 

vodijo k duhovnemu spoznanju Moje resnice. 

6 Prihajate z različnih koncev sveta, da bi me slišali, in jaz vas kličem predstavnike. Če ste oče ali 

mati družine, vas sprejemam kot predstavnike doma; če ste otrok, vas sprejemam kot predstavnike 

družine. Če prihajate iz določene regije, vas sprejemam kot njene predstavnike, če prihajate iz oddaljene 

države, vas imenujem predstavnike vašega naroda. Zame ste vsi moji otroci, moji ljubljeni učenci, ki jih 

učim brez usluge. 

7 Tistim, ki dvomijo v mojo besedo, pravim, naj počakajo, naj ohranijo dvom v srcu in zaprejo usta, 

naj pa odprejo ušesa, um in srce, kajti zdaj je čas presenečenj in čudežev, ki jih bodo lahko zaznali in 

potrdili le tisti, ki so za to usposobljeni. 

8 Že se bije zadnja bitka, zato morate imeti orožje za boj in ščit za obrambo. Ker pa ta sodba ni 

takšna, kot jo je svet pričakoval, se še ne zaveda, da je že v njej. Vsak, ki se je prebudil, naj opozori svoje 

bližnje, če se mu jih smili, in naj med njimi pričuje o Dobri novici. Med temi ljudmi vidim mnoge, ki 

molčijo, čeprav bi lahko spregovorili in pričevali; drugi, ki niso razumeli mojega nauka, pa o njem 

nenehno govorijo, ne da bi poznali njegov smisel in pomen, in tako pogosto zapadejo v neodgovorne laži. 

Tem pravim, da naj se učijo in se že vnaprej opremijo, da ne bo priložnosti, da bi se kdo zmedel ali slabo 

ocenil moje delo. 

9 Prav tako vas opozarjam, da se ne more imenovati moj učenec tisti, ki uporablja mojo besedo kot 

meč, da bi ranil sočloveka, ali kot žezlo, da bi ga ponižal. Prav tako ne more tisti, ki se vznemiri, ko govori 

o tem nauku, in izgubi mirnost, saj ne bo zasejal nobenega semena vere. 

10 Opremljen učenec bo tisti, ki bo znal ostati miren, ko bo njegova vera, njegovo najsvetejše 

prepričanje, napadeno, saj bo kot svetilnik sredi nevihte. 

11 Neutrudno me poslušajte, da se bo vaša vera okrepila in da boste zadovoljili željo po vzponu svoje 

duše. 

12 V tem času bom poskrbel, da bodo vsi razumeli nauk, ki sem vam ga dal v drugi dobi in ki ga 

mnogi niso razumeli, drugi pa so ga pozabili, in da mu bodo zaradi mojih novih naukov tudi sledili. 

13 Vi, ki ste prejeli ta razodetja, ste namenjeni, da preko človeškega organa razumevanja oznanjate 

mojo novo manifestacijo človeštvu. Kdo drug bo pričal o tem kot vi? Če pričakujete, da bodo 

dostojanstveniki ali duhovniki verskih skupnosti to veselo novico prinesli človeštvu, ste v zmoti. 
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Resnično, povem vam, tudi če bi me videli, ne bi odprli ustnic, da bi rekli ljudem: "Glejte, tam je Kristus, 

pojdite k njemu!" Ne, učenci, ne bodo oni tisti, ki me bodo oznanjali, in ne bodo oni tisti, ki bodo utirali 

nove poti ljudem tega časa. Vas pa moja beseda nenehno pripravlja, da boste zvesto govorili o tem, kar ste 

videli in slišali, predvsem pa, da boste to potrjevali s svojim čaščenjem Boga in deli ljubezni do soljudi. 

14 Moja beseda naj vas napolni z močjo, da ne boste šibki v preizkušnjah. Ne pozabite, da je pot 

kreposti včasih posejana s trnjem in skušnjavami. 

15 Razumite, kako občutljivo je to delo, ljubljeni učenci, in kaj vse morate razumeti in upoštevati, da 

ne padete v zmoto in ne sejete razdora med svoje brate. 

16 Držite se moje besede in boste močni, kajti zgradil bom templje, ki bodo vzdržali tudi najmočnejše 

viharje. 

17 Naj mi nihče ne reče, da se počuti preveč utrujenega, da bi se lotil današnjega dela, kajti tega ne bo 

govoril duh, ampak telo. Pravim vam, da je dovolj, da se malo ločite od materialnega sveta, v katerem 

živite, da bi se počutili osvobojeni obremenjujočih bremen. Zreli duh ne čuti utrujenosti, telo se utruja v 

materialnem boju. To duhovno poslanstvo, ki ga nosite z ljubeznijo, vas ne obremenjuje in ne utruja, 

temveč lajša težave vašega življenja ter krepi telo in duha. 

18 Moram vam povedati, učenci, da kdor čuti ljubezen do bližnjega, ne pozna utrujenosti. Ali mislite, 

da bi sprejel sodbo in žrtveno smrt, ki ste mi jo takrat naložili, če vas ne bi ljubil tako, kot vas ljubim? 

Toda moja ljubezen do človeštva je dala Jezusu moči in v njem sem uresničil svoje odrešenjsko delo. 

Razumite: Kakršna je vaša ljubezen do bližnjega, takšna bo tudi vaša moč, s katero boste prenašali njihove 

žalitve in težave, ki vam jih lahko povzroči vaša naloga. 

19 Molite, postanite močni v dobrem, da boste odstranili svoje pomanjkljivosti in se vsak dan počutili 

bolj vredni moje ljubezni. 

20 V tej blagoslovljeni uri se je Moj božanski žarek dotaknil misli Mojih glasnikov na različnih 

zbirališčih, posvečenih tej manifestaciji, in ta svetloba se je spremenila v besede življenja za duha Mojega 

ljudstva. Ta pojav je podoben tistemu, ko je mana padla na stradajoče ljudi in jih nahranila v dneh stiske v 

puščavi. Naj se nihče ne boji biti zapuščen, saj ste izkusili, da sem vam vedno dokazoval svojo 

navzočnost. 

21 Ali ne čutite, da vas moja skrbna ljubezen postopoma odvrača od vsega, kar je nekoristno in 

škodljivo? Zato, ker mi je všeč, da se očistite v izviru čiste vode, ki vam ga ponujajo moji nauki, da bi bili 

tako očiščeni vredni mojih razodetij. 

22 Poslušajte, učenci: napovedani čas, ko se bo moj Duh izlil na vsakega duha in na vse meso, ko bo 

človeštvo imelo duhovna videnja ter simbolične in preroške sanje, je zdaj. Bodite pozorni na to, kako se 

duhovni darovi kažejo med ljudmi iz različnih verskih skupnosti. Toda med vsemi je eden - neznan in 

neopazen -, pri katerem so duhovne manifestacije jasne, natančne in na pravi način. V njej sem slišal svoj 

glas kot Mojster, ji razkril končni namen teh duhovnih darov in ji pokazal zanesljivo pot za izpolnitev 

njenega poslanstva. 

23 To je Moje ljudstvo (Duhovni Izrael), na katerega se bodo spustila Moja razodetja, naslednik 

starodavnega ljudstva, ki se je v prvi dobi imenovalo Izrael in ki se zdaj ponovno dviga v svetu ter v 

svojem duhu prinaša nalogo, da človeštvu oznani Mojo resnico. 

24 To ljudstvo v tem času sliši moj glas in se hrani z menoj kot veja iz večne trte. Vsi njegovi otroci 

bodo dali svetu sadove drevesa, s katerega so si vzeli življenje. Moja beseda jih bo naredila plodne kot 

namakanje z najčistejšo vodo in jih opremila, da se ne bodo nikoli zalivali z nečisto vodo, kajti okus in sok 

duhovnega sadja tega ljudstva ne bi bila več okus in sok božanskega drevesa. 

25 V teh časih materializma so moji nauki o ljubezni zaradi teme, ki obdaja človeštvo, pozabljeni. 

Vendar vam pravim, da jih iščete v svojem duhu, iz katerega jih ni mogoče izbrisati, kajti tam vsi vaši 

darovi skrivoma ostanejo kot neugasljiva svetilka, ki osvetljuje pot, po kateri morate hoditi, dokler ne 

dosežete nagrade, ki sem vam jo obljubil. 

26 Zdaj zbiram svoje ljudstvo, da bi mu posredoval svojo modrost. Samo jaz lahko odkrijem tiste, ki 

mi bodo služili. V treh stoletjih sem iskal učence, da bi jih poučil in pripravil za svoje odposlance. V vsaki 

od teh dob sem se razodeval v različnih oblikah in moja navzočnost je ljudi presenečala, ker se niso znali 

pripraviti, da bi me pričakali, čeprav so vedeli, da je napočil čas, da se ti dogodki zgodijo. Ko sem se 

soočil z njimi, me niso prepoznali, čeprav jim je moja beseda ponujala vedno isto bistvo; kajti namen 
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mojih naukov je bil ves čas enak. Pravim vam: Ne glede na obliko, v kateri se vam razodevam, me lahko 

prepoznate, saj vam vedno izkazujem svojo ljubezen. Oblike, s katerimi sem se predstavljal ljudem, niso 

bile maska, ki bi me skrivala pred njihovimi pogledi, ampak sredstvo, s katerim sem se omejil, da bi me 

razumeli, da bi preizkusil njihovo vero in v njih vzbudil zaupanje vame. 

27 Vi, ki niste prepričani o tej razglasitvi, molčite, dokler se po določenem času ne prepričate. 

28 Mnogi vaši dvomi so nastali zaradi dejstva, da v teh nosilcih glasu vidite nepopolna bitja, in to 

vam daje idejo: Ali je mogoče, da nam Božji Duh govori na ta način? Vendar vas sprašujem: Kje so čisti 

po srcu in pravični, da bi se v njih razodel? Ne najdem jih na zemlji, ne med starci, ne med devicami, niti 

med otroki, še manj med filozofi ali znanstveniki, niti med duhovniki različnih verskih skupnosti. Zato 

sem med preprostimi ljudmi poiskal tiste, ki imajo poleg neizpopolnjene inteligence tudi zadosten duhovni 

razvoj, in so mi služili s pravo ljubeznijo. 

29 Če vam prinašam svojo Besedo po človeških ustnicah, ne da bi se pri tem pokazal, je to zato, da bi 

vam dal priložnost, da si pridobite zasluge in ponovite besedo, ki sem vam jo dal v drugi dobi, ko sem vam 

rekel: "Blagor tistim, ki ne vidijo, a verjamejo." 

30 Ko bodo ti časi Mojega pojavljanja minili, boste razumeli, da sem vas izbral kot najbolj vredno 

sredstvo - ker ste Moji otroci -, da prek vašega organa razuma izrazim Svojo ljubezen in željo, da bi vas 

vzgojil k sebi. 

31 Ne dvomite v vrednost, ki jo predstavljate zame. Svojo ljubezen do tebe sem dokazoval od 

trenutka, ko sem te poslal v raj svojega stvarstva. Tam sem vam dal vse, kar potrebujete za osvežitev in 

hrano, pa tudi za duhovni razvoj. V tem čudovitem vrtu lahko spoznate in vzljubite svojega Stvarnika ter v 

svojem duhu odkrijete sposobnosti in lastnosti tistega, ki vam je dal obstoj. 

32 Človek na zemlji je knez, ki sta mu Moja ljubezen in Moja pravičnost podelili ta naziv, njegovo 

poslanstvo od začetka pa je bilo vladati nad zemljo. 

33 Nad božanski dar njegove svobodne volje sem postavil svetel svetilnik, ki mu bo osvetljeval 

življenjsko pot: vest. 

34 Svoboda delovanja in luč vesti za razločevanje dobrega od zla sta dva od največjih darov, ki jih je 

ljubezen mojega Očeta zapustila vašemu duhu. V človeku so, še preden se rodi, in tudi po njegovi smrti. 

Vest ga vodi in se od njega ne loči niti v obupu, niti ob izgubi razuma, niti v agoniji smrti, saj je globoko 

povezana z duhom. 

35 Ko razumete vse, kar vas učim, ali še vedno mislite, da je nevredno, da se Moj Duh razodeva 

človeštvu po mojih otrocih? Kako slabo poznate svojega Očeta in kako malo poznate sami sebe! 

36 To je čas presenečenj, znamenj in čudežev, zato morate biti budni, da moja razodetja ne bodo šla 

mimo vas neopažena. Opazujte, čutite in razmišljajte. Ne govori vam le Božja beseda, temveč tudi vse 

stvarstvo, ki vam nenehno govori v svojem jeziku in vam kaže pot vaših dolžnosti. 

37 Menim, da ste v tem času sposobni razumeti Knjigo duhovne modrosti in močno napredovati, če se 

znate osredotočiti v najgloblji del svojega bitja in dovolite svojemu duhu, da prižge luč svoje vere in tako 

osvetli svojo pot razvoja. 

38 Če sem vam nekoč rekel, naj poslušate moj nauk in o njem molčite, je bilo to zato, ker je človeštvo 

včeraj ubilo moje preroke in celo Jezusa, vašega Učitelja. A ni minilo veliko časa, ko so ljudje ugotovili, 

da so se vsa razodetja in prerokbe, ki so jim jih ti zapustili, uresničila. Vi, ki to izkušnjo že imate, ali bi si 

upali še enkrat zavrniti mojo preroško besedo in s tem povzročiti duhovno smrt mojim novim glasnikom? 

39 Poiščite v pričevanjih Mojih prerokov iz prejšnjih časov razglasitev tega oznanila skozi človeški 

organ razumevanja in resnično vam pravim, da ga boste tam našli. Če ljudje do zdaj niso našli teh prerokb, 

je to samo zato, ker so jih brali, ne da bi razumeli ali razlagali Božjo besedo. 

40 Sprejemam vse, ki želijo slišati moj nauk - tako tiste, ki skrivajo dvom in celo posmeh, kot tiste, ki 

bi dali svoje življenje, da bi potrdili, da je to oznanilo resnica. Vendar od svojih učencev nisem zahteval te 

žrtve, temveč le njihovo vztrajnost, če že to, da ljubimo in vztrajamo v dobrem, imenujemo žrtev. 

41 Že se bliža dan mojega odhoda in vi se morate pripraviti. Zapomnite si, da vam ne bom zapustil 

materialnih dobrin; moja dediščina so modrost, ljubezen in moč. Zapuščam vam knjigo svoje besede, ki 

vsebuje vsa navodila, ki jih potrebujete za pravilno vodenje svojega življenja. 

42 Naj vas vera spremlja, kamor koli greste. Če ste me včasih pozabili v urah veselja, se me zdaj 

spomnite, kadarkoli sta v vaših srcih veselje in mir, in se mi zahvalite. Tudi v urah bolečine me iščete v 
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samoti, v intimnem obračanju svojega bitja k meni, da bi mi zaupali vse svoje pritožbe v želji po moči, ki 

jo potrebujete. 

43 Vedno morate spoštovati vero ali verska prepričanja soljudi in se zavedati, da je človekovo srce 

moj tempelj. Če želite prodreti v njeno notranjost, to storite z ljubeznijo in molite, preden dvignete zaveso 

tega svetišča. 

44 Ne ravnajte kot tisti, ki brez spoštovanja in veljave prestopajo prag tega svetega kraja, ki je duša, 

ugašajo njegovo svetilko, puščajo daritve in uničujejo oltar, kajti potem boste postali oskrunitelji in 

oskrunitelji mojega templja. 

45 V mnogih srcih boste našli oltarje fanatizma, na katerih se dviga idol. To vas ne bo motilo, saj 

boste razumeli, da je daritev dobra, da je iskrena in da prihaja iz iskrenega srca, ki se obrača k meni. - 

Tako vas učim spoštovanja in dobrodelnosti, ki sta edini ključ, s katerim lahko odprete srca. 

46 Ne pozabite, da sem vam zdaj in vedno razodel obliko, v kateri morate častiti svojega Očeta. 

Mnogi med vami ste se tega učili, a če pomislite, kako so različne verske skupnosti in sekte zapletle 

čaščenje Boga, pomislite na boj, ki se mora pojaviti v človeštvu, če naj se ideal duhovnosti uveljavi v 

svetu in se bori za preprostost in čistost. 

47 Res je, da so fanatizem za tradicije, lažna religioznost in malikovanje globoko pognali korenine v 

srcih ljudstev, toda ne žalujte ob misli na bitko, ki vas čaka, kajti vaša vera bo ostala trdna. Spomnite se 

moje besede, da vabim vsako srce, naj se dvigne in se mi približa, ter da bo moje učence v boju, ki jih čaka 

po vsem svetu, varovala in krepila moja ljubezen. Nihče se ne bo počutil odvisnega od lastnih moči in 

njegova vera ga bo pripeljala do zmage. 

48 Razumite, zakaj se vam z vztrajno gorečnostjo predstavljam. Nočem, da bi spali ali da bi vas 

preveval strah pred namišljenimi nevarnostmi. Iščite duhovni napredek na tem svetu in ne mislite drugače, 

kot da iščete brate in sestre in ne sovražnike - brate in sestre, ki jim morate prinesti sporočilo bratstva in 

duhovnosti. - O učenci, ki ste prestrašeni in šibki v svoji veri, povem vam, da morate razumeti moj nauk in 

iz njega črpati moč, da se boste počutili močne in se ne boste bali bitke, ki se bliža. 

49 Da bi vam pomagal pri vaši nalogi, pripravljam vašega duha in vaše telo, da bosta pogumno, mirno 

in z vero prenašala zapletene okoliščine, ki jih boste srečali na svoji poti. 

50 Ne bojte se zavrnitve svojih sorodnikov in prijateljev, ne izgubite se, če vas bodo zaradi tega 

prezirali. Svoje srce že zdaj umeri v moj nauk, ki je najboljše nakovalo. 

51 V teh preizkušnjah bodite ponižni, obnašajte se dostojanstveno in se borite ponižno, da boste znali 

odpustiti vsako žalitev, če želite, da bi moje seme, posejano v vas, obrodilo sadove ljubezni in vzklilo v 

sovražni in suhi zemlji človeškega srca. Če me želite v Jezusu jemati za zgled, si zapomnite, da sem bil kot 

človek od rojstva do konca svoje poti, ki je bil križ, napačno presojan, preganjan, zavržen in zasmehovan. 

Tudi v uri mojega trpljenja so se mnogi veselili moje bolečine in slavili mojo smrt. 

52 Toda ta opomin vas ne sme odvračati, ne sme se vam zdeti težko uresničevati mojega nauka. Tudi 

Mojim učencem v tistem času se je zdelo težko, a so kljub temu izpolnili svoje poslanstvo. Videli so, kako 

je njihov Učitelj zmagal nad svetom, premagal smrt, na svoji poti opravil odrešenjsko delo, zato so po 

njegovem odhodu lahko hodili po njegovih stopinjah, ljubezen do bližnjega so naredili za svoj zakon in iz 

ljubezni do sočloveka za svoje pravo življenje. 

53 So lep zgled za vas, učence tretjega veka, ki jim pravim: Pridite k meni, bolni s telesom in dušo, 

saj vas ne bom zavrnil zaradi vaše slabosti. Poslušajte mojo besedo in ta bo kot balzam, ki zaceli vaše 

rane. 

54 Koliko vas je presenečenih, ko ob poslušanju moje besede v očeh odkrijete solze prekipevajočega 

čustva, medtem ko ste se še pred nekaj trenutki predajali praznim stvarem tega sveta! 

55 Že dolgo vam dajem ta navodila in še ne vidim, da bi se učenci spremenili v učence, vendar vam 

bom še naprej dajal svojo besedo, dokler vas ne naredim za dobre gospodarje. Všeč mi je, da sem za 

spoznanje tega sveta izbral neizurjene ljudi, saj so njihovi umovi preprosti in jasni, kar je potrebno za 

razumevanje duhovne modrosti. Izbral sem uboge, saj so ti, ko so začutili, da so oblečeni v mojo milost, v 

svoji ponižnosti cenili vrednost duhovnih darov, ki sem jim jih podelil. Toda bogati, ki si prizadevajo le za 

zemeljsko moč, - kako nepomembne se jim zdijo sposobnosti, ki jim jih je dal Bog, in kako malo se jih je 

obrnilo k meni v želji po blagoslovih in darovih za svojega duha. Vendar sem vedno pripravljen izliti svoje 

skrivne zaklade na vsakega od svojih otrok v trenutku, ko se pripravljajo. 
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56 Te uboge, ki sem jih okrasil, učim, da tega zaklada ne smejo hraniti le zase, ampak ga morajo deliti 

s svojimi brati. 

57 Duh, ki se zaveda, da ima v sebi darove, ki mu jih je dal Gospod, se veseli in se trudi, da bi jih 

ohranil. Pozna njihov razvoj in si prizadeva, da bi ta dragulj, ki mu je bil zaupan, zasijal. 

58 Zapomnite si torej, da tisti, ki po prejeti dediščini zapusti Mojo pot, ni toliko nehvaležen svojemu 

Gospodu kot sebi, saj ga je vsaka stopnja razvoja, ki jo je dosegel, stala napora, trpljenja ali povračila. 

59 Ali ne veste, da je tisti, ki hodi zunaj zakona, prikrajšan za svoje kreposti in duhovne darove? Zato 

sem vam v tem času pomagal, da bi vašemu duhu vrnili vse, kar je izgubil in zaradi česar se je počutil 

šibkega in potreboval pomoč. Vsi boste prejeli svetlobo, ne bo nikogar, ki ne bi čutil prebujanja svojega 

duha in hrepenenja, da bi se dvignil nad človeško. "Rastline", ki so bile paraziti, se bodo spremenile v 

cvetoče in rodovitne. Ker vas ljubim, vam bom vedno dal priložnost, da se rešite. Vendar se morate 

zavedati, da bo vsaka priložnost, ki je ne izkoristite, naredila vašo vrnitev na pot odrešenja bolj žalostno. 

60 Danes sem prišel, da vas ločim od prevladujoče pokvarjenosti, da boste lahko v miru poslušali 

mojo besedo ter jo hkrati premišljevali in razumeli. Zavedajte se, da je žejo duše mogoče pogasiti le s čisto 

vodo ljubezni in usmiljenja. 

61 Če ste imeli v svetu služabnike in ste bili deležni časti, se morate vsemu temu odpovedati in postati 

koristni, delavni in ponižni služabniki svojih soljudi. Pogosto ste služili svetu, zdaj pa morate služiti Bogu 

v poslušnosti mojim navodilom. Svet vam je dajal radosti, zdaj pa je čas, da svojo dušo pripravite na vstop 

v duhovni svet, kjer boste deležni popolnega zadovoljstva, če ste živeli v skladu z mojim zakonom 

ljubezni. 

62 Svoje bivanje na zemlji izkoristite za ljubezen in dajanje dobrote namesto grenkobe. Bodite 

pozorni na ta bitja, po katerih vam dajem svojo besedo, in videli boste, kako imajo kljub nevšečnostim, ki 

jih žanjejo v svojih življenjih, v trenutkih mojega pojavljanja ljubeče besede za vas. Si lahko predstavljate, 

kakšno življenjsko moč so imeli takrat Jezusovi nauki in kako so bili navdušeni ljudje, ki so ga poslušali? 

To je bil glas nebeškega kraljestva, pred katerim so se duše učencev pokorile. Vsakič, ko so se odprla usta 

Božanskega Učitelja, so njegove besede kot balzam padle v bolna srca in zacelile številne rane. Toda ali je 

bila pot, ki jo je prehodil Jezus, posejana s cvetjem? Ne, učenci, njegova pot trpljenja na Golgoto se je 

začela v jaslih v Betlehemu. Zato je ta Beseda, ki je bila glas Njega, ki je trpel za vaše odrešenje, v mnogih 

srcih prinesla trdne odločitve o popravi in tako spremenila obstoj mnogih človeških bitij, ki so živela v 

temi in ki jih je nato razsvetlil ogenj ljubezni njegove Besede. 

63 Tisti, ki so bili mrtvi za življenje milosti, so vstali v novo življenje, polno upanja in vere, tisti s 

sebičnimi, trdimi in krutimi srci pa so jokali od kesanja in se čutili spodbujene, da bi delali dobro in ljubili 

tiste, na katere so gledali z ravnodušnostjo in celo s prezirom. Mnoge od teh čudežev spreobrnjenja sem 

videl samo jaz, saj jih mnogi moji učenci niso opazili. In zdaj, v tem času, se ta čudež ponovno dogaja, ko 

je prejeto življenjsko bistvo te Besede. Med množicami, ki me poslušajo, odkrivam ljudi, ki so bili 

potopljeni v pokvarjenost in ki spreminjajo svoja življenja ter se obnavljajo s krepostmi, ki so jih prej 

zanemarjali. Vidim družine, ki se združujejo, da bi sledile moji poti, in zakonske zveze, ki krepijo svoje 

vezi v idealu duhovnosti, ki jim ga je dal moj nauk. 

64 Med svojimi delavci vidim tudi tiste, ki so bili nekoč izobčenci na zemlji in sužnji greha, danes pa 

so se ga osvobodili, in tiste, ki so nosili breme trpljenja, zdaj pa imajo v srcu mir in ga znajo deliti s 

svojimi brati in sestrami. 

65 Razlog za to je, da ima moja beseda, ki prihaja skozi človeški um, enako moč, bistvo in 

prepričljivost kot tista, ki sem jo dal v Jezusu, čeprav navodila, ki vam jih dajem danes, prihajajo iz ust, ki 

grešijo in so profana. kakšno bo moje občestvo s tvojim duhom, ko boš dosegel večjo čistost? O učenci, 

potrudite se, razvijajte darove ponižnosti in dejavne ljubezni, tako boste dali svoji duši priložnost, da se 

očisti in povzdigne! Držite se me, da boste živeli večno. 

66 Videl sem mnoge med vami, ki ste tavali s smrtjo v srcu, ne da bi našli roko, ki bi vam pokazala 

pot kreposti in miru, dokler vas ni dosegel odmev moje Besede in vas njen glas pritegnil, da ste se 

prebudili v novo življenje in izkusili veselje, da ste se vrnili k meni. 

67 Vaša duša je ostala slepa, nema in gluha za vse duhovne dejavnosti, vendar je v svojem bistvu 

hrepenela po tem znanju in upala nanj. Vaš razum ni razumel tega notranjega boja, zato niste našli razlage 

za pomanjkanje miru in veselja, v katerem ste živeli. 
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68 Takrat se je zgodilo, da je moja navzočnost zasijala kot svetilnik v temi tvoje duše in takoj si me 

prepoznal ter mi rekel: "Gospod, ti si tisti, ki sem ga tako zelo pričakoval." Od takrat sem vas sprejel za 

svoje učence in vas naučil črkovati prve zloge te knjige, ki vam je dan za dnem razkrivala vsebino svojih 

strani. 

69 Izbral sem vas zaradi ponižnosti vaših src, da bi mi predani povsod prinašali moj nauk in v tem 

času pokvarjenosti in bede sejali moje seme ljubezni v srca soljudi, kar je pravo polje za spremembo srca 

in kreposti. 

70 Prišel sem, da oživim vse duše, ki so umrle milosti, in da vas naučim tega, česar niste našli v 

znanosti ali filozofiji: duhovnosti. 

71 Religije so več stoletij spale rutino in stagnacijo, medtem ko je resnica ostala skrita. Toda tisti, ki 

poznajo Jehovove zapovedi in besedo božanskega Učitelja, morajo v glasu, ki vam govori v tem času, 

prepoznati glas Duha resnice, obljubljenega za te čase. 

72 Človeštvo zahteva nadnaravne dokaze, da bi verjelo v moj obstoj in nesmrtnost duše, in resnično 

vam povem, da jim bom te dokaze dal v tem času velikih dogodkov in izpolnitve. 

73 Nove generacije ne bodo slišale moje besede v tej obliki, saj sem jim zagotovil dialog med duhovi. 

74 Od vas pričakujem, da boste izpolnili moje ukaze. Prek glasnikov vam bom govoril do leta 1950, 

ko se bo po mojem mnenju to obdobje končalo. Toda nočem, da bi bili na dan pravice šibki, ker se boste 

takrat razdelili in padli v zmoto. Bodite opremljeni tako, da boste slišali glas vesti in se čutili odgovorne za 

vse svoje naloge. 

75 Poskrbite za zdravje svojega telesa, za njegovo ohranitev in vitalnost. Moj nauk vam svetuje, da 

ljubeče skrbite za svojo dušo in svoje telo, saj se obe dopolnjujeta in potrebujeta druga drugo pri težki 

duhovni nalogi, ki jima je zaupana. 

76 Moja pot je ozka, a varna. Ne delajte več praznih kesanj in ne darujte brezplodnih žrtev. Vzemite 

iz narave, kar je potrebno za vaše materialno življenje, in se v želji po duhovni hrani dvignite k meni. 

77 Preljubi ljudje, nosite v sebi mir, da boste tako, kot ste bili potolaženi v tem času žalosti, znali 

potolažiti tiste, ki so oslabeli pod težo velikih življenjskih preizkušenj. 

78 Vas, ki ste bili ozdravljeni in ste od Očeta prejeli darove in milosti, bodo ljudje jutri imenovali 

duhovno bogati. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 93  
1 Dobrodošli, srca, ki hrepenite po svetlobi. Ostani z menoj in ne boš nikoli umrl, kajti jaz sem 

življenje. 

2 V preteklosti ste imeli občutek, da umirate, ker ste izgubili upanje in vero. V vaših srcih ni bilo 

luči, ki bi vas vodila po poti resničnega življenja, niti glasu, ki bi vam ljubeče rekel: "Približajte se, to je 

pot miru." Dokler niste slišali moje besede, ki je vedno polna ljubezni in tolažbe, in njena luč vam je 

povrnila mir. 

3 Vašo slepoto je osvetlila luč vaše vesti, ki vas vedno nagovarja k molitvi, dejavni ljubezni do 

bližnjega in popravi. Tako ste prišli v mojo navzočnost in moja beseda je bila kot svetleč in rešujoč 

svetilnik, ki je osvetljeval vašo pot. Od tistega trenutka si razumel, da ta luč lahko prihaja samo od mene, 

in si mi rekel: "Gospod, ti si tisti, ki sem ga tako zelo pričakoval. Danes vem, da sem te ljubil in 

potreboval, Učitelj." 

4 Da, učenci, tukaj sem in vam pomagam narediti prve korake na poti navzgor, dokler vas ne 

opremim kot prave učence mojih naukov in mojih razodetij, da bi vas pozneje poslal v pokrajine in narode 

širit to vero. 

5 Spopad se bo zgodil v času največjega greha, stiske in bolečine, ko ne boste imeli drugih sredstev 

kot svojo duhovnost in drugega orožja kot resnico. Izbral sem vas kot revne, neizobražene in ponižne, kot 

neobdelano zemljo, ki pa je primerna, da postane rodovitna in sprejme duhovno seme. 

6 Nisem iskal filozofov, teologov ali znanstvenikov, temveč preproste ljudi, ki so me vedno 

pričakovali in na moj klic hiteli vračati svojemu duhu pozabljeno ali slabo uporabljeno dediščino. 

7 Človeštvo ni bilo sposobno prodreti do bistva razodetja prvih dveh časov. V tem, tretjem, pa bo 

Moja beseda poskrbela, da boste razumeli, razlagali in izvajali Moje prejšnje nauke ter jih združili s 

sedanjimi. 

8 V tem času se nisem rodil kot človek za svet. Prišel sem k vam v luči svojega Duha, ki je postal 

človeška beseda, in v njej vam dajem svoje življenjsko bistvo, da bi v vaših srcih vzbudil vero. 

9 Dajem vam novo življenje, vas prebudim in vašim očem, zaslepljenim od teme tega sveta, 

omogočim, da vidijo večno resnico. 

10 Razkrivam vam tisto, česar vas znanstvenik ne more naučiti, ker tega ne ve. Zaspal je v svoji 

zemeljski veličini in se ni dvignil k meni v želji po moji modrosti. 

11 Zaprla so se srca duhovnikov, ki bi morali v različnih sektah in verskih skupnostih poučevati 

duhovno znanje, ki je veličina in bogastvo za duha. 

12 Videl sem, da so zakon in nauki, ki sem jih v preteklosti zapustil človeštvu, skriti in da so jih 

nadomestili obredi, zunanji kulti in tradicije. 

13 Toda vi, ki se globoko zavedate, da je bistvo te besede enako tistemu, ki ga je Izrael prejel na gori 

Sinaj in ki so ga množice ljudi v drugi dobi slišale iz Jezusovih ust, morate s svojim čaščenjem Boga in 

svojimi deli učiti, da se božji zakon ne sme pozabiti zaradi sledenja neumnim izročilom, ki ne spodbujajo 

Duha. 

14 Učite se od mene, učenci, ne ostanite več v skrivnosti, pripravite se v duhu in duši, da boste kmalu 

stopili na svetlo in bo moje sporočilo znano. Oduhovite se, da vam bom lahko z vašim darom navdiha 

razodel svojo voljo. 

15 Želim, da v vašem umu sveti luč mojega Duha in da so besede, ki prihajajo iz vaših ust, iz Duha. 

Ne poskušajte govoriti o tem delu, če niste dovolj pripravljeni, da bi čutili svoje besede. Duh, srce in um 

morajo biti združeni v vašem bitju, če želite služiti kot posredniki za posredovanje moje besede. 

16 Nove generacije me ne bodo več slišale v obliki, ki ste ji priča zdaj, saj se bliža datum, ki sem ga 

navedel in od katerega se ne bom več kazal na ta način; to je leto 1950. Do zadnjega dne tega leta vam 

bom dajal svojo besedo. Neutrudno vam bom govoril, vas spodbujal in moj milostni glas, poln 

poživljajoče moči in svetlobe, se bo kot bliskovita poplava spustil nad moje ljudstvo. 

17 Tisti, ki me bodo poslušali do konca, morajo biti močni in bodo za vedno zgled poslušnih učencev. 

V preizkušnjah ne bodo oslabeli, ne bodo obstali in se ne bodo razdelili. 
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18 Kaj bi se zgodilo s tem ljudstvom, če bi se nekateri borili za duhovnost, drugi pa bi se utapljali v 

starih in zaostalih obredih in nekoristnih tradicijah? Skupaj se borite, da se ne utrudite pri svojem 

vsakdanjem delu, in pazite, da boste jasno slišali glas vesti. 

19 Živite budno, da ne boste šibka bitja, ampak močni duhovi. Usmerite svoje korake po poti 

usmiljenja, ljubezni in pravičnosti. Ne prikrajšajte se za to, kar sem vam zagotovil za zdravo telesno 

osvežitev. Prav tako vam pravim, da ne mučite svoje duše, tako da ji odrekate, kar ji pripada, da bi telo in 

duša tvorila eno voljo in da bi nad njo bdela vest, ki je moja božanska luč. 

20 Nočem, da bi vas svet ujel v svoj materializem in vas oropal milosti, ki sem vam jo zaupal, saj bi 

se potem vrnili v življenje v bedi in bolečini, iz katerega sem vas rešil. 

21 Ne pozabite, da sem prišel po vaše odrešenje in vam pomagal premagati vašo šibkost ter pretrgati 

verige, ki vas držijo, da boste končno doživeli zadovoljstvo, da ste se osvobodili slabosti, bolezni in stisk. 

22 Vsak, ki se odpravi na pot in sledi moji poti, bo v meni našel moč in pomočnika, ki ga bo spremljal 

do konca življenjske poti. Kdor je lačen in žejen luči in odrešenja, bo v mojem delu našel kruh in vodo 

večnega življenja. 

23 Okrepi svojega duha za težke krizne čase do te mere, da se boš, če te bodo vrgli v ječo zaradi 

sledenja moji poti, počutil okrepljenega ob spominu na trpljenje svojega Učitelja in vedel, da bom v tem 

času preizkušnje z teboj. Ko vidite ljubljeno osebo, ki je vržena na posteljo bolečin in je tik pred zadnjim 

dihom, usmerite svoje misli k meni in prostovoljno dovolite, da se izpolni moja volja. Tedaj boste videli 

čudež kot nagrado za vašo predanost in vero v moje nasvete. Tisti, ki na svoji življenjski poti ostajajo 

osamljeni, naj se spomnijo Jezusa, ki je hodil proti Kalvariji, daleč od svoje matere in učencev, spremljala 

ga je množica, a v svojem srcu je bil osamljen. 

24 Vsakič, ko se boš zavedel te spominske podobe, boš začutil sladko tolažbo ob misli, da sem ti 

obljubil, da ti bom stal ob strani v tvojih stiskah in odvrnil tvoj kelih trpljenja. 

25 Bolečina vas bo očistila, in ko se bo čas vaših stisk končal, se boste imeli za srečne, da ste imeli 

priložnost živeti po svojem Učitelju, in čutili boste, da ste lastniki duhovne dediščine. 

26 Pozorno preučujte moje učenje in ugotovili boste, kako eno moje učenje potrjuje prejšnje, tako kot 

moja beseda tega časa potrjuje vse, kar sem vam povedal v preteklosti. 

27 Le redki so ljudje, ki prepoznajo znamenja, da se je začela nova doba in da se trenutno duhovno 

razkrivam človeštvu. Večina jih svoje življenje in prizadevanja posveča materialnemu napredku in v tem 

neusmiljenem in včasih krvavem boju za dosego svojih ciljev živijo kot slepci, izgubljajo smer, ne vedo 

več, za kaj si prizadevajo, ne vidijo svetlega sijaja nove zore, ne zaznavajo znamenj in so daleč od 

spoznanja Mojih razodetij. 

28 To človeštvo je bolj verjelo učenju in besedam ljudi kot razodetjem, ki sem mu jih dal skozi 

stoletja. Ali čakate, da vam bo Oče v svoji pravičnosti poslal še večja znamenja od tistih, ki jih vidite na 

vsakem koraku, da boste začutili in verjeli, da je to napovedani čas mojega razodetja kot Duha resnice? O, 

ljudje majhne vere! Zdaj boste razumeli, učenci, zakaj vam včasih rečem, da moj glas kliče v puščavi, ker 

ga ni nikogar, ki bi ga slišal in resnično upošteval. 

29 Prebudite se, ljudje, da boste začutili, kako trepetate ob tem glasu pravičnosti, da boste začutili, da 

morate svojim bližnjim oznaniti, da so na svet prišli zakon, luč, sodba in z njo odrešitev človeštva. 

30 Na izpolnitev svoje naloge v tem boju ne glejte kot na nekaj nemogočega. Že zdaj napovedujem, 

da ne boste samo vi tisti, ki boste odrešili to človeštvo ali spremenili življenja narodov; ta dela bom 

opravil jaz, ker so nadčloveška. Želim le, da izpolnite nalogo, ki vam pripada, in omogočite novim 

generacijam, da ponesejo moje seme dlje, kot ste ga lahko dosegli vi. 

31 Si lahko predstavljate blaženost tistega, ki se vrne v duhovno življenje in na zemlji izpolni usodo, 

ki mu jo je določil Oče? Njegovo zadovoljstvo in mir sta neskončno večja od vseh zadovoljstev, ki jih 

lahko duša doseže v človeškem življenju. 

32 To priložnost vam ponujam zato, da bi bili med tistimi, ki se veselijo, ko se vrnejo v svoje 

kraljestvo, in ne med tistimi, ki trpijo in jočejo v globoki grozi ali obžalovanju. 

33 Hitro bom slišal vaše klice na pomoč, ko se boste kot brodolomci borili proti valovom tega morja 

strasti, po katerem pluje človeštvo tega časa. Vaša prošnja me doseže in moje usmiljenje se razširi kot 

plašč miru, kot nekoč, ko sem v spremstvu svojih učencev plul po Galilejskem jezeru in so peneči se 
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valovi grozili, da bodo potopili ladjo. Učenci, polni strahu, so me prosili, naj jih rešim, ker so menili, da 

bodo propadli, jaz pa sem jim dokazal, da kdor je z menoj in mi zaupa, ne bo nikoli propadel. 

34 V tem času je čoln moje delo, morje je življenje, nevihta so strasti, obiski, preizkušnje. 

35 Blagor tistemu, ki je v tem čolnu, ko se razbesni nevihta, saj bo rešen! 

36 Prečkajte to morje in s popolno vero plujte proti drugi obali, saj veste, da je na njeni obali popoln 

mir. Kdo bi lahko zašel na tem prehodu, če bi ga vodil kompas vesti? 

37 Če se kdo počuti izčrpanega, naj me pokliče. Če kdo drug čuti, da njegova vera niha, naj moli in 

takoj bom ob njem, da mu pomagam. Vendar naj se nihče ne poskuša vrniti na izhodiščno točko ali se 

sprijazniti s pogubo, ujetim v valovih nevihte. 

38 Izboljšajte svojo molitev, saj morate spoznati duhovno moč, ki jo prinaša. To je lestev v nebesa, po 

kateri se boste povzpeli k meni v resničnem občestvu duhov. 

39 Kako temna je pot tistega, ki ugasne svojo vero ali izgubi zaupanje vame! Vi, ki ste budni, molite 

za svet, ki spi. 

40 Se ti zdi čudno, da tako goreče skrbim zate? To se dogaja le zato, ker ne veste, kaj je moja ljubezen 

do vas ali kaj mi pomenite, ker ste si ustvarili zelo slabo predstavo o svojem Očetu, saj se nekateri med 

vami čutijo bogove na zemlji, drugi med vami pa se, nasprotno, ne čutijo vredne moje ljubezni. Povem 

vam, da če je bila materialna narava za ljudi osupljiva in čudovita, je duhovno življenje še bolj veličastno 

in čudovito, in v svojo blaženost in veselje boste vedeli, da pripadate obema ravnema bivanja. - Tako vas 

moja beseda uči vsega, kar morate vedeti o meni in o sebi, da bi se lahko razvijali navzgor. 

41 Na današnji dan vam po svoji volji razodevam, da bo do leta 1950 sto štiriinštirideset tisoč duhov, 

ki sem jih označil in določil, popolnih, da bodo svetu prinesli moje seme ljubezni. Nekateri bodo utelešeni, 

drugi pa v Duhovnem domu. Vsi bodo ostali budni pod lučjo mojega navdiha in vsak od njih bo svetilka, 

ki osvetljuje pot velikim množicam in jih vodi v duhovno kraljestvo. 

42 V času, ko je Izrael prečkal puščavo in iskal obljubljeno deželo, je bilo pleme Levi tisto, ki je učilo 

ljudi čaščenja Boga, jih spominjalo na božjo zakonodajo in jim pomagalo, da so jo razumeli. Ko so se 

rodovi naselili v deželi, ki so jo osvojili s svojo vero in vztrajnostjo, je Levijev rod še naprej bdel nad 

Zakonom. Toda časi so minevali, človeška duša se je razvijala in božansko seme, ki sem ga zaupal Izraelu, 

je doseglo mnoga ljudstva in je zdaj razpršeno po vsem človeštvu. 

43 To Božje ljudstvo je ponovno vstalo na zemlji, polno luči, da bi v svojem duhu sprejelo nova 

razodetja, ki naj bi jih poneslo narodom. Zavedajte se, da zdaj ni le pleme Levi, ki je zadolženo za 

varovanje Zakona, ampak veliko število duš, ki se jim bodo pridružili vsi tisti, ki se prebudijo z željo, da bi 

bili del Božjega ljudstva. 

44 Tu so, ganjeni ob moji besedi, mnogi izmed tistih, ki so v tistih dneh padli v strahu, ko so na 

Sinaju slišali vsemogočni Jehovov glas, mnogi izmed tistih, ki so zapustili ujetništvo, solze in ponižanje 

ter se odpravili iskat deželo blagoslova in miru. Njihove oči so zdaj odprte za novo svetlobo, ki jim 

omogoča, da jasno vidijo pot, ki jo je od takrat prehodil njihov duh. 

45 To ljudstvo se bo tudi borilo, da bi se osvobodilo novega faraona, ki ga predstavlja svet, ki hrani 

njegovo malikovanje, bedo in skušnjave. Prečkal bo tudi puščavo, v kateri se bo počutil zapuščenega in 

zavrnjenega s strani drugih ljudi, nasprotovali mu bodo številni soljudje, ki mu bodo skušali preprečiti 

napredek. Ko pa bo doseglo potrebno poduhovitev, bo v globini svojega bitja slišalo božanski glas, ki mu 

govori o zakonu pravičnosti in ljubezni. Vendar ta svetloba ne bo prišla v srce, ampak bo dosegla 

neposredno duha. 

46 Če bodo ljudje uporabljali ta nauk, bo vsako njihovo delo služilo gradnji duhovnega templja v 

človeku. 

47 Vsi, ki želite biti del tega ljudstva, notranje premišljujte, napolnite se z vero, da boste močni v boju 

in boste postali vredni, da vas imenujem Izrael, tako kot sem v prvi dobi Jakoba imenoval "močan" v 

dobroti, ljubezni, odpuščanju; močan v gorečnosti za zakon in krepost, močan ob grehu, bolečini, 

obrekovanju ali nesreči. 

48 Ko vam bom dal ta navodila, bo Moj pogled sledil vašim korakom, da bi videl, kako uresničujete 

moja navodila, in da bi presodil vaša dela resnične ljubezni. 

49 Dal vam bom priložnost, da delate tako, da vam pripeljem siroto, vdovo, tistega, ki je poražen v 

boju življenja, tistega, ki ga je premagala pokvarjenost, tistega, ki je lačen luči, tistega, ki je žejen resnice. 
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Ne pripisujte naključju dogodkov, ki se vam nenehno dogajajo, spomnite se, da je vaš Učitelj tisti, ki trka 

na vrata vaših src. Resnično, povem vam, da ste v času, ko mora vaš duh upravičiti svoj obstoj na zemlji z 

ljubečim delovanjem. 

50 Moj glas bo nenehno dosegal vašega duha in vas spraševal, kaj počnete, za kaj uporabljate svoje 

življenje in ali izpolnjujete svoje poslanstvo. 

51 Razumite, da vas čaka veliko delo; to je delo, ki se je nabralo v dolgem obdobju zanemarjanja. Ne 

mislite, da sem jaz tisti, ki vam nalaga težka bremena. Hočem le, da plačate svoj dolg in izpolnite svoje 

poslanstvo na zemlji - poslanstvo, ki ni omejeno na izpolnjevanje dolžnosti do vaših družin. Poleg teh 

dolžnosti imate še dolžnosti, da se med seboj ljubite brez uslug in služite, ne da bi vas pri tem ovirale 

razlike v veri, jeziku ali razredu. 

52 Moj nauk bo uničil seme sebičnosti in tako vašemu duhu dal neskončno polje delovanja, na 

katerem boste lahko izpolnili svojo nalogo ljubiti. 

53 Dan za dnem bom ljudem dajal znamenja, da se bodo prebudili: nekaterim bom govoril v njihovih 

molitvah, drugim bom dal intuicijo, da bodo zaznali moj glas. Tistim, ki živijo daleč od spiritualizacije, 

bom dal razodete, preroške sanje, materializiranim pa bom govoril s pomočjo naravnih sil, saj verjamejo le 

v tisto, kar vidijo, ali v tisto, kar lahko dokažejo s svojo znanostjo. 

54 Če pa bodo kljub tem opozorilnim klicem ostali zaspani ali gluhi, jim bom dal čutiti svojo moč in 

svojo pravičnost, ki so ju tako zelo izpodbijali. 

55 Govorim vam o pravičnosti, kajti prišel je čas, ko moj srp kosi zrelo žito. Pobral bom sadove, ki jih 

je obrodila dobrota, zlato pšenico, ki jo je obrodila ljubezen. Vsi ostali bodo uničeni: Sadovi greha in 

plevel sebičnosti, sovraštva in napuha bodo padli pod neusmiljenim srpom moje pravičnosti. 

56 Pridem ob pravem času za košnjo. Spomnite se, da sem vam nekoč rekel, da se žita ne sme kositi 

prezgodaj, ampak je treba pustiti, da pšenica in plevel rasteta in dozorevata skupaj, in šele nato kositi. 

57 Ali ne počnem prav tega? Poglejte, kako moja današnja dela potrjujejo moj nauk o drugem veku! 

58 Govorim vam z mislijo nosilca glasu, čigar duševni organ sem razsvetlil, in na njegove ustnice sem 

položil besede modrosti, da bi ljudje to sporočilo sprejeli kot hrano za svojega duha. 

59 Vidim vas osuple ob tej manifestaciji, zato vam želim takoj povedati, da naj bo še tako 

občudovanja vredna, to še ni zadnje navodilo, ki vam ga moram dati, niti najvišji izraz moje povezanosti z 

ljudmi. To manifestacijo obravnavajte le kot stran v knjigi duhovne modrosti, ki je obljuba novega 

razodetja, ki vam ga bom dal. Knjiga leži odprta pred vašim duhom, to je moja modrost, in iz te knjige 

izvirajo tokovi svetlobe, ki preplavljajo vaše bitje. 

60 Dokler ne boste prepričani o bistvu in pomenu tega dela, se ne boste mogli z resnično močjo duše 

odpraviti v boj. Zato vas ob vsaki svoji manifestaciji obsipam s svojimi dokazi ljubezni, da bi bilo moje 

ljudstvo prepričano, da hodi po varni poti. 

61 Z ljubeznijo sprejmite to knjigo, v kateri je zapisano vaše poslanstvo, vendar se v tem času 

svetlobe ne uležite v spanec. Kakšno nagrado lahko prejmete jutri, če nimate zaslug? Ne pozabite, da je 

končni cilj vseh vaših prizadevanj doseči svetlobo, mir in duhovno popolnost. Naj vsi vedo, da ste za 

dosego te popolnosti dobili pravo pot, ki vam jo je vaša vest kazala od trenutka, ko ste zaživeli. Da pa ne 

bi zašli s poti, ko se utelešate na zemlji, sem na njej pustil svojo sled. 

62 Poiščite to sled v vsakem preteklem in sedanjem trenutku in kmalu jo boste našli. 

63 Vedno sem te iskal, saj se je tvoja duša, ko se je enkrat utelesila, podala na mnoge poti, na večini 

od njih pa se je izgubila. Ah, slabotna bitja, ki ste padla zaradi svojih lastnih odločitev, potem pa ste me 

obtožila, da je pot Božjih otrok polna skušnjav! Povem vam, da bi morali slediti le eni poti, ki vodi k meni, 

in da so skušnjave, ki ste jih videli, le sadovi, ki jih je treba sprejeti z znanjem in spoštovanjem. Si 

predstavljate, da bi vaš Oče ustvaril nekaj, kar bi vas skušalo zapeljati v greh? 

64 Jutri, ko se bo človek osvobodil bremena nevednosti in materializma, bo odkril, da je tisto, kar je 

mislil, da je ovira, le stopnica, po kateri se lahko njegova duša povzpne in pridobi izkušnje; in tisto, kar je 

mislil, da je prepad, je le preizkus, ki ga okrepi. Takrat bo odkril, da je tisto, kar je človek imel za vzrok 

svojih padcev in neuspehov, orodje, ki mu bo pomagalo pri njegovi popolnosti. Ob tem spoznanju bodo iz 

človeškega srca izginile vse vraževerne predstave o zlu, ki jih je ustvarilo. 
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65 Kakšno moč in lepoto bo človek odkril, ko bo odprl oči za svetlobo tega življenja! Vse, kar si je 

zaradi svoje nevednosti napačno razlagal, tako da je padel v zmoto in krivil tistega, ki je ustvaril vsa bitja, 

bo izginilo iz človekovega uma. 

66 Dokler ljudje ne razumejo pravega duhovnega zakona ali jih ta ne pritegne, zapadejo v verski 

fanatizem, čaka jih življenje, polno pasti, negotovosti in senc. 

67 Kdaj se boste lotili preučevanja mojega nauka, ki je kot božansko sonce, ki razsvetljuje dušo in se 

nikoli ne skriva? Vi menite, da je to nemogoče, jaz pa vam pravim, da bo ta luč kmalu razsvetlila vse ljudi. 

68 Glas Njega, ki ste ga imenovali "rabelj iz Galileje", je isti, ki ga slišite v tem trenutku. In če sem 

vam takrat rekel: "Človek ne živi samo od kruha, ampak od vsake Božje besede," se zdaj obračam na vas, 

da vam povem, da se človek ne sme hraniti samo z znanostjo ali človeškim znanjem, ampak z božanskim 

virom, saj v njem živi Duh, ki se hrani samo z ljubeznijo, modrostjo in mirom. Hranite se in krepite, o 

moji učenci, da boste imeli v sebi resnično življenje. 

69 Prihajajo časi boja in grenkobe, zato se morate pripraviti, da boste s svojo vero in vztrajnostjo v 

izpolnjevanju mojih navodil pričevali o mojem nauku. 

70 Včasih moji neverni učenci želijo, da jim pokažem telo, ki sem ga imel v drugi dobi - prebodene in 

krvave roke, da bi verjeli, da sem spet med svojim ljudstvom. In v svojih srcih mi pravijo: "Kako naj 

pričujemo o tebi, če te nismo videli?" Toda sprašujem vas: ali poznate moje takratne besede, s katerimi 

sem vam napovedal, da bom spet prišel? Kdaj sem vam napovedal, da bom prišel kot človek? Da bi 

verjeli, morate videti, ker ste se uresničili. Na drugi strani pa so tisti, ki ne da bi poznali prerokbe, čutijo 

mojo navzočnost in razumejo resnico. To so tisti, katerih misli in srca so čista. 

71 Duh je obdarjen z višjim vidom od človeškega, tako da je on tisti, ki odkriva resnico in v njej vidi 

Očetovo obličje. Kako boste s svojimi čutili odkrili božansko, če ga prej ni odkril vaš duh? Te besede niso 

očitek zaradi vaše majhne vere, niti vas ne zavračam, ker dvomite. Nasprotno, iščem prav te ugasle 

svetilke, da bi jih prižgal z ognjem ljubezni svojega Duha. 

72 Nekateri trepetajo od blaženosti, ko slišijo to besedo; to so tisti, ki čutijo mojo navzočnost. Jutri, 

ko se ne bom več prikazoval v tej obliki, bodo tisti, ki me niso mogli razumeti ali so dvomili, ko so me 

slišali, obžalovali sami sebe, ko se bodo spomnili, da so bili prisotni ob mojem prikazovanju in niso 

verjeli. Kopal jih bom v svoji luči in v sebi bodo slišali moj glas: "Ne bojte se, iščite me v globini svojega 

srca, tam boste našli veliko mojih besed, shranjenih za čas, ko jih boste potrebovali. 

73 Pridite k meni, ljudstva in narodi sveta. Pridite, ljudje vseh ras, moj zakon vas pričakuje v 

kraljestvu miru, da boste tvorili eno ljudstvo - Božje ljudstvo. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 94  
1 Moja beseda se vam je razodela polna ljubezni. To je bil balzam tolažbe, ko ste prišli k meni z 

jokom in sem vas moral z očetovskim nasvetom popraviti. Ko se bo bližal dan, ko bom to besedo utišal na 

ustnicah svojih glasnikov, boste čutili, da prihaja od sodnika, čeprav bo v svoji ljubezni in nežnosti vedno 

ista. V njej pa bo toliko svetlobe, da boste odkrili tudi najbolj skrite napake in najbolj skrite točke, ki jih 

imate v sebi. 

2 Nikoli ne boste mogli reči, da nisem opozoril na vaše pomanjkljivosti ali da sem vam v svojem 

nauku dal zavajajoče nauke. Jutri, ko boste odkrili svoje napake in cenili veličino tega razodetja, boste 

lahko svojemu Očetu zagotovili pravico. 

3 Te resnice še ne razumete. Najprej vam je tema ovila oči, nato je prišla svetloba moje besede, a vas 

je zaslepila. Neizogibno je, da boste nekaj trenutkov v temi, dokler se ne navadite na svetlobo in vidite 

vse, kar vas obdaja. Do takrat morate biti previdni pri kritiki, besedah in dejanjih, saj še ne morete narediti 

zanesljivih korakov na poti in ne morete govoriti o resnici, kot bi morali. 

4 Resnica je ena sama in večna, a vendar - poglejte ljudi, ki razglašajo različne resnice! Koliko mojih 

naukov je bilo poteptanih na zemlji! 

5 Odkar vam je Kristus spregovoril o resnici, koliko ljudi je poskušalo govoriti o njej! Vendar vas 

sprašujem: Ali so me tudi oni vzeli za zgled v ljubezni, poslušnosti in ljubečem delovanju? Samo jaz vem, 

kdo so bili ves čas moji pravi učenci in apostoli. 

6 Če bodo jutri, ko bodo presojali to oznanilo, ljudje dvomili o njegovi resničnosti, ker je bilo dano 

po grešnih govornikih, jim bom dal razumeti, da me greh ne odbija, nasprotno, približal me je tistemu, ki 

je zgrešil svojo pot. 

7 Še en dokaz moje moči, ki ga bodo ljudje priznali, je, da lahko samo jaz povzročim, da usta 

grešnikov govorijo čisto, da bogokletne ustnice izgovarjajo božanske nauke in da neizurjen um prenaša 

nauke in razodetja, polna modrosti. 

8 Kateri bodo tisti, ki bodo v tem času prišli na dan kot pravi apostoli moje besede? Kdo izmed vas 

bo svojim bližnjim pokazal lepoto mojega nauka? 

9 Vaša dela so nujna, nepogrešljivo pa je živo pričevanje tega ljudstva, ki je slišalo mojo besedo. 

10 Učenje, ki sem vam ga prinesel, je kot neizmerno velika bakla, okoli katere se morajo zbrati 

množice - ljudje, ki so lačni resnice in žejni pravice, pa tudi blodeče duše, raziskovalci, ki jih žene želja po 

svetlobi. 

11 Pripravite se na čas, ko bodo velike množice vaših soljudi iskale oazo miru, vendar to počnite 

ponižno. V svoji duši kopičite vrline, ki sem vam jih predstavil v svoji Besedi. Ne poskušajte narediti vtisa 

na soljudi z nečimrnostmi ali nepomembnimi nauki. Prihajajo k vam v begu pred to stvarjo. 

12 Ne le tisti, ki so slišali mojo besedo s človeškim organom razumevanja, se bodo imenovali otroci 

tega ljudstva. Vsakdo, ki vzame svoj križ, vsakdo, ki ljubi ta zakon in širi to seme, se bo imenoval delavec 

v mojem vinogradu, apostol mojega dela in otrok tega ljudstva, tudi če me ni slišal s tem oznanilom. 

13 Ponovno vam pravim, naj ne iščete zunanjih oblik, da bi razkrili moje delo, saj bi tako predstavili 

veliko ranljivih točk, zaradi katerih bi vam sekte in verske skupnosti nasprotovale. 

14 Če si prizadevate za moralno izboljšanje, čistost v svojem življenju in duhovnost v svojem 

bogoslužju, ne bo orožja, idej ali naukov, ki bi vas lahko premagali. Gradite na duhu in vse se bo ohranilo 

ter preživelo obiske in bitke, saj je duh neuničljiv. Če gradite na materialnih temeljih, se obnašate kot 

bedak, ki gradi stavbo na pesku, ki se mora porušiti ob najmanjšem tresljaju. 

15 Naredite iz svojih src zakladnico, v kateri boste hranili moje nauke kot najdragocenejši zaklad, ki 

ga je vaš duh prejel do zdaj. 

16 V tem času duhovnega boja se vam razodevam, ker ste bili poslani v svet, da bi govorili o tem 

zakonu. Že ste osvobojeni, že ste se odvrnili od nekoristnega; zdaj pojdite naprej po poti kot pravi delavci, 

ki jih ljubi Jezus. 

17 V tem času sem vas poslal na svet, da bi lahko govorili o meni in da bi vaš duh posredoval svoje 

izkušnje drugim. 
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18 Ko sem vam razkril, da ste Izrael, sem to storil zato, da bi vedeli, da že dolgo časa na zemlji hodite 

po moji poti, in tudi zato, da bi razmislili o svojih odgovornostih. Ali se vam ne zdi prav, da vam včasih 

očitam pomanjkanje vere, gorečnosti ali ljubezni? 

19 En Bog vam govori od začetka časov; enega Boga boste priznavali in ljubili. Poleg tega želim, da 

mi darujete eno vrsto čaščenja. 

20 Ljudje so ustvarili številne vrste bogov; vsak ga čuti, časti in si ga predstavlja na drugačen način. - 

To ljudstvo držim stran od vseh religioznih vplivov, da bi me tu, v svoji samoti, v svoji osami, lahko slišali 

in razumeli, da bi mi končno izkazali čaščenje, vredno njihovega Stvarnika. Enako sem storil v dneh, ko je 

bil Izrael stoletja ujetnik pod jarmom in bičem egiptovskih faraonov. To je bil moj 

Mojzesa je želel uporabiti kot glasnika in iz suženjstva iztrgati ljudstvo, ki je bilo namenjeno prejemu 

Zakona in Luči, ki bi razsvetlila človeštvo. Primerjajte takratne dogodke z današnjimi in razumeli boste, s 

kakšnim namenom vam je Mojster govoril o teh dogodkih. 

21 Vaš duh mi govori, da je človeštvo v tej dobi izkusilo tudi materialno suženjstvo, stiske in bičanje 

ter da je šlo skozi suženjstvo duha. 

22 Zato sem ponovno prišel k vam, da vam povem: Ljubite se med seboj, kakor sem vas učil v drugi 

dobi, da bo vaša pot znosna. Imejte duhovnost, red, poslušnost, vero in dobrodelnost, pa se boste počutili 

močne v boju in boste zgled vsem ljudem na zemlji. 

23 Mnogi vas bodo vprašali, po kakšni poti hodite in kam greste, in ko bodo videli, da je vaša hoja 

skromna, a polna gotovosti in trdnosti, vam bodo sledili s srcem, polnim zaupanja in vere. 

24 Danes vaš duh hrepeni po hrani, srce si želi miru, um je žejen luči. Toda Mojster vam pravi: V 

zgodnjih obdobjih svojega razvoja ste imeli vse to, čeprav si tega niste zaslužili. Zdaj pa morate vse to 

doseči s svojimi deli v okviru Zakona, ki vas uči, da se med seboj ljubite. 

25 V tistih časih vas ni nič stalo zdravje, moč, mir in obilje, zato ste zlahka izgubili vse. Zdaj vam 

povem, da ko boste s trudom, z delom in žrtvovanjem ponovno pridobili tiste darove, ki jih niste cenili v 

njihovi polni vrednosti, jih ne boste več izgubili, saj boste takrat uporabljali, kar imate, in nikoli ne boste 

pozabili, koliko vas je stalo, da ste jih pridobili. Ali si sploh predstavljate, kako zelo se mora to človeštvo 

razviti, da bi se prebudilo iz globokega spanca in si zastavilo cilj, da ponovno pridobi (te darove) in se 

razvije? Vi pa jih boste vodili in učili poti njihovega duhovnega razvoja. Zdaj, ko slišite to besedo in že 

oblikujete skupnost, vam pravim, da imate čistost v svoji duši in da vztrajate pri opremljanju, da boste 

lahko v popolni jasnosti pokazali moje delo. Želim, da nalogo, ki sem vam jo zaupal, opravljate s čistostjo. 

- Umirite se, saj ne boste zmogli vsega; moja skrbna ljubezen vam bo pomagala. 

26 Iz številnih krajev na Zemlji bodo prihajali posamezniki, skupine in množice ter človeštvu govorili 

o novem času, o duhovnosti ter si prizadevali za osvoboditev in bratstvo med ljudmi. Zato vam pravim, da 

bom vse ostalo storil jaz. 

27 Nekatera dela lahko opravim samo jaz. Eden od njih je rešiti človeštvo iz brezna, ki si ga je 

ustvarilo samo. Toda Oče je neskončno zadovoljen, ko vidi, da ga pri njegovih božanskih nalogah in 

dolžnostih podpirajo njegovi ljubljeni otroci. Zato pozivam vse ljudi. Razložim jim namen svoje 

manifestacije in nato izberem srca dobre volje, da jih pripravim za vojake in glasnike svoje božanske 

zadeve. 

28 Želim, da bi se to ljudstvo kmalu razpršilo kot množice po cestah, po ljudstvih in narodih ter 

prinašalo dobro novico, pričevanje moje besede in luč mojih obljub. Če se boste resnično združili, bodo iz 

vašega uma prihajali veliki navdihi, ki bodo ključ, ki bo odprl vrata, na katera danes še vedno trkate. 

29 V tem času sem vam rekel: Ali je vpliv sveta v vas dosegel takšno stopnjo, da ste izbrisali vsako 

sled mojih prejšnjih besed nauka? To je razlog, zakaj sem prišel. Kdo izmed prebivalcev zemlje bi ti lahko 

pomagal razumeti vse bogastvo izkušenj in svetlobe, ki ga ima tvoj duh, čeprav ga ne kaže, ker mu to 

preprečujejo vplivi sveta? 

30 Med ljudmi so tudi tisti, ki so nekoč po božji obljubi prečkali puščavo in na gori slišali Gospodov 

glas. Odkrivam tudi druge, ki so živeli v Jezusovem času, ki so videli njegova dela in slišali njegovo 

besedo, ki so mi sledili v puščavo in jedli kruh in ribe, ki sem jih dal množicam, potem ko so se povzpele 

na goro, da bi slišale ta glas; vidim tudi tiste, ki so na dan mojega križanja tekli z množicami in kričali. 

Tudi tukaj, med množicami, ki prihajajo poslušat isti nebeški koncert (kot v Jezusovem času), ki je zdaj 

zanje nov, odkrivam te duše. 
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31 Tisti, ki jokajo, tisti, ki se tresejo, ko me slišijo, in ki prepoznajo glas, ki jim govori, so tisti, katerih 

duh še vedno ohranja odmev mojih besed. 

32 Ali opažate, koliko tistih, ki pridejo na to manifestacijo, ostane na tej poti za vedno in se posvetijo 

tem nalogam tukaj, ne da bi obstajala kakršnakoli človeška moč, ki bi jim lahko preprečila, da bi prišli 

sem, da bi slišali Mojo Besedo? To so tisti, ki so Bogu še vedno dolžni ljubezen iz nekega drugega časa in 

ki niso imeli priložnosti, da bi se mu izročili, vendar so obljubili, da me bodo čakali, da mi bodo sledili in 

mi služili do konca. 

33 Danes jih spominjam na dogodke, ki so jih že doživeli. 

34 Tiste dni so me moji učenci, ko so izvedeli, da bom kmalu odšel od njih, vprašali: "Gospod, kdaj te 

bomo spet videli?" Nato sem jim povedal, kdaj se bom vrnil in kakšna znamenja bom dal ob svojem 

prihodu. 

35 Sedaj pa pravim novim učencem: To je čas, ki je bil napovedan, znamenja so se izpolnila, ne da bi 

kakšno manjkalo. 

36 Veste, da se bo tudi ta manifestacija s pomočjo človeškega organa razumevanja končala, in tako 

kot oni sprašujete: "Gospod, ko Tvoje besede ne bomo več slišali - ali ne bomo več srečni, da bomo na nek 

način občutili Tvojo manifestacijo?" Na to vam odgovarjam: Po tem času bo nastopil čas vašega 

poduhovljenja, čas neposrednega občestva z vašim Gospodom, v katerem boste čutili Mojo večno 

navzočnost. Ko boste dosegli to stopnjo vzvišenosti, ne boste nikoli več rekli, da Oče prihaja ali da je 

odšel, saj boste razumeli, da sem vedno z vami. Takrat se boste spomnili, da sem vam po Jezusu rekel: 

"Božje kraljestvo je v vas." 

37 Ponesite veselo novico narodom. To sporočilo razširite povsod. Mnogi izmed tistih, ki me 

pričakujejo, verjamejo, da se bom na zemlji pojavil kot človek. Vendar tega nisem nikoli rekel, ampak sem 

vam dal razumeti, da bo moj prihod duhoven, da bom prišel "na oblaku". 

38 Povedal sem vam že, da bom obiskoval cerkve in sekte, da bi jih prebudil iz letargije. Tako bodo 

prepoznali svetlobo tega časa in spodbujali ideal duhovnosti. Vendar je treba, da opravite del, ki sem vam 

ga zaupal. To seme samo čaka, da pade v zemljo in vzklije ter obrodi sadove modrosti in duhovnega 

napredka človeštva. 

39 Zgled tega preprostega ljudstva, ki hodi po svoji poti, ne da bi ga vodila duhovščina, in ki me časti 

brez obredov in simbolov, bo klic, ki bo prebudil tiste, ki še vedno spijo v svoji stoletni noči, in bo 

spodbuda za prenovo in očiščenje mnogih mojih otrok. 

40 Ne poskušajte zanemariti svoje odgovornosti pri tem delu. Ne pozabite, da sem vas poslal na 

zemljo kot pionirje in preroke tretjega veka. 

41 Resnično, povem vam: če bi se v tej uri prikazal v istem telesu, v katerem ste me videli takrat, bi 

videli moje sveže rane in moje obličje še vedno zaznamovano z žrtveno smrtjo. Toda to bi bil stalen očitek 

človeštvu, zato pred vami raje skrivam svoje rane in vam kažem le svojo svetlobo. Zakaj me mnogi želijo 

videti kot človeka v Jezusovi podobi? ali ne razumete, da sem več kot le oblika? Res je, da sem se pustil 

videti v Jezusovi podobi tako v tem kot v tistem času. Toda ta milost ni namenjena vsem; ni nujno, da me 

vsi gledajo na ta način. Ponovno vam pravim: "Blagor tistim, ki so verjeli, ne da bi videli." 

42 Ko bodo ljudje zavrgli zunanje verske običaje in me ne bodo iskali v podobah, ki so delo ljudi, 

ampak se bodo poduhovili, me bodo razumeli kot tako velikega in vsemogočnega, da se ne bodo strinjali, 

da bi me videli omejenega, in me ne bodo želeli videti v Jezusovi podobi - niti v duhovni. 

43 Kako težko je v tem času izpolniti nalogo vidca. Ni dovolj, da ima dar duhovnega vida, če nima 

notranjega razsvetljenja. Kdo bi ga lahko vodil, če ne njegova vest, in kdo bi ga lahko rešil napake, če ne 

molitev in duhovna budnost? 

44 Izrael je imel v prvi dobi sedem velikih prerokov. Govorili in pisali so o prihodnosti človeštva, o 

obiskih, ki bodo prišli nad narode, in napovedovali božanska razodetja, ki jih bo Gospod podelil ljudem. 

Niso bili veliki, ker so veliko govorili, ampak ker so se duhovno dvignili v želji po moji luči. 

45 Oče zdaj hoče isto od novih prerokov, namreč da bi človeštvu ponudili eno samo podobo 

duhovnega, ki pa je polna resnice in o kateri sem rekel svojim delavcem: Prinesite mi kot žetev svojega 

semena vsaj tri zrna, ki morajo biti sposobna kaliti, in ne grmade, v kateri prevladujeta slama in pleve. Ne 

pozabite, da so vaša dela tista, ki vam pripravljajo pot v večnost. 
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46 Zdaj, ko se vam Moj Božanski Duh razodeva, vam pošiljam žarek svetlobe, ki se dotakne uma 

nosilca glasu in vam posreduje Mojo svetlobo, ki je postala Beseda. 

47 Glejte, tu je "Beseda" med vami, tista, ki vam je govorila v drugi dobi. Gre za isti nauk in isto 

bistvo, vendar danes nisem oblečen v človeško telo. Takrat so se Moje noge dotaknile prahu sveta, danes 

pa se vašemu duhu razodeva le Moja luč. pripravite svoja srca, da me bodo čutila, in se hranite z mojo 

besedo, saj v resnici veste, da človek ne živi samo od kruha. Dal vam bom svoje telo in svojo kri, ki sem ju 

nekoč predstavil kot kruh in vino. Duhovno bo moja beseda nadomestila kruh, ki je moje telo, duhovno 

bistvo moje besede pa bo vino, ki ga boste pili kot mojo kri. 

48 Duša ljudstva trepeta od blaženosti ob moji navzočnosti. Učitelj je prav tako blagoslovljen s 

prisotnostjo novih učencev. Sedaj poslušajte, kako Mojster govori svojim apostolom druge dobe*: 
* Ti so na shodu prisotni mentalno. 

49 "Preljubi Janez, ki si postavil svoj tempelj proti mojemu Srcu, hočeš, da bi vsi, ki me poslušajo, 

postali vredni, da bi se lahko naslonili name, da bi občutili moj mir, da bi bili blizu Izviru življenja. Vaš 

boj še ni končan, vaš duh neutrudno moli in pošilja svojo luč med človeštvo tretjega veka, ki ste mu 

prerokovali veliko čudovitih stvari. V tej dobi, dragi Janez, doživljaš izpolnitev manifestacij, ki si jih videl 

v svojih videnjih in navdušenju, katerih pomena nisi poznal in nisi vedel, kdaj se bodo uresničile. V 

molitvi skrbite za svet." 

50 "Juda Iškarijot, moj apostol, danes je v tvoji duši ponižnost, ker je bila sprava grenka, zelo grenka. 

Danes pa se vaš vpliv blagodejno preliva na človeštvo. Nevidno se ponujate kot svetovalec moškim. Dal 

sem ti svoj mir, učenec, zakaj ga ne čutiš v polnosti v svoji duši? veliko ste jokali, čeprav vam nikoli 

nisem odrekel svoje tolažbe in odpuščanja; razlog je v tem, da ste to čakali. Razlog je v tem, da čakaš, da 

bo odrešen še zadnji izmed mojih otrok, da mi boš lahko rekel: 'Gospod, stopi s svojega križa, zdaj sem 

miren, zdaj sem vreden prejeti tvoje odpuščanje'." 

51 "Dokler vidiš, kako se človeštvo vsak dan bolj pogreza v greh, me obrekuje, izdaja in križa, tvoja 

duša trpi muke, ki si jih svet ne more predstavljati, in ob vsakem grehu, ki me prizadene, se počutiš, kot da 

si me prizadel ti. 

52 Sin, učenec, vzemi z moje mize kruh in vino, ki si ju pustil tisto noč, ko sem bil zadnjič s teboj kot 

človek. Pravim vam: Jejte in pijte, danes vam ponujam to, česar niste prejeli pri tistem obroku in kar so 

prejeli vsi drugi. Odpravljam vašo potrebo in bedo ter zaradi ponižnosti, ki je danes vaša kot sad velikega 

kesanja, sprejmite vase moj mir in v njem najdite moje telo in mojo kri." 

53 Glejte, ljudje, to so moje nove lekcije ljubezni. Delajte sočloveku to, kar vidite, da jaz delam vam. 

Kaj boste v tem času storili z mojim delom? Pred seboj vidim novo Kalvarijo in križ. Moja pot trpljenja ni 

končana, moje trpljenje se ni končalo na Golgoti, moji koraki še vedno puščajo krvavo sled. 

54 Moje ljudstvo, človeštvo, pojdite na Mojo pot in spremenil bom vašo žrtev v večno življenje, vašo 

bolečino v veselje, in ko boste dosegli vrh gore, boste videli, da vas pričakuje Moja Ljubezen. Tudi svet 

me pričakuje, saj je lačen in žejen moje ljubezni. Vendar bom prišel k vsem, saj je bila to moja obljuba. 

Nekega dne, ko bo med narodi vladal mir, greh bo izkoreninjen in ljudje se bodo ljubili kot bratje, vam 

bom pokazal meč, s katerim sem vas premagal: ljubezen. 

55 Kako ponižna je ta manifestacija za tistega, ki jo vidi s telesnimi očmi! Toda kako globok in velik 

je za tistega, ki ga vidi s srcem in duhom! 

56 Kakor ste zdaj okoli mene, tako je bilo tudi tistega zadnjega večera v drugem veku. Sonce je ravno 

zahajalo, ko je Jezus zadnjič govoril svojim učencem v tej sobi. To so bile besede umirajočega očeta 

svojim zelo ljubljenim otrokom. V Jezusu in tudi v učencih, ki še niso vedeli, kaj jih čaka čez nekaj ur, je 

bila žalost, saj jih je tisti, ki jih je učil in tako zelo ljubil. Njihov Gospod je bil tik pred odhodom, vendar 

še niso vedeli, kako. Peter je jokal in stiskal kelih k srcu, Janez je s solzami omočil Učiteljeve prsi, Matej 

in Bartolomej sta bila ob mojih besedah, usmerjenih v prihodnost, vsa iz sebe. Filip in Tomaž sta med 

jedjo skrivala grenkobo. Jakob mlajši in starejši, Tadej, Andrej in Simon so bili nemi od bolečine, a veliko 

je bilo, da so mi govorili s srcem. Tudi Juda Iškarijot je v svojem srcu nosil bolečino, pa tudi strah in 

obžalovanje. Vendar se ni mogel več vrniti, saj ga je zajela tema. 

57 Bližalo se je mučeništvo na križu, s katerega je Kristus zapustil svojo Mater, tako rekoč kot 

škrjanec, ki bo ogreval tiste majhne otroke, medtem ko je svetloba Svetega Duha prihajala, da bi 
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razsvetlila te ljudi. Kmalu, po trenutkih šibkosti, se bodo počutili dovolj močne, da se bodo razkropili po 

svetu in poganskim in malikovalskim ljudstvom oznanjali veselo novico in nebeško kraljestvo. 

58 Ko je Jezus delil svoje zadnje besede in opomine, so učence preplavile solze. Toda enega od njih 

ni bilo več, njegova duša ni mogla sprejeti toliko ljubezni in videti toliko svetlobe, zato je odšel, ker mu je 

ta beseda zažgala srce. 

59 Verniki tega časa, novi učenci: dovolil sem, da je izdaja učenca v mojem apostolstvu druge dobe 

za vas pomenila veliko lekcijo v njem. Ne postanite sodniki tistega, ki sem mu sodil z ljubeznijo in ki sem 

mu tudi odpustil. Raje ga vzemite kot odprto knjigo in simbol. Koliko izmed vas, ki ga zdaj obsojate, ima 

v srcu Juda? 

60 V teh trenutkih, ko vam govorim in vas spominjam na te dogodke, se skriva tudi kraljeva zvezda. 

To je isto sonce kot tisto, ki je sijalo nad takratnim človeštvom. Toda zdaj, ko vam govorim, se stok 

narodov in rjovenje vaših vojn dvigata do višav neba. 

61 Koliko bede vidim v vašem svetu in kako globoka žalost je v mojem duhu! 

62 Blagor tistim, ki se z bolečino v srcu spominjajo dneva, ko je Jezus stal pred sodnim stolom, od 

koder je šel na Kalvarijo, za njim pa množice. 

63 Danes se moj Duh počuti med vami v novem zaporu, ki pa je narejen iz ljubezni, to je zapor 

vašega srca, v katerega me želite zapreti, ker me začenjate ljubiti. Vidim tudi nov križ, na katerem me 

boste povzdignili. Toda to ni tisto, na katerem ste me pustili umreti; danes je to tista vaša duhovnost, ki 

hrepeni po mojih odprtih rokah in hrepeni po toku moje božanske krvi, ki je življenje. Danes me ne 

obtožujete, nasprotno, ste moji zagovorniki, ker zdaj veste za mojo nedolžnost. 

64 Tega ne morem reči za vse, kajti ljudje so si na svetu nabrali toliko pomanjkljivosti in grehov, da 

so tudi ti zame kot nov križ bolečine, ki so mi ga pripravili za ta čas. 

65 Vsi ste bili osvobojeni z mojim zgledom in ne boste mogli propasti. Kljub temu vas moram rešiti 

iz teme, ki vas ovija in vam ne dopušča, da bi prepoznali pravo življenje. 

66 Koliko nasprotujočih si čustev preveva vaše srce, ko slišite mojo besedo, ljubljeno ljudstvo! Ta 

žalostni ton, s katerim vam govorim o teh urah grenkobe, najbolj vznemirja tiste, ki so veliko trpeli; kajti 

to življenje je pot trpljenja in je Golgota. 

67 Tisti čas so mi sodili trije sodniki: Ananas, Pilat in Herod, ljudstvo pa je izvršilo sodbo nad menoj. 

Zdaj vam pravim, da je veliko mojih sodnikov, še več pa je tistih, ki mi bodo v tem času prizadejali 

bolečino. Toda bolj ko bodo ljudje gnusili Moj zakon in Moj nauk - ko bosta najbolj preganjana in 

zavržena -, bolj bo odmeval glas ljudstva vere, saj se ne bo zgodilo isto kot v drugi dobi; zdaj ne bom sam. 

68 "Slepec", ki mu je Jezus vrnil vid, bo na ves glas kričal, da je zagledal luč. "Mrtvi" bodo vstali in 

pričali o moji resnici. Žensko občutljivo srce mi bo zvesto, moški z močnimi dušami pa bodo moji novi 

pomočniki pri nošenju križa. 

69 Marija ne bo odsotna in ne bo daleč od nobenega mojega koraka, njen nebeški duh me bo 

spremljal povsod, saj sta bila Kristus in Marija eno z Očetom, še preden sta prišla na zemljo. 

70 Človeštvo, človeštvo, danes ne bi mogel reči kot takrat: "Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo." 

Ni namreč nikogar, ki ne bi pil Jagnjetove krvi, ki je Luč, Resnica in Življenje. 

71 En trenutek je bil dovolj, da je Dimas našel odrešitev, in bil je zadnji v njegovem življenju. 

Govoril mi je s križa, in čeprav je videl, da je Jezus, ki so ga imenovali Božji Sin, v smrtnem krču, je čutil, 

da je Mesija, Odrešenik, in se mu je predal z vsem kesanjem srca in vso ponižnostjo duše. Zato sem mu za 

ta dan obljubil raj. 

72 Povem vam: vsakemu, ki greši nezavedno, a mi ob koncu življenja govori s srcem, polnim 

ponižnosti in vere, bom dal občutiti nežnost moje usmiljene ljubezni, ki ga dvigne iz zemeljskih težav, da 

bi spoznal blaženost plemenitega in vzvišenega življenja. 

73 Zapustil sem te, Marija, ob vznožju križa, na gori, ki je prejela mojo kri in solze Matere. Tam je 

čakala na svoje otroke, saj bo ona tista, ki jim bo snela križ z ramen in jim pokazala pot v nebesa. 

74 "Žejen sem," sem rekel množici, ki ni razumela mojih besed in se hranila z mojimi smrtnimi 

mukami. Kaj naj rečem danes, ko vidim, da ne le množica, ampak ves svet krši mojega Duha, ne da bi se 

zavedal moje bolečine? 
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75 Moja žeja je neskončna, nepredstavljivo velika in le tvoja ljubezen jo bo lahko pogasila. Zakaj mi 

namesto ljubezni ponujaš zunanji kult? Ali ne veste, da mi ponujate žolč in kis, medtem ko vas prosim za 

vodo? 

76 Čeprav je moj kelih v tem času tako grenak, moj križ tako krvav in moja osamljenost tako velika, 

me ne boste slišali vzklikati: "Moj Bog, moj Bog, zakaj si me zapustil?" Tistega dokaza, ki vam ga je dal 

Jezus, ko je odkrito pokazal, da je bila njegova bolečina človeška in resnična, vam danes ne bom dal, ker 

prihajam v Duhu. 

77 Kristus je Mojster in vas je učil do zadnjega trenutka. Ko je prišel čas in je videl, da je njegovo 

delo končano, ga je ponižno izročil svojemu Očetu z besedami: 

"Vse je opravljeno." 

78 Ko je Jezus, ki je bil Pot, Resnica in Življenje, končal svoje poslanstvo z molitvijo sedmih besed in 

na koncu rekel Očetu: "V tvoje roke izročam svojega Duha," razmislite, ali lahko vi, ki ste učenci tega 

Mojstra, zapustite to življenje, ne da bi ga v znak poslušnosti in ponižnosti darovali Očetu, in ali lahko 

zaprete oči pred tem svetom, ne da bi prosili Gospoda za njegovo varstvo, saj jih boste spet odprli šele v 

drugih pokrajinah. 

79 Vse Jezusovo življenje je bilo žrtvovanje ljubezni za Očeta. Ure njegove agonije na križu so bile 

molitev ljubezni, priprošnje in odpuščanja. 

80 To je pot, ki sem vam jo pokazal, človeštvo. Živite po svojem Učitelju in obljubim, da vas bom 

vodil v svoje maternico, ki je vir vse blaženosti. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 95  
1 Kaj bi lahko prosili tistega, ki vas je ustvaril, da vam tega ne bi dal, če je to, kar prosite, v dobro 

vašega telesa ali duše? Vendar se morate naučiti, da se strinjate z mojo voljo. Živite v času povračila, ko se 

ne smete upirati svojim preizkušnjam. 

2 Ljubite, saj vam bo vaša ljubezen pomagala popraviti krivdo. S svojo dejavnostjo ljubezni uničite 

vso sebičnost. 

3 Zemlja, po kateri hodite, je minljiva, vaše popotovanje tu je kratko, potem pa boste vstopili v 

večno življenje. Vendar želim, da poznate pot iz te solzne doline, ki je označena z zapovedmi mojega 

zakona. 

4 Ne postanite šibki v veri in v upanju. Vedno imejte v mislih, da se bo to življenjsko potovanje 

končalo. Ne pozabite, da je vaš izvor v meni in da bo tudi končni cilj v meni, ta cilj pa je večnost, saj duša 

ne umre. 

5 Naj bo večnost ideal vašega prizadevanja in ne izgubljajte poguma v vzponih in padcih življenja. 

Ali veste, ali je to vaša zadnja inkarnacija na Zemlji? Kdo vam lahko reče, da boste v tem telesu, ki ga 

imate danes, plačali vse dolgove, ki ste jih povzročili moji pravičnosti? Zato vam pravim: Izkoristite čas, 

vendar ne hitite. Če z vero in predanostjo sprejmete svoje trpljenje in s potrpežljivostjo izpraznite kelih, 

resnično, povem vam, vaši zasluge ne bodo brezplodne. 

6 Poskrbite, da bo duh vedno napredoval, tako da se nikoli ne boste nehali izpopolnjevati. 

7 Jaz sem tisti, ki vam na pot postavljam preizkušnje, da bi ustavil vašo dušo, ko se oddalji od poti 

mojega zakona in želi živeti sama po svojih željah. Raziščite razloge za preizkušnje, to vam dovoljujem, 

da boste lahko potrdili, da je vsaka od njih kot dletom, ki obdeluje vaše srce. To je eden od razlogov, zakaj 

vas bolečina približa meni. 

8 Toda človek je vedno iskal užitke, moč in sijaj, da bi se povzdignil kot gospodar na zemlji in bil 

vladar nad svojimi brati. Ker sem vas vse ustvaril z enako ljubeznijo, zakaj so potem vedno obstajali tisti, 

ki so se pretvarjali, da so nekaj višjega? Zakaj so obstajali tisti, ki so ljudem vladali z bičem v ponižanju? 

Zakaj obstajajo tisti, ki zavračajo ponižne in katerih srca ostanejo neprizadeta, ko povzročajo bolečino 

bližnjemu? Ker so to duše, ki me še niso spoznale kot Očeta, ki ljubi vsa svoja bitja, niti kot edinega 

Gospoda vseh živih bitij. Zato obstajajo ljudje, ki si prilaščajo oblast in ne spoštujejo posvečenih 

človekovih pravic. Služijo mi kot orodje moje pravičnosti, in čeprav mislijo, da so veliki gospodarji in 

kralji, so le služabniki. Odpusti jim! 

9 To je tretjič, ko vas učim lekcije, ki naj bi duhovno združila človeštvo. Moja volja je, da jeziki, 

rase in različne ideologije ne bodo več ovira za njihovo združitev. Duhovno bistvo, iz katerega sem 

ustvaril duha, je enako, kot ga imajo vsi, in snovi, iz katerih je sestavljena kri, ki teče po človeških žilah, 

so enake pri vseh. Zato so mi vsi enaki in me vredni ter sem za vse prišel na novo. 

10 Prišel sem, ker sem videl, da so vaše duše revne v krepostih, in jih želim obogatiti. Toda ne 

sprašujte me po bogastvu zemlje, ker sem vam ga dal v dediščino od začetka. Prosite me in si prizadevajte 

za očiščenje duše, ki je še nimate. Spoznajte, da mojega zakona še vedno ne spoštujete. 

11 Minila so stoletja in stoletja, a človeštvo se še ni resnično prebudilo v življenje svetlobe in resnice. 

Zato se vsakič, ko odvržete telesno lupino, vrnete v duhovni svet goli in revni, lačni in žejni. Še vedno pa 

iz človekovega srca ne izhajata tako velika vera in volja, da bi mi bil pripravljen slediti po poti, ki jo je vaš 

Oče začrtal s sledmi krvi in ljubezni. 

12 Tako bolečina z vso močjo potisne ljudi v depresijo in jih prisili, da spoznajo, da so skrenili s 

prave poti, ter jih pozove, naj poiščejo Očeta, kot je to storil Marljivi sin v moji božanski priliki. Kaj je 

pomembno, da prihajate k mojim vratom goli ali v krpah, jokajoči in polni sramu, če je moja volja, da me 

iščete, da trkate na moja vrata, da se me spominjate? Moje ljubeče roke bi se odprle, polne odpuščanja in 

usmiljenja, vas objele in vam vrnile izgubljeno in zapravljeno dediščino ter vas posedle za mojo mizo, da 

bi uživali hrano in sadove večnega življenja. 

13 Naj moja ljubezen prodre v vaša srca in vas potolaži ter ozdravi, naj vas na novo reši, naj vas 

osvobodi in pretrga verige, ki vas vežejo na strasti, bedo in nevednost. Želim, da nebeško kraljestvo pride 

v srca ljudi in da vaše strasti ne vzpostavijo svojega kraljestva na tem svetu. 
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14 Učenci, razumite, da sem vas poslal na svet, da bi ljubili soljudi, jim izkazovali usmiljenje, molili 

zanje in živeli zanje. Toda ne pričakujte, da vam bodo vrnili ljubezen za ljubezen (prejeto), ampak se raje 

oborožite, da boste kos trdoti človeškega srca, nehvaležnosti in sebičnosti. Bodite pripravljeni na 

obrekovanje in izdajo, vendar zaradi tega ne izgubite poguma in jim vnaprej odpustite iz vsega srca. 

15 Če se počutiš osamljenega, če potrebuješ ljubezen, če na zemlji ni glasu prijatelja, ki bi te 

potolažil, in nikogar, ki bi s teboj delil svoj kruh, me poišči. Obrnite se k Njemu, ki ljubi tudi takrat, ko ni 

ljubljen, k Njemu, ki v resnici odpušča vsem grešnikom, jih ozdravlja in tolaži. 

16 Vsi ne bodo nehvaležni in neodzivni na vaše delo, včasih vas bodo spodbujali razumevanje, 

dobrodelnost in prijaznost soljudi. 

17 Želim, da bi bili pobožni v svoji preprostosti in v svoji revščini odkrivali moje blagoslove. Medtem 

ko svet potrebuje moj mir, se spotika in pada kljub vsej svoji znanosti in lažnemu blišču, imate vi, ubogi, 

zaklad miru. Zakaj tega miru s svojimi molitvami, deli in besedami ne razširiš nad človeštvo kot plašč 

ljubezni in usmiljenja? 

18 Vsi posedujete darove duha, ki se v tej tretji dobi začenjajo razvijati z razvojem, ki so ga dosegle 

duše. Intuicija, duhovni obraz, razodetje, preroštvo, navdih se jasno kažejo med ljudmi in to je napoved 

novega časa, to je svetloba Knjige sedmih pečatov, ki se v tem času odpira v šestem poglavju. Vi, ki veste, 

čemu so te manifestacije namenjene, in razumete čas, v katerem živite, usmerite svoje duhovne darove na 

pot ljubezni. Vedno bodite pripravljeni ponuditi svojo ljubečo pomoč in tako boste ravnali v skladu z 

mojim zakonom ter služili za zgled svojim soljudem. Takrat boste moji učenci in kot taki boste tudi 

prepoznani. 

19 Če znate uporabljati Moje delo z resnično dobrodelnostjo, bo v vašem življenju kot rešilni čoln. 

Sprejela vas bo kot mati, ko se boste na življenjskih poteh izgubili v joku. 

20 Prosite me, naj se oznanjevanje moje besede ne ustavi, prosite me, naj se čas tega razodetja med 

vami podaljša. Toda povem vam: moji zakoni so nespremenljivi, moja volja nepreklicna. Človek ne bo 

mogel storiti ničesar, kar bi spremenilo moj sklep. Niti solze niti zaobljube me ne bodo prisilile, da bi 

podaljšal ta čas. Rečeno in zapisano je, da se moja beseda ne bo več slišala od leta 1950. Kdo bo takrat še 

vedno z menoj? Ne veste, kaj pripravljam tri leta pred svojim odhodom, vendar morate biti budni. 

21 V Očetovem kraljestvu je bitje, polno milosti, nežnosti in topline. To je Marija, vaša Mati, ona je 

vedno z vami. Naučite se jo dostojno sprejeti v svoja srca, začutite njeno nežno božanje. Razumite, da ste 

zanjo vedno njeni otroci. Marija vam bo pomagala, da me dosežete. Vas, ki ste bolni po telesu in duši, ne 

bom zavrnil zaradi vaše revščine. Poslušajte mojo besedo, saj bo kot balzam na vaše rane. 

22 Koliko izmed vas se čudi, da me v teh trenutkih poslušate s solzami ljubezni, veselja in kesanja v 

očeh, čeprav ste se še pred nekaj urami predajali strastem sveta. 

23 Dajem vam svoje nauke, da jih boste jutri z zanimanjem preučevali in z ljubeznijo izvajali. 

24 Že dolgo vam dajem svoja navodila, vendar med tolikimi učenci ne odkrivam učencev, ki bodo 

jutrišnji učitelji. Vendar vam bom še naprej dajal svoja navodila, dokler se v vašem duhu ne bo prebudilo 

hrepenenje po razvoju. 

25 Izbral sem tiste, ki niso primerni za zemeljske znanosti, ker niso primerni za nauke Duha. Izbral 

sem revnega, saj se z atomom svoje milosti, ki mu jo podarim, počuti povzdignjenega in počaščenega. Ne 

pa bogataš, ki ni nikoli zadovoljen, pa naj mu dam še tako veliko. Ubogega človeka, ki je bil okrašen s 

spoznanjem duhovnih darov, ki jih ima, pa učim, naj svojega zaklada ne zadržuje zase, ampak naj ga deli s 

svojimi brati in sestrami. Če je duh navdušen nad tem, da ima v sebi te duhovne darove, je to zato, ker se 

zaveda njihove vrednosti. 

26 Kdor se trudi vztrajati na poti (Zakona), to počne, ker se spominja vsega, kar je moral pretrpeti, da 

je dosegel to, kar ima zdaj. Razumite, da je tisti, ki se oddalji od poti, nehvaležen ne toliko svojemu 

Gospodu kot samemu sebi. 

27 Ali ne veste, da tisti, ki živi v nasprotju z mojo postavo, izgubi svoje kreposti in duhovne darove? 

28 Prav zdaj ljudem vračam celotno dediščino, ki so jo zapravili. Nihče ne bo ostal brez luči mojega 

Duha. Še pred letom 1950, ki bo - kot sem vam napovedal - leto mojega odhoda, se nihče ne bo počutil 

potrebnega, šibkega ali nevednega. 
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29 Parazitske rastline bodo cvetele in obrodile sadove, toda ker sem Jaz Moč, bo vedno dovolj časa, 

da rešim vaše duše. Za vas pa bo vsaka (neizkoriščena) priložnost in vsak korak, ki ga boste naredili 

navzdol, naredil vašo vrnitev na pravo pot še bolj žalostno. 

30 Danes sem vas prišel odvrniti od velikih vrlin, da me boste poslušali na poti miru in da boste 

premišljevali in razumeli navodila, ki vam jih dajem. 

31 Naučite se, da žejo duha pogasi le kristalno čista voda, zato nikoli ne uživajte motne in onesnažene 

vode. 

32 Če ste v svetu vedno imeli nekoga, ki vam je služil, in ste doživljali časti, na Moj način ne boste 

imeli ne služabnikov ne prazne slave. Boste moji služabniki, ki služijo svojim soljudem. 

33 Omogočil sem ti, da si dosegel vrh, po katerem si hrepenel, in ko si bil na njem, si slišal Gospodov 

glas, ki ti je rekel: Že dolgo si dajal svoj davek "cesarju", zdaj mi daj, kar je moje. Dovolj ste že uživali 

zadovoljstvo tega sveta, zdaj pa je čas, da se pripravite na pot v večnost, saj nihče ne ve, ali se bo moral 

vrniti na ta svet ali ne. 

34 Pravim vam: bodite blagoslovljeni, ker ste slavili ime Marije, ki vas je polne ljubezni pripravila, da 

bi sprejeli moja navodila, in ker mi izkazujete svoje veselje in svojo gorečnost, da bi šli naprej. Moja želja 

je, da bi vas videl odrešene, in v mojem duhu je bolečina, ker je malo tistih, ki mi sledijo, in veliko tistih, 

ki niso slišali moje besede in katerih duh je še vedno ravnodušen in gluh za moje navdihe. 

35 Vsem bitjem dajem življenje in hrano ter skrbim za njihovo dobro počutje, medtem ko vi še niste 

razumeli, da je vaša usoda ljubiti in služiti. Zato sem vam govoril na različne načine in moja učenja se 

bodo ponavljala, dokler ne boste prepričani o svojih dolžnostih in ubogali zakonov, ki so vam bili dani od 

začetka časov. 

36 Dajem vam še eno priložnost, da opravljate dela usmiljenja, da boste pomnožili svoj pridelek in ga 

shranili v moji shrambi, kjer se vaše zasluge ne bodo izgubile, ampak pomnožile. Pokaži mi tiste, ki si jih 

iz slabega semena spreobrnil v dobro, žalujoče, ki si jih potolažil, tiste, ki si jih spravil iz teme krivice in 

jih pripeljal na varen kraj. To je tisto, kar vas prosim. Ne pozabite na svoje duhovne dolžnosti do tistih, ki 

so še vedno materializirani. Ne pozabite, da sem vam rekel, naj ne skrbite za jutrišnji dan. Vse je 

predvideno in odobreno zame, vi morate zaupati le v svoje delo, ki ga bo Oče vedno blagoslovil. Ne smete 

živeti samo v duhovnem v skladu z mojo voljo. Dal sem vam dva zakona, ki ju morate spoštovati: eden 

vodi duha in vam vliva visoka čustva in misli, drugi vas ohranja v harmoniji z materialno naravo, oba pa 

vas združujeta z menoj v popolni harmoniji. 

37 Združite se v eni misli in zaupajte vame. Ljubil sem te, še preden sem te poslal na svet, in kjerkoli 

si bil, sem te varoval. Neutrudno sem si prizadeval, da bi vas opremil. Kdo od vas bo tisti, ki bo sodeloval 

pri mojem delu in videl začetek obnove tega sveta? Resnično, povem vam, da bodo otroci vaših otrok 

govorili o tem, kar ste doživeli in slišali od mene. Ko pa dosežete veliko zrelost in imate velike duhovne 

vizije, ki nakazujejo prihodnost človeštva, boste srečni, ker boste lahko razkrili, kako veliki so darovi, ki 

vam jih je podelila Božja ljubezen. 

38 Ko bodo vsi moji otroci vedeli, da sem se še enkrat razkril, ko bo moja beseda razumljena in moja 

navodila izpolnjena, bo luč šestega pečata osvetlila vsako bitje in vsi se boste prebudili. V tistem času se 

bosta prenehala zmeda in hudobija, končale se bodo vojne in človekovo življenje bosta obkrožala moja 

ljubezen in milost. Samo ljubezen, usmiljenje in odpuščanje bodo živeli v srcih. Intuicija bo dar vsem, vest 

bo govorila povsem jasno, njen glas pa bo slišan in upoštevan. 

39 Verujte vame, da boste lahko delali duhovna dela; kajti če ne boste verjeli, ne boste mogli 

ozdravljati in se boste počutili bedne in uboge, čeprav imate mojo oblast. Vendar vam povem tudi tole: Ko 

priskočite na pomoč svojim bratom in sestram, jih ne ponižujte, ne postavljajte prestolov in ne iščite 

vazalov. Bodite ponižni, ljubite jih in delajte s samoodrekanjem v krogu ljudi, ki so vam dodeljeni. Kar 

boste storili za svoje brate, boste storili zase. Pomislite, kako vas bodo sodili, če boste delali dela, ki so v 

nasprotju z mojo postavo, češ da ste moji učenci. 

40 Sprejemam vašo žetev na tem svetu, kjer ste se borili in trpeli za mojo stvar. Srce mi pravi: "Moje 

seme je majhno, vendar ga bom pomnožil, ker me ganeta tvoja ljubezen in tvoja božanska potrpežljivost." 

41 Vaš notranji mir je odvisen od vašega duhovnega napredka. Več vam lahko dam, kot me lahko 

prosite. Ko se posvečate duhovnemu delu, to počnite z vsemi močmi svojega bitja, in ko se obračate k 

svetu, da bi si priskrbeli kruh za telo, delajte z ljubeznijo, da boste izpolnili zakone, ki vas vodijo. 
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42 Če ste bili dobri otroci in nato dobri starši, se ne bojte priti pred mene. Če ste doživeli, da vas nihče 

ne posluša, in ne morete popraviti svojega otroka, ki se je pregrešil, in imate zato globoko rano v srcu, se 

spomnite, da sem tisočkrat in tisočkrat prejel nehvaležnost in nespoštovanje svojih otrok, in me vzemite za 

zgled. Samo jaz sodim dela vseh bitij. Starši mi bodo izdali račun za svoje otroke in oni za svoje starše. V 

vas sem navdihnil krepost, da bi bili temelj zdravega in močnega sveta, in ko vas vprašam o bitjih, ki sem 

jih poslal v naročje vaše družine, si jih predstavljate kot dišeče vrtnice in sveže lilije na vrtu, ki ste ga 

negovali. 

43 Moja beseda prinaša mir tistim, ki ga potrebujejo, vendar ga vsi niso mogli prejeti. Mnogih moja 

prizadevanja ne ganejo in zaradi pomanjkanja ljubezni ne čutijo moje bolečine. 

44 Želim si, da bi v vas videli moč vere, kajti prišel bo čas preganjanja, ko vas bodo zasliševali in 

sodili. Ko boste opremljeni, bom govoril po vas in se razodeval v vaših delih ljubezni do sočloveka. 

45 Bodite usmiljeni in deležni boste usmiljenja soljudi. Poslušajte moje navdihe ter zavračajte 

nevarnosti in skušnjave. Tisti, ki me danes obkrožajo, niso pravični, vendar so na poti, da to postanejo in 

dosežejo odrešenje. 

46 Vse, za kar me prosite s ponižnostjo in dobrim namenom, vam bom izpolnil. Vse, kar boste prosili 

v Marijinem imenu za svoj duhovni razvoj, vam bo dano. Prosite za vse, saj ste v mojih očeh en otrok, ki 

ga ljubim in ga želim rešiti. 

47 Na zemljo ste prišli po moji volji, zato sem se vam razodel. Namenoma sem izbral trda srca, da bi 

vam dal dokaz o moči svoje besede, ko dosežem njihovo prenovo. Dleto moje ljubezni jih je zgladilo, 

moja dobrota jih je premagala. 

48 Duše so slišale moj glas po svoji vesti, ki je povzročila, da je človek spoznal svoje prestopke. Srca 

so iz duha v duh Očetu priznala svojo krivdo in v njegovi navzočnosti odkrila mnoge prestopke, ki jih 

sama niso poznala. 

49 Koliko ljudi mi v tišini svojega srca reče, ko me poslušajo: "Oče, Tvoj pogled prodira v mojo 

notranjost - kaj lahko skrijem pred Teboj?" Mnogi jokajo, ker se zavedajo bolečine, ki so jo povzročili 

sočloveku in zaradi katere so se vrnili na oni svet pred predvidenim časom. 

50 Moj Duh se veseli, ko vidi, da vi, moje ljudstvo, množično prihajate, in pravim vam: "Pridite, 

pridite, še ni prepozno, da greste na moja polja in postanete delavci ali da se odločite za reformo. Ko boš 

začutil toplino ovčje postaje in si povrnil moči, ne bodi nehvaležen Pastirju, ki te je rešil, saj ne veš, koliko 

bi te stalo, da bi te spet iskal. 

51 Kaj iščete na negotovih poteh, ker iz njih izhajate? Zakaj bi se izpostavljali novim prevaram, 

čeprav se še vedno spominjate svoje bolečine v prevarantskih poteh sveta? Pojdite na poti, da, vrnite se na 

njih, vam pravi Mojster, vendar to storite le, ko se počutite močne in je namen vaše vrnitve priti do 

padlega ali poiskati izgubljenega. Potrebno je, da v celoti poznate kraj, od koder ste prišli sem, da boste 

razumeli lepote poti, na kateri ste zdaj. 

52 Če ne poznate teh naukov, ker niste bili dovolj pozorni na moje lekcije ali ker ste o njih premalo 

razmišljali, boste zašli na pot dobrote in že majhen spotik vas bo spravil na kriva pota. 

53 Glejte in molite, poslušajte in razmišljajte, potem boste imeli dovolj moči, da uresničite moja 

božanska navodila. 

54 Učite se prositi, ljubiti in tudi trpeti. To je svet bolečine, kjer se morate naučiti spoštovati mojo 

voljo. Ljubezen, ki jo gojite do svojega Očeta, vam bo pomagala potrpežljivo in vdano prenašati 

preizkušnje. 

55 Moja volja je bila, da že na tem svetu spoznate pot, ki vodi v moje kraljestvo, in sicer tako, da se 

ravnate po zapovedih mojega zakona. Izpolnite svojo nalogo na Zemlji in ne zamudite te priložnosti. Kdo 

vam lahko z gotovostjo pove, da vam bo Oče omogočil reinkarnacijo, v kateri boste lahko popravili svoje 

napake in nadoknadili izgubljeni čas? V svoji besedi sem vam povedal: Bodite marljivi, a ne delujte 

prehitro. Upoštevajte duhovno in človeško. Združite vse svoje moči in čute v eno voljo. 

56 Bolečina, ki jo prenašamo v potrpežljivosti, ni brezplodna, saj krepi vero, dviguje in očiščuje. 

Nikoli ne bo ovira, temveč spodbuda na poti razvoja in povračila škode. 

57 Bodite ponižnega duha, potem boste imeli pravo ljubezen do soljudi in boste dovolj močni, da se 

boste uprli skušnjavam sveta. Zakaj nekateri sanjajo o zemeljskih užitkih, drugi hlepijo po bogastvu, tretji 
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pa pridobivajo moč, da bi poniževali šibkejše? Ker so prešibki, da bi bili trdni v dobroti, in podležejo 

skušnjavi. 

58 Na tej točki na zemlji sem se razkril in zapustil svojo besedo kot darilo vsem ljudem. Ta dar bo 

odpravil duhovno revščino človeštva. 

59 Napolnjujem vas s pogumom, da razbijete verige, ki vas vežejo, in ste svobodni, da mi sledite. 

Zapeljevanje je vzpostavilo svoje kraljestvo na zemlji in zasužnjilo ljudi. Ti pa bodo dobili moč, da 

premagajo greh, razvade in telo. Vi, ki mi sledite, prakticirajte dejavnost ljubezni v vseh njenih oblikah, 

potem ste resnično ljubili. Vendar od ljudi ne pričakujte hvaležnosti. Ne boste prejeli ljubezni za ljubezen, 

svet vas ne bo potolažil in včasih vas bo izdal. Toda ne skrbite: če potrebujete tolažbo, ljubezen, mir, 

zdravilni balzam, se obrnite k Njemu, ki vam je dal dokaze o svoji ljubezni s svojo besedo in krvjo. Toda 

kaj bi me lahko prosili v tistih kritičnih trenutkih, česar vam ne bi mogel izpolniti? 

60 Del popolnega in brezhibnega miru, ki ga bo vaša duša uživala na onem svetu, sem vam že 

predstavil tukaj; toda ta svet nima tega miru, nima vere, tava v temi in pada v globoka brezna. V resnici ne 

ve, kam gre, ker nima roke, ki bi ga vodila. 

61 Za to pripravljam ljudi, ki bodo s svojimi ustnicami prenašali mojo besedo, da bo prinesla luč v 

človeške misli in mir narodom na zemlji. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 96  
1 Hranite se z mojo besedo, ki je kruh Duha. Da pa bi ta kruh resnično dosegel vaša srca, se morate 

osvoboditi - četudi le za nekaj trenutkov - vsega, kar vas veže s tem svetom. Vsi poznate pot, po kateri se 

lahko dvignete k meni, vendar vas pogosto vidim jokati, ker se počutite nevredne, ne da bi vedeli, da vas 

ta jok očiščuje in pripravlja, da me dosežete. 

2 V moji besedi boste našli večno življenje za svojo dušo. Raziščite jo in v njej boste odkrili 

božansko bistvo, ljubezen in moč, ki jih izžarevam v vesolje. 

3 Učenci in dijaki, zavedajte se, kako blizu sem vam. Če pa to veste, zakaj me včasih kličete z 

obupom, ker menite, da vas ne slišim? Zaradi vašega nerazumevanja vam moram ponavljati svoje nauke. 

4 Želim, da že zdaj dosežete potrebno poduhovitev, da bi čutili mojo navzočnost, in ko me na tej poti 

posredovanja ne boste več slišali in se vam bodo kraji, kjer se srečujete, zdeli na videz prazni in zapuščeni, 

bo molitev v tišini, dvig vašega duha dovolj, da boste čutili mojo navzočnost in da vas bo napolnil moj 

duh. 

5 Blagor tistim, ki se naučijo dvigniti k meni, saj bodo iz neskončnosti prejeli navdih, ki jih bo vodil 

po poti, začrtani z mojimi nauki. S kakšnim veseljem se bodo ustnice navdihnjenih odprle, da bodo svojim 

bratom pričevali o moji navzočnosti. 

6 Ko moje besede ne bo več mogoče slišati s človeškim razumom, bo glas sproščenih sil narave 

spregovoril ljudem in pričal o dogodku, ki je pomenil to božansko manifestacijo. 

7 Tudi tedaj, ko se je Moj žarek svetlobe nameraval spustiti v človeški organ razumevanja, se je 

narava zatresla in sproščeni elementi so povzročili trepet ljudi, prebudili narode in osupnili znanstvenike. 

8 Ne pozabite mojih navodil, da se v dneh priprav ne boste bali preizkušenj, ki jih bo deležno 

človeštvo. Vaša naloga je, da molite, da se vživite vase in da izvajate ljubeznivost, ki je edina zasluga, s 

katero se bo to ljudstvo rešilo pred viharji, z njegovimi deli ljubezni pa bodo drugi narodi deležni tolažbe. 

9 Čeprav moja beseda boža vašega duha, vas ne uspava, temveč vas prebuja za višje življenje. 

Približajte se Mi s čistimi mislimi, ne dovolite mesu, da bi vas zapeljalo v hranjenje s čutnimi užitki ali 

zabavami, potem boste naredili odločen korak k duhovnosti. 

10 Veliko sem govoril v puščavi vaših src, ne da bi moj glas odmeval v duhu mojega ljudstva. Zdaj, 

ko vam govorim po teh glasnikih, morate biti pozorni na besede, ki prihajajo iz njihovih ust, če verjamete 

vame in želite doseči mir. 

11 Nihče se ne čudi, da ga iščem, ko zablodi, in da sledim njegovim korakom na poteh sveta, saj mi 

pripadate, ste delo mojega navdiha kot Očeta. Ali si niste že predstavljali, kako lepo bo, ko bodo otroci 

nekega dne iskali in ljubili svojega Očeta tako, kot On ljubi njih? Kako drugačno bo potem tvoje življenje 

in kako blizu me boš čutil v svojem srcu! 

12 Moja beseda je bila vedno ljubeča, nespremenljiva v odpuščanju in usmiljenju, ki sem vam ju 

izkazal. Vem, da boste vstali s trdno odločitvijo, da se obnovite, in da mi boste vrnili vse, kar sem vam 

zaupal, s čistostjo, s katero ste to prejeli. Zato vam dovolim, da slišite mojo Božjo besedo, in vam dajem 

nešteto znamenj svoje ljubezni do vas. 

13 Čas pravičnosti, v katerem živite, ustreza bolečini, ki označuje začetek vašega očiščevanja. 

14 Spomnite se, da sem vam napovedal vojno verskih skupnosti in da sem vam napovedal bitko 

doktrin. Resnično, povem vam: bitka se je že začela. Kateri bodo dosegli svoj cilj? Nihče ne ve, a povem 

vam, da v tej bitki ne bo zmagal človek, ampak resnica. Želim, da se pripravite kot dobri vojaki, da boste 

znali braniti to mojo stvar. 

15 Danes ste prišli iskat hrano za svojega duha in si prizadevate, da bi se telo podredilo in odpovedalo 

nekoristnim užitkom. Prihajate kot dobri in pozorni učenci, zato umirite svoja čutila in dovolite duhu, da 

se v ljubeči in spoštljivi molitvi dvigne k meni. Sprejemam vas, tolažim in oživljam. 

16 Tu je veliko tistih, ki so bili v drugih časih učitelji zakona ali znanstveniki. Zdaj so se njihove misli 

preobrazile v duhovno znanje in prepričane so, da v omejenem človeškem znanju ne bodo našle najvišje 

resnice. 

17 Tu so tisti, ki so bili nekoč na zemlji mogočni in bogati, zdaj pa so spoznali revščino in ponižnost. 

Blagoslavljam jih za njihovo predanost in željo po popolnosti. To je dokaz moje ljubeče pravičnosti, saj 

sem jim dovolil, da ponovno pridejo na zemljo, da jim pokažem še eno stran iz Knjige večne modrosti. 



U 96 

78 

18 Človeštvo živi v kaosu, iz katerega se ne more osvoboditi. Potrebuje pomoč in vedno sem v 

pripravljenosti, da ji jo nudim. Od nje pričakujem le besedo, kratko molitev ali trenutek kesanja, potem pa 

razsvetlim njeno pot in ta svet teme spremenim v dolino miru, v kateri se človek počuti lastnika življenja, 

ki sem mu ga podaril. 

19 Vaša naloga ni omejena na reševanje vaše duše. Pomagati morate tistim, ki so izgubili pot, da jo 

ponovno najdejo. Ob vsaki priložnosti vas spomnim na to nalogo. Kdaj se boste začeli poduhovljati? Kdaj 

boš izpolnil mojo voljo? Če boste izkoristili ta čas in nosili Mojo Besedo v svojih srcih, ne da bi svojim 

prepričanjem dodajali tuje ideje, če se boste čisto dvignili k meni, boste jasno prejeli duhovni navdih, ki 

vas bo nahranil in bo povzročil, da bodo vsi, ki so okoli vas, dosegli milost in mir v svojih srcih. 

20 Leto 1950 je zelo blizu in resnično vam povem, da se bodo življenja mojih učencev spremenila. Po 

tem datumu se bodo sprostile sile narave in ljudje se bodo dvignili v vojnah idej, znanosti in doktrin. Ko se 

bo to zgodilo, bosta zmeda in bolečina postali tako veliki, da boste želeli, da se Moja beseda ponovno sliši 

skozi človeški organ razumevanja; vendar sem vam že povedal, da se ta manifestacija ne bo ponovila. 

Vaša naloga je, da se pripravite na prihajajoče preizkušnje in opogumite svoje soljudi. 

21 Bodite pozorni, kajti v tistem času se bodo pojavili lažni kristusi, lažni eliasi in preroki in 

lahkoverni bodo v nevarnosti, ker ne bodo znali ločiti resnice od prevare. Takrat boste govorili brez 

zadržkov in potrdili Moje besede ter se izkazali za otroke ljudi, ki sem jih učil v tej tretji dobi. 

22 V ta narod bodo z vseh koncev sveta prihajali moški in ženske v želji po pričevanjih o mojem 

ponovnem prihodu in moje delo, utelešeno v mojih učencih, jih bo sprejelo kot ljubeča mati. 

23 Učite se od mene, kolikor se le da, da boste jutri postali učitelji svojih soljudi. Vaša dejanja 

ljubezni in nesebičnosti bodo najboljši opomin name in najboljše pričevanje o moji besedi. Okrepite 

svojega duha v mojih naukih in ugotovili boste, da dokler obstaja vera, ni utrujenosti, strahu ali malodušja. 

Dosežki in trud vam bodo v oporo. 

24 V drugi dobi sem izbral dvanajst učencev in ne da bi vprašali, kdo jih kliče, naj mu sledijo, so v 

svojem duhu začutili klic in pustili vse za seboj, da bi sledili moji poti. Prav tako sem vas izbral, da se 

pripravite in s svojim posredovanjem pokličete druge. 

25 Pazite, da vas bodo vaša dela naredila vredne in da se boste čutili sposobne voditi svoje soljudi. Ne 

pozabite, da slepec ne more voditi drugega slepca. Če ljudje potrebujejo luč, jim jo dajte in jih vodite za 

roko kot mlajše brate in sestre. Zdravite drug drugega, da boste pozneje lahko ozdravili svoje bližnje. 

Bodite močni v svojem boju in delite moč s šibkimi. 

26 Dajem vam čas, potreben za opravljanje dela, ki sem vam ga zaupal. Moški in ženske, delajte za 

duhovni vzpon človeštva. Vsaka tvoja misel, vsako tvoje delo bo ostalo zapisano in vsako seme ljubezni 

bo obrodilo sadove. Prepustite Meni, da presodim vaša dela, in ne razglašajte dejavnosti ljubezni, ki jo 

izvajate, če želite prejeti nagrado. Ne iščite časti, ne vazalov, ne plačila. Bodite ponižni, usmiljeni in 

nesebični, pa vas bom hvalil. 

27 Če je moja volja, da vas naredim za lastnike zemeljskih dobrin, vam jih podeljujem, da jih delite s 

svojimi potrebnimi brati in sestrami, s tistimi, ki nimajo premoženja ali podpore, s šibkimi in bolnimi. 

Mnogi od tistih, ki na zemlji nimajo ničesar, pa vam lahko dovolijo, da delite njihove duhovne dobrine. 

28 Če vi, ki ste prejeli mojo besedo, ne boste govorili o tej resnici, bodo govorili preprosti in 

neizobraženi. Zavedajte se, da vam je bil ta nauk zaupan, da bi lahko duhovno prinesli odrešitev mnogim, 

ki so podlegli bremenu malodušja in grenkobe, ki ju je v njih pustila vojna ali bitka, ki jo vsak človek 

notranje bije. 

29 Resnično molite, ljubljeni ljudje, ne bodite zadovoljni s tem, da z lepimi besedami hvalite mojo 

božanskost. Ljubite soljudi in se zavzemajte za mir med narodi. 

30 To ljudstvo, ki ga učim od začetka časov, ne more opustiti svojega duhovnega poslanstva. Biti 

vodja, prerok in glasnik med ljudmi. Razodel sem mu popolno čaščenje mene in danes ima priložnost 

dokončati gradnjo templja, ki mu je bila zaupana od začetka. 

31 Odstranil sem ga vseh kvarnih vplivov, da bi lahko prejel moje božansko razodetje v vsej njegovi 

čistosti. V svetišču, ki ga moje ljudstvo trenutno gradi v najglobljem delu svojega duha, se bodo slišala le 

navodila Učitelja in sladki Marijin glas. 

32 V vseh časih sem svojim otrokom dajal duhovna razodetja. V vsaki dobi sem se manifestiral v 

različnih oblikah in v vsaki od teh dob sem tudi našel ljudi na različnih duhovnih ravneh. Danes sem jih 
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presenetil, ko so bili zasužnjeni v materialnem, egoističnem in znanstvenem obstoju, njihove duše pa so se 

materializirale in se niso zavedale vrednosti duhovnih darov. 

33 Človek današnjega časa v sebi bije največjo duhovno bitko, kar jih je kdajkoli doživel, saj sta 

njegov znanstveni napredek in intelektualni razvoj v nasprotju z razvojem, ki ga je dosegel njegov duh. 

Nočejo slišati glasu vesti in poskušajo zadušiti svoje impulze za osvoboditev, ne da bi se zavedali, da 

živijo v času pokore in sodbe. 

34 Odprite oči, ljubljeni ljudje, in razumite, da sem vam namenil biti luč sveta, zato se ne smete 

pustiti voditi strastem, ki si jih podrejajo drugi, niti se ne smete izgubiti med množico, ki slepo hodi skozi 

življenje. 

35 Pravite mi, da je v takšnem času, v življenju, kot je sedanje, težko doseči duhovnost. Vendar vam 

pravim, da to ni nemogoče in da je vaš trud, da bi se osvobodili zla in se posvetili preudarnemu in 

vzvišenemu življenju, zelo zaslužen. 

36 V tej bitki bodo zmagali tisti, ki bodo iz svojih src pregnali strah pred sodbo in kritiko drugih, in 

duhovno se bodo dvignili tisti, ki bodo pozabili nase, da bi služili bližnjemu. 

37 Jaz, Učitelj, Oče, sem skozi to svetlobo prišel k vašemu duhu, zato ste to razodetje poimenovali 

spiritualizem. Ko vas torej vprašajo, kaj je spiritualizem, recite, da je to nauk, ki ga je v Tretjem veku 

razkril Božanski Učitelj: nauk o spiritualizaciji. 

38 Če pa vas vprašajo, kaj je duhovnost, povejte, da je to dvig misli, čistost v delih in besedah, 

vzvišeno in plemenito življenje. 

39 Kot učenci tega nauka bi se morali pogosto vprašati, ali se trudite, da bi se upravičeno imenovali 

spiritualisti. Da bi vam pomagal pri tem delu, sem vam dal svojo luč, saj ste vi tisti, ki ste pooblaščeni za 

gradnjo duhovnega templja moje božanskosti. S sodelovanjem boste oblikovali tempelj: Nekateri bodo s 

svojo stanovitnostjo temelji; tisti, ki bodo dosegli večjo zrelost, bodo zidovi; drugi bodo s svojo 

dejavnostjo ljubezni stopnice templja; tretji pa bodo s svojim darom besede kot zvonovi, ki s svojim 

zvonjenjem kličejo ljudi. Nekateri bodo s svojim navdihom simbolizirali visoke stolpe in kupolaste strehe 

zbirališč, nekateri pa bodo s svojo ljubeznijo do ljudi kot vrata, ki so vedno odprta potrebnim, žejnim, 

bolnim in nerazumljenim. 

40 Ta tempelj bo dokončan, ko bo enotnost med mojimi učenci postala resnica. Njegova osnova bo na 

zemlji, kupole pa se bodo dotikale neba. Ko je enkrat trdno zasidrana, jo boste našli v celotnem vesolju. 

Verjemite v to delo in delajte brez prestanka. 

41 Nihče naj se ne oddaljuje od naloge, ki mu je zaupana, da njegovemu svetišču ne bo manjkala 

trdnost. Vsi si morate prizadevati, da bi dosegli enako spoznanje, da bi se ta tempelj lahko zgradil z vašo 

duhovnostjo. 

42 Spremljajte in molite. Ljubite se med seboj v resnici, da ne bi ponos zajel vaših src, kajti ta je 

seme, ki uničuje ponižnost in usmiljenje. Varujte se, da se vam ne bi zgodilo isto kot graditeljem Babilona, 

ki jih je uničil njihov ponos. Ne pozabite, da je bilo slabo seme vzrok za razdor teh ljudi. Stolp je ostal 

nedokončan, zmeda med plemeni pa je bila tako velika, da so se razdelila na ljudstva, ki še danes živijo 

ločeno. 

43 Na vas je padla ena sama luč: luč mojega Duha, ki je kot žareči svetilnik in prvi impulz, da 

postanete eno in vaša harmonija. 

44 Vzemite si za luč pri svojem ravnanju izkušnje prvih narodov. Razmišljajte o njihovih 

preizkušnjah in imejte korist od njihovega zgleda. Gradite in delajte, danes v telesu, jutri v duhu, in tako 

vztrajajte, dokler vsi ne vstopite skozi vrata ljubezni v tempelj resnice. 

45 Nihče ne bo hotel niti za korak odstopiti od poti, začrtane z mojim zakonom, saj boste grenko 

obžalovali vsak izgubljen trenutek, vsak spotik, vsako napako. 

46 Mojster pričakuje, da bodo učenci tretjega obdobja sledili Njegovim stopinjam in tistim, ki so v 

preteklosti pričevali zame. Vam, ki me poslušate, pravim: Ne čakajte, da boste v duhu začeli opravljati 

svojo nalogo. Ker sem vam spregovoril zdaj, ko prebivate na zemlji, je to znamenje, da morate na tem 

domu izpolniti svojo usodo. Pri tej izpolnitvi se boste najbolj borili sami s seboj. Toda če boste uporabljali 

svoje sposobnosti, boste premagali svoje slabosti in vse drugo bo za vas enostavno. 

47 Ko bo to ljudstvo združeno in opremljeno, bo Elija človeštvu oznanil vstajenje Gospodovega 

ljudstva. Zdaj pomislite, kako velik bo vaš boj, da bi vaša življenja postala navodilo in lekcija za 
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človeštvo. Zato vam pravim, da preverite svoja dela, da boste vedeli, kaj počnete. Če pa se pojavijo 

dejanja ali misli, za katere ne morete razločiti, ali so znotraj ali zunaj zakona, dvignite svojega duha v 

resnični duhovni izpovedi k meni, potem vam bo moj glas pokazal resnico, ki se bo pokazala v razsvetlitvi 

vaših misli in v miru vaših src. 

48 Takšna komunikacija se vam ne bo zdela nemogoča, saj vam jo razkrivam že od začetka obstoja 

človeštva. V sedanjem času, ko materializem vlada kot še nikoli prej, vas navdihujem k popolni molitvi, 

prav zdaj, ko svet, razdeljen na sekte in verske skupnosti, zaman poskuša nahraniti svojega duha z obredi 

in tradicijami ter pozablja na pravo molitev, ki izvira iz globin vašega bitja, da bi se po poti ljubezni 

dvignili k meni. 

49 Vse v tem času govori človeku o sodbi, a njegovo trdo srce ostaja neprizadeto. Naravne sile, kuge, 

nenavadne bolezni, vsakodnevni dogodki v različnih krajih na zemlji so znamenja, ki oznanjajo božjo 

pravico. Vendar nihče zares ne moli in le redki preučujejo besede, ki so jih zapustili moji preroki. 

50 Vse, kar vidite danes, je bilo napovedano že od najzgodnejših časov in tudi v sedanjem času sem 

po ustih prvih glasnikov prerokoval dogodke, ki so se kmalu uresničili. 

51 Kdo od tistih, ki zdaj poslušajo mojo besedo, mi bo obrnil hrbet? Samo jaz vem. 

52 Tisti, ki so v tistih dneh iskali Jezusa v upanju, da bodo prejeli bogastvo sveta in časne dobrine, so 

bili razočarani, ko so videli, da je Kralj, o katerem so jim njihovi predniki napovedali, da bo rešil svoje 

ljudstvo, brez krone, brez žezla in brez prestola - s praznimi rokami in golimi nogami. V Jezusu niso mogli 

prepoznati obljubljenega Mesije. Zdaj pomislite na vsa potovanja, ki so jih te duše morale prehoditi, da bi 

ponovno pridobile mir in darove milosti, ki jih niso uporabile. Danes so med vami. 

53 Razumite, da se vaša duša ni rodila hkrati z vašim telesom, ampak je živela v različnih obdobjih in 

danes, ko čuti mojo navzočnost, hrepeneče prihaja k meni in me prosi, naj ji dovolim poslušati mojo 

besedo do konca moje manifestacije. Čuti, da me nekoč ni želela slišati in me je celo zavrnila, zdaj pa želi 

popraviti svojo napako. 

54 Spoznali ste, da mi noben prestopek ne ostane skrit, da je treba popraviti vsako napako in plačati 

vsak dolg; razumete pa tudi, da ta pravičnost izvira iz božanske ljubezni, ki vas želi popolne, ker ste njeni 

otroci. 

55 Ne uničim nobenega od svojih otrok, ne glede na to, kako zelo so me užalili; ohranim jih in jim 

dam priložnost, da popravijo svoj prestopek in se vrnejo na pot, ki so jo zapustili. Čeprav sem jim odpustil, 

se soočajo s sadovi svojih del, ki jim sodijo in kažejo pravo pot. 

56 Veliki narodi tega sveta si želijo vojne, zahtevajo kri, tisti, ki se počutijo užaljene, pa zahtevajo 

maščevanje, ne da bi razumeli, da vsi nezadržno padajo v isto brezno. Nočejo razumeti, da se bo moč, za 

katero se tako vneto pehajo, kmalu spremenila v čašo, katere vsebina bodo bolečina, obup in smrt. Ko 

bodo tisti, ki hrepenijo po veličini, tisti, ki hrepenijo po maščevanju, v tem breznu, ko bodo v največji 

stiski, bodo lahko slišali moj glas, ki jim bo rekel: "Moj mir z vami!" Takrat bo v vseh dušah zasijala 

svetloba in njihova vest bo spregovorila z jasnim glasom, ki ga bodo slišali vsi. V človeku bo izbruhnil boj 

duha proti materializmu in v mojem nauku bo našel luč, ki je potrebna za zmago. 

57 Razočarani ste bili, ker vam ne prinašam materialnih zakladov in bogastva, da bi vam laskal in vas 

tako spodbudil, da bi mi sledili. Nasprotno, nekateri izmed vas bodo morali zapustiti svoj visoki življenjski 

standard in se spustiti v ponižnost teh množic, ki me poslušajo, to pa zato, ker so me spoznali in se 

pripravljajo opustiti svoje prazno življenje, da bi se posvetili razmišljanju o mojem nauku in ga pozneje 

izvajali v praksi. 

58 Če bi se prvi prebivalci tega sveta, ki so živeli v kreposti, pojavili med vami, bi vam pričali o miru, 

nedolžnosti in blaženosti, ki so obdajali takratno človeštvo. Lahko bi vam tudi povedali, da ni bolečine, da 

je zemlja kot maternica in materin obraz, da med bitji, ki živijo na njej, vladata le prijateljstvo in bratstvo. 

Resnično, ta planet je bil okrašen kot nebeški dom. 

59 Čeprav sem duše na podlagi svoje sodbe poslal živeti na to začasno destinacijo, sem še vedno želel 

njihov obstoj obdati s čudeži kot dokaz svoje ljubezni, da otrok ne bi pozabil na svojega Očeta in da bi ga 

prepoznal in tudi ljubil v vsakem njegovem delu. Toda od tistega sveta, od tistega bogastva, od tiste 

čistosti, s katero sem dal zemljo človeku, ni ostalo ničesar. To svetišče je bilo oskrunjeno, kar povzroča 

nešteto bolečin. Zavedajte se, kaj ste naredili iz kraljestva, ki vam ga je dal Gospod, da bi bili v njem kot 
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knezi, ki bi imeli njegovo modrost in ljubezen za svojo dediščino, kot lastniki sveta, ki ga kljub vsej vaši 

znanosti še ne poznate. 

60 Nikogar ne krivite, da je izgubil milost in mir, ki sta na začetku obdajala to življenje. Ne krivite 

svojih prednikov, saj ste bili preizkušeni v vseh časih in generacijah in skoraj vedno ste padli. Toda moja 

ljubezen in usmiljenje sta bila vedno prisotna v vaših življenjih. 

61 Nekdo v svojem srcu pravi: "Gospod, če so naši predniki grešili, zakaj bi mi nosili posledice?" Jaz 

pa vam pravim: Kaj veste o prestopkih prvih prebivalcev zemlje? Kdo vam pravi, da niste med tistimi, ki 

so oblikovali prve rodove? Zdaj se prebudite, opazujte in molite, razumite, da ne bo vaša ljubezen, temveč 

bolečina tista, ki bo očistila človeštvo in mu vrnila dostojanstvo. Na pripravljenih tleh bom raztresel seme 

svojega nauka, ki ga trenutno razkrivam ponižnemu ljudstvu, ki me je sposobno prepoznati po bistvu moje 

besede in ki je sposobno ob pravem času posredovati veselo novico človeštvu. 

62 Želim, da bi bil spomin na mojo Besedo v vas neizbrisen, da bi živela, trajala in bila vedno 

prisotna v vašem spominu ter da bi o njej pričevali svojim soljudem z deli ljubezni. 

63 Jaz sem vas pripravil v času pravice, da bi imeli dokaz moje ljubezni in se pozneje ne bi 

pritoževali, češ da niste vedeli, kaj vas čaka. Mojo sodbo bo občutila vsaka duša, nobena ne bo ušla temu 

zakonu, moja večna ljubezen pa bo premagala vsako zmoto in trdovratnost v zlu. Tema se bo razpršila in v 

vsakem bitju bo ostala le luč. 

64 Pozorno preštudirajte ta navodila in sčasoma boste razumeli, da nihče ni izgubljen za vedno, da 

nihče ne ostane daleč od mene in da bodo vse vaše stiske dosegle mojega Duha in vsa vaša dela bodo 

sojena. Vendar vam povem: Ko me boste videli od blizu kot Sodnika, me boste spoznali kot Očeta in me 

resnično ljubili. 

65 V drugi dobi sem vam s svojo krvjo označil pot; zdaj imate božansko bistvo moje Besede in s tem 

se boste rešili in prišli do mene. 

66 Takrat ljudje s strtimi srci niso verjeli vame, čeprav so bili neposredno priča mojim delom. Kaj se 

bo zgodilo z današnjimi trdosrčnimi ljudmi, zdaj ko so moje manifestacije manj pomembne? 

67 Očistite posodo svojega srca od znotraj in od zunaj, da bosta iz vaših ust prihajala le nujno 

potrebna življenje in resnica, in izlijte njeno vsebino bratom in sestram brez omejitev. Ne bodite skopuški 

in ravnajte kot jaz, ki vam kot lastnik vsega dajem vse. Bodite moji posredniki pri soljudeh in neutrudno 

delajte na delu svetovne duhovne obnove. 

68 Ste presenečeni, da je vaš Gospod tako zaskrbljen za vas, ki ste še vedno nepopolni? Razlog za to 

je, da mi pripadate. Rad vas imam in zato sem prišel v želji po vas. 

69 Sprašujete me, zakaj vas vaše telo boli in zakaj je v vaših srcih žalost, kadarkoli sem vam rekel, da 

vas ljubim. Na to vam odgovarjam: Ker sem v drugi dobi, čeprav nedolžen, trpel zaradi vas, da bi vas 

naredil vredne biti z menoj, zdaj ne morete vedeti, ali ne trpite, da bi s svojimi zaslugami pomagali drugim 

dušam, ki se niso mogle osvoboditi greha. Vzemite si me za zgled v svojih preizkušnjah, ne da bi 

razmišljali o nagradi ali nagradi, ki jo lahko dobite. Upoštevajte, da še nimate dovolj zaslug, da bi drugi 

zaradi vas dosegli odpuščanje. Zato vam dajem nove priložnosti, da se razvijate navzgor, tako da boste 

sčasoma imeli to, kar vam je bilo obljubljeno od začetka časov: mir v duši. 

70 Zakaj se bojite sveta in delate na skrivaj, čeprav je moje delo glasnejše in samo navdihuje ljubezen 

in uči usmiljenja? Počutite se srečni, ker sem vas izbral, da vam dam to duhovno poslanstvo. Ne čakajte na 

čas še večjih stisk, da bi potrdili moje prerokbe, in ne posvečajte se izpolnjevanju svoje naloge zgolj zaradi 

strahu pred kaznijo; če bi to storili, ne bi bili apostoli ljubezni in vere. 

71 Resnično, povem vam: tisti, ki so me ljubili in sledili mojim navodilom, so z menoj. To pomeni, da 

so se izkazali za vredne, da se naselijo v bivališču miru. 

72 Notranje mi govorite, da vam je vsebina Moje besede znana, da je v svojem bistvu isti zakon, ki 

sem vam ga dal v vseh časih, in resnično vam pravim, da ta beseda, ki jo slišite po Mojih glasnikih, prihaja 

iz istega vira kot beseda, ki sem vam jo dal slišati po Jezusovih ustih. 

73 Pozorno prisluhnite poučevanju, ki se je začelo v prejšnjih časih. 

74 "Beseda" je knjiga, ki se je odprla na začetku vašega duhovnega razvoja in se ne bo nikoli zaprla. 

75 Sledite mi v boju, razumite moje delo in vztrajajte do konca v zaupanju, da vas bo moja skrbna 

ljubezen spremljala, kamorkoli boste šli. Hočem, da ste združeni in opremljeni, kajti vsakega, ki je postal 

močan, bom vzel v službo, da bo postal ambasador mojega nauka. 
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76 Vsaka beseda, ki pride iz ust teh glasnikov, se bo uresničila in vsaka prerokba mojih izbrancev, ki 

so opazovali in molili, bo ostala zapisana in se bo uresničila ob svojem času kot dokaz duhovnih darov, ki 

sem jih podelil temu ljudstvu, in kot pričevanje o resničnosti mojega sporočila človeštvu. 

77 Odprite knjigo preteklosti, tam je vaša zgodovina. Preberi jo, razsvetljena z lučjo vesti, in globoko 

boš začutil resnico nove dobe. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 97  
1 Moja, Gospodova ljubezen in Marijin materinski zdravilni balzam se spustita na vaše rane. Mati je 

vedno z menoj, da bi združila svoje nežne napotke z naukom, ki vam ga dajem, in razprostira svoj zaščitni 

plašč nad tem človeštvom, ki hodi daleč od poti, ki sem jo začrtal s svojim zgledom na križu. 

2 S kakšno ljubeznijo sem se vrnil k vam, potem ko sem bil križan in zavrnjen v drugi dobi. 

Prihajam kot oče, brat, učitelj in prijatelj. 

3 Zdaj ste vi tisti, ki jokate, ker vaš duh trepeta ob mojih besedah odpuščanja. Toda ta jok vas 

očiščuje in usmerja na pot, po kateri boste morali hoditi jutri kot moji učenci. 

4 Resnično, povem vam: malo je tistih, ki so me slišali v tem času in niso občutili, da se jim je 

premaknilo srce. Medtem ko se nekateri s polno predanostjo in nesebičnostjo posvečajo Mojemu služenju, 

me drugi še naprej poslušajo in pričakujejo, da jim bom dodelil njihovo nalogo. Nekateri blagoslavljajo 

moje ime tudi v najtežjih preizkušnjah, drugi se obrnejo name šele takrat, ko me potrebujejo. Vendar jih 

vse obravnavam kot ljubljene učence. Nekateri uporabljajo storitev Moj 

učenja do zadnjega, ko bodo razumeli pomen tega sporočila. Ti bodo močni, ko moje besede ne bo več 

mogoče slišati v tej obliki. Obstajajo tudi tisti, ki jim moje oznanilo ni imelo večjega pomena in so se 

zadovoljili s tem, da so me poslušali, zato so brezbrižno pustili, da je pomen mojih navodil šel mimo njih. 

Ti bodo med tistimi, ki bodo v tem jutrišnjem času hrepeneli po mojih darovih milosti in med katerimi se 

bodo pojavili tisti, ki bodo skušali oživiti moja razglašanja, pozabljajoč, da je čas, ki sem ga določil za 

svoja razodetja, vedno imel časovno omejitev. 

5 Povem vam, da imajo tudi božanska učenja svoj konec. Ali ni Mojzes odšel takoj, ko je svojemu 

ljudstvu razkril mojo Postavo? Ali se ne spomnite, da sem v Jezusu odšel v nebesa sredi ljudi, ko sem 

končal svoje poslanstvo Mojstra in Odrešenika, potem ko sem vam rekel: "Vse je opravljeno"? enako je 

tudi v tem času: ko bo Moje Razodetje posredovano in ko bodo pripravljeni umi prenehali oznanjati Moje 

sporočilo, ko bodo tisti, ki sem jih imenoval "zlata peresa", zapisali Mojo besedo in bo Moj duhovni svet 

podal svoje sporočilo, takrat vam bom tudi Jaz rekel: "Vse je dokončano". Nato bo ta glas utihnil in pred 

učenci bo nastopilo novo obdobje: obdobje dialoga med duhom in duhom. 

6 Naj nihče ne zanemarja dneva, ki ga je moja volja določila, da se to zgodi. Zato se zavedajte, da se 

ta čas približuje. Jejte in pijte kruh in vino resničnega življenja, da jutri na poti ne boste trpeli lakote in 

žeje. 

7 To je čas svetlobe za to ljudstvo, ki ga kličem iz različnih krajev na zemlji. Med ljudmi odkrivam 

tiste, ki mi bodo sledili. Nekateri imajo dolgove do mene, drugim je bila obljubljena dediščina. To so duše, 

ki sem jih poslal prebivat na zemljo, tako da so se inkarnirnirale v telesu kot moški ali tudi kot ženska, in v 

teh trenutkih jih najdem v starosti otrok, odraslih in starcev. 

8 Iščem duše, iz katerih bom oblikoval svoje ljudstvo, da bi jih združil in jim dal nove nauke, ki jih 

bodo popeljali korak naprej na poti razvoja. 

9 Vsakič sem se svojemu ljudstvu pokazal na drugačen način, da bi preizkusil njegovo duhovno 

občutljivost. Tako jih v tem času, ko se razodevam skozi človeški organ razumevanja, preizkušam v 

njihovi veri in duhovnosti, ko jim rečem: "Tukaj sem z vami v duhu, kakor sem vam obljubil." 

10 Tudi v drugi dobi sem preizkušal vero teh ljudi, ko sem jim po Jezusu rekel: "Jaz prihajam od 

Očeta; kdor pozna Sina, pozna Očeta." Mnogo stoletij prej sem na Sinaju ljudem rekel: "Jaz sem Jehova, 

vaš Bog." 

11 V vseh časih ste me pričakovali, a kadarkoli sem bil z vami, me niste prepoznali, ker niste bili 

dovolj opremljeni in duhovno razviti. Pravim vam: Ne glede na to, kakšno obliko ima moja prisotnost, bo 

vedno vsebovala resnico in božansko življenjsko esenco. 

12 Povedal sem vam, da sem uporabil različne oblike, da bi se razkril svetu. Toda to ni bila maska, ki 

bi pred vami skrivala mojega Duha, ampak da bi me počlovečila, omejila in me tako naredila slišnega in 

oprijemljivega za ljudi. Zdaj vam pravim, da morate, preden presodite, najprej slišati ta glas, dokler ne 

pride trenutek vašega prepričanja ali razsvetljenja, ko postane svetloba v duhu. 

13 Vem, da sodite nosilce glasu, po katerih vam dajem svojo besedo, in da jih ocenjujete kot nečiste, 

grešne in nepopolne. Toda povem vam, da nisem iskal moških in žensk, da bi bili čisti, ampak sem iskal 
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grešnike, da bi jih povzdignil s svojo pojavnostjo. Ali mislite, da obstajajo ljudje čistega srca, telesa in 

duha, po katerih bi se moral razodeti? Povem vam, da jih ne bi našel niti med otroki! 

14 Če sem se ljudem razkril prek organa uma nekaterih od njih, je bilo to zato, ker človek predstavlja 

največje delo med vsemi, ki sem jih opravil na zemlji - zaradi dejstva, da sem ga obdaril z duhom. 

Katerega boljšega razlagalca bi lahko našel Moj Duh, da bi spregovoril človeštvu, kot je on? To je razlog, 

zakaj je bil človek v vseh časih Moje najboljše sredstvo za posredovanje Mojih božanskih misli. 

15 Tako sem z neskončno ljubeznijo in skrbjo skrbel za človeškega duha, da bi ga povzdignil v 

območje večnega in popolnega. 

16 Človek je bil postavljen sredi raja Mojega stvarstva, da bi se veselil Očetovega dela, postal poln 

modrosti in bil kot duhovno zrela oseba del Mojega božanskega koncerta. Iz ljubljenega otroka sem 

naredil princa na zemlji in mu dal oblast nad bitji, ki so mu podrejena. Vso njegovo pot je osvetljevala luč 

mojega Duha, luč, ki jo vi imenujete vest. 

17 Človek je na svoji dolgi razvojni poti doživel čudeže, vendar je komaj na njenem začetku, saj se 

mora še veliko naučiti. Ko vam govorim o čudežih, ne mislim le na tiste, ki jih boste še vedno odkrivali na 

poteh znanosti, ampak tudi na duhovna razodetja. 

18 Čas, v katerem živite, je poln presenečenj in razsvetljenj za vašega duha - čas, v katerem se bodo 

vse sposobnosti in občutljivosti vašega duha prebudile v najbolj notranjem delu vašega bitja. Poslušajte, 

razmišljajte, iz otrok učencev postanite učenci z učenjem v knjigi, ki vam jo razkriva moja beseda. 

Raziskujte naravo in kontemplirajte vesolje, ki vam prav tako govori z glasom Mojstra, saj sem prisoten v 

vsem. Opazujte z ljubeznijo ali vsaj z zanimanjem in ugotovili boste, da vse kaže pot k resnici. Še nikoli 

niste bili tako pripravljeni kot danes, da bi razumeli, da vse priča o meni in da je v vsem moja sled kot 

neuničljiv pečat Avtorja življenja. 

19 Znanost o materialih vam je razkrila številne skrivnosti. Vendar nikoli ne pričakujte, da vam bo 

znanost razkrila vse, kar morate vedeti. Tudi znanost takratnih ljudi je imela svoje preroke, iz katerih so se 

ljudje norčevali in jih imeli za nore. Ko pa se je kasneje izkazalo, da je to, kar so razglašali, res, ste bili 

osupli. 

20 Če so se na ta način uresničile besede prerokov znanosti - tistih, ki so napovedovali minljive 

sadove človeške znanosti -, kako se bodo potem uresničile prerokbe Božjih vidcev, ko vam bodo oznanili 

vzpostavitev kraljestva miru, ki bo v srcih ljudi minljivo? 

21 Zdaj vidci napovedujejo nov svet. To so preroki, ki sem vam jih poslal, da bi jih poslušali, in če bi 

bili pripravljeni s preučevanjem mojih besed in obljub iz preteklih časov, vas nič od tega, kar sem vam 

razodel v sedanjosti, ne bi presenetilo. Vendar sem vas našel utrujene, bolne in zaposlene s stvarmi vašega 

človeškega življenja, zato sem vas moral, preden sem vam razkril velike nauke modrosti, ozdraviti, 

potolažiti in spodbuditi k izboljšanju in obnovi, da bi vas spodbudil k hoji po poti miru, kar je bil edini 

način, da bi lahko razmišljali o duhovnem življenju. 

22 Le še nekaj let mi preostane, da bom s tem oznanilom z vami, zato morate uporabiti moja navodila. 

Za mojega duha čas ne teče, za človeka pa teče. Zato izkoristite ta leta, ki se vam zdaj zdijo tako dolga, a 

so za vašega duha kratka. Obljubljam, da bom v vaš um vlil reke modrosti, ki bo edina stvar, ki vam jo 

bom zapustil po svojem odhodu. Ne zlata, ne imen, ne nazivov vam ne bom zapustil, ampak samo svoje 

nauke. 

23 To seme že začenja roditi sadove med vami; kajti če ste včasih izražali svoje čaščenje do mene na 

materialen način, se danes namesto tega poskušate poduhoviti, da bi se približali resnici. 

24 Vaša duša je morala iti skozi lonec bolečine, da ste lahko naredili korak naprej na poti duhovnosti 

in postali mojstri ponižnosti in potrpežljivosti, moči in vere. Od vašega duha pričakujem razumevanje in 

spoštovanje drugih. 

25 Ne obsojajte svojih soljudi zaradi načina, kako opravljajo svoje bogoslužje. Resnično, povem vam, 

samo jaz znam v srcih odkriti cvetove vere in ljubezni, katerih vonj sprejemam kot najboljšo daritev duha. 

Prav tako ne zavračajo tistih, ki v Mariji ne priznavajo božanskega materinstva, ki je postala ženska, da bi 

v njenem deviškem telesu Beseda dobila človeško podobo. Tudi ona vas je učila v teh časih, kajti tudi v 

materinem srcu ni skrivnosti za otroke. Resnično, povem vam, da bo njen glas kot Matere slišalo vse 

človeštvo tega časa. V meni lahko najdeš vse vrste ljubezni, saj ti po eni strani dovolim, da čutiš mojo 
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navzočnost in mojo moč kot Oče, po drugi strani dovolim, da v tvoje bitje pride materinski dih, ali pa 

tvojemu duhu dam veselje, da me sliši kot Mojstra. 

26 Naj to seme vzklije v tebi, da bodo iz jedra tvojega bitja vzklila vsa čustva, ki jih duh lahko in 

mora izkazovati - tako do nebeškega Očeta kot do sočloveka z medsebojno ljubeznijo. 

27 Si lahko predstavljate, kakšno veselje bo v duhovnem kraljestvu, ko se bodo končno vsi, ki so 

živeli v grehu, prepirih in razdvajanju, ljubili med seboj? Ne morete si predstavljati veselja svojega Očeta 

in radosti, ki bo takrat v duhovnem svetu. Moj Duh vas je ustvaril, da bi bili ob meni, ker sem bil sam. 

Toda namenil sem vam, da se ljubite med seboj in me s svojo ljubeznijo napolnite s srečo. 

28 Jaz sem vaš Oče in lačen in žejen sem vaše ljubezni, ker ste se oddaljili od poti, ki vam jo kaže 

vest. Ustvaril sem vas, da bi vas ljubil, vendar te svetlobe še ne vidite v celoti. Pokvarila vas je zemeljska 

ambicioznost, in četudi včasih usmerite svoje misli k meni in ste hvaležni za moje koristi, niste razumeli, 

da je najboljša hvaležnost, ki mi jo lahko nudite, ljubezen med brati in sestrami, o kateri vam tako veliko 

govori moj nauk. 

29 Preljubi učenci, ko me slišite tako govoriti, se vam zdi težko ali nemogoče, da bi mi bili všeč; 

vendar ta dvom ne izvira iz vašega duha, ampak iz mesa, ker je krhko. Duh pa je bil ustvarjen za velika 

dela, vredna tistega, ki mu je dal življenje. 

30 Ta nauk vam prinašam, da bi vas povzdignil v resnično življenje. Vendar se zavedajte, da 

odrešenje ljudi ne bo prišlo v trenutku. Tako kot so potrebovali čas, da so duhovno potonili, bodo 

potrebovali tudi čas, da se ponovno dvignejo. Ta čas, ki jim ga lahko namenim samo jaz, jim bom dal, da 

bodo lahko dokončali svojo obnovo, svoje očiščenje in obnovili vse, kar so uničili v sebi in v svojem 

bližnjem. 

31 Čeprav je v tem času le majhen del človeštva slišal mojo besedo, naj nihče ne misli, da so bili ti 

ljudje izbrani kot pravični, saj sem jih spoznal za grešne kot ves človeški rod. Vendar je bilo tako določeno 

v mojih nasvetih. 

32 jutri, ko bo bistvo te Besede doseglo vsa srca, boste spoznali, da je bila Moja zaveza dana vsem 

Mojim otrokom, in odkrili boste, da je bila v vsaki moji misli in v vsakem mojem nauku prisotna 

božanskost za tiste, ki jih je doseglo moje sporočilo. 

33 Vaše rane so se zacelile, moj balzam je bil v vaših srcih. Zdaj me poslušajte, kajti kmalu se boste 

odpravili k tistim, ki jih prav tako boli duša in telo. Kdo bi lahko bolje razumel njihovo trpljenje kot vi, ki 

ste ga doživeli? 

34 Življenje učitelja iz učencev naredi učitelje, ki bodo s svojo svetlobo, znanjem in izkušnjami lahko 

svetovali in vodili soljudi. 

35 Moj nauk skupaj z življenjskimi lekcijami povzroča, da dušo razsvetljuje žarek vesti in da 

človekovi koraki postanejo svetloba. Dokler se ta svetloba ne odraža navzven z dobrimi deli, spodbudnimi 

mislimi in besedami z duhovno vsebino, mora človek gojiti občutke šibkosti, strahu, sebičnosti in 

nezaupanja. Ko pa ta luč začne premagovati temo njegovega uma, ko začne razkrivati svoje bistvo, se v 

srcu pojavi mir, pojavi se vera in zaupanje v življenje, ki utrdita dušo, da lahko mirno premaguje težke ure, 

velike preizkušnje, ki jih vsebuje vsaka usoda. 

36 Moja beseda je pot, je božanski zakon, ki vas vodi k popolnosti, je luč, ki dviga dušo, a je bila 

zatemnjena, ko se je telo uveljavilo s svojo nepopustljivostjo in ni poslušalo notranjega klica svoje vesti. 

Gorje torej duši, ki se je podredila nagonu mesa in dovolila, da jo obvladuje vpliv sveta, ki jo obdaja, ter 

zamenjala svoj položaj vodje za položaj nezaščitenega bitja, ki ga človeške strasti in slabosti razganjajo 

kot neplodno listje, ko ga veter brez smeri premetava. Človek, ki najbolj ljubi svobodo, se boji podrediti 

Božji volji, ker se boji, da ga bo njen Duh sčasoma obvladal in mu odvzel številna človeška zadovoljstva, 

za katera ve, da mu škodijo, zato zapusti pot, ki ga vodi k resničnemu življenju. 

37 Meso se boji bitke z duhom in išče način, kako ga zapeljati v užitke sveta, da bi mu preprečilo 

svobodo ali jo vsaj odložilo. Poglejte, kako ima človek v sebi lastnega skušnjavca! Zato sem rekel, da je 

zmagal v bitki, ko premaga samega sebe. 

38 Veliko tega, kar vam govorim v tem oznanilu, intuitivno sprejema neskončno veliko ljudi, saj je 

zdaj čas, ko je življenje s svojimi lekcijami osvetlilo mnoge duše, jih spodbudilo k razmisleku in naučilo 

poslušati glas vesti. So na poti k resnici in razumejo, da je to pot, ki vodi k miru, resnični svobodi in 

najvišji blaženosti, ki daje življenje v harmoniji z Njim, ki vas je ustvaril. 
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39 Učenci, temeljito preučujte moje nauke, kajti tako kot ste videli, da se je izpolnilo vse, kar so vam 

napovedali preroki prve dobe, tako boste videli, da se bo uresničilo vse, kar sem vam napovedal skozi usta 

teh glasnikov. Na vsakem koraku in dan za dnem se uresničuje ena od mojih besed, ne da bi se tega 

zavedali. 

40 Moja beseda mora oditi iz vašega naroda, da bi jo verjeli in poslušali, kot se je zgodilo z Jezusom, 

ki je moral zapustiti vas Nazaret, kjer je preživel otroštvo, da bi našel vero v drugih deželah. 

41 Po letu 1950 vam ne bom več dajal svoje besede po teh glasnikih, ampak bo ostala v srcih, kjer bo 

hranila vero, oni pa jo bodo ponesli drugim narodom. 

42 Uporabil bom ljudi dobre volje in srca, ki si prizadevajo za čistost mojega nauka, da bi to sporočilo 

ljubezni in odpuščanja doseglo človeštvo. Tisti, ki gredo kot glasniki, naj pričujejo o dobroti s svojimi 

besedami in dejanji, vendar naj nikoli ne prinašajo grenkobe. Njihove oči bodo točile solze zaradi bolečine 

drugega in njihova temena bodo postala bela, ker bodo trpeli zaradi sočloveka. Živeli in umrli bodo z 

ljubeznijo, odpuščanjem in blagoslovom ter dosegli konec svoje poti brez grenkobe, utrujenosti ali 

razočaranja. 

43 Učenec tretjega veka se mora v svojem življenju zavedati, da se sad duhovnega semena ne žanje na 

zemlji. Zakaj mnogi, ki se imenujejo moji učenci, izgubijo srce ob hvaležnosti ali brezbrižnosti ljudi? 

44 V svoji besedi sem prinesel neskončno dobroto, da bi vas spremljala vse življenje, saj je moja 

beseda v vašem duhu moč, pogum, veselje v ljubezni in služenju. Dober učenec se ne bo ničesar bal in bo 

z veseljem šel skozi težke poti in boleče preizkušnje. Njegove oči, ki so zaradi molitve vedno budne, bodo 

odkrile pasti, ki mu jih sovražniki nastavljajo pred noge. 

45 Te besede bom pustil zapisane in bodo prišle do mojih učencev v prihodnosti, in ko jih bodo 

preučevali, bodo ugotovili, da so sveže, žive, in njihov duh bo vztrepetal od navdušenja, ko bodo začutili, 

da jim v tistem trenutku govori njihov Učitelj. 

46 Ali mislite, da je vse, kar sem vam povedal, namenjeno le tistim, ki so me poslušali? Ne, ljubljeno 

ljudstvo, s svojo besedo govorim za tiste, ki so prisotni, in za tiste, ki jih ni, za danes, za jutri in za vse 

čase; za umrle, za žive in za tiste, ki se bodo šele rodili. 

47 Pravite, da sta moja beseda in moje delo zelo velika, neskončna, vendar ste ju s svojimi deli želeli 

omejiti. O, če bi se le znali opremiti tako, da bi premagali svojo materializacijo in dvignili svojo dušo z 

dobrim prizadevanjem za znanje in pravično življenje, kakšne čudeže bi zagledali! 

48 Zdi se vam smešno, da vam včasih skozi usta glasnika podajam nauke, ki so namenjeni vsemu 

človeštvu, saj menite, da je vaš svet neskončen in da je število ljudi, ki ne poznajo mojega oznanila, 

neizmerno. V odgovor vam povem, da ko govorim človeštvu, ne govorim le za tiste, ki so prisotni, ampak 

tudi za tiste, ki čakajo na čas, ko bodo končno zaživeli na zemlji. Toda vedite, da je vaš svet v mojih očeh 

podoben atomu in da je število ljudi, ki ga naseljujejo, nepomembno v primerjavi z vsemi duhovnimi bitji, 

ki sestavljajo moje kraljestvo. 

49 Ali se vam sredstva, ki sem jih izbral, da bi se razkril, včasih zdijo prešibka? To ni prva priložnost, 

ko sem kot Oče uporabil človeški um, da ste lahko slišali mojo besedo, moja naročila in moja razodetja. 

To je sredstvo, ki sem ga vedno uporabljal, da bi govoril človeku, in zavedati se morate, da je božanska 

beseda vedno prihajala prek ponižnih, preprostih in na videz neizobraženih prenašalcev. 

50 Študij in delo, učenci. Spomnite se, da sem vztrajno trkal na vrata vaših src, dokler mi jih niste 

odprli. Včasih vam govorim v prenesenem pomenu, vendar vedno z enako preprostostjo, s kakršno 

govorite vi. To pa zato, ker moja beseda zdaj razlaga, kar sem vam nekoč dal v prilikah in česar zato niste 

mogli razumeti v pravem pomenu. Zakaj bi hodili po temnih poteh, ko pa sem vam s svojo Besedo pokazal 

svetlo pot? 

51 Tistim, ki me poslušajo, pravim, naj odprejo oči za svetlobo tega nauka, da se bodo čudili njegovi 

veličini. 

52 Ko se je to oznanjevanje začelo v mislih prvih nosilcev glasu in sem prvim učencem govoril o 

napredku, ki ga bodo dosegli tisti, ki bodo prišli za njimi, ter jim povedal, da bo Moja beseda izpopolnjena 

na ustnicah novih nosilcev glasu, so te množice vzdihovale in zavidale tistim, ki bodo prišli za njimi k 

Gospodovi mizi in uživali zrele sadove. Resnično, povem vam: zreli sad, ki sem vam ga napovedal, je 

prav ta sad, ki ga zdaj uživate. Kajti vedeli boste, da moja beseda zdaj dosega svoj vrhunec v tem načinu, 

kako se vam razodeva. Do leta 1950 je le še nekaj let in ob koncu tega leta se bo mojster od vas poslovil. 
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53 V prihodnosti bom s tem naukom poskrbel, da bo moje sporočilo doseglo tiste, ki me v svojem 

času niso slišali. Nekateri jo bodo prejeli s pričevanjem tistih, ki so me poslušali, drugi s prepisi, tretji pa z 

darovi intuicije in navdiha. Tako se bo uresničila prerokba, da se bo moj Duh v tem času izlil na vsakega 

duha in vse meso. 

54 Vaša naloga je tlakovati pot z odstranjevanjem ovir in težav ter puščati sled usmiljenja in ljubezni 

za tiste, ki bodo pozneje hodili po tej poti v želji po duhovnosti. 

55 Duhovno prebujenje človeštva je že blizu. Ne obupajte, ko vidite, da leta minevajo, ne da bi se 

morala ljudi spremenila na bolje. Opazujte, učite se, delajte in znate čakati. Ali verjamete v mojo besedo? 

Ne pozabite, da sem vam rekel, da me bo vsako oko videlo, vsak um me bo razumel in vsaka usta bodo 

govorila o moji besedi. 

56 Ta čas se bliža, vendar je potrebno, da so ljudje, ki so me poslušali, čisti od greha in močni v svoji 

veri, da bodo pričevali o meni, kakor sem jaz pričeval o vas, ko sem se razodel po vašem organu 

razumevanja. 

57 Moje besede so zapisane v "zlati knjigi", tako da po letu 1950 nihče ne bo mogel reči, da mu 

manjka moja manifestacija. V svojih naukih, ki so za vse čase, vam zapuščam modrost, ukaze, prerokbe, 

duhovno hrano in zdravilni balzam. 

58 Naučiti se morate brati v knjigi Mojih naukov, da bodo, ko boste brali svojim bližnjim, te besede 

prežete z božanskim bistvom in da bodo tisti, ki bodo poslušali, doživeli in čutili, kot ste doživeli in čutili 

vi, ko ste me slišali prek glasovnega prenašalca. 

59 Učenci, ko poslušate moj nauk, odstranite skrbi iz svojih src. Občutite božansko maziljenje in 

ohranite mojo moč v svojem bitju. Želim si, da bi bili zdravi, nikoli bolni, jokajoči ali šibki. 

60 Pogosto verjamete, da vas kaznujem, ko vam bolečina prizadene rane. Toda jaz vas le učim, saj ste 

vi tisti, ki si sami povzročate trpljenje. Pred davnimi časi ste bili poklicani, da opravite veliko nalogo, a 

niste poslušali mojega glasu. Zdaj pa vam sporočam, da vam bo mir, ki ste ga pogosto iskali, a ga niste 

našli, dan z izpolnjevanjem mojih zakonov. Poglejte, kako so tisti, ki so izpolnili svojo nalogo, celi, brez 

udarcev usode. 

61 Povedal sem vam, da niste prišli na Zemljo samo enkrat, ampak da je vaša duša prevzela telesno 

lupino tolikokrat, kolikor je bilo potrebno za njen razvoj in izpopolnitev. Zdaj moram dodati, da je tudi od 

vas odvisno, ali bo čas za dosego cilja krajši ali daljši, odvisno od vaše želje. 

62 Moja luč sije v vseh krajih, kjer živijo moji otroci. Tako je tudi Zemlja obdana s to svetlostjo. Še 

enkrat vam povem, da se ta prerokba zdaj uresničuje, da me bo vsako oko videlo, vsak um me bo razumel 

in vsaka usta bodo izgovarjala mojo božansko besedo, takoj ko se bo duša pripravila. To sem vam 

napovedal in zdaj je prišel čas, ko se bodo moje besede uresničile. 

63 Koliko učencev in koliko otroško vernih duš druge dobe je čutilo hrepenenje, da bi bili navzoči pri 

izpolnitvi mojih obljub, da bi izkusili in neposredno spremljali to, kar se dogaja danes. To hrepenenje jih 

je spodbujalo, da so se notranje pripravili in dosegli večjo vzvišenost. Kljub temu jim takrat ni bila dana 

priložnost, da bi videli uresničitev nekaterih prerokb, saj je bilo za to načrtovano drugo obdobje. 

64 Moral sem priti, ko je bil svet na vrhuncu materializma, da bi se razkril v duhu in vam spregovoril 

prek moških, žensk in otrok ter vas naučil popolnega občestva s svojo božanskostjo. 

65 Želim, da postanete sejalci resnice, in to se bo pokazalo v vaših besedah in delih. Vsakemu od vas 

bodo zaupane določene naloge, tako da boste vsi sodelovali pri duhovnem poslanstvu, ki ga mora izpolniti 

Moje delo. 

66 Temu narodu sem obljubil, da v njem ne bo vojne, če bodo moji učenci sledili mojemu nauku. Ko 

ti razmišljajo o opustošenju drugih narodov, ki sta ga povzročila razdor in sovraštvo, me prosijo, da se na 

teh tleh ne bi prelivala kri. Nato jih le prosim, naj molijo in bdijo, da bodo postali vredni izpolnitve te 

obljube. Ne želim, da bi jokala. Če vlada nepravičnost in trpite tiranijo in surovost tistih, ki vam vladajo, 

me ne krivite. Dal sem vam moč za velika dela, ki bodo vašo domovino spremenila v dolino miru. 

67 Preroško je napovedano, da bodo številni narodi izginili. To družino, ki predstavlja človeštvo, 

bodo zajele hude nevihte, a ob tem obisku bodo zaradi žive vere vame preživeli tisti, ki so "bdeli" in z 

ljubeznijo pripravili svoje duše. 

68 Izkoristite ta čas, saj se bliža ura sodbe in leto 1950 je pred vrati. Takrat bodo mnogi med vami že 

v duhu, drugi pa še vedno v mesu, vendar boste vsi obsojeni. 
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69 To bo začetek, ko bodo vsi ljudje hodili po različnih poteh k duhovnosti. Znanstveniki me bodo 

prepoznali in postali svetovalci ljudi. Odprla se jim bo Knjiga modrosti, iz katere bodo prejeli zelo velika 

razodetja. Šele takrat bo duh človeškemu umu odprl pot do resničnega spoznanja, vest pa bo normalizirala 

dejanja ljudi. 

70 Zemlja bo čista in preživeli mi bodo sledili z enako vnemo kot moji učenci v drugi dobi. Toda vi 

boste tisti, v katerih bom pustil prva semena duhovnosti. 

71 Kot univerzalni Pastir neutrudno iščem svoje ovce. Na zemlji bodo človeštvo vodili tisti, ki bodo z 

ljubeznijo in ponižnostjo dosegli največjo duhovno zrelost. Pravi modrec je tisti, ki pozna moje zakone in 

izpolnjuje mojo voljo. Tako bom z neskončno potrpežljivostjo usposabljal svoje učence v tretjem obdobju. 

Rad vas imam in zato vas želim videti velike v duhu. 

72 Ne pozabite mojih besed; če pa ne morete ohraniti v spominu vsega, kar sem vam povedal, bodo 

tam knjige, ki vsebujejo moje nauke, moja razodetja tega časa in dejanja mojih učencev. 

73 čutite in poslušajte navdih, ki vam ga pošiljam, kajti vsakdo, ki se s čistim srcem dvigne k meni, 

bo prejel mojo tolažbo, imel bo veselje v srcu in moja božanska beseda bo cvetela na njegovih ustnicah. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 98  
1 Dajem vam sadove trte, da se hranite z mojo ljubeznijo, pozabite na bolečine in porodne bolečine 

in čutite, da medtem ko vam dajem svojo besedo, prebivate z menoj v domu miru. Ljudje, začutite mojo 

navzočnost, izkoristite ta čas, in če želite v njem popraviti svoje prestopke, se učite od mene, saj vam zdaj 

dajem priložnost, da se duhovno dvignete. 

2 Ljudje zrelih let in starci, ne obžalujte časa, ki ste ga preživeli, ne da bi me slišali; danes ste z 

menoj. Če me ljubite, boste v kratkem času spoznali moj nauk in ga znali uporabljati. Že ste na poti in 

lahko začnete opravljati svojo nalogo, vaš vodnik pa bo glas vaše vesti. Jaz bom šel pred vami in nobena 

preizkušnja, naj bo še tako težka, vas ne bo ločila od mene. Če me ljubiš, se ne obračaj nazaj, kajti tvoja 

vera bo zasijala kot nova zarja in spoznal boš pot, ki jo boš prehodil, obsijan s svetlobo. 

3 Ali ste mi pripravljeni slediti, tudi če boste morali trpeti? Če bi vas ljudje okoli vas vprašali, ali bi 

odgovorili in rekli, da ste moji učenci in da mi sledite zaradi svoje vere? Bi imeli pogum, da bi dali ta 

dokaz (vere)? Razmislite o tem in se spomnite, da se morate, če ste moji učenci, izpopolnjevati, da bi 

lahko resnično pričevali o mojem nauku. 

4 Svoje sporočilo bom poslal vsem narodom. Vse je pripravljeno za uresničitev mojih namenov, toda 

največji dokaz, ki ga bom dal ljudem za svojo moč in ljubezen, bo ta, da bodo spremenili svojo sebičnost v 

iskreno ljubezen drug do drugega. 

5 Z ljubeznijo bodo dosegli velika dela. Brez razlik v rasi ali rodu bom poklical vse, da vam dam 

nalogo pri tem delu. 

6 Tistim, ki hrepenijo po znanju in duhovnosti, pravim: Poslušajte mojo besedo in spoznajte njeno 

bistvo. Berite veliko Knjigo življenja in se učite, saj je v njej lekcija za vsakega mojega učenca. 

7 Pazite pa se branja knjig, v katerih so Moja beseda ali prerokbe popačene, in tudi tistih, v katerih 

so božanska razodetja popačeno razložena. Ne dovolite, da bi v vaš um vstopila lažna svetloba. Če želite 

spoznati resnico, se notranje pripravite in vaša intuicija ter občutljivost vašega duha, ki ju vodi vest, vam 

bosta vedno razkrila resnico. 

8 To knjigo pišem za vas v tretji dobi - uporabljajte jo in pravilno razlagajte njene nauke, pa boste 

izkusili, da njena svetloba razblinja sence in razjasnjuje vse skrivnosti. Takrat boste čutili mojo navzočnost 

in zaznali moj glas na dnu svoje duše, ki vam govori in vas poučuje. 

9 Zapomnite si, da ne morete skriti nobenega dela ali misli, za katere ne vem. Če pa vas pogosto 

mika svet, ki vas privlači in vas drži v verigah, in včasih nimate moči, da bi zavrnili zlo, se zatekajte k 

meni, da se iz mojih naukov naučite uporabljati oblast, ki sem vam jo dal nad svetom in nad telesom; in ko 

boste pridobili in si povrnili mir v srcu, boste lahko nadaljevali svoje delo. 

10 Če vam manjka vzornikov, se obrnite name in v meni poiščite, kar potrebujete, in dal vam bom 

moč, da boste dosegli cilj, ki sem vam ga nakazal. S kakšnim očetovskim veseljem bom gledal na otroka, 

ki si me bo vzel za zgled in me bo poveličeval s svojimi dejanji! Delajte neprestano za ljudi, in ko boste 

naredili vse dobro, česar ste sposobni, ne razmišljajte o nagradah in ne pričakujte nobene nagrade na svetu. 

Zapomnite si, da samo jaz poznam vaša dela in jih znam oceniti, da bi vam dal pravično nagrado. Tako 

boste z velikim trudom in resničnimi zaslugami dosegli mesto, ki sem ga pripravil za vašega duha. 

11 Moški in ženske iz oddaljenih dežel bodo prišli k vam in postali moji učenci. Ko pa se bodo 

počutili napolnjeni z mojo svetlobo, se bodo vrnili k svojim ljudstvom, k svojim narodom, da bi svojim 

bratom prinašali moj nauk. Enako se je zgodilo v drugi dobi, ko so se mi približali številni tujci, ki so jih 

pritegnile govorice o Jezusovih čudežih, in ko so slišali mojo besedo in videli moja dela, so se prepričali o 

moji resnici in se vrnili v svoje države ter izpovedali, da sem jaz Mesija. 

12 V današnjem času večina ljudi pride k meni, ker jih bolečina sili, da iščejo zdravilo, ki ga lahko 

najdejo le v moji moči. Pritožujejo se nad svojo revščino, ne da bi vedeli, kaj vse imajo v svojem duhu. 

Njihova edina revščina je, da se ne zavedajo, kaj nosijo s seboj, in da ne poznajo duhovnih darov, ki jih 

imajo. Malo je tistih, ki me prosijo za luč za svojega duha, večinoma pa me iščejo, da bi me prosili za 

majhne stvari, ki spadajo v človeško življenje - tiste stvari, ki jih vedno dam na vrhu, ko njihovega duha 

preplavi moja očetovska ljubezen. 
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13 Drug za drugim prejemate znanje, ki vam razkriva luč, ki je sicer v vas, a je niste videli. Ta luč je 

vaša vest. Kdor ga je sposoben odkriti in se pogledati v to notranje ogledalo, postane ponižen in takoj 

začuti vez, ki ga povezuje s Stvarnikom. 

14 Nekateri mislijo, da poznajo sami sebe; ker vedo, koliko darov ima človek v svojem duhu, se 

napihujejo pred nevednimi, si domišljajo o svoji veličini, postanejo oblastni in nazadnje propadejo v temi 

svoje arogance. Ne razumejo, da ima duša v vesti skrivno Božjo zakladnico in da lahko vanjo vstopimo le 

s spoštovanjem. 

15 Tudi tu, med Mojimi delavci, koliko je takih, ki so se, ne da bi razumeli Moj nauk, imeli za višja 

bitja, vredna občudovanja in spoštovanja, ko so vedeli, da so obdarjeni z duhovnim darom. Na to vas 

sprašujem, ali lahko odobravate, da je višji duh domišljav glede svojih darov, ko pa morata biti njegova 

bistvena lastnost ponižnost in dobrodelnost. 

16 V tišini in preprostosti svojega življenja uresničujte vse moje nauke in videli boste, kako se v vaši 

duši pojavlja svetloba, ki je še ne poznate, ker ji tančica materije in površnost, ki vas obdaja, nista dovolili, 

da bi izpolnila nalogo, ki ji pripada v človeškem življenju. 

17 Preučujte moje nauke in ne zahajajte s poti, da ne boste postali žrtev novega fanatizma v iskanju 

resnice. 

18 Jaz sem pot, ki vabi k hoji tistega, ki jo je pozabil. Nanj je bila izlita luč moje besede, da jo boste 

jutri lahko poučevali in o njej pričevali. čas bo minil in mnogi bodo prišli iskat preproste hiše, v katerih 

sem se predstavil, da bi jim razložili, v kakšni obliki sem se pokazal svojim novim učencem, in čudeže, ki 

sem jih storil med vami. v vaših mislih bo ostal le spomin na mojo besedo in v vaših srcih le odmev mojih 

božanskih nasvetov, vendar bodo ostali tudi spisi za potomce. Tiste, ki niso slišali moje besede, že 

pripravljam, da bodo našli poti, ki jih bodo pripeljale med moje učence in priče. Koliko jih bo jokalo, ker 

me niso slišali! Podobno pravim tudi vam: Koliko tistih, ki so me slišali, bo jokalo, ker niso delali na sebi! 

Ko bodo videli, da se Moja beseda ne kaže več, bodo pogled usmerili na mesto, kjer je sedel nosilec glasu, 

da bi izrekel Božjo besedo, in takrat bodo videli le praznino. 

19 Leta hitro minevajo in kmalu me ne boste več slišali. Zato vam pravim: Dovolite mi, da vas 

ozdravim, da vas božam in tolažim, da vas učim. Prišel sem, da bi vas pustil opremljene. Če pa boste ostali 

šibki v veri in volji, se boste vedno počutili bolne - in kdo vas bo potem ozdravil in učil kot jaz? 

20 Po svoji besedi se vam vedno bolj približujem in vas hkrati vodim v popolno občestvo s svojim 

Duhom. Premislite o mojih manifestacijah v preteklosti in ugotovili boste, da sem vedno iskal obliko, v 

kateri bi se razkril vašemu duhu in mu poslal svoja sporočila kot pričevanje o božanski ljubezni vašega 

Očeta do vas. 

21 Trenutno doživljate novo obliko duhovne manifestacije, čeprav je zelo podobna tisti, ki sem jo 

uporabljal v preteklih obdobjih. Zdaj ste v čudovitem času svetlobe, v katerem lahko človek prek številnih 

duhovnih darov in sposobnosti, ki jih ima, sliši glas mojega Duha. 

22 Resnično, povem vam, da lahko tako v ganjenosti kot v molitvi ali celo v fizičnem spanju prejmete 

razodetja in sporočila duhovnega kraljestva, če veste, kako se narediti dovzetne zanje. Vendar vam je 

primanjkovalo priprave in vere, da bi lahko uporabljali te darove, zato sem moral pripraviti vidce in 

preroke, ki vam oznanjajo prihodnost, ki vas budijo in opozarjajo, da bedite in molite. 

23 Ali verjamete, da je ta človek, po katerem se razodevam, tisti, ki vam daje Besedo? Odkrijte 

njegov pomen in spoznali boste, da vam govori vaš Učitelj. Ali menite, da Božji Duh vstopi v nosilca 

glasu, medtem ko ta govori? Tudi to ni res. Povedal sem vam, da mi zadostuje žarek Moje Luči, da 

razsvetlim in navdihnem te misli ter jim na usta položim neizčrpen tok besed globokega pomena kot dokaz 

Moje prisotnosti in Moje resnice zaradi nevernikov. V tem času me pozorno poslušajte in okrepljeni boste 

za prihodnje čase in preizkušnje. 

24 Pripravite svoje srce, zberite svojega duha in naredite svoj um dovzeten za poslušanje in 

ohranjanje moje besede. 

25 Oglejte si, kako Knjiga duhovnih navodil odpira svoje strani, da bi vam pokazala nov nauk. 

Najprej uresničite preproste lekcije, da boste lahko jutri v praksi uporabili velike lekcije. Razumeti morate, 

da morate biti najprej učenec, če želite postati mojster. 

26 Danes preučujete prve besede in z njimi postopoma razumete ta nauk, kajti v molitvi ste v 

duhovnem občestvu z menoj, ko mi rečete: "Učitelj, sledimo tvoji poti in te prosimo, da nas spremljaš na 
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naši poti, da nas varuješ pred nevarnostmi, saj nas na vsakem koraku izzivajo skušnjave sveta." Jaz pa vam 

pravim, učenci: bodite močni, uporabljajte svojo oblast, da bi obvladali meso. 

27 Želim vas oblikovati v močno in krepostno družino, polno poslušnosti, ki jo bom obsijal s svojo 

milostjo in koristmi. 

28 Prišla bo ura vašega pričevanja o mojem razodetju in ljudje, po naravi neverni, bodo od mene 

zahtevali dokaz, da bi verjeli. Potem pa jim bom rekel: "Tukaj so ti moji učenci, ki sem jim dal vstopiti v 

novo življenje. So dokaz moči mojih navodil. Moja beseda je oblikovala njihove misli in danes so 

pripravljeni, da prinašajo moje nauke narodom na zemlji. Ali želite biti med tistimi, ki jih lahko uporabim 

kot priče svoje resnice? Potem se pripravite, ljubljeni delavci. Zaupam vate. Vašo ljubezen bom uporabil 

za čudeže za tiste, za katere me prosite, in zaradi iskre vere, ki jo vidim v vas, bom storil čudovita dela. 

29 V tem času ste izpraznili čašo trpljenja, vendar to ni bilo v vašo škodo; ta bolečina je bila kot 

blagodejni dež, ki je v vaših srcih naredil Moje seme rodovitno in vam razkril nekatere skrite strune v 

globini vašega bitja. 

30 Povedal sem vam, da v tem času doživljate težko spravo, saj ste meni in svojim soljudem dolžni 

plačati dolg, ki ga zdaj odplačujete. Zato molčite in z ljubeznijo sprejemate svojo čašo ter se zadovoljite le 

s tem, da me prosite za moč, da bi se izpolnila moja volja. 

31 V svetu ne boste našli razumevanja, ki ga potrebujete v svojih bojih ter v vzponih in padcih 

svojega življenja, saj v srcih še ni prave ljubezni in usmiljenja. Vi pa, okrepljeni v meni, boste šli čez trnje 

z nasmehom na ustnicah in mirom v srcu. 

32 Zakaj vam Mojster toliko govori o bolečini? Ker je čas, ki ga živite, čas sodbe in vsa človeška bitja 

nosijo težak križ. Poglejte narode, ki jih biča vojna; v njih ni srca, ki bi se izognilo trpljenju, kajti niti 

otroci v stiski, ki so v njihovi ranljivosti, se niso izognili Božji pravičnosti, ki ljudem pomaga odtehtati 

njihove grehe in oprati njihove madeže. 

33 V vseh časih sem sejal svoja semena v srca ljudi in jih negoval. Moja setev v tej tretji dobi ne bo 

zaman, saj bo seme zacvetelo v srcih. 

34 Zaradi majhnega števila src, ki se bodo usposobila, bom obilno izlil svojo milost in postavil 

temelje novega sveta. Dvignil bom vašega duha, da boste razumeli, kakšna je vaša podobnost z Mojo 

Božanskostjo. 

35 Jaz, Gospod svetov in vseh duhovnih domov, ki ga vse ustvarjene stvari ubogajo, vam v teh 

trenutkih sporočam, da ljudje niste živeli v skladu z mojimi zakoni, zaradi česar ste duhovno zastali. 

Vendar Moj Duh z neskončno potrpežljivostjo pričakuje vašo vrnitev na pravo pot in vašo popolnost. Ne 

pustite, da bi se sam boril za vašo odrešitev, in ne pustite, da bi se duhovni svet trudil, ne da bi vi 

sodelovali z njim. Ne delajte zaslužnih del samo na videz, ampak se potrudite, da bodo vaša dejanja 

vsebovala resnicoljubnost in ljubezen. 

36 Ker ste prejeli ljubezen od trenutka, ko ste bili ustvarjeni, morate ljubezen tudi dajati. Če je moj 

zgled vtisnjen v vas, me posnemajte tudi vi! 

37 V sedanji dobi vam govori Božja beseda, ki je večna, da bi vas vodila k Luči. Poznam dušo, ki je 

skrita v vsakem od vas, in zato sem edini, ki vam lahko razkrijem, da ste bili v drugih časih že priče mojih 

manifestacij človeštvu. 

38 Ali ni tako, da ne bi smeli biti več začetniki v mojem učenju? Ali nima vaš Oče res razloga za to, 

ko vas kliče za svoje priče in učence ter vas pripravlja, da to sporočilo prinesete človeštvu? 

39 Glej, kako vse mine, razen moje besede. Poglejte človeške generacije, ki danes prebivajo na zemlji 

in jutri izginejo. Poglejte narode, ki se danes dvigajo v razkošju, za katerega se zdi, da bo trajalo večno, 

vendar boste kmalu priča njihovemu zatonu in propadu. Vse človeško mine in preneha biti. Samo moj 

nespremenljivi in večni zakon še naprej sije v vsaki vesti. 

40 Ta čas imenujete doba Luči, vendar ne zato, ker je Moja Luč šele zdaj razsvetlila človekov duh ali 

um - vedno je sijala v vsakem duhu. Jaz sem Božanska zvezda, ki se nikoli ne skriva. Če pa danes vidite, 

da duhovna luč v ljudeh sije kot še nikoli prej, je to zato, ker lahko zaradi svojega razvoja zaznavajo 

prisotnost duhovnega življenja z večjo jasnostjo kot v preteklih časih. 

41 Če bi ljudje vedno živeli v skladu z mojimi zakoni, jih moja nova razodetja ne bi nikoli presenetila. 

Opazite, da so vsakič, ko sem prišel z novo duhovno lekcijo, o njej razpravljali, se borili proti njej ali jo 

zavrnili. 
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42 Toda ura prebujenja se bliža in takrat se bodo povsod pojavile skupine ljudi, ki bodo govorile o 

novem razodetju. Preiskovali in sodili jih bodo njihovi sosedje, ki bodo končno rekli, da je po svetu 

izbruhnila kuga nenavadnih in neznanih sekt. Takrat molite za vse in se hkrati zahvaljujte za izpolnitev 

moje besede, saj boste zaradi nauka, ki sem vam ga razodel, med tistimi, ki bodo razumeli razlog vseh teh 

pojavov. Boste tudi med tistimi, ki nosijo največjo odgovornost do človeštva. 

43 Pomislite, ljubljeni učenci, kako zelo se morate duhovno pripraviti, da bodo vaši odposlanci, ki 

bodo prinašali luč mojih razodetij, dosegli vse kraje, kjer so se pojavili ljudje, ki so s svojimi duhovnimi 

sposobnostmi osupnili soljudi. 

44 Velik bo vaš boj, saj se ne boste omejili le na molitev, duhovno kontemplacijo in dobre želje, 

ampak boste opravljali tudi dela usmiljenja. 

45 Ne bo dovolj, če boste rekli: "Verjamem". To ni dovolj. Čeprav je vera nujno potrebna, je treba 

razviti in izpopolniti tudi druge sposobnosti, ki jih imate, da boste prinašali mojo besedo ne le z ustnicami, 

ampak tudi s svojimi deli. Da bi moje učenje sijalo v dejanjih vašega življenja, morate del svojega časa 

posvetiti preučevanju in razvijanju svojih duhovnih darov. Tako boste potrpežljivo prenašali preizkušnje, s 

katerimi se boste srečevali na svoji poti, in pri vsaki uporabili moje nauke. Ko boste pripravljeni, boste 

poželi sadove svojih prizadevanj in želje po duhovni prenovi, ta nagrada pa bo vaša jeklena moč za boj, za 

vladavino nad seboj in za ljubezen do sočloveka. 

46 Učenci, ne spite več, razumite, da se bo človeštvo kmalu duhovno prebudilo in da vas ne bo našlo 

nezadostno opremljene. Prav tako ne želim, da bi se odpravili na pot, ne da bi prej pridobili vse, kar je 

potrebno, da postanete eden od mojih pravih vojakov. Izkoristite te trenutke miru, v katerih prejemate 

moja navodila, in vedno hodite pod zaščito tega, kar ste se v njih naučili. Prizadevajte si, da bi vedno bolj 

prodirali v razodeta učenja, vendar ne poskušajte razvozlati tistega, kar vam do zdaj ni bilo povedano. 

47 Ko je Elijev duh navdihnil um Roqueja Rojasa, prve priče teh manifestacij niso imele pojma o 

milosti, ki bo dana naslednjim generacijam ob poslušanju Moje besede, in niso razumele, da se za 

človeštvo začenja nova duhovna doba. Vaš Učitelj je bil tisti, ki je med svojim poučevanjem množicam 

razkril veličino tega dela. On je bil tisti, ki jim je dal razumeti, da se začenja nov čas, poln svetlobe in 

sijaja. 

48 Človeški duh, ki ga strasti vodijo v kaos, misli, da lahko le božanski čudež reši ljudi, iz katerih src 

je izginil mir, saj so izgubili upanje in vero v ljubezen, pravičnost in človeški razum. 

49 To notranjo praznino, ki mi jo ljudje kažejo v svojih dušah, želim zapolniti z lučjo tega nauka, ki 

se zdi nov, a je v resnici večen. Ta nauk prinaša luč v duhove in srca, saj razkriva celotno vsebino 

zapovedi, ki sem jo učil svoje apostole: ljubiti drug drugega. Zdaj vam razlagam pomen tega najvišjega 

življenjskega pravila, ki ga vaš razum še ni dojel, in to zato, ker je Kristusova beseda za mnoge ljudi v tem 

času mrtva beseda. Ne vedo pa, da živi v vesti vseh ljudi in da se bo ob svojem času v polnem sijaju 

dvignila iz globin tistih src, ki so bila prej zanjo kot grob. 

50 Ali verjamete, da izpolnjujete mojo zapoved o medsebojni ljubezni, ko svojo ljubezen sebično 

omejujete na svojo družino? Ali verske skupnosti verjamejo, da izpolnjujejo to najvišjo zapoved, ko 

priznavajo samo svoje vernike in zavračajo tiste, ki pripadajo drugi sekti? Ali lahko velika ljudstva sveta, 

ki se hvalijo s civilizacijo in napredkom, trdijo, da so dosegla duhovni napredek in da spoštujejo Jezusovo 

zapoved, če se ves čas pripravljajo na bratomorno vojno? 

51 Ljudje, nikoli niste cenili vrednosti moje besede in nikoli niste hoteli sedeti za Gospodovo mizo, 

ker se vam je zdela preveč skromna! Vendar vas moja miza še naprej pričakuje s kruhom in vinom 

življenja za vašega duha. 

52 Nihče ne bo mogel reči, da sem te poklical na odgovornost za svojo smrt. Komaj se zaveš, da še 

nisi zares obžaloval svojih grehov, že moja roka, tista, ki si jo prebodel na križu, spet trka na tvoja vrata. 

Razumite, učenci, da je moja ljubezen tista, ki kliče vašega duha. 

53 Moja ljubezen te mora premagati, drugega orožja nimam. Če verjamete, da uporabljam tudi 

bolečino, da bi vas upognil in premagal, se motite. Sami ustvarjate bolečino in z njo sodite sami sebi. Jaz 

sem tisti, ki vas rešuje trpljenja in smrti. 

54 učenci, zapuščam vam še enega od svojih naukov. Toda tisti, ki se znajo notranje pripraviti, bodo 

globlje občutili mojo navzočnost, čeprav se moja milost na vse razliva na enak način. Tiste, ki med 

poslušanjem moje besede niso občutili poduhovljenosti, pozivam, naj se pripravijo, da bodo lahko uživali 
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božansko bistvo in uporabili to sporočilo, preden se moja manifestacija med vami konča. Zapomnite si: Če 

bo prišla tista ura, ne da bi se vaše srce resnično pogostilo in nahranilo, vaša vera ne bo velika v boju in 

vaša ljubezen ne bo mogla goreti, ko boste pričevali o moji resnici. 

55 Resnično, povem vam, ne želim bolečine v vaših srcih in ne želim, da bi moral poslušati vaše 

besede kesanja. Moja želja je, da bi mi, ko vam bom zadnjič dal svojo besedo po tem ustniku, rekli: 

"Učitelj, tukaj smo, naj se nam zgodi po tvoji volji." 

56 Nikomur ne manjka moje luči. Poleg svojega učenja vam govorim tudi v sanjah, ki jih imenujete 

razodetja, saj veste, da vam v njih razkrivam globoke nauke, ki jih ne bi mogli spoznati na noben drug 

način. Toda razumite, učenci, da je vsako spoznanje, ki vam prihaja od mene, razodetje. Ne pripisujte 

pomena načinu ali obliki, ki jo uporabljam, da bi vam posredoval svoja sporočila. 

57 Upravičeno sem vas imenoval otroke luči, toda večina izmed vas hoče iti svojo pot povsem slepo - 

ne zato, ker je pot temna, ampak ker si želite zatiskati oči pred resnico. Ali želite čakati, da se drugi, ki te 

besede še niso slišali, prebudijo pred tistimi, ki so slišali moj glas? Žalostno bi bilo, če bi ti osvobodili 

moje nove učence njihovih napak. 

58 Zdaj seznanjam preroke tretjega veka z njihovimi duhovnimi darovi, da bodo lahko oznanjali to 

veselo novico človeštvu. Toda vedeti morajo, da morajo doseči duhovnost, da bi se ti darovi lahko 

manifestirali v njih. 

59 Učenci, poslušajte moja navodila, nosite jih v svojih srcih, in ko ste doma, jih preučujte in se vanje 

vživite, da boste lahko naslednja dne, ko boste nadaljevali svoj življenjski boj, uresničili moja navodila. 

60 Ni trenutka vašega obstoja, ki vam ne bi ponujal primerne priložnosti za izpolnitev mojega zakona. 

Ne čakajte le na velike priložnosti, da bi lahko uporabili moje nauke ljubezni. 

61 Razmisli: Če tvoja zbranost pri poslušanju te besede ni tako močna, kot zahteva ta beseda, in če 

tvojemu umu primanjkuje pozornosti, ki jo mora posvetiti mojemu nauku, potem tvoje srce ne bo moglo 

zbrati semena, ki ga bo posejalo jutri in katerega sadove boš požel v večnosti. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 99  
1 Dobrodošli, učenci, pri nebeški mizi. Uživajte v okusni hrani, ki vam jo prinašam v svoji Besedi. 

Kot tat, ki vstopi v spalnico, sem vstopil v vaše srce in ugotovil, da ste lačni duhovnega znanja. 

2 Moja prisotnost ne sme nikogar presenetiti. Po Jezusu sem vam že nakazal dogodke, ki bodo 

naznanili moje razodetje kot Duha resnice. Rekel sem vam tudi, da bo moj prihod v Duhu, tako da naj 

nihče ne pričakuje materialnih manifestacij, ki jih nikoli ne bo. Pomislite na judovsko ljudstvo, kako še 

vedno pričakuje Mesija, ki pa ni prišel v obliki, kakršno pričakuje, saj je bil pravi že med njimi, a ga niso 

prepoznali. Človeštvo, ali ne želite priznati moje nove manifestacije, da bi me še naprej pričakovali v 

skladu s svojimi prepričanji in ne v skladu s tem, kar sem vam obljubil? 

3 Prebudite se iz spanja in postanite otroci luči, saj vam prinašam božansko seme, ki vam bo dalo 

mir in življenje, in želim, da ga začnete sejati. 

4 Ne čakajte več, da bi verjeli v moj klic. Upoštevajte, da se bo v veliki bitki, ki vam je napovedana, 

pokazala sodba. Želim, da bi bili v tej bitki dobro oboroženi vojaki, pripravljeni, da s svojimi deli ljubezni 

prinesete vero v šibka srca. 

5 Ljudje, odženite vsak strah pred mnenji soljudi, saj vam ne bodo dali miru in vas pripeljali v 

obljubljeno deželo. Ne bojte se ljudi, vztrajno mi sledite na tej poti. Kajti v uri sodbe za človeštvo boste iz 

vsega srca obžalovali, da niste bili zvesti, da se niste spodbujali z mojimi navodili in da se niste naučili 

reševati velikih preizkušenj v skladu z mojim zakonom. Zmaga bo pripadla vztrajnim in zvestim. 

6 Moj rešilni čoln se je pojavil v najgloblji nevihtni noči. Pridite k njemu vsi, ki se bojite, da bi se 

pogreznili v greh, kot odpadniki, ki so izgubili smer. 

7 Zameglitev uma, pomanjkanje vere in nepoznavanje resnice so tema za duha, zato je človeštvo 

danes na napačni poti. Kako so se namnožili ljudje, ki živijo, ne da bi vedeli ali hoteli vedeti, kam gredo! 

8 Vedel sem, da bo za ljudi prišel tak čas, poln bolečine, zmede, negotovosti in nezaupanja. Obljubil 

sem, da vas bom rešil iz te teme, in tu sem: sem Duh resnice. Zakaj si me spet želite kot človeka? Ali se ne 

spomnite, da sem umrl kot človek in vam rekel, da vas bom čakal v svojem kraljestvu? S tem sem vas 

prepričal, da je duša večna, nesmrtna. 

9 Božanski Duh je bil tisti, ki je govoril skozi Jezusova usta in s svojo krvjo zapečatil ceno vašega 

odrešenja. Kakšna je bila vaša kazen? Živeti, da bi me kasneje na poti čez tvojo vest videli kot luč. Dal 

sem vam dokaze o svoji nesmrtnosti in vas ovil v svoj plašč odpuščanja, da bi razumeli, da je bila kri, 

prelita na Kalvariji, najbolj vzvišena lekcija o izpolnjevanju poslanstva ljubezni, da bi dosegli mir v 

večnosti. Zato vam pravim, da morate sami doseči svoj blagor. 

10 Poimenoval sem vas Izraelci, ker vaš duh izhaja iz semena, ki sem ga zaupal ustanoviteljem 

ljudstva, ki so ga imenovali "Božje ljudstvo". 

11 "Izrael" je ime, ki sem ga dal Jakobu in njegovemu potomstvu. Zakaj je bilo to ime pozneje 

uporabljeno za označevanje rase, čeprav se nanaša le na duhovne misije? 

Navdihnil sem patriarhe in preroke, da so to ljudstvo imenovali Božje ljudstvo. Ali veste, zakaj? Ker so 

med vsemi drugimi ljudstvi na zemlji prinesli na svet duhovno poslanstvo. Medtem ko so nekatera ljudstva 

imela v rokah znanost, druga umetnost in tretja človeške zakone, je to ljudstvo prišlo z Duhovnim 

zakonom, Naukom srca, Lučjo večnosti. Medtem ko so druga ljudstva svetu dala filozofe in znanstvenike, 

so mu ta dala preroke, ki so ljudem posredovali božanska sporočila, patriarhe, ki so s svojim življenjem 

učili o poti k Bogu, apostole, ki so živeli in umirali kot priče resnice, in predvsem božanskega učitelja, ki 

je postal človek v naročju Izraelcev in ljudem prinesel najbolj vzvišeno nebeško sporočilo. 

12 Zato se je to ljudstvo imenovalo Božje ljudstvo, čeprav vam pravim, da so vsa ljudstva moja in da 

jih imam vse enako rad, vendar vsako od njih prinaša na zemljo svoje poslanstvo. 

13 To duhovno seme povzročam, da se v tem času pojavi na svetu. Pojavil se bo razpršen med 

človeštvom - ne kot rasa ali v obliki plemen, ampak v vseh rasah, kajti Izrael je utemeljen v duhu in 

duhovno je nad človeškim. 

14 Moje ljudstvo se bo spet pojavilo z nalogo, da duhu prinese luč. Njegove duhovne sposobnosti se 

bodo v človeško življenje prelivale kot vedno. Moji preroki, glasniki in učenci so ljudem (vedno) prinašali 

svetlobo in mir. 
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15 Vi, ki me poslušate, zagotovo razumete te nauke. Vendar se ne zadovoljite z njihovim 

razumevanjem, temveč morate nadaljevati z izpolnjevanjem svoje večne usode - osvetljevati duhovno pot 

svojih soljudi. Izpolnite svoje poslanstvo in spet bo v vas zasijala luč, ki mora biti vedno prisotna v 

Božjem ljudstvu. 

16 Poglejte, kako je vaš duh predvidel čas, v katerem je zdaj, in pohitel z željo po izpolnitvi mojih 

obljub. Tvoje srce ni vedelo ničesar o mojem prihodu, kajti v teh časih človeštvo mojim prerokbam 

pripisuje majhen pomen ali pa ga sploh ne pripisuje; toda duh je to besedo ohranil v svoji najgloblji 

notranjosti. 

17 Tvoje srce je spalo, a odkar si slišal Mojo prvo besedo ali Moj prvi nauk, se je prebudilo, in ko je 

razumelo resnico, je takoj spoznalo, da so duše prišle na zemljo, da bi izpolnile božansko poslanstvo, in ne 

zato, da bi vsak deloval po svoji volji. Kdor je doživel to prebujenje, mi sledi korak za korakom in v sebi 

gradi svetišče. 

18 Moja beseda ljubezni je dana vsem izbranim ljudem. Osvežite se z njim, učenci. Če vas včasih 

popravljam in celo obsojam, dobro premislite o teh naukih, da si bo vsakdo vzel k srcu, kar ga zadeva. Ne 

veselite se, ko vam očitam prestopek, ki ga ne bi storili, čeprav poznate tiste, ki so ga storili. Kajti takrat 

vas bo vaša vest spomnila na nauk, v katerem sem vam rekel: "Ne glej na trt v očesu svojega brata, ne da 

bi prej prepoznal tram, ki ga vlečeš s seboj." 

19 Ne pozabite, da ste vsi moja skupina apostolov, ki jih bom jutri poslal pričevati o moji besedi, in 

da se morate že zdaj začeti ljubiti med seboj. Ali ne mislite, da je moje oznanjevanje prek vašega organa 

razumevanja zelo pomembno? Ali pa mislite, da je to ena od številnih sekt, ki se danes pojavljajo in 

razglašajo odrešenje sveta, nato pa spet izginejo, ne da bi pustile kakršne koli sledi mojega miru? 

20 Opazujte, kako to seme, čeprav ste zanj slabo skrbeli, ne umre, kako je premagalo temo in pasti, 

ovire in preizkušnje ter še naprej kali in se razvija iz dneva v dan. Zakaj to seme ne umre? Ker je resnica 

nesmrtna, večna. Zato boste videli, da ko se bo zdelo, da ta nauk včasih izginja, bo to ravno takrat, ko 

bodo vzklili novi in bujni poganjki, ki bodo ljudem pomagali narediti še en korak naprej na poti k 

duhovnosti. 

21 Ne mislite, da se je to zgodilo samo v tej tretji dobi, ne, celo v drugi dobi, potem ko so Mojster in 

njegovi učenci s svojo krvjo zalili seme, ki so ga posejali v srca ljudi, so bili trenutki, ko se je zdelo, da je 

Kristusov nauk izginil iz sveta. Koliko ljudi v današnjem času je dokončno omahnilo v svoji veri in 

podvomilo v resnico, ki je bila prej njihov svetilnik in zakon, ter menilo, da je Jezusova žrtvovana smrt in 

smrt tistih, ki so mu sledili, nekoristna. Potem sem moral le poslati nove služabnike v svet, da bi odstranili 

vse neresnice, ki so jih ljudje dodali mojemu nauku in ga popačili, in seme je spet vzklilo ter obrodilo 

cvetove in sadove. 

22 Te povezave vas učim zato, da ne bi pripadali tistim, ki prikrivajo mojo resnico, izkrivljajo moj 

nauk ali profanirajo moj zakon, ampak tistim, ki z vso ljubeznijo svojega duha negujejo seme, ki sem vam 

ga zaupal in ki je isto, ki naj po moji volji vedno cveti v srcih ljudi: kot ljubezen med ljudmi. 

23 Učitelja, ki je bil z vami na svetu, lahko imenujete "rabin iz Galileje", saj je v tej deželi postal 

človek. Toda o Učitelju, ki danes nevidno prihaja k vam, čeprav je isti, ne morete reči, da je iz Galileje, 

kajti jaz prihajam v Duhu. 

24 Moja nova učenja so potrditev tistih, ki sem vam jih dal v drugi dobi, vendar so še bolj 

daljnosežna. Spomnite se, da sem takrat govoril človeškemu srcu, zdaj pa govorim duhu. 

25 Ne zanikam nobene od svojih besed, ki sem vam jih dal v preteklosti, nasprotno, daje jim ustrezno 

izpolnitev in razlago. Prav tako sem takrat rekel farizejem, ki so verjeli, da želi Jezus uničiti Postavo: "Ne 

mislite, da sem prišel odpraviti Postavo ali preroke, nasprotno, prišel sem, da jih izpolnim." Kako bi lahko 

zanikal Zakon in prerokbe, saj so temelj templja, ki ga je bilo treba zgraditi v srcih ljudi v treh stoletjih, in 

napoved mojega prihoda na svet? 

26 Dokler bodo ljudje vztrajali v svoji slepoti in nevednosti, bodo razlog, da se bo Bog, ki je Oče nad 

vsemi, učlovečil, omejil in zmanjšal v odnosu do svojih otrok, da bi ga razumeli. Kdaj mi boste dovolili, 

da se vam pokažem v slavi, v kateri me boste zagledali? 

27 Morate biti veliki, da si lahko predstavljate mojo veličino, in prav zato vedno znova prihajam, da 

bi vam podaril duhovno veličino, da bi izkusili neskončno zadovoljstvo ob spoznavanju svojega Očeta, ob 

čutenju njegove ljubezni, ob božanskem koncertu, ki se razlega nad vami. 
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28 To je tretjič, ljubljeni učenci, zato morate prejšnjim lekcijam dodati še eno. Veliko se morate 

naučiti, vendar bodite mirni, saj boste z učenjem iz tega časa bolje razumeli učenje iz preteklih časov. 

Enako je bilo s tistimi, ki so sledili Mojzesovi postavi, preučevali preroke, a niso razumeli bistva naukov, 

dokler ni prišel Jezus. 

29 Namesto psalmov, ki ste jih peli svojemu Očetu ob prvem času, danes vodite duhovni dialog z 

duhovno molitvijo. 

30 Kako počasi se človeštvo približuje popolnosti svojega čaščenja Boga! 

31 Kadarkoli pridem k vam z novo lekcijo, se mi zdi, da je vse preveč pred vašo razvojno stopnjo. 

Vendar razumite, da vam predstavljam starost, da jo lahko izkoristite, dokler traja, in jo vključite v svoje 

življenje. 

32 Kadar smrt konča obstoj vaše telesne lupine, je kot počitek za dušo, ki se, ko se ponovno utelesi, 

vrne z novimi močmi in večjo svetlobo ter nadaljuje študij božanske lekcije, ki je ni dokončala. Tako skozi 

stoletja dozoreva pšenica, ki je vaša duša. Veliko sem vam razodel o duhovnem življenju, vendar vam 

pravim, da vam zdaj ni treba vedeti vsega, ampak le tisto, kar je nujno za vaš prihod v večni dom. Tam 

vam bom povedal vse, kar vam je usojeno vedeti. 

33 Da bi vam v tem času razkril nove nauke, sem odprl čas svetlobe in duha s svojo manifestacijo 

skozi um neizobraženih in nevednih, a preprostih ljudi. Jutri, ko boste razumeli in uporabili moje prve 

lekcije, boste vzpostavili dialog duha z duhom, kar je najvišji cilj, za katerega si lahko prizadevate. Vendar 

bo minilo še nekaj časa, preden se bo ta oblika komunikacije razširila med ljudmi, in ne veste, koliko 

stoletij bo minilo, preden bo izpopolnjena. 

34 Vseskozi sem iskal obliko, da bi vam spregovoril, da bi se slišal in razumel, vendar niste bili vedno 

pripravljeni ali voljni slišati božanskega glasu. Zaradi vaše prizemljenosti sem se moral počlovečiti in se 

narediti zaznavnega za vaša čutila, da bi me lahko občutili, da bi vam omogočil svojo manifestacijo prek 

človeškega glasu, kot ste jo doživeli v tem času. Vendar sem vam napovedal, da se bo ta oblika 

oznanjevanja končala leta 1950. 

35 ljudje, ne pozabite, da vam je vaš Oče danes povedal, da je vedno iskal način, kako vam sporočiti 

samega sebe, da bi se zavedali, da boste jutri, ko ne boste več prejemali Moje besede prek Mojih 

instrumentov, dosegli novo časovno stopnjo, v kateri boste začeli čutiti resnično komunikacijo med vašim 

duhom in Božjim Duhom. 

36 V današnjem času se veselijo duše, ki čutijo navzočnost Svetega Duha v tej luči, ki razsvetljuje um 

in napolnjuje srca z veseljem in navdihom. Tisti, ki niso dovolj prebudili svoje občutljivosti, da bi me 

zaznali, so žejni in nimajo miru. Zato pravim tistim, ki prejmejo božanski navdih, naj pokličejo svoje 

soljudi in jih prebudijo z dobro novico o mojem duhovnem prihodu. 

37 To življenje je za človeka nenehna preizkušnja, od trenutka, ko se rodi, do njegove zemeljske 

smrti. 

38 Človeško življenje je za duha lonček, v katerem se očiščuje, in nakovalo, na katerem se kuje. 

Bistveno je, da ima človek v svojem duhu ideal, vero v svojega Stvarnika in ljubezen do svoje usode, da bi 

potrpežljivo nosil svoj križ do vrha svoje Kalvarije. 

39 Brez vere v večno življenje človek obupuje ob vseh hudih preizkušnjah, brez visokih idealov 

zapade v materializem, brez moči za prenašanje razočaranj pa propade v malodušju ali razvratu. 

40 Ljudje vse to vedo iz lastnih izkušenj, saj so morali spoznati žalostno plat življenja in temo, da bi 

lahko zaznali svetlobo, ko se pojavi pred njihovimi očmi. Zato sem vam danes povedal, da se veselijo 

duše, ki so odprle oči, da bi ugledale božansko svetlobo modrosti in ljubezni. 

41 Resnično, povem vam: mnogi bodo bežali od mojega poučevanja zaradi strahu, da bi se 

poduhovili; vendar v njih ne bosta govorila ne razum ne Duh, ampak nizke strasti mesa. 

42 Ko duh živi predan resnici, beži od materializma kot tisti, ki se umakne iz onesnaženega okolja. 

Višji duh najde srečo v moralnosti, kjer vlada mir, kjer prebiva ljubezen. 

43 Moja luč sije v vseh ljudeh, je neizprosen, a prijazen glas, ki nenehno govori vsem ljudem. 

44 Ne skrbite za tiste, ki me na videz vztrajno ne poslušajo, saj lahko sčasoma postanejo najbolj 

goreči in vztrajni v svojem spreobrnjenju in veri. Ali se ne spomnite Pavlovega spreobrnjenja? 
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45 Ne delam prenagljenih korakov. Vem, da me bodo moji otroci sredi večnosti v želji po odrešitvi 

kdaj poiskali. Samo ljudje morajo pohiteti, kajti dlje ko odlašajo z obnovo, bolj podaljšujejo svoj čas 

pokore. 

46 Luč tretjega obdobja je vaša srca napolnila z najbolj živahno srečo in v vas se je znova prebudilo 

upanje na mir na svetu. Vsak dan se bolj ukvarjate z Deli svojega Gospoda v naraščajoči želji, da bi 

sodelovali pri tem delu poduhovljenja. Resnično, povem vam, da vas bom nagradil za ves čas, ki ga boste 

porabili za moje delo. Toda ne zanemarite svojih zemeljskih dolžnosti in se ne posvečajte duhovnim, 

dokler ne boste prepričani, da sem vam to ukazal. Takrat moraš pustiti za seboj ne le svoje delo, ampak 

celo svoje ljubljene, da bi se odpravil v eno ali drugo regijo in prinesel veselo novico svojim soljudem. 

47 Med temi ljudmi se bodo pojavili tisti, ki se bodo posvetili mojemu služenju. Pripravijo se, da jutri 

ne bodo omahovali v preizkušnjah. Vsi ljudje se ne znajo pripraviti na boj, saj vidite, da mnogi, ki so 

slišali mojo živo besedo, niso bili prizadeti in da njihova srca niso pripravljena ubogati. 

48 Če bi le lahko videli duhove luči, ki bdijo nad vami, kako trpijo zaradi trdote srca in neposlušnosti 

ljudi; če bi lahko slišali njihov duhovni jok! Zakaj ne upoštevate nezmotljivih nasvetov, ki vam jih dajejo 

ta bitja? Ali niste v njih našli ljubečega in sočutnega brata, zvestega in nesebičnega prijatelja? 

49 Ne pozabite, da boste kmalu v duhovnem svetu in da boste morali požeti, kar ste sejali na tej 

zemlji. Prehod iz tega življenja v drugo je za duha še vedno resna in huda preizkušnja. Nihče se ne izogne 

tej sodbi, tudi če se ima za najbolj vrednega med mojimi služabniki. 

50 Moja volja je, da od trenutka, ko vstopite v ta neskončni Dom, ne boste več doživljali zemeljskih 

skrbi in da boste začutili blaženost in veselje, ker ste stopili na novo stopničko. 

51 Na svetu ne pustite ničesar nedokončanega. Ljudi ljubite kot svojo družino. Molite za ljudi, naj 

bodo še tako oddaljeni od vas, kot molite, ko je eden od vaših odsoten in trpi. Zdravite bolnike in se pri 

tem spomnite vseh, ki v tej uri pijejo kelih trpljenja. Na svojem potovanju po širnem morju, ki ga prečkate, 

pustite sled svetlobe v svojem življenju. Ne spite, medtem ko moja luč razsvetljuje vest. Ne pozabite, da 

tisti, ki so budni, prejemajo moj navdih, da posredujejo moje sporočilo sočloveku. Ločite se od vsega 

nekoristnega in slabega, da boste vedno vredni moje milosti. 

52 Sprejmite dušo v svoji sredini, ki pride na zemljo, da bi se utelesila v otroku, in prav tako s svojimi 

molitvami podprite dušo, ki se odcepi od svojega telesa in vas zapusti. S svojimi molitvami ga vodite do 

pragov onstranstva. Ljubite svoje bližnje in jim služite ob vsaki uri in v vsaki težki situaciji, v kateri se 

znajdejo. 

53 Vedno živite duhovno budno, da boste lahko iz srca odpustili tistim, ki so vas prizadeli. Že vnaprej 

pomislite, da kdor prizadene svojega brata, to stori le zato, ker mu primanjkuje duhovne luči, in povem 

vam, da je odpuščanje edina stvar, ki lahko v ta srca vnese svetlobo. Užaljenost ali maščevanje povečujeta 

temo in prinašata trpljenje. 

54 Bodite modri in pogumni v preizkušnjah, da boste to seme pustili v srcih svojih otrok in da se vas 

bodo spominjali z naklonjenostjo in hvaležnostjo, kot se spominjate patriarhov prvih časov, ki so vam 

zapustili dediščino vere in poguma, kot je bilo z Abrahamom, ki ga je celotno ljudstvo prepoznalo in 

ljubilo kot očeta. 

55 Danes sem vam dal nasvet, vendar je to nebeški nasvet. Z veseljem vam govorim kot Oče, saj v 

svojem Duhu čutim vašo sinovsko ljubezen. 

56 Ljudje so v njegovem času Janeza, ki se imenuje tudi Krstnik, krstili z vodo tiste, ki so verjeli v 

njegovo prerokbo. To dejanje je simboliziralo očiščenje izvorne krivde. Množicam, ki so prišle k Jordanu, 

da bi slišale besede Pohodnika, je povedal: "Glejte, jaz vas krščujem z vodo, toda On je že na poti, ki vas 

bo krstil z ognjem Svetega Duha." 

57 Iz tega božanskega ognja so se rodili vsi duhovi, ki so prišli iz njega čisti in čisti. Če pa so se na 

svoji poti umazali z grehom, ki ga je prinesla neposlušnost, jih ogenj mojega Duha na novo oblije, da uniči 

njihov greh, izbriše madeže in jim povrne prvotno čistost. 

58 Če namesto da bi ta duhovni krst razumeli kot očiščenje, ki ga človek doseže z dejanjem iskrenega 

kesanja pred svojim Stvarnikom, ga spremenite v obred in se zadovoljite s simbolno vsebino dejanja - 

resnično, povem vam, vaš duh ne bo dosegel ničesar. 
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59 Kdor tako ravna, še vedno živi v Krstnikovih časih, in je tako, kot da ne bi verjel v njegove 

prerokbe in besede, ki so govorile o duhovnem krstu, o božanskem ognju, s katerim Bog očisti svoje 

otroke in jih naredi nesmrtne v luči. 

60 Janez je k sebi poklical odrasle ljudi, da bi jih polil s to vodo kot simbol očiščenja. K njemu so 

prišli, ko so se že zavedali svojih dejanj in so že lahko imeli trdno voljo, da ostanejo na poti dobrote, 

pravičnosti in pravice. Poglejte, kako je človeštvo raje opravilo simbolično dejanje očiščenja z vodo, kot 

da bi se resnično obnovilo s kesanjem in trdno odločitvijo za spremembo, ki se rodita iz ljubezni do Boga. 

Obredno dejanje ne pomeni nobenega napora, vendar pa očiščenje srca in prizadevanje, da bi ostalo čisto, 

za človeka pomeni napor, odpovedovanje in celo žrtvovanje. Zato so ljudje raje prikrivali svoje grehe z 

zunanjim videzom, tako da so se zadovoljili z upoštevanjem obredov, določenih dejanj in obredov, ki niti 

najmanj ne izboljšajo njihovega moralnega ali duhovnega stanja, če jim vest ne govori. 

61 Učenci, to je razlog, zakaj ne želim, da bi se med vami izvajala obredna dejanja, da z njihovim 

izvajanjem ne bi pozabili na to, kar dejansko vpliva na dušo. 

62 Izvirni greh ne izvira iz zveze moškega in ženske. Jaz, Stvarnik, sem naročil to združitev, ko sem 

obema rekel: "Rastite in se množite". To je bil prvi zakon. Greh je bil v tem, da so ljudje zlorabili dar 

svobodne volje. 

63 Pripravite se, da boste še naprej sprejemali otroke, ki sem vam jih zaupal. V celoti se zavedajte 

svoje naloge in odgovornosti. To luč boste našli v mojem nauku. 

64 Vedite, da ko se duša utelesi, s seboj prinese vse svoje sposobnosti, da je njena usoda že zapisana 

in da ji zato na svetu ni treba ničesar prejeti. Prinaša sporočilo ali nalogo sprave. Včasih požanje (dobro) 

seme, drugič pa plača dolg. Toda v tem življenju vedno prejme lekcijo ljubezni, ki ji jo daje njen Oče. 

65 Ti, ki vodiš svoje otroke skozi to življenje, poskrbi, da bodo, ko se izteče čas otroške nedolžnosti, 

stopali po poti mojega zakona. Prebudite njihova čustva, odkrijte jim njihove sposobnosti in jih vedno 

navdihujte k dobremu, in resnično, povem vam, kogar boste tako pripeljali k meni, bo preplavljen s 

svetlobo, ki jo izžareva božanski ogenj, ki je moja ljubezen. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 100  
1 Ko bom prišel k vam kot sodnik, boste spet slišali Jehovov glas, zaradi katerega sta v prvi dobi 

trepetala vaše telo in duh. Takrat so si ljudje zakrili ušesa, da ne bi slišali vsemogočnega glasu svojega 

Očeta. Danes pravim temu ljudstvu: ne zatiskajte si ušes, ne zapirajte mi svojih src, zavedajte se, kako se 

moja neskončna milost širi po vsem vesolju. Ne bojte se, želim le, da mi ponudite svojo ljubezen. 

2 Kdor je grešil, me je užalil. Ste grešili? Če je tako, se zavedajte, da sem tudi jaz prišel kot Oče in 

Učitelj, da vam odpustim in vas ponovno naučim poti do odrešenja. 

3 Moja sodba je rojena iz ljubezni, ne iz maščevanja. Ko ljudi prizadenem s svojo pravičnostjo, je to 

zato, ker jih hočem rešiti. Ko kraljem odvzamem žezlo, je to zato, ker jih želim videti ponižne. Ko kličem 

na odgovornost tiste, ki vodijo človeštvo, to počnem zato, ker vidim, da v srcih svojih narodov niso 

zasejali ljubezni, miru ali pravičnosti. Vidim le, da so polja posejana s smrtjo, stiskami, spopadi in bedo. 

4 Mrtvi tiho kličejo po pravici, tisti, ki so telesno in duhovno lačni, pa so polni sovraštva v svojih 

srcih, da bi ga lahko izlili, ko pride trenutek. 

5 Človeštvo, prosim vas za spravo. Ne živite v mojem zakonu. Uničena je harmonija med vami in 

vašim Bogom ter vsem ustvarjenim. Ne ljubite drug drugega kot bratje in sestre in to je skrivnost sreče, ki 

vam jo je razodel Jezus. Toda če ste izgubili harmonijo med seboj, ali verjamete, da jo lahko ohranite z 

naravnimi kraljestvi stvarstva? 

6 Človekova roka si je sama nad sabo izrekla sodbo. V njegovih možganih divja nevihta, v njegovem 

srcu divja vihar in vse to se kaže tudi v naravi. Njeni elementi se sprostijo, letni časi postanejo neprijazni, 

epidemije se pojavijo in razmnožijo, in to zato, ker vaši grehi naraščajo in povzročajo bolezni ter ker 

neumna in arogantna znanost ne priznava reda, ki ga je določil Stvarnik. 

7 Če bi vam to le povedal, ne bi verjeli. Zato je nujno, da lahko z rokami dojamete rezultate svojih 

del, da bi bili nad njimi razočarani. Prav zdaj ste dosegli trenutek v svojem življenju, ko doživljate 

rezultate vsega, kar ste posejali. 

8 Vi, ki ste slišali to besedo, me v srcu vprašajte, zakaj ne ustavim te katastrofe, ki so jo ljudje 

pripravili s pomočjo svoje znanosti. Na to vam odgovarjam: Človek mora izprazniti čašo, ki jo je napolnil. 

Narodi so se s svojo rasno manijo in ambicioznimi cilji že zdavnaj pripravili na boj, da bi uničili drug 

drugega. Samo moja ljubezen do vas jo je (do zdaj) ustavila, toda človeštvo ni hotelo prepoznati ali 

razumeti tega dokaza božjega usmiljenja. 

9 Le za trenutek ji bom to dovolil, vendar bo to kratko obdobje božanske pravice dovolj, da se bo 

spomnila ljubezni svojega Stvarnika, saj nihče ne more obstajati brez mojega zakona ali brez mojega miru. 

10 Ljudje, ker ste me izkusili tudi kot sodnika, povejte, ali je moja pravičnost podobna vaši. Vprašajte 

se, ali si zaslužim, da se me bojijo, ali da me ljubijo? 

11 Poglejte, kako se je blagoslovljeno seme tega nauka razširilo v skladu z mojo besedo. Iz velikih 

mest se je razširila v revnejše dežele in prepotovala velike razdalje. Ne bo minila, čeprav bo morda 

prenehala obstajati v nekem srcu, v katerem bo umrla vera, vendar bo do takrat zasejana v drugih srcih. 

Moja beseda bo šla iz te dežele v druge dežele in iskala srca, kjer bo lahko vzklila. Nihče ne bo mogel 

preprečiti širjenja tega nauka. 

12 Že zdaj je pšenica pomešana s človeškim semenom z vsemi njegovimi pomanjkljivostmi, ker se 

niste zavedali bistva mojega nauka. Ko pa boste odprli oči duha in se bo prebudil vaš čut za resnico, boste 

zagledali božansko čistost tega razodetja in ga potem sprejeli z vso ljubeznijo in gorečnostjo svojega srca, 

ga nosili čistega in glasnega v sebi ter ga oznanili človeštvu, ki je razdeljeno in daleč od poti Mojega 

zakona. 

13 Če mislite, da moja beseda govori samo tistim, ki so prisotni, se motite. Moja beseda je namenjena 

vsakomur, ki jo sprejme, bodisi danes, jutri ali v daljni prihodnosti. Enako je, če ga prejme prek 

glasovnega prenašalca, priče ali s prepisom. 

14 Vam, ki ste zdaj, in vam, ki še pridete, vaš Oče pravi: Če želite biti sejalci resnice, duhovni 

gojitelji, prijatelji miru, spoznajte popolnost mojega semena in očistite svoja srca. Enega za drugim bom 

pripravil na boj (za širjenje Besede), jim pokazal pot in pripravil zemljo za setev. 
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15 Na prvi pogled vas bodo v druge kraje popeljale materialne potrebe, v resnici pa vas je tja 

popeljala vaša naloga, da vam pokažem obseg neobdelanih ali slabo obdelanih polj, da boste na njih lahko 

posadili blagoslovljeno seme, ki vam ga je Moj Duh dal v tem tretjem obdobju. 

16 Molite za vse delavce, svoje brate in sestre, združite vse v molitvi za enakost in bratstvo. Bedite 

nad cerkvami, naj bodo velike ali majhne, blizu ali daleč. 

17 Naj se sok drevesa življenja pretaka skozi vaše bitje, da bodo tudi vaši sadovi polni življenja. 

18 Moj nauk je globok, učenci, vendar sem vam zagotovil sredstva, da ga boste razumeli. Sprejmite 

bitja iz onstranstva, ki sem vam jih poslal s sporočilom svetlobe, da vam pomagajo napredovati od 

duhovnega k božanskemu. Prisluhnite jim, ko vam svetujejo, da iz svojih src odstranite vse materialne 

navezanosti, da bi se lahko dvignili k Božanskemu. Kdo drug bi vam lahko bolje spregovoril o duhovnosti 

kot oni? Ko omenjajo duhovni dom, vam govorijo kot poznavalci, saj od tam prihajajo k vam. 

19 Ta bitja so šla skozi očiščevalni lonec. Njihov boj, kesanje za prestopke, izkušnje in duhovni 

vzpon so zasluge, ki sem jih našel v njih, zato sem jih poslal, da se pokažejo med mojim ljudstvom. 

20 So čisti in zato lahko svetu govorijo o čistosti; ljubijo me in ljubijo vas, zato imajo pravico govoriti 

o ljubezni; so prežeti z zdravjem in zato lahko bolnikom podarjajo zdravje. 

21 Poslal sem jih kot zgled človeštvu. Posnemajte jih in postanite vredni govoriti o ljubezni, prenovi, 

miru in duhovnosti. Resnično, povem vam: Če boste tako ravnali, med mojim ljudstvom ne bo hinavskih 

farizejev tiste vrste, ki so zelo skrbeli za zunanji videz, v srcu pa so skrivali gnilobo in umazanijo. 

22 Tisti, ki v svoje misli sprejemajo sijaj teh bitij, in tisti, ki poslušajo njihova sporočila, naj jim 

dovolijo, da se v celoti razkrijejo, tako da bo spomin nanje ostal neizbrisen v srcih množice poslušalcev, 

njihovo seme pa nesmrtno v srcih ljudi. Ne pozabite, da se bo njihova (neposredna) povezava s tem 

ljudstvom končala leta 1950. 

23 Navdih tega višjega sveta bo še naprej vodil in navdihoval Gospodove učence, čeprav vas 

opozarjam, da bo s povečevanjem vaše duhovnosti njegova manifestacija sčasoma postala bolj subtilna in 

svetlejša. 

24 Na tej poti boste šli naprej, ne da bi se ustavili, vendar vam moram povedati, da jo je treba 

prehoditi korak za korakom in ne v hitrem teku. 

25 Ne zapadajte v rutino, razumite, kdaj je čas, da naredite nov korak na poti svetlobe. Ne hitite z 

jemanjem, vendar tudi ne oklevajte z jemanjem. 

26 Pravi način, da ne zapadete v stagnacijo, je, da se natančno držite Moje besede in se vzdržite 

vsakega zgolj zunanjega dejanja, s katerim bi želeli nadomestiti dejansko upoštevanje Mojih navodil. 

27 Z vami sem tudi kot Mojster, kot Oče, kot Zdravnik. Odprite svoja srca, množice ljudi, ki prihajate 

sem z bremenom trpljenja. Za trenutek zaprite oči pred posvetnim in začutili boste prisotnost duhovnega. 

Utrujeni popotnik bo začutil senco nevidnega drevesa, ki mu daje senco in ga krepi. Srce, ki potrebuje 

ljubezen, bo začutilo, da je vstopilo v božanski dom, kjer se Očetov glas sliši kot koncert. Bolnik bo 

začutil, da je na njegovo rano zdrsnila dobrohotna in usmiljena roka, jo napolnila z zdravilnim balzamom 

in omilila bolečino. 

28 Naučite se mi približati, naučite se me prositi, da bi prejeli in upali. Nato boste izkusili, kako se 

čudeži razkrivajo v vašem življenju. 

29 To je čas, ko mora človek prispevati svoj delež k duhovnosti in veri, da bi se novi čudeži lahko 

uresničili. Svet želi ponovno doživeti dela, ki jih je Jezus storil pred očmi ljudi. Zato vam pravim, da ne 

smete trmasto želeti še naprej živeti v dobi, ki je že minila. Vstopili ste v novo dobo in v njej vam bom dal 

nauke, ki vam še niso bili razkriti, in ponovil bom svoja dela, vendar zdaj v duhovni obliki. 

30 Biti morate budni, učenci, saj vam ne bom govoril le po tem ustniku, ampak se bom vašemu duhu 

razodeval tudi v trenutkih, ko bo vaše telo spalo. Naučil vas bom, da se predate pripravljenemu spancu in 

svojo dušo ločite od zemeljskega, da se bo dvignila v območja svetlobe, kjer bo prejela prerokbo, s katero 

bo osvetlila svojo pot in nato posredovala svoje sporočilo razumu. 

31 Učenec, ki zna sprejeti svojega Učitelja v trenutku, ko ga išče, se ne spotika na poti, niti se ne šteje 

za šibkega ali zapuščenega v boju. 

32 Naučite se razumeti, kaj je duhovnost, ki jo želim od vas, da ne zapadete v navdušeno mistiko, ki 

namesto da bi vašemu duhu pomagala razumeti božanske nauke, pred njim kopiči nove nejasnosti. 
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33 Vživite se vase, učenci, naj vaš duh začne gledati življenje, ki ga čaka, svet, ki ima v svoji 

zakladnici neskončno slavo za otroke moje božanskosti. 

34 Ne odlašajte z uro, ko bo vaš duh dosegel to blaženost. 

35 Moje ljudstvo raste in se množi, ne le na zemlji, ampak tudi v duhovnem svetu. Med temi 

duhovnimi množicami so tudi tisti, ki so bili z vami krvno povezani, bodisi da so bili vaši starši, bratje in 

sestre ali otroci. 

36 Ne bodite presenečeni, ko vam povem, da je moje ljudstvo tako številčno, da zanj na zemlji ni 

prostora, in da ga bo še veliko več. Ko jih bom združil in ne bo manjkal nobeden od mojih otrok, jim bom 

kot dom dal neskončnost, to področje svetlobe in milosti, ki nima konca. 

37 Tukaj na zemlji vas samo pripravljam, vam s svojim naukom dajem potrebna navodila, da boste 

vedeli, kako se lotiti tega življenja. To človeštvo je le del Božjega ljudstva. Vsi morajo poznati te razlage, 

da bi lahko svoje življenje usmerili k idealu popolnosti. To božansko sporočilo, ki je moja beseda, 

izrečena z ustnicami človeškega glasnika, bo po moji volji doseglo vse ljudi. Moja beseda je zvon, ki kliče 

svet, njeno bistvo bo vzbudilo in prebudilo ljudi, da bodo razmišljali o duhovnosti, o usodi duše po tem 

življenju. 

38 Dokler bodo verske skupnosti globoko zaspale in ne bodo zapustile svojih običajnih poti, ne bo 

duhovnega prebujenja in uresničevanja duhovnih idealov, zato ne bo miru med ljudmi in prostora za 

dejavno dobrodelnost; luč, ki rešuje hude človeške konflikte, ne bo mogla zasijati. 

39 Vas, ki me poslušate, sem imenoval "svoje ljudstvo", ker sem vam zaupal svoj nauk, da bi ljudi 

povabili - ne predvsem, da se vam pridružijo, saj imate še vedno veliko pomanjkljivosti -, ampak da bi 

resnično hodili po poti mojega zakona, ki je vsekakor popoln. 

40 Daleč stran od vas, razpršeno med ljudmi na zemlji, skrito med velikimi množicami ljudi, je veliko 

ljudi, ki so otroci mojega ljudstva, ker živijo po mojem zakonu in je njihov ideal, da z ljubeznijo do 

bližnjega dosežejo poduhovitev, ki jo navdihuje Oče. Po drugi strani pa so med navzočimi, ki dan za dnem 

poslušajo mojo besedo, tudi taki, ki jih še ne morem šteti med svoje ljudstvo, čeprav me poslušajo iz leta v 

leto; namesto ljubezni kažejo slabo voljo, namesto pomoči sebičnost; namesto ideala duhovne popolnosti v 

njih prevladuje egoizem in si prizadevajo za vse, kar laska njihovi nečimrnosti. 

41 Svojim učencem sem takrat rekel: "Naredil vas bom dediče svojega kraljestva." Toda ne mislite, da 

so si to milost zaslužili, ker so živeli s svojim Učiteljem. Spomnite se, da je bil nekdo, ki kljub temu, da je 

večkrat sedel za mizo s svojim Učiteljem, živel z Njim in pogosto poslušal Njegovo besedo, ni bil vreden 

prejeti nebeške zaveze, ki jo je Učitelj zaupal svojim učencem, ko je zadnjič sedel za mizo z njimi. 

42 Očetovo kraljestvo je dediščina vseh otrok, to milost pa lahko dosežemo le z velikimi zaslugami 

duha. Želim, da ne bi mislili, da je nemogoče doseči milost, ki vas približa meni. 

43 Ne bodite žalostni, ko boste v moji besedi slišali, da boste obljubljeno deželo dosegli le z velikimi 

napori in trudom. Veselite se, kajti kdor usmerja svoje življenje k temu cilju, ne bo doživel razočaranja in 

se ne bo videl prevaranega. To se mu ne bo zgodilo, kot se zgodi mnogim, ki si prizadevajo za slavo sveta, 

a je po mnogih naporih ne dosežejo, ali pa jo dosežejo, a kmalu doživijo trpljenje, ko vidijo, kako se 

razblini, dokler od nje ne ostane nič. 

44 Učenci, moj nauk vam kaže, da morate, ne da bi se oddaljili od svojih človeških dolžnosti in 

plemenitih ciljev tega življenja, vedno imeti v sebi željo, da bi se približali Bogu in postali vredni doseči 

visoko nagrado, ki vam je obljubljena. 

45 Telo je tako tesno povezano z dušo, da ko se zaveda, da njena telesna lupina trpi, se počuti, kot da 

je zlo v njej sami. Uporabite moj zdravilni balzam, duše, in ozdravite svoje telo; naj se dvigne nad 

bolečino, vlijte mu vero in upanje. 

46 Prihajate žalostni in se mi pritožujete zaradi svojega trpljenja. Toda Mojster vam pravi, da čeprav 

mora ozdraviti veliko bolečin med svojimi otroki, iztegne svojo usmiljeno roko in se vas dotakne, da bi 

lahko občutili čudovitost njegovega maziljenja in se dvignili v zdravju ter pričevali o tem, da bi drugi še 

vedno prihajali k njemu. 

47 Tisti, ki znajo premagovati življenjske stiske, jim nikoli ne dovolijo, da bi prizadele njihovo dušo. 

Poglejte, kako z velikim veseljem v srcih učencev sprejemajo mojo navzočnost tukaj, medtem ko tisti, ki 

se je pustil premagati preizkušnjam, prihaja žalosten in obupan. Namesto da bi mi poslal duhovno 
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hvalnico, mi pokaže le svojo bolečino in solze. Sprejemam to daritev trpljenja, vendar želim, da jo 

spremenite v daritev vere, zaupanja in miru. 

48 Sprašuješ me, če ne morem ničesar storiti zate? Ah, moji otročiči, še preden me prosite, sem vam 

dal v roke, kar potrebujete! Ker pa se borite v življenju in hodite po svoji poti brez luči vere, ne morete 

čutiti moje navzočnosti, ne prepoznati tega, kar dajem vašemu duhu, ne videti luči novega dne, ki čaka le 

na vaše prebujenje, da bi jo lahko videli v polnem sijaju. 

49 Vprašajte tiste, ki so videli, da se je čudež uresničil v njihovem življenju, vprašajte tiste, ki 

prihajajo sem z veseljem, ki se odraža na njihovem obrazu. Za vas bodo odprli knjigo s svojim 

pričevanjem, v kateri boste prebrali zgodbo, ki vam bo zgled za učenje in spodbuda za vašo vero. 

50 Kako lahko verjamete, da manj ljubim tistega, ki bolj trpi? Kako lahko svojo bolečino razumeš kot 

znak, da te ne ljubim? Če bi le razumel, da sem prišel k tebi prav iz ljubezni! Ali vam nisem rekel, da je 

pravični že odrešen in da zdravi ne potrebuje zdravnika? Če se počutite slabo in se v luči vesti spoznate za 

grešnike, vedite, da sem vas prišel iskat. 

51 Če verjamete, da je Bog včasih prelil solze, to zagotovo ni bilo zaradi tistih, ki uživajo njegovo 

nebeško kraljestvo, ampak zaradi tistih, ki so zmedeni ali jokajo. 

52 Tu glejte popolno pot, kajti v moji besedi je luč, ki vodi k popolnosti. 

53 Moj Duh vstopi v svoj pravi tempelj, ki je vaše srce. Od tam ste me poklicali in me prosili, naj 

pridem in vam dam svojo besedo, zato sem tukaj. 

54 Verjamete vame in zvesto govorite moje ime. Kdor se drži mojih naukov in ravna v skladu z njimi, 

bo odrešen. 

55 Vaša duša ne more propasti v temi zmede, ker je moja kri, prelita na križu na Kalvariji, spodbudila 

vašo dušo, da se je podala na popotovanje svojega razvoja po sledeh svojega Učitelja. Kupil sem te za 

ceno svoje krvi, svoje ljubezni. Od takrat ste bili pripravljeni vstati od mrtvih. 

56 Ko me slišite tako govoriti, v sebi priznate, da ste grešniki pred menoj, in ko se vaš duh umiri, ker 

ste prisluhnili očitku vesti, najdete občestvo ljubezni z mojo Božanskostjo. 

57 Ta ljubezen, ki se vam približuje, so vrata v nebeško kraljestvo, ki se pred vašim duhom odpirajo 

kot večno vabilo. 

58 Kateri od mojih otrok je postal slaboten v veri in se izgubil na poti življenja, h kateremu se ne bi 

obrnil, da bi mu dal življenje? Koga od tistih, ki trpijo v tišini, nisem slišal? Kateri osiroteli otrok na zemlji 

v svojem življenju ni občutil prisotnosti in tolažbe Marije, ki ga tolaži? Kateri neozdravljivo bolni človek 

v svoji notranjosti ni slišal istega glasu, ki je nekoč rekel Lazarju: "Vstani in hodi"? Jaz sem Kristus, 

tolažba in luč sveta. Spremljam vas v vaši veri ali dvomu, ker vem, da bo tudi tisti, ki me najbolj zanika, 

na koncu z menoj, ko bo podlegel odrešilni teži svojih del. 

59 Pridite k meni vsi, ki vas bremeni trpljenje, in jaz vam bom dal čistost s svojo besedo. Ko me ne 

boste več slišali, boste še naprej čutili mojo ljubečo družbo. 

60 Sprejmite mojo luč, da bo osvetlila vašo življenjsko pot in vas osvobodila zameglitve zavesti ob 

smrtni uri. Takrat boste v trenutku, ko boste prestopili prag onstranstva, vedeli, kdo ste, kdo ste bili in kdo 

boste. 

Poslušajte mojo priliko: 

61 Nekoč je živel kralj, ki je obkrožen s svojimi podaniki proslavljal zmago nad upornim ljudstvom, 

ki je postalo njegov vazal. 

62 Kralj in njegovo ljudstvo so zapeli zmagoslavno himno. Tedaj je kralj svojemu ljudstvu 

spregovoril takole: "Moč moje roke je zmagala in omogočila rast mojega kraljestva, toda osvojene bom 

ljubil, kot ljubim vas, dal jim bom polja na svojih posestvih, da bodo gojili trto, in moja volja je, da jih 

boste ljubili, kot jih ljubim jaz." 

63 Čas je tekel in med ljudmi, ki jih je osvojila ljubezen in pravičnost tega kralja, se je pojavil človek, 

ki se je uprl svojemu gospodarju in ga poskušal ubiti v spanju, vendar ga je le ranil. 

64 Ta se je zaradi svojega zločina v strahu skril v najtemnejše gozdove, medtem ko je kralj obžaloval 

nehvaležnost in odsotnost svojega podložnika, ki ga je imel iz srca zelo rad. 
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65 Tega so na begu ujeli kralju sovražni ljudje, in ko so ga obtožili, da je podanik tistega, čigar 

vladavine niso priznavali, je ta prestrašen na ves glas zakričal, da je begunec, ker je pravkar ubil kralja. 

Vendar mu niso verjeli in so ga obsodili na smrt na grmadi, saj je bil pred tem že mučenec. 

Ko je že krvavel in so ga hoteli vreči v ogenj, je šel mimo kralj s svojimi služabniki, ki so iskali 

upornika, in ko je videl, kaj se tu dogaja, je vladar dvignil roko in rekel podložnikom: "Kaj počnete, 

uporniki?" Ob zvoku kraljevega veličastnega in ukazovalnega glasu so se uporniki pokleknili pred njim. 

66 Nehvaležni podanik, ki je v okovih še vedno ležal ob ognju in čakal na izvršitev kazni, je bil 

presenečen in zgrožen, ko je videl, da kralj ni mrtev in da se mu je korak za korakom približal ter ga 

odvezal. Odpeljal ga je stran od ognja in mu oskrbel rane. Nato mu je dal piti vino, ga oblekel v novo belo 

obleko in ga poljubil na čelo ter mu rekel: "Moj podložnik, zakaj si pobegnil od mene? Zakaj si me ranil? 

Ne odgovarjaj mi z besedami, hočem le, da veš, da te imam rad, in ti zdaj pravim: "Pridi in hodi za 

menoj." 

Ljudje, ki so bili priča tem prizorom usmiljenja, so v začudenju vzkliknili in se notranje spremenili: 

"Hosana, hosana!" Izpovedovali so, da so poslušni vazali tega kralja in da od svojega gospodarja 

prejemajo le koristi, in podanik, ki se je nekoč uprl, se je, preplavljen s tako veliko ljubeznijo svojega 

kralja, odločil, da bo te dokaze brezmejne naklonjenosti povrnil tako, da bo večno ljubil in častil svojega 

gospodarja, osvojenega z njegovimi tako popolnimi deli. 

(konec prilike) 

67 Poglejte, ljudje, kako jasna je moja beseda! Vendar se ljudje borijo proti meni in izgubljajo 

prijateljstvo z menoj. 

68 Kakšno škodo sem naredil ljudem? Kakšno škodo jim prinašata Moj nauk in Moj zakon? 

69 Vedite, da vam bo vsakič, ko me boste užalili, odpuščeno. Vendar ste dolžni odpustiti tudi svojim 

sovražnikom, kadar koli vas užalijo. 

70 Ljubim te in ko se oddaljiš od mene, naredim isti korak, da se ti približam. Če mi zaprete vrata 

svojega templja, bom trkal nanje, dokler jih ne odprete in bom lahko vstopil. 

71 Če verjamete, da ste že odrešeni, ker sem bil na križu, razumite tudi to, da morate dokazati, da ste 

vredni te odrešitve, in slediti temu zgledu. 

72 Z menoj so tisti, ki so grešili in so danes blagoslovljeni, tisti, ki so bogokletni in so danes prejeli na 

usta mojo besedo ljubezni. Prešuštnice, ki niso imele mirne vesti, so dobile odpuščanje, da ne bodo več 

grešile, kajti jaz sem vstajenje in življenje. 

73 Ker ste učenci in dediči Božje besede, ne bogokletite več. Ne pozabite, da sem vam dal prijeten 

jezik za izražanje vsake ideje, navdiha in občutka. 

74 To je moja beseda za neizobražene in izobražene. 

75 Bodite "dobri ljudje", bodite kot prazno ogledalo, da bodo vsi verjeli, da sem z vami. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 101  
1 Če ovce ne kličejo pastirja, jih ta poišče, da bi jih pripeljal do ovire. 

2 Učenci, pripravljam vas, da boste po mojem odhodu hodili iz pokrajine v pokrajino in širili veselo 

novico, da je bil Mojster med ljudmi. Takrat bodo misli mojih glasnikov zaprte za to oznanilo, Moj 

božanski žarek in moji duhovni otroci se ne bodo več manifestirali v tej obliki. Po letu 1950 se bo vse 

spremenilo. Če pa bodo tisti, ki so bili glasniki in nosilci duhovnih darov, vztrajali pri svoji opremljenosti 

in duhovnem dvigu, bodo oni tisti, ki bodo prvi dosegli razgovor duha z duhom in ga nato učili množice 

vernikov. 

3 Naj bodo ustnice mojih učencev pripravljene, da ponudijo tolažbo ljudem v stiski, in njihovi 

domovi naj bodo pripravljeni, da sprejmejo tiste, ki prihajajo v želji po miru. 

4 Vsi moji delavci ne bodo odšli, da bi oznanili mojo resnico. Nekateri bodo še naprej čakali na 

svoje soljudi, drugi pa jih bodo iskali v svojih vaseh, pokrajinah in narodih. 

5 Duhovna bitja, ki so vas varovala, bodo ob vas in vam bodo na vaši poti dajala navdih, moč in 

vero. 

6 Najprej me poslušajte, učite se od mene, udejanjajte in molite za ta svet, ki propada in krvavi. Če 

pričakujete, da bo Oče sam poskrbel za svet, ste v zmoti: velik del bremena tega križa morate nositi sami. 

7 Zaradi lastnega trpljenja ne smete pozabiti na tiste, ki živijo v nenehnem obupu in strahu. V 

vsakdanjem življenju imate velike težave in stiske, vendar jih ne morete primerjati s tistimi, ki bremenijo 

nekatere vaše soljudi. 

8 Dobro vem, da so mnoga srca trenutno gluha za moj klic, daleč od mene, popolnoma zaposlena s 

svojimi ambicioznimi načrti in sovražnostmi. Toda zakaj imate tudi vi trenutke, ko ste gluhi za moje 

navdihe in ste malomarni na duhovni poti, ki sem vam jo začrtal? Ne pretvarjajte se, da vas od mene 

oddaljujejo neukrotljivost vašega mesa ter vedno večje potrebe in skrbi. 

9 Povsod sem, na vsakem koraku lahko najdete priložnost za uporabo mojih naukov, saj bosta za 

duha vedno obstajala čas in priložnost, da izpolni svoje poslanstvo, tudi v materialnih delih. 

10 Vsak dan pet minut razmišljajte o svojih delih, ocenite se in se odločite, da se boste vedno bolj 

izboljševali. 

11 Molitev je zaščitna obramba, orožje in ščit duha. Vedno se zatekajte k njemu in ne boste šibki. 

12 Govorim vam s preprostimi besedami, ki so razumljive vsem. Nisem vas navdušil s prefinjenimi 

izrazi, niti z nerazumljivimi filozofijami, niti vam nisem govoril s tujimi besedami. Veličina moje besede 

je v njeni preprostosti. Odkrijte ga in spoznajte. 

13 Duhovno se mi izpovedujte, saj vem, da odkrivam, kaj skrivate na dnu svojega srca. Naj se v vaših 

srcih rodi pravo kesanje in si prizadevajte, da bi se mi vedno bolj čisto približali. 

14 Naučite se vsega tega in na svoji poti boste prepoznani kot moji učenci. Ko bodo spoznali tvoj dar 

odrešenja, bodo nekateri hoteli kupiti tvojo skrivnost - nekateri z dobrimi nameni, drugi zaradi dobička. 

Vendar jim povejte, da je skrivnost pomoči trpečim sočloveku ljubezen do bližnjega in da jo imajo vsi. 

15 Imate sposobnosti, s katerimi lahko osupnete svet. Z darom duhovnega vida boste prerokovali in 

bili boljši celo od napovedi znanosti. 

16 Po svojih delavcih, tudi po najmanjših, delam čudeže. To je čas, ko se mi preprosti in neizobraženi 

zahvalijo, ker sem jim izkazal svojo milost in jih naredil za svoje služabnike. Kajti v osebi z 

neusposobljenim umom se lahko skriva visok duh, ki ga prepoznam le jaz. 

17 Videl sem mnoge, ki so stokali in jokali na robu brezna, ker je bila njihova telesna lupina 

nepokorna in neukrotljiva. Toda njihova duša, ki se je trudila premagati odklone mesa, se je v molitvi 

dvignila k meni in rekla: "Gospod, če mi ne priskočiš na pomoč, bom propadla." - Tedaj se je Mojster 

obrnil nanje, da bi z besedo ali s preizkušnjo prisilil uporno materijo, da bi se uklonila, in dal duši moč, da 

premaga človeške strasti in slabosti. 

18 To so tisti, ki so sicer revni po duhu in nizki na zemlji, a so danes obdarjeni z močjo, njihova usta 

govorijo globoke nauke in z ljubeznijo zdravijo bolezni, ki jih drugi niso mogli ozdraviti. 

19 Ali bi lahko odgovorili na moja vprašanja o mojem prejšnjem poučevanju? 
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20 Knjiga ostaja odprta na isti strani, ki sem vam jo pokazal prejšnjič, vendar je treba nadaljevati, ne 

da bi se zadrževali. Zato želim, da moja beseda ostane vtisnjena v vaši zavesti, da vam bo prišla naproti, 

ko jo boste potrebovali. 

21 Jaz sem Knjiga življenja. Poskrbel bom, da bo vsak od vas mala knjiga znanja; v ta namen zdaj 

pišem svoje nauke v vaše srce. Jutri bo ta nauk dosegel vsa ljudstva in domove, toda že zdaj lahko rečete, 

da ste imeli privilegij biti moji poslušalci med tem oznanjevanjem. 

22 Poklical sem tiste, ki so mislili, da so odtujeni, tiste, ki so se zdeli odveč v človeštvu, tiste, ki so 

trpeli ponižanja, nekateri celo od svojih bližnjih, in jim dal v roke to knjigo ljubezni. 

23 Videli ste začetek nove dobe, vendar ne morete reči, da ste doživeli že vse. Zato vas skrbno 

pripravljam. Ko boste v prihodnosti zagledali ta nauk, ki bo zasijal, vas njegova svetloba ne bo zmedla ali 

zaslepila. Iz učencev boste postali vojaki resnice, ki se bodo pripravljeni braniti; zato vam razkrivam, s 

kakšnim orožjem se boste borili. Če pa ste pozabili, ni odveč, da vas spomnim, da so orožja, s katerimi 

boste nepremagljivi, naslednja: molitev, usmiljenje, odpuščanje, iskrenost, krotkost, gorečnost za pravično 

in dobro ter ljubezen. 

24 Namenjeno vam je bilo živeti na zemlji, in ko ste se zaradi razočaranj in težav vprašali po skritem 

Božjem nasvetu, ste takoj dobili božanski odgovor, ko ste bili povabljeni, da slišite Mojo besedo, ki je 

božanje in balzam, hkrati pa tudi zakon. 

25 Ko me boste poslušali govoriti kot Očeta, Mojstra in Boga, boste preusmerili svoja življenja, saj 

zdaj veste, da je namen, zaradi katerega ste bili ustvarjeni in poslani na svet, doseči Mene. 

26 Kdo drug kot jaz bi vam razkril vašo usodo in vam razkril vaše duhovne darove? 

27 Moj učenec Janez je v svojem navdušenju videl ta čas, ko so se razvijali vaši duhovni darovi, 

vendar je videl le to. Najprej je moralo k vam priti božansko Jagnje, da bi odpečatilo šesti pečat knjige 

večne modrosti in popolne pravičnosti, da bi jo lahko razumeli. 

28 Pot, ki vam jo danes kažem, je osvetljena z lučjo resnice, da bi me lahko dosegli. Na tej poti boste 

naleteli na mnoge preizkušnje, veliko bo priložnosti, da preučite Moj zakon, spoznate svojo usodo in se 

posvetite njeni uresničitvi. 

29 Vsak dan prinaša svoje preizkušnje in jaz vidim, kako jih sprejemate, in razmišljam o sadovih, ki 

mi jih ponujate. Mnoge od teh preizkušenj so manjše, vendar lahko z njimi začnete življenje, v katerem se 

boste izboljševali in izpopolnjevali. Toda ne da bi jim prišli do dna, jih zavračate, in če to storite, kako se 

lahko pripravite na hujše preizkušnje? Sodba, ki jo izrekam o vaših delih, ni stroga, je sodba nežnega 

Očeta, ki vas ljubi in vam svetuje, da bi vedno napredovali v uresničevanju mojega zakona ter pokazali 

svoj mir in duhovno moč. Jaz pa iščem in ljubim vse svoje otroke, ne odvrnem se od tistega, ki se pregreši, 

ampak mu odpustim in ponudim priložnost, da se popravi in vrne na pravo pot. 

Med tistimi, ki mi sledijo, so tudi tisti, ki se niso mogli osvoboditi svojih grehov; drugi, ki goreče 

molijo, dokler verjamejo, da so dosegli zmago (v življenju), pa pozabijo na moja navodila, ko jih 

prizadene samopomilovanje ali ponos, in dovolijo, da se razkrijejo njihova slaba nagnjenja. Kdo bi se 

lahko skril pred menoj, ki poznam tvoje misli in izvor tvojega bitja? 

30 Čeprav človek ne more prodreti v srce sočloveka, da bi branil njegovo stvar, jaz poskrbim zanjo, 

naj bo pravična ali krivična, branim te in te ljubim. 

31 Prisluhnite mojim besedam, da se ne boste spotaknili in da ne boste prinesli čaše trpljenja k svojim 

ustnicam. Zakaj ne želite razumeti svoje usode ljubiti, svojega velikega poslanstva? Zakaj ne delate del, 

kot so moja, saj čutite, da ste sposobni storiti, kar od vas zahtevam, ker ste del mojega bitja in ste zato 

obdarjeni z velikimi lastnostmi? 

32 Ne želim, da bi se počutili prizadete, ko prejmete mojo besedo, ampak želim, da vam ta beseda 

vlije nov pogum. Če sem vam nekoč rekel: "Tvoja volja je moja", si zapomnite, da ko se podrejate mojim 

zakonom, izpolnjujete mojo voljo. Odobravam vaše dobre odločitve in sklepe ter čutite moj mir in 

blagoslove, ki se spuščajo na vaše srce, kadarkoli izpolnjujete svojo dolžnost ljubiti. 

33 Trudite se delati dobro, goreče molite in ljubite bližnjega. Naj vaš duh raste in se pri izpolnjevanju 

svojega poslanstva počuti močnega in velikega. 

34 Všeč mi je, da ste v tem času revni, vendar vas ne bom pustil brez vsakdanjega kruha. Če vam bom 

kaj odrekel, vam bom v zameno dal kruh Duha, kruh večnega življenja, in vas imenoval dobrotnike 

človeštva. 
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35 Prišel je čas obiska, ki sem ga napovedal po Damiani Oviedo. Narodi se med seboj spopadajo v 

vojnah, po človeštvu pa se širijo lakota in kuga. Naravne sile se sprostijo. Skozi prvega nosilca glasu sem 

rekel: "Časi se bodo spremenili, in ko boste videli, da človeška znanost kaže velike znake napredka, se 

boste pokesali in se od mene učili, da bi človeštvu prinesli sporočilo miru. 

36 Vsi ste razsvetljeni in tudi v najbolj oddaljenem kotičku zemlje, kjer je eden od mojih učencev, bo 

prisoten moj Duh, ki bo širil svetlobo in moč, reševal težave in odpravljal ovire. Vi, ki sem vas v tem času 

zaznamoval, posredujte za tiste, ki niso imeli privilegija spoznati tega razodetja, ki vam ga dajem. 

37 V tem kratkem času, ko vas blagoslavljam in vam dajem svoj mir, si odpočijte, saj morate izpolniti 

svojo dolžnost sprave; zato sem vam podelil milost, da prevzamete novo zemeljsko telo. Moja ljubezen 

vam daje to priložnost, da me lahko dosežete. Kako je lahko moja volja, da prideš v mojo navzočnost z 

bolečino v duši? Vi pa, ki me poslušate, boste vedeli, da se moja beseda ne bo več oddaljila od vaše vesti. 

Toda koliko je takih, ki nočejo priti, čeprav jih kličem: To so tisti, ki lovijo užitek kot najvišji cilj svojega 

življenja in jim je zakon le diktat njihove svobodne volje. Ne zapuščam jih, ker mi nočejo slediti, 

nasprotno, njih najbolj iščem, ker vem, da bodo izmed vseh ljudi prav oni dvignili oči k meni, ko bo 

njihova bolečina v srcu zelo velika. 

38 V teh trenutkih kesanja sprejemam vse in odpuščam vsem. Toda medtem ko se nekateri obnovijo 

za vse življenje, drugi pozabijo moj dokaz ljubezni, takoj ko si povrnejo mir in zdravje ter se spet počutijo 

močne, in se še bolj oddaljijo. Ti niso znali izkoristiti dobre priložnosti, ki jim jo je dalo življenje, da bi se 

vrnili na pravo pot. Nato jih pokličem v onstranstvo, da lahko njihov duh razmišlja o sebi, zunaj vpliva 

materije in vsega, kar ga veže na svet. 

39 Koliko ljudem dan za dnem pošiljam ta poziv! Preden se vrnejo, se bodo očistili v luči Moje 

božanske pravičnosti, in tako očiščeni se ne bodo več umazali z umazanijo, saj bodo prišli trdno odločeni, 

da bodo delali zaslužna dela - dela, ki so prijetna pred Gospodom in vredna Njega. 

40 Koliko od vas se bo moralo vrniti na Zemljo, da bi opravili nalogo, ki je niste opravili, ali da bi 

poiskali priložnost za popravo napak, ki ste jih storili! 

41 Čeprav ste mnogi od vas imeli dovolj časa, da ste me slišali in se od mene učili, ste v zadnjih letih 

svojega življenja in nimate več časa, da bi s tolikšno ljubeznijo sejali, kar ste si nabrali v svojem duhu. 

Toda ne skrbite, jaz sem Življenje in vas bom pustil živeti, da boste lahko v srca zasejali seme, ki ga tako 

goreče želite gojiti. 

42 Med množico, ki me posluša, ne manjka niti eden, ki misli, da razume veliko božanskih naukov, a 

v notranjosti dvomi in zanika to besedo. Ne more pa zanikati dejstva, da je njegovo srce trepetalo in 

utripalo na njemu neznan način. Poskušal bo pozabiti nekatere besede, ki sem mu jih namenil, a mu to ne 

bo uspelo, in izgubil bo celo nekaj ur spanja, v katerih bo slišal odmev te neopazne in preproste besede. 

Razlog za to je, da mu bo vest povedala, da se je za to besedo skrivala luč, ki je odkrila, kaj je skrival v 

svojem srcu, in mu govorila o tem, kar je vedel samo on. 

43 Tu je še ena stran iz knjige življenja, ki jo je napisala moja usmiljena roka. Govoril sem tvojemu 

duhu, saj sem se v vseh časih razodeval ljudem. Oblika, v kateri se zdaj pojavljam, ni niti nova niti čudna. 

Le tistemu, ki se je uresničil, se to lahko zdi čudno ali nemogoče. Za tistega, ki me je pričakoval, pa je 

najbolj naravno in pravilno, da v sebi sliši Očetov glas. Samo tiste Device, ki so znale bedeti ob gorečih 

svetilkah, so slišale glas Ženina, ko je prišel opolnoči. 

44 Bili so taki, ki sem jih moral poklicati enkrat, dvakrat in tretjič, nekateri so me morali ne samo 

slišati, ampak tudi iti do dna vsega, da sem v njih zanetil vero, in nekateri so moje delo preklinjali; toda 

kasneje, ko sem na njihovi poti naredil čudež, so skrušeno in s strahom priznali, da je tisti, ki je govoril, 

Božja beseda, božanski Mojster. To je moj najboljši nauk: bodite potrpežljivi s soljudmi; če dvomijo v 

nauk, nikoli ne vračajte žaljivke za žaljivko. 

45 Blagor tistim, ki skušajo pred mojimi očmi skriti bolečino, ki jim jo ljudje povzročajo s svojim 

posmehom in brezčutnostjo. Blagor tistim, ki se ne pritožujejo in se mi zahvaljujejo, ker jih moja milost 

kljub preizkušnjam spremlja povsod. 

46 Kaj lahko skriješ pred mojim pogledom, da tega ne bo odkril? Nagradil vas bom, po nevihtah boste 

vedno videli mavrico miru. Še naprej kopičite moj nauk kot zaklad, naj postane dejanje, da se bo v vaših 

srcih očistila dobrodelnost. 
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47 Med vami so tisti, ki so v preteklosti uživali v zlu, se dobro počutili v sovraštvu in pokvarjenosti, a 

se bali ljubezni, usmiljenja in ponižnosti. Zdaj se osvežujejo z notranjo preobrazbo, s prenovo. Vaš duh že 

pridobiva moč nad vašim telesom. Zdaj ste veseli, ko delate dobro, uživate v usmiljenju in čutite 

zadovoljstvo, ko ste nežni in ponižni. Začnete čutiti trepet in odpor do pokvarjenosti. Ni nikogar, ki po 

tem, ko me je poslušal, ne bi na kakršen koli način spremenil svojega življenja. Kdo bi lahko rekel, da ni 

občutil, kako se mu po telesu in duši pretaka pravo zdravje, ko je prejel zdravilni balzam vrhovnega 

zdravnika? Koliko čudežev je storila moja beseda! Vse sem vam dal, da bi vam pomagal premagati vašo 

duhovno lenobo. V tem času namreč nisem prišel, da bi se žrtvoval kot človek, ampak da bi vas spodbudil 

k pridobivanju zaslug, da bi si zaslužili odrešenje. Nad vami je duhovni zaklad, ki je dediščina za vašega 

duha. Kdaj boste imeli vse, kar sem vam namenil? 

48 Danes nihče ne more vedeti, koliko so že dosegli. 

49 Kako zelo potrebuješ trenutke! Nekateri jokajo in ne vedo, zakaj, nenehno so bolni. Drugi, ki so 

očetje, se sprašujejo, zakaj žanjejo le sadove nerazumevanja in nehvaležnosti, čeprav so skrbeli za svojo 

družino in jo ljubeče negovali. Ženske, ki so si na zemlji želele božanja in pomoči, se prav tako sprašujejo, 

zakaj v življenju niso mogle potešiti te želje po nežnosti. Bratje in sestre iste krvi se počutijo oddaljene 

drug od drugega, ne ljubijo se in se ne razumejo. Sprašujete se, kaj je razlog za vse to, in ne morete 

razumeti, zakaj dobrota pred vašimi očmi propade. Pravim vam: Ko bo dobro nekaterih našlo odmev pri 

drugih in se bodo njihova srca počutila osvežena - ko bodo duhovne vrline in vrednote ustrezno cenjene, 

se bo iz človeških src umaknila lakota, žeja po pravičnosti, ljubezni in razumevanju. 

50 Prav tako vam povem, da tukaj na zemlji ne veste, kdo ste duhovno vi, niti ne veste, kdo je duh 

vašega zakonca, vaših staršev ali otrok. Le tako bi lahko nosili breme številnih dolžnosti sprave, ki tvorijo 

vaš križ. Nosite ta križ z ljubeznijo, ne poskušajte vedeti, kdo bi lahko bili v tem času. Bodite zadovoljni, 

da ste vsi bratski otroci enega Očeta in da med brati in sestrami ne more biti sovražnikov. Ljubite drug 

drugega in napredovali boste na poti razvoja. 

51 Eden je že zdavnaj zaprl svoja vrata človeštvu, izginil je in njegov vonj se je dvignil v 

neskončnost. Zemlja se je nato spremenila v dolino solz in začelo se je duhovno obračunavanje, bojno 

polje, na katerem se duša očiščuje. Toda boljši raj od tistega, ki ste ga izgubili, boste našli; čaka vas z 

odprtimi vrati. Molite, da bi prejeli mojo moč in še naprej napredovali na svoji duhovni poti razvoja. Toda 

storite to s svojim duhom, ne z naučenimi molitvami - naj bodo še tako lepe -, če jih ne čutite globoko. 

Zato ljubite in odpuščajte sočloveku. Potem boš izkusil blaženost, ki teče iz tvoje vesti v tvoje srce, ko 

slediš mojim navodilom. 

52 Že dolgo vas pripravljam na to, da se bo zgodilo, da vas bodo imenovali rušitelji reda in 

duhovnega miru v svetu, ker vas bodo obrekovali. Moje učenje vzgaja tiste, ki bodo jutri postali 

potrpežljivi, ponižni in nežni učitelji, tisti, ki ljubeče odgovarjajo na vsa vprašanja svojih soljudi. 

53 Vsak moj nauk je knjiga, iz katere se lahko naučite vsega, kar vaš duh potrebuje, da bi pozneje učil 

svoje brate in sestre. Moja učenja vam pripravljajo nov svet, novo življenje že na tej zemlji. Toda ko vam 

govorim o tej resnici in pomislite na vojno, ki jo vodijo narodi, v kateri vladajo le bolečina, strah in 

trpljenje, si mislite, da ta beseda ne more postati resničnost. Resnično pa vam povem, da to, kar delim z 

vami, ni le nauk, ampak tudi prerokba. 

54 Če ste zaradi svoje znanosti in greha izgubili raj miru, iskrenosti in bratstva, vam bo 

spiritualizacija vrnila to milost, ki bo cenjena bolj kot visoka stopnja razvoja, ki jo imate danes, kot (tisti 

obstoj), ko ste bili še v stanju nedolžnosti. 

55 Moj nauk je preprost in jasen, da bi ga lahko razumeli tudi začetniki. Čeprav se razodevam v 

grešnih telesih, moja beseda ostaja kot sled ljubezni v srcu ljudi. Ta oblika manifestacije je še en dokaz 

ponižnosti, ki sem jo dal svojim otrokom. Nenehno vas učim te vrline, saj je ena tistih, ki jih mora duh 

najbolj prakticirati. Nekaterim sem dal skromen izvor v svetu, da bi si v svojem življenju vzeli za zgled 

Mojstra; drugim sem dal bogat dom, da bi tudi oni posnemali Jezusa, ki je, čeprav je bil kralj, zapustil svoj 

prestol in služil ubogim, bolnikom in grešnikom. 

56 Zasluga tistega, ki se s svojega družbenega položaja spusti v služenje bližnjim, ne glede na to, kdo 

so, je prav tako velika kot zasluga tistega, ki se s svojega bednega in neznanega življenja povzpne do 

višine pravičnih na poti ljubezni. 
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57 O, če bi se le med vami lahko pojavilo ponižno srce, ki bi bilo zgled drugim! Koliko tistih, ki 

imajo na obrazu izraz ponižnosti, seje ponos, ki ga skrivaj nosijo v svojih ponosnih srcih? Moja volja je, 

da s tega ljudstva odpade maska hinavščine, da bi vas ljudje zaradi vaše ponižnosti prepoznali kot učence 

Svetega Duha. 

58 Življenje vašega Učitelja je zgled za vse ljudi. Ker pa ženski ni bilo dovolj pouka o njeni 

materinski nalogi, ji je bila poslana Marija kot utelešenje Božje nežnosti, ki se je prikazala kot ženska med 

ljudmi, da bi tudi vam dala svoj božanski zgled ponižnosti. 

59 Vsakič, ko me slišite hvaliti krepost, se vam pred očmi v vsej svoji veličini pojavita človeški greh 

in nepopolnost. Potem se žalostno skloni vrat in nekdo mi reče: "Gospod, ali prihajaš v svoji čistosti in 

svetosti, da bi nas ponižal zaradi naših grehov, Ti, ki si nam v srce položil ponižnost?" Temu srcu 

odgovarjam, da ni razumel moje besede, da je le atom moje svetlobe in svetosti, ki ga postavljam pred vas, 

da se ne bi počutili ponižani pred menoj in da mi ne bi mogli slediti v kreposti. 

60 Ne zamenjujte ponižnosti s skromnostjo oblačenja. Prav tako ne misli, da je ponižen tisti, ki ima v 

sebi občutek manjvrednosti in je zaradi tega prisiljen služiti drugim in se jim prikloniti. Pravim vam, da je 

resnična ponižnost v tistem, ki je sicer sposoben oceniti, da je nekdo, in ve, da ima nekaj znanja, vendar se 

je pripravljen pokoriti drugim in z veseljem deli z njimi, kar ima. 

61 Ponižnost je luč duše, odsotnost te luči pa je tema v duši. Potratnost je plod nevednosti. Kdor je 

velik z znanjem in odličen s krepostjo, ima pravo skromnost in duhovno ponižnost. 

62 Kako hvaležen občutek doživiš, ko doživiš, da ti oseba, ki je med ljudmi spoštovana, pokaže 

naklonjenost, razumevanje in skromnost. Enak občutek lahko daste tudi tistim, ki so pod vami ali se tako 

počutijo. Naučite se prikloniti, stisniti roko, ne da bi se počutili nadrejene, naučite se biti razumevajoči. 

Povem vam, da v teh primerih ni srečen le tisti, ki prejme dokaz naklonjenosti, pomoč ali tolažbo, ampak 

tudi tisti, ki jo daje, saj ve, da je nad njim Nekdo, ki mu je sam dal dokaze ljubezni in ponižnosti in je 

njegov Bog in Gospod. 

63 V svojih srcih izkusite veselje, da se počutite ljubljeni od svojega Očeta, ki vas nikoli ni poniževal 

s svojo veličino, ampak jo je razkril v svoji popolni ponižnosti, da bi vas naredil velike in vam omogočil 

uživati pravo življenje v svojem kraljestvu, ki nima ne začetka ne konca. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 102  
1 Tvoja prošnja je dosegla nebesa in v dokaz tega v teh trenutkih čutiš moj mir. Če ob neki 

priložnosti začutite sladek mir, ki preveva vaše srce, lahko z gotovostjo trdite, da vam je bil vaš Stvarnik 

blizu. Če vaše srce bije hitreje in vas napolnjuje nerazložljiva blaženost, je to zato, ker je vaš duh slišal 

glas svojega Gospoda. 

2 Vzemite svoj križ z mislijo, da je moja navzočnost z vami in vas spodbuja na vaši poti razvoja. 

3 Vsi lahko in morate pripadati tistim, ki jih je razsvetlil Gospod. Ni srca, ki v sebi ne bi nosilo 

božanskega semena ljubezni in kreposti. Tisti, ki sprejmejo moj nauk in postanejo moji učenci, so tisti, ki 

z resničnimi pričevanji ljubezni in usmiljenja množicam predstavljajo svojega Učitelja kot popolno 

ljubezen in neskončno modrost. Na ta način boste s čistimi deli, besedami in mislimi oznanjali veselo 

novico na zemlji. 

4 Želim, da bi v tem času dosegli tako veliko duhovno občutljivost, da bi bila že ena moja misel, ki 

bi se zrcalila v vašem umu, dovolj, da bi me ubogali z resnično krotkostjo. 

5 Časi, ko so ljudje od svojega Boga zahtevali neizpodbitno materialno manifestacijo, da bi verjeli v 

njegovo besedo, obstoj ali pravičnost, so minili. Časi, ko so se ljudje bali le strašnega glasu svojih 

prerokov ali božje pravičnosti, ki se je razodevala skozi sproščene elemente, morije, kuge in vojne, naj 

bodo za vas preteklost; ne gojite želje, da bi se nadaljevali do vaših dni. Vaš duh je razvit in se bo boril z 

materializirano dušo, dokler je ne bo naredil dovzetne za vibracije, navdihe in sporočila, ki prihajajo k 

vam iz duhovnega sveta. 

6 V vsaki dobi sem vašemu duhu pomagal, da je vedno bolj napredoval k spoznanju resnice. 

Poskrbite, da bo prišla ura, ko bo izginila še zadnja zavesa in boste lahko zagledali slavo svojega Očeta. 

7 Kdor - ne da bi komu povedal, da je moj učenec - na svoji poti širi dobroto, ga bodo njegovi 

soljudje povsod spraševali, katera je najkrajša pot do Očeta. 

8 Kdor se hvali, da je moj vojak, služabnik ali učenec, bo vzbudil le sum, posmeh, prezir in obsodbo. 

9 Ko je Jezus pred očmi svojih učencev opravil velika in mogočna dela, je nekoč vprašal Petra: "In 

ti, za koga me imaš?" Na to je učenec začuden, a poln vere odgovoril: "Ti si Sin živega Boga." Tako boste 

šli po svetu po moji volji: Z nežno prijaznostjo, ki vas je učil Jezus. Takrat ne bo manjkalo tistih, ki bodo, 

ko bodo videli vaša dela, verjeli, da ste moji učenci in da moj nauk posredujete svojim bližnjim. Spomnite 

se, da sem jaz dobra pot, moja beseda vam je o tem dala pričevanje. Veliko sem vam govoril, vendar ne 

morete reči, da vas je katera koli od mojih besed naučila česa drugega kot moj zakon. 

10 Srečal sem vas kot suhe in izsušene rastline pod žarki neusmiljenega sonca in vam dal čutiti 

božanje svoje besede, ki je bila kot nebeška rosa na vas. Hodili ste po poti, polni bodičev, in niste hoteli iti 

naprej, ker ste se bali, da bi vas poškodovali. Ko pa ste slišali mojo besedo, ste izgubili strah pred 

življenjem, nezaupanje in sumničavost sta zapustila vaša srca in nadaljevali ste življenjsko pot polni 

upanja in vere v svojo usodo. Vsak trenutek, ki je minil, je v vašem duhu odzvanjala Očetova beseda, ki je 

hrana večnega življenja za vsakega, ki jo sprejme. 

11 Ljudje, medtem ko vas opremljam za prodiranje v duhovno življenje, se v svetu pripravljajo legije 

ljudi, ki bodo iz src svojih soljudi izkoreninili vsako seme duhovnega izvora. Dajem vam potreben čas, da 

okrepite svojo vero in dovolite, da se v vaših srcih razvije božansko spoznanje o tem, kar sem vam 

razodel. Če se boste resnično pripravili, se vam ne bo treba bati sveta, ne njegovih besed ne njegovih 

knjig, ne njegovih obljub ne njegovih groženj, ne da bi vam uspelo pregnati iz vaših src bistvo mojega 

nauka ne obljube obljubljene dežele, ki sem vam jo ponudil. Nikoli je ne boste zamenjali za najbolj 

mamljive obljube sveta. 

12 Kadarkoli vas doleti preizkušnja in sovražniki spremljajo vaše korake, se spomnite, da je Kristus 

tisti, ki vam v tistem trenutku govori in vas spominja, kako je bil Jezus v puščavi preizkušan in kako je s 

svojo močjo premagal svet in telo. Želim, da bi bili takšni tudi vi - močni pred vsakim nasprotnikom, ne da 

bi pozabili, da imate najmočnejše sovražnike v sebi in da vam bosta zmago prinesla le vera in moč, ki 

prihajata od mene. 

13 Vaš boj ne bo brez nagrade; ta bo neskončno večja od tiste, ki bi jo lahko pričakovali od zemlje. 

Od te velike nagrade vam bom dal le malo že tukaj, na tem svetu, in to bo zadovoljstvo, da boste videli, 

kako se sovražniki moje resnice spreobračajo k njej. 
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14 Premišljujte o mojih naukih, ljubljeni učenci, in iz tega razmišljanja boste dobili moč, ki vam bo 

pomagala, da v boju ne izgubite poguma. 

15 Če želite razumeti mojo besedo, osvobodite svoj um vsake nečistosti. Mojster dela na njem, da bi 

ga prebudil iz spanca, v katerem je ujet, in mu pokazal sijočo luč novega jutra. 

16 V svoji ljubezni do vas božansko naredim človeško, da bi vam bilo razumljivo. Svojo božansko 

modrost spreminjam v človeške besede in vam s tem duhovnim darom omogočam, da slišite navodila 

nebeškega Očeta, ki s svojo ljubeznijo krepi vaše telo in očiščuje vašo dušo madežev. 

17 V tem trenutku vam govori Oče vseh bitij. Ljubezen, ki vas je ustvarila, se čuti v vsakem, ki sliši to 

besedo. 

18 Preden ste me slišali prek teh glasnikov, je skriti glas v vas oznanjal mojo navzočnost na vaši poti. 

Tisti, ki so znali slišati ta glas v svojem srcu, ko so prejeli veselo novico, h kateri jih je pripeljal brat z 

besedami: "Pridite, kajti Božji Učitelj zdaj govori in vas pričakuje", so potrdili, da jih slutnja, ki so jo 

imeli, ni prevarala, da je bilo oznanilo njihovega srca resnično. Resnično, povem vam, to so tisti, ki so 

ostali z menoj, tisti, ki so verjeli v mojo pojavitev, ker so me že pričakovali. 

19 Ko vam ne bom več govoril v obliki, ki jo doživljate danes, se vam bom ponovno razodel 

neposredno iz duha v duha in takrat ne boste več dvomili in se spraševali: "Ali je to res Gospod?" Takrat 

boste imeli gotovost in popolno vero, da bo vaš duh začel komunicirati s svojim Stvarnikom. 

20 Ne postanite šibki v svojih prizadevanjih, da bi se mi približali, ker menite, da je vaša duhovna 

zrelost nizka. Vstopate v dobo duhovnosti, vendar v duhovnem dialogu ne boste dosegli popolnosti; za 

vami bodo prišli drugi in za njimi drugi, ki bodo slišali Moj glas, prejeli božanski navdih in reproducirali 

Moja sporočila na način, ki si ga zdaj ne morete predstavljati. Ali ni mogoče, da boste v tistih časih živeli 

vi sami? Toda v te prihodnje stvari lahko prodrem samo jaz in samo jaz lahko vem, kateri se bodo vrnili in 

kateri bodo ostali v duhovnem, da se ne bi nikoli vrnili na zemljo. 

21 Nekateri moji učenci bodo položili prvi kamen, drugi zadnji kamen v najlepši stavbi, ki jo je 

človek postavil svojemu Gospodu. 

22 To delo bo sad duhovne harmonije med vsemi ljudmi. Danes se vam zdi, da ste zelo daleč od tega, 

da bi lahko obrodili ta sad, saj se zavedate, da med ljudmi vlada nesoglasje. Kljub temu ne obupajte, saj se 

že približuje srp, ki bo izruval plevel, ki je razdelil človeštvo, tako da boste po končanem obisku spet 

videli sijati pravičnost, razum in bratstvo. 

23 danes pred vami odpiram božansko knjigo svoje ljubezni; to storite tudi s svojimi srci, ljubljeni 

učenci. Vendar se ne vznemirjajte, kajti preden vam dam svoja navodila, se ustavim, da bi slišal vaše 

žalosti in vas ozdravil vašega trpljenja. Moja želja je, da bi, ko pridete k meni, v vašem duhu zavladal 

globok mir. Vem, da se morate z marsičem spopasti, in zato je nujno, da ste že zdaj deležni velike 

spodbude. Moč vam daje moja beseda, ki je prežeta z življenjem in zdravjem. Ta beseda izvira iz 

Božanske besede, ki v tem času prodira v notranjost vašega duha, da bi uresničila popolno občestvo med 

Očetom in njegovimi otroki. 

24 Za nekatere bo moj nauk nepozaben, saj bo v njihovem življenju zvezda, ki bo vodila njihove 

korake. Ti bodo ob pravem času prišli za menoj in bili priča mojim razodetjem. Drugi bodo zašli s poti, ne 

da bi vedeli, koga poslušajo in kakšna je resnica, ki jo beseda vsebuje. Potem se bodo morali še malo 

potepati, dokler ne bo prišel čas preizkušenj in bodo začutili, da se v njihovi notranjosti poraja navdih, ki 

jih bo spomnil na to, kar so nekoč slišali in čemur njihovo srce takrat ni pripisovalo nobenega pomena. 

Najprej me poslušajte vsi, ne glede na to, ali se odvrnete od mene ali me zanikate. Sejam v tvojem duhu, 

kamor imam dostop samo jaz, ker je samo en ključ in ga imam jaz. Ko bo za to prišel pravi čas, bo iz 

globin vašega srca izbruhnila svetloba, ki jo danes puščam v najbolj skritem delu vašega bitja. 

25 Odpravite temo v svojem življenju, nevednost, pokvarjenost, vse, zaradi česar je vaše telo bolno. 

Vnesite svetlobo v svoj obstoj in širite ljubezen svojega duha na življenjsko pot svojih soljudi. 

26 "Čas novega znanja" so ljudje poimenovali to stoletje, vendar vam pravim, da ne zaupajte le v 

svetlobo, ki prihaja iz znanosti, ampak tudi v svoje duhovne darove. Ne pozabite, da človek ne živi samo 

od kruha, ampak tudi od vsake besede, ki prihaja od Boga. 

27 Mojo besedo ohranite v svojih srcih, in če jo uporabljate, naj ne bo zato, da bi se hvalili pred 

tistimi, ki tega nauka ne poznajo. Ne želite se prikazati kot novi razsvetljenci, saj nihče od vaših soljudi ni 

brez luči. Če niste ponižni pri prenašanju moje dediščine, ne boste mogli dajati svetlobe. 
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28 Zdaj človeštvu zapuščam novo knjigo, novo oporoko: svojo Besedo tretjega obdobja, božanski 

glas, ki je spregovoril človeku ob sprostitvi šestega pečata. 

29 Ni nujno, da se vaša imena ali dejanja zapišejo v zgodovino. V tej knjigi bo Moja beseda kot 

zveneč in jasen glas, ki večno govori človeškemu srcu, in Moje ljudstvo bo potomcem zapustilo sled 

svojih korakov na tej poti poduhovljenja. 

30 Pustite spomin na svoja dobra dela kot zgled tistim, ki pridejo za vami. Pohitite in še danes 

odstranite vse svoje madeže, da jih ne bodo videli vaši bratje in sestre. 

31 Sveto pismo prve dobe je zapisalo zgodovino izraelskega ljudstva, ohranilo imena njegovih otrok, 

njegove uspehe in neuspehe, dela vere in slabosti, slavo in padce, da bi ta knjiga vsaki novi generaciji 

govorila o razvoju tega ljudstva v njegovem čaščenju Boga. V tej knjigi so zapisana tudi imena patriarhov, 

ki so ljubili krepost in pravičnost, zgledi moči vere, in imena prerokov, vidcev prihodnjih stvari, po katerih 

je Gospod vedno govoril, ko je videl, da je njegovo ljudstvo na robu nevarnosti. Zapisala je tudi imena 

pokvarjenih, izdajalcev, neposlušnih, saj je vsak dogodek, vsak primer lekcija in včasih tudi simbol. 

32 Ko sem v Jezusu bival med ljudmi, sem uporabljal bistvo teh spisov, pomen teh del, le kadar je 

bilo to potrebno za posredovanje mojega nauka; nikoli nisem hvalil materialnega in nebistvenega. Ali se 

ne spomnite, da sem omenil pravičnega Abela, da sem hvalil Jobovo potrpežljivost in se spominjal 

Salomonove modrosti in slave? Ali se nisem večkrat spomnil na Abrahama in govoril o prerokih ter vam v 

zvezi z Mojzesom povedal, da nisem prišel odpraviti zakona, ki ga je prejel, ampak ga izpolniti? 

33 Če bi bil Kristus Božje Jagnje, ki odvzame grehe sveta, bi lahko hvalil le dobro, zlo pa bi moral 

izničiti. 

34 Moje življenje je spremenilo življenja ljudi. Moja smrt je odprla oči, ki jih je zaslepila tema 

materializma, za luč resnice, in čaščenje Boga je naredilo velik korak k popolnosti, saj so ljudje zaradi 

ljubezni do Mesije pridobili novo pojmovanje Božje pravičnosti. Kot da bi se tistemu ljudstvu prikazal nov 

Bog, je svet zaradi mojega nauka in mojih del spoznal resnico, ki je ljudje prej niso mogli videti. 

35 Bog, nespremenljivi, se v svoji notranjosti ni mogel spremeniti v odnosu do svojih otrok. Človek je 

bil tisti, ki je odkril pravo naravo Očeta, ko se je duhovno povzpel k svojemu Stvarniku po lestvi ljubezni 

in duhovnosti, ki mu jo je pokazal Kristus. Tudi ko so moji apostoli učili množice na preddverjih, v 

sinagogah ali na tržnicah in so se morali sklicevati na pretekle čase, so uporabljali le tiste primere, ki so 

pustili pravo duhovno sporočilo, in se odrekli vsemu, kar je bilo neuporabno. 

36 Zdaj, ko sem prišel k vam z obsežnimi duhovnimi navodili, nisem pozabil, da vsi čutite potrebo po 

raziskovanju teh knjig, saj sem vas ob vsaki priložnosti, v vsaki lekciji učil in opozarjal na to, kar je bilo - 

na primere, ki jih ne smete pozabiti, na nauke, ki imajo večno življenje. Toda še enkrat vam povem: do 

zdaj sem govoril le o duhovnem. Ne mislite, da vam prepovedujem branje te knjige prvih časov, saj ste 

trinitarični ljudje. Ali ne veste, da sem rekel: "Preiskujte Sveto pismo", zdaj pa dodajam: "Molite, preden 

berete, da boste pri preučevanju našli pravo luč in ne boste padli v zmoto, kot se je zgodilo mnogim, ker so 

si napačno razlagali dogodke. Berite, raziskujte, toda razlago pomena boste našli v moji Besedi tretjega 

veka. 

37 Zakaj bi v tem času tistim, ki pridejo za vami, zapuščali svoje nepopolnosti, lažni kult duhovnosti, 

neposlušnost in navajenost na sveto? Ali menite, da ste zaradi svojih del vredni, da vas zapiše zgodovina? 

38 Ko bo napočil čas, vas bom razsvetlil, da bo Moje ljudstvo, priča Mojega razodevanja in Moje 

Besede, iz Mojih učnih razprav oblikovalo knjigo, ki bo dosegla vse ljudi, tako da bodo ljudje v njej našli 

le Božansko bistvo Mojstra, Njegovo večno Resnico, Njegovo Ljubezen in Razodetje ter ne bodo nikoli 

odkrili preveč človeškega v glasniku, ki ga prenaša. 

39 Tisti, ki so bili moji učenci pri tem delu, bodo vedeli, kako ločiti plevele, da bo ostala čista 

pšenica; da bi Moje seme vzklilo, mora biti čisto. 

40 Danes sem navzoč pred vašim duhovnim pogledom, da me lahko vidite s svojimi duhovnimi 

sposobnostmi. Po njih vam pošiljam svojo božansko toplino, da me boste čutili v svojih srcih. Želim vas 

odvrniti od vsega, kar je nepotrebno, od vsega, kar je slabo. Zaupam vam vrt, na katerem lahko gojite vse 

vrline. Potrebna je za preprečevanje greha; pomislite, kako se je zlo razcvetelo. 

41 Vidim, da se tvoje srce trese od veselja, ko me slišiš tako govoriti, ker čutiš upanje, da se bodo 

ljudje obnovili. Ko me poslušate, čutite spodbudo, da greste iskat blodečega, grešnika, zlobneža, da mu 

spregovorite z mojo resnico in ga odvrnete od slabe poti. Blagoslavljam ta plemenita čustva, ki se 
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začenjajo prebujati v vaših srcih, vendar vam pravim: Če niste najprej popravili svojih napak, če niste 

očistili svojega srca, ne bo primerno, da se pojavite pred svojimi bližnjimi in jih opozarjate na njihove 

grehe. Moja beseda na vaših ustnicah sama po sebi ne bo naredila čudeža spreobrnjenja ljudi, za to bo 

potreben zgled vašega življenja. Takrat bo moja beseda sprejeta kot resnica. 

42 Ko so se takrat moji učenci razkropili po svetu, da bi oznanjali moj nauk, se niso zadovoljili s 

ponavljanjem mojih besed, ampak so jih učili tudi s svojimi deli, in ko so govorili, da so priče Njemu, ki je 

iz ljubezni do ljudi umrl na križu, so to počeli z 

z besedami in dejanji ter umreti kot žrtev, kot je bil njihov Mojster. Pravim vam: Tistemu, ki zagovarja 

resnico in zanjo umre, bodo verjeli. Vendar od vas ne zahtevam, da se žrtvujete. Ne želim, da umrete, da bi 

dokazali mojo resnico, želim, da živite in s svojim življenjem pričujete o moji besedi, ki vas uči ljubiti 

drug drugega. 

43 Čaka vas nova sreča: služenje sočloveku, pomoč pri obnovi življenja in odvrnitev od slabih poti. 

44 Ali vidite, kako nujna je vaša priprava, da boste lahko vzeli orožje resnice in ji pomagali do zmage 

v boju? 

45 Mnogi so tisti, ki so slišali mojo božansko besedo in o njej pričevali. Ko pa tega, kar so govorila 

njihova usta, niso potrdili z dejanji, so bili zavrnjeni in zasmehovani. Ko pa so to pričevanje spremljala 

dobra dela, je pri nekaterih vzbudilo vero, pri drugih pa je vzbudilo razmišljanje. 

46 Vse moje učenje je namenjeno temu, da vas pripravim na bitko, o kateri vam govorim, da okrepim 

vašo vero in razsvetlim vašega duha, da bo vaše pričevanje močno. 

47 Vedno znova vam ponavljam, da ljudje intuitivno pričakujejo prihod nečesa neznanega. Ta slutnja 

vam daje luč duha, ki gori kot svetilka v pričakovanju izpolnitve moje obljube. 

48 Si ne želite biti tisti, ki boste tem srcem prinesli dobro novico? Da? Poslušajte in razumite 

Mojstrov nauk, poslušajte in ljubite Očeta in boste vredni, da služite svojim bližnjim. 

49 Če si prizadevate za nesmrtnost duše, se ne bojte prihoda smrti, ki konča človeško življenje. 

Pričakujte jo pripravljeno, je pod mojim poveljstvom, zato vedno pride ob pravem času in pravilno, čeprav 

ljudje pogosto verjamejo nasprotno. 

50 Težko ni to, da človek umre, ampak to, da njegova duša, ko zapusti telo, nima svetlobe in ne more 

videti resnice. Ne želim smrti grešnika, ampak njegovo spreobrnjenje. Če pa je smrt enkrat nujna - pa naj 

bo to zato, da bi osvobodili dušo ali ustavili padec človeka v pogubo -, potem Moja Božanska pravičnost 

pretrga nit življenja tega človeškega obstoja. 

51 Takrat, ko je množica, razjarjena zaradi prešuštnice, čakala le na mojo sodbo, da jo ubije, saj so 

ljudje verjeli, da je to edini način za popolno izkoreninjenje greha te ženske, sem jim pokazal, da sta 

odpuščanje in beseda ljubezni življenje za srce in smrt za greh. Zasluga je doseči, da greh umre, bitje pa 

živi naprej. Zato ni bilo potrebno, da bi izginila ta ženska, ampak njen greh. 

52 Če ne bi bilo tako, bi vas že uničil v svoji nenaklonjenosti grehu. A glejte, ne le da vam ne 

vzamem življenja, ampak vam celo dajem eno telo za drugim, da bi se na zemlji naučili tega 

blagoslovljenega nauka - nauka, ki je, ker ga človeštvo ni razumelo, postal razlog, da je Božja Beseda 

postala človek, da bi vas s svojim rojstvom, deli in smrtjo naučila, kakšna je resnična usoda človeka na 

tem svetu. To je nauk, ki ga niste živeli, ki ga niste uporabljali. Česa vas uči? Ponižnost, privrženost Božji 

volji, odrekanje sebi iz ljubezni do drugih, predanost idealu duhovnega napredka. Kdor bo to nalogo 

opravil na zemlji, ne bo imel razloga, da bi se nanjo vrnil, saj je svoje dobro seme že zapustil. Pri tem mu 

bo za zgled služil Kristus, ki se po tem, ko je s svojim življenjem dal popoln zgled človeštvu, ni več vrnil 

na svet kot človek. 

53 Če želite še naprej živeti za tiste, ki jih imate radi, in če želite, da vas čutijo, se naučite zapustiti to 

telo v naročju zemlje, ko pride vaša ura. Če ne želite potoniti v tišino in praznino, temveč še naprej 

vplivati na svoje zemeljske brate in sestre, ker razumete, da se temu resnično reče življenje, se že zdaj 

naučite, da tako kot se je vaš duh odpovedal svojemu duhovnemu domu, da bi živel na zemlji, se je prav 

tako odpovedal 

Ko se bo vrnil v duhovni svet, se bo moral odpovedati malenkostim tega sveta. 

54 Če bi se ljudje naučili prepustiti svoje telo in vse, kar imajo na zemlji, bi bila njihova smrt lahka; 

toda dokler sta prisotna zemeljska vezanost in uporništvo, bo dušo od mesa ločila bolečina, združena s 

strahom za oba dela. 
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55 Učenci, preučujte moj nauk in razumeli boste, zakaj sem vam po Jezusu rekel: "Moje kraljestvo ni 

od tega sveta". 

Moj mir z vami! 
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Navodila 103  
1 Bodite pozorni na to, kaj se zgodi, ko zapustite, kar vam pripada na zemlji, da bi prišli poslušat 

mojo besedo ali da bi si olajšali bolečino. Ko se vrnete v službo ali domov, se vam zdi, da vas je nekdo 

zastopal v času vaše odsotnosti. Tako je, učenci, saj sem jaz tisti, ki bedim nad tem, kar zamudite v kratkih 

časovnih obdobjih, ko ste zaposleni z opravljanjem svoje duhovne naloge. 

2 Vzemite to kot dokaz, da bom vedno, ko boste zapustili ta svet, da bi svoj obstoj posvetili Mojemu 

služenju, bdel nad tistimi, ki jih boste zapustili, in jih pokril s svojim plaščem miru, praznino, ki jo boste 

zapustili z njimi, pa bom zapolnil s Svojo navzočnostjo. 

3 Razumite, da če sem vas dolgo učil, kako živeti v svetu kot Božji otroci, vas zdaj pripravljam, da 

boste lahko vstopili v duhovno življenje, ki vas čaka po tem življenju. Skozi ta obstoj pojdite z 

izpolnjevanjem naloge, ki ste jo prinesli s seboj na zemljo, da boste razumeli pomen duhovnega življenja, 

ko boste vanj enkrat vstopili. 

4 Ne izogibajte se ljudi z izgovorom, da vas njihovi grehi strašijo. Če me ljubite, me ne smete ne 

ljubiti v svojem bližnjem. Prav zdaj, ko se nad ljudmi zgrinjajo nevarnosti in grožnje, mi morate dokazati, 

da jih imate radi, da sočustvujete z njihovo bolečino in da ste se pripravljeni boriti za odrešitev vseh. Ali 

niste videli, kako sem vam vedno priskočil na pomoč v trenutkih največje zagrenjenosti človeštva? 

5 Pazite in molite, ljudje, vaše poslanstvo je jasno opredeljeno, zato naj se nihče ne vrne k meni in 

mi ne reče, da ni mogel ničesar storiti, ker ni poznal namena, zaradi katerega je bil poslan. Vaša dela naj 

bodo dobrodelnost, skupnostno razmišljanje in mir. 

6 Moji novi učenci, ki so me v tem času slišali, so prevzeli odgovornost, da širijo moj nauk in 

poskrbijo, da bodo njihova dela najboljše pričevanje o resnici, ki jo ta nauk vsebuje. 

7 Če bodo živeli v skladu s to besedo, bodo izpolnili nalogo, zaradi katere so bili poslani na ta svet, 

in njihovo pričevanje bo sprejeto kot resnično. 

8 Vedno sem se razodeval v ljudeh, ki so bili namenjeni širjenju znanja in vere v mojo božanskost 

po vsem svetu - v ljudeh izbranih duhov in ne posebne rase, saj je vseeno, ali jih najdem utelešene v enem 

ali drugem narodu, ali govorijo en ali drug jezik. 

9 Zakaj bi moral krasiti človekovo telo z lepotami, ki pripadajo le duhu? Zakaj bi se Gospod veselil 

le ene od ras, ki sestavljajo človeštvo? 

10 V tem času povsod deluje duh pravega Izraela. To so duhovi, ki čutijo mojo navzočnost, ki 

pričakujejo moj prihod in zaupajo v mojo pravičnost. 

11 Ko bodo te besede prišle do drugih krajev, se jim bodo mnogi posmehovali; vendar vam pravim, 

da bi bilo bolje, če jih ne bi zasmehovali, kajti prišla bo ura, ko se bodo zbudili iz globokega spanca in 

spoznali, da so tudi oni otroci Božjega ljudstva. 

12 Te množice ljudi, ki me danes poslušajo, lahko padejo v zmoto, če ne bodo preučevali moje besede 

in se ne bodo osvobodili svojega zemeljsko-materialnega načina razmišljanja. Morda jih bo doletela enaka 

usoda kot Izraelce v prvih časih, ki so slišali Gospodov glas, prejeli zakon in imeli preroke, zato so 

nazadnje verjeli, da so edino ljudstvo, ki ga Bog ljubi, kar je bila huda zmota, iz katere naj bi jih 

osvobodile velike stiske, ponižanje, izgnanstvo in ujetništvo. 

13 Vedeti morate, da vas moja ljubezen ne more razdeliti glede na raso ali veroizpoved in da ko 

govorim o "mojem ljudstvu", je to le zato, ker že od najzgodnejših časov pripravljam duhove, ki jih 

pošiljam na zemljo, da s svojo svetlobo osvetljujejo pot človeštva. 

14 Bili so večni popotniki, ki so živeli v različnih narodih in šli skozi številne preizkušnje. V tem času 

so ugotovili, da so človeški zakoni nepravični, da človeški izrazi čustev niso resnični in da v dušah ljudi 

vlada nemir. 

15 Vsi ste doživeli novo inkarnacijo in trpljenje, ki ga doživljate, je tako hudo, da me prosite, naj 

končam vaš obstoj. Vendar vas sprašujem: Ali ne veste, da ne morete prenehati obstajati in da bo vaša 

duša, če danes trpite na zemlji, po prehodu v duhovni svet še naprej živela pod isto preizkušnjo, dokler ne 

bo poplačala svojega dolga ali se naučila lekcije? Trenutno praznite zelo grenak kozarec, saj ste na koncu 

ene stopnje razvoja in na začetku druge. To je čas žetve, ko boste prejeli sadove tistega, kar ste posejali v 

zadnjem "delovnem dnevu". To se mora zgoditi, da bom, ko bodo polja čista, svojim sejalcem spet dal 

sejati seme ljubezni, ki vam bo ob dobri oskrbi dalo sadove miru in odrešenja. 
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16 Bili ste preveč bolni in prešibki, da bi lahko nadaljevali, čutili ste, da vam ni pomoči. Iskali ste luč, 

ki bi vas vodila v varno zavetje, in takrat sem prišel k vam, ki ste se izgubili v globoki noči in niste vedeli, 

kam greste. Slišal sem vaše žalovanje in vam poslal Elija, da bi vam pomagal in oznanil svoj prihod. 

17 Moja prisotnost te je pretresla od blaženosti in takoj si se počutila potolažena. Učenci, ne pozabite 

mojega nauka tega dne. Danes ste se naučili, da je vse, kar ste pridelali, sad vaših del in da se boste po 

očiščenju počutili svobodne in osvobojene vseh nepopolnosti. - Vidite številna znamenja, ki vam govorijo 

o velikih preizkušnjah, ki še čakajo vaš planet, in čeprav me slišite, me še ne želite razumeti in niste 

molili. Zavedajte se, da je to čas kesanja in premagovanja za vas, ki veste, kaj mora priti. Ste na pragu 

nove dobe in vse vas kliče k delu. Poglejte rodovitna polja, deviške travnike, močno in poživljajoče sonce 

ter kristalne vode. Vse je namenjeno temu, da živite, dihate in izpolnjujete svojo duhovno nalogo. 

Govorim vam v prenesenem pomenu in prav tako vam pokažem, kaj se bo zgodilo, da boste preučevali 

moje besede in razumeli moje očetovsko hrepenenje. 

18 Ne želim, da bi si napačno razlagali moj nauk in se zaprli v samostane, da bi molili, ter zapustili 

ljudi. Delajte zanje, osvobodite jih njihove nevednosti in materializma ter v njih vzbudite vero. 

19 Živite v milosti, ljubite pravičnost, bodite blagi, ne naklonjeni zlu, nasprotno, upirajte se mu in 

spodbujajte sočloveka k dobremu, potem boste pripravili pot Duhu, da se ne bo spotaknil. Vse to storite, 

ne da bi se vam to zdelo kot žrtev. 

20 Potrpežljivo prenašajte preizkušnje, ki jih boste morali prestati, kajti nikomur ne bo prizaneseno. 

Tako boste svoje soljudi učili vztrajnosti v mojem zakonu. 

21 Združite se, ne zaničujte drug drugega, ker na različne načine izvajate moj nauk. Če ste zaradi tega 

razdeljeni, poiščite svoje brate in sestre in se med seboj ljubite, kakor jaz ljubim vas. 

22 Kakor sem jaz molil v oljčnem vrtu, da ne bi bile izgubljene duše ljudi, tako tudi vi molite za svoje 

soljudi. Vidim, koliko solz morajo ljudje še preliti, da bi se očistili, toda moje usmiljenje jih podpira in 

krepi, da se na poti ne zlomijo. 

23 Učenci, vi, ki ste od mene prejeli knjigo moje besede, bodite močni že zdaj, da se ne boste 

umaknili, ko boste trkali na vrata in vam ne bodo odprli. Ne pozabite, da sem vam rekel, naj v mojem 

imenu trkate enkrat, dvakrat in tretjič, in če ugotovite, da s svojim prizadevanjem niste mogli izboljšati 

vedenja soljudi, prepustite zadevo meni in nadaljujte svojo pot, ne da bi v srcu nosili grenkobo in še manj 

želeli, da bi tisti, ki vas niso hoteli poslušati, trpeli. Oborožite se s prijaznostjo, saj ne veste, kateri dan ali 

ob kateri uri boste morali potrkati na ista vrata, ali vas ne bodo vprašali za vas. Le ljubezen in 

potrpežljivost lahko omehčata kamnita srca, zato morate biti vedno pripravljeni. 

24 Ponovno vam povem, da ne smete biti sodniki v dejanjih svojih soljudi. Kadar koli moji učenci, 

moji glasniki in odposlanci ne bodo slišani, bom svoj glas slišal v vesti tistih, ki so zavrnili moje klice. Ta 

glas bo glas Sodnika, toda vi že veste, da je v Božanskem Sodniku vedno prisotna Moja očetovska 

ljubezen. Drugače je z vami ljudmi, ki pogosto, ko postanete sodniki svojih soljudi, niste več njihov 

bližnji. Iz svojih src morate odstraniti vsa slaba čustva, da boste lahko z ljubeznijo dosegli duše ljudi. 

25 Ne ljubite tistega, ki vas sprejme in vam da vero, bolj kot tistega, ki ne sprejme vaše besede. Ko 

boste dosegli ta napredek, boste lahko rekli, da me začenjate razumeti in da v sebi čutite moč, ki vam bo 

dala pogum, da se soočite z največjimi preizkušnjami, ki bi vam jih lahko prizadejal svet. 

26 Za to navodilo, ki vam ga dajem, sem vam že dal primer v drugi dobi. Jezus je visel na križu, 

Odrešenik je umrl pred očmi množic, ki jih je tako zelo ljubil. Vsako srce so bila vrata, na katera je 

potrkal. Med množico gledalcev je bil človek, ki je vladal mnogim, cerkveni knez, cestninar, farizej, 

bogataš, revni, zavrženi in tisti, ki je bil preprostega uma. Medtem ko so nekateri vedeli, kdo je tisti, ki je 

umrl v tisti uri, saj so videli njegova dela in prejeli njegove koristi, so drugi, žejni nedolžne krvi in lačni 

maščevanja, pospešili smrt tistega, ki so ga posmehljivo imenovali "judovski kralj", ne da bi vedeli, da ni 

le kralj ljudstva, ampak da je kralj vseh ljudstev na zemlji in vseh svetov v vesolju. Ko je Jezus vrgel 

enega od svojih zadnjih pogledov na te množice, je povzdignil svojo prošnjo k Očetu, poln usmiljene 

ljubezni in sočutja: "Oče moj, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo." 

27 Ta pogled je zajemal tako tiste, ki so jokali zanj, kot tiste, ki so se veselili njegove agonije, saj je 

bila Učiteljeva ljubezen, ki je bila Očetova ljubezen, namenjena vsem enako. 

28 V svojem zakonu ljubezni vam, učencem, pravim, da če ne morete delati popolnih del, kot sem jih 

delal jaz v Jezusu, se morate v svojem življenju vsaj truditi, da bi se jim približali. Zame je dovolj, da 
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vidim malo dobre volje, da me posnemate, in malo ljubezni do bližnjega, pa vam bom stal ob strani in vam 

na vaši poti razodel svojo milost in moč. 

29 V boju ne boste nikoli sami. Ker vas ne pustim samih, ko vas teži breme vaših grehov, ali mislite, 

da vas bom zapustil, ko boste šli svojo pot pod težo križa tega poslanstva ljubezni? 

30 Razumite me, učenci, da me boste imeli za zgled. Spoznajte moja dela in moje besede, da boste 

odkrili bistvo mojega nauka. Čakam samo na vašo pripravo, da vam pokažem čas, ko boste delali, kajti po 

vas bom ljudem prinesel luč odrešenja. 

31 Da, ljubljeni učenci, jaz sem trta. Vzemite vino moje milosti; jutri ga boste potrebovali za boj. 

Pripravite se zdaj, ko sedite za mojo mizo. Ko bo ura udarila, se ne boš niti zataknil niti omahnil. Boste 

moji sejalci in v svoji veri boste delovali kot ljudje, ki obdelujejo zemljo, sejejo seme in vse svoje 

zaupanje, predanost in upanje polagajo v Boga. Tako govorim vam, ki ne veste, od kod bo prišel dež za 

vaše seme ali kruh za vaša usta, vendar vam zagotavljam, da vam ne bo ničesar manjkalo. 

32 Ne pozabite, da zmaga pripada vztrajnim. Izpolnite svojo nalogo na zemlji, in ko jo boste opravili, 

boste lahko odšli s tega sveta v deželo, ki sem vam jo obljubil - v duhovni dom, namenjen Gospodovim 

otrokom. Upajte na večno življenje in ne poslušajte materialistov, ki menijo, da je Moj nauk ovira za 

materialni napredek človeštva, saj vam vedno govori o duhovnem življenju. 

33 Prav tako nima prav tisti, ki misli, da mora vedno misliti na smrt in zavračati to, kar ti ponuja to 

življenje, ker je minljivo. Ni razumel pravilne razlage moje besede, pravzaprav je sploh ne pozna. 

34 Prvi zakon, ki je prišel v človekovo zavest, je bil zakon, ki mu je govoril: "Rastite in se množite." 

Zdaj pa vam povem, da ta zakon ni omejen le na rast človeške vrste, ampak vključuje tudi rast vaših 

sposobnosti, vrlin in znanja. 

35 Učim vas, da greste skozi svet in pustite delo ljubezni za tiste, ki pridejo za vami. Kdor to počne, 

ima oči uprte v večnost. Če se vam zdi, da je vaš zemeljski obstoj prekratek, da bi opravili veliko delo, ne 

skrbite, da bo smrt ustavila vaše delo, saj temu ne bo tako, ker je moja ljubeča skrb vsemogočna in imam 

za vas sredstva, da ga dokončate. Dal sem vam delež pri delu stvarjenja, razvoju in izpopolnjevanju in nič 

vam ne bo moglo preprečiti, da bi dosegli cilj svoje poti. 

36 Izpolnite svojo nalogo v harmoniji s Stvarnikom in s svojim bližnjim in na koncu, ko bo vse 

končano, boste neskončno srečni, ko boste razmišljali o Božjem delu, pri katerem ste sodelovali s svojim 

Očetom. Kako velika bo ta sreča v mojem Duhu in kako neizrekljiva blaženost bo v vseh mojih otrocih! 

37 Vidim vašo žejo po ljubezni, vašo lakoto po svetlobi in tako veliko željo, ki jo imate po meni, in 

jaz, vaš Oče, ki imam na voljo vsa sredstva, da bi vas dosegel moj glas, sem vam želel spregovoriti prek 

človeškega razuma kot vam dostopne oblike, ki vam pomaga razumeti moja duhovna sporočila. 

38 Samo moja moč je povzročila, da je grešnik postal glasnik moje besede. Toda kdor je v to dvomil, 

je bil kmalu priča preobrazbi ljudi, po katerih sem vam dal svojo besedo. Videli ste, kako iz 

neizobraženega uma prihajajo misli neskončne modrosti, videli ste, kako na ustnicah grešnikov božanska 

beseda zacveti polna svetlobe in dobrote. Nosilci glasu, neutrudni v tej službi in predani Meni, so 

omogočili, da je Moj Duh človeštvu posredoval to sporočilo. 

39 Sprejel sem velike množice, ne da bi bil kateri od mojih otrok naklonjen. Med njimi je bil tako 

tisti, ki me ljubi, kot tisti, ki me zanika, tako tisti, ki verjame v mojo navzočnost v tej obliki, kot tisti, ki 

dvomi, in vse sem sprejel z isto besedo ljubezni in istim očetovskim božanjem. 

40 V teh množicah sem prejel celotno človeštvo. Ko sem govoril tukajšnjemu ljudstvu, sem svojo 

besedo namenil vsem ljudem, saj je bilo moje sporočilo namenjeno ljudem tega časa in ljudem 

prihodnosti. Kadarkoli so med te množice prišli ljudje iz drugih dežel, sem jih z ljubeznijo sprejel v imenu 

njihovih ljudstev in jih pripravil, da bi bili odposlanci in preroki med tistimi, ki jim pripadajo po rasi in 

jeziku, ter jih naučil moliti in bedeti za svoja ljudstva in jih naredil za varuhe v času preizkušenj in 

preganjanja. 

41 Moja goreča želja, ki naj jo razumete kot božansko pooblastilo, je, da bi prinesli mojo besedo v 

vsako srce, kjer je potrebna; da ne bi pozabili, da tako kot ste prišli v mojo navzočnost lačni in žejni, je v 

tej uri vse človeštvo v resnični agoniji duše. 

42 Dan, ko bodo ljudje razumeli pomen, ki ga ima duh, je že blizu, saj mnogi, ki se imajo za vernike, 

ne verjamejo in drugi, ki mislijo, da vidijo, ne vidijo. Ko bodo spoznali resnico, bodo spoznali, da bi bilo 

otročje, krivično in nerazumno, če bi še naprej hranili bitje, ki pripada drugemu življenju, s sadovi tega 
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sveta. Potem bodo iskali svetlobo v religijah in v svoji dušni tesnobi ter mučni želji po iskanju resnice 

odpravili lažnost doktrin ter izkoreninili vse površinsko in zunanje, kar najdejo v različnih kultih, dokler 

ne bodo odkrili božanskega bistva. 

43 Želim, da ste ob prihodu teh časov popolnoma seznanjeni z vsem, kar se dogaja, in s poslanstvom, 

ki ga morate opravljati. Zato vam še enkrat pravim: Poslušajte, raziskujte in razumite mojo besedo. 

44 Žejen sem tvoje ljubezni, zato sem se ti v tem času približal; saj med ljudmi nisem našel ljubezni, 

ampak greh in sebičnost. 

45 Ljudje tega časa so pozabili na zglede učenja in dela, ki vam jih je Jezus zapustil kot dediščino 

svoje ljubezni. 

46 Te besede niste vtisnili v svoja srca, kajti če bi se je resnično držali, bi bila moja obljuba, da se 

vrnem k vam, prisotna, vi pa bi opazovali in molili v pričakovanju mojega prihoda. Toda ko sem prišel, 

sem vas presenetil kot spanje. Nato sem rekel: "Blagor tistim, ki se brez zadržkov odzovejo mojemu klicu, 

kajti naredil jih bom lastnike velike modrosti. Nekateri so se približali v dobri veri, drugi so počakali, da 

so se osvobodili telesne lupine, da bi mi povedali: "Tukaj sem, Gospod; kot ptica, ki zapusti svoj zapor in 

razširi krila, prihajam k tebi, da bi izpolnil tvojo voljo." Toda moja volja, ljudje, je bila, da že na tem svetu 

odločno stopite na duhovno pot, saj želim, da telo, ki sem vam ga zaupal, ne bi bilo več veriga ali zapor za 

dušo. Duša ni bila ustvarjena, da bi bila suženj mesa ali sveta: je svobodna. Vendar sta duhovna nevednost 

in verski fanatizem naredila človeško dušo za sužnja in stoletje za stoletjem za seboj vlekla verige teme. 

47 Zdaj vam znova kažem pot, sladkam vaše življenjsko potovanje z okusom svoje Besede in 

vsakemu dajem njegov križ ljubezni, da se lahko s svojim bremenom povzpne na vrh gore in na njej 

opravi svoje delo. Nihče, ki je moj učenec, naj ne namerava priti k meni brez svojega križa, ker potem ne 

bo priznan kot apostol mojega nauka. 

48 Veliko ljudi trdi, da sledijo mojemu nauku, in drugi verjamejo, da me ljubijo, vendar je njihova 

ljubezen lažna, ker ne prakticirajo mojega nauka in ker nikoli niso živeli v skladu z mojim zakonom. Ne 

želim, da bi bili kot oni, ampak da resnično začnete čutiti ljubezen in usmiljenje. Ne hvalite se s tem, kar 

sem vam dal, niti s tem, kar počnete, čeprav se vam pogosto zdi, da se vam srce v prsih razpoči od veselja, 

potem ko ste opravili dobro delo ali se izkazali za vredne čudeža. 

49 Za moje poučevanje je značilna preprostost. V duhovnem jeziku razkriva vrednost ali zasluge, ki 

jih mora imeti vsako vaše delo, da bi ga vaš Gospod priznal. Resnično, povem vam, vaš duh zaradi luči, ki 

jo je dosegel, že razloči, ali je delo dovolj dragoceno, da ga lahko ponudite Očetu ali ne. To je nauk, s 

katerim bom v tem času nahranil vašega duha. 

50 Iz vina, ki je v tej čaši, bom kapljal kapljico za kapljico na tvoje ustnice do dneva svojega odhoda. 

Toda ne bodite žalostni, kajti kakor me slišite vi, tako so me slišali moji apostoli v drugi dobi, ko sem jim 

rekel: "Kmalu bom odšel in vas pustil na svojem mestu, da učite svoje soljudi." Živeli so z menoj, trpeli so 

s svojim Učiteljem, videli so moja dela in slišali moje besede. Vendar niso bili edini, saj je bilo moje 

življenje javno, priče moje besede pa so bili tako preprosti ljudje, ubogi in krotki po srcu, kot grešniki, 

farizeji, pismouki, cariniki; guverner, državni uradnik in stotnik. 

51 Govoril sem z vsemi in jim dajal svojo luč glede na njihove duhovne potrebe. 

52 Prav tako sem vam spregovoril v tem času in se vsem razkril sredi belega dne, da bi vsakdo 

prevzel in izpolnil vlogo, ki si jo zasluži v mojem delu. Kako lepa bo nagrada, ki jo bo prejel vaš duh, ko 

bo zapustil telesno lupino. Postanite vredni te nagrade, vendar se osvobodite teme nevednosti, da ne 

postanete tavajoče duše brez smeri in cilja. 

53 Služite in ljubite človeštvo, ki je vaša sestra in ki ga v teh trenutkih prizadene moja pravičnost. 

Glej, ni srca, ki ne bi pilo čaše grenkobe. V tem času je bolečina prisotna pri vseh ljudeh, toda po njej me 

bodo iskali in po njej bodo ljudje občutili žalost, ker so me ranili. 

54 Nekateri pričakujejo Mesijevo vrnitev, toda na kakšen način pričakujejo mene? kdaj boste končno 

opazili, da se v tem času ponovno razodevam človeštvu? Resnično, povem vam, da je Moja luč dosegla 

vse narode po Mojih poslancih, ki so prišli k človeštvu kot predhodniki Mojega tretjega razodetja. 

55 Izbranih bo sedem narodov, ki bodo ustvarili svetovni mir in med ljudmi bo obstajalo pravo 

bratstvo; v njih se bom razkril. Danes sem jih našel zapletene v bratomorne vojne, predane sanjam o 

veličini in nenasitni želji po moči. Iz tega (mehiškega) naroda bom poslal ambasadorja dobre volje k 

velikim narodom sveta, da jim bo govoril o miru, in ko bodo končali vojno, bo luč soglasja in miru 



U 103 

118 

dosegla njihove duše. Toda ta luč se ne bo pojavila z vzhoda ali zahoda, ampak se bo iz mojega Duha 

spustila na duh ljudi. 

56 Pripravite se, da bodo tisti, ki so namenjeni temu poslanstvu, ob pravem času odšli med narode, in 

ko bodo poskrbeli, da se bo moja nova beseda slišala povsod, bo mogočno drevo spustilo svoje veje, senco 

in sadove do vseh svojih otrok. Zato morate podvojiti svoja prizadevanja in svojo gorečnost, da Moj nauk 

ne bi bil pokvarjen in da ne bi nevedni in nespametni ljudje odrezali vej z drevesa, ki vam je bilo zaupano, 

z namenom, da bi iz njih vzgojili tuja drevesa. 

57 Moje delo bo razglašeno v čistosti in popolnosti, v kateri sem vam ga razodel - brez zunanjih 

obredov ali običajev. 

58 Ko ga prepoznate kot tako popolnega, se počutite nevredni in se vprašate: "Zakaj se je Oče obrnil 

prav na nas, da bi nam ga razodel?" Toda povem vam, da je vaša duša kljub pomanjkljivostim, ki jih 

imate, na svoji dolgi življenjski poti dosegla velik razvoj. Toda še ne boste spoznali veličine te 

manifestacije, ampak šele takrat, ko bom umaknil svojo besedo med vas. Takrat boste razumeli, kaj 

dobrega ste imeli, in bili boste polni blaženosti, da ste me imeli med seboj. 

59 Resnično, povem vam, pri moji mizi ljubezni ste jedli in pili, ljubljeni učenci. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 104  
1 Človeštvo, pokažite mi svojo lakoto po miru. Na to vam odgovarjam, da človek, ki ne ljubi, ne 

more imeti miru. Slišal sem vaše prošnje, v katerih pravite: "Mir na zemlji ljudem dobre volje." Vendar 

niste razumeli, da lahko dobra volja pride le, če se obrnete k dobroti in pravičnosti, ki sta sad ljubezni. 

2 Ko bo med ljudmi zavladala ljubezen, boste povsod čutili prisotnost mojega miru. Kajti harmonija 

s kraljestvi narave in celotnim okoljem, ki ste ga uničili, se bo vrnila in ta sreča bo podobna sporočilu, ki 

so vam ga prinesli angeli, ko so vam rekli: "Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem dobre volje." 

3 Znanost je raziskala že marsikaj, vendar vam še ni uspelo odkriti tako tesnega odnosa med 

človekom in duhovnim, med človeškim bitjem in njegovim Stvarnikom. 

4 Kako je lahko normalno življenje bitja, ki odstopa od poti, ki mu jo kaže Stvarnikov zakon? 

Poglejte, koliko se je človek trudil, da bi odkril poti, ki so se oddaljile od poti, na katere kažejo moji 

zakoni ljubezni in pravičnosti. 

5 Vaš svet je poln izumetničenosti in laži, kar je posledica dejstva, da ste se že zdavnaj odvrnili od 

tega, kar je želel Oče. 

6 Nadvse velika je preizkušnja, ki sem ji izpostavil duha, kadarkoli sem ga poslal živet na zemljo z 

nalogo, da vztraja v mojem zakonu. Zato sem vas poiskal vsakič, ko ste zašli s poti, vam odpustil 

neposlušnost in odklone ter vam ponudil nove priložnosti. Moja volja je bila, da bi v hudih preizkušnjah 

začutili moč in sposobnosti, ki sem jih položil v vašega duha, ter nagrado, obljubljeno zvestim otrokom, ki 

ostanejo pri mojih zapovedih. 

7 Vedno se zavedajte, da če je nagrada, ki vam jo obljubljam, velika, morajo biti tudi vaše zasluge 

vredne obljube. 

8 Posadil sem drevo znanosti in ga ne bom posekal, ker njegovi sadovi pripadajo življenju. Toda 

človeška nepotrpežljivost, radovednost in ambicioznost so upognile njegove veje. 

9 V svoji božanski ljubezni do človeških bitij jim dovolim, da raziskujejo moja dela in uporabljajo 

vse, kar je ustvarjeno, tako da nikoli ne bi imeli razloga trditi, da je Bog krivičen, ker pred svojimi otroki 

skriva svojo modrost. Oblikoval sem vas in vam podaril svobodno voljo ter jo spoštoval, čeprav je človek 

to svobodo zlorabil in me s tem užalil ter oskrunil moj zakon. Toda danes mu dajem čutiti božanje svojega 

odpuščanja in razsvetljujem njegovega duha z lučjo svoje modrosti, tako da se moji otroci eden za drugim 

vračajo na pot resnice. 

10 Duh resnice, ki je moja luč, sije v vesti, ker živite v napovedanih časih, v katerih vam bo 

osvetljena vsaka skrivnost, da boste razumeli tisto, kar doslej ni bilo pravilno razloženo. 

11 Lažna predstava, ki jo je imel človek o moji pravičnosti v prvih časih, bo končno izginila in se 

prepustila resničnemu spoznanju o njej. Božansko pravičnost bomo končno razumeli kot svetlobo, ki 

izvira iz popolne ljubezni, ki je v vašem Očetu. 

12 Boga, za katerega so ljudje mislili, da je maščevalen, krut, maščevalen in nepopustljiv, bodo iz dna 

srca občutili kot Očeta, ki odpušča za prekrške svojih otrok, kot Očeta, ki z ljubeznijo prepričuje grešnika, 

kot Sodnika, ki tistemu, ki je hudo zgrešil, namesto da bi ga obsodil, ponuja novo priložnost za odrešitev. 

13 Koliko pomanjkljivosti so mi ljudje v svoji nevednosti pripisovali, ker so mislili, da sem sposoben 

jeze, čeprav je samo jeza človeška slabost! Ko so vam preroki govorili o "sveti Gospodovi jezi", vam zdaj 

pravim, da si ta izraz razlagate kot Božjo pravičnost. 

14 Ljudje prve dobe ne bi razumeli drugačne oblike izražanja, prav tako pa razuzdanci in razuzdanke 

ne bi resno jemali opominov prerokov, če jim ti ne bi govorili v tej obliki. Potrebno je bilo, da se navdih 

mojih poslancev izrazi v besedah, ki bodo naredile vtis na možgane in srce ljudi z le malo duhovnega 

razvoja. 

15 Da bi vam dal zvesto in resnično podobo Očetove ljubezni in pravičnosti, sem vam poslal svojo 

Besedo, da bi vam po Jezusu razodel svojo ljubezen. V Kristusu ste videli Kralja ponižnosti in krotkosti, 

Kralja, ki je raje izbral ponižujočo in bolečo trnovo krono kot kraljevsko krono človeške nečimrnosti. Kot 

Sodnika ste ga videli soditi dejanja grešnikov na drugačen način, kot so ga ljudje navajeni. O odpuščanju 

je oznanjal, ko vam je dal navodilo, v katerem vam je rekel: Če te sočlovek udari po licu, mu v znamenje 

odpuščanja nežno nastavi drugo lice; potem pa je svoje besede potrdil z dejanji. 
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16 Kako strašno je bilo grešnikovo kesanje, ko je začutil, da ga objema svetloba Jezusovega 

prijaznega in nežnega pogleda! 

17 Koliko čudežev se je zgodilo pod vplivom odpuščanja tega Mojstra ljubezni! Razlog za to je bil, da 

je bilo njegovo odpuščanje resnično in njegova sodba popolna, saj sta izvirala iz neskončne ljubezni, ki jo 

ima Bog do svojih stvaritev. Toda človeštvu je bilo treba razkriti veliko več od tistega, kar so ga učili, da 

bi lahko razumelo pomen teh učnih primerov. Tako je bila človeštvu napovedana nova doba in novo 

razodetje mojega duha, izpolnitev te obljube pa vidite uresničeno v tej Besedi luči, ki je modrost za vašega 

duha in tolažba za vaše srce. Kdo drug kot Jaz bi lahko bil Duh resnice in tolažbe? 

18 Tukaj sem - prisoten, razviden, viden vsakemu duhovnemu pogledu, širim luč po poteh Duha, da 

bi lahko razumeli vse, kar se je razodelo skozi stoletja. 

19 Zdaj lahko iz globine svojega srca in duha rečeš: "Oče, končno sem te videl, končno te poznam." 

Toda kdaj me boste lahko resnično ljubili? 

20 Govorim vam na enak način, kot sem govoril v drugi dobi, z enako ljubeznijo in enako modrostjo, 

saj sem nespremenljiv, toda vi kot učenci ste zdaj naredili nov korak na moji poti. Hranite se s to besedo in 

ste obsedeni z blaženostjo, ko čutite mojo navzočnost blizu sebe. 

21 Iz tvojega duha se dviga pesem ljubezni in hvaležnosti do mene, ker sem ti podelil to milost. 

22 Ljudje, še naprej osvežujte svojega duha in vi, človeštvo, se spet obrnite k meni, vrnite se na pravo 

pot. Služite drug drugemu in delajte sočloveku to, kar jaz delam vam, kajti tako mi boste služili in me 

ljubili. 

23 Iščite me kot Očeta, kot Zdravnika, kot Učitelja, pa vam bom zelo blizu. Prosite me in vam bom 

dal, vendar se potrudite, da me boste imeli za zgled, četudi le v enem od svojih dejanj ali misli vsak dan; 

potem bom sam poskrbel, da bo plodno vse, kar boste storili v mojem imenu. 

24 Zavedajte se, da je vaše življenje na zemlji kratko in da boste morali ob njegovem izteku 

obračunati s tem, kar ste posejali. 

25 Ko bo moja beseda dosegla dno vaših src in mi boste pripravljeni slediti, se boste združili v boju z 

menoj in ne boste počivali, dokler ne boste videli, da se svet spreobrne in vrne na pravo pot. 

26 Človeštvo se boji in trpi, njegova bolečina pa doseže tudi duha vaše nebeške matere. Kakšna 

bolečina bi lahko mučila otroka, ki je ne bi občutila? Toda njena priprošnja vas rešuje in njen navdih vas 

vabi, da hodite po poti duhovništva. 

27 Na zemljo sem vas poslal čiste, zato se boste vrnili k meni. Toda kako zelo se boš moral boriti, da 

bi si povrnil čistost, ki je bila tvoja. Zato je nujno, da bedite, molite in meditirate, da ne boste več padli v 

skušnjavo in se začeli vzpenjati na goro, ne da bi se pri vzponu več zadrževali, da bi dosegli vrh. 

28 V tem trenutku molite, da bo vaš duh prinesel sporočilo miru sočloveku. "Prosite in vam bo dano; 

iščite in boste našli." To sem vas učil in moja beseda se vedno uresniči. 

29 Dragi delavci, vašega duha sem obdaril z milostjo, da bi našel odrešitev in tako osvobodil svoje 

brate in sestre od greha. Trenutno se čistite, da bi bili vredni moje navzočnosti. Jutri, ko boste resnično 

močni, boste pomagali sočloveku, da se osvobodi greha. Ljubim vašega duha, ljubim vse svoje otroke, 

zato si prizadevam za vašo odrešitev. 

30 Tukaj sem in vas vabim k miru, ki si ga skrivaj želijo tudi ljudje, le da pri iskanju niso izbrali poti, 

ki vodijo do njega. Resnično, povem vam, da je skrivnost miru v prakticiranju mojih naukov, in prav od 

tega se je človeštvo oddaljilo. Povejte mi, ali ta svet, ki greši, rani, ubija, sramoti in zaničuje, živi po 

nauku, ki ga je učil Jezus, in videli boste, da živi zelo daleč od mojih naukov. 

31 Veliko ljudi meni, da je Moj nauk prezgoden, vendar je razlog v tem, da jim njihova 

materializacija ne omogoča, da bi odkrili večni pomen Mojih naukov. 

32 Moj zakon je nespremenljiv. Ljudje s svojimi kulturami, civilizacijami in zakoni so minljivi, od 

vsega tega pa preživi le tisto, kar je Duh zgradil s svojimi deli ljubezni in usmiljenja. On je tisti, ki po 

vsakem "dnevnem delu", po vsaki preizkušnji, ko se zateče k izviru Božje modrosti, zagleda nepremično 

skalo mojega zakona in vedno odprto knjigo, v kateri je nauk Duha. 

33 O, če bi le vsi ljudje želeli videti vzhajajočo luč te dobe - koliko upanja bi bilo v njihovih srcih! 

Vendar spijo. Ne znajo niti sprejeti svetlobe, ki jim jo vsak dan pošilja kraljevska zvezda, svetlobe, ki je 

kot podoba svetlobe, ki jo izžareva Stvarnik. Božansko božanje vas boža in prebuja v vsakodnevnem boju 

za obstoj, ne da bi se tisti, ki so neobčutljivi za lepote stvarstva, za nekaj trenutkov ustavili in se mi 
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zahvalili. Nebeška slava bi lahko šla mimo njih, ne da bi to opazili, saj se vedno zbudijo polni skrbi in 

pozabijo moliti, da bi pri meni iskali duhovno moč. Energije za telo ne iščejo niti v naravnih izvirih. Vsi 

hitijo in se trudijo, ne da bi vedeli za kaj, in se trudijo brez jasnega cilja. Prav v tem brezčutnem in 

nesmiselnem boju za obstoj so materializirali svoje duše in jih naredili sebične. 

34 Ko ljudje pozabijo na zakone duha, ki so luč življenja, se uničujejo, ubijajo in si jemljejo kruh, ne 

da bi slišali glas vesti, ne da bi razmislili, ne da bi se ustavili in premislili. Toda če bi jih kdo vprašal, kako 

ocenjujejo svoje sedanje življenje, bi takoj odgovorili, da v preteklih časih še nikoli ni bilo toliko svetlobe 

v človeškem življenju kot zdaj in da jim znanost še nikoli ni razkrila toliko skrivnosti. Toda to bi morali 

govoriti z masko sreče pred obrazom, saj bi v srcu skrivali vse svoje duševno trpljenje in bedo. 

35 Ko se človeštvo prebuja in vidi svetlobo te zore, moj glas ne preneha govoriti vašemu duhu in 

bolečina ne preneha očiščevati src. 

36 Blagor vam, moji otroci, ki ste se združili v molitvi, kajti v tem trenutku močni dvigajo šibke, 

človek vere je dal spodbudo omahljivim in tisti, ki zna govoriti s svojim Očetom, je naučil moliti tiste, ki 

tega ne znajo. Na ta način si začetniki vzamejo učence za zgled. 

37 Ko moja beseda prihaja iz ust nosilca glasu, se srečam z ljudmi, ki so pripravljeni in me 

pričakujejo. Tedaj moje usmiljenje vstopi v srca, da bi vsakemu dalo po njegovih potrebah. V teh trenutkih 

svojega pojavljanja vem, kdo od vas me išče le v želji po zdravilu za zlo, in odkrivam tiste, ki kljub 

potrebi po pomoči pozabljajo na svoje potrebe, ker želijo biti predvsem moji učenci. Božansko 

razumevanje in dobrohotnost, s katerima govorim vsakemu srcu, sta ogenj, s katerim vtisnem svojo besedo 

v vaš duh, da je nepozabna. Resnično, povem vam: kadarkoli Moj nauk doseže dno srca, je to seme, ki 

vzklije in se razmnožuje. 

38 Trenutek, ko ste prvič slišali mojo besedo ali prejeli seme v svoje srce, prinaša sodbo nad vašega 

duha, prav tako kot takrat, ko mi boste pokazali sadove (svojega življenja). V tem času vam na zemlji 

dajem dragoceno priložnost, da očistite svojo dušo, in ko se boste vrnili v večni dom, boste prišli mirni in 

veseli, polni svetlobe in zaslug, da bi uživali v mojem miru. 

39 Svet je dolina sprave, v kateri človek po eni strani greši, po drugi pa se očiščuje. Resnično vam 

pravim, da je onstranstvo drugačno od tistega, kar poznate na zemlji, kajti kdor ga doseže z grehom in 

nečistostjo, mora prestati zelo veliko trpljenje, neskončno večje od tistega, ki ga je pretrpel kot človek, 

kajti duša, ki je zdaj v duhovnem svetu, bolj jasno sliši vest in bi se spričo tako velike čistosti rada 

pogubila ali vsaj vrnila v materialni svet, ki ga je zapustila in kjer po njenem mnenju niso upoštevali 

njenih raznovrstnih nepopolnosti. 

40 Poleg vsega tega vam pravim, da vse, kar vas obdaja na zemlji, ni nič manj čisto od tistega, kar 

obstaja v duhovnem kraljestvu, in če se vam zdi, da ste tu na zemlji manj nečisti kot v onstranstvu, je to le 

mnenje, ki izhaja iz majhne jasnosti, s katero presojate dobro in zlo, ko ste v materialnem telesu. 

41 Eden od razlogov, zakaj sem vam zdaj razkril svoj duhovni nauk, je, da bi vaši duši pomagal 

dvigniti se v življenje, ki jo čaka, in sicer tako, da bi se naučila prostovoljno podvreči očiščevanju ter iz 

trpljenja in preizkušenj potegniti vso korist in svetlobo, ki ju vsebujejo, in da bi že tukaj - kolikor ji je 

dovoljeno - prepoznala pot, ki jo mora nekoč prehoditi. Poglejte, kako dragocena priložnost je življenje na 

zemlji, da se duši, ko se vrne (v onstranstvo), ne bi bilo treba sramovati svojih del in preteklosti, da se ne 

bi spotaknila na tej poti in ne bi zašla na kriva pota, ker verjame, da vidi temo tam, kjer je samo svetloba. 

Človek tega časa je zdaj pripravljen razumeti duhovna razodetja. Moja beseda je prišla v pravem trenutku, 

v trenutku prebujanja človeštva. 

42 Če na svojih poteh opazite ljudi, ki s svojimi deli ali načinom razmišljanja kažejo duhovno 

zaostalost pred Mojimi razodetji, se ne vznemirjajte, saj morate vedeti, da nikoli vsi ljudje niso korakali v 

istem ritmu. Zaupajte, da jim že puščam besede, ki jih bodo prebudile, ko bo prišel čas. 

43 Besede, ki jih trenutno ne morete razumeti, bodo ti ljudje razumeli. 

44 Danes ste me poklicali in mi rekli: "Gospod, Gospod, pridi k nam!" Nekateri so to storili, da bi 

prosili odpuščanja za svoje prestopke, drugi, da bi prosili olajšanja za svoje trpljenje, in tretji, najmanjši, 

da bi se mi zahvalili za moje koristi. Takoj sem prišel k vsem, ne da bi presojal, s kakšnim namenom ste 

me poklicali, kajti meni je pomembno le to, da ste me poklicali. 
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45 Če bi me vsi vprašali zame, bi jim odgovoril enako kot vam: Nisem prišel, da bi gledal vaše 

madeže ali sodil vaše grehe, ampak da bi prisluhnil vašim pritožbam in ublažil bolečino, zaradi katere 

trpite. 

46 Tisti, ki so me za nekaj časa pozabili, ali tisti, ki so me dokončno zanikali, so včasih čutili 

hrepenenje, da bi me videli in slišali, in se spraševali, kje sem in kako bi me našli. 

47 Duh je tisti, ki potrebuje božansko, in v želji po svetlobi žalostno joče v ječi mesa. Toda prav v 

tistem trenutku zasliši prijazen glas, ki mu reče: "Tukaj sem." Nisem vas pozabil in se nisem oddaljil od 

vas. Nisem se mogel odstraniti, ker sem v vsakem od vas. Če pa me hočeš najti - moj tempelj je povsod: v 

tvoji spalnici, v službi, na cesti, v tebi in zunaj tebe, na vsakem kraju, kjer gradiš oltar duhovnosti ali kjer s 

svojo vero prižigaš svetilko, ki osvetljuje pot tvojega bližnjega. 

48 Ko človek vpraša svojega Gospoda in lahko sliši odgovor v tišini svojega srca, odkrije večje 

skrivnosti od vseh, ki mu jih lahko razkrije narava s pomočjo znanosti. Ta oseba je resnično odkrila vir, iz 

katerega prihaja vsa modrost. 

49 Oseba, ki se je zaradi bolečine in strahu uspela duhovno povezati s svojim Gospodom in čuti, da se 

ji razodeva v njeni molitvi, intuitivnem spoznanju ali preizkušnjah, je zgradila svetišče, v katerem lahko 

najde prisotnost svojega Očeta, kadarkoli se notranje pripravlja. 

50 Trpljenje, ki bremeni ljudi tega časa, jih korak za korakom, ne da bi se tega zavedali, vodi k 

vratom notranjega svetišča, pred katerimi se bodo - nezmožni nadaljevati - vprašali: "Gospod, kje si?" In 

iz templja se bo slišal prijazen Učiteljev glas, ki jim bo rekel: "Tukaj sem, kjer sem vedno bival - v vaši 

vesti." 

51 Da bi vam pomagal pri vašem razvoju, je moja luč na vaši poti, zato se ne bojte zabloditi. Oblecite 

se v poslušnost in izpolnite mojo voljo. Tako boste lahko opravljali velika dela, kar je dolžnost vsakega 

mojega učenca. 

52 Tistemu, ki živi v poslušnosti, svojega Gospoda ni treba za nič prositi, saj razume, da mu ničesar 

ne more manjkati. Po drugi strani pa bo tisti, ki hodi po robu kreposti, moral prositi ob primernem času, 

ker čuti, da ga zapušča mir in da mu primanjkuje moči. Takrat bo spoznal, da dobrin duha ni tako lahko 

pridobiti kot zadovoljstva sveta. 

53 V mojem kraljestvu so vedno odprta vrata in vedno pogrnjena miza, ki čakajo na prihod utrujenega 

zemeljskega sprehajalca. Kako sem upal, da bodo ljudje iskali to duhovno hrano sredi miru. Toda ko bodo 

zaprosili zanj, bo to v hudi bolečini. Kljub temu bo miza vedno na svojem mestu in nihče ne bo prikrajšan 

za kruh. 

54 Moje usmiljenje pričakuje kesanje in prenovo človeštva, da bi se izlilo na tiste, ki so se nekoč 

umazali z blatom greha, a so se nato očistili v ljubezni do svojega Gospoda. To je pogostitev, na katero ste 

vsi povabljeni in na kateri bo vaš Oče svojim ljubljenim otrokom razdelil kruh in ponudil vino življenja. 

55 Opozoril sem vas že takrat, ko sem prišel na zemljo, da bi spregovoril človeštvu. Želel sem, da 

človeštvo opazuje in moli, da jih tema ne bi zajela nepripravljene. Toda veliki narodi na zemlji niso gledali 

in vojna jih je prešla ter kaznovala njihovo aroganco in pomanjkanje medsebojne ljubezni. Poglejte 

starodavne narode, kako jih teži breme njihove velike bede. Koliko so pretrpeli zaradi svoje arogance. 

Zdaj so se pojavili novi narodi, ki so prav tako zaslepljeni z odvisnostjo od moči in bogastva, ne da bi jih 

izkušnje prvih od tega odvrnile ali da bi prisluhnili glasu razuma ali vesti. Zaslepljeni z zaupanjem v svojo 

moč so končno verjeli, da so vsemogočni, zato se ženejo za ciljem, za katerega verjamejo, da je pravilen, 

ne da bi razumeli, da bodo z neverjetno hitrostjo padli v brezno. 

56 Kdo so tisti, ki sredi kaosa dvigajo oči v nebo in prosijo za mir in odpuščanje za tiste, ki v svoji 

zablodi ne morejo več prepoznati ali slišati glasu pravice svoje vesti? Kdo je to, če ne tisti, ki ljubijo mir? 

Oni naj bi bili stražarji, ki "bdijo" nad celotnim človeštvom v dneh obiska, ki se bližajo. 

57 Njihove molitve bodo povzročile, da bo mir prišel k tistim, ki potrebujejo luč v svojem duhu. 

Duhovna molitev je sporočilo, ki doseže srce tistih, za katere molimo, in je kot plašč miru nad potrebnimi, 

ko se več src združi v molitvi zanje. Iz mnogih krajev na zemlji prejemam to molitev, ki jo pošiljajo tisti, 

ki se zavzemajo za mir na svetu. 

58 Bodite vztrajni v molitvi za mir, saj se boste tako združili z vsemi, ki molijo na enak način. Držite 

plašč miru nad vojno, ki je ujela človeštvo, in ga v urah boja razprite nad sočloveka. Se spomnite, da sem 

vam podaril večni mir in da sem vas imenoval Izrael, kar pomeni "močan"? - ljudje, ne izrinite iz svojega 
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srca spomina na to, kar sem vam razodel, in na bogastvo, za katero veste, da ga hrani vaš duh. Jakobu sem 

prerokoval, da se bo njegovo ljudstvo razmnožilo kot morski pesek in da bo prineslo mir narodom. Molite, 

ljubljeni učenci, in moja beseda se bo izpolnila v vas, saj ste del mojega ljudstva, katerega usoda je biti 

blagoslov med vsemi ljudstvi na zemlji. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 105  
1 Iz te besede boš sestavil knjigo, ki bo ostala na zemlji, da bodo ljudje lahko našli pot do 

duhovnosti. Mnogi med njimi bodo zanikali njeno resničnost, mnogi pa bodo tudi trdili, da so vse njene 

trditve pravilne. 

2 Iz roda v rod se bodo darovi Duha razodevali vedno močneje in jasneje, in to dejstvo, ki se bo 

pokazalo tudi pri najbolj dvomljivih in nevernih, bo pričevanje o resničnosti vsega, kar sem vam 

napovedal v preteklih časih in vam potrdil v tem. 

3 Ali se zavedate, s kakšno prodorno močjo je moja beseda zazvenela v tem času, ko se je oglasila v 

možganih nosilca glasu? Prav tako si ne morete predstavljati čudovitega dialoga med duhoma, ko doseže 

vrhunec. 

4 Ali se ne čudite, ko slišite opis duhovnega obraza s pomočjo daru vida ali preroške moči sanj? 

Resnično, pravim vam, da ste komaj zaznali drobec tega, kar bodo drugi videli v prihodnosti. 

5 Presenečeni ste bili nad darom intuicije in dar zdravljenja vas je osupnil; vendar je nujno, da 

zapustite dober zgled za duhovnike jutrišnjega dne. 

6 Čas, ki ga je napovedal Joel, ko bodo ljudje prejeli Božjega Duha v svojem duhu in telesu, je zdaj 

tu. Toda to je šele zora, zato morate vi, prvi učenci, pustiti dobro seme, da bodo vaša dela dober sad, ki bo 

opogumljal jutrišnje popotnike na njihovi življenjski poti, in ne kamen spotike, ob katerega se bodo 

spotaknili. 

7 Zaradi svetlobe, ki ste jo prejeli, ste med tistimi, ki bodo pravilno razlagali nauk, ki sem vam ga že 

razkril v preteklih časih. 

8 Temeljito preučevanje moje besede in njeno upoštevanje bosta najboljše duhovno delo, ki ga boste 

zapustili prihodnjim rodovom. Hvaležni vam bodo in blagoslovil vas bom. 

9 Vi, prvi v tej dobi, boste stebri, vodniki in varuhi tistih, ki bodo prišli za vami, in uživali v 

izpolnitvi svojega poslanstva. 

10 Živite, da bi rešili svoje soljudi, in jaz bom rešil vas. Spustite svoje čolne in pojdite iskat 

brodolomce, in ko boste videli, da valovi šumijo in postajajo nevarni, molite in takoj boste začutili plašč 

mojega miru nad svojim duhom. 

11 učenci, ne mislite, da so se moji glasniki, preroki, predhodniki in razsvetljenci pojavili samo v 

naročju izraelskega ljudstva, saj bi s tem zanikali mnoge moje glasnike, ki sem jih poslal v različne kraje 

na zemlji s sporočili luči, miru in ljubezni. 

12 Človeštvo je zemlja, v katero sejem seme ljubezni. To je bilo zalito z božansko roso, da bi ob setvi 

moje Besede našlo primerno polje, kjer bi obrodilo sadove. 

13 Kadar koli bo Božje razodetje razsvetlilo ljudi, sem jim poslal spremljevalce poti ali preroke, da jih 

pripravijo na to, da bodo to luč lahko prepoznali. Toda ne mislite, da so samo tisti moji glasniki, ki 

prinašajo sporočila za duha. Ne, učenci, vsakdo, ki seje dobro med ljudi v katerikoli obliki, je moj 

poslanec. 

14 Te glasnike lahko najdete na vseh poteh svojega življenja, tako v verskih skupnostih kot v znanosti 

- med ljudmi, ki vladajo, ali med tistimi, ki dajejo dobre nauke. 

15 Moj dober služabnik nikoli ne odstopi od poti, ki jo mora prehoditi; raje umre na poti, kot da bi se 

umaknil. Njegov zgled je seme luči v življenju njegovih bližnjih, njegova dela pa so zgled drugim. O, če bi 

le človeštvo lahko razumelo sporočila, ki mu jih pošiljam prek njih! Vendar ni tako, saj je veliko ljudi, ki 

imajo na svetu občutljivo poslanstvo, a se jim zgodi, da se oddaljijo od teh velikih zgledov in se podajo na 

pot, ki jim je bolj po godu. 

16 Imate vladarje, v katerih srcih ni pravičnosti in velikodušnosti, da bi upravljali svoje ljudstvo, ker 

jim gre za mizerni cilj moči in bogastva - ljudi, ki trdijo, da so moji predstavniki, a ne poznajo niti ljubezni 

do bližnjega - zdravnike, ki ne poznajo bistva svojega poslanstva, ki je usmiljenje - in sodnike, ki 

zamenjujejo pravico z maščevanjem in zlorabljajo zakon za škodljive namene. 

17 Nihče, ki hodi po krivih poteh in odvrača pogled od luči, ki jo ima v sebi kot svetilnik svoje vesti, 

nima pojma, kakšno sodbo si pripravlja. 

18 Obstajajo tudi tisti, ki so si prisvojili naloge, ki jim ne pripadajo, in ki s svojimi napakami 

dokazujejo, da nimajo potrebnega znanja za opravljanje nalog, ki so jih prevzeli sami. 
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19 Prav tako lahko najdete Božje služabnike, ki to niso, ker niso bili poslani v ta namen - ljudi, ki 

vodijo narode in niso sposobni usmerjati niti svojih lastnih korakov - učitelje, ki nimajo daru poučevanja 

in namesto da bi širili luč, zmedejo um - zdravnike, v katerih srcih ni čuta za sočutje ob bolečini drugega 

in ki ne vedo, da je tisti, ki ta dar resnično ima, Kristusov apostol. Ljudje so oskrunili vsa moja temeljna 

načela, zdaj pa je prišla ura, ko bodo vsa njihova dela obsojena. To je moja sodba, saj jo moram izvršiti 

jaz. Zato vam pravim: Pazite in izpolnite moje zapovedi ljubezni in odpuščanja. 

20 Ali sem vam povedal, da pripadate ljudstvu Izraela, lastniku božanskega semena? Delajte torej na 

sebi, da boste vredni nositi seme ljubezni, miru in svetlobe. 

21 Razmišljajte o lekcijah, ki sem vas jih danes naučil, da ne boste zašli s poti, ki sem vam jo določil, 

da ne boste prevzeli nalog, ki vam ne pripadajo, in da ne boste napačno uporabljali svojih sposobnosti. 

Kajti če po vsem, kar ste slišali v mojih naukih, storite napake, na katere sem vas opozoril, bo vaša sodba 

strožja od sodbe tistega, ki v svojem življenju ni poznal nauka take luči, kot ga vsebuje nauk, ki ste ga 

prejeli. 

22 Preljubi ljudje, množite se, vztrajajte in izpolnite svoje poslanstvo. 

23 Na poti duše sem prižgal luč, da ne bo zablodila in bo varno hodila po svoji poti - kot ovca, ki ve, 

kje je ovira. 

24 Ta luč, ki je luč duhovne vesti, razsvetljuje vrzel in odkrije volka, ko se skriva v goščavi. 

25 Vsi ljudje ne hodijo po varni poti. Veliko je izgubljenih, ki so se izgubili na svoji poti, tavajočih 

popotnikov, bitij brez določene smeri. Ko jim prekrižam pot in jih vprašam: "Kam greste? Kaj ali koga 

iščeš?" mi rečejo s povešenimi glavami: "Učitelj, ne vem, kam grem, kam me nosijo moje noge in kaj 

iščem." Potem sem jim rekel: "Hodite za menoj!" In ta beseda, ki je prodrla v njihovo srce, je bila dovolj, 

da je prižgala luč upanja, plamen vere, ki jim je vlil novega poguma, da so sledili moji poti. Od trenutka, 

ko so mi začeli slediti, so namreč začutili neznano moč, ki jih ni zapustila niti za trenutek in jim dala 

občutek brezpogojnega zaupanja v njihovo usodo. 

26 Želim, da vsi, ki slišite to besedo, razumete, da vam s povabilom na to pot ne ponujam le duhovnih 

zadovoljstev in užitkov, ampak tudi preizkušnje, lekcije in izkušnje sprave, da pa se obenem višja moč 

spušča, da bi okrepila tistega, ki je na preizkušnji, in da je ta moč palica, na katero se mora popotnik 

opirati na vsej življenjski poti. Ta moč vsebuje vse: vero, ljubezen, poslušnost in zaupanje. 

27 Učenci, ki začenjate slediti Učitelju, zavedajte se tega, da boste, ko se na vaši življenjski poti 

pojavijo preizkušnje, mislili: "Nanje sem že pripravljen, Učitelj me je nanje opozoril in z njegovo 

božansko pomočjo sem prepričan, da jih bom prestal." Resnično, pravim vam, če boste te lekcije izkoristili 

z močnim in vztrajnim duhom, boste ugotovili, da nobena preizkušnja ni zaman. Kajti tisto, kar je 

namenjeno človeku, kot tudi tisto, kar se kaže v družini, ali tisto, kar prizadene narod - vse to in vsako od 

tega ima globok pomen in pogosto velike življenjske lekcije. Kdo lahko v tem trenutku reče, da je prost 

preizkušenj? Nihče, saj je to čas duhovnega pokoja. 

28 Odprite oči za resničnost in se zavedajte odgovornosti, ki jo prevzemate, ko poslušate mojo besedo 

in postanete priče mojih manifestacij v tem času. 

Želim vam povedati, da se ne smete zadovoljiti s poslušanjem moje besede in zadovoljevanjem svojih 

duhovnih potreb, ne da bi mislili na potrebe drugih. To zadovoljstvo namreč ne bo popolno, če pomislite, 

da se ravno v trenutkih vašega duhovnega navdušenja milijoni vaših soljudi borijo, obupujejo ali padajo v 

ognju morilskih vojn. 

29 Moje učenje vas pripravlja na soočenje v prid miru in duhovnosti v svetu. Moj nauk vam pove, kaj 

morate storiti, da boste vsi sodelovali pri tem odrešilnem delu. Potem bo vaš duh vedno bolj doživljal mir 

in zadovoljstvo, ki ga doživljajo tisti, ki sodelujejo z menoj pri mojih delih ljubezni. 

30 Ne izgubite občutljivosti, ki jo je vaše srce pridobilo s poslušanjem Moje besede, ko se vrnete k 

materialnemu življenjskemu boju, kajti tam, na teh poteh, sočloveki čakajo na vašo besedo, ki vsebuje 

tolažbo, ali na rek, ki prinaša Moje sporočilo luči njihovim srcem. Če pa je tvoje srce spet postalo trdo, ko 

so se obrnili nate, ne boš mogel niti pogledati v notranjost tistega, ki je pri tebi iskal nekaj, kar ni tvoje, 

ampak je bilo namenjeno njemu: Moja luč, Moj mir, Moj balzam. 

31 Ne mislite, da lahko vaše pomanjkanje ljubezni do ljudi ostane nekaznovano, kajti če boste kršili 

svoje duhovne dolžnosti, se bodo množice, ko bodo vstopile v naročje vaših skupnosti in spoznale 
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sporočilo, ki ste jim ga prikrili ali zadržali, notranje spraševale, ali so to moji novi apostoli, medtem ko vas 

bodo drugi, ki bodo prodrli v moj nauk, poučili, kako izpolnjevati božja naročila. 

32 Tako vam moram govoriti, da ne bi zaspali in da vas ne bi presenetili v spanju. Kličem vas, da se 

borite, in zato vam dajem svoj zgled nenehne učinkovitosti. 

33 Nihče mi ne govori, da ima na svoji poti prevelike ovire, da bi lahko opravil svojo nalogo. Če 

namreč verjamete, da se noben list ne premakne z drevesa brez Očetove volje, morate tudi razumeti, da 

morate svoje poslanstvo opravljati preko ovir, ki jih imenujete ovire. 

34 Ne mislite si, da ste že s tem, ko ste na teh krajih, izpolnili svojo duhovno nalogo ali da ste mi že 

služili samo s tem, ko ste govorili o mojem nauku. Vaše področje delovanja je namreč tako široko in polno 

priložnosti za prakticiranje ljubezni na vaših poteh, da se vam ni treba naprezati, da bi našli primerne 

priložnosti za setev. Vendar na vse to niste bili pozorni, zato pravite, da je pred vami preveč ovir, da bi jih 

lahko izpolnili, saj niste dojeli vsega, kar vključuje vaša duhovna naloga. 

35 Ljubite, služite, bodite koristni, rešujte in tolažite, da bo vaše življenje lep zgled, praktična lekcija, 

da vas bodo ljudje posnemali. Potem boste izžarevali duhovno svetlobo svojim soljudem. Ko boste 

govorili o mojem nauku, boste izpolnili nalogo sejanja semena duhovnosti. Vendar to počnite s 

ponižnostjo in se zavedajte, da bo vsako delo, ki vsebuje nečimrnost, neplodno seme, ki ne bo nikoli 

vzklilo. 

36 Zagotavljam vam, da se bodo trda srca, o katerih mi govorite v svojih molitvah, zaradi vaše 

kreposti omehčala, če boste v svojem življenju delali s taktom, iskrenostjo in pravičnostjo, kot vam 

svetujem, in verjeli boste, da naprednemu duhu ni mogoče preprečiti, da bi opravil svoje poslanstvo, ker je 

nad vsemi malenkostmi tega življenja. 

37 Nikoli ne mislite slabo o tistih, ki vas ne marajo, in ne bodite zagrenjeni do tistih, ki vas ne 

razumejo, kajti tudi najbolj notranja čustva, ki jih imate do svojega bližnjega, prenesite nanj. 

38 V tem času vam ponujam toliko možnosti, da postanete moji učenci, da vam ni treba zapustiti 

svojih staršev, zakoncev ali otrok, da bi odšli v dežele, kjer boste širili moj nauk, niti vam ni treba pridigati 

z močnim glasom na ulicah in trgih, niti se vam ni treba bati, da bi vas ob koncu misijonarske dejavnosti 

neizogibno čakal krvavi lestenci. To pot sem prehodil jaz in moji apostoli, toda ta kri je očistila pot, da 

novi učenci ne bi bili ujeti na njej. Razumeti morate le duhovni pomen tega sporočila, da ga boste spoznali 

in na preprost način uporabili v svojem življenju, da boste resnično živeli mojo besedo. 

39 Duhu sem dal moč nad materijo, da bi iz preizkušenj izšel kot zmagovalec in dosegel končni cilj 

poti. Toda boj bo velik, saj je človek ustvaril edino kraljestvo na svetu, v katerega verjame, zato je uničil 

harmonijo, ki bi morala obstajati med njim in vsem, kar ga obdaja. S svojega ponosnega prestola bi rad 

vse podredil moči svoje znanosti in vsilil svojo voljo elementom in silam narave. Vendar mu to ni uspelo, 

saj je že zdavnaj pretrgal prijateljske vezi z duhovnimi zakoni. - Ko sem tukajšnjim ljudem povedal, da ga 

sile narave lahko ubogajo, so bili med njimi tudi takšni, ki temu niso verjeli, in povem vam, da imajo 

razlog za dvom, saj narava nikoli ne bo ubogala tistih, ki jo zaničujejo, sramotijo ali zasmehujejo. Po drugi 

strani pa bo tisti, ki zna živeti v skladu z zakoni duha in materije, torej tisti, ki živi v harmoniji z vsem, kar 

ga obdaja, v času svojega življenja postal eno s svojim Stvarnikom in bo postal vreden tega, da mu bodo 

elementi narave služili in ga ubogali, kot je to dolžnost vsakega otroka, ki uboga svojega očeta, Stvarnika 

vsega, kar obstaja. 

40 Nisem rekel, da je ta kongregacija tukaj dosegla potrebno duhovno raven, da bi se takšni čudeži 

lahko uresničili, niti da trenutno že dosega harmonijo med materialnim in duhovnim. Spodbujam jih le, naj 

si za ta cilj prizadevajo z duhovnostjo. 

41 Da bi vas spodbudil v vaši veri in vam dokazal resničnost Mojih besed, včasih z vami opravljam 

dela, ki jih imenujete čudeži in ki so le nagrada za tiste, ki so se znali umestiti v univerzalno harmonijo, 

četudi le za kratek čas. 

42 Zgodovinsko izročilo o prvih ljudeh, ki so prebivali na zemlji, se je prenašalo iz roda v rod, dokler 

ni bilo zapisano v Knjigi prve dobe. To je živa prilika o prvih ljudeh, ki so živeli na zemlji. Njihova čistost 

in nedolžnost sta jim omogočili, da so začutili božanje matere narave. Med vsemi bitji so vladali 

prijateljski odnosi in neomejeno bratstvo. Pozneje so človeške strasti odtujile ljudi od tega življenja, zato 

so se čutili prisiljene, da si z znanostjo prizadevajo za to, kar so izgubili zaradi pomanjkanja duhovnosti. 
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Tako je človeštvo prišlo do današnjih časov, ko mora za preživetje elementom in silam narave krasti vse, 

kar potrebuje za življenje. 

43 Ne prepovedujem vam uporabe znanosti, niti je ne obsojam. Hočem le, da bi ljudje s pomočjo 

mojega nauka razumeli, da obstaja višje znanje od tistega, ki ga poznajo in ki ga lahko dosežejo z 

ljubeznijo, ki je bistvo vseh mojih naukov. 

44 ljudje, kako vam ne bi rekel, da je čas, v katerem živite, zaznamovan z zmedo, saj vidim, da moji 

svetlobi ne pustite prodreti skozi temne oblake vaših misli? Pravim vam tudi, da bo moja luč zmagala, saj 

ni teme, ki bi se lahko uprla njenemu sijaju. Potem boste razumeli, da vas Oče v uri obiska ne bo nikoli 

zapustil. 

45 Mnogi ljudje so padli v globoko brezno materializacije, drugi so tik pred padcem, toda bolečina 

njihovega padca jih bo prebudila iz globokega spanca. 

46 To so tisti narodi, ki so po obdobju razcveta doživeli zaton in potonili v temo bolečine, 

pokvarjenosti in bede. Danes ne gre za en narod, temveč za celotno človeštvo, ki slepo teče proti smrti in 

kaosu. Moja pravičnost bo prizadela aroganco narodov. Spomnite se Ninive, Babilona, Grčije, Rima in 

Kartagine. V njih boste našli globoke primere Božje pravičnosti. 

47 Kadar koli so ljudje prevzeli žezlo moči in dovolili, da njihova srca napolnijo brezbožnost, 

aroganca in nore strasti, ter s seboj v izrojenost potegnili svoje narode, je moja pravica pristopila, da jim 

odvzame moč. Hkrati pa sem pred njimi prižgal baklo, ki osvetljuje pot do odrešitve njihovih duš. Kaj bi 

se zgodilo z ljudmi, če bi jih v trenutku preizkušnje prepustil njihovim lastnim močem? Obrnite oči k 

vsem narodom, ki so bili nekoč veliki, zdaj pa so v ruševinah. Ponovno bodo zacveteli, vendar jih ne bosta 

ponovno dvignila aroganca in želja po zemeljski veličini, temveč ideal, ki ga navdihujeta pravičnost in 

krepost, ki ju širi moj nauk. Iz njihovih ruševin bodo nastala nova ljudstva, ki bodo na ruševinah svojih 

cerkva in malikov resnično častila svojega Boga. 

48 Ponos je bil ponižan, greh je bil opran z bolečino, vendar ne pozabite, da je treba odstraniti še 

veliko madežev in da - ne glede na to, kako čisto bo življenje ljudi na zemlji - ta planet nikoli ne bo večni 

dom za duha. Kajti kdor to verjame, si slabo razlaga mojo besedo ali pa ne razume pravega smisla 

življenja. 

49 Ta svet bo vedno le začasni dom duše, le stopnja na poti do njenega očiščenja, razvoja in 

popolnosti. Življenje, ki vas čaka, da vas sprejme za vedno, je drugačno. 

50 V mojo navzočnost prihajajo bolni, propadli, duhovno revni, in medtem ko nekateri blagoslavljajo 

mojo voljo, se drugi spričo bolečine upirajo in svoje trpljenje pripisujejo božji kazni ali nepravičnosti 

usode. Potem vas moram osvoboditi vaše nevednosti in vam razkriti jedro resnice. 

51 Dokler živite v telesu, se vaša duša čisti temnih madežev iz preteklih življenj, zato vam je bilo 

treba vse to razkriti, da bi lahko potrpežljivo prenašali zemeljsko trpljenje. 

52 Od začetka človeštva je reinkarnacija duše zakon ljubezni in pravičnosti ter eden od načinov, s 

katerimi Oče izkazuje svoje neskončno usmiljenje. Reinkarnacija ni samo stvar tega časa, ampak vseh 

časov, in ne smete misliti, da sem vam to skrivnost razkril šele zdaj. Že v najzgodnejših časih je v človeku 

obstajalo intuitivno znanje o ponovnem utelešenju duše. Toda ljudje, ki so iskali materialistične znanosti 

in zaklade sveta, so dovolili, da jih obvladujejo strasti mesa, ki so otrdele tista vlakna človeškega srca, s 

katerimi človek zaznava duhovno, tako da so postali gluhi in slepi za vse, kar pripada duhu. Kaj jim bo 

koristilo, če bodo uprli oči v Pisma, ki vsebujejo Zakon in nauk, ki sem vam ju razodel v preteklih časih, 

če njihov um ne more prodreti v njihov pomen in njihovo srce ne dojame njihovega bistva? Zavedajte se, 

da sta čutnost in duhovna intuicija ljudi omajani, zato pri iskanju Moje resnice v teh besedilih običajno 

postanejo žrtve napačnih razlag. Svetlobo imajo pred očmi, a namesto da bi prodrli v bistvo nauka, se 

ukvarjajo s črkami, torej z zunanjo obliko, zaradi česar pogosto podležejo zmotam. Zdaj pa sem tu, da v 

skrivnosti in temne kraje vnesem svetlobo ter vas osvobodim zmede in zmot. 

53 Blagor tistim, ki so me klicali, saj so s tem dokazali svoje hrepenenje po ljubezni in spoznanju. 

Izkusili so, kako jim pomaga moja ljubezen, ki jim pomaga. Vendar se morate zavedati, da v tem času ne 

morete naenkrat prejeti vsega, kar želite vedeti. Da bi prejeli vse, po čemer hrepenite, morate moliti, 

meditirati in živeti po mojih naukih. 

54 Tako človek, ki išče luč spoznanja v naravi, kot tisti, ki išče Mojo modrost v duhovnih razodetjih, 

mora sam prehoditi pot, po kateri bo našel vse tiste resnice, ki jih ne more odkriti po drugih poteh. Ravno 
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zato sem poslal vašo dušo, da bi tu na zemlji živela eno življenje za drugim, da bi s svojim razvojem in 

izkušnjami odkrila vse, kar je v njej in v tem, kar jo obdaja. 

55 Če želite, temeljito preučite moje besede, nato pa proučite in opazujte življenje z njihovega vidika, 

da boste lahko ugotovili resnico, ki jo vsebuje vse, kar sem vam povedal. 

56 Občasno se vam bo zdelo, da obstaja nasprotje med tem, kar vam govorim danes, in tem, kar vam 

je bilo razodeto v preteklosti, vendar ni tako. V zmoti so ljudje. Toda zdaj bo vse postalo jasno. 

57 Če se zaradi takšnega razumevanja mojega nauka počutite napadene, ne skrbite, kajti resnično vam 

pravim, da še nihče ni v pravem spoznanju, zato vam nihče ne more dokazati, da je že prodrl v jedro 

resnice. 

58 Učite se mojega nauka, z molitvijo pridobivajte svetlobo, naredite dobroto za normo svojega 

življenja in izkusili boste, kako vas bodo v trenutkih, ko boste to najmanj pričakovali, presenetili navdihi 

in misli, ki so prava razodetja mojega Duha. 

59 Ko začutite, da vas dosežejo navdihi, ki izvirajo od mene, se pokažite v ponižnosti, da se ne bi 

imeli za večje od drugih in da bi z ljubeznijo, s katero sem vam poslal svojo svetlobo, to delili s svojimi 

bližnjimi. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 106  
1 Učenci, tu je vaš Učitelj. Odstrl bom od vas tančico mnogih skrivnosti. Prosite, prosite in dano 

vam bo. Toda ne sprašujte me za več, kot morate vedeti. 

2 V preteklih časih vam nisem mogel razkriti skrivnosti, ki vam jih razkrivam v tem tretjem obdobju, 

ker vaš duh ni bil sposoben razumeti ali dojeti več, kot mu je dopuščal njegov duhovni razvoj. Toda moja 

beseda je ista - nespremenljiva, večna. To je vaš duh, ki se je rodil, raste in se razvija, dokler ne doseže 

popolnosti. Božanski Duh nima začetka in ne bo imel konca, je nespremenljiv. 

3 Vaš duh je del ljudstva, ki sem ga uporabil kot sredstvo ali instrument za posredovanje svojih 

velikih naukov človeštvu. Oče je temu ljudstvu dal tri razodetja: Prva lekcija je bil Zakon pravičnosti v 

prvi dobi, v zgodnjem otroštvu tega ljudstva; druga lekcija je bil Zakon ljubezni, razodet v drugi dobi, ko 

je ljudstvo komaj doseglo duhovno mladost; tretja lekcija je ta, ki vam jo dajem v sedanji dobi, ki sem jo 

poimenoval "tretja doba". V njem vam v celoti razkrivam duhovni zakon - zakon, ki zajema vse, kar vam 

je bilo prikazano v preteklosti, in vse, kar mora vedeti in posedovati vaš duh. Duhovno ste dosegli čas 

mladosti. 

4 Ker se nenehno razvijaš, zakaj bi ti moral vedno prinašati isto lekcijo? Zato vam moja skrita 

modrost v vsaki dobi razkriva globlje skrivnosti. 

5 Zaradi materializma in zla, ki prevladujeta v tem času, dvomite, da imate dovolj duhovnega 

razumevanja, da bi razumeli moje nove nauke, jih izpolnili in živeli po njih. Vendar vam pravim: onkraj 

materializma človeštva, njegove bede, pokvarjenosti in težnje po moči je duh, ki je prehodil dolga 

potovanja razvoja in težkih bojev in ki samo čaka na trenutek, da bo odvrgel svoje lažno oblačilo in se z 

močjo podal na pot pravičnosti in ljubezni, ki pripada duhu. 

6 Človeška znanost je materializiran izraz duhovnih sposobnosti, ki jih je človek dosegel v tem času. 

Človekovo delo v tem času ni le rezultat intelekta, temveč tudi njegovega duhovno-duševnega razvoja. 

7 Mojster, ki je srečal svoje učence v duhovni mladosti - že tako pripravljene, da bodo razumeli 

novo lekcijo -, bo združil tri božanska razodetja v eni knjigi kot oporoko ljubezni do človeka. Razlog, 

zakaj se imenujete trinitaristi, je v tem, da v svojem duhu nosite seme teh treh obdobij učenja. Kljub temu 

mi v tem času ne bodo vsi sledili, niti vsi, ki me poslušajo, saj se niso vsi prebudili in niso razumeli, kako 

uporabiti preizkušnje, ki so jih doživeli v svojem življenju. Obstajajo tisti, ki so brezbrižni do duhovnih 

naukov, tisti, ki ostajajo v stagnaciji, tisti, ki so ujeti v zmoto, vendar je vsakomur namenjen čas, ko se bo 

prebudil in slišal glas svoje vesti. 

Tisti, ki so v tem času trepetali ob poslušanju Moje besede, so bili tisti, ki so nestrpno pričakovali Mojo 

novo manifestacijo in se spominjali Moje obljube, da se bom vrnil, tako kot izgubljeni popotnik v globoki 

noči čaka na svitanje, da bi našel pot in nadaljeval pot. 

8 Moj glas, ki ga danes slišim v tej materialni obliki, se kmalu ne bo več slišal in takrat bom zagledal 

sadove svoje setve v vaših delih. 

V vsakem od vas bom pustil "žitni klas" in "sad", da boste imeli kruh, ko boste začutili lakoto ali ko se 

vam bo približala (duhovno) revna oseba s prošnjo, in ne boste rekli Očetu, da je odšel in vas pustil brez 

dediščine. 

Želim, da se v teh časih, ko čutite potrebo po mojih božanskih darovih milosti, zatečete v svojega duha 

in pri njem poiščete pomoč, saj boste tam našli mnoge zaklade, ki jih je vanj položila moja skrbna 

ljubezen. Našli boste tudi veliko mojega semena, ki čaka, da pripravite polja za setev. Naučil sem vas 

obdelovati ta polja in paziti na seme. Jutri bo vaš duh obrodil sad svojih del kot žetev, vredno, da jo 

ponudite Očetu in shranite v njegovih shrambah. 

9 Prišlo bo kratko obdobje, ko se bo zdelo, da je moja beseda, dana v tem času, izginila z obličja 

zemlje. Tedaj si bodo ljudje začeli izmišljati duhovne nauke, učiti nove zakone in zapovedi. Imenovali se 

bodo učitelji, apostoli, preroki in božji glasniki, in pustil jim bom govoriti in sejati nekaj časa. Dovolil jim 

bom, da posadijo svoje seme, da bodo ob žetvi sadov vedeli, kaj so posejali. Čas in sile narave bodo šli čez 

njihovo setev in njihovi koraki bodo kot sodba za vsakega od teh človeških sinov. 

10 Svet mora spoznati prevaro, da bi lahko spoznal resnico. Takrat se bosta resnica in bistvo življenja, 

ki sem vam ju predal v tem času, v vsej svoji čistosti in duhovnosti ponovno dvignila med ljudi. 
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11 Oglejte si ljudi, ki vodijo narode, ustvarjajo doktrine in jih vsiljujejo ljudem. Vsakdo razglaša 

prednost svojega nauka, vendar vas sprašujem: Kakšni so sadovi vsega tega? Vojne, ki so s seboj prinesle 

osiromašenje, trpljenje, uničenje in smrt. To je bila žetev, ki so jo zagovorniki takšnih teorij poželi tukaj 

na zemlji. 

Upoštevajte, da nisem nasprotoval svobodi človekove volje, čeprav vam moram povedati, da brez 

poseganja v to svobodo vest nenehno nagovarja srce tistega, ki se oddaljuje od pravičnosti, ljubezni in 

razuma. 

12 Tudi v človeškem življenju bom poskrbel, da bodo ljudje razumeli, kakšni so sadovi njihove setve, 

tako da bodo posledice njihovih dejanj prej ali slej prišle na dan kot njihovi sodniki. Po tej sodbi me bodo 

vsi iskali in takrat bodo odkrili, da se moja beseda prilagaja ljudem vseh starosti in kultur. Božja beseda, 

moj nauk, namreč ne pripada določenemu obdobju, saj je večna. 

13 Moja navodila dajejo duhu moč, da premaga vse preizkušnje; njihovo število je zapisano v usodi 

vsakega bitja. Zakaj bi se jih izogibali? Zakaj bi obupali pred goro, ki se dviga pred vašimi očmi? Ali ne 

veste, da boste po premagovanju teh ovir dosegli cilj, ki ga iščete? 

14 Koliko slabosti še vedno vidim v tvojem telesu - slabosti, zaradi katere pogosto bogokletno 

govoriš. Ko se sile narave pokažejo kot grobe, preklinjate; ko vaše telo prizadene bolečina, obupate; ko 

vas bremeni delo, izgubite potrpljenje; celo vročina in mraz vas razjezita, nočna tema pa v vas vzbudi 

strah. Kako naj ne obupate, ko se pustite voditi zahtevam mesa, ki poraja nižje strasti? Kdaj boste končno 

postali moji dobri učenci, ki s svojimi deli ljubezni pričujejo o resnici mojega nauka? 

15 Biti Kristusov učenec ne pomeni, da se morate preveč oddaljiti od zemeljskega. To pomeni, da se 

morate ločiti od slabega in odvečnega, vendar se ne smete odvrniti od svojih zemeljskih dolžnosti in 

užitkov. Ne želim, da bi bili fanatiki ali sužnji duhovnega, dokler ste še v mesu. Dober Jezusov učenec je 

tisti, ki zna dati Bogu, kar je Božjega, in "cesarju", kar je "cesarjevega". 

16 Moje ljudstvo čaka težko soočenje, saj bo na svoji poti naletelo na visoko stopnjo razvoja 

človeškega duha in intelekta. Prav zato želim, da se v tem času mojega oznanjevanja razvijate, da vas 

nihče ne bi mogel prevarati. Popolnoma zaupajte v mojo besedo, saj veste, da vsebuje več modrosti kot 

razum učenjakov in znanja, ki ga ni mogoče najti v vseh knjigah na zemlji. 

17 Vztrajno sejte ljubezen in mir; tako boste pripravili svojo duhovno pot, in ko se bo smrt nenadoma 

približala vašemu telesu in bo duh že prehodil velik del svoje poti, bo poln blaženosti videl, kako visoko 

so ga dvignile zasluge njegovih del ljubezni do sočloveka. 

18 Ljudje, zavedajte se, da s tem, ko se poglobite v moj nauk, opuščate stare navade in običaje, saj 

vstopate v novo, čistejše in bolj duhovno življenje. To je nov svet, ki se poraja iz dna vašega srca. 

19 Koliko skrivnosti je razvozlala moja beseda in koliko napačnih razlag sem popravil. Prav tako 

boste morali iti na poti sveta in razložiti moj zakon svojim soljudem. Pravim vam: Odšel boš, kajti nihče 

ni prerok v svoji deželi, sam sem moral zapustiti Nazaret, kjer sem živel, da bi našel vero tam, kjer so me 

imeli za tujca, kjer o meni niso hoteli reči: "Ta človek, ki se imenuje 'Božji Sin', je sin Marije in tesarja 

Jožefa." 

20 To vam govorim zato, ker so med vami, ki ste prejeli moje duhovne darove, tudi taki, o katerih so 

dvomili celo njihovi starši, otroci ali bratje in sestre. Med vami so tisti, ki so jih zaradi pričevanja o mojem 

nauku imenovali čarovniki, zaklinjevalci, podobni meni. Ne pozabite teh besed, kajti nekateri bodo morali 

ostati v svoji ožji domovini, drugi pa jo bodo morali zapustiti in tudi svoj narod, da bi ponesli mojo besedo 

drugim ljudstvom. 

21 Ta narod, ki ga je trpljenje naredilo rodovitnega, je sprejel moje seme in to je vzklilo; toda ne 

mislite, da imate to luč samo vi. Če boste moj nauk ponesli drugim narodom, boste videli, kako hitro bo 

vzklil in se razširil. V teh deželah boste preroki in glasniki, zato boste našli vero. 

22 Moja luč se širi od enega konca zemlje do drugega in osvetljuje celotno vesolje. Svetloba 

Božanskega Duha je jezik, ki govori vsem bitjem. Vi kot ljudje sprejemate mojo besedo s človeškim 

razumom. Tistim, ki jih imenujete angeli, dovolim, da jih doseže moj glas v obliki božanskega navdiha; v 

vsakem svetu ali duhovnem domu se slišim in se razumem glede na stopnjo razvoja njegovih prebivalcev. 

23 Z vami želim govoriti tako, kot govorim z angeli - ne zato, ker bi imeli njihovo čistost, ampak 

zato, ker želim, da bi uživali to milost in bili vedno bolj podobni tem bitjem v njihovi veličini. Dialog med 
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duhom in duhom bo zbližal vsa bitja in vse svetove. Vendar morate biti pripravljeni razumeti drug 

drugega, zato vam dajem en sam jezik, eno samo luč, eno samo vrsto dialoga: pravo ljubezen. 

24 Za vas se začenja doba duhovne komunikacije. Pot, ki jo morate prehoditi, je dolga in veliko časa 

bo minilo, preden boste videli, da ta dar doseže svoj zenit, vendar boste od prvih korakov in ob vsakem 

naslednjem našli spodbudo za nadaljevanje poti. 

25 Ali niste bili navdušeni nad Mojo manifestacijo skozi človeški glas? Ali niste bili navdušeni nad 

prisotnostjo duhovnega sveta s pomočjo sposobnosti razumevanja? To so bili namreč pripravljalni koraki 

za duhovni dialog, ki ga boste dosegli pozneje. In v trenutkih, ko v tišini svoje molitve iščete moj glas, ali 

nista mir, ki ga čutite, in navdih, ki ga prejmete, blagodejna? 

26 Vi veste za čase miru, ki bodo prišli, ker ste prejeli Moj navdih in Moja razodetja; toda nekateri, ki 

me v tem času niso slišali, sanjajo in hrepenijo po univerzalni harmoniji, ne da bi vedeli, ali bo prišla do 

vas; v njih govori slutnja. 

27 Celo znanstveniki slutijo izmenjavo idej prek duhovnih darov, saj so pri svojem nenehnem 

raziskovanju in prodiranju v človekovo notranjost odkrili obstoj bitja, ki sicer pripada drugemu svetu, 

vendar živi v človeku: duše. 

28 Danes vam vsem sporočam: Po tej poti hodite premišljeno in previdno, da z nje ne skrenete. 

Spremljajte in molite na svoji življenjski poti, da boste dosegli cilj, in vaša blaženost bo zelo velika, ko bo 

Oče spregovoril in ga bo slišalo in razumelo vse duhovno vesolje, vi pa boste enako razumeli drug 

drugega. 

29 Želim, da v svojem srcu občutite ljubezen svojega Očeta; ta ljubezen izžareva iz mojega Duha. Ker 

pa še niste dosegli prave duhovne združitve, vam govorim prek teh bitij v preprostem in vsem 

razumljivem jeziku. Moja volja je, da vam svojo Besedo predstavim v največji preprostosti, da boste 

zlahka odkrili njeno bistvo in se ne boste izgubljali v zmedenem toku besed, ki je večinoma nekoristen. 

30 Očistite svoje misli in prečistite svoje ustnice, da bo, kadarkoli boste morali razložiti Moj nauk, iz 

vaših ust prihajal kristalno jasen tok Moje besede, ne da bi bila vaša beseda pomešana z veličastnimi 

izrazi, ki ji odvzemajo preprostost in moč. Če bi Moj duhovni nauk razlagali z znanstvenimi ali 

filozofskimi izrazi, ne bi naredili vtisa na svet, vaši soljudje vas ne bodo razumeli in ne boste izrazili prave 

predstave o tem, kaj je Moj nauk. Ko sem v Jezusu spregovoril svetu, nisem uporabljal jezika učenjakov, 

filozofov ali znanstvenikov, da bi vam govoril o nebeškem kraljestvu. Uporabil sem najpreprostejše izraze 

vašega jezika, saj ti najbolje izražajo nadnaravne stvari. Uporabljal sem prilike in se skliceval na predmete, 

ki so vam bili znani, da bi prek njih spoznali pomen duhovnega življenja. 

31 Resnično, povem vam, da se Jezusu ni bilo treba ničesar naučiti od ljudi, saj potem ne bi bil Božji 

učitelj, ampak učenec ljudi. Če je kdo rekel, da so Kristusa učili teologi, teozofi ali modreci, ne govori 

resnice. Pred Kristusom in v času, ko je živel na zemlji, namreč ni bilo nobenega nauka, ki bi ga naučil, da 

je prišel na svet, živel in umrl, kot je to storil. Prav tako pa vam pravim, da se nebeških naukov ni mogoče 

naučiti iz sveta in da je to, kar je učil Jezus, resnica, ki velja v večnem kraljestvu Duha. 

32 Tako kot ljudje želijo zapletati preprosto, želijo tudi v božanskem odkriti sestavo in snovi, ki so 

lastne materialni naravi. Njihovo začudenje bo veliko, ko bodo odkrili, da je duhovno ali božansko brez 

snovi in oblike celota, začetek in konec, resnica, večnost. 

33 Ljudje so se vedno preveč ukvarjali s slavo zemlje, da bi razmišljali o pomenu molitve in duhovne 

kontemplacije tistega, kar je onkraj tega življenja, da bi lahko odkrili svoje lastno bistvo. Kdor moli, 

govori z Očetom, in ko prosi, takoj dobi odgovor. Nepoznavanje duhovnega je posledica pomanjkanja 

molitve. 

34 ljudje, ker na tej zemlji niste mogli odpraviti zmede babilonskih jezikov, ker se rase niso znale 

združiti niti ljubiti, bom združil svojo družino v duhovnem domu. Trdovratni in zagrizeni grešniki bodo 

prišli pred mene v duhovnem svetu, in ko bodo prejeli sodbo, bosta njihovo razsvetljenje in kesanje tako 

velika, kot je bil velik njihov greh na zemlji. 

35 Molite za tiste, ki odhajajo od vas in se odpravljajo v onstranstvo, kajti vsem ne uspe najti poti, vsi 

se ne morejo duhovno dvigniti in vsi ne dosežejo miru v kratkem času. 

36 Nekateri živijo duhovno pod prisilo materialnega življenja*, nekateri trpijo zaradi silovitih 

obžalovanj, drugi so otrpli in so skupaj s svojimi telesi pokopani pod zemljo, tretji pa se ne morejo ločiti 
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od svojih ljubljenih, od tistih, ki so ostali na svetu, ker jih žalovanje, sebičnost in človeška nevednost 

zadržujejo, vežejo na materijo in jih prikrajšajo za mir, svetlobo in napredovanje. 
To pomeni, da duše umrlih še vedno živijo na zemlji v zablodi, da so še vedno doma kot človeška bitja v 

materialnem svetu. 

37 Dovolite dušam, ki so še vedno na tem svetu, a ta še ni njihov, da gredo naprej; naj se odrečejo 

dobrinam, ki so jih imele in ljubile v tem življenju, da bodo lahko dvignile svoje duše v neskončnost, kjer 

jih čaka prava dediščina. 

38 Ne obžalujte in ne razmišljajte več o slabih dejanjih tistih, ki so preminuli. Ne želite, da bi pred 

vami klečali in vas nenehno prosili za odpuščanje. 

39 Kako slepo je človeštvo! 

40 Spoznajte sebe in mene, da se boste naučili hoditi po poti ljubezni in delati dela, vredna mene. 

Glejte, hočem, da veliko veste o meni, da boste postali podobni svojemu Očetu. 

41 Vsi morate priti k meni, nekateri prej, drugi pozneje, a vsi boste prišli. Drugače tudi ne more biti, 

saj ste vsi iskre Moje božanske svetlobe, saj ste del Mene samega. Naučite se od mene ljubiti in odpuščati 

ter tako izpolnite zapoved, ki vam pravi: Ljubite drug drugega. 

42 Želite, da vam vedno odpustim, vendar se z odpuščanjem sočloveku ne mudi ali pa ga noče 

odpustiti! Zakaj si želiš propasti v breznu, čeprav imaš v svojem duhu tako velike sposobnosti? 

Moja beseda prihaja v tem času, da razsvetli vaše misli. V knjigah ste iskali resnico in našli le zabavo 

za um, ne pa koristi za duha, ne hrane ali spodbude, ki bi vas podpirala v vaši šibkosti ali izčrpanosti. 

43 Svoje besede vam ne dajem v znanstveni ali jezikovno izbrani obliki, da bi jo lahko razumeli. Toda 

v svoji preprostosti skriva velike zaklade modrosti in svetlobe za ljudi. 

44 Ker ste me tako zelo iskali in je vaše srce čakalo name, sem zdaj tu, da izpolnim svojo obljubo, da 

se bom vrnil k vam, in odgovorim na vašo gorečo željo, da bi me slišali. 

45 Moj božanski duh vas spremlja povsod po svetu, kot da bi bil senca vašega telesa. Dal sem vam 

spoznati veselje in tudi žalost, želel sem, da izkusite boj in mir, da poskusite in spoznate vse. Toda nekaj 

ste zaman iskali na tem svetu, a tega niste mogli najti, ker to nekaj lahko najdete samo pri meni: Moja 

modrost. Zato je vaš duh, ko me je slišal, začutil, da je končno našel, kar je iskal: resnico. 

46 Da, ljudje, jaz sem vaš začetek in konec, jaz sem Alfa in Omega, čeprav z vami še ne delim ali 

vam ne razkrivam vseh lekcij, ki jih še vedno pripravljam za vašega duha in jih boste doživeli šele, ko 

boste že zelo daleč od tega sveta. V tem času vam bom razkril veliko novih lekcij, vendar vam bom dal 

tisto, kar ste sposobni imeti, ne da bi si pripisovali svojo veličino ali se pred ljudmi razkazovali s ponosno 

superiornostjo. Saj veste, da tisti, ki je nečimrn glede svojih del, jih uniči prav zaradi te nečimrnosti. Zato 

sem vas naučil delati v tišini, da bodo vaša dela obrodila sadove ljubezni. 

47 Zavrnite laskanje, saj je to orožje, ki bo uničilo vaša plemenita čustva. To je meč, ki lahko ubije 

vero, ki sem jo prižgal v vaših srcih. 

48 Kako lahko dovolite ljudem, da uničijo oltar, ki ga imate v svojem bistvu? 

49 Vem, da so se v naročju tega ljudstva zgodila velika dela, a dovolj je, da vem, tudi če so vaša 

imena v svetu neznana. 

50 Samo jaz vem, kakšna je resnična vrednost vaših del, saj jih ne morete oceniti niti vi. Včasih se 

vam bo majhno delo zdelo zelo veliko, pri drugih pa se sploh ne boste zavedali, da so njihove zasluge 

prišle do mene. 

51 Postanite močni v ponižnosti, v človeškem dostojanstvu in ne boste propadli. Za to sem vam dal 

orožje. Borite se in ne boste izgubili niti ene bitke. Lovor, ki bo krasil tvoje čelo, bo poljub ljubezni 

tvojega Očeta. 

52 Ko ste se rešili letargije, ne zapadajte nazaj vanjo. Ne bodite kot nezveste Device, ki niso vedele, 

kako z gorečimi svetilkami pričakati ženina. Če je bilo vaše prejšnje prebujenje grenko, naslednje ne bo 

primerljivo. 

53 Varujte svojo dediščino in nihče vam je ne bo iztrgal, kajti človek nima moči, da bi oropal darove 

Duha. 

54 Ljudje, kratki so trenutki moje navzočnosti med vami, ko vam po tej besedi dajem svoja navodila. 

Preden pa odidem, vam želim zapustiti svoj nauk kot zaklad, kot zapuščino resnice in ljubezni, da bi vas 
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vedno, ko se boste zaradi svoje materialne revščine in skromnosti počutili zelo majhne v primerjavi s 

človeštvom, zavedanje, da imate dediščino neskončne duhovne vrednosti, spodbudilo, da bi brez 

sramežljivosti dvignili svoj obraz in brez zadržkov odprli svoje ustnice ter posredovali mojo besedo. To je 

edina veličina, ki vam jo želi Moja volja: veličina duha. 

55 Če bi le razumeli, da imajo številna človeška bitja, ki jih vidite uboge - nekateri so slepi, drugi 

gobavi, tretji stradajo - pogosto več svetlobe in zrelosti v duhu kot tisti, ki se ponašajo z zdravjem, močjo 

in učenostjo! Zato si ne prizadevajte za zlato, časti ali domove. Prizadevajte si za mir, zdravje in vrline. 

56 V mojih visokih načrtih je predvideno, da boste voditelji in svetovalci ljudi. Delajte na sebi, da 

boste postali vredni prinašati Očetovo seme v srca ljudi. Mogočna "drevesa" se bodo množila; z njih bom 

odrezal veje, ki jih bodo moji delavci prinesli v pokrajine, kjer so moji otroci že dolgo hrepeneli, da bi 

slišali mojo besedo. 

Moja učenja so podrobna, ker me množice ljudi prosijo, naj jim govorim, razlagam, da bi pozabili na 

trpljenje in bedo sveta, zato ostajam med njimi dlje časa, ne da bi občutili, da jim čas mineva ali da so 

utrujeni. Le tako boste moje nauke končno sprejeli za svoje ter razumeli in doumeli njihov pomen. 

57 Kako veličastno bo, ko se bodo te množice v svoji preprostosti in ponižnosti odpravile na pot, da bi 

ponesle dobro novico te dobe, tako polno duha in morale! Očetom, ki so se znašli v vlogi sodnikov svojih 

otrok, naj jim odpustijo in jih ljubijo; matere, ki so odklanjale svoje otroke in jim odrekle svoje naročje, 

naj razširijo roke in stisnejo svoje otroke k srcu, da bodo tudi oni ljubili; otroke pa opominjaj, naj se ne 

dvigajo proti svojim staršem, ki jih bodo spoštovali, ker starši zasedajo moje mesto na zemlji. Kako bi se 

lahko duša brez pravičnosti razvijala navzgor? 

58 Jutri boste morali učiti in svoje besede potrditi z dejanji. Toda že zdaj dajte svojim življenjem višjo 

moralo, obnovite svoje domove in združite svoje družine. Naj gre oče iskat svojega otroka, ki je pobegnil 

od doma, in naj se otroci vrnejo k tistemu, ki jih je zapustil. Naj se žena vrne v objem svojega sopotnika, 

mož, ki je zanemaril svoje dolžnosti, pa naj poišče sopotnika in naj si ustvarita novo in boljše življenje. 

59 Očetje in matere, danes bolje kot kdaj koli prej razumete svojo odgovornost do moje pravičnosti! 

Kajti bitja, ki jih imenujete otroci svoje krvi, so duše, za katere ste odgovorni meni. 

60 Želim, da bi bilo občestvo vaših src vrt, kjer bi cvetele te vrtnice in lilije. Pripeljite ljudstvo, da bo 

slišalo mojo besedo, pripeljite ga na pojedino, ki jo bom sam pripravil pred njim. Resnično, povem vam, 

odšli bodo okrepljeni, ker so jedli kruh resničnega življenja in pili vino moje milosti. 

61 Kdor bo jedel ta kruh, ne bo nikoli več lačen. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 107  
1 Ohranite mojo očetovsko besedo v svojih srcih, da bo kot svetel svetilnik v notranjosti vašega 

bitja. Od tam bo usmerjala vaše misli, besede in dela in ta luč bo živela v vaši duši, tudi ko bo vaša telesna 

lupina umrla. 

To je čas, ko se ljudje prebudijo v lepotah duha, ko se začnejo zanimati za večno in se vprašajo: 

"Kakšno bo življenje, ki nas čaka po smrti?" Kdo se še ni spraševal - pa naj bo še tako neverjeten -, ali ni v 

njem nekaj, kar presega telesno materijo? Resnično, povem vam, da ni nikogar, ki ne bi slutil te skrivnosti 

in ki ne bi niti za trenutek premišljeval o tem, kar je nedoumljivo. Nekateri se sprašujejo o skrivnosti 

duhovnega življenja, ki se zdi oddaljena, a je v resnici pred vašimi očmi; drugi se sprašujejo o njej, tretji 

pa jo zanikajo. Nekateri govorijo, ker mislijo, da vedo vse, drugi molčijo in čakajo, toda kako malo je 

tistih, ki resnično vedo nekaj o onstranstvu. 

2 Kot otrok Jezus, ki je postavljal vprašanja učiteljem postave, ki mu niso mogli odgovoriti, se Moj 

Božanski Duh v tem času nevidno pojavlja pri teologih, filozofih, tistih, ki se potikajo v neznano, in na 

Moja vprašanja o duhovnem življenju - če ne utihnejo, odgovarjajo lažno. Tisti, ki vedo nekaj o tem, kaj 

vsebuje moja skrita modrost, so ponižni, tisti, ki živijo duhovno življenje. Vendar se Moja svetloba kot 

rosa nenehno spušča na vsak organ uma kot sporočilo, ki mu razkriva Mojo resnico. Če bi vprašal tiste, ki 

trdijo, da imajo Moj zakon in Moj nauk, katere od Mojih prerokb so se uresničile in katere ne, mi tudi oni 

ne bi zadovoljivo odgovorili. 

3 To je čas, ko se utelešeni in ne več utelešeni duh iščeta in zbližujeta. Brezno, ki zeva med njima, 

začne izginjati. Ko se bodo duhovi vseh svetov lahko približali drug drugemu v resnični ljubezni, bo to 

pomenilo poveličanje Očeta v vsakem bitju. 

Nevednost ljudi mi še danes povzroča bolečino. O, če bi le lahko namesto žalovanja ob odhodu svojih 

ljubljenih slišali njihove glasove v globinah svojega srca! Namesto žalovanja, ki je tema, bi bila svetloba! 

Zato sem vam nekoč rekel: "Naj mrtvi pokopljejo svoje mrtve." Sprašujem vas: "Imate mrtve?" - Kar je 

mrtvo, ne obstaja več. Če pa duše, ki mi jih priporočate, obstajajo, je to zato, ker so žive. Koliko vas želi, 

da bi med vami odšli tisti, ki ste jih videli, ne da bi hoteli razumeti, da hrepenijo po tem, da bi bili z njimi v 

onstranstvu! To, kar imenujete "smrt", očitno ločuje tiste, ki prehajajo, od tistih, ki ostajajo tukaj. Vendar 

jih povezuje večna vez: duhovno bratstvo. 

4 V večnosti se bo duhovna družina, ki jo sestavljajo Oče in njegovi otroci, ponovno združila. Ker na 

tej zemlji babilonsko seme še vedno rodi sadove nesoglasij med Božjimi otroki, bom v onstranstvu združil 

svojo družino. Nihče ne bo manjkal in v mnogih primerih bodo največji grešniki prvi prišli (v moje 

kraljestvo), ker jih bosta njihovo kesanje in prenova očistila in jih prej pripeljala k meni. 

Toda vedeti morate, da med vami živijo številne duše v zmedi, druge pa opravljajo žalostne naloge 

sprave. Med njimi so tudi tisti, ki jim pravite sorodniki. Kako jih lahko pripravite do tega, da vidijo 

svetlobo in se osvobodijo svojih verig? Kako jim lahko pomagate, da se dvignejo? Z molitvijo zanje, da bo 

ta molitev duhovni glas, ki jih bo prebudil, razsvetlil in vodil k meni. Spominjajte se jih z ljubeznijo in 

vaše molitve bodo kot balzam na njihovo trpljenje. Naj vedo, da živite po mojem zakonu, da jim bosta vaš 

zgled in vpliv pomagala. Vendar ne mislite samo na tiste, od katerih ste prejeli kakšno korist; mislite tudi 

na tiste, ki so nevidno okoli vas in ki jih na zemlji niste poznali. Dejanja hvaležnosti so lepa, vendar je v 

mojih očeh bolj zaslužno, če dajete, ne da bi prej kaj prejeli. Če pa se lahko spomnite in odpustite tistemu, 

ki vas je prizadel, brez zamere, ste si vzeli za zgled svojega Učitelja in vaše odpuščanje, ki je izraz 

ljubezni, bo prineslo odrešitev tistemu, ki ste mu ga namenili. 

5 Oče prodre v notranjost vašega srca in vam reče: Spoznajte sebe in spoznali boste svoje bližnje. 

Preden sodite bližnjega, sodite sebe. Vzemite si me za zgled in hodite po mojih stopinjah. 

6 Vedno me prosite za odpuščanje za svoje prestopke, ne da bi odpustili tistim, ki so vas prizadeli. 

7 Dolgo ste iskali luč resnice na poteh in v knjigah (sveta), a niste našli prave duhovne hrane, temveč 

le osvežitev za um. Danes imate mojo resnico, ki vam govori o resničnem življenju. 

8 Prišli ste v revščino teh krajev srečanja, in ko ste v njih slišali to preprosto besedo - saj njeni stavki 

niso ne izbrani ne znanstveni -, ste v svoji duši začutili čustvo in spoznali, da ste priča božanskemu 

razodetju. Videl sem vaše hrepenenje po svetlobi in vam omogočil, da vidite tisto, po čemer ste tako 

hrepeneli. Naredil sem te, da si hodil po vseh poteh, da bi na tej končno našel resnico. 
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9 Za preprostostjo in neopaznostjo, s katero vam govorim, se skriva znanje o vseh stvareh. Ko boste 

prišli do bistva besede, boste odkrili, da je njeno bistvo Alfa in Omega, začetek in konec vsega 

ustvarjenega. 

10 Veliko naukov vam bom dal šele, ko boste v mojem kraljestvu. Zdaj jih ne boste poznali, prav tako 

kot ne boste poznali visoke nagrade, ki si jo zaslužite za večno srečo duha. Da bi bile vaše zasluge 

resnične, mora biti v vas popolna nesebičnost. Dobrih del, ki jih opravljate, ne smete razkriti, saj bi jim s 

tem odvzeli zasluge, ki bi jih lahko imeli. Samo jaz vem, kako velika ali majhna je vrednost vaših del, jaz 

sem tisti, ki jih moram presojati. Zakaj želite, da vas ljudje hvalijo zaradi njih? Potratnost pokvari človeka 

in umaže dušo. 

11 Ko boste nekega dne prišli k meni, vam bom dal krono, ki ne bo iz trnja, kot je bila tista, ki ste jo 

pritisnili na Jezusove templje. 

Vsak ima v materialnem vesolju svoje mesto, ki mu ga je pripravil Oče in ki ga mora varovati in 

braniti, da bi si v ljubezni do svojega Gospoda zaslužil drugo. 

12 Pripravil sem vas, kajti trenutek mojega odhoda se že bliža. Najprej pa vam želim zapustiti svoja 

navodila kot zaklad. Ne stremite k zlatu in ne hrepenite po razkošnih bivališčih. Nekateri, ki so prekriti z 

gobavostjo ali hodijo po zemlji kot bedaki, nosijo v svoji duši zaklad. 

13 Zdaj vam pravim: Pripravite se, kajti letos se bodo "drevesa" razmnožila v pokrajinah, kjer so tako 

zelo čakali na mojo besedo. 

14 Utelešene duše se zaradi razlik med rasami niso mogle združiti, zato bom mnoge vzel z zemlje in v 

onstranstvu iz njih sestavil družino, in če je bila njihova pokvarjenost velika, bosta potem njihova duhovna 

jasnost in kesanje velika. 

15 Molite za zmedene duše, za tiste, ki so priklenjeni na zemljo, za tiste na zemlji, ki se še ne morejo 

ločiti od svojih teles, za tiste, ki trpijo in jokajo zaradi nerazumljivega žalovanja, ki se zaradi njih ohranja 

na zemlji. Odpuščajte tudi tistim in ne obsojajte več tistih, ki so sejali zlo v vaša srca. Če bi jih lahko videli 

klečati in prositi za odpuščanje, do njih ne bi bili tako krivični. Pomagaj jim, da se dvignejo v 

neskončnost, dvigni jih s svojim ljubečim spominom, da razumejo, da ne pripadajo več temu svetu. 

16 Še enkrat vam povem: kdor bo okusil vodo moje besede, ne bo nikoli več čutil žeje. 

17 Učenci, želim, da bi bile kreposti vašega srca oblačila, ki pokrivajo goloto vaše duše. Tako vam 

govori Duh Tolažnik, ki je bil obljubljen v drugi dobi. 

18 Oče je že vedel za bolečino in preizkušnje, ki bodo prizadele človeštvo, ter za stopnjo 

pokvarjenosti, ki jo bodo ljudje dosegli. Prihod Tolažnika za vas pomeni sprostitev šestega pečata, torej 

začetek nove stopnje v razvoju človeštva. Od takrat naprej bo za vse ljudi veljala božja sodba; vsako 

življenje, vsako delo, vsak korak bodo strogo ocenjeni. To je konec dobe, ne konec življenja. 

19 To je zaključek časov greha in potrebno je, da se vsa vsebina tega šestega pečata Božje knjige 

izlije na duše in jih prebudi iz letargije, da bi se človek dvignil in doživel harmonijo svoje duše z vsem 

stvarstvom ter se pripravil na čas, ko se bo po Jagnjetu sprostil sedmi pečat, ki bo prinesel zadnji kvas čaše 

žalosti, a tudi zmago Resnice, Ljubezni in Božje pravičnosti. 

20 Ko bo sedmi pečat zaprt skupaj z ostalimi šestimi, bo zaprta tudi ta knjiga, ki je bila Božja sodba 

nad deli ljudi, od prvega do zadnjega. Tedaj bo Gospod odprl novo, še nenapisano knjigo in vanjo zapisal 

vstajenje mrtvih, osvoboditev zatiranih, obnovo grešnikov in zmago dobrega nad zlom. 

21 Če preučite Razodetje sedmih pečatov, ki ga je prejel Janez, boste naleteli le na greh, umazanijo in 

pokvarjenost narodov sveta. Tam boste našli zgodovino vaših vojn, vse nesreče in stiske, ki so jih ljudje 

pretrpeli zaradi svoje nezvestobe in šibkosti, pa tudi sodbo, ki je sledila vsakemu vašemu dejanju. 

22 Kristus je prišel (šele) na sredino življenjske poti, vendar vas je s svojo žrtvijo, s svojim popolnim 

zgledom rešil pred smrtjo. Njegova kri je bila obsodba ljubezni, s katero je izgubljenim prinesel odrešenje 

in jim podaril božansko odpuščanje kot s poljubom, ki prebuja življenje. Križ je bil ključ, s katerim je 

dušam po veliki bitki odprl vrata večnosti. 

23 To je "Jagnje", ki ga je prerok videl odpirati zvitek in razvezovati pečate, edini, ki je vreden v 

nebesih in na zemlji, da odpre to knjigo; kajti le njegova ljubezen lahko premaga vaše sovraštvo, njegova 

nežnost uniči vašo sovražnost in njegova svetloba odstrani vašo temo. Kdo bi se lahko izognil tej sodbi? 

Kdo lahko pobegne tej knjigi in preneha obstajati? Nihče se ne bo mogel skriti pred menoj, ljudstvo! 
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Zavedajte se, da vam v teh časih, ko se ta sodba čuti celo v zraku, ki ga dihate, ne manjka božanske 

tolažbe. Plašč Božje ljubezni postane viden v vaših življenjih in njegov glas želi slišati vsako srce. 

24 To je Duh resnice, ki se spusti, da bi razvozlal skrivnosti in vam razkril znanje, potrebno za 

uživanje resničnega življenja. To je Božja tolažba, ki se zliva na vaše trpljenje in priča o tem, da Božja 

sodba ni kazen ali maščevanje, ampak sodba ljubezni, ki vas pripelje k svetlobi, miru in blaženosti. 

25 Ne najdem niti enega nenaseljenega srca, v katerem bi se lahko naselil, vsa so zapravljena za svet. 

Toda kako zaslužen je v mojih očeh tisti, ki je sposoben premagati svojo bolečino in blagosloviti mojo 

voljo. 

26 Kaj bi se zgodilo z vami, če sredi stisk ne bi imeli tolažbe vere? Zavedajte se, da zaradi te vere 

čutite mojo navzočnost zelo blizu in da ste zdaj, ko ste mi blizu, polni moči in upanja. Še naprej mi 

zaupajte, da vam bom dal vso tolažbo, ki jo imam za vas. 

27 Kako prijetno mi je, ko čutim, da najdem vero in sem spoštovan v svoji volji. Kako zadovoljen je 

moj Duh, ko vidim, da zaupate svojemu Očetu, da znate čakati, da se ne morete odreči od mene, čeprav 

vas huda preizkušnja včasih spravlja v stisko. Na to vam odgovarjam: Ti so dokazali, da so vredni mojih 

koristi, ker so si jih zaslužili pri obiskih. 

28 Ojačajte svojega duha v velikih bitkah življenja, kot so bili Izraelci ojačani v puščavi. Ali veste, 

kako obsežna je puščava, za katero se zdi, da ji ni konca, z neusmiljenim soncem in žgočim peskom? Ali 

veste, kaj pomeni samota in tišina ter potreba po nočni straži, ker sovražniki čakajo? Resnično, povem 

vam, da so ljudje v puščavi spoznali, kako veličastno je verovati v Boga in se ga naučiti ljubiti. Kaj bi 

lahko ti ljudje pričakovali od puščave? Pa vendar so imeli vse: kruh, vodo, dom za počitek, oazo in 

svetišče, v katerem so se lahko zahvaljevali svojemu Očetu in Stvarniku. 

29 Ko je Izrael vstopil v obljubljeno deželo, je bil okrepljeno, očiščeno in navdušeno ljudstvo. Kako 

sladka se jim je zdela dežela, ki je odprla svoje naročje, da bi sprejela Sina, ki jo je iskal s tolikšno vero in 

vztrajnostjo in jo končno našel. 

30 Tudi vi ste ljudstvo in življenje, ki ga živite, je odsev puščave. Zato vam pravim, da si vzamete za 

zgled vero tistega ljudstva, da boste na svoji poti doživeli moje čudeže. Ti čudeži bodo voda, ki priteče iz 

skal, ali mana, ki jo prinese veter. 

31 Skrinja zaveze je bila za to ljudstvo svetleča bakla, ki je osvetljevala njihovo pot. Vendar ne smete 

pozabiti, da je v vašem srcu svetišče, kjer lahko molite, da bi se oblekli v mojo moč in slišali ljubeči glas 

svojega Očeta. Jaz sem vaš zdravnik; iščite me ob vseh priložnostih, ki se pojavljajo v vašem življenju, in 

slišali boste moj glas ter videli, kako se kažejo moja navzočnost, moja ljubezen in moja tolažba. 

32 Tolažite se z mislijo, da vam bo moje usmiljenje povrnilo vse vaše trpljenje v življenju, ko boste 

prišli v naročje duhovnega življenja. Ali si lahko predstavljate, kakšna bo ta nova dežela, ki sem jo 

obljubil vašemu duhu, kakšne bodo njene blaženosti, njeni sadovi, njeni čudeži in popolnosti? 

33 Če je bil za Izrael prihod v domovino po popotovanju po puščavi le sanje, kako veličastno bo za 

vašega duha, ko bo po dolgem romanju vstopil v kraljestvo luči. Zato razumite, da je tudi najmanjše 

trpljenje trnje ali balvan puščave, ki jo prečkate, da boste pokazali potrpežljivost v preizkušnjah in 

razumeli svojo usodo. 

34 Vsi ste v življenju prišli na razpotje, na katerem ste se vprašali: "Kam grem?" Včasih ste bili na 

razpotju, ko ste doživeli razočaranje, drugič, ko ste dosegli nekaj, kar ste si želeli doseči, in ko ste to 

dosegli, ste spoznali, da to ne more biti cilj vašega življenja, da mora biti cilj duha nekaj večjega, 

plemenitejšega in lepšega. 

35 Ta življenjska kriza je težka, ura je grenka in bitka, ki divja v vas, je strašna. Jaz pa vam pravim: 

Blagor tistim, ki v tej preizkušnji ostanejo trdni v svoji veri, saj bodo iz nje izšli živi in zdravi in bodo 

rekli: "Videl sem luč, poznam pot, Gospodov glas me kliče." 

36 Resnično, povem vam: podobni ste hudournikom, ki se včasih odvrnejo od svojega korita, a se na 

koncu izlijejo v morje, ki je njihov cilj. 

37 Učenci, poglejte mojo besedo in spoznali boste, da razjasnjuje skrivnosti, ki jih niste mogli 

razumeti. Razlagam vam jih, da se ne boste zmotili ali zmotili. Nekoč sem vam obljubil, da vam bom 

poslal Duha resnice, ki vam bo razložil vse, kar je bilo za vas skrivnost: ta Duh sem jaz. Od koga lahko 

pride resnica, če ne od mene? Prišel je čas svetlobe, vse začenjate razumeti, in ko se bo vaše razumevanje 
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z Mojim Duhom izpopolnilo, se bo znanje, ki ga boste pridobili, povečalo in svetloba, ki jo boste prejeli, 

se bo povečala. 

38 Tvoj duh je živel zatiran s strani mesa, a prišla je ura njegove osvoboditve, in ko bo njegov polet 

dosegel večje višine, boš odkril še večje čudeže. Tvoje srce je bilo suženj sveta, a ko se je osvobodilo teh 

okovov, je spoznalo, kaj bi moralo ljubiti, in tudi razumelo, od katerih strasti bi se moralo ločiti. 

39 Veselite se ob misli na korak, ki ste ga naredili, vendar to veselje skrivate v svojem srcu v strahu, 

da vas bo svet oropal tega veselja s svojimi kritikami in sodbami. Še vedno ste prestrašeni, toda povem 

vam, da bo prišel čas, ko vas ne bo nič in nihče prestrašil, ko boste čutili notranje zadovoljstvo, ko se boste 

imenovali "učenci Svetega Duha", namesto da bi se sramovali, kot se vam je zgodilo, kot da bi vas ujeli ali 

presenetili pri grehu. 

40 Ste bratje in sestre tistih kristjanov, ki so se skrivali v rimskih katakombah, vendar ne pozabite, da 

so te množice, ko so prišle iz teme v svetlobo, to storile, da bi razsvetlile neverni svet in s svojo vero 

osupnile ljudi. Bili so dež na božansko seme, ki ga je posejal Mojster. Pozneje se bodo poganski in grešni 

narodi, ki jih bodo ta pričevanja spreobrnila, držali križa moje ljubezni kot odpadniki, ki iščejo rešilni 

svetilnik. 

41 Množice, ki ste me slišale, kdaj boste prišle iz svoje odmaknjenosti in teme? Ali zaradi strahu pred 

soočenjem namerno odlašate s pripravami? Resnično, povem vam: boji se le tisti, ki se ni duhovno 

pripravil, kajti kdor pozna mojo besedo in ljubi svojega Gospoda in svojega bližnjega, se mu ni treba bati 

in se ne izogiba ljudem, ampak se jih trudi spoznati, da bi z njimi delil, kar je prejel. Ko je preučil in 

spoznal moj nauk, ga je začel uporabljati. 

42 Izraelsko ljudstvo, v tej dolini na zemlji živite v času spravnega obračuna. Pokažem vam ozko pot, 

ki jo določa moj zakon, da boste na njej postali čisti in postali del ljudstva, ki sem ga učil. 

43 V tem času sem vam dal svojo besedo, da bi spoznali moje ukaze in da bi se vam še enkrat 

pokazala Očetova ljubezen. Ne dvomite vame in ničesar se ne bojte pred menoj, saj vas nočem 

obvladovati s silo. Če mi želite slediti, morate poznati bistvo mojega nauka, ki je enak tistemu, ki sem vam 

ga prinesel v drugi dobi. Takrat boste razumeli, kaj vse ta klic pomeni za vašega duha. Če je ne sprejmete, 

bodo prišle druge duše, ki me rade sprejmejo, in jaz jim bom dal milost, ki jo vi zavračate. 

44 Vedno sem vam govoril: "Mnogi so poklicani, a le redki spadajo med izvoljene." Vendar nisem jaz 

tisti, ki razlikuje ali podeljuje privilegije, temveč vi sami, ki si zaslužite pravico, da prejmete to ime. 

45 Tisti, ki mi sledijo, so poklicani, da širijo moj nauk, ki bo človeštvu prinesel tolažbo in odrešitev. 

Blagor tistim, ki so, ko so prvič slišali ta glas, začutili, da se praznina v njihovem srcu zapolnjuje, in ki so 

obnovili svojo šibko telesno lupino, ki je propadala, ker so prejeli okrepitev in oživitev, ki sem vam ju dal. 

Vabim vas, da vzamete svoj križ in ponovite te besede: "Jaz sem Pot, Resnica in Življenje." 

46 Kako dolgo ste tavali po zemlji in koliko solz ste prelili, ne da bi dosegli svoj cilj! Pustil sem vas, 

da se potepate in okušate različne sadeže, da bi me končno prepoznali. Bil sem z vami na vseh vaših poteh. 

Glas, ki ste ga slišali in vam govori, naj molite, je moj glas. Skrbna ljubezen, ki je vodila vaše korake, je 

moja. Vendar želim, da razmislite in razmišljate o svoji usodi, da bi šli po stopinjah mojih korakov na 

zemlji. 

47 Vam, ki sem vas zbral v skromnih molitvenih hišah, nisem govoril kot sodnik, čeprav vam po 

resnici povem, da vas bom še sodil. toda ljubim vas in želim, da me vedno iščete kot Očeta, tako da se 

boste, ko se bo Moja manifestacija v tej obliki končala, spominjali, da Moja beseda ni nikoli ranila vašega 

srca in da sem vas notranje premaknil le tako, da sem nagovarjal vaše čute in obdeloval vaša srca z 

najfinejšim dletom, ki je Moja beseda; in da so vas Moja navodila odstranila iz vašega dolgočasnega in 

zemeljskega življenja, ker ste našli pravo pot do odrešitve. 

48 Prinesite moja navodila in ne boste se spotaknili; bolečina vam ne bo prizanesla, vendar vas ne bo 

spravila v obup. Imeli boste moč v dneh preizkušenj in našli notranji mir, tudi ko boste preživljali žalostno 

življenjsko krizo, sčasoma pa se bo vaša telesna lupina vdala in prostovoljno potonila v zemljo. Tvoja duša 

se bo dvignila in se srečala z menoj na "sodišču pravice", kjer ji bom moral soditi. Vendar ne boste prišli 

pred strašnega sodnika, ampak pred razumevajočega in ljubečega Očeta, ki bo pohvalil vaša dobra dela in 

vam pojasnil, kaj je nevredno, da pridete predenj, zato se morate še vedno očistiti. 

49 Ne boste mogli reči, da niste spoštovali zakona samo zato, ker vam je primanjkovalo svetlobe, ker 

sem jo v potokih izlil na vsakega duha. Ne zahtevam od vas, da bi bili podobni Mojim delom iz druge 
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dobe, ampak to, da jih vzamete za zgled. Prihajajoče generacije bodo napredovale v izpolnjevanju Mojega 

Zakona ljubezni in tako bo človeštvo iz generacije v generacijo napredovalo na svoji poti popolnosti. 

Trenutno postavljate temelje za popolno združitev z mano, vaši otroci pa bodo nadaljevali vaša dela. 

50 Če bi vas zaradi mojih naukov sodili, ne obupajte zaradi te sodbe in se ne sramujte, da ste moji 

učenci. Spomnite se tistih, ki so mi sledili v drugi dobi, in se opogumite z njihovim zgledom. 

51 Moje delo vas bo podpiralo v preizkušnjah. Odpusti vsak prekršek, in kadarkoli bi te morali 

obsoditi in pokriti s sramoto, ti bom dal dokaz o tvoji nedolžnosti in pravičnosti. Te preizkušnje vzemite 

kot priložnost, ki vam jo dajem, da se ljudem predstavite kot moji učenci. 

52 Iščite večno življenje in v njem boste našli mir; dovolite sočloveku, da vas nepravično sodi. Čas 

preganjanja, ki sem vam ga napovedal, bo prišel in takrat morate biti močni in zaupati vame. Ko bo kruha 

premalo in vam bodo odrekli delo, se ne bojte, ne boste umrli od lakote. 

Molite in si prizadevajte za odrešenje svojih soljudi. Potem boste izkusili, da vas duhovni ideal hrani, in 

razumeli boste besede, ki sem vam jih povedal: "Človek ne živi samo od kruha, ampak od vsake besede, ki 

prihaja od Boga." 

Moj mir z vami! 
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Navodila 108  
1 Blagor vam, ki prihajate iz Izraelovih rodov - moj glas vas je poklical. Trenutno duhovno 

združujem svoje ljudstvo, ki je bilo razpršeno, in tako izpolnjujem svojo obljubo, da ga bom zaznamoval s 

svojo lučjo in mu dal dediščino. Iskal sem ga, kajti prišel bo čas, ko mu bo to učenje zaupano in se bo 

moral vsak učenec odpraviti na pot, da bi poiskal svoje soljudi in jim sporočil moje sporočilo. Toda šele 

ko bodo v srcu mojega ljudstva zavladali bratstvo, edinost in mir, bodo v svojem duhu v celoti občutili 

mojo navzočnost. 

2 Preuči mojo Besedo in njeno bistvo ti bo dalo razumeti, da si že zelo blizu duhovni osvoboditvi. 

3 Ob učiteljevem glasu se je vaš duh napolnil s pogumom, dvignili ste se in premagali vse ovire, ki 

so vam stale na poti in oteževale vašo življenjsko pot. Moj glas vas spodbuja, da vztrajate v boju, da kmalu 

ne boste več sužnji sveta in boste postali moji učenci in služabniki. Spremljajte in molite, da ne bi spet 

padli v ujetništvo. Zavedajte se, da sem vas prišel osvoboditi v luči svojih razodetja, ki vam obljubljajo 

novo življenje. Moja volja je vedno bila, da bi bilo moje ljudstvo veliko in močno, ne da bi poniževalo 

soljudi, ampak da bi bilo branik in vodja narodov na duhovnem in vseh drugih področjih. 

4 Ali je bilo to ljudstvo zvesto mojim navodilom? Ne, ni bila močna, zato so jo njeni sovražniki 

vedno naredili za sužnja ali ji odvzeli dediščino. 

5 Preljubi ljudje, moja beseda vas v tem času vznemirja, ker se zavedate, da vam lahko le jaz tako 

govorim, da vam lahko le jaz ponudim odrešitev in vam omogočim, da slišite moj glas odpuščanja. Tako 

vračam vašemu duhu dediščino, ki je bila zadržana. 

6 Ko vam pravim, da je ta čas vaša duhovna osvoboditev, je to zato, ker bogovi, ki so si jih ustvarili 

ljudje, padajo eden za drugim. Doktrine, znanosti, teorije in želja po moči - vse to zdaj prizadene moja 

pravičnost. Človeštvu predlagam novo življenje in mu razkrivam novo znanost, božansko znanost; kajti 

resnično, povem vam, to, kar ljudje razglašajo in kar nekatere napolnjuje z nečimrnostjo, druge pa s 

čudenjem, še zdaleč ni preseglo zemeljskega človeka. Jaz pa vam bom dal luč, ki bo razsvetlila vašega 

duha, in potem se boste upravičeno čudili temu, kar boste spoznali. To se bo zgodilo, ko se vaše srce in 

možgani naučijo poslušati glas vesti in so se pripravljeni podrediti njenim spodbudam. Zato ljudje kasneje 

ne bodo mogli reči, da sem nasprotoval znanstvenemu napredku, saj sem jim dovolil, da skrbijo za drevo 

znanosti, dokler ne vidijo, da rodi sadove, in spoznajo njegov okus. Toda vse, kar je človeško, ima svojo 

mejo, in tudi človekov razum ima mejo "doslej in ne dlje". Ko si bo človeška znanost zastavila duhovne 

cilje in se očistila vseh sebičnih namenov, jo bom postavil v službo človeštva kot sredstvo duhovnega 

napredka. Potem bo narava odprla svojo zakladnico, razkrila svoje skrivnosti in ljudem razkrila neznane 

moči in kraljestva, in takrat ta vaša znanost ne bo imela meja pri svojem preoblikovanju v plemenito in 

dobro stvar. 

7 Ta svetloba je še vedno zaprta knjiga, ki je ljudje niso mogli videti, zato vam pravim, da bo 

napredek znanosti v prihodnosti večji od tistega, ki ste ga dosegli danes. Vendar ne bo šlo skozi um, 

ampak skozi duha. 

8 Rekel sem vam, da ste sužnji materializma, vendar sem vas prišel osvoboditi teh verig. 

9 Preden sem se dal spoznati, je k vam prišel Elija, ki ste ga imenovali preroka ognja. Z žarkom 

svoje navzočnosti bo razbil vaše verige in vas pripravil na boljše življenje. Elija, prerok, glasnik, 

predhodnik in duhovni pastir, bo ponovno razkril lažnost malikov in idolov, ki so jih ustvarili ljudje. Pred 

nevidnim oltarjem se bo skliceval na mojo moč in žarek moje pravičnosti bo ponovno prišel, da bi uničil 

poganstvo in zlobo ljudi. Elija je v tem času kot sijoča zvezda, ki je izšla iz neskončnosti in pripravila 

človeški organ razumevanja na pogovor božanstva s človekom. Njegov glas je bil prvi, ki se je slišal na ta 

način, saj je moj pionir. 

10 Hkrati z razmahom človeštva se je razmnožil tudi njegov greh. Na svetu ne manjka mest, kot sta 

Sodoma in Gomora, katerih prestopki odmevajo po vsej zemlji in zastrupljajo srca. Od teh grešnih mest ni 

ostalo niti sledov, vendar njihovi prebivalci niso bili hinavci, saj so grešili sredi belega dne. Toda današnje 

človeštvo, ki se skriva v temi, da bi se prepustilo strastem, nato pa se pretvarja, da je pravično in čisto, bo 

deležno strožje sodbe kot Sodoma. 
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11 To je škodljiva dediščina vseh preteklih generacij, katerih zasvojenosti, razvade in bolezni so 

obrodile sadove v današnjem času. To je drevo zla, ki je zraslo v srcih ljudi - drevo, ki je obrodilo sadove 

grehov in katerega sadovi še naprej mikajo žensko in moškega ter iz dneva v dan rušijo nova srca. 

12 V senci tega drevesa ležijo moški in ženske, ki nimajo moči, da bi se osvobodili njegovega vpliva. 

Za nami so uničene vrline, omadeževano človeško dostojanstvo in številna pohabljena življenja. 

13 Ne le odrasli, ki jih privlačijo užitki sveta in mesa ter se za njimi ženejo; tudi mladi in celo otroci, 

vsi so prišli do strupa, ki se je sčasoma nabral, in tisti, ki jim je uspelo ubežati škodljivemu vplivu zla - kaj 

naredijo za tiste, ki so zašli na kriva pota? Sodijo jih, obsojajo in so ogorčeni nad njihovimi dejanji. Malo 

je tistih, ki molijo za tiste, ki so zašli s poti, in še manj je tistih, ki del svojega življenja namenijo boju proti 

zlu. 

14 Resnično, povem vam: Moje kraljestvo ne bo vzpostavljeno med ljudmi, dokler bo drevo zla še 

živelo. To moč je treba uničiti; za to je treba imeti meč ljubezni in pravičnosti, edini, ki se mu greh ne 

more upreti. Razumite, da ne sodbe ali kazni, temveč ljubezen, odpuščanje in usmiljenje, ki so bistvo 

mojega nauka, bodo luč, ki osvetljuje vaše poti, in navodila, ki prinašajo odrešenje človeštvu. 

15 Ljudje, ali boste med tistimi, ki si prizadevajo za odrešitev človeštva? Želite prispevati svoj delež k 

delu odrešenja? Potem se ne počutite nesposobni opraviti to poslanstvo, ko primerjate svoje neznatno 

število s številom celotnega človeštva, saj ne boste dosegli vsega. 

16 Razumite, da bo vsakdo od vas, ki se odpove slabemu načinu življenja, povzročil, da bo moč zla 

izgubila del svoje moči; da bo vaše življenje, če bo pravično v svojih delih, besedah in mislih, na svoji poti 

pustilo dobro seme; da bodo imeli vaši nasveti, če bodo izhajali iz pobožnega srca, moč delati čudeže; in 

da bo molitev, če se bo rodila iz sočutne in ljubeče misli, sporočilo luči za tistega, za katerega prosite. 

17 Sile zla so postale močne, ljudje si prizadevajo iznajti orožje, s katerim bi izlili svoje sovraštvo, 

maščevalnost in slabo voljo. Znanstveniki posvečajo svoja življenja preučevanju najučinkovitejših načinov 

za uničenje tistih, ki jih imajo za sovražnike. Resnično, povem vam, da bodo v tej bitki vsi propadli, saj bo 

moja moč le na strani pravičnosti, ljubezni, razuma in resnice. 

18 Če se vsi, ki molijo, in vsi, ki trpijo, združijo v mislih in spričo kaosa, v katerega se pogreza 

človeštvo, spremenijo svojo bolečino v učenje in dobra dela, jim bom zaupal svoj nepremagljivi meč, da 

bodo odrezali vejo za vejo z drevesa zla, ki je človeštvu dalo toliko sadov smrti. 

19 Sadovi vladavine zla ne bodo prevladali, ampak bo povsod in v vsakem duhu zavladala svetloba. 

20 V tem času razkrivam svojo božansko besedo po moških, ženskah in otrocih ter tako izpolnjujem 

obljubo, ki vam je napovedala čas, ko se bo moj Duh izlil na vsako človeško bitje. Še vedno ste komaj na 

začetku te dobe, a potem boste doživeli duhovno prebujenje človeštva po vsej Zemlji. 

21 Simbolično je to miza, za katero vas vabim, da se usedete in pojeste hrano večnega življenja, ki jo 

ponujam vašemu duhu. Dobro razumete pomen teh besed, saj sem vam že od prvih časov govoril o 

resničnem življenju, ki je večno življenje, čeprav tega nauka do zdaj niste razumeli. 

22 Ker sem vedel, da se boste le malo poglabljali v moje nauke, in ker sem predvideval napake, v 

katere boste zapadli pri razlagi mojih razodetja, sem vam napovedal svojo vrnitev in vam povedal, da vam 

bom poslal Duha resnice, ki vam bo razjasnil mnoge skrivnosti in pojasnil, česar ne razumete. kajti v jedru 

svoje preroške besede sem vam dal razumeti, da v tem času ne bom prišel z gromom in strelo kot na 

Sinaju, ne bom postal človek in učlovečil svoje ljubezni in svojih besed kot v drugi dobi, ampak bom 

prišel k vašemu duhu v sijaju svoje modrosti, presenetil vaš um s svetlobo navdiha in poklical na vrata 

vaših src z glasom, ki ga vaš duh razume. Te napovedi in obljube se šele zdaj uresničujejo. 

23 Dovolj je, da se malo pripravite, da boste uzrli mojo luč in začutili navzočnost mojega Duha, 

tistega, ki sem vam napovedal, da vas bo prišel učit in odkrivati resnico. 

24 Čas, v katerem živite, je čas sodb in preizkušenj, vendar niste zapuščeni. Trkajte na moja vrata in 

takoj boste slišali moj glas, ki vam bo odgovoril. Kako močni boste, ko me boste znali duhovno iskati, 

kako visoka bo vaša duhovnost, ko boste stopili na pot ljubezni, in kako lepo bo vaše življenje, ko boste 

razumeli njegov pomen! 

25 Na mojo pot stopajte premišljeno in odločno. Ne zahtevam od vas, da bi takoj obrodili sadove 

popolnosti, kajti vaša prenova bo zame dovolj, da bo začetek vašega duhovnega vzpona. 

26 Učenci, za mojo mizo jejte in pijte kruh spoznanja in vino ljubezni. Resnično, povem vam: Kdor 

vzame kruh in vino, ki ju darujem, me bo nosil v svojem duhu. 
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27 Po poti svetlobe sem poslal vašega duha, da prebiva na zemlji, in po poti svetlobe se bo vrnil k 

meni. Medtem pa moraš tavati kot popotnik, izgubljen v prostrani puščavi, ali kot pomorščak, izgubljen v 

neizmernem morju. Toda ne krivite me za vaše tavanje, ker bi bili krivični, saj sem vam, preden sem vas 

poslal na zemljo, priskrbel kompas in poskrbel, da se je v neskončnosti pojavila zvezda, ki je vodila vaše 

korake. Ta kompas in ta zvezda sta vaša vest. Ko torej zapustite harmonijo, ki bi jo morali ohranjati z 

vsem, kar vas obdaja, se vam celo zemeljski prah zdi sovražen; vendar se narava ne obrača proti vam, 

temveč vi sami kršite zakone harmonije, ki vladajo vesolju. 

28 Ko bodo pogani tega časa spoznali ta nauk, ga bodo zavrnili, materialisti pa mu bodo nasprotovali, 

vendar bodo vsi osupli, ko bodo videli, da je Moja resnica zmagala. 

29 Spoznali ste že, da sem v preteklosti poleg oznanjevanja svojega nauka opravil veliko del, ki jih 

ljudje imenujejo čudeži. Tako tudi v tem času ne bom samo oznanjal svoje besede, ki se bo pozneje 

razširila po vsej zemlji, ampak tudi delal nove čudeže. Dokazal bom svojo moč in ljudi osupnil z dejanji, 

ki jih bodo pripravila do tega, da se bodo podredili resnici. 

30 Veliko vam moram razkriti. Danes vam dajem le ključ, s katerim lahko odprete vrata resnične 

modrosti. Ta ključ je ta nauk. 

31 Resnično, povem vam, po poti ljubezni boste dosegli vse, kar je dovoljeno od mene, in doživeli 

boste vse. Toda nimate znanja o tem, kakšna naj bi bila ljubezen, ki vam jo govorim, predvsem pa nimate 

sposobnosti, da bi jo globoko občutili. 

32 Moje kraljestvo je rezervirano za otroke dobre volje, ki sprejmejo svoj križ iz ljubezni do Očeta in 

bližnjega. Kraljestvo, o katerem vam govorim, ni na nekem določenem kraju, ampak lahko obstaja na 

zemlji, ki jo naseljujete, in na vseh duhovnih domovih; kajti moje kraljestvo sestavljajo mir, svetloba, 

milost, moč, harmonija in vse to lahko dosežete - čeprav v omejeni obliki - že v tem življenju. Duhovno 

polnost boste dosegli le onkraj tega sveta, v katerem trenutno živite. 

33 Zakaj mnogi ljudje hrepenijo po tem, da bi iz tega življenja odšli v drugo? Razlog za to je, da 

verjamejo, da je vse, kar jih obdaja, sovražno do njih. Toda resnično, pravim vam, namesto da bi obupali, 

bi si morali prizadevati, da se ponovno uskladijo z zakoni, ki sem vam jih tako rekoč določil kot pot, po 

kateri lahko pridete do duhovne popolnosti. 

34 V vseh časih in pri vseh narodih na zemlji so se pojavili apostoli dobrega in z različnimi poslanstvi 

dokazali visoko raven svojega duha. Vsi so bili moji glasniki, kajti dobrota prihaja iz enega samega vira, 

mojega božanskega duha, in s svojo svetlobo razsvetljujem celotno vesolje. 

35 Nekateri od teh odposlancev so bili duhovni sejalci, drugi so vam prinesli svetlobo znanosti, tretji 

pa so s svojim občutkom za dobro človeštvu posredovali moje sporočilo ljubezni. Nekatere ste imenovali 

apostole, druge svetnike, nekatere ste imeli za učenjake, druge za genije; vendar ni bilo nikogar, ki bi 

prišel na zemljo, ne da bi od mene prejel poslanstvo, ki ga mora opravljati med ljudmi. 

36 Zemljo so vedno zalivali in naredili rodovitno z lepimi zgledi mojih poslancev, in čeprav so v tej 

dobi ljudje moje nauke pomešali s plevelom, ki raste v svetu, seme plemenitosti, ljubezni in bratstva ni 

zamrlo, zato vam pravim, da samo čaka na srp moje pravice, da očisti ta planet in nato na novo razsvetli 

srca. 

37 Koliko ljudi, ki trpijo zaradi kaosa, ki ga doživlja človeštvo, in hrepenijo po miru, ne ve, da je v 

njih duh, ki samo čaka na priložnost, da gre naprej in poseje božansko seme miru. 

Zato vam pravim, da se morajo moji služabniki kmalu odpraviti na pot po vsem svetu, združeni v delu 

prenove in obnove. Zdaj vas sprašujem: Ali vam ne bi bilo všeč, če bi bili duhovno združeni z njimi? 

38 Vsak od vas je tudi moj služabnik in odposlanec, ki sem mu dal navodila za izpolnitev duhovnega 

poslanstva na zemlji. 

39 Bodite budni in priča boste spreobrnjenju tistih, ki so me zanikali, prav tako kot boste priča vrnitvi 

tistih, ki so se oddaljili od prave poti. Znanstveniki, ki so svoje življenje posvetili iskanju elementov in sil 

uničenja, se bodo, ko bodo začutili, da se bliža njihova sodba, vrnili na pot resnice in svoje zadnje dni 

posvetili moralni in materialni obnovi sveta. Drugi, ki so v svoji aroganci poskušali zavzeti moje mesto v 

dušah, bodo sestopili s svojih prestolov in me posnemali v ponižnosti. Ljudje, ki so nekoč razdvajali 

narode in začenjali vojne, bodo prav tako spoznali svoje napake in si v strahu prizadevali za mir med 

ljudmi. 
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40 Kdo od vas bo vse to doživel? Vi tega ne veste, toda jaz vam to oznanjam, prerokujem vam, kajti 

kmalu bodo na zemljo prišle nove generacije, ki bodo doživele izpolnitev (te prerokbe). Vaša naloga je, da 

razširjate ta nauk in prinašate luč te dobre novice narodom. Če boste to izpolnili, vas bodo tudi vaši 

soljudje imenovali "Gospodovi glasniki". 

41 Moja duhovna navzočnost med vami je kot senca prijetnega in mirnega drevesa. Kdor pride k njej 

verujoč, doživi občutek življenja, moči in dobrega počutja, da vzklikne: "To je Mojster!" Toda tudi tisti, ki 

je pristopil z dvomom, se ob odhodu s kraja srečanja, kjer je slišal mojo besedo, notranje vpraša: "Zakaj 

čutim toliko miru v svoji duši?" To je zato, ker je drevo razširilo svoje veje za vse, ker se je moj Duh 

spustil na vsako bitje. Če torej nekdo ni razumel božanskega bistva moje besede, sem moral reči, da imajo 

nekateri okamenelo srce. 

42 Med vami sem kot Oče in v vaša srca spuščam tolažbo, ki sem vam jo obljubil v drugi dobi. Prišel 

sem, da vam stojim ob strani v vaših stiskah in da slišim vaše žalovanje. Zakaj se torej bojite preizkušenj? 

Ali ne vidiš, kako zelo te ljubim in kako te iščem v tvojem izgnanstvu? Če sem se kot človek popolnoma 

razodel, da bi dosegel vaše odrešenje, se bom danes v duhu izlil na vašega duha, da bi vas povzdignil v 

kraljestvo milosti. 

43 Zato vam pravim, da me iščete na vse načine, na katere me potrebujete, bodisi kot Boga, kot Očeta, 

kot Sodnika, kot Mojstra, kot Brata, kot Prijatelja, kot Zdravnika. Hočem vaš mir in vašo odrešitev, 

ljubljeno človeštvo. 

44 Noben vaš vzdih ne bo ostal neslišan v nebesih, vsaka molitev najde svoj odmev v meni, nobena 

vaša stiska ali življenjska kriza ne bo ostala neopažena v moji očetovski ljubezni. Vse vem, vse slišim, vse 

vidim in v vsem sem navzoč. 

45 Ker ljudje mislijo, da sem se zaradi njihovih grehov umaknil od njih, se na koncu počutijo daleč od 

mene. O, človeška nevednost, ki je prinesla toliko grenkobe na njihova usta! Vedite, da če bi se umaknil iz 

katerega koli svojega bitja, bi to bitje v trenutku prenehalo obstajati. Toda to se ni zgodilo in se tudi ne bo, 

kajti ko sem vam dal Duha, sem vas vse obdaril z večnim življenjem. 

46 Ko boste spoznali smisel življenja, vzrok bolečine in končni cilj svojega obstoja, me ne boste več 

čutili oddaljenega, zaznali boste mojo prisotnost v svojem srcu in duhu ter slišali moj glas, ki vam ljubeče 

ponavlja besede mojega nauka in vas uči varno hoditi po poti vašega resničnega življenja. 

47 Moj božanski žarek se spušča v tem času, da bi razsvetlil vaš duh in razumel moja navodila. To je 

luč, ki vam bo pomagala razločevati resnico od prevare. 

48 Med vami vidim tiste, ki so trdno verjeli v mojo Besedo, pa tudi druge, katerih vera je šibka in so 

zato neodločeni, vendar ne glede na to goreče hrepenijo po teh molitvenih hišah, da bi si ob moji Besedi 

povrnili duhovno moč in duhovni mir. Želim, da me prepoznate po bistvu tega nauka, da začutite mojo 

navzočnost in bližino mojega kraljestva. 

49 Zakaj ste mislili, da sem daleč stran, ko sem vam obljubil, da se bom vrnil in se pogovoril z vami? 

V svojem trpljenju niste sami, saj grem pred vami, čeprav pogosto ne verjamete in ne zaupate vame ter 

tako odlašate s prihodom v dom, ki vas čaka. 

50 Ne opuščajte svojih dolžnosti in ne mislite, da vaš križ ni težak, če ga nosite s predanostjo in 

ljubeznijo. Želim si, da bi se smejali in živeli v miru, želim si, da bi v vaših domovih vladalo najbolj 

zdravo veselje. 

51 Ne morete trditi, da moja beseda ni jasna ali da je nepopolna, saj od mene ne more izhajati nobena 

dvoumnost. Če v njem najdete kakšno napako, jo pripišite slabemu prenosu s strani glasovnega prenašalca 

ali svojemu slabemu razumevanju, nikoli pa mojemu učenju. Gorje glasniku, ki pokvari mojo besedo! 

Gorje tistemu, ki slabo prenaša moj nauk in ga omalovažuje, saj bo trpel nenehne očitke vesti in izgubil 

mir svoje duše! 

52 Ne bojte se, da bi vas ljudje okoli vas preizkušali ali preverjali v vašem življenju. Bojte se grešiti, 

kajti tudi če bi to počeli v najglobljih kotičkih svojega srca, pred menoj ne bi mogli ničesar skriti. 

53 To je doba duhovnosti, v kateri boste postavili temelje pravega templja, v katerega bodo vstopili 

tisti, ki morajo oblikovati novo človeštvo. Kmalu ne boste več potrebovali vodnikov na zemlji, kajti takrat 

se bo vaš duh obrnil k meni po moč in vodil vas bo le po mojem navdihu. 
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54 Kakšno veselje boste doživeli, ko boste izpolnili moje ukaze in videli, da se bo število tistih, ki mi 

sledijo, pomnožilo. Vendar se zavedajte, da se morate resnično pripraviti, da vas bodo vaši bližnji slišali in 

da boste našli vero. 

55 Moja beseda se ponovno čuti v vesti, ker ljudje ne hodijo po poteh resnice. 

56 Ali prepoznate porušeno ravnovesje naravnih sil in njihov nered? Ali se zavedate, zakaj vas pestijo 

njihove sproščene sile? Razlog je v tem, da ste porušili harmonijo med duhovnim in materialnim 

življenjem ter s tem ustvarili kaos, v katerem boste potonili. Toda ko bo človeštvo ubogalo zakone, ki 

urejajo življenje, bodo spet vladali mir, obilje in blaženost. 

57 Do tega cilja je še dolga pot, zato se morate izkazati v boju, da boste vredni popolnega lastništva 

dediščine. Od vas je odvisno, ali se boste vsak dan bližali tistim območjem, kjer prebivata mir in milost 

mojega Duha. Pot je pripravljena, pridite k meni, vabim vas. 

58 Ne upirajte se preizkušnjam, ki vas čakajo. Zavedajte se, da je bolečina, ki jo prinašate pred mano, 

v vašem duhu pustila dobrodejno seme. Rekel sem vam, da vas želim čiste, vi pa se znate očistiti le z 

bolečino. Niste se hoteli dvigniti z ljubeznijo in poslušnostjo mojim zakonom. Zato se morate vsakič, ko 

vas pokličem, da bi vam dal novo poslanstvo, najprej očistiti v izvoru bolečine. 

59 Če želite biti vredni mojega miru, dovolite Mojstru, da vas vodi, ne da bi se upirali preizkušnjam, 

ki jim je izpostavljena moja volja. Obstajajo bitja, ki so se uklonila težkim preizkušnjam in se duhovno 

dvignila, in druga, ki so me preklinjala in padla v temo obupa, ker niso potrdila moje volje. Prvi so 

pokazali ponižnost in zaupanje ter se pripravljajo na odmev mojih besed v svojem duhu. Poklonili so se 

moji volji in blagoslovili mojo pravičnost, medtem ko so me drugi v svoji nadutosti zavrnili in izgnali iz 

svojih src. 

60 V vseh časih sem pošiljal preroke, ki naj bi služili kot posredniki med mojim duhom in duhom 

ljudi. Toda ljudje njihovih besed niso poslušali z vero in spoštovanjem, in kadarkoli so ti Moji glasniki 

opominjali ljudstva ter jim priporočali molitev in kesanje, so jim obrnili hrbet in jih pustili govoriti v 

prazno, ne da bi njihovemu sporočilu pripisali kakršen koli pomen. Zato od vas zahtevam, da se 

poduhovite, da boste lahko zaznali sporočila in znamenja, ki iz kraljestva svetlobe dosežejo vašega duha. 

Naj bodo tisti, ki ne vedo ničesar o mojem prihodu, ravnodušni do mojih oznanil, dokler jih moj klic ne 

doseže. Toda ti, ki si mi tako blizu, ne dvomi! 

61 Vidim, da se imate zelo radi, svojega bližnjega pa ne ljubite. Vidim tudi, da se bojite sodbe ljudi in 

ne moje, ker ste utišali glas vesti, ki je vaš notranji vodnik. Pri tem ste pozabili, da vas hočem jekliti in 

opremiti, da bi postali močni in krepostni ljudje, predani moji volji. Le tako boste namreč lahko rešili 

svoje soljudi in izpolnili poslanstvo, ki vam ga dajem v tem času. 

62 Ljubite me in me prosite, kakor se spodobi za mojega otroka, a vse svoje zaupanje položite vame, 

da bo vaš obstoj poln zaupanja in miru. 

63 Nikoli ne dvomite o izpolnitvi moje besede in ne čakajte na njeno uresničitev, da bi verjeli, da je 

resnična. Kar sem govoril prek svojih glasnikov - moških, žensk in otrok -, se bo uresničilo. Ali niste 

videli, da so se uresničile vse napovedi in prerokbe, ki sem jih dal prek Damiane Oviedo? Ta usta so 

prerokovala čase očiščenja in bolečine in resnično vam povem, da so se te besede uresničile. Ko so vidci 

prestopili meje materialnega in v stanju navdušenja kontemplirali Duhovno življenje, so me ob vrnitvi v 

svojo telesno lupino prosili, naj jim dovolim, da za vedno prebivajo na kraju, kjer je njihov duh med 

navdušenjem občutil tako veliko blaženost. Nato sem jim rekel, da še ni čas, da bi se naselili v teh 

domovih, ampak naj vztrajajo na moji poti, ki bo vse pripeljala v obljubljeni dom. 

64 Ob pogledu na hude stiske, ki danes pretresajo svet, vam primanjkuje poguma, da bi živeli naprej. 

Molite in z menoj boste našli moč, pogum in potrpežljivost za boj, dokler ne dosežete vrha gore. 

65 Delajte v mojem delu in še naprej vam bom zaupal zdravilni balzam, za katerega me boste prosili 

za bolnike, da ga boste posredovali potrebnim. Sad življenja, ki ga srca brez vere tako zelo potrebujejo - 

dajte jim ga, saj ste ga prejeli v izobilju. Pot svojih soljudi poškropite z dobrimi dejanji in z njimi boste 

povečali svoje zasluge, da boste končno zaživeli v domu svetlobe, ki od večnosti čaka vašega duha. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 109  
1 Ponižno prihajate k mojemu razodetju, kakor so pastirji iz Judeje prihajali k Odrešeniku, ko se je 

pravkar rodil. Pokleknili so v spoštovanju pred lepoto in čudovitostjo podobe, ki so jo videle njihove 

navdušene oči. 

2 Ti zatirani in ponižani ljudje so Mesija pričakovali že stoletja, zato so ga, ko je prišel na svet, 

obdan z revščino, prepoznali ponižni. Tudi gospodje, veliki in bogati so pričakovali Mesijo, vendar so si 

ga predstavljali drugače. Zato so zvezdo, ki se je pojavila na nebu in naznanila prihod Odrešenika, videli le 

tisti, ki so jo opazovali in molili, čeprav je sijala za ves svet in pred vsemi dušami. 

3 Nihče ni z gotovostjo vedel, kako bo Mesija prišel, kakšen bo in v kakšni obliki se bo pokazal. 

Toda ta skrivnost se je razjasnila in vsi ljudje in z njimi tudi človeštvo so pozneje spoznali, da je prišel od 

Očeta, da je bil spočet po božji milosti in da je bil njegov nauk poln pravičnosti, ljubezni, usmiljenja in 

ponižnosti. Samo preprosti po srcu, duhovno revni in ljudje dobre volje so verjeli v Učitelja, ki je za svojo 

krotkostjo in revščino skrival vse Božje veličastvo in moč. Koliko je bilo od takrat razprav o Kristusu, 

koliko je bilo besednih sporov in argumentov, koliko je bilo sodb in mnenj! Bogati niso hoteli vedeti 

ničesar o nesebičnosti in ljubeznivosti; mogočneži niso priznavali nobenega drugega kraljestva in nobene 

druge moči, kot je moč tega sveta; znanstveniki so zanikali obstoj duhovnega življenja, verske skupnosti 

pa so ponarejale številna božja razodetja. 

4 Jezusovo otroštvo je hitro minilo; lahko vam povem, da se je boleča pot začela že pred njegovim 

rojstvom in se nadaljevala po njegovi smrti na križu, saj so moje ime in moj nauk nenehno preganjali in 

obsojali. Zato je bila moja pot trpljenja zelo dolga, tako kot je bila dolga pot duha Marije, moje nežne 

Matere, ko je bila še človek. 

5 Če je bilo njeno srce na zemlji pogosto smrtno ranjeno, je morala tudi v duhu doživljati bolečino, 

ko je videla, kako so njeno ime in čistost oskrunili bogokletje, dvomi, obsodbe in posmeh materializiranih 

ljudi. 

6 "Beseda, ki je postala meso", je vedno naletela na mnoga srca, katerih vrata so bila zaprta za 

resničnost, čeprav so bila vsa moja dela prežeta z najsvetlejšo svetlobo resnice. 

7 Danes se moja beseda vrača k vam, vendar ni prišla v telo v maternici Device Marije, da bi postala 

človek kot v drugi dobi. Kljub temu je Marija, utelešenje materinstva, vedno prisotna v duhu. 

8 V tem času bom v srcih ljudi srečal slamo hleva, v katerem je Jezus prišel na svet, in križ na 

Golgoti, na katerem je izdihnil zadnji dih. Toda na koncu, po tem, ko bo tema postala svetloba v vseh 

dušah, bom poveličan. 

9 Sedanje obdobje bo obdobje boja, toda ko bo vse končano, mi bo človeštvo zapelo pesem veselja. 

Na koncu, po tolikih spopadih, bodo sovražniki miru postali ljudje dobre volje. 

10 Vaše sedanje življenje je bilo nenehno delo, in ko vidite druge, kako uživajo v užitkih in 

zadovoljitvi svojih želja, se sprašujete, zakaj je vaša usoda tako težka in težka. Odgovor je prišel v tvoje 

srce, ko si molil in mi predstavil svoje tegobe, težave in nesreče. To je bil trenutek, ko vam je intuicija 

govorila, da potrpežljivo sprejmite svojo čašo, kajti vsak duh ima do mene dolg, ki se ga človeško srce ne 

zaveda. 

11 Učenci, zavedajte se, da v tem času niste prišli na zemljo, da bi prejeli slavo in čast, niti da bi 

uživali sadove užitkov, ampak da bi se popravili in očistili dušo v preizkušnjah tega življenja in v 

izvajanju mojih naukov. Kljub temu vam ne želim reči, da zavračajte vsa ta zdrava zadovoljstva, ki trkajo 

na vaša vrata, saj bi potem zapadli v fanatizem in bi bila vaša življenjska pot zelo žalostna. 

12 Razumite, kar vam govorim, kajti če se ne boste posvetili študiju moje besede, lahko zapadete v 

fatalizem. Toda glejte, moj nauk je bakla vere in upanja, ki osvetljuje pot tistim, ki so padli v temo 

razočaranja, zmede in obupa. 

13 Vstopite v svojo notranjost, skušajte se spoznati s pomočjo mojih naukov in odkrili boste čudovito 

življenje Duha, ki vam razkriva, da niste revni, majhni in zapuščeni, in vam daje razumeti, da ste 

privilegirani otroci v Očetovem stvarstvu. Zato vas učim, da ne bi ostali dojenčki, ki ne vedo ničesar in ne 

poznajo sami sebe. 
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14 Čeprav ste s pomočjo znanosti pridobili veliko znanja o svojem telesu, zdaj veste, da vaše bitje ni 

omejeno na materijo, ampak da v njem živi še eno bitje drugačne narave, ki ga še ne poznate in je vaša 

duša. 

15 Zelo malo je tega, kar so verske skupnosti razkrile človeštvu o duši. Toda zdaj se bodo prebudili iz 

letargije in blagoslovljeni bodo tisti, ki bodo premagali pomisleke in strahove ter človeštvu razkrili 

resnico, ki so jo skrivali. Osvetlil jih bom z lučjo svojega odpuščanja, milosti in modrosti. 

16 Ko bo človeštvo spoznalo, da verske skupnosti niso namenjene le temu, da bi ljudje na zemlji 

živeli moralno, ampak da je njihova naloga voditi dušo v njen večni dom, bo človeštvo naredilo korak 

naprej na poti svojega duhovnega razvoja. 

17 Vstanite, ljudje, da vas bom vedno našel v duhovni budnosti, da ne boste kršili mojega zakona, da 

boste združeni v svojih domovih in da boste iskali tiste, ki so zašli z moje poti. Tako me boste vzeli za 

zgled kot svojega učitelja. Toda nikoli ne nameravate zavzeti mojega mesta sodnika. Morate si odpuščati 

med seboj, in če želite na kakršen koli način prevzeti moje mesto, to storite z učenjem, ljubeznijo in 

odpuščanjem. Na voljo imate veliko mojih zgledov, ki jih lahko uporabite kot vodilo za svoja dela. Moj 

Duh se ne želi razkazovati pred vami, vendar morate razumeti, da vam moram kot Učitelj pokazati svoje 

primere poučevanja, da jih boste lahko uporabljali kot zgled. Če bi skril svoja dela, kako bi jih lahko 

razumeli? Zato vam pravim: Ljubite se, kakor jaz ljubim vas. 

18 Prosite me za odpuščanje, ker me nenehno žalite, in jaz vam odpuščam. Vi pa niste pripravljeni 

odpustiti tistim, ki vas žalijo. Zato sem dovolil, da se moja manifestacija nadaljuje do leta 1950, da bi 

lahko z mojim učenjem razumeli moj nauk in mu dali pravo vrednost. 

19 Moj zakon in moj nauk, ki sta znana skozi stoletja, sta edina knjiga, v kateri je vse resnica. Ljudje 

v zemeljskih knjigah iščejo nekaj, kar bi jim razkrilo tisto, kar je večno, in resnico, a vse, kar dosežejo, je, 

da svoje misli polnijo s teorijami, ne da bi našli pravo luč za svojega duha. 

20 Da se je ta nauk ukoreninil v vaših srcih, je bila potrebna moja skrbna ljubezen, veliko 

potrpežljivosti in ljubezni, ki sem jo lahko zbral le jaz, vaš Gospod. Kar morate vedeti v tem času, vam 

razkrivam v svojih naukih. Kar pa bom zadržal, bo ostalo skrito, da ga boste spoznali v prihodnjih časih. 

Če bi vam danes povedal vse, bi bili mnogi zmedeni, drugi, ki mislijo, da razumejo, pa bi bili polni 

nečimrnosti. Ta občutek večvrednosti bi jih pokvaril in spoznali boste, da Moj nauk ni namenjen temu, da 

bi vas zapeljal s poti resnice. 

21 Na to življenje glejte kot na bitko in se v njej borite do zmage. Pridite v mojo navzočnost kot dobri 

vojaki in dal vam bom nagrado, ki bo vašega duha napolnila z lučjo in milostjo. Tiste, ki duhovno spijo in 

se v svoji nezvestobi obnašajo kot nespametne Device iz prilike, pa bo presenetila smrt, ki jih bo našla z 

ugasnjeno svetilko. 

22 Vsako človeško bitje, vsako bitje ima določeno mesto, ki ga ne sme izgubiti, vendar prav tako ne 

sme zavzeti mesta, ki mu ne pripada. 

23 Kakšno odgovornost imajo tisti, ki so me slišali v tem času, četudi so me slišali le enkrat! 

24 Ko ste prejeli Moj klic, ste se v naglici odpravili, da bi se zbrali in se duhovno posvetovali z 

menoj. Želim, da bi bil vaš duh poln upanja in vere v skladu s svojim poslanstvom, pogumen in miren v 

preizkušnjah. Ne utrujajte se v boju, ne omahujte, ko se vam zdi, da je pot dolga. Ne pozabite, da vas 

spremlja moj Duh in da ste zato lahko v preizkušnjah nepremagljivi. 

25 V vaši skodelici so bile tako radosti in mir kot tudi bolečina in negotovost. V življenju ste se 

smejali in jokali, nekateri pa so se prezgodaj postarali, ker so postali šibki v preizkušnjah in so čutili, da 

jim zmanjkuje moči. 

26 Ženske, vidim vaša ranjena srca. Težave so izčrpale vašo telesno lupino, vendar je v duhu še vedno 

moč, da pogumno nadaljujete. Kljub trpljenju ste mi zaupali in upali vame, saj veste, da vedno posežem, 

da posušim vaše solze in olajšam vaše delo. Spomnite se, da sem vam rekel, da se "list drevesa ne 

premakne brez moje volje". Ali nisi pomislil, da je ta kelih trpljenja, ki si ga izpraznil, lonček, v katerem 

se očiščuje tvoja duša? Ali ne veste, da živite v obdobju duhovnega boja, v katerem morate dokazati svojo 

moč? Bodite blagoslovljeni, saj ste bili v mnogih preizkušnjah močni, zato imate zaradi svojih zaslug 

pravico do mojega miru. Nisem vam ponudil večnih užitkov na zemlji. Duh ve, da ga ob prihodu v to 

zemeljsko dolino čakajo stiske in boj, da bi se izuril in izpopolnil. Toda v vašem težkem življenjskem boju 

je bila moja očetovska ljubezen vedno kot plašč, ki vas je varoval. 
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27 Ljudje, ali niste zadovoljni z zavestjo, da se zdaj na tako jasen način razkrivam med ljudmi in da v 

vseh narodih pričakujem svoje izbrance? Želim biti kot prijatelj vsem, kot brat in zaupnik vašega duha. 

28 Vsi ne verjamete vame. Vendar to ni ovira, da bi te ljubil in prišel k tebi. Kdo bi lahko ustavil moč 

mojega Duha, saj sem sam ljubezen do svojih otrok? In kdo bi lahko presojal moje delo in prodrl v moje 

skrivne načrte? 

29 Danes ste z menoj, učenci; počivajte, ker vas varujem. Ne ogrožajte več svojega zdravja z 

nekoristnimi deli. Koliko ste morali pretrpeti, da ste svoji duši povrnili čistost in vrline, s katerimi je bila 

obdarjena. 

30 O, če bi le ostali čisti, kot ste bili v otroštvu, ko je telo nedolžno, duša pa začenja novo življenjsko 

pot. Kako blizu bi mi bili in kako bi angeli prihajali k vam, da bi z vami peli hvalnico! Ko pa človek 

postaja starejši, se njegova duša vse bolj oddaljuje od čiste in svetle poti in se zapleta v nenehni spor s 

svetom, v katerem včasih zmaga duša, včasih pa meso. Vsi ste zašli s poti dobrote in morate moliti, da bi 

se rešili nevarnosti in se odvrnili od zla. Na tej poti nosite palico, na katero se opirate, in ta palica je angel 

varuh, ki vas spremlja, kamor koli greste. 

31 Prišel sem k vam, da bi vas odrešil z dokazi ljubezni in pravičnosti ter vas naučil svojega nauka, da 

bi mi sledili. 

32 Od vaših dobrih del sprejemam vse, kar je v njih zaslužnega, tudi tista, ki se vam zdijo zelo 

majhna, saj sem edini, ki lahko presodi njihovo pravo vrednost. Kdor ljubi ljudi in jim služi, me ljubi in mi 

služi. Od vas zahtevam le, da se imate radi, in to bo dovolj, da z vašo pomočjo opravim velika dela. Za to 

sem vam dal številne dokaze, saj sem bil vedno navzoč, ko ste pomagali ljudem v stiski, in sem vašemu 

duhu omogočil, da je doživel mir, ki ga daje izpolnjevanje dolžnosti do Očeta in sočloveka. 

33 Nosite neizbrisen pečat, ki vas razlikuje od vseh drugih verskih skupnosti. To znamenje je luč, ki 

sem jo dal zasijati v tvoji duši. Prav tako sem vas dal pojaviti v tem narodu, ki sem ga pripravil, da bi se 

vaša duša v njem vzpenjala navzgor in našla primerno polje delovanja za izpolnjevanje svojih dolžnosti. 

34 Varujte zaklad, ki sem vam ga dal v svoji Besedi, in ne dovolite, da vam ga iztrgajo nezveste roke. 

Dajte ga vsakomur, ki ga želi spoznati ali v njem išče odrešitev. 

35 Če ne boste mogli braniti moje zapuščine, jo bom branil jaz, vendar mi boste potem morali 

odgovarjati za svojo potlačenost. Delajte z ljubeznijo, da bi izpolnili duhovne in materialne zakone. Če se 

boste držali svojih duhovnih dolžnosti, vam bo materialno delo olajšano. Ne smeš se hvaliti s svojimi 

vrlinami; če resnično čutiš mojo besedo in jo prakticiraš, ljubosumno varuješ svoja dela tam, kjer jih lahko 

vidim samo jaz, potem bo tvoj zgled ponižnosti spodbudil brate in sestre, da ti bodo sledili. 

36 Ljubite se z isto ljubeznijo, s katero sem vas učil, vedoč, da ste izšli iz mene, da ste vsi nastali iz 

iste snovi in da boste tako, kot ste bili na začetku v meni, tudi na koncu, ko se boste vrnili k svojemu 

Gospodu. 

37 Iščem vas, da bi se lahko približali viru življenja. Tukaj je pot, ki vodi do njega. Da bi jo našli, se 

moramo včasih žrtvovati, se boriti in vztrajati v kreposti. 

38 Prisluhnite mojemu glasu, ki vas nenehno prebuja, tistemu notranjemu glasu, ki zahteva, da 

izpolnjujete moj zakon. Do zdaj ste živeli, kot ste želeli, in v svojem življenju počeli, kar vam je bilo všeč. 

39 Vaša srca, otrdela v življenjskih preizkušnjah, sem naredil ljubeča, ko sem jim dal okusiti kruh 

božanske ljubezni, in vaša srca so se ob njem notranje razburila. 

40 V meni je Sodnik, Oče in Mojster - tri različne faze razodetja v enem bitju, tri središča moči in eno 

bistvo bivanja: ljubezen. 

41 Tako se vam razkrivam, da bi vam pomagal izpolniti poslanstvo, ki sem ga od začetka časov 

položil v vašega duha. 

42 Zdaj vas na novo učim, da bi vi učili človeštvo te Besede. Ko bo to moje ljudstvo pripravljeno, 

bodo ljudje v njem našli tolažbo v svojih žalostih, balzam v svojem trpljenju in luč za svojega duha. 

43 Sedanja generacija ne bo minila, ne da bi se odpravili pričevati o mojem drugem prihodu. Jaz pa 

sem vam rekel: Če ne boste začeli izvajati mojega nauka, bodo kamni govorili in pričali o moji 

navzočnosti, vi pa mi boste za to izdali račun. 

44 Če so na tvoji poti ovire, ki ti preprečujejo, da bi mi sledil, mi pokaži svojo dobro voljo in 

gorečnost, potem ti bom odprl pot in ti pomagal. 
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45 Želim, da ste opremljeni, kajti svet vas bo preizkušal, in če ne boste mogli pričevati o čudežih, ki 

sem jih storil med vami, se bodo v vaših soljudeh pojavili dvomi. 

46 Med vami vidim tiste, ki jim je uspelo pretrgati verige, ki so jih vezale na svet, in ki me prosijo za 

moč, da bi ostali trdni v svoji plemeniti odločitvi za prenovo, in jih spodbujam s svojimi besedami in svojo 

navzočnostjo. Doživeli bodo več preizkušenj, ki jim bodo pomagale, da bodo trdno hodili po svoji poti. 

Spremljajte in molite, da vas preizkušnje ne bi presenetile v spanju, saj bi bilo vaše prebujenje grenko, če 

bi se zavedali, da morate pot začeti znova. 

47 Če padeš, se takoj spomni svojega Očeta in moli, da boš v meni našel novo moč za zmago. Če se 

boste tako pripravili, bo glas vaše vesti v vas jasno slišen. 

48 Ne boste več sužnji skušnjav. Prizadevajte si ohraniti svojo duhovno svobodo. Želim, da bi bili 

moji učenci dobri bratje in sestre med ljudmi, ki vedno pričakujejo bratsko in iskreno roko, ki jim bo segla 

v roko. 

49 Ljudje željno iščejo luč resnice in mnogi čakajo na moj prihod, ne da bi vedeli, da je moja 

navzočnost že med vami. 

50 Vsi me ne bodo slišali v času mojega razodevanja, vendar zdaj učim to ljudstvo, da bi vsak od 

tistih, ki so me poslušali, lahko postal vodja človeških src, ko se moja beseda ne bo več razodevala prek 

teh glasnikov. Do takrat se boste poduhovili in sprejeli mojo besedo in moje ukaze z intuicijo, nato pa 

boste govorili o naukih, ki še niso znani in bodo prava razodetja. 

51 Že zdaj sem vam razkril veliko tega, kar je bilo obljubljeno ljudem, in prek vas sem napovedal 

dogodke, ki ste jih videli uresničiti. Zato lahko rečete, da niste bili le moji glasniki, ampak tudi moji 

preroki. 

52 Še niste dosegli dna Moje besede, vendar bodo prišle nove generacije, ki sem vam jih obljubil, in 

vam bodo dale globoko in pravilno razsvetljenje tega, česar niste mogli razumeti. Prišli pa bodo tudi ljudje 

drugih narodov, ki bodo znali razlagati moje nauke. Kljub temu vam povem, da bodo tisti, ki so me slišali 

ustno in čutili mojo navzočnost, prvi razumeli moje delo, da bi ga poučevali in razlagali. 

53 Nočem, da bi si v letih, ko me še lahko slišite, očitali, saj bi se potem moje učenje ustavilo, 

medtem ko je moja volja, da se v vsaki nadaljnji lekciji razkrijem bolj jasno, tako da se boste ob koncu 

mojega oznanjevanja počutili dovolj napredne, da boste postali mojstri. V vas sem položil svoje božansko 

hrepenenje, da bi dosegli ljubezen in modrost, tako da bi odprli svoje razumevanje duhovnega znanja. 

54 Učim vas, da se pripravite na prejem božanskega navdiha, da bi svojim bližnjim razkrili, da so 

lahko vsi ljudje lastniki te milosti. 

55 Naj se moja beseda trajno naseli v vaših srcih, da bo, ko boste Mojstri, vedno prisotna v vašem 

notranjem templju. 

56 Ne bojte se, da bi vas ljudje "raztrgali" zaradi mojega nauka. Človekovo srce je tako utrujeno od 

praznih teorij in besed, da bo, ko bo prejelo to dobro novico, na svojem duhu začutilo luč resnice, ki se bo 

kot osvežujoča rosa spustila in mu dala življenje. 

57 Popolni prijatelj je prišel k vam, da vam pove, naj se ne bojite; čeprav v mnogih srcih najdete 

strup, zlobo in izdajstvo, te preizkušnje ne bodo mogle prestrašiti zvestega in opremljenega učenca. 

58 Bodite kot tisti apostoli, ki so mi sledili v drugi dobi. Če bolne osebe še niste mogli ozdraviti, 

okrepite svojo duhovno pripravo tako, da se očistite v dejavnosti ljubezni in ostanete v stiku z bolečino. Če 

niste notranje pripravljeni, se ne dotikajte bolnika v pričakovanju, da bo ozdravel, ker potem ne boste 

videli tega čudeža. Toda če se duhovno in telesno pripravite, boste - če je to moja volja - kmalu prejeli 

čudež, za katerega me prosite. 

59 Če vaša vera v mojo moč ni velika in vaša ljubezen do soljudi ni resnična, vaše delo ne bo prineslo 

odrešitve in vaš trud bo zaman. Če pa dosežete duhovnost, boste na svoji poti videli resnične čudeže. 

60 Če niste dosegli miru med svojimi bližnjimi ali če so vezi soglasja in ljubezni pretrgane, opazujte 

in molite, združite se z mojim Duhom in mir bo z vami. 

61 Če še ne znate govoriti o meni, zaprite svoje ustnice, a dvignite svojega duha, saj bo z mislimi 

spregovoril tistim, ki so v duhovni stiski. 

62 Če niste mogli razumeti mojega nauka in želite prodreti v njegov pomen, se poduhovite in potem, 

ko me boste slišali ali se spomnili moje besede, boste presenečeni nad svojim globokim razumevanjem. 
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Moja beseda je preprosta in jasna, da jo lahko razumete, vendar vsebuje bistvo, ki je božansko, da lahko 

občutite mojo navzočnost. 

63 Danes imam novo večerjo, obkrožen z učenci in učenkami, ki razmišljajo in se spominjajo dneva 

in ure, ko je "Beseda" v Jezusu postala človek. Zapri oči in si poskusi predstavljati kraj mojega rojstva, 

slovesnost tiste ure, čistost Matere, nežnost Marijinega pravičnega in čistega spremljevalca ter vse, kar je 

spremljalo ta dogodek. Takrat boste razumeli Kristusovo božansko ponižnost - ponižnost, ki jo je s svojimi 

deli in božansko besedo oznanjal od prvega trenutka. 

64 Preljubi ljudje, doživite te trenutke v sebi in se osvežite z njihovim spominjanjem in 

premišljevanjem, kajti iz vašega razmišljanja o njih bo izšla svetloba, ki bo odpravila vašo nevednost. 

65 Iščite me v najbolj skritih in vzvišenih delih svojega bitja, čutite mojo navzočnost v svojem duhu 

in prepoznajte moje manifestacije v najbolj neopaznih stvareh svojega življenja. Zapomnite si, da višja ko 

je moja manifestacija in bolj duhovna, večja bo vaša blaženost, saj bo dokaz, da ste že sposobni razumeti 

moje globoke lekcije. 

66 Vi ste med tistimi, ki so v tem času v duhu potrdili moj prihod in verjeli, ne da bi videli. Vendar pa 

so tisti, ki me pričakujejo v obliki, v kakršni sem bil na svetu v drugi dobi, in drugi, ki me pričakujejo v 

različnih oblikah glede na to, kako si vsak razlaga prerokbe. Blagoslavljam vse, ki me pričakujejo, in jim 

pošiljam svojo luč, da se ne bodo zmedli, ko bodo spoznali, da sta moja prisotnost in moja manifestacija v 

tem času duhovna. 

67 Blagoslavljam tudi tiste, ki me ne pričakujejo. Nekateri so postali šibki v veri, druge pa so zmedle 

številne človeške ideje in nauki. Jaz pa izlijem svojo luč na vse njihove poti, da bodo dosegli odrešitev 

(svojih duš). 

68 Nekateri me pričakujejo duhovno, vendar bodo zanikali, da sem jaz tisti, ki se razodevam, ker me 

hočejo videti prihajati v sijaju bleščeče svetlobe, da bi lahko verjeli. Želijo me videti, kako prihajam z 

veličastnostjo kralja zemlje, ker ne razumejo resnične veličine, ki se skriva v ponižnosti. Zato vam moram 

še enkrat povedati: "Moje kraljestvo ni od tega sveta." 

Moj mir z vami! 
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Navodila 110  
1 Učenci, Elija vas je pripravil in v vašem duhu pustil vzvišenost in mir. Resnično, povem vam: ne 

veste, kdo je Elija, niti kdo je bil, niti kdo bo. Toda prišel bo trenutek, ko ga boste pogledali in rekli: 

"Gospod, do danes nismo mogli razbrati, kdo je bil Pastir. 

2 Zdaj še enkrat govorim v jeziku ljubezni, ki sem vas ga naučil, da bi dosegli popolno zedinjenje z 

Očetom. Ni vaša telesna lupina tista, ki čuti mojo božansko navzočnost, kajti niso vaše oči tiste, ki me 

vidijo, niso vaša ušesa tista, ki me slišijo, niso vaša usta tista, ki mi govorijo. Vaši fizični čuti zaznavajo 

mojo manifestacijo skozi človeško telo, vendar je bistvo besede, ki jo izreče nosilec glasu, božanski del, ki 

ga prejme vaš duh. 

3 Ste vojaki v dolgotrajni bitki tega življenja in vsi boste prišli v deželo, ki jo iščete. Kakšno veselje 

bo za vašega Očeta in tudi za vašega duha, ko boste prispeli v obljubljeno kraljestvo, potem ko ste doživeli 

toliko preizkušenj in preživeli toliko bitk! To bo takrat, ko bo duh končno prevladal nad telesom in bo 

lahko prek njega razkril svojo luč. Tedaj telo ne bo več ovira, poguba in skušnjavec duše. 

4 Moji zaznamovani bodo prepoznani na zemlji. Tudi če bi se vaše roke zaprle, da bi skrile svoje 

darove, jih bodo tam odkrili; tudi če bi molčali, bo moj nauk na vaših ustnicah presenetil ljudi, in tudi če bi 

si prizadevali skriti znamenje, s katerim sem vas zaznamoval, bo izžarevalo svetlobo in vas naredilo 

prepoznavne. Toda zakaj bi se skrivali? Ali zato, ker se še vedno počutite šibki in nerodni? Še naprej vas 

bom učil, dokler ne boste močni, polni vere in ljubezni do moje stvari. Potem se ne boste več bali ničesar. 

5 Ljudje so spremenili svoje pojmovanje duhovnega, moja svetloba jim je omogočila, da so 

razumeli, da je duh svoboden v verovanju. Nikomur ne vsiljujem posebne veroizpovedi in nikogar ne 

prisiljujem, da me ljubi. 

6 Polja, pripravljena z roso moje milosti, vam bodo zagotovila ugodne pogoje za gojenje tega 

semena. V tem času se bodo pretrgale verske verige in izginilo bo malikovalsko zlo. Duh ne bo več suženj 

in se bo dvignil, da me bo iskal po poti resnice. Razvoj in znanje, ki ju je duh pridobil v življenju, mu 

danes omogočata, da opravlja poslanstvo, ki sem mu ga zaupal. 

7 Resnica je, da niste prišli na svet samo v tem času. Duhovno ste isti ljudje, ki sem jih učil v vseh 

časih in ki so se reinkarnirali iz roda v rod, ker v enem samem zemeljskem obstoju niso mogli izpolniti 

velikega poslanstva, ki je njihova usoda. Včasih je eno življenje komaj dovolj, da posejemo seme, in 

nimamo dovolj časa, da bi ga negovali, še manj pa, da bi se razcvetelo. 

8 V mnogih svojih učenjih omenjam izraelsko ljudstvo, ker je bilo orodje moje božanskosti, da bi dal 

primere za učenje in spregovoril človeštvu. Podelil sem ji svojo ljubezen in milosti v polni meri, a tudi 

stroge obiske svoje pravičnosti. Da bi ga poučil, sem izkoristil njegovo ljubezen, pa tudi njegovo šibkost 

in nevero; kralji, duhovniki, cestninarji in celo najbolj neizobraženi ljudje so bili orodje za moje lekcije in 

učne primere. Toda poglejte - medtem ko so se v sedanjem času nekateri v različnih deželah dvignili v 

novo življenje in spoznali, da obljubljena dežela ni Kanaan, ampak moje kraljestvo, drugi, ki so 

podedovali le kri tega ljudstva, še vedno živijo navezani na svoje tradicije in materialne razlage, ki so jih 

njihovi predniki dali božanskim naukom. 

9 V svoji novi manifestaciji sem spremenil vse: kraje in načine manifestacije, da bi odpravil 

nevednost, napake in napačno razlago, ki so jih imela moja prejšnja razodetja. Tako kot sonce vzhaja na 

vzhodu in ga opoldne vidite na najvišji točki, nato pa ga opazujete, kako zahaja na zahodu, tako se je 

svetloba mojega Duha sčasoma preselila z vzhoda na zahod, tako da moje slave in moči ne omejujete na 

določene kraje, ljudi ali rase. 

10 Danes začasno prebivate v novi deželi, ki ste jo prav tako našli po božji obljubi, da bi bila vaša 

dediščina, čeprav začasno. Ta dežela, polna čudovitih lepot, je bila razvita, vendar so drugi ljudje 

poskrbeli, da je vaše življenje grenko in težko. Vendar se ti ljudje nikoli ne bodo maščevali, ampak bodo 

le odpuščali sočloveku. Tudi Judeja je bila plen tujcev, dokler je niso spremenili v ruševine in ruševine. 

11 Bolečina je bila vaša preizkušnja v ognju, v njej se je vaš duh kalil, saj mora jutri človeštvu predati 

sadove svojega razvoja in izkušenj. Vojna vas še ni dosegla - kaj novega bi se iz nje lahko naučili? Kakšno 

spodbudo bi lahko dala tistim, ki so že postali močni v trpljenju? 

12 Vaša naloga je drugačna: Po letu 1950 boste vstali kot preroki, vaše ustnice bodo govorile po 

mojem navdihu in delali boste čudeže. Takrat ne boste več pričakovali, da bo moja beseda prišla iz ust 
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nosilcev glasu, kot je to zdaj. Če pa se pripravite v molitvi, bo vse, kar ste očitno pozabili, vzklilo iz vaših 

src, ker vam bom še naprej govoril po vaši vesti. 

13 Presenečeni boste, kako vam bodo ljudje iz različnih verskih skupnosti sledili in priznali, da je bil 

tisti, ki ste ga imeli med seboj, Mojster. Bodo kot Nikodem, ki se je zasebno pogovarjal z Jezusom, ki ga 

je spoznal za Božjega Sina, ki ga je ljubil kot svojega Učitelja, in je grenko jokal, ko ga je videl odhajati iz 

Jeruzalema s križem krivde in nehvaležnosti na ramenih. Takrat mi je njegov duh s solzami rekel: "Učitelj, 

sledil ti bom." In tudi on mi je sledil. 

14 Blagor tistim, ki se v tem času odločajo enako, ne da bi se bali ljudi, kajti v njih bo moja luč. 

15 O čem razmišljate, otroci moji? Vem: razmišljate o tem, da vam je Oče pravkar zaupal novo leto, 

da bi vam v njem uspelo narediti korak naprej - leto, za katero se včasih zdi, da se ne konča, a je za duha le 

kot sekunda v večnosti. 

16 Minilo je eno leto, ki je pustilo svoj pečat na moških. Ko ste slišali mojo besedo sodbe, se je vaš 

duh prebudil in skozi vaš spomin je šel spomin na vaša dela, besede in misli, na vse vaše trpljenje in 

veselje, na vse, kar ste dosegli, in na vse, česar niste mogli doseči. Ko ste končali samospraševanje v luči 

vesti, ste se zahvalili Stvarniku za vse, kar ste od njega prejeli. 

17 Človek in vse stvarstvo so mi darovali svoj davek in žrtev. Bodite blagoslovljeni! 

18 Kot da bi se vsa bitja v tem trenutku zbrala, da bi se združila in se poklonila Očetu, vidim vse 

svetove in vsa bitja, združena pred mojim pogledom. Vidim celo najmanjša dela, ki so bila storjena zame, 

slišim glas svojih bitij, ko me kličejo, in slavospev tistim, ki me hvalijo. 

19 V vsem, kar je ustvarjeno, sta življenje in občutljivost. Resnično, povem vam, da tudi skale čutijo 

Božji dotik. Vsa bitja najdejo osvežitev v sebi, kar je tako, kot da bi našla osvežitev v moji božanskosti. 

20 Kraljeva zvezda je podoba očeta, ki svojim otrokom daje življenje, energijo, toplino in svetlobo. 

21 Zemlja je kot mati, katere maternica je neizčrpen vir nežnosti. Z njo je plašč, ki varuje osirotele, 

naročje, ki hrani, ter toplo in udobno zavetje za njene otroke. Njen skriti zaklad je moškim razkril svoje 

velike skrivnosti, na njenem obrazu pa sta se vedno odražali čistost in lepota. 

22 Leto, ki je minilo, je bilo polno preizkušenj - leto, v katerem se je Božja pravičnost poznala na 

vsakem človeškem bitju. Kdo ni izpraznil čaše grenkobe? 

23 Koliko ljubljenih bitij je zapustilo zemljo, da bi pobegnila v onstranstvo, ker jih je klicalo duhovno 

življenje. Srca so končno prelila kristalno čisto vodo in na templjih starih so se pojavile številne bele 

dlake. Kljub temu je bilo tudi veselje: na svet so prišli novi otroci s svojim sporočilom nedolžnosti, bolniki 

so si povrnili zdravje, nekateri med vami, ki ste bili zapuščeni, pa ste videli vrnitev ljubljene ljubljene 

osebe. 

24 Z veseljem v duhu me poslušajte in me prosite, naj dvignem tančico skrivnosti, ki ovija novo leto, 

ki se vam zdi kot pot, ki jo morate prehoditi. Vendar vam pravim: v prihodnosti delajte to, kar ste delali v 

preteklosti. Poslušajte me danes, ko se bistvo moje besede še vedno razliva po vas kot kri Odrešenika, ki 

se je nekoč izlila v vsako dušo. 

25 Minilo je leto, ljudje, a vojni ni bilo konca. Ljudje se niso pomirili, močni voditelji si niso podali 

rok v znak miru. Ravno v tem trenutku, ko se duhovno osvežujete v občestvu z Mojim Božanskim Duhom, 

se uničujejo življenja, število sirot in vdov narašča, po zemlji pa še naprej teče kri in jo zaliva, kri ljudi, ki 

je Moja kri. 

26 Še enkrat bom v srca ljudi položil mir in jim podaril malo več časa, da bodo lahko dosegli to 

najvišjo dobrino duha. Če pa te priložnosti ne izkoristijo, se bosta njihovo trpljenje in grenkoba še 

povečala. 

27 S svojo prenovo, molitvijo in prakticiranjem mojega nauka si zagotovite mir. Delajte dela, ki so 

vredna vašega in mojega duha. Čas je, da se malo bolj cenite in da resnično cenite to, kar sem položil v 

človeka: duha. 

28 Ko boste resnično spoznali svojo vrednost, ne postanite domišljavi. Zavedajte se, da ste navadni 

smrtniki, da ste glasniki in orodje mojih božanskih nasvetov. 

29 Nihče se ni rodil po naključju, nihče ni bil ustvarjen naključno. Razumite me in spoznali boste, da 

nihče ni svoboden na svoji življenjski poti, da obstaja zakon, ki vodi in ureja vse usode. 

30 Govorimo drug z drugim, otroci moji, govorimo z Mojstrom! Ne bom vas grajal, ampak vas bom 

blagoslovil, in kakor sem začel svojo govorico, tako jo bom tudi končal med vami: z božanjem. 
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31 V tišini mi povej svoje trpljenje, zaupaj mi svoja hrepenenja. Čeprav vem vse, želim, da se 

postopoma naučite oblikovati svojo lastno molitev, dokler ne boste pripravljeni na popolno občestvo 

svojega duha z Očetom. 

32 Starci, mladeniči in device, otroci in starši: Prosite in dano vam bo. Jaz sem vir pravičnosti in 

ljubezni in vam bom pokazal pot skozi življenje, ki jo bo osvetljevala moja luč. 

33 Kaj me prosite za zemljo, ki vas varuje? Kaj čutite do vseh Očetovih bitij? Živite v harmoniji z 

vsemi bitji, saj ste v resnici pred menoj vsi bratje in sestre. Blagoslovite vse ustvarjene stvari in 

blagoslovili boste tudi mene. 

34 Vidim, da se bojite prihodnosti, ker vas dosegajo sence vojne in odmevi njenega ropotanja, ker 

povsod preži grožnja lakote, kuge in opustošenja. Toda česa se lahko bojite, če imate v duši mojo luč? Ali 

vas nisem poklical za vojake svoje stvari? Pustite strah tistim, ki nimajo vere, tistim, ki me zanikajo. 

35 Človeštvo bodo doletele mnoge stiske, vendar bo zaradi njih spoznalo mojo besedo in moje delo. 

36 Želim, da vaše srce ostane občutljivo za bolečino, za uboge, lačne, bolne, da bo tako rekoč prag 

novega Jeruzalema, kjer se zbira Božje ljudstvo, ki je človeštvo. 

37 Šesti pečat je sproščen in z njim ste slišali mojo besedo skozi človeški organ intelekta, ki je bil 

med vami zakon, razodetje in preroštvo. Podarjam vam še sedem let, ko me boste slišali v tej obliki - 

sedem let, ko bo duhovni svet še vedno pošiljal svoja sporočila skozi možgane tistih, ki so zanj izbrani, od 

teh let pa boste morali Očetu obračunati na zadnji dan leta 1950, ki bo za vas dan sodbe, ko me boste 

zadnjič slišali govoriti vam z gore Novega Siona. 

38 Te besede vam zapisujem v srce in vest, saj želim, da bi bile za vas nepozabne. 

39 Ne pozabite, kar ste slišali od Božanskega Učitelja, niti tega, kar ste slišali od Marije, Univerzalne 

Matere, in tega, kar ste slišali od Elija, glasnika tretjega obdobja, ki vas je kot pastir zbral v hlevu Moje 

ljubezni. 

40 Uživali ste veliko milosti, vendar se bodo končale, ker je prišel čas, da zvesto delate v čistosti po 

mojem zakonu. 

41 Ko mi služite, ne iščite osebne koristi. Služite mi iz ljubezni, ne da bi razmišljali o plačilu ali 

nagradi, ki vas čaka. Pomislite na tiste, ki trpijo, na tiste, ki so padli, na tiste, ki ne vidijo luči in ne 

poznajo poti, in jim z ljubečim srcem dajte moja navodila. Vodite jih k meni in ne skrbite, če pridejo na 

cilj pred vami. Bodite "zadnji" in se zavedajte svoje naloge, kajti vedel bom, kako vas čakati, saj boste vsi 

prišli do mene. 

42 Ljudje, podarjam vam novo leto za boj. Nad vojno, uničevanjem in smrtjo se bo modrina neba 

razprostirala kot plašč miru. Zemljo bom okrasil s cvetjem, na njej bodo lipe, ki bodo kot darilo ljubezni. 

Maternice mater vseh živih bitij bodo rodovitne in njihovo obilje bo koristilo tudi vam. Razsvetljujem 

človeško inteligenco, da bo v naravi odkrila nove možnosti razvoja v korist mojih otrok. Blagoslavljam 

morja, da se bodo bitja, ki živijo v njihovem naročju, množila in da ljudje po vojni ne bodo trpeli lakote. 

Urejam nove poti, da se različne rase spoznajo in objamejo. 

43 Naj pomlad pride k vam kot dar miru in upanja, sprave in odpuščanja med ljudmi. 

44 Poletje bo z ognjem svojega sonca ožgalo marsikatero pokrajino in puščavo, kjer bodo ljudje, ki jih 

bodo prečkali, padli na tla in prosili Jehovo za usmiljenje. Tisti, ki so me pozabili, se me bodo spet 

spomnili. Znanstveniki bodo ob teh pojavih zmedeni, vendar bodo na dnu srca slišali Moj glas, ki jim 

govori, naj očistijo svoja dejanja in mišljenje, da bi stopili na pot modrosti. 

45 Jesen mi bo prinesla žetev tistih, ki obdelujejo zemljo, in ta žetev bo bogata, saj se bodo nekateri 

narodi vrnili k miru in ponovno vzeli v roke delovno orodje. 

46 Blagoslovi bodo počivali na semenu, saj bodo otroci in ženske obdelovali zemljo v odsotnosti 

moških. Roke, ki odložijo orožje in se lotijo pluga, bodo blagoslovljene, prav tako tisti, ki so bili 

sovražniki, a se bodo potem objeli kot bratje, saj bo nebeški kruh padal kot mana v puščavi. 

47 Prišla bo zima in njen sneg bo simbol očiščenja. 

48 Vse je pripravljeno. Spremljajte in molite, delavci. Blagoslavljam tudi roke, ki so negovale 

bolnike, ustnice, ki so z ljubeznijo govorile mojo besedo, oči, ki so premagovale spanec in bdele ob glavi 

neozdravljivo bolnega, srce, ki je utripalo za trpečega, saj so orodje Duha, ki se lahko dvigne v molitvi za 

ljudi. 

49 Vaša srca želim spodbuditi k novemu življenju, saj jih najdem mrtva za vero, upanje in ljubezen. 
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50 Jaz sem edini Sodnik, ki lahko sodi duše, vendar vas ne obravnavam kot obtožence, ampak kot 

otroke in učence. 

51 Naj bom med vami kot Oče. Ali merite vrednost besede, ki vam jo dam, ali želite, da sem jaz vaš 

sodnik? Želite, da svojo pravičnost naredim otipljivo ne le v besedi, ampak tudi v vašem življenju, da se 

boste prebudili in mi verjeli? 

52 Semena, ki vam ga zaupam v tem času, niste vedno dobro posejali, zato tudi niste poželi žetev, ki 

ste jo pričakovali. Vendar zaradi tega ne obupajte, razumite, da je tudi to, četudi je to včasih vzrok vaših 

solz, res, da je mir vaše duše utemeljen v tem izpolnjevanju dolžnosti. 

53 Ne želim, da bi to ljudstvo jokalo na zemeljskih poteh in se pritoževalo nad razdejanji na cesti. 

54 Vedno sem vas usmeril na pot, ki vodi v dom, kjer vas pričakujem. Ne bojte se, da bodo njegova 

vrata zaprta. Do njega pride le tisti, ki je prehodil vso pot. 

55 Pokaži mi svoje srce in jaz iz njega kot iz žitnice poberem dobro seme, ničvredno pa pustim za 

seboj, da ga uničiš. 

56 Ne boste se več hranili z nepopolnimi ali nepoštenimi dejanji čaščenja: Zdaj ste v tretjem obdobju. 

Kdor uresničuje moj nauk, kakor vam ga dajem, bo izpolnjeval mojo voljo, in kdor izpolnjuje Očetovo 

voljo, bo našel odrešenje. 

57 Vedno sem vam dajal velike dokaze svoje ljubezni. Dal sem vam priložnosti, da pridete k meni. 

Vendar me nikoli niste ubogali in ste raje izbirali bolečino sveta z njegovimi minljivimi užitki kot 

izpolnjevanje mojega zakona, ki vam daje pravi mir. 

58 Če bi prišel k vam samo kot sodnik, bi vas prestrašil; toda med mojo pravičnostjo in ljudmi je 

vedno križ, zato od mene prihajajo samo besede ljubezni in odpuščanja. 

59 Kako zelo sem vam pomagal na tem svetu, da se ne boste kesali, ko boste kot duhovno bitje prišli 

pred sodnika! 

60 Vi ste isti, ki ste z Mojzesom prečkali puščavo, isti, ki ste hodili za Jezusom po Judeji, in še vedno 

v tem času prosite za čudeže, da bi verjeli, ali pa prosite za zemeljske dobrine, kot da ne poznate končnega 

namena svoje usode. 

61 Ne dovolite, da bi ta manifestacija postala običajna, saj boste tako izgubili spoštovanje in vero, ki 

bi ju morali imeti. Kajti kakšno korist lahko imate od tega, če je vaš duh odsoten in vaš um razpršen? 

62 V moji božanskosti živi priprošnjiška ljubezen; to je Marija. Koliko src, ki so ostala zaprta za vero, 

se je po njej odprlo kesanju in ljubezni! Njeno materinsko bistvo je prisotno v vsem stvarstvu, vsi ga 

čutijo, a nekateri ga z odprtimi očmi zanikajo. 

63 Boste neutrudni sejalci mojih razodetij, da bi se svet opogumil in dosegel višji razvoj in svetlobo. 

64 Pred svojim odhodom bom tlakoval poti, po katerih boste hodili. Ne veste, kaj sem se odločil za 

zadnja leta svojega pojavljanja. Pripravljam vas, ker bodo v tistih dneh prišle velike preizkušnje. Odstranil 

bom vse ponaredke, ki ste jih vnesli v moj nauk, da boste lahko prepoznali moje delo v vsej njegovi 

čistosti. 

65 Pazite, ljudje, kajti po mojem odhodu se bodo pojavili nekateri, ki vas bodo prepričali, da se še 

naprej razodevam prek človeškega organa razumevanja. Delam vas budne in pripravljam vaše srce, da ga 

ob poznavanju mojega bistva in okusa tega sadeža ne bodo zapeljali prevaranti. Toda če se ne pripravite na 

te čase in izgubite, kar sem vam dal, kako boste ločili resnico od laži? 

66 Ne sprejemajte škodljivih vplivov, ki bi znanju in luči, ki sem vam ju dal, odvzeli moč, saj bi se 

potem zapletli v isto zlo kot tisti, ki me bodo izdali. Dan za dnem vas moram opozarjati, da boste živeli 

budno in ne boste omahovali. Mnogi med vami boste jokali zaradi mojega odhoda in ne boste našli 

tolažbe. Hrepeneli boste po času, ko sem se razkril skozi človeški organ razumevanja. Toda v trenutkih, ko 

boste molili, vas bom razsvetlil in spomnil na vse milosti in darove, ki sem jih položil v vas, da se ne boste 

počutili sami in zapuščeni, ampak se v zavesti, da sem blizu svojim učencem, odpravite s svojo dediščino 

in si zaslužite z deli ljubezni do sočloveka. 

67 Izkoristite ta čas za pouk. Upoštevajte, da v vaši državi vlada mir, medtem ko se drugi narodi 

razdvajajo. Razumeti morate, da morate med svojimi ljudmi ustvariti vzdušje miru, da se bo vsak tujec, ki 

pride k vam, lahko spočil in našel uteho med vami, in ko se bo vrnil, se bo počutil razsvetljenega z 

dobrimi mislimi in navdihnjenega s plemenitimi nameni. 
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68 Zdaj bodo iz narodov prišli ljudje, ki bodo močni v dobroti in polni svetlobe. Prisilili bodo vse 

tiste, ki so prišli na svet z velikim poslanstvom in ga niso izpolnili. 

69 Bliža se tudi čas, ko bodo v državah izbruhnile epidemije in uničile prebivalstvo. 

70 Na današnji dan vas sprašujem: Če bi vas poslal v tiste dežele in vam rekel: Prečkajte morja in 

vstopite v mesta bolečine in opustošenja, ali bi to storili, otroci moji? 

71 Po smrti vse čaka življenje; toda kdo so tisti, ki gredo in prinesejo kapljico balzama in besedo luči 

tistim, ki se v tem življenju še lahko dvignejo do resnice? Ti bodo moji učenci. 

72 Mnogi ljudje bodo skrivnosti mojih manifestacij videli že razjasnjene na tem svetu, drugi pa bodo 

morali vstopiti v duhovni svet, da bi spoznali resnico. 

Moj mir z vami! 
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 Jasne izjave o Jezusu in Kristusu63 

Navodila 89 

 Kdor mi hoče slediti, naj vzame svoj križ1-3 

Duhovni Izrael ─ vojska duhov 

 Svetloba in mir16-20 

Božanska ljubezen, utelešena v Jezusu29-35 

Naš planet smo spremenili v solzno dolino.  

Preoblikovano51-54 

Navodila 90 

Primerjava med Jožefovim življenjem v 

 Egipt in Jezus iz Nazareta1-3 

Bog je naš Stvarnik in od svojih otrok pričakuje 

 Priznavanje in poslušnost5-6 

Glasniki Duhovnega učenja bodo na svoji poti našli marsikaj. 

 izkusite grenkobo, a tudi veliko veselje28-31 

Božanska Beseda, ki je postala človek ─ ali Kristus 

 postal človek v Jezusu drugič33a 

Božanska ljubezen, zavita v žarek svetlobe, 

 postane človeška beseda po posredniku33b 

Kristus premakne življenjsko sliko Jude v  

božanska svetloba37-39 

Najvišji cilj človekove svobodne volje je, 

izpolnjevati Božjo voljo41-43 

Navodila 91 

Kristus v svojih oznanilih3-7+13-14 pojasnjuje ta proces. 

V vseh časih je Bog po pripravljenih ljudeh 

 govorjeno8-12 

Kristus, Božja beseda ─ ljubezen in modrost 

 Božje27-30  + 32 

Bog je več in presega to, kar lahko naš razum 

lahko razumejo34-36 

Po vsem svetu so poduhovljeni pionirji v 

 Videz45-47 

 Razlage sedmih pečatov49-54 



Informacije o vsebini 

157 

 Čas zlorabe svobodne volje se izteka80 

Navodila 92 

Najdragocenejša dediščina: Kristusova beseda v njegovi 

 Nauki2-3 

 Značilnosti dobrega učenca8-10 

Bistvo Božjih naukov 

 je bila ves čas enaka26 

Zakaj Božji glasniki prihajajo iz 

 preprosti, malo izobraženi ljudje?  28 

 Božja pričakovanja od njegovih otrok61 

 Pot do očiščenja duše65 

 Glas Duha resnice je zdaj slišati71 

Navodila 93 

 Opremljanje učencev božanskega učitelja3-6 

 Božanski žarek svetlobe je postal človeška beseda8 

Za sprejemanje in posredovanje Božje besede je treba 

 Pripraviti je treba duha, srce in um15 

V urah stiske moramo svoje misli usmeriti k njemu. 

 pošljite po tolažbo in pomoč23-24 

Kristus in njegovi nauki bodo odrešili ljudi. 

 in preoblikovati; mi spiritualisti smo le pomočniki29-30 

Umiritev viharja v Galilejskem jezeru ─ znamenje burne sedanjosti in naše odrešitve33-37 

 Duhovni Izrael in njegovo poslanstvo danes43-47  Človeka ne sme voditi le znanost in 

človeški 

 znanje, ampak z duhom ljubezni68 

Navodila 94 

Kdo bodo novi apostoli duhovnega učenja?  8-11 Nasveti božanskega učitelja za širjenje 

Njegovo učenje13-17 

Pridružile se nam bodo tudi druge duhovno prebujene skupine26  Samo Bog pozna skrivnosti 

in moči našega duha. 

 in jih lahko razkrije29 

 Jezusov pasijon56-80 

Navodila 95 

 Pogoj za odgovor na molitev1 

Korist preizkušenj, ki jih prenašamo s predanostjo5  + 7 Bog uporablja hudobneže kot orodje 

svoje pravičnosti8 
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 Zdravilni učinek bolečine12  + 56 

Božja beseda po posrednikih Besede nepreklicno 

 le do konca leta 195020 

 Marija, duhovna mati človeštva21 

 Ponižnost mora biti geslo Kristusovih učencev32 

 Naša usoda je, da ubogamo Božje zakone35 

Že na zemlji bomo našli pot v nebeško kraljestvo 

 prepoznati55 

Navodila 96 

 Poziv k duhovnosti in dvigu misli4-5 

V prihajajočih verskih vojnah bo resnica 

 zmaga in ne človek14 

 Eden od številnih razlogov za reinkarnacijo17 

 Moči uma so nad močmi intelekta33 

 Kaj je spiritualizem?  37-38 

 Kristus nam pove, kako slišati njegov glas47-48 

 To je čas sodišča49 

Drugi primeri reinkarnacije 53 + 61 

Zemljo je oskrunil človek .... 59-60 

Navodila 97 

Bog se je vedno kazal v različnih oblikah 

 da bi preizkusil našo vero9-12 

 Človek je najboljši posrednik Božje volje14 

 Božanska zapuščina ─ Njegovi nauki22 

Bog je vedno skozi sposobnost razumevanja 

 govorili so nam preprosti ljudje49 

Število reinkarnacij je odvisno od naše duhovne 

 Popolnost na zemlji ab61 

Navodila 98 

Če hočemo pričevati, da sledimo Kristusu, 

 najprej moramo izpopolniti sebe3 

 Z intuicijo bomo vedeli, ali je sporočilo pristno7 

Naloga in odgovornost spiritualistov 
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 potomcu19 

Različne oblike duhovne povezave z Bogom 

 z ljudmi20-23 

To je čas sodbe, ko plačamo svoj dolg. 

 must30-32 

Vse, kar je človeško, je minljivo, le Božja beseda 

in njegov zakon ostane za vedno39 

Napotki in nasveti božanskega učitelja 

 za naš duhovni boj45 

Ali pravilno razumemo zapoved "Ljubite drug drugega"? 

 Razumete?  50-51 

Bog nas želi osvojiti s svojo ljubeznijo in 

 ne upogibajte se skozi bolečino53 

Navodila 99 

Zaman čakanje verskih skupnosti za 

 Drugi Kristusov prihod2 

 Sami moramo doseči svojo blaženost9 

 Duhovni Izrael, njegov izvor in poslanstvo10-15 

Novi nauki tretjega obdobja so 

 obsežnejši kot v drugi dobi24-25 

Dokler ne dosežemo dialoga med duhom in 

 

 Duh bo še vedno minil čas33 

Kdo je naš bližnji in kaj je naš 

 Služba zanj?  51-52 

Janezov krst z vodo in Jezusov krst v Duhu 

 in njihov pomen56-60 

 Izvirni greh človeštva62 

Navodila 100 

 Moja sodba je rojena iz ljubezni, ne iz maščevanja1-3 

Zakaj Bog ne prepreči posegov 

 Znanstveniki v stvarstvu?  6-9 
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Pomoč naših angelov varuhov in naša odgovornost 

 do njih18-24 

 Božja razodetja med spanjem30-31 

Odkupitev z Jezusovo žrtveno smrtjo postane učinkovita šele 

 z našim nasledstvom71 

Navodila 101 

 Spodbude za izpolnjevanje naših duhovnih nalog6-9 

Živimo v času obiska 

 Božanska pravičnost35 

Možnost reinkarnacije je dejanje 

 božanske ljubezni in pravičnosti37-40 

Ponižnost je ena od vrlin, ki so najbolj 

 je treba izvajati55-63 

Navodila 102 

Nenehno smo izpostavljeni skušnjavam, 

toda najmočnejši sovražnik je v nas samih11-12 

Popoln duhovni dialog bo le 

 doseči prihodnje generacije .....  20 

 Božja beseda tretjega obdobja je Nova zaveza28 

Poslanstvo objaviti knjigo naukov 

 božanskega mojstra38-39 

 Možnost reinkarnacije je Božja milost52 

Navodila 103 

Božje ljudstvo ni posebna rasa, ampak  

 skupnost izbranih duhov8-14 

Čas Božje sodbe - konec nekega obdobja in začetek novega 15-17 

 Praktični nasveti za sledenje Jezusu28 

Čudežna oblika, v kateri Bog razkriva svoja razodetja 

Ljudje so se oglasili37-38 

Bliža se čas, ko se bodo ljudje zavedali pomena 

 duha42-43 

Božansko delo bi moralo biti neoporečno in brez 
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 Obredi se širijo56-58 

Navodila 104 

 Mir na zemlji ni mogoč brez ljubezni30+1-2 

Popravljanje človeških pogledov na 

 Prvič o Bogu11-15 

 Božja mračna ocena današnjega človeštva33-34 

Posmrtni svet je drugačen od tistega, ki si ga predstavljamo na zemlji39-41 

Božansko poslanstvo duhovnemu Izraelu:  

 moliti za mir55-58 

Navodila 105 

Odgovornost spiritualistov, da uporabljajo svoje duhovne darove 

 za uporabo3-10 

Božji instrumenti se ne pojavljajo le sredi 

 Duhovni Izrael11-14 

 Noben izpit ni brezplačen27 

Duhovno zrela oseba ima moč nad 

 Naravne sile39-44 

Mnogi narodi so zaradi svojega materializma in 

Visoka miselnost pade globoko45-47 

Doktrina o reinkarnaciji ni nova, ampak obstaja 

 od prvega primera52-54 

Navodila 106 

Ne smemo biti preveč odvisni od zemeljskih 

 Preprečevanje užitkov in dolžnosti15 

 

 Nihče ni prerok v svoji državi19-20 

 Pomen molitve32 

 Usoda duha in duše po zemeljski smrti6-38 

 Spodbude staršem in otrokom57-59 

Navodila 107 

Razsvetljenje o prihodnjem življenju1-4+15 

 Nova stopnja ─ najprej sodba, nato mir18-21 
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 Duh resnice in njegovo delovanje24 

Potovanje Izraela po puščavi do 

Obljubljena dežela28-33 

Navodila 108 

 Elijeve mogočne naloge v treh časih9 

Grešna dediščina Sodome in Gomore prinaša strupene 

 Sadeži, ki jih je treba premagati10-16 

Prihod Duha resnice je bil 

 napovedal Jezus22-23 

 O Božjem kraljestvu32 

Porušena harmonija med duševnim in 

materialno življenje je vzrok za zmedo. 

 v naravnih silah56 

Navodila 109 

Odzivi ljudi na pojav 

 Odrešenik in njegovi nauki3-6 

Zakaj je življenje Božjih otrok pogosto tako 

 nerazumljivo težko?  11-13 

Skrivnost o naravi duše se 

 se zdaj predvaja14-16 

Bog pričakuje, da se bodo njegovi otroci med seboj ljubili32  + 36 

 Razlaga narave Boga40-41 

Le z resnično duhovnostjo lahko dosežemo čudeže. 

 glej realizirano58-59 

O Jezusovem rojstvu63-64 

Navodila 110 

Od 144.000, ki jih je Gospod narisal 4 

Logična potrditev reinkarnacije 7 

Duhovni in narodni Izrael 8 

Razodetje o Nikodemu 13 



 

 

Božji nauki v Mehiki 1866-1950 

Literatura 

 Reichl Verlag, D-56329 St. Goar, tel.: +49 (0) 6741 1720 

Knjiga resničnega življenja, zvezki I, II, III, IV, V, VI 

Tretja zaveza (tudi v španščini, angleščini in francoščini) 

Božanska razodetja Mehike (kratek uvod) 

Božanska razodetja o življenjskih vprašanjih 

Prerokbe za tretje obdobje 

Buchdienst zum Leben, Manfred Bäse, Kirchweg 5, D-88521 Ertingen Tel: +49 (0) 7371 929 

66 42, E-Mail: manfredbaese@gmx.de   

Božanska ljubezen, izvor, bistvo in cilj našega življenja in vsega bivanja 

El Amor Divino - Izvor, bistvo in cilj naše življenjske poti in vseh življenj 

Knjiga resničnega življenja, zvezki VII, VIII, IX, X, XI Tretja zaveza 

Fundacija Unicon, D-88709 Meersburg Tel: +49 (0) 7532 808162, e-pošta: info@unicon-

stiftung.de  Uvod v "Knjigo resničnega življenja" (brezplačno) 

Asociación de Estudios Espirituales Vida Verdadera A.C. 

Orinoco N° 54 Interior 5, Col. Zacahuitzco, 03550 México, D.F. 

Libro de la Vida Verdadera, Tomo I-XII 

El Tercer Testamento y otros libros sobre estas Revelaciones Divinas de México 

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)  

 

mailto:manfredbaese@gmx.de
mailto:info@unicon-stiftung.de
mailto:info@unicon-stiftung.de
http://www.das-dritte-testament.com/
http://www.unicon-stiftung.de/
http://www.drittetestament.wordpress.com/
http://www.tercera-era.net/
http://www.144000.net/

