
 

 

 

Knjiga resničnega življenja 

 

Učenja božanskega učitelja 

Obseg V  

Navodila 111-142 

Spletna izdaja  
Primerno za DeepL Prevajalski program 

In Balabolka Besedilo v govor zvočni pretvornik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Storitev knjige za življenje 
 

Dvanajstdelno delo Libro de la Vida Verdadera (Knjiga resničnega življenja) je zapuščina vsemu 

človeštvu in je registrirano pri "Dirección General del Derecho de Autor de la Secretaría de 

Educación Pública" v Mehiki pod številkami 26002, 20111 in 83848. 

Več informacij o izvirni španski izdaji: 

Asociación de Estudios Espirituales Vida Verdadera, A.C. Apartado Postal 888, México, 

D.F., - C.P. 06000 

Odgovorni urednik nemškega prevoda: Walter Maier 

Stanje: oktober 2016 

Urejanje (nov pravopis in postavitev): 

Storitev knjige za življenje 

Manfred Bäse 

Kirchweg 5 

D-88521 Ertingen 

Telefon: +49 (0) 7371 929 66 42 

E-naslov: manfredbaese@gmx.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:manfredbaese@gmx.de


 

 

 

Opomba o tem vprašanju:  
 

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

ProVersion, ki prevaja v 12 jezikov.  

Doslej so bili z njim prevedeni naslednji zvezki: 

 

Status: december 2020  

 

Tretja zaveza  

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

brazilščina,. Sledi: Japonščina in kitajščina 

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

Knjiga resničnega življenja 

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

že na voljo v angleščini. 

Nadaljnji prevodi bodo sledili.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pa faza očiščenja in povzdignjenja ter vrnitve v Očetovo naročje.  

 

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

Hosta, mi je rekel Gospod, ima naslednji pomen:  

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

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

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

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

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

preučevanjem očistile in izpopolnile, da bi se vrnile k Bogu in ponovno vstopile v Očetovo naročje.  

 

Anna Maria Hosta 

Miroljubni Kristus na Zemlji 

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

E-naslov: a.m.hosta@web.de   

 

 

 

 

 

 

 

https://www.deepl.com/translator
https://www.friedensreich-christi-auf-erden.com/
mailto:a.m.hosta@web.de


 

 

Vsebina 
Uvod ................................................................................................................................................................... 6 

Navodila 111 ....................................................................................................................................................... 7 

Navodila 112 ..................................................................................................................................................... 12 

Navodila 113 ..................................................................................................................................................... 18 

Navodila 114 ..................................................................................................................................................... 23 

Navodila 115 ..................................................................................................................................................... 28 

Navodila 116 ..................................................................................................................................................... 33 

Navodila 117 ..................................................................................................................................................... 37 

Navodila 118 ..................................................................................................................................................... 42 

Navodila 119 ..................................................................................................................................................... 48 

Navodila 120 ..................................................................................................................................................... 52 

Navodila 121 ..................................................................................................................................................... 57 

Navodila 122 ..................................................................................................................................................... 62 

Navodila 123 ..................................................................................................................................................... 67 

Navodila 124 ..................................................................................................................................................... 72 

Navodila 125 ..................................................................................................................................................... 77 

Navodila 126 ..................................................................................................................................................... 82 

Navodila 127 ..................................................................................................................................................... 88 

Navodila 128 ..................................................................................................................................................... 92 

Navodila 129 ..................................................................................................................................................... 97 

Navodila 130 ................................................................................................................................................... 102 

Navodila 131 ................................................................................................................................................... 107 

Navodila 132 ................................................................................................................................................... 111 

Navodila 133 ................................................................................................................................................... 116 

Navodila 134 ................................................................................................................................................... 121 

Navodila 135 ................................................................................................................................................... 126 

Navodila 136 ................................................................................................................................................... 131 

Navodila 137 ................................................................................................................................................... 136 

Navodila 138 ................................................................................................................................................... 141 

Navodila 139 ................................................................................................................................................... 146 

Navodila 140 ................................................................................................................................................... 151 



 

 

Navodila 141 ................................................................................................................................................... 156 

Navodila 142 ................................................................................................................................................... 162 

Informacije o vsebini ...................................................................................................................................... 168 

 

 

Literatura in spletna mesta. . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 



 

6 

Uvod  
Za uvod v ta V. zvezek naj služijo verzi od 1 do 10 iz 123. navodila, v katerih Kristus govori o svojem 

delovanju Duha: 

1 Moja beseda se neizčrpno izliva na vas. Jaz sem Kristus, ki sem živel med ljudmi v drugi dobi in ki 

ponovno prihajam k vam, da bi pričal o sebi, izpolnil svojo obljubo in besedo; takrat sem s svojimi deli 

potrdil zakon, ki ga je Oče narekoval Mojzesu, ki ni ravnal po svoji volji ali po volji ljudi, ampak po volji 

Večnega; zato vam pravim: če nisem razveljavil tega, kar je govoril Mojzes, tudi zdaj ne bom razveljavil 

tega, kar sem vas učil v Jezusu. 

2 Jaz sem z vami, saj sem to obljubil in oznanil svojim učencem, ko so me ob neki priložnosti 

obkrožili in so me vprašali takole: "Učitelj, rekel si, da boš odšel, potem pa se boš vrnil. Povej nam, kdaj 

bo to?" Videl sem, da so se zaradi svoje preprostosti in želje po znanju spraševali o skrivnih načrtih 

svojega Gospoda. Kljub temu sem jim ljubeče govoril: "Resnično, ni daleč dan, ko se bom vrnil k ljudem," 

in jim dal razumeti, da bo moja navzočnost takrat v Duhu, hkrati pa sem jim napovedal znamenja, ki bodo 

naznanila moj naslednji prihod. Ta znamenja bodo vojne, kaos in veliko trpljenje po vsej zemlji. Resnično, 

povem vam, prav takšen, sredi kaosa, je bil moj prihod v tem času. Tukaj sem, ljudje, s sporočilom 

svetlobe in miru za vašo dušo, iz katerega bom zdaj naredil (duhovno) skrinjo, v katero bodo vstopili vsi 

verni ljudje, ki se želijo rešiti, in kjer bo človeštvo našlo zatočišče. Ta skrinja bo trdno zasidrana zaradi 

vere, upanja in ljubeznivosti tistih, ki mi sledijo, in bo duhovno podobna tisti, ki je bila zaupana Noetu, ko 

so se sprožile sile narave. 

3 V katerem času živite? Razmislite o tem in se zavedajte, da sem vam dal svoj nauk v treh 

obdobjih. Prvi je bil zakon, drugi ljubezen, tretji, ki je sedanji, pa ustreza modrosti. 

4 Z vami je že od nekdaj en sam Duh, ki je Moj. Če pa sem jo razkril v treh različnih fazah, si 

zapomnite, da so oblike, v katerih se razodevam v vsem stvarstvu, neskončne in hkrati popolne. 

5 a prvič ste spoznali Očeta kot Sodnika in Zakonodajalca. V drugem času sem "svojo besedo" v 

Jezusu spremenil v človeka in njegova beseda je govorila z božansko resnico. Kristus je "Beseda", isti, ki 

je ljudem rekel: "Kdor pozna Sina, pozna Očeta". Zdaj ste v tretjem času, v katerem na vas izlijem svojo 

modrost. 

6 V izpolnitev svoje obljube sem prišel v duhu, na simboličnem "oblaku", ki ga tvorijo vaše duše, ko 

se dvignejo k meni, in gradim pravi tempelj v srcih ljudi. 

7 Ko me slišite prek teh glasilk, ne mislite, da se Moj Duh naseli v tem majhnem in nečistem telesu. 

Povedal sem vam že, da je to vaš organ intelekta, na katerega se spušča žarek moje svetlobe, ki je božanski 

navdih, ki je modrost in ljubezen. 

8 Spoznajte čudež te komunikacije in se zavedajte, da skozi organ razumevanja teh neizobraženih 

bitij in njihovih ustnic prihaja beseda, ki razsvetljuje nevedne in 

grešnika, da bi v njegovem srcu vzpostavil dom, vreden Boga, in mu dal ključ vere, ki odpira vrata k 

modrosti. 

9 Z neskončno potrpežljivostjo sem čakal na čas, ko vam bo razvoj vaše duše omogočil, da boste 

razumeli mojo komunikacijo prek organa uma nosilca glasu kot pripravo na popolno združitev med mojim 

in vašim Duhom. 

10 Zato nosilec glasu izgovarja Mojo Besedo, ne da bi se njegovi možgani utrudili ali da bi mu grlo 

hripnilo. Kajti jaz sem tisti, ki premika te ustnice, da bi moj klic dosegel ljudi. Vabim jih, naj si odpočijejo 

v senci drevesa življenja in jedo sadove večnega življenja.  
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Navodila 111  
1 Odprite mi vrata svojih src, o ljudje! Videl sem preizkušnje življenja, ki so vas bičale kot nevihtni 

veter; videl sem, kako je bolezen vdrla v vaš dom in kako vas je zajela beda. Prišel sem, da vam prinesem 

mir. 

Ah, ljubljeno človeštvo, če bi vedelo, kako zlahka bi našlo svojo odrešitev, če bi imelo dobro voljo! Ena 

molitev, ena misel, ena beseda bi bila dovolj za spravo ljudi, ljudstev in narodov, vendar ljudje iščejo 

rešitve svojih sporov na druge načine. Geslo mnogih ljudi je vse, samo da bi delovali kot Kristus; vse, 

samo da bi prakticirali njegov nauk - in tu so posledice! 

2 Kaj lahko pričakujete od svojih del, če v njih ni pravičnosti, ljubezni in usmiljenja? Ali niso to 

nauki, ki vam jih je dal Jezus? Resnično, povem vam: ljubezen, pravičnost in usmiljenje niso v nasprotju z 

načinom življenja vaše dobe, ampak so vrline, ki so lastne duhovno naprednim bitjem. 

3 Ko vidim ljudi, ki se zapletajo v vojne in se med seboj pobijajo za lastnino svetovnih zakladov, ne 

morem drugače, kot da človeštvo vedno znova primerjam z majhnimi otroki, ki se borijo za stvari, ki 

nimajo nobene vrednosti. Otroci so še vedno ljudje, ki se borijo za malo moči ali malo zlata. Kaj pomenijo 

te dobrine poleg vrlin, ki jih imajo drugi ljudje? 

4 Človek, ki razdvaja narode in seje sovraštvo v njihova srca, se ne more primerjati s tistim, ki svoje 

življenje posveča nalogi sejanja semen vseobsegajočega bratstva. Tisti, ki povzroča trpljenje svojim 

bratom, se ne more primerjati s tistim, ki svoje življenje posveti nalogi lajšanja trpljenja svojih bližnjih.  

5 Vsak človek sanja o prestolu na zemlji, čeprav je človeštvo že od začetka izkusilo, kako malo je 

prestol na svetu vreden. 

6 Obljubil sem vam mesto v svojem kraljestvu, vendar je zelo malo tistih, ki so ga zahtevali, in to 

zato, ker ljudje nočejo razumeti, da je najmanjši podanik Kralja nebeških kraljestev večji od 

najmočnejšega monarha na zemlji. 

7 Ljudje so še vedno majhni otroci, vendar bodo zaradi velikega obiska, ki prihaja nad njih, v tako 

kratkem času izkusili toliko, da bodo kmalu prešli iz otroštva v zrelost in potem, opremljeni s sadovi 

izkušenj, vzkliknili: "Jezus, naš Oče, je imel prav, pojdimo k njemu." 

8 Jagnje, žrtvovano za vaše grehe, vam v tem trenutku govori in njegova beseda je ljubezen in 

odpuščanje. V šestem poglavju je odprta knjiga Božje pravičnosti, saj je Jagnje razvezalo vse njene pečate. 

9 Kmalu bo nastopilo leto 1950 in ta oblika manifestacije se bo končala, vendar pa se šesti pečat ne 

bo zaprl, ampak bo sijal vse do konca svojega časa, ko se bo sprostil sedmi pečat. 

10 Želim, da se človeštvo v tem času pripravi, tako da se bodo ljudje, ko bo popustil zadnji pečat, 

zavedali in bili pripravljeni slišati in razumeti vsebino novih razodetij. Hočem, da narodi in ljudstva 

postanejo notranje močni, da bodo lahko vzdržali grenkobo tistih dni. 

11 Tiste, ki bodo sposobni prenesti preizkušnje tistega časa, bom imenoval za blažene in jih za 

njihovo vztrajnost in vero v mojo moč nagradil tako, da jih bom imenoval za starše novega človeštva. 

12 Grehi ljudi bodo izbrisani in vse bo videti kot novo. Luč, polna čistosti in deviškosti, bo razsvetlila 

vsa bitja, človeštvo bo pozdravila nova harmonija in takrat se bo iz duha ljudi dvignila himna ljubezni do 

njihovega Gospoda, ki jo je tako dolgo pričakoval. 

13 Mati Zemlja, ki so jo njeni otroci od najzgodnejših časov oskrunili, se bo spet odela v najlepša 

praznična oblačila in ljudje je ne bodo več imenovali "Dolina solz", niti je ne bodo spremenili v polje krvi 

in solz. Ta svet bo kot majhno svetišče sredi vesolja, od koder bodo ljudje dvignili svoje duhove k 

neskončnemu v združenju, polnem ponižnosti in ljubezni do nebeškega Očeta. 

14 Moji otroci bodo imeli v svojem duhu vtisnjen Moj zakon in v svojem srcu Mojo besedo, in če je v 

preteklosti človeštvo našlo užitek v zlu in veselje v grehu, potem ne bo imelo drugega ideala kot dobroto 

in ne bo poznalo večjega užitka kot hoditi po moji poti. Vendar ne mislite, da se bo človek zato odpovedal 

znanosti ali civilizaciji in se umaknil v (samotne) doline in gore, kjer bo živel primitivno življenje. Ne, še 

vedno bo užival sadove drevesa znanosti, ki ga je s tako velikim zanimanjem negoval, in ko bo njegova 

duhovnost večja, bo večja tudi njegova znanost. Toda proti koncu časov, ko bo človek prehodil vso to pot 

in z drevesa odtrgal zadnji sadež, bo spoznal, da so njegova dela, ki so se mu prej zdela tako velika, tako 

skromna, da bo dojel in začutil duhovno življenje in bo občudoval Stvarnikovo delo kot še nikoli prej. Po 
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navdihu bo prejel velika razodetja in njegovo življenje se bo vrnilo k preprostosti, naravnosti in 

poduhovljenosti. Še nekaj časa bo trajalo, preden bo prišel ta dan, a vsi moji otroci ga bodo zagledali. 

15 Zdaj morate narediti korak naprej, da se vašemu duhu ne bo treba pritoževati, da je živel neplodno 

življenje. 

16 Govoril sem vam o prihodnjih časih. Moje besede vas ne bodo odtujile, kajti resnično vam povem, 

da bodo jutri v srcih mnogih poživile vero in prižgale upanje. 

17 človeškost, imam moč, da z ljubeznijo izničim vaš greh in vas rešim. Ne bom se ustavil ob vaših 

madežih, in tudi če vas najdem izgubljene v blatu sveta, vas bom iz njega osvobodil, da bi vas naredil za 

svoje apostole. 

18 Med človeštvom živi del stoštiriinštirideset tisoč tistih, ki sem jih označil jaz. Ti Moji služabniki so 

razpršeni po vsem svetu, kjer opravljajo nalogo molitve za mir in delajo za bratstvo med ljudmi. Med 

seboj se ne poznajo, vendar - nekateri intuitivno, drugi pa razsvetljeni s tem razodetjem - izpolnijo svojo 

usodo in osvetlijo pot svojim bratom. 

19 Ti, ki jih zaznamuje moja ljubezen, so deloma preprosti ljudje, so pa tudi tisti, ki so v svetu 

spoštovani. Prepoznamo jih lahko le po duhovnosti v njihovem življenju, delih, načinu razmišljanja in 

razumevanja božanskih razodetij. Niso malikovalci, fanatiki ali lahkomiselni. Zdi se, da ne prakticirajo 

nobene religije, vendar pa je med njihovim duhom in duhom njihovega Gospoda čutiti notranje 

spoštovanje. 

20 Tisti, ki so zaznamovani z lučjo Svetega Duha, so kot rešilni čolni, so varuhi, svetovalci in 

zaščitniki. V njihovem duhu sem jih obdaril z lučjo, mirom, močjo, zdravilnim balzamom, s ključi, ki 

nevidno odpirajo najbolj nejevoljna vrata, z orožjem, s katerim premagujejo ovire, ki so za druge 

nepremagljive. Ni treba, da svetu predstavijo nazive, da bi bile njihove sposobnosti znane. Ne poznajo 

znanosti in so revni z zemeljskimi dobrinami, vendar lahko na svoji življenjski poti naredijo veliko 

dobrega. 

21 Med temi množicami, ki so prejele mojo besedo, so mnogi prišli samo zato, da bi potrdili svoje 

poslanstvo, saj jim duhovni darovi niso bili dani na zemlji in jim ni bilo zaupano poslanstvo. Resnično, 

povem vam, da je svetloba, ki jo ima vsak duh, tista, ki jo je pridobil na dolgi poti svojega razvoja. 

22 Blagor zaznamovanim, ki izpolnjujejo svojo duhovno nalogo, navdihnjeni z mojo ljubeznijo, in 

blagor tistim, ki jih posnemajo, saj bodo dosegli duhovno zrelost, ki jo imajo oni. 

23 Kolikokrat so v drugi dobi preprosti ljudje, ki so slišali Jezusovo besedo, in bolniki, ki so se mu 

približali, poskušali narediti večje čudeže od mojih učencev, ne da bi spadali med moje apostole. 

24 Z vnemo iščite cilj (svoje poti razvoja), vsi pridite k meni po poti vere, usmiljenja in ponižnosti in 

vsi se boste počutili enako vredni svojega Očeta. 

25 Ob zori novega dne se je vaš duh obrnil navzgor, da bi se zahvalil Očetu. 

26 Učenci in začetniki, pridite se ponovno učiti od mene, ohranite moje besede globoko v sebi, da vas 

časi preizkušenj ne bi ujeli nepripravljene. Nočem vas videti kot krhke čolne v razburkanem morju. 

27 Prenovo zahtevam od svojega ljudstva, da boste, ko se boste znebili nekoristnosti in zla, lahko 

uporabljali moje nauke in obenem dokazali, da poslušate Duha resnice. Zavedajte se, da morate zdaj s 

kesanjem in ponižnostjo oprati te madeže ter pričevati o moji resnici z deli ljubezni. 

28 Od prvih korakov na tej poti uporabljajte resnico, bodisi da govorite bodisi da delujete. Laži 

nimajo božanskega bistva, zato nikoli ne bodo prepričale. 

29 Te glasnike očistim, preden se po njih razodevam, da bi vam le oni lahko oznanjali resnico. Če vas 

bodo jutri moški užalili z dvomom o tej besedi, ker je bila posredovana tudi z ženskimi ustnicami, se ne 

ustrašite. Povedali jim boste, da svojih učencev nisem izbral glede na spol ali razred in da sta za moje 

oznanjevanje dovolj odprt um in ubogljiva usta, da prek njih izrazim svoj navdih. 

30 Ne bojte se tistih, ki vas iščejo, tudi če jih doživljate kot preiskovalce ali obtoževalce vaših dejanj. 

V njih vedno prepoznajte duše, ki iščejo svetlobo. 

31 Kdo bi lahko ločil ovco od mojega ovira, ki me ljubi v resnici? Za preprostostjo vsakega mojega 

delavca, skrito človeškim očem, stoji angel, ki bdi nad vsakim njegovim korakom. 
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32 Povedal sem vam, da se bodo z vami borili in da - če želite, da resnica zasije - morate biti pogumni 

v boju in odpustiti vsako žalitev, ki vam bo storjena, ter da ne smete dovoliti, da bi vam užaljenost dala 

orožje, ki ga ne bi smeli uporabiti. 

33 Če znate odpuščati, ne da bi se hvalili, boste zmagali v bitki. Ko boste na preizkušnji, molite in 

storil bom presenetljiva dela, ki presegajo vsako znanost in zaradi katerih bodo neverna srca trepetala. 

34 S tem vas že vnaprej opozarjam na preizkušnje, ki jih boste morali preživeti. Da pa ne boste 

presenečeni, bodite vedno pripravljeni. 

35 Bodite dovzetni za moje navdihe in se ne obnašajte kot tisti s strtimi srci, ki čakajo na udarce 

življenja, da bi popravili svoje napake. Povem vam, da sta med vami tudi bolečina in smrt, tudi oni 

govorijo z vami. 

36 Zdaj je čas, da vsak duh jasno spozna obdobje, v katerem se je znašel, da se lahko loti naloge, ki 

sem mu jo zaupal, in jo izpolni. 

37 koliko bolečine ste povzročili svojim, toda jaz ljubim vse in vsem bom dal sredstva za njihovo 

odrešenje, dokler ne pridejo k meni. 

38 Elija mi je pomagal pri obnovi v tretjem veku. Danes ga ne vidite utelešenega kot v preteklih 

stoletjih, ko je potoval po poteh in pripravljal človeške misli, da bi častili mojo božanskost. Njegovo 

prisotnost zaznavate le v duhu in njegovem velikem boju za rešitev človeštva. 

39 Vse vas pričakujem, ko boste opravili svojo nalogo, pri kateri vam bo ta dobri pastir vodnik. 

40 Ali niste v njem vedno zaznali iskrenosti, ljubezni in njegove žrtve za vas? Ali se ne boste dvignili 

in premagali ovir, da bi dosegli cilj, hvalili Elija in poveličevali svojega Gospoda? 

41 Zapisano je, da me boste videli prihajati k vam z velikim veličastvom. Mnogi so me videli z 

duhovnim obrazom, ne da bi razumeli delo, ki ga opravljam med ljudmi. Toda če bi vas vprašali: "Koga 

poslušate in zakaj ste se odvrnili od sveta?", kaj bi odgovorili? - Govorite po resnici, ne zanikajte tega, kar 

ste videli, ne delajte kot Peter, češ da ne poznate tega dela, kajti znamenja, ki je v vašem duhu in ki vas 

razlikuje, ne morete skriti, ne da bi se mu mogli izogniti. 

42 Vem, da se boste kljub dokazom, ki sem vam jih dal, mnogi od vas obrnili hrbet meni zaradi 

strahu, da bi vas obsodili in privedli pred sodišče. Če pa vi, ki ste me slišali, molčite, kdo bo branil mojo 

stvar? Jaz pa usposabljam tiste, ki bodo, ne da bi poznali moj nauk, preučevali ta nauk, ko bo treba soditi, 

in ga bodo spoznali za pravilnega ter se zavzeli (na sodišču) za moje ljudstvo. 

43 Če želite biti moji delavci, si me morate vzeti za zgled in se strinjati s preizkušnjami, ki morajo 

priti, ker sem jih predvidel. Toda ko boste vstopili v ta čas, se ne zmedite in ne pozabite, da sem vam vse 

to napovedal. Takrat boste spoznali mojo moč in mojo pravičnost, in če ste dvomili v mojo besedo, boste 

ugotovili, da sem vas pripravil tako, da ne boste presenečeni, in boste sredi teh preizkušenj spoznali mojo 

neskončno milost in usmiljenje do vas. 

44 Ljudem ste pripisali veliko moč in podvomili v Mojo. Kmalu se bodo zgodili dogodki, ki vam 

bodo dokazali, da je vse podrejeno moji volji in da vse izpolnjuje moje zakone. Želim, da ste v omenjenem 

času čisti in da je vaše edino prizadevanje razsvetliti soljudi z mojimi navodili. Pomislite, da bi lahko ta 

svet spremenili v raj, če bi ubogali moje zakone. Vaše življenje bi lahko bilo večno poveličevanje vašega 

Boga. Še vedno pa lahko popravite svoje prestopke in blagoslovite stalno priložnost, ki vam jo dajem, da 

se vrnete na dobro pot. 

45 Ljubite, da bi bili ljubljeni. Odpuščajte, da boste postali vredni odpuščanja. Bodite pripravljeni se 

prikloniti tistim, ki so bili vaši služabniki, da se boste preizkusili v svoji ponižnosti. 

46 Bodite moji služabniki in nikoli ne boste ponižani. Zapomnite si, da nisem prišel kot kralj in da ne 

nosim žezla ali krone. Med vami sem kot zgled ponižnosti in še bolj kot vaš služabnik. Prosite me in vam 

bom dal, razpolagajte z menoj in bom ubogal, da vam dam še en dokaz svoje ljubezni in ponižnosti. 

Prosim le, da me priznavate in izpolnjujete mojo voljo, in če naletite na ovire pri izpolnjevanju svojih 

dolžnosti, molite in zmagujte v mojem imenu in vaše zasluge bodo večje. 

47 Če se ne morete približati trpečemu človeku, da bi skrbeli zanj in ga potolažili, molite in vaš duh 

ga bo dosegel, tako boste lahko izpolnili svoje blagoslovljeno poslanstvo. Zaradi močnega bo malomaren 

dobil pomoč in zaradi pravičnega bo narod rešen. 



 

10 

48 Koliko časa je minilo od dneva, ko sem vam dal vedeti, da se je moje kraljestvo približalo 

človeštvu, do današnjega dne, ko me slišite, vendar niste verjeli in niste poslušali mojih besed, in vsak dan, 

ki mineva, vas približa koncu! Kaj boste storili, ko se bo to obdobje končalo in ne boste izkoristili 

priložnosti za delo v korist svojega duha? Kljub temu vam še naprej govorim, da vas pričakujem in da je 

moja potrpežljivost neskončna. Vendar želim, da me razumete, da se boste usmilili sami sebe. 

49 Z vsakim zemeljskim življenjem sem vam dal novo telo in razsvetlil vašega duha, da lahko začnete 

svoj boj, in pravim vam, da se ne smete bati, da bi pri tem pustili drobce svojega oblačila ali koščke 

svojega srca, kajti le te zasluge vam bodo odprle vrata in vas popeljale v večni dom. 

50 Čudili ste se čudežem, ki sem jih storil v drugi dobi, a če razmislite, boste spoznali, da se ti čudeži 

na svetu še niso nehali dogajati - nekateri v materialni obliki, drugi v dušah ljudi. 

51 "Gluhi slišijo": to so tisti, ki so utišali glas svoje vesti, danes pa so prisluhnili mojim besedam, ki 

so vstopile v njihovo srce in jih spodbudile k obžalovanju in dobrim odločitvam, in njihova duša je zdaj na 

poti k odrešenju. 

52 Hrom je ozdravljen in mi danes sledi: To je otrok, ki je bil po odmiku z duhovne poti paraliziran in 

ni mogel iti k meni, danes pa je ozdravljen in se pripravlja, da se osvobodi verig, ki so ga vezale, da bi bil 

z menoj. 

53 In slepi so videli: Po tem, ko je človeštvo živelo v temi in letargi, brez želje, da bi pogledalo onkraj 

tega, kar ga je obdajalo, sem ga razsvetlil z lučjo novega dne, da bi mu pokazal pot, polno bojev in 

preizkušenj, na kateri se Moj Duh razodeva in je viden, da bi me lahko vsi brez izjeme prepoznali. 

54 Tudi mrtvi so vstali: Kako malo jih ve, kako ostati v milosti in živeti v povezanosti z menoj. 

Tistim, ki so "umrli" milosti, sem vrnil vero, upanje, da bi jih prebudil v novo življenje, v katerem so 

videli svet, poln neskončnih presenečenj, ki jih ne morejo dojeti, in v katerem je vse moč, zdravje in mir. 

55 To so tisti, ki so me v tem času spoznali, jaz pa vam pravim: Če po letu 1950 moja beseda preneha 

in se vam približajo nove množice, jih dvignite in jih učite, kakor sem vas učil jaz. Dajem vam veliko 

avtoriteto, da boste še naprej spodbujali vero novih vernikov. 

56 Ne dvomite v mojo besedo zaradi dejstva, da sem uporabil grešne moške in ženske. Dajte mi 

pravičnega človeka in govoril vam bom po njem. Resnično, povem vam: med ljudmi ne najdem čistih in 

popolnih duš, zato se mora moje oznanilo v tem času izvajati kljub človeškemu materializmu in 

nepopolnosti. Čeprav ta bitja tukaj nimajo čistosti angelov ali brezmadežne kreposti patriarhov, sem jih 

dolgo pripravljal, izbral sem njihovega duha in očistil njihovo telesno lupino, iz roda v rod pa so se 

očiščevali tudi njihovi predniki. Kdo lahko prodre v moje najgloblje nasvete? Moje delo se bliža koncu, in 

ko vam bom dal svojo zadnjo Besedo, boste uporabljali in se hranili z njenim božanskim bistvom, vi in vsi 

tisti, ki iščete Tretjo zavezo. 

57 Molitvena hiša ni edini kraj, kjer bi morali premišljevati in uresničevati moj nauk, ampak povsod. 

Ne učim vas le, kako živeti na tem svetu, ampak vas pripravljam tudi na duhovno življenje, ki vas čaka in 

ki nima konca. 

58 Spremljajte in molite, saj ne veste, kdaj bom poklical vaše srce, da bi mu dal navdih in ga 

spodbudil, da bi med ljudmi uporabljalo tiste duhovne darove, ki sem mu jih podelil. 

59 Utrujeni ste od hoje po poteh življenja in ste veliko pretrpeli. Počivajte v moji hiši, sedite za mojo 

mizo in pijte to vino. Jutri boste morali nadaljevati življenjsko pot, vendar boste v svojem celotnem bitju 

začutili novo moč, ki vam bo pomagala doseči končni cilj vaše poti. 

60 Zaupal vam bom nekaj obsežnih "zemljišč", ki jih boste obdelovali, in nujno je, da imate potrebno 

moč, da se pri delu ne boste zlomili. Vsak od vas bo marljiv delavec na tem "obdelovalnem polju", kjer se 

boste učili sejati, negovati in žati, pri čemer vas bodo spodbujali moji božanski nauki. To je milost, ki vam 

jo podeljujem v tem času kot najdragocenejšo priložnost, ki vam jo daje moja ljubezen, da si pridobite 

zasluge, ki vas bodo približale meni. 

61 Ne tekajte več za užitki ali lahkomiselnostmi tega sveta. Sledite idealu, da bo vaše življenje 

brezhibno, saj vam bom dal zadovoljstvo, ki je spodbuda za vaše srce ves čas vašega bivanja. 

62 Razumite, da je na svetu veliko bede in bolečine. Na vsakem koraku lahko najdete tiste, ki 

potrebujejo tolažbo, ljubezen, zdravilni balzam in pravico. Odprite svoje srce za vsako bolečino. Postanite 
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sočutni, da boste lahko slišali stok tistih, ki jokajo, in razvijte intuicijo, da boste lahko sočustvovali s 

tistimi, ki molčijo in skrivajo svoje trpljenje. 

63 Ne obnašajte se kot gospodarji do revnih, kajti nihče se ne sme počutiti kot Bog, kralj ali gospodar, 

če se noče videti ponižanega pred tistimi, ki jih je ponižal na dan moje pravičnosti. 

64 Ne odvrni se od tistih, ki v svojem obupu preklinjajo mene ali tebe. Za njih vam dajem kapljico 

svojega balzama. 

65 Bodite pripravljeni odpustiti vsakomur, ki vas prizadene v tem, kar vam je najdražje. Resnično 

vam povem, da bo vsakič, ko boste v eni od teh preizkušenj iskreno in resnično odpustili, to še ena 

stopnja, ki jo boste dosegli na svoji duhovni poti razvoja. 

66 Ali boš torej čutil zamero in zavračal odpuščanje tistim, ki ti pomagajo priti bliže k meni? Ali se 

boste odrekli duhovnemu užitku, da me imate za zgled, in dovolili, da vam nasilje zatemni možgane, da bi 

vrnili vsak udarec? 

67 Resnično, povem vam, to človeštvo še ne pozna moči odpuščanja in čudežev, ki jih dela. Ko bodo 

verjeli v mojo besedo, se bodo sami prepričali o tej resnici. 

68 Preljubi ljudje, zapuščam vam vodo, ki pogasi žejo in ozdravi vsako zlo. 

69 Prihajam iskat srca, da bi se naselil v njih, da bi ob poslušanju moje besede prepoznali svoje 

duhovno poslanstvo. Želim, da se naučite moliti, govoriti s svojim nebeškim Očetom, razmišljati in čutiti, 

kaj mi želite sporočiti, s tisto intimnostjo in resnicoljubnostjo, s katero vas je učil Jezus. Toda ne delajte 

kot tisti, ki vsak dan znova ponavljajo: "Zgodi se tvoja volja, Gospod, kakor v nebesih, tako tudi na 

zemlji!" in ki v resnici ne vedo, kaj govorijo, saj se v resnici sploh ne strinjajo z mojo voljo! 

70 Prišel je čas, da se ljudje dvignejo in izvajajo moje božanske nauke. Zato sem vas spodbudil, da 

poenostavite svoja življenja in osvobodite svoja srca materialnih želja. 

71 Prakticiranje mojega nauka je vrnitev k preprostemu življenju preteklih časov, hkrati pa korak 

naprej v spoznavanju duhovnega. 

72 Tokratni izbranci niso bili izbrani naključno; za vsakega od mojih otrok obstaja božanski razlog za 

izbiro. Da bi lahko izpolnili nalogo, za katero ste bili določeni, še preden ste prišli na zemljo, in da bi vam 

pomagal pri njenem izpolnjevanju, vam jo sporočam po svojih navodilih. 

73 Ali niste izkusili, kako zelo sem vas preizkušal, da bi vaši veri dal jeklo in moč? Ali ne čutite 

neizmerne želje po doseganju in spoznavanju duhovnega? Ali niste čutili utesnjenosti in zadihanosti v 

(duhovnem) ozračju, ki obdaja svet? Ali ne opazite - ne da bi vedeli, zakaj - kako bežite pred umazanijo? 

Vsa ta znamenja so dokaz, da vam je bila namenjena duhovna naloga, ki ima prednost pred vsemi drugimi 

nalogami, ki jih opravljate na Zemlji. 

74 Duša želi živeti, išče svojo nesmrtnost, želi se očistiti in prečistiti, je lačna znanja in žejna ljubezni. 

Dovolite mu, da razmišlja, čuti in deluje, dovolite mu, da del časa, ki ga imate na voljo, izkoristi zase, da 

se lahko v njem manifestira in osveži s svojo svobodo. 

75 Od vsega, kar ste tukaj na svetu, bo po tem življenju ostala le vaša duša. Naj kopiči vrline in 

zasluge ter jih hrani v sebi, da ob uri osvoboditve ne bo uboga duša pred vrati obljubljene dežele. 

Moj mir z vami! 



U 112 

12 

Navodila 112  
1 Jaz sem hrana za duha, jaz sem lastnik vsega, kar potrebujete, jaz sem luč na vaši poti razvoja. 

2 Želim, da me poznate. Nekoč sem bil med vami kot človek, danes pa prihajam v duhu, da vam 

pokažem, da sem resnično v svojih otrocih in da lahko govorim po njihovih organih razumevanja. V 

prihodnosti bo vašega duha dosegla le svetloba mojega navdiha. Toda v vsaki od oblik, v katerih vam 

govorim, bo vedno nova lekcija in nova faza razodetja, ki vam jo bo prinesel Moj Duh, da me boste bolje 

spoznali. 

3 Iz starosti v starost ljudje dobivajo jasnejšo predstavo o meni. Tisti, ki so me spoznali po Kristusu, 

so bliže resnici kot tisti, ki me poznajo le po Mojzesovih zakonih. Boga, ki so mu množice ljudi sledile in 

ga ubogale zaradi strahu pred njegovo pravičnostjo, so pozneje, ko je v njihovih srcih vzklilo seme 

Kristusove ljubezni, iskali kot Očeta in Učitelja. 

4 Resnično, povem vam. Ne pošiljam vam bolečine. Ali ste videli, s kakšno ljubeznijo vrtnar skrbi 

za svoj vrt? Zame ste kot ogromen vrt, v katerem vas gledam kot ognjene lilije, vrtnice ali bele lilije. Če pa 

so vaši čaši zaprti za roso moje ljubezni, je povsem naravno, da se počutite šibki, ko vas bičajo nevihtni 

vetrovi. Zakaj torej mislite, da sem jaz tisti, ki vas kaznuje? Napačno je, če vzrok za vaše trpljenje in 

grenkobo pripisujete meni, saj si oče želi le sreče svojih otrok. 

5 Ko boste spoznali, da niste usklajeni s tem, kar je bilo ustvarjeno, in z Mojimi zakoni, vam bo žal, 

da me krivite za svoje nesreče, in boste razumeli, da ste bolečino povzročili vi. 

6 V preteklosti, ko človeštvo še ni spoznalo pravega Boga, je v vsaki sili narave videlo božanstvo. 

Ko so se te sile sprostile, so ljudje govorili, da gre za maščevanje njihovih bogov, ne da bi se zavedali, da 

se zaradi svojih grehov ne morejo rešiti učinka sproščenih elementov. 

7 Še vedno ohranjate nekaj teh prepričanj; ko vidite ali slišite o potresih, nevihtah ali epidemijah, ki 

bičajo ljudi, mesta ali narode, vzkliknete: "To je Božja kazen." 

8 V tem času sem vam razkril, da ima človek moč nad silami narave, moč, ki je do zdaj niste odkrili. 

Naučil sem vas, da lahko kdor moli in živi v skladu z mojimi zakoni, doseže poslušnost elementarnih sil in 

ga narava sliši. Se vam to zdi neverjetno? Spomnite se, da vam je Jezus med svojimi učnimi zgledi dal tudi 

zgled, kako je naravo podredil svojemu ukazu. Ne pozabite, da se je, ko je Mojster z učenci plul v čolnu 

po Galilejskem jezeru, to nenadoma spenilo. Ko je videl strah svojih apostolov, je iztegnil roko in ukazal 

valovom, naj se umirijo, oni pa so takoj ubogali kot poslušni služabniki. 

9 Resnično, povem vam, da morate v teh primerih še veliko preučevati in razumeti, da bi razumeli 

moje nove nauke. Dovolj je, da verjamete v moje besede, da boste v težkih kriznih časih svojega življenja 

priča moči vere pri izpolnjevanju mojega zakona. 

10 Kako navdušena so bila vaša srca, ko ste molili v eni od teh preizkušenj in otipljivo izkusili mojo 

resnico. Z vero, duhovnostjo in ponižnostjo boste dosegli pravo molitev, ki vam bo preprečila, da bi bili še 

naprej žrtve spreminjajočih se zemeljskih usod. Če namreč živite v skladu z zakoni, ki urejajo vaše 

življenje, vam bo vse, kar vas obdaja, služilo. Imejte v mislih moje nauke, ki vam jih s tolikšno ljubeznijo 

predstavljam prek človeškega organa razuma. Ko se Moj žarek usede v um nosilca glasu, postane Beseda, 

ne da bi izgubila svoj božanski pomen. Ta luč, ki sem vam jo napovedal v alegoriji v drugi dobi, je 

svetilnik, ki bo vodil duše v pristanišče odrešitve. Svoj navdih sem počlovečil, tako da boste, ko me boste 

poslušali, razumeli vsebino mojih razodetij in način, kako moje nauke uresničiti. Jutri, ko se bo končala ta 

zveza, ki sem jo imel z vami, bo moja luč še naprej razsvetljevala duh ljudi. 

11 Če je bila v tistih dneh kri Božjega Sina prelita za vse, bo zdaj svetloba mojega Duha, ki se bo 

spustila na vse meso in na vsakega duha. 

12 V globinah vsakega človeka se sliši zvonjenje, ki vam ne dovoli zaspati. To je moj glas, ki vas 

kliče in vabi k molitvi, premišljevanju in kontemplaciji. Nekateri se ob tem klicu ustavijo in mu gredo 

naproti, drugi se temu glasu upirajo in pokažejo trdo lupino svoje materialne narave. Medtem ko nekateri 

hitijo, da bi se prebudili v pravo življenje, so drugi lenobni. 

13 Koliko izmed vas, ki ste izkusili milost poslušanja moje besede, ste mi v srcu rekli: "Gospod, zakaj 

si tako dolgo odlašal s svojim prihodom na svet?" - Na to vam odgovarjam: Zame je ves ta čas pomenil le 

trenutek. Lahko vam povem, da od trenutka, ko sem vam dal svojo zadnjo besedo na Kalvariji, do dneva, 

ko sem vam dal svojo prvo učno besedo v tej dobi, zame ni minil noben čas. Čas med mojim odhodom v 
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tisti dobi in prihodom v to dobo je bil tako kratek, da ga primerjam s svetlobo strele, ki se razblini na 

vzhodu in ugasne na zahodu. 

14 Včasih se imajo ljudje za tako nevredne, da ne razumejo, da jih lahko tako zelo ljubim, in ko se 

sprijaznijo z življenjem daleč od svojega Očeta, si ustvarijo življenje po svoji domišljiji, ustvarjajo svoje 

zakone in religije. Zato je njihovo presenečenje veliko, ko doživijo moj prihod. Nato se vprašajo: "Ali nas 

ima naš Oče v resnici tako rad, da išče način, kako se z nami povezati na tak način?" 

15 Ljudski otroci, povem vam lahko le to, da ne bom pustil, da propade, kar je moje - in vi ste moji. 

Ljubil sem te, preden si bil, in te bom ljubil večno. 

16 Če ste odlašali s svojo vrnitvijo k meni in ste na poti naleteli na številne nesreče, to še ne pomeni, 

da se je moja ljubezen zaradi vaših grehov zmanjšala. Moj glas vas je prek vaše vesti vedno spodbujal, da 

pridete k meni po poti resnice. Jaz sem vrata, odprta za vso večnost, in vas vabim, da vstopite v moje 

svetišče, kjer je vaša dediščina. 

17 Moj nauk vas je poučil, da prestopke spremenite v dobra dela. Bodite prepričani, da bo vsak, ki bo 

vzel križ svojega Gospoda in mu sledil, kmalu začutil, kako se bo njegova duša povzdignila. 

18 To ni zadnji nauk, ki osvetljuje tretje obdobje. Duhovnemu ni konca; moj zakon zdaj sije v vseh 

vesti kot božansko sonce. Stagnacija ali nazadovanje je značilno le za ljudi in je vedno posledica vrlin, 

slabosti ali razpuščenosti strasti. Če je človeštvo nekoč zgradilo svoje življenje na duhovnih temeljih in v 

sebi nosilo ideal večnosti, ki vam ga vliva Moj nauk, bo našlo pot k napredku in popolnosti in nikoli več 

ne bo skrenilo s poti razvoja. 

19 Če sem vašemu duhu dal eno seme, da ga poseje, mi bo moral vrniti sto semen. Ali niste videli 

razmnoževanja semen na zemlji? Enako storite z njimi! Ustvaril sem le po eno seme vsake vrste in glej, 

kako se nenehno razmnožujejo. 

20 Preljubi otroci, ali mislite, da se moram vrniti na svet in še enkrat preliti svojo kri, da bi razumeli 

mojo ljubezen? Ne, ta dokaz ni več potreben, saj je zdaj dovolj, da vsak dan nekaj trenutkov moliš in 

premišljuješ, in moja luč bo že osvežujoče prodrla v tvojo dušo. Ta luč bo luč Učitelja, bo Moj glas, ki 

vam bo razkril številne nauke, ki jih ne poznate, a jih morate poznati, da boste lahko živeli v polnem 

znanju v Tretjem obdobju, obdobju Luči in Duhovnosti. 

21 V tistih Drugih časih so me ljudje iskali bolj kot zdravnika kot mojstra, saj so vedno verjeli, da je 

bolečina telesa večja od bolečine duše. Jezus je bil pripravljen in je dovolil, da so se bolniki obrnili k 

njemu. Vedel je, da je ta bolečina pot, ki ljudi pritegne k luči njegove besede. 

22 Ko so slepi spet videli in so bili gobavci očiščeni, ko so hromi zapustili tabor in so se obsedeni 

osvobodili svojih (zunajzemeljskih) vplivov in obsedenosti, so bili žive priče, da je Jezus zdravnik 

zdravnikov. 

23 Zaradi tega so me ljudje dolgo prosili zame, tudi ko nisem bil več z njimi na svetu. Toda danes, ko 

pride zdravnik k vaši postelji in mu popolnoma zaupate ter svoje življenje zaupate njegovi znanosti, 

pozabljate, da je življenje obeh odvisno od mene. V tem trenutku ste pozabili moliti k Očetu, da bi mu 

izprosili razsvetljenje za človeka znanosti in zdravilni balzam za svoje trpljenje. Namesto da bi se bolniška 

soba napolnila s svetlobo in prežela z močjo in upanjem, ostaja žalostna in mračna zaradi pomanjkanja 

duhovnosti. 

24 Kdaj me boste spet iskali z vero, s katero so se mi približali bolniki druge dobe? Povedati vam 

moram, da hrepenim po vaši veri in da si boste, če mi boste zaupali, zaslužili pravico do velikih čudežev, 

ki jih imam pripravljene za vas. 

25 Znanstvenikom ne odrekam svojega priznanja, saj sem jim dal nalogo, ki jo opravljajo. Toda 

mnogim med njimi je primanjkovalo molitve, ljubezni in vzvišenosti duha, da bi bili pravi zdravniki ljudi. 

26 Govoril bom tudi njim, vendar bo moj glas zanje pomenil sodbo, ko bodo videli, kako moji učenci 

z duhovnimi sredstvi zdravijo bolnike, ki jih znanost ni znala pozdraviti; in ko bodo ljudje drug drugega 

zdravili s svojimi duhovnimi darovi, bodo materialisti pred tem razodetjem odprli oči in rekli: "Resnično, 

onkraj naše znanosti sta modrost in moč višji od naše." 

27 Vam, ljudje, govorim, da ne pozabite tega božanskega daru, saj boste z njim širili luč v dušah, 

prinašali tolažbo trpečim in mnoge spreobrnili, tako da jih boste rešili žalosti. 
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28 Bolečina je pot, ki ljudi vodi k viru zdravja, ki sem jaz. Vedno pa se spomnite, da sem vam dal 

kapljico svojega zdravilnega balzama, da ga boste lahko uporabili, kadar bo kdo potrkal na vaša vrata. 

Spremljajte in molite, da vas bo ta klic na pomoč vedno našel pripravljene. 

29 Učenci tretjega obdobja, resnično vam pravim: ker ste prejeli moja nova razodetja, boste 

resnicoljubno in pravilno razlagali vsebino naukov preteklih časov. 

30 Vse, kar vam je bilo v njih razodeto, ima božanski pomen, četudi se vam zdi, da ob nekaterih 

priložnostih govorijo o človeškem življenju. Poiščite njihovo duhovno vsebino in odkrili boste, da vam 

vedno kažejo duhovno življenje. 

31 Ne ukvarjajte se preveč s preučevanjem črk, ki je površinsko, saj vas to lahko zavede v zmedo. 

Vživite se v pomen Besede, tam boste našli resnico. Prepričajte se, da je vaše preverjanje preprosto, kot je 

moja beseda, in ne otežujte razumevanja tistega, kar je jasno, glasno in naravno. 

32 Molitev in duhovna kontemplacija sta potrebni za preučevanje božanskih lekcij. Resnično, povem 

vam: kdor tako išče mojo luč, jo bo kmalu našel. Pokazal sem vam že, da z molitvijo dosežemo modrost. 

33 Učenec, ki tako išče Mojo besedo in tako sprašuje svojega Učitelja za nasvet, bo vedno našel 

resnico in nikoli ne bo padel v zmedo. 

34 Prišel bo dan, ko vam bo vaša občutljivost za duhovno omogočila, da boste zlahka odkrili duhovni 

pomen vsake besede, ki je izšla od mene. 

35 "Moje kraljestvo ni od tega sveta," sem vam povedal v drugi dobi, zato vam govorim o duhovnem 

kraljestvu. "Jaz sem Pot," sem vam tudi rekel in vam dal vedeti, da vam bom pripravil pot, ki vas bo 

pripeljala do bivanja z menoj v nebeškem domu. 

36 Za človeško življenje je zadostoval Zakon, ki sem vam ga dal po Mojzesu, za večno življenje pa je 

bilo potrebno, da je bila Božja "beseda" z vami, da bi vam pripravila pot v pravi raj. Ker pa so na poti do 

visokih domov svetlobe, popolnosti in ljubezni zasede, pečine in skušnjave, je bilo nujno, da se na poti 

popotnika pojavi zvezda, svetilnik, žarek svetlobe, ki bo osvetlil njegove korake. Ta luč je luč mojega 

Duha, ki je prišel k vam, da bi razblinil dvom, nevednost in negotovost. 

37 Poglejte, kako sem vam korak za korakom in po malem predstavljal pot Duha od časov, ko vas je 

vodil naravni zakon, to je diktat vesti, do današnjega časa, ko ste prejeli duhovno luč s pomočjo navdiha. 

38 Ta navdih je plod dolge poti razvoja, na kateri se ne morete ustaviti in ki vam bo dala potrebno 

popolnost, da boste lahko poželi najboljše sadove. 

39 Danes vam pravim: Dobrodošli, neutrudni popotniki na poti k popolnosti. Pridite k meni vsi, ki ste 

lačni ali žejni v duhu, kajti vsakdo, ki zna sprejeti to Besedo in iz nje izluščiti njeno bistvo, bo našel mir. 

40 Blagoslavljam tistega, ki je na pot stopil mirno in odločno, saj se ne bo spotaknil. Razsvetljujem 

vas, da se boste obnašali kot dobri učenci mojega nauka. 

41 Čas, ki sem ga določil za konec tega oznanila v tej dobi, bo konec leta 1950 - primerno obdobje za 

vaše priprave. Kajti če bi se moja beseda umaknila od vas pred dnevom, ki je določen za njen konec, bi 

mnogi med vami oslabeli, drugi pa bi se vrnili k svojim starim navadam. Vaša usoda je bila načrtovana z 

največjo popolnostjo in preizkušnje, s katerimi se soočate, so motivacija, da se obrnete navzgor in me 

vzljubite. Če ste v življenju imeli le zadovoljstvo in obilje materialnih dobrin, ste se ustavili na duhovni 

poti in se oddaljili od mene; zdaj pa sem vam zaupal novo priložnost za izpolnitev vaše naloge. Kljub 

temu ne pozabite, da je vaš obstoj na zemlji le trenutek sredi večnosti in da boste, če boste ta trenutek 

pustili neizkoriščen, ob prebujenju v onstranstvu spoznali ostanke in pomanjkanje svetlobe v svojem duhu. 

Za dušo bo to žalostno prebujenje, saj se bo zavedala svoje revščine in golote, ker ni izpolnila svoje 

naloge, in bo morala prelivati solze zaradi izgubljenega časa, dokler se ne bo očistila. 

42 Da, učenci, potem bo morala sprejeti zadoščenje, da bi utišala očitke vesti in se naredila vredno, da 

nadaljuje svoj razvoj. 

43 Vedno hodite po poti zakona in ta vas bo zaščitil. 

44 Kako malo je mojih učencev in kako številčno je človeštvo! Vendar krepim tiste, ki so sposobni 

prevzeti to poslanstvo in odgovornost, saj so pripravljeni na sejanje, ko jih k temu pokličem. Do takrat 

bodo imeli poslušnost služabnika in moč duše apostola. 
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45 Ko moja beseda ne bo več slišna, kot je zdaj, in vas ne bo mogla več opozoriti, ko se bo približal 

sovražnik in bodo nečiste vode želele zamegliti kristalno čisti izvir, ki sem vam ga zaupal, se zatekajte k 

molitvi in vaša vest vam bo takrat povedala, kaj morate storiti. V luči vesti sem prisoten in vedno bom. 

46 Okus sadja tega drevesa že poznate, zato vas opozarjam, da vas v prihodnosti ne bi zapeljali lažni 

preroki; pazite pa tudi na svoje soljudi, tako da jih učite razlikovati bistvo mojega nauka (od drugih 

naukov). Zapisano je, da se bodo po mojem odhodu pojavili lažni preroki, ki bodo prišli in mojemu 

ljudstvu govorili, da so moji glasniki in da so prišli v mojem imenu nadaljevati delo, ki sem ga opravil 

med vami. 

47 Gorje vam, če se boste klanjali lažnim prerokom in lažnim učiteljem ali če boste mojemu nauku 

dodajali besede brez duhovne vsebine, kajti takrat bo nastala velika zmeda! Zato vam vedno znova 

ponavljam: "Pazite in molite." 

48 Človeka sem podredil dvema zakonoma in moja volja je, da vi, moji delavci, izpolnjujete oba, da 

bi v združitvi duha in materije v svojih življenjih dosegli popolna dela. V vsakega od svojih zakonov sem 

položil svojo modrost in popolnost. Izpolnite obe, saj vas bosta pripeljali k meni. Ne prizadevajte si živeti 

na zemlji, kot da ste že v duhovnem, saj bi zapadli v fanatizem, ki je lažno poduhovljenje. To bi 

povzročilo, da bi vaše telo zbolelo in predčasno potonilo v grob, ne da bi opravili svoje poslanstvo. 

Razumite torej, da je duh obdarjen z višjo inteligenco, da bi bil vodnik in gospodar telesa. 

49 Danes živite v tej dolini boja in bolečine, kjer vam preizkušnje vsak trenutek sporočajo, da je ta 

dom minljiv, toda vse, česar niste dosegli v sedanjosti, boste imeli jutri. Mir in veselje, ki na svetu trajata 

le trenutek, sta v duhovnem domu večna. Zato vas vabim v kraljestvo večnega miru in neskončnega 

zadovoljstva. Pripravite se na veliko potovanje, čakam vas. 

50 Naučite se slišati glas svoje vesti in slišali boste moj glas, ki govori vašemu srcu. Ta notranji glas 

je glas vašega Očeta - vedno prijazen, spodbuden in prepričljiv. 

51 Danes sem prekrižal vašo pot in ste me z veseljem sprejeli v svojem duhu. Srečanje med Mojstrom 

in bodočimi učenci je bilo srečno. 

52 Sekte se pripravljajo in govorijo o mojem skorajšnjem prihodu. Toda ko se jim duhovno približam, 

me ne začutijo, ker nimajo dovolj občutljivosti in ker ne verjamejo. Svojemu ljudstvu pravim, da me bodo 

v tem času veliki možje, učenjaki in duhovniki prepoznali in začutili v obliki, ki sem jo izbral, da bi se 

razkril človeštvu te dobe. Med njimi bom izbral tiste, ki mi bodo morali služiti; ko jih bom pripravil, jih 

bom poslal oznanjat svoja razodetja in nauke v tem času. 

53 Poklical sem vas k svoji mizi ljubezni, pri kateri ste uživali božansko hrano: kruh in vino Duha. O, 

če bi le vsi razumeli, kakšna je lakota Duha: s kakšno ljubeznijo bi iskali lačne! Ti trenutki so spominska 

ura za vas, moje nove učence. Ne za mene, ki sem večna prisotnost. Moje trpljenje in moja žrtvena smrt se 

nadaljujeta v skrivnosti, moja kri je še vedno sveža. Vi, ki ste začasno na zemlji in ste kot atomi v 

večnosti, pa se spominjate in na novo doživljate, kot nekaj oddaljenega, trpljenje, ki vam ga je Mojster 

zapustil kot največjo oporoko ljubezni. Poslušajte me in se učite; tako boste lahko ljubili moj nauk, služili 

bratom in sestram ter se duhovno izpopolnili. Če si želite postati gospodarji med ljudmi, morate slediti 

Jezusu. Ko me boste poslušali, ne boste več nevedni otroci, ki sprašujejo o vsem, ker ničesar ne vedo, 

ampak boste postali učenci, ki jih bo navdihoval moj Duh, ko bodo odprli usta in govorili o mojih 

navodilih. V vprašanjih ljudi bo vaša beseda postala luč, ki bo v vsakem srcu prižgala baklo vere. 

54 Jaz sem Pot, Resnica in Življenje, zato prihajam k vam in izlivam svojo ljubezen v kelih na tej 

mizi, da boste pili iz njega, dokler ne bo potešena vaša žeja. Nisem prišel rešit peščice, ampak vsako dušo, 

ki potrebuje luč. Vendar pripravljam le nekatere, da bodo lahko rešili druge, ti pa druge. 

55 Narodi so trpeči, depresivni in bolni. Ne pričakujejo več, da bosta znanost ali človeška moč rešili 

njihove stiske in grenkobo. Ljudje začenjajo verjeti, da jih lahko reši le čudež. Mnogi med njimi vedo, da 

so preroki prve dobe napovedali moj novi prihod; mnogi med njimi vedo, da vse, kar se trenutno dogaja v 

svetu, ustreza znamenjem, napovedanim za čas mojega prihoda in moje navzočnosti med vami. Kmalu 

bodo vsi vedeli, da je nastopilo tretje obdobje in da sem se razkril v skladu z napovedjo; da sem prišel "na 

oblaku", to je v duhu, da bi poslal svojo Besedo kot žarek svetlobe v um svojih izbrancev. Toda po kom 

naj človeštvo sprejme veselo novico in vsa pričevanja, ki sem jih govoril in storil med vami? Po kom se bo 

to zgodilo, če ne po tistih, ki so me poslušali? 
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56 Tukaj je miza, sedite za njo, dvignite svojega duha in začutite mojo navzočnost. Občutite jo ne le z 

duhom, ampak tudi s telesom, če se resnično poduhovite in trepetate v stiku z Mojo svetlobo. 

57 Ko se notranje dvignete, ostanite nekaj trenutkov v duhovnem svetu, da vas bom v tej uri sprejel 

namesto človeštva in v vas blagoslovil ljudstva, potolažil žalujoče, bolnike, osamljene trpeče. Ne pozabite, 

da je na svetu zdaj več vdov in sirot kot kdaj koli prej. 

58 V vas, ki tu molite, sprejemam vse rase, vse narode, religije in sekte, saj ste pili vino večnega 

življenja. Na vsakega duha izlijem svojo moč ljubezni, tako da v teh trenutkih ne bo nobenega od mojih 

otrok, ki bi hrepenel po pravičnosti. 

59 Zaradi greha sveta je nujno, da vas doseže luč mojega Duha. Če ste tedaj povzročili, da so iz 

mojega telesa izbruhnili kri, znoj in solze, boste zdaj povzročili, da se bo Mojster kot luč razlival po 

bolečini, pokvarjenosti in temi ljudi. 

60 Velike so žalosti in grehi, ki pokrivajo narode kot plašč žalosti. Toda danes, ko me ne boste videli 

jokati ali krvaveti, boste na svojem duhu čutili neizčrpen tok mojega odpuščanja, moje ljubezni in moje 

luči. 

61 To je moja nova kri, ki jo danes izlijem na človeštvo. V teh trenutkih se vaš duh osvežuje v 

področjih, do katerih bi se lahko povzpel v tem občestvu z menoj. Vendar ne pozabite, da vas je pripravil 

Elija, duhovni pastir, ki vas je pripeljal k meni, da bi prejeli besedo vašega Učitelja in hkrati nežno 

božanje Marije, vaše nebeške Matere, katere Duh je vedno navzoč v meni. 

62 V vaših srcih bom pustil mir, saj bodo po tem prišli trenutki žalosti in strahu. Pripravite se, saj ne 

veste, kaj vas čaka v prihodnosti. 

63 Ne pozabite, da sem vam povedal, da se bodo pojavili lažni preroki in lažni duhovniki. Ne 

pozabite, da sem vas vedno opozarjal na te preizkušnje in vam povedal, da bo Moja manifestacija, ki sem 

jo začel prek organa uma Damiane Oviedo, trajala do leta 1950 in da se po tem letu ne bom več 

manifestiral v tej obliki. Velikokrat sem vam povedal, da bom po tem času izlil svojega Duha po vaših 

duhovnih darovih, ko pa se bo končalo obdobje, ki ga je določila moja volja, boste želeli, da v nekaterih 

skupnostih beseda Glasoslovca ne preneha, medtem ko v drugih teh manifestacij ne bo več - tedaj gorje 

tistim, ki bodo oskrunili moje zapovedi in se nameravali upreti moji volji! 

64 Ne želim, da bi bili odgovorni za tako hude prekrške. Da pa ne bi padli v skušnjavo, si prizadevajte 

za svojo zvezo, da boste, ko pride zadnji dan mojega oznanila, vsi slišali, da je odhod Učitelja po Glasniku 

dokončen in da ni namenjen samo enemu zbirnemu mestu ali eni skupnosti, ampak vsemu ljudstvu. 

65 Pripravite se, ker bom klic poslal duhovnikom verskih skupnosti, ministrom in vladarjem, da bodo 

slišali moje zadnje besede. Ponovno vam pravim: pripravite se, da bo v tem času velika množica priča 

mojemu slovo. Na vašega duha bom izlil moč, da ne boste čutili moje "odsotnosti", saj v resnici ne bom 

odsoten. Ker sem jaz prišel k vam po poti duha, morate tudi vi priti k meni po isti poti. 

66 Naloga nosilca glasu se bo končala na dan, ki sem ga določil, vendar bo njegov organ razumevanja 

ostal odprt za navdih in za vse duhovne darove, prav tako kot "delavec" ali voditelj in vsi tisti, ki 

izpolnjujejo moj zakon ljubezni. Moram vam še povedati, da se bo med vami pojavil tudi dar besede in da 

boste lahko govorili o mojem delu ljudem, ki govorijo druge jezike. Vsi, ki me boste na ta dan poslušali, 

boste odgovorni za mojo besedo, kajti vi ste ljudje, ki sem jih našel, da so zašli s poti, a so v moji besedi 

spet našli pravo pot. Tisti, ki so prišli ubogi in jokali, danes poznajo mir. 

67 Med vami so tisti, ki so prišli kot izobčenci in zdaj sedijo za mojo mizo. Med množico so tisti, ki 

so bili slepi in danes vidijo luč, so tudi tisti, ki so bili nemi za besedo ljubezni in usmiljenja in so danes, že 

spreobrnjeni, moji služabniki; so tisti, ki so bili gluhi, ki niso slišali glasu vesti, a so si to sposobnost 

povrnili in slišali glas vrhovnega sodnika, in so se naučili slišati žalovanje tistih, ki trpijo. Med temi 

množicami odkrivam prešuštnico in tudi skesanega grešnika, ki ju obtožujejo in označujejo tisti, ki 

pogosto grešijo bolj kot oni. Vendar jim odpustim in jim rečem, naj ne grešijo več. 

68 Ljudje, če bi le znali ohraniti vse moje besede v svojem srcu, kako bogati bi bili z duhovnimi 

zakladi, kako močni in razsvetljeni! Toda tvoj spomin in srce sta šibka. Naj moja beseda in njeno duhovno 

bistvo, ki sta simbol mojega telesa in moje krvi in ki sta simbol kruha in vina, ki sem ju ponudil svojim 

učencem pri zadnji večerji, v današnji popoldanski uri spomina prodreta v vašega duha. 
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69 Jejte kruh življenja, jejte za vse človeštvo v tem času bolečine, pokore in očiščenja. Medtem ko 

uživate to hrano, se spomnite, da ob isti uri na milijone človeških bitij prazni zelo grenko čašo in da mnogi 

vaši bratje, namesto da bi pili vino moje ljubezni, prelivajo kri svojega bližnjega na vojnih poljih. 

70 Sedite za mojo mizo in ne želim, da bi kdo od vas čutil obžalovanje, se počutil nevrednega, da je 

tukaj, ali da bi si želel zapustiti svoj sedež in se umakniti iz tega zbora. 

71 Res je, da je bil takrat med mojimi učenci nekdo, ki se je zarotili proti svojemu Učitelju in ki, ko je 

slišal moja zadnja priporočila in zadnje besede moje oporoke ljubezni, ni mogel ostati v moji navzočnosti 

in je odšel od Gospodove večerje. Razlog za to je bil, da je v torbi že nosil denar, za katerega je prodal 

svojega gospodarja. Drugi učenci tega niso vedeli, Jezus pa je vedel. Dal ga je narediti, da bi se tako 

izpolnilo, kar je bilo zapisano. Večni je izkoristil nezvestobo srca, da bi se v njegovem Sinu uresničilo vse, 

kar je prerokoval. 

72 Molite, učenci tretjega veka, da se med vami ne bi pojavil izdajalec, ki bi mojo resnico zamenjal za 

nečimrnosti sveta in bi hinavsko kot Juda govoril: "Učitelj, ali bom to jaz?" 

Moj mir z vami! 
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Navodila 113  
1 Preljubi Izraelci, učenci, dijaki, študentje in zadnji: Dela vašega duha s pomočjo materialnega 

telesa presoja edino bitje, ki vas lahko sodi v resnici. Pogledal vas je edini, ki lahko prodre v vaše misli, in 

vaš duh se je zatresel ob tej sodbi. Ne telo, ki se zaveda velikosti svojih prestopkov, ampak duh, in prav ta 

si ni upal pogledati Božanskega obličja. Vi pa ste nagnili vrat, da bi slišali Sodnikov glas, ljubljeni učenci. 

Kot Oče vam pošiljam svoj blagoslov, svojo ljubezen in svoje odpuščanje. 

2 Kdaj vam glas sodnika ne bo imel več česa očitati in bo videl, da vaše solze kot rosa čistijo vašo 

dušo in vaše srce? 

3 Jaz sem z vami; ponovno sem prišel kot Mojster, kot Oče, kot Prijatelj in sopotnik na poti vašega 

duha. Vstopil sem v najgloblji del vašega srca in tu sem na novo med vami, da bi vas učil in vam dal 

nebeški nasvet, ki vam kaže pot, kjer je moja milost in od katere se ne smete ločiti. 

4 Elija s svojim glasom pastirja, vse njegove ovce vedo, zbrati in obdržati vas v ovčji pašnik. Moja 

skrivna soba srca se je odprla za utelešene in neutelešene duše, moja milost in moje usmiljenje se razlijeta 

v vesolje v duhu in resnici. - Očetova ljubezen je večna. Kdo od vas pa se je zaradi manifestacije Moje 

božanske ljubezni posvetil duhovni kontemplaciji in se obnovil, da bi dosegel duhovnost? Kdo je tisti 

učenec, ki je že razumel in prakticiral moja navodila? 

5 V drugi dobi sem govoril velikim množicam in mnogi so me razumeli, in če me zdaj, v tretji dobi, 

razumete in izvajate navodila, na katera vas opozarjam, bodite blagoslovljeni, kajti v sedanjem času boste 

naredili korak naprej na poti k duhovnosti. 

6 Ves čas svojega obstoja boste živeli skozi moje lastno trpljenje, saj sem vam že v drugi dobi 

pokazal, kako se roditi in živeti v skromnih razmerah. Naučil sem vas živeti tako, da "dajete Bogu, kar je 

Božjega, in svetu, kar je svetovnega". Učil sem vas, da je treba, ko nastopi trenutek za izpolnitev Očetove 

volje, pustiti vse, kar pripada svetu, in se odpraviti v obljubljeno deželo, nebeško kraljestvo. Pokazal sem 

vam ozko pot žrtvovanja, ljubezni, odpuščanja, usmiljenja, ki vedno vodi naprej in navzgor, dokler ne 

pridemo do križa žrtvovanja. 

7 V tem času me jemljete za zgled v mojem trpljenju tiste druge dobe, saj ste se rodili v skromnih 

okoliščinah in v svojem človeškem življenju izkusili bolečine, padce, trnje, žalitve in iz ljubezni do 

mojega dela prelivali solze. 

8 V drugi dobi je Božji Učitelj, čeprav čist po duši in telesu, dal Janeza krstiti v vodah Jordana, da bi 

vam dal dokaz poslušnosti in ponižnosti. Toda če On, ki ni imel nobenega madeža, ni zavrnil simbola 

očiščenja, kako se lahko grešniki v tej tretji dobi imenujejo za čiste v odnosu do ljudi? 

9 Ko sem se umaknil v puščavo, da bi meditiral in vam tako pokazal, kako vstopiti v občestvo s 

Stvarnikom, sem v puščavski tišini razmišljal o delu, ki me je čakalo, da bi vam dal vedeti, da se morate 

najprej očistiti, če želite opravljati delo, ki sem vam ga zaupal. Zato potem v tišini svojega bitja poiščite 

neposredno občestvo s svojim Očetom in tako opremljeni - čisti, okrepljeni in odločni - vztrajno izpolnite 

svoje težko poslanstvo. 

10 V drugi dobi sem pridigal le tri leta med množicami, ki so me poslušale in mi sledile. Veliko 

bogastvo ljubezni, modrosti, pravičnosti in zakona, ki je bilo v mojem Duhu, se ni izražalo le v moji 

besedi, ampak tudi v mojih delih, v mojem pogledu, v zdravilni moči, ki sem jo vlil v bolnike, v 

odpuščanju, ki je obnavljalo trdovratne grešnike, v mojem glasu, ki je obujal mrtve, v moji besedi, ki je 

odstranila nečiste duše in jim povrnila izgubljeno luč. Prišel je čas, ko sem moral vstopiti v mesto 

Jeruzalem, kjer so farizeji in mogočni duhovniki tistega časa samo čakali na priložnost, da bi Jezusa ubili. 

Moja dela so ostala v neminljivem spominu vsega človeštva: dan mojega zmagoslavnega vstopa v 

Jeruzalem, sveta večerja, ujetništvo, mučna noč, boleče potovanje in nazadnje križanje. 

11 V tistih dneh ste videli le človeka, ki vas je učil, ki je jokal in trpel za svoje učence in množice. 

Danes imate višje znanje in vidite globino tega dela ter ne jokate le zaradi Jezusove človeške bolečine, niti 

vas ne ganejo le kri, ki je tekla iz njegovega telesa, ampak zaradi študija in duhovnega dviga razumete, da 

je bil v tem človeku in okoli njega božanski Duh, ki je s svojo svetlobo učil ljudi izpolnjevati nalogo, da 

jih očisti vseh njihovih prestopkov. To je bil Bog, ki je jokal in krvavel skozi telo zaradi teme in 

nevednosti, ki sta zajeli človeštvo - Bog, ki je postal človek, da bi živel z ljudmi, jih učil prave poti in 

ljubezni med seboj - Bog, ki se je učlovečil, da bi čutil človekovo bolečino in mu bil blizu. 
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12 Ti časi so minili, a človek me ni pozabil. Ljudje nosijo moje ime zapisano v svoji vesti. Vendar so 

se oddaljili od prave poti in so danes zadovoljni, da poznajo le moje ime, da se ga spominjajo in da 

oskrunjajo moj nauk. Človek jih je namreč zavil v obrede, ceremonije, običaje in praznike, s katerimi je 

zadovoljen. Ni več ljubil svojega brata, ni več čutil bolečine bližnjega, svoje srce je napolnil s sebičnostjo, 

sebe je naredil za Gospoda in pozabil, da je njegov Učitelj prelil svojo kri in jo spremenil v zdravilno moč, 

v milost, v odrešenje in v življenje za človeštvo ter da lahko vsak, ki me ljubi in mi sledi, stori to, kar sem 

storil: prenovi in reši z Besedo, oživi mrtve in ozdravi vse bolezni z duhovnim božanjem. 

13 Po mojem odhodu v drugi dobi so moji apostoli nadaljevali moje delo in tisti, ki so sledili mojim 

apostolom, so nadaljevali njihovo delo. Bili so novi delavci, obdelovalci polja, ki ga je pripravil Gospod, 

rodovitnega z njegovo krvjo, solzami in besedo, obdelanega z delom prvih dvanajstih in tistih, ki so jim 

sledili. Toda v času in iz roda v rod so ljudje oskrunili ali ponaredili moje delo in moj nauk. 

14 Kdo je rekel človeku, da si lahko naredi mojo podobo? Kdo mu je rekel, naj me upodobi, kako 

visim na križu? Kdo mu je rekel, da lahko upodobi Marijino podobo, podobo angelov ali Očetovo obličje? 

15 O, ljudje majhne vere, ki ste morali simbolizirati duhovno, da bi lahko občutili mojo navzočnost! 

16 Podoba Očeta je bil Jezus, podoba Učitelja pa njegovi učenci. V Drugem času sem rekel: "Kdor 

pozna Sina, pozna Očeta." To pomeni, da je bil Kristus, ki je govoril v Jezusu, Oče sam. Samo Oče je 

lahko ustvaril svojo podobo. 

17 Po smrti kot človek sem se razodel svojim apostolom poln življenja, da bi spoznali, da sem 

Življenje in Večnost in da sem med vami navzoč v materialnem telesu ali zunaj njega. Vsi ljudje tega niso 

razumeli, zato so zapadli v malikovanje in fanatizem. 

18 Nekateri so me vprašali: "Gospod, ali smo padli v nov fanatizem ali novo malikovanje?" Toda 

Mojster vam pravi: niste povsem čisti, niste se pripravili na vso duhovnost, ki vas je trenutno uči Mojster, 

vendar jo boste korak za korakom dosegli. V tem tretjem času sem pripravil preroke, da bi gledali z 

Duhom in pričevali ljudem. 

19 Prisluhnite mojemu glasu po vesti, zavedajte se, da ste moje izbrano ljudstvo, da morate biti zgled 

in jasno ogledalo, v katerem se lahko ljudje pogledajo. Kasneje, ko boste vsi tvorili eno telo in eno voljo, 

boste zgled (krščanskim) naukom in verskim skupnostim ter boste imeli pravico govoriti o ljubezni in 

miru ter govoriti drugim, naj se ljubijo med seboj, saj jim boste dali zgled. Druge boste učili prenove, ker 

ste se že prej prenovili in razumeli moj nauk. 

20 Če se ne boste poduhovili, kako se boste lahko lotili rušenja lažnih bogov? Le poduhovljeni boste 

lahko šli v svet in naredili konec sovraštvu, neumnemu stremljenju po moči, lažni veličini in slabim 

vedam. Le tako boste kot opremljeni lahko zaustavili širjenje korupcije. Na kakšen način? Z ljubeznijo, ki 

je duhovnost. Potem boste odprta knjiga. Nikomur ne govorite, da ste mojstri in da ste moji učenci. Brez 

hvalisanja se odpravite na pot in pripeljal bom množice k vam. Pripravil bom zemljo in tlakoval poti, 

poskrbel bom, da se boste sporazumevali s svojimi brati, ki govorijo drug jezik. Vsi ne boste prečkali 

morja. Tiste, ki se morajo odpraviti v oddaljene ali bližnje pokrajine, sem določil jaz; vsi pa se bodo 

odpravili kot jata golobov. Moji odposlanci bodo v vseh krajih na zemlji kot glasniki miru. 

21 Da, ljudje, to je naloga, ki vas čaka. Danes vam govorim po svojih glasnikih z večjo jasnostjo. V 

drugi dobi sem svojim učencem in velikim množicam govoril v prispodobah in prilikah. 

22 Ljudje me niso razumeli, toda njihov duh je doumel pomen te besede. Moji učenci so drug drugega 

spraševali: "Kaj je hotel Mojster povedati s to besedo?" Vendar nobenemu od njih ni uspelo razumeti 

celotnega mojega nauka, ampak je ostal v njih, dokler ne bo prišel čas, ko ga bodo razumeli v popolni 

jasnosti. 

23 V tej tretji dobi je moja beseda, ki je bila dana s pomočjo človeškega organa intelekta, jasnejša in 

razumljivejša vašemu razumevanju, ker ste se razvili. Kako naj pričakujem, da se boste razvijali in 

izpopolnjevali, če sem vam prej odvzel duhovne darove? 

24 Če obstajajo ljudje, ki so na svoji poti izgubili smisel resničnega življenja in se spremenili v 

parazitske rastline, vanje vlijem sok večnega življenja, da spet postanejo rodovitne rastline. 

25 Ljudje, uporabljajte moje nauke, kajti mnogih mojih besed ne bodo zapisali "zlati peresniki" in 

mnoge zapise bodo skrivala sebična in nevedna srca. 

26 Ne pozabite, da me kmalu ne boste več poslušali v tej obliki in da boste takrat lahko prejemali 

moja razodetja in navodila po navdihu. 
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27 Gorje tistim, ki bi si drznili izkrivljati moje namene, kajti ko pride ura žetve, jih bo moj srp, ki 

ljubi pravico, obravnaval kot strupene rastline ali plevel! 

28 Razumite, da sem vas prišel učit deliti bolečino soljudi, da bi se lahko pripravili na sejanje miru in 

izlivanje mojega zdravilnega balzama na vsako trpljenje. 

29 Poglejte, kako vojna kot črn plašč prekriva z žalostjo ljudstva in narode, skozi katere gre. Morja, 

gore in doline so se spremenile v kraje krvi in smrti. Toda ne izgubite vere; ne glede na to, kako velika 

zmeda vlada v svetu, ne dvomite v svoje moči, da boste vzdržali preizkušnje. Tedaj bosta duhovna 

vzvišenost in način molitve, ki sem vas ju naučil, pomagala vašim bratom in sestram najti pot do prave 

luči. 

30 Ali vidite ljudi, ki živijo samo zato, da bi potešili pretirano lakoto po moči, ne upoštevajo življenja 

svojih bližnjih in ne spoštujejo pravic, ki sem jim jih podelil jaz, njihov Stvarnik? Ali vidite, da njihova 

dela govorijo le o zavisti, sovraštvu in pohlepu? Zato morate zanje moliti bolj kot za druge, ki ne 

potrebujejo toliko svetlobe. Odpusti tem ljudem vso bolečino, ki ti jo povzročajo, in jim s svojimi čistimi 

mislimi pomagaj, da pridejo k pameti. Ne delajte megle, ki jih obdaja, še gostejše, kajti če bodo nekega 

dne morali odgovarjati za svoja dejanja, bom poklical na odgovornost tudi tiste, ki so namesto molitve 

zanje s svojimi slabimi mislimi le pošiljali temo. 

31 Se vam zdi nemogoče, da bi ti ljudje nekega dne slišali glas vesti? Povem vam, da bo kmalu prišla 

ura, ko bodo trkali na moja vrata in mi rekli: "Gospod, odpri nam, kajti ni drugega kraljestva kot tvoje." 

32 V življenju ljudi je zlo vedno zatiralo dobro. Toda še enkrat vam povem, da zlo ne bo zmagalo, 

ampak da bo človeštvu vladal moj zakon ljubezni in pravičnosti. 

33 Učenci, poslušajte mojo besedo, kajti prišel bo dan, ko je ne boste mogli več poslušati, zato je 

nujno, da ohranite njen pomen v svojih srcih. Samo jaz lahko potešim vašo žejo po pravičnosti v tem času 

sebičnosti in laži. Pijte to kristalno čisto vodo, kajti še enkrat vam v resnici povem: "Kdor pije to vodo, ne 

bo nikoli več čutil žeje." 

34 Ko pomislite, da svojo božansko besedo podajam prek teh neizobraženih umov in da v njej na 

tisoče src najde odrešenje in tolažbo, se sklonite pred tem čudežem. 

35 Resnično, povem vam: Če se je Mojzes v puščavi s svojo palico dotaknil skale in povzročil, da je 

iz nje pritekla voda, ki je pogasila žejo množice, sem se v tem času s svojo pravičnostjo, ki je ljubezen in 

moč, dotaknil teh misli in kamnitih src ter povzročil, da so iz njih pritekle vode večnega življenja. 

36 Moja beseda je pot; hodite po njej in z lučjo moje ljubezni boste spoznali pot. Jaz sem vodnik, ki 

usmerja vaše korake. Moj glas, ki je v vaši vesti, vas spodbuja in vodi, moji čudeži pa razžarjajo vašo 

vero. 

37 Moj zakon je bil v vseh časih glas, ki je vodil narode k svetlobi. Ljudje, ki sem jih poslal na čelo 

množic, so bili zgledi vere, zvestobe in stanovitnosti ter so ljudem nenehno kazali pravo pot. 

38 Z ljubeznijo se posvetite študiju mojega nauka, saj se postopoma približujete času, ko ne boste 

imeli drugega vodnika kot svojo vest in drugega pastirja kot mojega Duha. 

39 Dokler ne dosežete popolne opremljenosti, potrebujete nekoga, ki vam bo pomagal napredovati in 

vodil vaše korake po dobri poti. Zato med vami izbiram nekatere svoje otroke za voditelje kongregacij ali 

večjih skupin. Kako težko je to poslanstvo in kako resna je njegova odgovornost! Blagor tistim, ki polni 

gorečnosti, poslušnosti in strahu vodijo svoje brate in sestre po moji poti, kajti potem bo njihov kelih manj 

grenak, ko jih bodo člani Cerkve pritiskali kot težak križ. Stal jim bom ob strani, ko bodo skoraj padli pod 

težo svojih odgovornosti, in nikoli jih ne bom pustil, da bi padli. 

40 Blagoslovljeni naj bodo tudi bratje in sestre v veri, ki poslušno sledijo korakom tistih, ki "bdijo" in 

trpijo, da ne bi niti za korak zgrešili poti izpolnjevanja svojih nalog. 

41 Združite se v resnici in jasno boste slišali glas božanskega Pastirja, ki vas bo korak za korakom 

vodil do nebeške ovire. 

42 Vse je bilo pripravljeno, da me boste v tretjem veku slišali s pomočjo človeškega razuma. Tisti, ki 

so me slišali na ta način, so bili za to že vnaprej določeni. 

43 Niso me vsi pričakovali in še manj v obliki, v kateri sem se razkril, kajti moja beseda je bila pred 

vami skrita in pozabili ste na mojo obljubo, da se vrnem. Toda jaz, za katerega čas ne mineva, sem izpolnil 

svojo obljubo, ki sem vam jo dal. Zdaj vam moja beseda napoveduje nov čas razodetja, ki vas bo 

osvobodil vsega zasužnjevanja. Nič več verig, nič več suženjstva, človeštvo! 
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44 Prvič je bil en sam človek dovolj, da sem vas popeljal v obljubljeno deželo. V drugem času je bilo 

dvanajst učencev pripravljenih, da širijo moj nauk in učijo ljudi prave poti. Sedaj bom pripravil veliko 

ljudstvo vere, oblečeno v mojo milost in obdarjeno z mojo besedo, ki bo narodom in deželam sveta 

prinašalo kruh večnega življenja, ki hrani duhovno potrebne in tiste, ki so lačni pravičnosti. 

45 V vaših srcih puščam kruh ljubezni in resnice, da ga delite z ljudmi, saj so na videz močni, a za 

njihovimi slavnostnimi oblačili, bliščem in močjo se skriva šibka, bolna in utrujena duša. 

46 Glejte, tukaj sem med vami, izpolnil sem svojo obljubo. Prihajam kot Bog, kot Oče, kot Gospodar 

in kot Prijatelj. 

47 Ob novici o mojem prihodu so se mnogi obrnili na (svete) knjige in zgodovinopisje, da bi našli 

potrditev mojega novega prihoda, in vse jim je povedalo, da je moja prisotnost resnična. Se vam zdi 

čudno, da sem zdaj prišel v duhu? Razumite, da ni več pravi čas, da bi "Beseda" postala človek in 

prebivala med vami. Ta nauk o ljubezni je stvar preteklosti. Danes živite v dobi Svetega Duha. 

48 To je čas duhovnega vzpona, ko morate pripraviti svojo dušo, če me želite videti ali čutiti; nikogar 

namreč ne vprašajte, ali je res, da sem med vami. Ali nimate duha ali občutljivosti? Ali nimate srca in 

čutov? Koga boste vprašali, ali je moja pojavnost med vami resnična? Ne drznite si o tem spraševati 

učenih, saj o meni ne vedo ničesar. Ne pozabite: Medtem ko so bili ljudje moči v drugi dobi presenečeni 

nad Mojo navzočnostjo, medtem ko so bili pismouki v zmedi in so me duhovniki obsojali, ponižni in 

preprosti um sliši odmev Moje besede v najglobljem delu svojega srca. tistim, ki me zdaj slišijo in ki ob tej 

manifestaciji ne morejo razumeti moje navzočnosti, pravim, da če kljub dvomu in preračunljivosti želijo 

vedeti, ali govorim jaz, naj moj nauk preizkusijo tako, da ga uporabijo če bodo razumeli mojo besedo, če 

bodo očistili svoje srce in um, če bodo poiskali sovražnika in mu odpustili, če bodo oprali gobavca, če 

bodo potolažili žalujočega - potem bodo sami vedeli, ali sem jaz, Kristus, govoril skozi te človeške 

ustnice. 

49 Vaša vest vam bo povedala, ali je ta beseda od Boga ali od človeka. 

50 Ko govorim skozi človeški organ razumevanja, nisem skrit, nasprotno, razkrivam se prek njega. 

51 Takrat sem vam rekel: "Drevo se bo spoznalo po sadju". Spoznajte sadove, ki jih daje Moj nauk; 

bolni, ki jih je zapustila znanost, postanejo zdravi, izrojeni se pokesajo, pokvarjeni se obnovijo, dvomljivci 

postanejo goreči verniki, materialisti se poduhovijo. Tisti, ki teh čudežev ne vidijo, jih ne vidijo, ker 

vztrajajo pri tem, da so slepi. 

52 Človeštvo goji številna "drevesa"; zaradi lakote in bede ljudje na njih iščejo senco in sadove, ki jim 

ponujajo odrešitev, pravičnost ali mir. Ta drevesa so nauki ljudi, ki jih pogosto navdihujejo sovraštvo, 

sebičnost, želja po moči in zablode o veličini. Njihovi sadovi so smrt, kri, uničenje in oskrunitev 

najsvetejšega v človekovem življenju, to je svobode vere, mišljenja, govora - z eno besedo, odvzem 

svobode duha. 

53 Temne sile so tiste, ki se borijo proti svetlobi. 

54 Opozoril sem vas, ko sem vam napovedal, da bo prišel čas, ko bodo izbruhnile vojne idej, doktrin 

in bratomorne vojne, ki se bodo širile od naroda do naroda ter pustile sled lakote in bolečine med 

človeštvom. In da bo to čas mojega prihoda "na oblaku", to je duhovno. 

55 Trenutek pred smrtjo na križu sem z Jezusovimi ustnicami izrekel: "Vse je izpolnjeno." To je bila 

moja zadnja beseda kot človeško bitje, kajti duhovno moj glas ni nikoli utihnil, saj je moja "beseda" pela 

koncert ljubezni z vsemi bitji od trenutka njihovega stvarjenja. 

56 Trenutno vam govorim s človeškim glasom; po letu 1950 se bom z vami pogovarjal iz duha v duh 

in vam prinašal velike čudeže in razodetja. Vendar bom vedno govoril, ker sem večna Beseda. 

57 Svoje brate in sestre boš pripravljen učiti, kar si se naučil od mene, in ne bo vprašanja, pa naj bo še 

tako globoko, na katerega ne boš pravilno odgovoril, če boš skromen, da ne boš izgubil moje milosti. 

58 Ljubezen, govorite, kadar morate, molčite, kadar je primerno, nikomur ne govorite, da ste moji 

izbranci. Izogibajte se laskanju in ne objavljajte dobrih stvari, ki jih naredite. Delajte v tišini in s svojimi 

deli ljubezni pričujte o resnici mojega nauka. 

59 Ljubiti je vaša usoda. Ljubezen, saj boste na ta način oprali svoje madeže, tako iz sedanjega 

življenja kot iz preteklih življenj. 
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60 Ne recite, da sem Bog revščine ali žalosti, ker menite, da so za Jezusom vedno hodile množice 

bolnih in trpečih. Iščem bolne, žalostne in uboge, vendar zato, da bi jih napolnil z veseljem, zdravjem in 

upanjem, kajti jaz sem Bog veselja, življenja, miru in luči. 

61 Če vam je kdo rekel, da obstajajo grehi, ki jih jaz ne odpustim, vam ni povedal resnice. Za velike 

prestopke so na voljo velika očiščenja in z iskrenim kesanjem je na voljo moje brezmejno odpuščanje. Še 

enkrat vam povem, da boste vsi prišli k meni. 

62 V tem času Moja zaveza z vami ne bo zapečatena s krvjo, kot se je to zgodilo v Egiptu, ko je Moje 

ljudstvo označilo vrata svojih hiš s krvjo prvorojenega jagnjeta, ali kot se je to zgodilo pozneje v drugi 

dobi, ko je Jezus, Jagnje Božje, s svojo krvjo zapečatil duhovno zavezo med Mojstrom in njegovimi 

učenci. 

63 Zdaj želim, da se iz ljubezni, pod vodstvom luči vesti in ideala poduhovljenja odpravite na pot, da 

kri nedolžnega človeka ne bi zapečatila te zaveze. To bo luč mojega Duha in vaša luč, združena v en sam 

jasen sij, v en sam žarek svetlobe. 

64 Pot, ki jo je Mojzes pokazal množici skozi morje in puščavo, da bi jo pripeljal do vrat obljubljene 

dežele, simbolizira navodila, ki so bila pred lekcijami, ki sem vam jih razodel po Jezusu - lekcije, ki so se 

začele v betlehemskih jaslih in končale na Kalvariji. 

65 V tem času morate iti naprej in poučevati moje nauke; pri tem se morate z največjim spoštovanjem 

vživeti v srce sočloveka, kajti srce človeka je moj tempelj. Če ob vstopu tja najdete ugasnjeno svetilko ali 

posušeno rožo, prižgite svetilko in zalijte rožo, da bosta v tem svetišču spet prisotna svetloba in vonj duha. 

Vendar ne želite takoj požeti sadov. Ali seme, ko ga posejete v zemljo, takoj vzklije ali takoj obrodi sad? 

Zakaj torej hočeš žetev iz človeškega srca, ki je trše od zemlje, pobrati še isti dan, ko si ga posejal? 

66 Vedeti morate tudi, da so tako kot razlike v materialnih tleh tudi razlike med ljudmi. Pogosto boste 

sejali, in ko boste že izgubili upanje, da bo vaše seme vzklilo, boste presenečeni, saj boste videli, da bo 

vzklilo, raslo in obrodilo sad. V drugih primerih se vam bo zdelo, da ste posejali na rodovitno polje, pa ne 

boste videli, da bi seme vzklilo. Če naletite na tako trdo zemljo, da se upira vašim prizadevanjem, jo 

prepustite meni in jaz, božanski gospodar, jo bom naredil rodovitno. 

67 Govorim vam v prispodobah, da bi si zapomnili moje nauke. Ne želim, da bi se po letu 1950 

počutili kot sirote brez dediščine. Če bo moj glas utihnil, bodo mnogi še naprej hrepeneli po meni. Toda 

moj glas se ne bo več slišal v tej obliki. - Za ljudi bo nastopil trenutek šibkosti, ko bodo moški in ženske 

osupli. Ko bo njihova zmeda dosegla vrhunec, bom svojo navzočnost občutil v vsej svoji veličini. Tedaj 

bo vsak, ki je pripravljen, odprl oči in spoznal resnico mojega nauka. To bodo tisti, ki me bodo videli in 

pričali o moji navzočnosti med vami. 

68 Pripravljam vas na te čase, kajti ko ne boste več poslušali moje besede, bodo skušnjave napadle 

vaša srca in izkoristile vašo šibkost, da bi vam pokazale številne poti. S svojim spominom naj potem iščeš 

mojo besedo in se držiš knjig, ki so napisane, da boš v njih našel pogum, ki ga tvojemu duhu primanjkuje. 

Takrat boste razumeli, da živite v času očiščevanja. 

69 Še vedno ste šibki, vendar boste spet močni. V tistem času bodo namreč vladarji, ki bodo trepetali 

pred oblastjo mojega ljudstva. Kdaj se bodo ti dogodki zgodili? Ko se to ljudstvo poveča, njegova 

duhovnost in razvoj duhovnih darov dosežeta visoko stopnjo. Potem se bodo razširile govorice o vaši 

avtoriteti. Te govorice bodo šle od naroda do naroda in takrat se bo pojavil novi faraon, ki vas bo skušal 

zasužnjiti, a mu to ne bo uspelo; to bo namreč čas svobode duha na zemlji. Moje ljudstvo bo prečkalo 

puščavo obrekovanja in krivic, vendar se ne bo uklonilo bolečini in bo šlo korak za korakom, v zakladnici 

svojega duha pa bo nosilo s seboj nauk edine knjige, ki je bila ljudem razodeta v treh stoletjih - luč treh 

testamentov, ki so Zakon, Ljubezen in Božja modrost. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 114  
1 Kadarkoli to dvomljivo, neverno in materialistično človeštvo naleti na božje razodetje ali na nekaj, 

kar imenuje čudež, takoj poišče razloge ali dokaze, da nadnaravnega dela ni in da takega čudeža ni bilo. 

Ko se pojavi oseba, ki kaže nenavadne duhovne sposobnosti, doživi posmeh, dvom ali brezbrižnost, da bi 

utišali njen glas. In ko narava kot orodje moje božanskosti izreče ljudem svoj glas pravičnosti in krike 

preplaha, ti vse pripisujejo naključju. Toda človeštvo še nikoli ni bilo tako neobčutljivo, gluho in slepo za 

vse, kar je božansko, duhovno in večno, kot v teh časih. 

2 Na milijone ljudi se imenuje kristjani, vendar večina od njih ne pozna Kristusovega nauka. Trdijo, 

da ljubijo vsa dela, ki sem jih storil kot človek, vendar s svojim načinom verovanja, razmišljanja in 

gledanja na stvari dokazujejo, da ne poznajo bistva mojega nauka. 

3 Naučil sem vas življenja duha in vam razkril sposobnosti, ki so v njem; zato sem prišel na svet. 

4 Zdravil sem bolnike brez zdravil, se pogovarjal z duhovi, osvobajal obsedene čudnih in 

nadnaravnih vplivov, se pogovarjal z naravo, se kot človek spreminjal v duhovno bitje in kot duhovno 

bitje spet v človeka, cilj vsakega od teh del pa je bil vedno pokazati vam pot do razvoja duha. 

5 Pravo duhovno vsebino mojega nauka so ljudje prikrili, da bi vam namesto tega pokazali Kristusa, 

ki ni niti podoba tistega, ki je umrl, da bi vam dal življenje. 

6 Danes doživljate posledice oddaljenosti od Učitelja, ki vas je učil. Obdaja vas bolečina, stiska vas 

revščina, muči vas nevednost. Toda prišel je čas, ko se sposobnosti in darovi, ki v človeku mirujejo, 

prebudijo in kot glasniki oznanjajo, da je nastopil nov čas. 

7 Verske skupnosti, znanost in človeška pravičnost si bodo prizadevale preprečiti razvoj tistega, kar 

je zanje tuj in škodljiv vpliv. Vendar ne bo moči, ki bi lahko ustavila prebujanje in napredovanje duha. 

8 Dan osvoboditve je blizu. 

9 Tudi v tem času imam svoje preroke, kakor sem jih imel v preteklih časih. Vsak nosilec glasu je bil 

prerok, kajti po njegovih ustih sem vam govoril o tem, kar bo prišlo. 

10 Moja beseda v tej tretji dobi, zbrana v pismih, vsebuje številne prerokbe za jutrišnje človeštvo. 

Napovedal sem vam, kaj se bo zgodilo, ko bo minilo veliko let, in vam govoril o preizkušnjah, ki se bodo 

zgodile v drugih stoletjih. Da bi vam dokazal resničnost svojih prerokb, sem vam dal nekaj takih, za katere 

ste že videli, da so se uresničile. Zato so med tem ljudstvom srca neomajne vere, ki so s čudenjem in 

veseljem doživela izpolnitev moje besede. 

11 V tem času ni prerok samo nosilec glasu med mojo manifestacijo. Ko to ljudstvo dvigne svojega 

duha, ko me posluša, začuti prebujenje svojih dremajočih duhovnih darov in postane prerok. Nekateri 

vidijo, drugi slišijo, tretji pa so božanski. 

12 Mojster vam pravi: Pripravite se, razvijajte svoje duhovne darove, saj vas bodo vodili po poti 

svetlobe, tako da bodo vaša dela, besede in misli vedno nosile bistvo, ki izhaja iz resnice. 

13 Zgodovina je ohranila imena starodavnih prerokov, med katerimi so mnogi napovedali čase, ki jih 

trenutno živite. Od Joela do Janeza so za vas napovedali zgodovino človeštva. 

14 Teh imen se boste ponovno spomnili, ko se bodo narodi postopoma prebudili in spoznali resnico, 

ki so vam jo že razkrili tisti, ki sem jih poslal. 

15 Danes vam pravim, da se bodo prerokbe mojih novih naukov pridružile prerokbam prejšnjih časov, 

saj vam vse govorijo kot eno samo razodetje. 

16 Blagor otrokom tega časa, ki so v svoji veri, gorečnosti in ljubezni do Očeta podobni prejšnjim 

prerokom, kajti po njihovih ustih bo moj Duh govoril ljudem tega časa in prihodnjih časov. 

17 Naj vas ne bo sram, ko vam povem, da se vaša imena ne bodo zapisala v zgodovino. Če ste že 

ponižni, boste znali pokazati usmiljenje z desno roko in poskrbeti, da leva ne bo vedela. 

18 Molite, ljudje, naj vas razsvetljuje luč moje besede, da vas bo luč vaše vesti vodila na vseh vaših 

poteh. 

19 Danes sem vas imenoval dediče svoje slave, ker vam je usojeno posedovati moje kraljestvo. 

20 Ko ste iz mene izšli, ste bili obdarjeni z vsemi potrebnimi lastnostmi, da bi prehodili široko 

življenjsko pot in se vrnili na izhodišče. Nobenega od teh darov duša ni pridobila na poti, vse je imela že 

od svojega izvora. Vest je prirojena v duši, je svetloba. Brez prestanka ji svetuje, naj si pridobi zasluge, ki 

ji bodo pomagale pri vrnitvi k Očetu. 
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21 Včasih duša zablodi s poti, potem jo spet najde; za kratek čas hitro napreduje, potem se spet zadrži. 

Razlog za to je, da ni daljše poti in poti z več preizkušnjami od poti razvoja duše. 

22 Koliko škode so utrpeli tisti, ki verjamejo, da lahko v trenutku smrti dosežejo duhovno nebeško 

kraljestvo! Te duše niso sposobne videti dlje od tega, kar so v tem življenju ustvarile v svoji domišljiji. 

23 Ko je Dimas, ki je spoznal Jezusovo moč, s križa izpovedal svojo vero v Kristusovo božanstvo in 

ga ponižno prosil, naj se spomni grešnika, mu je obljubil, da ga bo še isti dan vzel v raj, saj je videl, kako 

se je ta človek v tistem trenutku očistil s kesanjem, z vero in z bolečino. 

24 Mojster vam je želel pojasniti, da se duša, ko se očisti, povzpne v območja miru in svetlobe, od 

koder lahko izpolnjuje poslanstvo ljubezni do bratov in sester, ki jo navdihuje Očetova ljubezen in je edina 

duhovna lestev za dosego popolnega kraljestva. 

25 Vsi imate pravico do mojega kraljestva, vsi ste namenjeni, da pridete k meni - četudi ste največji 

grešniki in nepopolni -, ko boste tako kot Dimas s svojo ljubeznijo in vero, s svojo ponižnostjo in upanjem 

dosegli svet miru. Od tam boste svojemu Bogu začeli ponujati dela, ki so popoln poklon Duha Očetu, ki 

vas je ustvaril s tolikšno ljubeznijo in vam namenil, da z njim živite v popolnosti. 

26 Nikogar nisem razdedinil, v vseh so darovi, zaradi katerih se bodo nekega dne pokesali, da so 

grešili, da so me užalili, kasneje pa jih bodo ti darovi spodbudili k največjim delom. 

27 Še enkrat se razkrijem med vami. Vsaka duša je Gospodov tempelj, vsak um je bivališče 

Najvišjega, vsako srce je svetišče božanskega pastirja, ki vodi svoje ovce v večno življenje. Gospod 

preiskuje duše s svojo pravičnostjo in očiščuje misli s svojo svetlobo. 

28 Resnično, povem vam, da nisem obiskovalec, ampak sem večni prebivalec vaše duše, sem luč in 

sedanje življenje v vas. Kdo bi lahko ugasnil mojo luč v tvojem duhu? Naj se ta sijoča zvezda razkrije na 

vaši poti. 

29 O, če bi le ljudje sledili moji volji in si za zgled vzeli Jezusa, ki je na zemlji izpolnjeval le voljo 

svojega nebeškega Očeta, kako velike in lepe bi bile manifestacije vašega duha v delih, besedah ali mislih! 

30 V ljudeh pripravljam svoje bivališče - tako v tistih, ki me ljubijo, kot v tistih, ki me ne poznajo, da 

bo moja luč imela vašo dušo za svoje kraljestvo. Spoznajte mojo luč, ki je postala razodetje in nauk. To je 

sporočilo obljubljenega Tolažnika, tistega, za katerega sem vam napovedal, da bo prišel. Dolgo 

pričakovani je zdaj tu, čaka le še, da se prebudijo speča srca ljudi, da bi v njih zasijal kot luč nove zore. 

Takrat boste spoznali, da je resnica kljub času, ki je medtem minil, še vedno ista, saj je nespremenljiva. 

Resnica je Bog in to lahko dokažete v naravi, ki je eden od številnih izrazov vašega Stvarnika. Tako kot se 

razkazujem v naravi, se želim razkriti tudi v tebi. 

31 Človeštvo, prebudite se! Spoznajte besedo tistega, ki naj bi prišel in ki je zdaj med vami! On, ki 

hrani duše, je zdaj tukaj. On, ki razsvetljuje pot vašega razvoja, trenutno pošilja svojo svetlobo z višav in 

uporablja človeške možgane, da bi božanske navdihe prevedel v besede - besede, ki dosežejo trpeče srce, 

zmedeno dušo, bolne in lačne. Kdor sprejme to luč v svojo dušo, vidi, da se njene moči povečujejo. Moja 

božanska moč premika vesolje in prihaja k vam kot božanje. Vsako od teh sporočil je misel vašega 

Gospoda. 

32 Ljudje, rešil vas bom in vas pripravil do tega, da boste postali popoln oddajnik, ki bo bolje izražal 

mojo voljo. O učenci, ki me poslušate v teh trenutkih, če ne morete vsega razumeti, vsaj občutite to 

ljubezen, ta sijaj življenja, ki prihaja k vam. Moja luč vas bo v tem času rešila. 

33 Kakšno veličino bi lahko imel človek brez božanskega? Moja svetloba je tista, ki krasi vse, kar 

obstaja. Naj sije v vašem bitju in vaših delih, in občutili boste blaženost življenja v mojem sledenju. 

34 Zavedajte se, da čeprav sem "Beseda", nisem samo Beseda, ampak tudi dejanje. To sem vam 

dokazal, ko sem postal človek, da bi živel z vami in vam bil zgled. V resnici sem postal človek, toda to 

telo, ko je bilo oblikovano, ni storilo niti najmanjšega greha in ni imelo niti najmanjšega madeža. To je bil 

pravi tempelj, iz katerega je prihajala "Božja beseda". On, ki je z besedo dvignil ponižne in ozdravil bolne, 

ki je blagoslovil otroke in sedel za mizo ubogih, je tisti, ki zdaj prihaja, je ista "Beseda". To je Luč 

Resnice, ki ste jo videli, kako se je pojavila na Vzhodu, in katere sijaj zdaj osvetljuje Zahod. Danes se ne 

pojavljam utelešen v človeškem bitju, temveč se razodevam v človeških bitjih, ki sem jih pripravil in ki so 

rojena, da bi izpolnila to nalogo. Resnično, povem vam: tiste, po katerih sem vam dal svojo besedo, sem 

pripravil zanjo, še preden so prišli na zemljo. Potem sem jih vodil od njihovega rojstva in zdaj, ko jih 

uporabljam, jih še naprej usposabljam. 
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35 Želim vam govoriti o mnogih duhovnih temah, vendar jih še ne morete razumeti. Če bi vam 

razkril, v kakšne domove ste se spustili na Zemlji, ne bi mogli razumeti, kako ste živeli v takšnih krajih. 

Danes lahko zanikate, da poznate duhovne sfere, saj je, dokler je vaša duša utelešena, znanje o njeni 

preteklosti zanjo prepovedano, da ne bi postala nečimrna, depresivna ali obupana pred svojim novim 

obstojem, v katerem mora začeti znova kot v novem življenju. Tudi če bi želeli, se ne bi mogli spomniti; 

dovolim vam le, da ohranite slutnjo ali slutnjo tega, kar vam razkrivam, da bi lahko vztrajali v boju 

življenja in z veseljem prenašali preizkušnje. 

36 Morda dvomite o vsem, kar vam govorim, toda ta duhovna sfera je bila resnično vaš dom, dokler 

ste bili duh. Bili ste prebivalci tistega kraja, kjer niste poznali trpljenja, kjer ste čutili Očetovo slavo v 

svojem bitju, saj v njem ni bilo nobene napake. Toda ti nisi imel zaslug, zato si moral zapustiti nebesa in 

se spustiti na svet, da bi tvoja duša s svojim trudom pridobila to kraljestvo. Toda vedno bolj ste moralno 

tonili, dokler se niste počutili zelo oddaljene od božanskega in duhovnega, svojega izvora. 

37 Moj - Učiteljev - glas vam je vedno govoril, da bi vas učil; prepoznali ste ga po njegovi ljubeči 

naravi. Ko pa ste se držali svojih napak, vas je bolečina kot neusmiljena učiteljica opozorila na vašo 

neposlušnost. Danes en trn, jutri drug - tako se je na vašem čelu postopoma oblikoval venec žalostnih 

izkušenj. Zakaj se ne naučite ljubezni od mene in se ne pustite voditi mojim navodilom, ki nikogar ne 

prizadene, ampak naredi vaša srca prijazna, ko vam pravi: "Ljubite drug drugega"? Kdor ljubi sočloveka, v 

njem ljubi Očeta. 

38 Ljubil sem te, še preden si obstajal, božal sem te v sebi, in ko si se rodil, sem ti dal občutiti svojo 

božansko nežnost. Če ljubiš svojega Očeta, moraš ljubiti tudi svoje večje in manjše brate in sestre ter se 

zavedati, da je vsak človek, ki obstaja, tam, ker je tako hotel Bog, in da je vsako bitje (vidna) oblika 

božanske misli. Poleg tega se zavedajte, da niste samo bratje in sestre ljudi, da je veliko bitij, ki so vaši 

bratje in sestre, čeprav so brez duha, in ki jih lahko imenujete manjše, vendar zato ne prenehajo imeti za 

svojega Očeta istega Očeta, ki je ustvaril vas. Spoznajte svoje mesto sredi življenja, da boste lahko 

ustrezno izpolnili svojo nalogo. 

39 Ko bo vaš duh v resnici sprejel svetlobo mojega nauka, boste po nebesih hrepeneli veliko bolj kot 

zdaj po zemeljskih dobrinah. Kdor hrepeni po nebeških krepostih, da bi dosegel vzpon svojega duha, čuti 

notranji plamen, ki ga razsvetljuje, in v sebi sliši himno ljubezni do svojega Očeta. Ta svetloba vam 

omogoča, da začutite prisotnost Njega, ki prebiva v vas in vam kaže najkrajšo pot, ki vodi v obljubljeno 

deželo, ter vas tako odstrani s poti, na katerih so ljudje skozi stoletja puščali sledove bolečine. 

40 Ko sem bil nekoč med svojimi učenci in je bil moj odhod že blizu, sem jim ob neki priložnosti 

rekel: "Glejte, kmalu me ne boste imeli več med vami, ker bom šel k Očetu, od katerega sem prišel." Zdaj 

vam pravim: Ravnajte kot jaz in nebesa bodo vaša, tudi za manj, kot sem storil jaz - če hočete. 

41 Vstopite v svetlobo te večne zore, da ne boste več gledali noči, kajti v duši razsvetljenih, tistih, ki 

so poslušali moje nauke, se ne sme pojaviti tema. Tako kot je noč duša materializiranega človeka, je zora 

duša tistega, ki si prizadeva za duhovnost. Naj vaša duša razkrije svojo svetlobo, ki je takšna, kot da bi vi 

pustili sijati Mojo. 

42 Bodite učitelji tega, kar sem vas učil, vendar bodite najprej gluhi za glas skušnjav, za svetni hrup 

lahkomiselnosti in nečimrnosti. V tišini poslušajte moj glas in prejeli boste moje sporočilo. 

43 Nihče ne bo izgubljen; nekateri bodo prišli prej na pot, ki sem vam jo pokazal, drugi bodo prišli 

pozneje na poti, ki ji bodo sledili. V vseh religijah lahko človek sprejme nauk, ki ga potrebuje, da postane 

dober. Če tega ne doseže, za to krivi vero, ki jo izpoveduje, in ostane to, kar je vedno bil. Vsaka vera je 

pot; nekatere so popolnejše od drugih, a vse stremijo k dobremu in si prizadevajo priti k Očetu. Če vas v 

religijah, ki jih poznate, nekaj ne zadovoljuje, ne izgubite vere vame. Hodite po poti ljubezni in našli boste 

odrešitev, kajti moja pot je osvetljena z močjo ljubezni. 

44 Tako pripravljam svoje bivališče, svoj tempelj. Ko govorim o svojem bivališču, ne govorim o 

vašem telesu, ampak o vaši duši, saj ta dom gradim na večnih temeljih in ne na tem, kar je minljivo. 

45 Mnogi so prišli na to manifestacijo lačni te Besede življenja, drugi pa še ne razumejo teh učnih 

besed. Teh se dotikam, da so lačni in žejni ljubezni ter iščejo mojo luč. 

46 človeškost, vidim, da se bojite nevihte, ki divja nad vami. Ne bojte se je, ker jo bom pomiril, če 

boste verjeli vame in poslušali moj glas. Če še ne znate poslušati v tišini, pridite in se učite od mene, ki vas 

učim prek teh pripravljenih organov razumevanja, ali pa počakajte, da vas to sporočilo doseže iz duha v 
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duh. To sporočilo je svetlo za vse religije, za vse sekte in denominacije ter za različne načine vodenja 

ljudi. Kaj pa ste storili z mojo besedo, učenci? Ali želite, da drevo cveti tako? Pustite, da cveti, saj bodo 

napovedali, da bo pozneje obrodila sadove. Zakaj skrivaš ta sporočila in sveta s to dobro novico ne 

presenetiš v tej novi dobi? Zakaj si ne upate povedati svetu, da med vami zveni Kristusov glas? Govorite 

in pričujte o mojih navodilih s svojimi deli ljubezni; kajti če si nekateri zaprejo ušesa, da vas ne bi slišali, 

jih bodo drugi odprli in vaš glas jim bo sladek in melodičen kot slavčeva pesem. 

47 Moja beseda tega časa ne bo izbrisala besed, ki sem vam jih dal v drugi dobi. Epohe, stoletja in 

stoletja bodo minila, toda Jezusove besede ne bodo minile. Danes vam razlagam in razkrivam pomen tega, 

kar sem vam takrat povedal in česar niste razumeli. 

48 Jaz sem isti sejalec kot nekoč; danes sadim in jutri bom požel sad, toda moja resnica je enaka kot 

vedno. Ne živite samo od kruha zemlje, ampak tudi od mojih naukov. Tvoje telo bo potonilo v maternico 

zemlje, tvoji duši pa bom rekel: "Vstani in hodi, vrni se k svojemu Očetu." 

49 Moja "beseda" je že drugič postala človek, da bi vas z zgledom naučila ljubiti; kajti če bi vas učila 

samo z besedami, bi svet rekel: "Samo besede, nobenih dejanj." Bil sem med vami, da bi vas učil, saj sem 

prišel, da bi to storil. Kaj bi se lahko naučil od moških, česar nisem vedel? Nič. To življenje sem posvetil 

človeštvu. V templjih sem bil luč med učitelji zakona. Tri leta, preden sem ponovno zapustil zemljo, sem 

se odpravil učit ljudi na poljih, na obalah morja ali rek, na tržnicah. Govoril sem vsem in nikomur nisem 

zanikal svojega nauka. 

50 Danes mi pravite: "Učitelj, svet je kljub tvoji žrtvi, tvoji besedi in tvoji preliti krvi še vedno enak." 

Res je, ljudje so prelivali kri, dokler ni bila zemlja prepojena z njo. To ni bilo iz ljubezni, temveč iz 

pohlepa in zlobe. Prelivajo kri svojih soljudi, ki jih ne ljubijo. 

51 Mnogi si delajo mojo podobo in jo prekrivajo s svilo, zlatom in dragocenimi kamni, medtem ko 

pustijo uboge umirati od lakote in mraza; toda moj božanski načrt je močnejši od trde človeške srčnosti in 

se bo uresničil. Gorje tistim, ki lažejo! Bolje bi bilo, da bi priznali svojo krivdo, namesto da se počutijo 

boljše od drugih, saj jih vest ne bo pustila pri miru niti v spanju. Tisti, ki skušajo sramotne madeže zakriti 

s plaščem hinavščine, so pobeljeni grobovi, v katerih se skriva razkroj. Gorje vam, pismouki in hinavski 

farizeji! Če hočeš hoditi po Gospodovih poteh, delaj, kar te uči moj nauk, vzemi me za zgled, vzemi svoj 

križ in mi sledi. 

52 Otroci moji, ali v mojem sporočilu vidite kaj slabega? Ali vam škodujem s to besedo, ki vsebuje 

samo ljubezen do vseh? Preučite jo in v njej ne boste našli ničesar nepoštenega. 

53 To sporočilo, ki vas bo spominjalo na čas, ko sem se razodel, bo ohranjeno v pisni obliki in mnogi 

se bodo spominjali, kako blizu sem jim bil. Tudi v drugi dobi, dokler sem bil z njimi, me moji apostoli 

niso ljubili tako močno kot po mojem odhodu. Dokler so bili z menoj, niso dali svojega življenja zame, 

potem pa so dali vse, kar so imeli, iz ljubezni do svojega Učitelja. Ko ni bilo več slišati Jezusovega glasu, 

so učenci trpeli, ker so si želeli, da bi me imeli spet ob sebi, in nikoli me niso ljubili tako kot takrat. Razlog 

za to je bil, da sem že vladal v njihovih srcih. Po moji volji se bo to zgodilo tudi vam. 

54 Mojo navzočnost lahko prepoznate po miru, ki ga čutite v svoji duši. Nihče razen mene ti ne more 

dati pravega miru. Duhovno bitje iz teme vam ga ne bi moglo dati. To vam govorim zato, ker se mnoga 

srca bojijo pasti zapeljivega bitja, ki so mu ljudje dali življenje in obliko po svoji domišljiji. 

55 Kako napačno so si razlagali obstoj Princa teme! Koliko ljudi je verjelo v njegovo moč bolj kot v 

mojo in kako daleč od resnice so bili! 

56 Zlo obstaja, vse vrline in grehi izvirajo iz njega, to pomeni, da so tisti, ki delajo zlo, vedno 

obstajali, tako na zemlji kot v drugih domovih ali svetovih. Toda zakaj vse obstoječe zlo poosebljate v 

enem samem bitju in zakaj ga postavljate v nasprotje z božanstvom? Sprašujem vas: Kaj je nečisto bitje 

pred Mojo absolutno in neskončno močjo in kaj pomeni tvoj greh pred Mojo popolnostjo? 

57 Na svetu se je pojavil greh. Ko so duhovi izšli iz Boga, so nekateri ostali na poti dobrega, drugi pa 

so se oddaljili od te poti in ustvarili drugo, pot zla. 

58 Besede in prilike, ki so vam bile v prejšnjih časih dane v alegorijah kot razodetje, si je človeštvo 

napačno razlagalo. Na intuitivno znanje ljudi o nadnaravnem je vplivala njihova domišljija, zato so se 

okoli moči zla postopoma oblikovali nauki, kulti, vraževerne predstave in miti, ki so se ohranili do 

današnjih dni. 
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59 Noben hudič ne more priti od Boga; vi ste si ga izmislili s svojim umom. Vaša predstava o bitju, ki 

mi jo nenehno oporekate, je napačna. 

60 Naučil sem vas, da pazite in molite, da bi se osvobodili skušnjav in slabih vplivov, ki lahko 

prihajajo tako od ljudi kot od duhovnih bitij. 

61 Rekel sem vam, da duha podredite telesu, saj je slednje šibko bitje, ki je v stalni nevarnosti, da 

pade, če ga ne boste varovali. Srce, um in čutila so odprta vrata, skozi katera strasti sveta bičajo dušo. 

62 Če ste si predstavljali, da so bitja teme kot pošasti, jih vidim le kot nepopolna bitja, za katera 

stegujem roko, da bi jih rešil, saj so tudi oni moji otroci. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 115  
1 Sprejemam vas, ljubljeno ljudstvo, in v vas človeštvo, ki je moja hči. V tem času, ko se razodevam 

skozi organ človeškega uma, vam dajem moč, da se vrnete na pot popolnosti, izboljšate svoje življenje in v 

svojem srcu začutite odmev mojega božanskega glasu. V tem ugodnem času delam na vas, da dvignete 

svojega duha, ki danes spi, da naredite svoje srce občutljivo. Ne želim namreč, da bi bil v njej le kot 

prehodni obiskovalec, ampak kot večni prebivalec, saj boste v njej zgradili moj tempelj natanko po moji 

volji. 

2 Jaz sem ista "Božanska Beseda", ki se je v drugi dobi razodela v telesni podobi, imenovani Jezus, 

ki je živel z vami in vam prinesel krotkost svoje Besede, vsebovano v njegovem popolnem zgledu. Zdaj 

uporabljam človeška orodja, ki sem jih pripravil in ki so bila že pred rojstvom določena za izpolnitev tega 

vzvišenega poslanstva. 

3 Povedal sem vam, da ta zemlja ni vaša prava domovina, saj je bil čas, ko ste prebivali v nebesih in 

bili z nebeškim Očetom. Ko še niste prišli na ta planet, ste bili v duhovnem domu, kjer je vse svetloba in 

resnica. Toda tega vtisa niste trdno vtisnili v svojo dušo, zato vam spomin odpove in se ne spomnite 

ničesar o tem življenju, o svojem bivanju v svetu, ki ga imenujete Nebesa in ki se ne ujema s tem, kar si 

predstavljate na podlagi svojega uma v tem svetu, ki ga imenujete Zemlja. 

4 Pred svojim stvarjenjem ste bili v meni, potem pa ste bili kot duhovna bitja na kraju, kjer vse 

vibrira v popolni harmoniji, kjer je bistvo življenja in vir prave svetlobe, s katero vas hranim. 

5 Bolečine ni ustvaril Oče. V času, o katerem vam govorim, niste imeli razloga za vzdihovanje, niste 

se nad ničemer pritoževali, v sebi ste čutili nebesa, saj ste bili v svojem popolnem življenju simbol tega 

obstoja. Toda ko si zapustil ta dom, sem dal tvojemu duhu obleko in še globlje si potonil. Potem se je vaša 

duša razvijala korak za korakom, dokler ni dosegla ravni obstoja, na kateri ste zdaj in kjer sije Očetova 

luč. 

6 Jaz sem Mojster ljubezni; če torej ne boste hodili po mojih poteh in ljubili ljudi z ljubeznijo, ki sem 

vas je naučil, vas bo doletela bolečina zaradi vaše neposlušnosti. Tako z vsakim novim primerom pridobite 

dodatne izkušnje. 

7 Človek kot Božje bitje je brat vsem bitjem s tega in drugih svetov, saj je vsaka oblika življenja 

misel Očeta v različnih pojavnih oblikah. Ker ste obdarjeni z razumom, razumite, da ste del tega stvarstva 

in v tem smislu bratje in sestre vseh bitij, zato si morate zavestno razjasniti, kakšen je vaš položaj v 

stvarstvu, v božanskem načrtu in v univerzalnem dogovoru. Zakaj ne deluješ v skladu s poslanstvom, ki 

sem ti ga razodel? Bodite apostoli mojega učenja z jasnim zavedanjem, da se morate razvijati iz stopnje v 

stopnjo. Usmilite se nad seboj in se čim prej podajte na pot odrešenja, ki ni nič drugega kot pot popolne 

ljubezni, vsebovana v tem preprostem nauku: "Ljubite Boga bolj kot vse ustvarjene stvari in svojega 

bližnjega kot samega sebe." 

8 Bratov ne učite le z besedami, ampak tudi z dejanji ljubezni. Čeprav sem "Beseda" Očeta, sem v 

drugi dobi postal človek, da bi vas učil z 

Da bi vas s svojim zgledom naučil spoštovati božje zakone. Če bi vas namreč učil samo s svojimi 

besedami, bi rekli: "Govoril je, a ni opravil niti enega dela." Zato sem bil med svojimi učenci vedno kot 

Mojster. 

9 Upoštevajte moje božanske nauke in zglede, ki bodo jutri kot palica. Prosite me v teh trenutkih, ko 

se razodevam po Nosilcu besede, in če so vaše prošnje plemenite in pravične, jih bom uslišal. Če pa 

prosite brez razloga, vedite, da vam bom dal le tisto, kar morate prejeti. Omogočite mi duhovno čaščenje 

in ne bodite kot tisti, ki gradijo templje in oltarje, obložene z zlatom in dragimi kamni, ki se odpravljajo na 

dolga romanja, se kaznujejo z grobim in krutim bičanjem, se klanjajo z molitvami in litanijami molitev, a 

se mi kljub temu niso mogli predati s svojimi srci. Opominjal sem vas glede vesti, zato vam pravim: Kdor 

govori in govori o tem, kar je storil, ter trobi, nima zaslug pri nebeškem Očetu. 

10 Če želite hoditi po ravnih Gospodovih poteh, delajte, kar sem vas učil v svoji besedi, s svojimi 

zgledi in s svojo ljubeznijo. Bodite ponižni, vračajte zlo z dobrim in se ne ozirajte na človeško 

nehvaležnost. Potrpežljivo vzemite svoj križ in mi sledite. 

11 Jaz, "Beseda", sem v drugi dobi postal človek, da bi vam pokazal svojo božansko ljubezen. Nisem 

preziral, da sem živel med vami v človeškem telesu. Želel sem biti otrok tega človeštva, da bi se počutil 
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tesneje povezan z njim in da bi me lahko tesneje doživljal. Ženska, ki je darovala svojo maternico, da bi v 

njej "Beseda" postala človek, je bila zaradi svoje čistosti in nedolžnosti vreden tempelj, zaradi katerega 

sem jo izbral za človeško mater. Marija je bila cvet generacije, ki jo je Gospod pripravil mnogo generacij 

pred njenim rojstvom. 

12 Materinska ljubezen, katere bistvo in nežnost sta v Očetu, se je utelesila v Mariji, devici, ki je bila 

cvet čistosti in nedolžnosti. 

13 Marija kot ženska je utelešenje univerzalne Matere, je materinska ljubezen, ki obstaja v moji 

božanskosti in ki je postala ženska, da bi bila v življenju ljudi luč upanja. Marija kot Duh je Božanska 

nežnost, ki je prišla na zemljo, da bi jokala zaradi grehov človeštva. Njene solze so se pomešale s Sinovo 

krvjo, da bi ljudi naučile izpolnjevati njihove dolžnosti. V večnosti njene odprte roke ljubeče pričakujejo 

prihod njenih otrok. 

14 Od začetka človeštva vam je bil preroško napovedan prihod Mesije; tudi Marija vam je bila 

napovedana in obljubljena. 

15 Tisti, ki zanikajo Marijino božansko materinstvo, napačno ocenjujejo eno najlepših razodetij, ki jih 

je Božanstvo dalo človeku. 

16 Tisti, ki priznavajo Kristusovo božanskost in zanikajo Marijo, ne vedo, da se prikrajšajo za najbolj 

nežno in lepo lastnost, ki je v moji božanskosti. 

17 Koliko je takih, ki mislijo, da poznajo Sveto pismo, a ne vedo ničesar, ker niso ničesar razumeli; in 

koliko je takih, ki kljub temu, da menijo, da so odkrili jezik stvarstva, živijo v zmoti! 

18 Materinski duh je ljubeče dejaven v vseh bitjih, njegovo podobo lahko vidite povsod. Njegova 

božanska nežnost je kot blagoslovljeno seme padla v srca vseh bitij in vsako kraljestvo narave je živo 

pričevanje o njej, vsako materino srce pa je oltar, postavljen pred to veliko ljubeznijo. Marija je bila 

božanski cvet, sad pa Jezus. 

19 V tem bitju sem postal človek, mojstrovina Božje ljubezni, da bi ljudem razkril velike skrivnosti 

svojega kraljestva in jim govoril z deli in besedami ljubezni. 

20 Vse o Kristusu je govorilo zato, ker je "večna beseda", tista, ki jo poslušate. 

21 Preljubi učenci, z ljubeznijo in dobro voljo preučujte moje nauke in sčasoma boste razumeli vse, 

kar sem vam razodel skozi stoletja. 

22 Resnično, povem vam: vi in vsi tisti, ki bodo prišli do bistva tega dela, boste pravi razlagalci svetih 

spisov. 

23 Zgodovina mojega ljudstva je polna znamenj in čudežev, ki so v tistih množicah zanetili vero v 

obstoj in moč Boga - živega, nevidnega in resničnega Boga. 

24 Pričevanje o tem, kaj so ti ljudje videli in doživeli, je šlo v zgodovino in je bilo zapisano v pismih, 

ki so jih poznali vsi rodovi vse do vašega dne. Toda ta pričevanja so zdaj prišla do ljudi brez vere in brez 

duhovne priprave, ki, da bi verjeli, menijo, da je treba razmišljati, razmišljati in razmišljati ter vse 

podrediti svoji znanosti, svojemu razumu in logiki. Ti ljudje so dvomili, drugi so bili zmedeni, nekateri so 

to zanikali, nekateri pa so se temu posmehovali. 

25 Povsem naravno je, da tisti, ki skušajo najti božansko resnico tako, da jo iščejo s svojimi očmi ali 

omejenim umom, ne naredijo treh korakov, ne da bi se spotaknili ali padli v brezno. Le duh lahko najde 

pot do resnice. 

26 Potrebno je, da vam povem, da je bilo pričevanje ljudi, ki so mi sledili, resnično; da je bilo to, kar 

so zapustili potomcem, pravilno. S svojo preprosto in nedolžno vero so predstavili nauke, ki so jih prejeli - 

kot so jih videli in kot so razumeli vse, kar se je zgodilo. 

27 Vsi ti dogodki, dela in preizkušnje, o katerih so vam govorili stari, vsebujejo resnico, luč, 

razodetje. Verjeli so brez preiskave, ker so bili priča dogodkom. Od vas je odvisno, ali boste prišli do 

bistva stvari in nato verjeli, da bi iz tega, kar vam je bilo razodeto, izluščili duhovno vsebino. 

28 Vse ima tako preprosto in očitno razlago. A še enkrat vam povem, da mora duh, da bi ga našel, 

napredovati v globokem razmišljanju. 

29 To materializirano človeštvo se bo zelo začudilo, ko mu bosta celo njegova znanost in opazovanje 

dokazala resničnost mnogih dogodkov, ki jih ni hotelo sprejeti. Potem bo presenečeno rekel: "To je bila 

resnica". Toda vse, kar danes imenujete čudeži, ni nič drugega kot materialna uresničitev božanskega 
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sporočila, sporočila, katerega glas vam neprestano govori o nečem, kar presega vaš planet in vaš um, o 

nečem, kar prihaja neposredno od mojega duha k vašemu. 

30 Danes je moj Oče z vami. Slišim vaše prošnje, tudi najmanjše pritožbe. Želim, da se naučite 

govoriti s svojim Očetom. Toda ne mislite, da sem prišel samo k vam. Ne, spustil sem se k vsem svojim 

otrokom, kajti krik teh ljudi je segel do nebeških višin kot krik tesnobe, kot prošnja za svetlobo. 

31 Ko sprejmete mojo besedo v tej obliki, se notranje vprašate, ali prihajam kot Oče ali kot Sodnik. 

Tedaj vam povem, da vam je vaša vest, še preden ste slišali mojo prvo besedo tega dne, že pokazala vse 

vaše prestopke in tudi vsa vaša dobra dela. 

32 Če pa bi vas sodil v svoji besedi, zakaj se bojite? Ali ni moja sodba posledica ljubezni, ki vam jo 

izkazujem? 

33 Prebujam vas, da vas preizkušnje ne ujamejo nepripravljene, da vas nevihte in viharji tega časa ne 

ločijo od luči. 

34 Vsekakor je to čas obiskov, zato moramo biti močni in opremljeni, da ne bi podlegli. 

35 Življenje na zemlji so vedno spremljale preizkušnje in pokore za človeka, vendar ta pot razvoja še 

nikoli ni bila tako polna bolečine kot zdaj, še nikoli ni bil kelih tako poln grenkobe. 

36 V tem času ljudje ne čakajo do odraslosti, da bi se soočili z bojem v življenju. Koliko bitij pozna 

razočaranja, jarm, udarce, ovire in neuspehe iz otroštva. Lahko vam povem še več: v teh časih se 

človekova bolečina začne, še preden se rodi, torej že v maternici matere. 

37 Velika je dolžnost pokore bitij, ki v tem času prihajajo na zemljo! Vendar ne smete pozabiti, da je 

vse trpljenje, ki obstaja na svetu, delo ljudi. Ali je v moji pravičnosti kaj bolj popolnega od tega, da tistim, 

ki so pot življenja zasejali s trnjem, dovolim, da ga zdaj žanjejo? 

38 Vem, da niso vsi enako krivi za kaos, ki ga doživljate. To je res, vendar vam pravim, da so za mir 

odgovorni tisti, ki niso storilci vojne. 

39 Vam, ljudje, pravim: usmili se sebe in svojega bližnjega. Da pa bi bila ta milost učinkovita, 

prepoznajte svoje duhovne darove s preučevanjem mojega dela. Kdor ljubi sočloveka, me ljubi, saj je 

njegov sočlovek moj ljubljeni otrok. 

40 Vi ste ljudje, ki jih pripravljam za molitev, za poučevanje resnice in za ozdravljenje. Življenje s 

svojo bedo, težavami in grenkobo je postalo podobno puščavi. Toda pravim vam, da ne stojite na mestu in 

ne vztrajate v puščavi, ker potem ne boste spoznali pravega miru. 

41 V mislih imejte zgodovinski primer Izraela, ki je moral dolgo časa tavati po puščavi. Borili so se, 

da bi pobegnili iz egiptovskega ujetništva in malikovanja, pa tudi, da bi dosegli deželo miru in svobode. 

42 Danes je vse človeštvo podobno ljudem v faraonovem ujetništvu. Ljudem se vsiljujejo verovanja, 

doktrine in zakoni. Večina narodov je sužnjev drugih, ki so močnejši. Težak boj za preživetje in prisilno 

delo pod udarom lakote in ponižanja sta grenak kruh, ki ga danes uživa velik del človeštva. 

43 Zaradi vsega tega se v srcih ljudi vedno bolj pojavlja hrepenenje po osvoboditvi, miru in boljšem 

življenju. 

44 Vojni hrup, prelita človeška kri, sebičnost, težnja po moči in sovraštvo, ki obrodijo sadove na 

tisoče načinov, prebudijo ljudi iz globoke letargije. Če pa to hrepenenje vse moje otroke združi v en sam 

ideal, tako kot se je izraelsko ljudstvo združilo v Egiptu pod Mojzesovim navdihom - kateri človek, katera 

grožnja, katera moč bi lahko ustavila ta srca? V resnici nihče, kajti v tem hrepenenju bo moja luč, v tem 

boju bo prisotna moja moč, v tem idealu bodo učinkovite moje božanske obljube. 

45 Ali svet potrebuje novega Mojzesa, da bi se osvobodil svojih verig? Povem vam, da je nauk, ki 

sem vam ga prinesel v tem času, luč, ki je navdihnila Mojzesa. To je beseda pravice in preroštva, to je 

moč, ki šibkega, bojazljivega, strahopetnega dvigne in ga spremeni v pogumnega, odločnega, gorečega. Je 

zakon, ki vodi in usmerja na poti resnice; je mana, ki ohranja življenje v dolgih dneh popotovanja, in 

končno je osvoboditev, je mir, je blaginja za ljudi dobre volje. 

46 Moja beseda vas spodbuja, ljudje, in kot da bi na vaše rane stekel čudežni balzam, se počutite 

okrepljeni, prenovljeni, polni upanja za jutri. Zato vas sprašujem: Ali ne mislite, da bi isto sporočilo, če bi 

ga ponesli zatiranim ljudstvom na zemlji, zanje naredilo enak čudež? 

47 Zato vam vedno znova ponavljam, da se pripravite, da ne boste odlašali s časom, ko se boste lahko 

odpravili na pot kot glasniki tega navdihnjenega sporočila. Ko vam pravim, da se pripravite, je to zato, ker 
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je treba to dobro novico širiti tako, da ne bo povzročala bolečine, da ne bo povzročila bratomornega 

spopada in da zaradi nje ne bo prelita niti kapljica krvi. 

48 Moje sporočilo je prepričljivo, nežno in polno resnice. Dotakne se tako srca kot uma in prepriča 

duha. 

49 Poslušajte me, učite se, ukrepajte in lahko boste gradili prehode za ljudi k veri, svetlobi, svobodi in 

miru. 

50 Zato vas učim popolnega čaščenja svoje božanskosti. Želim, da razumete, da morate moliti samo k 

meni, saj sem jaz tisti, ki daje, brez čigar volje ali dovoljenja se nič ne zgodi. 

51 Marija, vaša nebeška Mati, je lastnica darov in milosti. Zato, če je vaša vzvišenost nizka ali če ste 

zaradi svoje nezadostne vzvišenosti nevredni govoriti z menoj, molite k njej, prosite jo za pomoč in 

priprošnjo in resnično vam povem, da bodo tako vaše prošnje hitro prišle do mene. 

52 Te razlage vam podajam, ker ste iz misli mnogih pravičnih naredili božanstva, ki jih prosite in 

častite, kot da so bogovi. Kakšna nevednost, o človeštvo! Kako lahko ljudje ocenjujejo svetost in 

popolnost duha samo po njegovih človeških delih? 

53 Prvi vam povem, da posnemajte dobre zglede, ki so jih vaši bratje in sestre zapisali s svojimi deli, 

življenjem in krepostmi, prav tako pa vam povem, da lahko ob spominu nanje upate na njihovo duhovno 

pomoč in vpliv. Toda zakaj jim postavljate oltarje, s katerimi le žalite ponižnost teh duš? Zakaj ljudje 

ustvarjajo kulte v svojem spominu, kot da bi bili Bog, in jih postavljajo na mesto Očeta, ki ga pozabljajo, 

medtem ko častijo svoje brate? Kako žalostna je bila zanje slava, ki si jim jo dal tukaj! 

54 Kaj ljudje vedo o moji sodbi nad tistimi, ki jih imenujejo svetniki? Kaj vedo o duhovnem življenju 

teh bitij ali o mestu, ki si ga je vsako od njih zaslužilo pred Gospodom? 

55 Naj nihče ne misli, da želim s temi razodetji iz vaših src izbrisati zasluge, ki so si jih moji 

služabniki zaslužili med vami. Nasprotno, vedite, da je milost, ki so jo našli pri meni, velika in da vam po 

njihovih molitvah marsikaj podeljujem. Vendar pa je treba odpraviti nevednost, iz katere izvirajo verski 

fanatizem, malikovanje in vraževerje. 

56 Če čutite, da duh teh bitij obdaja vaše življenjsko področje, jim zaupajte, saj so del duhovnega 

sveta, tako da lahko skupaj z vami, združeni na Gospodovi poti, dokončate delo duhovnega bratstva - delo, 

ki ga pričakujem kot rezultat vseh svojih naukov. 

57 Učim vas v tej obliki, da boste svojo nalogo opravili s čistim srcem. 

58 Resnično je ta obstoj nova stopnja razvoja vašega duha, ki je pustil nedokončano delo, ki mu je 

bilo zaupano, zdaj pa mu je dana priložnost, da ga na poti k popolnosti še malo pospeši. 

59 Tudi Jaz, Božanski Mojster, sem se moral vrniti k človeštvu, ker je Moje delo iz tistega časa ostalo 

nedokončano. Nekateri to trditev zavračajo in pravijo, da je bilo Jezusovo delo končano, ko je umrl na 

križu. Toda to pravijo, ker so pozabili, da sem vam napovedal in obljubil svojo vrnitev. Vi, ki vam zdaj 

razkrivam te nauke, pa morate razumeti, da zame reinkarnacija ni nujno potrebna, saj je v mojem Duhu 

moč, da se človeštvu razkrijem na tisoč načinov. Prav tako se nisem vrnil, da bi iskal popolnost svojega 

duha. Če zdaj pridem k vam, je to le zato, da vam še naprej pokažem pot, ki vas vodi k Svetlobi. Spomnite 

se, da so vam preroki v prvi dobi rekli: "On je vrata". In ko sem postal človek med vami, ali vam nisem 

rekel: "Jaz sem Pot"? Ali vam zdaj ne pravim: "Jaz sem vrh gore, na katero se vzpenjate"? 

60 Resnično vam povem, da sem bil vedno v popolnosti. Danes me veseli, da vidim, kako varno 

hodite po moji poti. Jutri bo vsesplošno veselje, ko boste vsi živeli v duhovnem domu, ki že dolgo 

pričakuje prihod Gospodovih otrok. 

61 Tako govorim vašemu duhu, ker vem, da lahko zdaj razume ta nauk in mu povem, da ni otrok te 

zemlje, da se mora imeti le za gosta na tem svetu, saj je njegova prava domovina duhovna. 

62 Vzemite to besedo v njenem pravem pomenu, saj bi sicer sčasoma lahko pomislili, da je moj nauk 

proti vsakršnemu človeškemu napredku. Vendar ne bi bilo pošteno, če bi takšne napake pripisovali 

svojemu Očetu, ki si prizadeva le za popolnost svojih otrok na njihovih različnih življenjskih poteh. 

63 To, kar nepomirljivo preganja mojo pravičnost, je zlo, ki ima v človeškem srcu različne oblike in 

se včasih kaže v sebičnih čustvih, nizkih strasteh, nezmernem pohlepu in celo v sovraštvu. 

64 Učenci, pozorno preučite, kar vam zdaj govorim v prispodobi: Življenje je drevo, njegovih vej je 

nešteto in med temi vejami ni dveh enakih, a vsaka opravlja svojo nalogo. Če sadež propade, ga zavržemo 

z drevesa, in če veja divje raste, jo obrežemo, kajti z drevesa življenja lahko rastejo le sadovi življenja. 
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65 Resnično, povem vam: vsako znanost, ki je povzročila zlo, in vsako religijo, ki ni širila prave 

svetlobe, lahko štejete za veje in plodove, skozi katere ne teče sok drevesa življenja, ker jih je odvrnil. 

Moj mir z vami! 



U 116 

33 

Navodila 116  
1 Vi ste ljudje, v katere sem znova položil svoje dobro voljo, saj ste vedno, ko je bila bolečina pri 

vas zelo močna, dvignili svoje oči k meni in me klicali. 

2 To je čas preizkušenj, toda moja beseda je kot božanski balzam prinesla tolažbo in upanje v vašo 

stisko. Vendar vas sprašujem: Zakaj jokaš, si lačen, si bolan in v stiski? Zakaj ste spali? Zakaj si izbrisal iz 

svojega srca moje besede življenja, ki so hrana za tvojo dušo? 

3 Niste bili pripravljeni, ko vas je presenetila Moja navzočnost, vendar ste me lahko vsaj začutili, ko 

ste se zavedali, da vas Moj glas kliče, da bi vam dal novo razodetje. 

4 V želji, da bi prišli k meni, vam je bilo v veliko pomoč, da ste bili revni z materialnimi dobrinami. 

Toda ne zato, ker ste se jim prostovoljno odpovedali, da bi si prizadevali za duhovnost, ampak zato, ker 

vas je moja skrbna ljubezen ločila od zapeljivega in odvečnega bogastva, da bi bili svobodni, ko sem 

potrkal na vrata vaših src. 

5 Ko ste prvič prišli poslušat Besedo, vas je duhovni namen mojega pojavljanja malo ali pa sploh ni 

zanimal. Tisto, po čemer je hrepenelo tvoje srce in me prosilo zanje, so bile le zemeljske dobrine, po 

katerih si čutil veliko potrebo. Toda pozneje ste se začeli zavedati, da so bili darovi, ki jih je vaš Učitelj 

obilno delil, duhovne narave, in končno ste razumeli, da zemeljske dobrine nikoli ne bodo imele takšne 

vrednosti kot ti darovi. 

6 Ko je ta luč zasijala v vaših mislih, ste razumeli bedo velikih narodov, trpljenje tistih, ki so bogati 

in gospodarji sveta, a imajo vse le na videz. Odkrili ste lažnost glamurja, laži, blišča in življenjskih 

užitkov. 

7 Doživeli ste, da religije niso sposobne združiti in prenoviti človeštva, in na vsakem koraku ste bili 

priča njihovi razdvojenosti. 

8 Ko ste videli tako močno porušeno ravnovesje in zmedo med ljudmi, so iz vašega srca vzklili 

občutki hvaležnosti do Očeta, saj ste takrat, ko ste ga slišali, v njegovi besedi našli varno zavetje za svojo 

dušo. 

9 Toda tako kot ste se zavedli vseh teh resnic, se morate zavedati tudi odgovornosti, ki jo imate do 

soljudi, saj morate razumeti naslednje: Ali sem prinesel mir, ki ga uživate, in svetlobo, ki osvetljuje vaš 

obstoj, samo zato, da bi pomagal temu ljudstvu? Ne, moji poslušalci, moji darovi milosti so vam bili dani 

le kot prvi sad ali kot predpriprava na to, kar bom pozneje dal človeštvu. Spoznajte, zakaj vam pravim, da 

v pričakovanju pazite na brezdomce, ki bodo prišli iskat senco in zatočišče. Ali ne bi bila vaša srca vesela, 

če bi ljudje, ki bodo prišli iz drugih narodov, med vami našli zgled dobrodelnosti, duhovnosti in miru? 

10 To bo vaša naloga, ko vam bom prenehal dajati svoja navodila. Kakor je bil Elija moj predhodnik 

v duhu, tako bo to ljudstvo moj naslednik, ki bo s svojim življenjem, besedami in deli najbolje pričal, da 

sem bil med vami. 

11 Veliko bo vaše zadovoljstvo, ko boste znali ljubeče sprejemati svoje soljudi in jim dati nekaj od 

mnogih, ki sem vam jih zaupal. Ne pozabite, da bo vaša bolečina še večja, če bodo ljudje trkali na vrata 

vašega mesta, njegovi prebivalci pa bodo spali ali se ukvarjali z nekoristnimi stvarmi. 

12 Ne bodite preveč samozavestni v svojih dejanjih, saj vas čakajo skušnjave in zlahka se zgodi, da se 

tisti, ki je že napredoval na poti duhovnosti, zaradi odsotnosti pravega in visokega ideala želi vrniti na poti 

užitka, sebičnega materializma in življenja v upanju. 

13 To vam govorim zato, da boste živeli budno. Toda ne mislite, da moj zakon muči ali zasužnjuje. 

Res je, da je korak od teme k svetlobi, od zla k dobremu, od nižjega k višjemu za človeka pogosto boleč. 

Če pa mu uspe varno hoditi po mojih poteh, je vse, kar sreča na svoji življenjski poti, mirno, saj za duha 

prakticiranje kreposti ne pomeni nobenega žrtvovanja. 

14 Kdo med vami bi mi lahko rekel, da ga nisem spodbujal, naj hodi po poti kreposti? Ne želim se 

hvaliti z dobrinami, ki sem vam jih dal, vendar vas prosim, da mi poveste, ali nisem storil čudežev nad 

vami in vašimi družinami, ali nisem ozdravil bolnikov samo zaradi vaših molitev ali solz, ali vas nisem 

rešil smrti, ko ste bili že na robu prepada. Kako bi se lahko vzdržal, da vam tega ne bi storil, saj vem, da 

boste potrebovali veliko vere in moči, da boste hodili po moji poti? 

15 Prinesel sem vam svojo luč, da bi se v njenem premišljevanju lahko vzgajali. Tega nisem storil, da 

bi zaslepil vaše oči ali ranil vašo dušo. 
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16 Po poti hodite mirno in premišljeno, da se vam ne bo zdela krajša, kot je v resnici, niti predaleč. 

Zapomnite si, da so življenjske preizkušnje pot do miru v večnosti, katerega del ste zaradi svojega duha. 

Hodite po tej poti v miru, z resničnim idealom popolnosti, in nikoli se vam ne bo zdela obremenjujoča ali 

težavna. Za vas bo kot eden od tistih sprehodov, ko pred seboj vidite čudovito pot, čudovito pokrajino in si 

želite, da se nikoli ne bi končala. 

17 Če bi vam v tem življenju dal vse, ne bi imeli več želje, da bi se povzpeli na višjo raven. Toda 

česar niste dosegli v tem obstoju, si prizadevate v drugem, in kar ne dosežete v tem obstoju, vam obljublja 

drugega, višjega, in tako gre korak za korakom vso večnost po neskončni poti razvoja duše. 

18 Ko slišite mojo besedo, se vam zdi nemogoče, da bi vaša duša lahko dosegla tako veliko 

popolnost; toda povem vam, da dvomite o visoki usodi duše samo zato, ker gledate samo to, kar vidite s 

svojimi materialnimi očmi: bedo, nevednost, hudobijo. Toda to je samo zato, ker je duša pri nekaterih 

bolna, pri drugih ohromljena, tretji so slepi in nekateri duhovno mrtvi. Ob takšni duhovni bedi morate 

dvomiti o usodi, ki vam jo je pripravila večnost. Tako živite v času ljubezni do sveta in materializma. 

Toda luč Moje resnice vas je že dosegla in razpršila temo noči časa, ki je že minil, ter s svojo zarjo 

naznanila prihod dobe, v kateri bo duša prejela razsvetljenje po Mojih navodilih. 

19 Ta svetloba vas bo osvobodila nevednosti in laži. Koliko neresnice, ponarejanja in prevare bo za 

vedno razkrito zaradi njegovega sijaja. Gorje tistim, ki so ponaredili zakon. Gorje tistim, ki so prikrili ali 

ponaredili resnico. Ne morejo si predstavljati, kakšna bo njihova sodba. 

20 Moja beseda spodbuja svet k razmisleku, da bi se iz njega rodilo kesanje in iz njega prenova. Toda 

tako kot vas beseda, ki jo posredujejo ti glasniki, prebuja in notranje vznemirja, so se tudi v drugih 

državah, v drugih regijah in na druge načine Moji odposlanci odločili, da bodo ljudi opozorili na celovitost 

Mojega zakona in na resnico Mojega nauka. Pripravili so se v luči mojega navdiha, in čeprav doživljajo 

posmeh in prezir, gredo korak za korakom naprej pri izpolnjevanju svoje naloge. Povem vam, da za njih 

hranim njihovo nagrado in da bo prišel trenutek, ko bodo tudi oni spoznali, kar zdaj prejemate vi. 

21 Niso vsi, ki hodijo po ulicah in ulicah in govorijo o dogodkih iz preteklih časov, razlagajo 

prerokbe ali pojasnjujejo razodetja, moji glasniki, kajti mnogi so ta sporočila zlorabili iz nečimrnosti, 

zagrenjenosti ali človeških interesov, da bi žalili in sodili, poniževali ali ranili in celo ubili. 

22 Potrebno je, da se ta luč, ki je tako ljubeče vstopila v vaša srca, razširi od ene točke zemlje do 

druge, da bi se ljudje spomnili, da Kristus ne boli, ne ponižuje in še manj prinaša smrt. On je namreč 

življenje, kruh, zdravje, tolažba in vse, kar človeštvo danes potrebuje. 

23 Ljudje, govoril sem z vami. Razmišljajte o mojih besedah, usmerite se v njihovo pomoč, 

premišljujte o življenju in vsem, kar vas obdaja, s to svetlobo, ki vam jo dajem, da bi vas, ko me boste še 

enkrat slišali, našli bolj ozaveščene in bolje pripravljene za opravljanje svojega poslanstva. 

24 Vedno sem vam govoril v prispodobah, zdaj pa ste na začetku novega obdobja, v katerem vam 

bom govoril na jasen način, saj me zdaj lahko razumete. 

25 Vse v stvarstvu vam govori o Bogu in večnem življenju, vse, kar vas obdaja in se dogaja v 

življenju, je tako rekoč podoba duhovnega. Vendar se niste zadovoljili z deli, ki sem jih ustvaril in prek 

katerih vam govorim, vam dajem razodetja in vas poučujem. Vsako ljudstvo, vsaka verska skupnost ali 

sekta ustvarja podobe, simbole, kultne oblike in skulpture za predstavitev božanskega. To se vam je zdelo 

potrebno in jaz sem to dovolil, o človeštvo. Toda zdaj, ko je vaš duh bolj razsvetljen in razvit kot v 

preteklosti, lahko jasno vidi in razume življenje. To sporočilo bom poslal vsem, da se bodo prebudili v 

Svetlobo in se v celoti soočili z Resnico. 

26 Duhovni darovi, ki so usahnili zaradi zanemarjanja, ki ga je imel človek, bodo začutili, kako na 

njih pada rosa moje ljubezni, in ko bodo ljudje spet v čistosti dvignili svoje misli k meni, bodo zagledali, 

česar prej niso videli. Slišali bodo Očetov glas, ki jim bo govoril na različne načine, in čutili bodo njegovo 

navzočnost na vsakem koraku. 

27 Potem bodo prenehali ustvarjati verske simbole in oblike čaščenja, saj ob pogledu na sijoče 

Očetovo obličje v vsem stvarstvu ne bodo več čutili potrebe po teh predmetih, ki jim pripisujejo posebne 

sposobnosti, da bi verjeli vanje, kot da so Očetova podoba. 

28 Učence, ki ste to besedo slišali v mojih naukih, sprašujem: Zakaj ste mislili, da morate ustvariti 

simbole za svoje čaščenje, ko pa ste me imeli pred očmi, me slišali in čutili? 
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29 Če na to vprašanje odgovarjate, da spoštujete le to, kar so vam zapustili predhodniki, vam povem, 

da so oni, preplavljeni s svetlobo mojega razodetja, z alegorijami dojemali to, kar je duhovnost. 

30 To ljudstvo mora izpolniti veliko duhovno poslanstvo sredi človeštva, ki ga ogroža brezmejni 

materializem, ki raste in napreduje kot novo poganstvo, kot nov in največji kult materije, sveta in njegovih 

strasti. 

31 Ali ob teh preizkušnjah še vedno želite ohranjati spomine na malikovalske kulte? Ali je to zgled 

duhovnosti, ki naj bi ga dajali, in ali je to orožje, s katerim se boste borili? 

32 Naj moja beseda vzklije v vašem srcu, da boste kmalu začeli pričevati o mojem nauku s svojimi 

deli. 

33 Ko se vam ne bom več razodeval, ker se je to obdobje končalo, ne skrenite s poti, ne zadržujte se 

pri iskanju mene v svojih stiskah, še naprej zaupajte mojim navodilom. 

34 Jaz sem ozka vrata, skozi katera morate iti, Marija pa lestev, po kateri se boste vzpenjali v ljubezni 

in poslušnosti svoji Materi. Če mi verjamete in me obožujete, ne boste naleteli na nobene pasti in si boste 

skrajšali pot. 

35 Nahajate se v času boja dobrega proti zlu. Poklicani ste, da sodelujete z menoj v tej bitki, ki se je 

že začela. Naučil sem vas, kako se boriti, da bi razpršili temo in prinesli svetlobo v vsako dušo. Moja 

beseda vas je vodila, da živite budno in v molitvi, da se ne pustite zapeljati lažnim luči in da ne prisluhnete 

prevarantskim glasovom. 

36 Ko bo ta čas minil in boste menili, da je Moje razglašenje še daleč, ter v skladu z Mojimi navodili 

to dobro novico posredovali svojim potomcem, boste spet hrepeneli po tistih časih in se počutili srečni, da 

ste bili izbrani za pričo Mojega božanskega razodetja. Toda že takrat bo vse, kar ste dodali temu nauku, 

izginilo in Moja beseda bo iz vašega duha izbruhnila kristalno jasna in čista ter razkrivala samo svetlobo 

in resnico. 

37 Ko vas bodo spraševali vaši tovariši, brez prikrivanja govorite o tem, kar vsebuje Moje delo, in jih 

v njihovi navzočnosti spomnite na Učitelja v vsakem od Njegovih naukov. 

38 Odgovorni ste za generacije, ki bodo še prišle in bodo izhajale iz vas. Ne pozabite, da moja beseda 

v tem času ni bila dana le za nekaj generacij, ampak za vse, ki vam bodo sledili, in da se morajo opremiti z 

večjo duhovnostjo, da bi dosegli vrh, ki sem ga določil kot cilj za ljudi. 

39 Blagoslavljam tiste, ki hodijo po poti navzgor in sčasoma dosežejo večjo raven pri preučevanju 

Mojega dela ter se pripravljajo, da bodo slišali Moj glas v svojem duhu, ko se bo končal čas Mojega 

oznanjevanja skozi človeški organ razumevanja. Blagor tistim, ki verjamejo v moje delo in ga znajo 

počastiti s svojo duhovnostjo. 

40 Koliko sočloveka lahko rešite s svojimi molitvami? Ta svet je na robu prepada in pošiljam vas 

nanj, da bi preprečili njegov padec. Zaustavite mladino v njenem hitrem razvoju, ki vodi v uničenje nravi; 

očistite njihove duše, da bodo lahko oblikovale temelje za pravično in krepostno življenje. 

41 Hodite po poteh sveta in nosite s seboj kot merilo svojega življenja resnico mojih naukov. Toda 

spoštujte deželo, v katero boste vstopili, potem bodo poti, ki jih boste prehodili, pripravljene, in med 

narodi bo sklenjena zaveza in iz te zemlje boste naredili dom, v katerem boste vsi čutili toplino nebeškega 

Očeta in se med seboj prepoznavali kot bratje in sestre. 

42 Trpel sem, ko sem videl nehvaležnost svojih stvaritev, toda če so me zanikale kot Očeta, nikoli 

nisem zanikal, da ste moji otroci, četudi so nekateri oskrunjeni. Videl sem velike narode, ki so se odvrnili 

od mene in se posvetili le svojemu materialnemu življenju, svojim težavam, ne da bi od mene kaj 

pričakovali. Toda kmalu bo prišel čas prebujenja in od otrok do starcev bodo svoja življenja posvetili 

preučevanju in prakticiranju Mojih naukov. Starejši bodo govorili s polno prijaznostjo in z lučjo svojih 

izkušenj kazali pot. Otroci bodo presenetili svet z razvojem svojih duhovnih darov in s predanostjo 

mojemu delu. 

43 Preljubi ljudje, iz mojega današnjega nauka črpajte najvišjo moralo za svoje življenje. Če želite, da 

svet verjame v to razodetje, s svojim življenjem kar najbolj pričujte o moji resnici. Rekel sem vam, da 

bodite čista zrcala, ljudje, ki znajo biti zgled vere, poslušnosti in čistosti. 

44 Poskrbite, da bosta čistost in dobrota pridobili moč med vami, in tako boste popravili tiste, ki so 

vstopili v vaše vrste brez poštenih namenov. 
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45 Vi, ki ste spoznali resnico in popolnost mojega nauka, imate dolžnost, da s svojimi dobrimi deli 

preprečite vse zlo, ki so ga temu delu naredili tisti, ki niso spoznali njegovega končnega namena. 

46 Spoznajte, kako se je med vami razmnožilo seme zla, da je skoraj preraslo pravo seme. Laž, 

vraževerje, hinavščina, pohlep po dobičku, slabi vplivi, fanatizem in vse nečistoče so bili plevel, ki se je 

razširil med tem ljudstvom, ki ga želim videti osvobojenega vseh madežev, da bi ga poslal kot svojega 

odposlanca k drugim ljudstvom in narodom. 

47 To nalogo očiščevanja zaupam tistim, ki ljubijo resnično, čisto. To je delo, ki zahteva veliko 

vztrajnosti. Toda kako velika bo sreča tega ljudstva, ko bo doživelo, da je njegova luč dokončno raztopila 

temo. Šele takrat vas bom imel za glasnike te vesele novice in vas poslal v svet, da se borite proti 

kraljestvu zla, tako da z obnovo svojih soljudi preprečujete njegovo moč. . 

48 Pomislite, s kakšno ljubeznijo in božansko potrpežljivostjo sem vas učil in popravljal ter vam 

govoril, naj mi dovolite, da vas opozorim na vaše napake in zmote ter vas vodim k popolnosti. Toda o, 

koliko je tistih, ki ostajajo gluhi za te besede in v svoji nedejavnosti, v svoji trdoti srca pustijo, da 

dragoceni trenutki priprave minejo, ne da bi hoteli verjeti v preizkušnje, ki jih čakajo. 

49 Nekega dne bo svet začel soditi in spraševati o teh ljudeh in takrat bo obstal le tisti, ki je "gledal". 

Tisti, ki je Moje delo uporabil v sebične in škodljive namene, pa bo videl, kako ga bo doletela zemeljska 

pravica, in takrat bo prepozno obžaloval, da si je hotel ustvariti svoje kraljestvo, svoj prestol laskanja in 

udobja znotraj Mojega duhovnega dela, ki je delo ljubezni, ponižnosti in odrekanja. 

50 Še enkrat vam vsem pravim: "Pazite in molite", in če resnično verjamete v mojo besedo, ne 

prelagajte njene poslušnosti na jutri, kajti jutri je lahko prepozno. 

51 Poglejte, ljudje, zemlja je že postala premajhna, da bi lahko sprejela toliko človeškega trpljenja. V 

preteklosti se je ta planet človeku zdel kot "dolina" brez konca, zdaj pa ga je osvojil in poseljeval. 

52 Človeku sem dal ta svet za dom in mu rekel: "Rastite in množite se ter napolnite zemljo!" In res je 

napolnil zemljo, vendar je to storil z grehom in trpljenjem. 

53 Ta svet, ki bi moral biti dom ene družine, v kateri bi bilo vse človeštvo, je jabolko spora in 

priložnost za nesmiselno prizadevanje za oblast, izdajstvo in vojno. To življenje, ki bi moralo biti 

namenjeno študiju, duhovni kontemplaciji in prizadevanju za dosego večnega življenja z uporabo 

preizkušenj in lekcij v korist duha, človek razume napačno, zato dovoli, da njegovo srce zastrupijo 

užaljenost, grenkoba, materializem in nezadovoljstvo. 

54 Ljudje pozabijo jezik, s katerim jim govori vest, izgubijo vero in pustijo, da se darovi njihovega 

duha ugasnejo, tako da se nekateri prepustijo materializmu, drugi pa tarnajo nad tem bivanjem in kot 

izgovor za beg s tega sveta in vstop v drugo deželo navajajo neskončno željo. 

55 Zato vas sprašujem: Ali že imate duhovnost, ki je potrebna za bivanje v boljših svetovih? Ali niste 

pomislili, da če niste zreli - tudi če bi vstopili v najboljši duhovni dom - ne bi mogli ceniti vrednosti tega 

življenja in ne bi mogli v celoti uživati njegovega miru? 

56 Resnično, povem vam: Zasluga tega življenja, ki ga imate danes, je, da duh zna premagati vse 

življenjske preizkušnje in obstoječe stiske; in to še ni vse, še več, če se s tem strinjate, boste v svojem 

duhu izkusili srečo, ki izhaja iz tega, da ste koristni svojim bližnjim v svetu, v katerem vladajo tako velike 

potrebe. 

57 Na dan, ko bo duša dosegla popolnost, potrebno za to, da se bo počutila v mojem nebeškem 

kraljestvu, zanjo ne bo pomembno, v katerem kraju ali svetu živi, ali je utelešena ali ne. V sebi bo nosilo 

nebeško kraljestvo in uživalo njegovo milost pri vseh in vsakem poslanstvu, ki mu ga bo poslal Oče. 

58 Razmislite o tem in se zavedajte, da je ta dolina zemlje obsežna dežela, ki ponuja ugodne 

možnosti, da si v njej pridobite potrebne zasluge za osvojitev domov, po katerih hrepeni vaš duh. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 117  
1 Ljudje, počivajte na trdnih tleh, bivajte v senci te palme in poslušajte moj glas, da bodo ozdravele 

vse vaše slabosti, da si povrnete moč in nadaljujete pot. Vidite, da mi ni treba povedati, kakšna je žalost 

vašega srca in od kod prihajate, saj jaz vse vem. Vem, da je vaša duša prestala težek boj, ko se je 

poskušala oddaljiti od krivih poti. Prišli ste k meni po podporo in moč, da ne bi obupali. Ko si bil tik pred 

tem, da postaneš slaboten, ko ti je zmanjkalo moči, si dvignil oči k meni in me prosil za pomoč, jaz pa sem 

ti takoj ugodil in te poklical v to oazo miru, da bi si oddahnil od bolečin. 

2 Koliko mojih naukov ste razumeli in dojeli, odkar ste prvič slišali Besedo? Z njim ste razumeli, da 

se duša ne izpopolni v enem dnevu, ne v enem letu in ne v enem življenju, saj je večne narave, zato mora 

biti pot razvoja dolga, da bi dosegla svojo popolnost. Naučili ste se tudi poslušati glas vesti, ki vam vedno 

govori o zakonu, ljubezni, dobroti, pravičnosti in čistosti, in ste ga uspeli razlikovati od tistega drugega 

glasu, ki prihaja iz čutov mesa ali strasti srca in ki ne vodi vedno na dobro pot. 

3 Že veste, da imate orožje, s katerim se lahko branite, veste tudi, kateri je ščit, ki vas varuje, zato ste 

začeli uporabljati molitev, dobre misli, moč volje in vero. 

4 Naučili ste se dati sestavinam, ki sestavljajo vaše bitje, ustrezno mesto v življenju, ker ste 

razumeli, da je bistvo vaš duh, za njim pa so čustva in um, ki zavzemajo dostojno mesto. 

5 Zdaj veste, da resnična duhovnost v človeku ni v tem, da se loči od tistega, kar pripada 

materialnemu življenju, ampak v tem, da je v harmoniji s celotnim stvarstvom, in da bi dosegli to 

harmonijo, mora biti duh pred človekom, mora biti nad njim, z eno besedo: mora biti vodja. V nasprotnem 

primeru je duh suženj mesa. 

6 Veš, da se na Moj način ne moreš pretvarjati ne v ljubezni, ne v iskrenosti, ne v znanju, saj takoj 

začutiš pogled, ki vse prežema in usmerja. Veš, da morajo biti tvoje kreposti in dela resnični, da bi bile 

tvoje zasluge resnične. 

7 Ko vam govorim na ta način, tega ne počnem zato, ker bi od vas zahteval najvišjo popolnost, 

temveč zato, da bi vas prosil, da se potrudite, da jo dosežete. 

8 Če danes trpiš, če greš skozi težko preizkušnjo ali si na postelji bolečin, veš, da te ta čaša očisti in 

obnovi, da te ta kriza spravi v krivdo za prestopke ali da je to modra lekcija za duha, nato pa čašo izprazni 

s potrpežljivostjo in predanostjo. 

9 Naučili ste se razumeti, da sem v vsakem od vas zgradil tempelj, in ne upate si več rušiti tega, kar 

je bilo zgrajeno, ampak poskušate sodelovati z menoj pri tem delu. 

10 Dobro ste razumeli, da si ne smete zaslužiti zaslug pred ljudmi, da bi od njih prejeli pohvalo ali 

nagrado, ampak pred svojim Očetom, ki edini lahko oceni vaša dela. 

11 Ko boste razumeli vse te nauke ljubezni, ki vam jih dajem, se bo, ne glede na to, kako neukrotljiva 

je vaša materialna narava in kako divje so vaše strasti, morala pojaviti pokorščina mesa pred duhom, kar 

bo začetek za dosego harmonije in reda, ki morata biti prisotna v človeku, da bi se lahko upravičeno 

imenoval "Moj otrok". 

12 Od vašega ravnanja v sedanjosti je odvisna prihodnost mnogih ljudi, ljubljeni ljudje, ne dvomite v 

to. Zato razmislite o tem, osvobodite se zadnjih ostankov egoizma, ki so še ostali v vas, in za prihodnost 

ustvarite mir, enotnost, moralo in duhovnost, ki so nujno potrebni, da bodo nove generacije našle 

tlakovano pot. 

13 Ne dvomite, da boste to delo opravljali v svetu, saj vam svojega semena ne zaupam prvič. Dokaz 

za to je, da vam govorim v tej obliki in me razumete. 

14 To je nadaljevanje mojih naukov, vendar ne konec časov, kot si ga razlagajo ljudje. Svet bo še 

naprej krožil v svetovnem prostoru, duše bodo še naprej prihajale na Zemljo in se inkarnirale, da bi 

izpolnile svojo usodo. Ljudje bodo tudi v prihodnosti naseljevali ta planet, spremenil pa se bo le način 

njihovega življenja. Spremembe, ki jih bo doživelo človeško življenje, bodo velike, tako velike, da se vam 

bo zdelo, kot da se en svet končuje in drug začenja na novo. 

15 Tako kot je bilo življenje človeštva v vseh časih razdeljeno na obdobja ali dobe in vsaka od njih se 

je razlikovala po nečem - po odkritjih, božanskih razodetjih, ki so jih ljudje prejeli v njej, po razvoju 

občutka za lepoto, kar imenujete umetnost ali znanost - povem vam, da bo to obdobje zaznamoval razvoj 
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darov duha, tistega dela vašega bitja, ki bi ga morali začeti razvijati v sebi, da bi se rešili tako velikega zla 

in napak. 

16 Ali ne verjamete, da bi se človeško življenje lahko popolnoma spremenilo, če bi razvili svojo 

duhovno naravo, razvili svoje duhovne darove in uveljavili zakon vesti na zemlji? 

17 O, če bi se lahko zavedali vsega, kar ima vaš duh! Toda kljub tisočletjem, ki ste jih preživeli v 

svetu in duhovnem prostoru, tega ne veste, ker vam je bila v vašem egoizmu - ki je ljubezen do sebe - 

pomembna le znanost v službi materialnega obstoja. 

18 Jaz bom tisti, ki bom pred vami razkril vrline, sposobnosti, lepote, moči in čudeže, ki so skriti v 

vašem duhu, saj je zdaj pravi čas za to, ker boste tako poželi zadnje sadove dobe. 

19 Kmalu bodo vsa ljudstva spoznala, da sem jim jaz, njihov Gospod, govoril v vseh stoletjih, skozi 

katera je šlo človeštvo, in da je bilo vsako moje razodetje kot stopnica na duhovni lestvi, ki sem jo dvignil, 

da bi se lahko vsi povzpeli k meni. 

20 Ta čas se bo imenoval čas svetlobe, doba duha ali čas resnice, vendar vam pravim, da je to čas 

vzpona duhov in njihove obnove. 

21 Duša je tempelj, ki sem ga zgradil jaz, svetišče, ki ga ljudje nenehno oskrunjajo. Zdaj pa je prišla 

doba svetlobe, ki je bila tako pogosto napovedana in katere svetel sij bodo videli vsi in pod katero se bodo 

zbrali vsi Gospodovi otroci. Ne govorim vam o verski skupnosti, ki sprejema nekatere in zavrača druge, ki 

razglaša svojo resnico in zanika resnico drugih ali ki uporablja nedostojna orožja, da bi se uveljavila z 

nasiljem ali ustrahovanjem. Ne, govorim vam le o zakonu, ki je razložen z naukom, ki je prav tisto 

sporočilo, ki sem vam ga razkril v tem času v tej Besedi. Ko bo prišla ura, da greste naprej in delite to 

dobro novico, s svojimi dejanji oznanjate mir, ljubezen, usmiljenje, edinost in bratstvo. Če pa na svoji poti 

srečaš nekoga, ki hinavsko pridiga isto kot ti, a izkrivlja resnico, boš laž razkril s svojimi deli. Če pa se 

srečate z brati in sestrami, ki s svojim zgledom oznanjajo resnico, ljubezen in usmiljenje, se združite z 

njimi, saj bo njihov in vaš boj enak. 

22 Ne morem vam ne povedati, da se ne boste počutili vredni opravljati tega dela, če ste nezvesti in ne 

opremljeni. Če vidite, da se drugi začenjajo boriti s pravo vero in iskrenostjo, jim ne stojte na poti, saj bi 

bila potem vaša odgovornost do moje pravičnosti dvakrat večja. 

23 Na vse vas opozarjam vnaprej, da vas nič ne preseneti in da boste, ko se boste dvignili v boj, 

vedeli, kako v sebi prebuditi ideal duhovnega vzpona. 

24 Ta zemlja, ki je vedno pošiljala v onstranstvo žetev bolnih, utrujenih, vznemirjenih, zmedenih duš 

ali tistih, ki so le malo zrele, mi bo kmalu ponudila sadove, vredne moje ljubezni. 

25 Ko boste živeli zdravo in duhovno zrelo življenje, se bosta bolezen in bolečina vse bolj umikali iz 

vašega življenja, in ko bo prišla smrt, vas bo našla pripravljene na potovanje v duhovni dom. 

26 Kdo bi se še lahko izgubil ali zmedel ob vstopu v dom duha, če ga je že v tem življenju začutil v 

trenutkih molitve, meditacije, sanjarjenja ali poglabljanja v Moj zakon? 

27 Danes se vam zdi, da je toliko miru in dobrega nedosegljivega, in to zato, ker vidite vso zmedo, ki 

vlada okoli vas, zmedo, ki se bo, kot veste, povečala na vseh področjih človeškega življenja. Jaz pa vam 

pravim: zaupajte mi, pazite, molite in bodite neutrudni sejalci, da bo ta viharna noč prinesla luč novega. 

Zora bo vzšla in zemlja bo začutila svoje nove prebivalce, ki jo bodo obdarili s plemenitimi deli ter 

obnovili in ponovno zgradili vse, kar so nespametni in profani uničili in oskrunili. 

28 Ljudje, na ta dan sem vam razkril del svojih božanskih načrtov za vas. Že vnaprej sem vas seznanil 

z nečim, kar spada v prihodnost, in vas pripravil na boj, ki prihaja nad vse človeštvo. 

29 Dobro premislite o tem in počutili se boste opogumljeni, kajti resnično vam pravim: Blagor tistim, 

ki berejo to knjigo, ki vam razkriva "mojo besedo". V njem ste našli veliko naukov, ki vam niso bili znani. 

30 Želel sem slišati tiste, ki ničesar na zemlji ne imenujejo za svoje, da bi mi potem služili. Izbral sem 

vas med ponižnimi, kakor sem vedno iskal svoje služabnike med ljudmi preprostega srca. veš, da so 

lastniki bogastva na svetu vedno zaposleni z njim in se me ne spomnijo. Dala sem jim določen čas, da 

obožujejo to, kar imajo tako radi. Vedno pa bo prišla ura, ko bodo slišali moj glas, vzeli svoj križ in mi 

sledili, toda najprej se bodo očistili v loncu trpljenja. 

31 Preljubi učenci, ostalo nam je le še sedem let, ki bodo kot sedem zor, v katerih me boste lahko 

slišali. Hočem, da v tem času pustite za seboj svojo nestalnost in da postanejo vaši koraki gotovi, tako da 
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mi boste, ko bo prišlo leto 1950, lahko rekli: "Gospod, združitev med nami se je uresničila in prinašamo ti 

dokaze o našem poduhovljenju in bratstvu." 

32 To ljudstvo ve, da čakam le na njihovo poduhovljenost, da se bo moj glas slišal v njihovi zavesti, 

ko jim bom rekel: Ljudstvo, vstani in se razmnožuj kot prah zemlje. Prečkajte doline, mesta, puščave in 

morja ter z ljubeznijo in ponižnostjo širite ta nauk. Moja vsemogočna skrb bo odprla poti in izničila meje. 

Moja ljubezen vas bo obvarovala pred vsakim preganjanjem ali zlonamernostjo, in ko bo priložnost to 

zahtevala, vam bom na usta položil svojo besedo. 

33 Veliko, zelo veliko je to delo, ki vam ga zaupam, saj želim, da ste močni in veliki v svojem duhu. 

V resnici vam povem, da v srcu vašega Očeta sebičnost nima mesta. 

34 Sedem let zaupam ljudem, ki so prejeli ta blagoslovljena polja, da bodo na njih poželi sadove, 

vredne moje božanskosti. 

35 Ljudje, bodite usmiljeni in potrpežljivi s tistimi, ki delajo prve korake. Svetujte jim z dobroto, s 

katero sem vas popravil. Ljubite se med seboj z ljubeznijo, s katero sem jaz ljubil vas, in med vami bo 

vladala harmonija. 

36 Pridi bliže, moja navzočnost je kot senca drevesa, moja beseda je kot pesem ptice. Pridite k meni, 

ki ste lačni in žejni pravice, ki ste bolni, ki ste ubogi v duhu in nevedni, približajte se mi! 

37 Ne zavračam vas zaradi vaše revščine, niti vas ne zaničujem zaradi vašega položaja. Vem, da je v 

vsakem od vas duh, ki potrebuje mojo svetlobo, da bi zaživel. 

38 Bolnim prinašam zdravje in trpečim upanje. Nihče ne bo odšel brez tolažbe za svoje trpljenje. Ko 

boste dosegli mir, se boste počutili oblečeni v dostojanstvo, ki vam ga dajem. Ne tarnajte nad svetom in 

njegovimi spreminjajočimi se usodami in trpljenjem. Spomnite se, da so vas oni pripeljali k meni. Ne 

zapirajte se tudi od soljudi, nasprotno, zdaj, ko ste izkusili, kako vas sprejemam in kako vas obdarovam, se 

še bolj približajte njim in storite potrebnim to, kar ste videli, da sem jaz storil vam. 

39 Z enim izmed vas, ki resnično prakticira moj nauk, bodo mnogi dosegli mojo milost. 

40 Molitev, dobrodelnost in dobra volja so vse, kar potrebujete, da bo vaše poznavanje mojih navodil 

sijalo kot sijoča luč sredi teme. Prihajajo časi obiska in želim, da bi bili vsi moji učenci pripravljeni. 

41 Dokler ljudje uživajo v miru ali posvetnih radostih, vas ne bodo klicali, a če jih bo gnala bolečina, 

vas bodo iskali. Bodite pripravljeni, saj bo svet kmalu zajela žalost. Takrat vas bodo poklicali bolniki, da 

jim prinesete moj balzam. Mnogi vaši soljudje vas bodo prosili za molitve in si želeli vaših navodil, da bi 

našli pot, ki jih bo pripeljala do duhovnega vzpona. 

42 Ali vidite, kako občutljiva in velika je naloga, ki vas čaka? 

43 V tišini priznavate, da je razodetje, ki sem vam ga dal v tem času, veliko. Če boste znali ravnati kot 

moji učenci, boste v mojem delu videli še več svetlobe. 

44 Oblikujte ljudi miru in duhovnosti, odstranite iz svojih src zadnje ostanke fanatizma, ki so še 

vedno v vas. Očistite se s prenovo, potem bom dal na nebu znamenje, ki ga bo videl ves svet in ki vam bo 

povedalo, da je prišel "Gospodov dan". To znamenje bodo videli tudi "slepi" in razumeli tudi 

neizobraženi. 

45 Uporabite najmočnejše orožje, ki sem vam ga zaupal, to je molitev, in molite tako, da ne boste 

prisluhnili tistim, ki skušajo ugasniti plamen vaše vere. Bodite pozorni, ljudje, ne dovolite nikomur, da bi 

vam zatemnil srce in vas skušal spraviti na napačno pot. Moj zakon že poznate, to je pot; nikoli ne 

odstopajte od nje in ni se vam treba ničesar bati. 

46 Če vas na zemlji nekateri želijo uničiti in nekateri molijo za vas, ker mislijo, da ste izgubljeni, ne 

pozabite, da v duhovnem svetu nekateri bdijo nad vsakim vašim korakom. Vaša nebeška Mati vas varuje 

pod svojim plaščem, Elija vas varuje z ljubeznijo duhovnega pastirja, vaši bratje in sestre, ki živijo v 

onstranstvu in so predani dobroti, pa vas varujejo in vam svetujejo. Tako govorim tistim, ki sredi 

neodločnosti in dvomov naredijo svoje prve korake in se še vedno pogosto spotaknejo in padejo. 

47 Kmalu se bo v njihovih srcih vžgala vera, in ko se bo to zgodilo, je ne bo mogel pogasiti nihče in 

nič. Pred tem pa vam moram dati svoje nauke, da se bodo vaša srca okrepila, medtem ko se bo vaš duh 

vedno bolj odvračal od nekoristnega. Tako se boste postopoma razvijali navzgor. Takrat boste začutili, 

kako se je potešila žeja po resnici in ljubezni, ki mi jo dajete v prepoznanje, tako da se boste polni moči in 

poguma lotili izpolnjevanja svoje naloge. 
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48 Pripravljam vas z neskončno ljubeznijo, kajti moja navodila prek teh glasnikov ne trajajo večno. 

Kmalu ne boste več slišali te besede, vendar morate biti močni v boju, ki bo prišel, ko moja beseda ne bo 

več posredovana v tej obliki. 

49 Kaj boste storili, če niste razumeli Mojstrovega nauka? Kako boste lahko branili svojo vero, če se 

niste naučili orožja, ki vam lahko pomaga pri obrambi? Razmislite o teh besedah, kajti mnogi bodo spet 

padli na kolena pred maliki, ker niso znali uporabljati mojih naukov. 

50 Ljudje, ne bodite gluhi za moj glas in ne razlagajte mojega dela narobe. Povedal sem vam, da jo 

objavite z iskrenostjo, s katero sem vam jo zaupal. Prisluhnite mojemu glasu, da se boste, ko boste slišali 

glas svojih sovražnikov, lahko osvobodili iz njihovih pasti in pasti. 

51 Do zdaj ste na življenje in ljudi gledali površno. Zdaj pa vam razkrivam pomen in bistvo vseh 

naukov, ki sem vam jih razkril v Treh časih, da boste v celoti spoznali, kdo ste, in da boste sprejeli svojo 

usodo, kot je Kristus sprejel svoj križ, ter da boste ljubili svojega bližnjega v Stvarniku. Vse to vam 

razkriva in kaže moj nauk. Zdaj vam pravim, da se tisti, ki sem ga zaznamoval, ne sme počutiti boljšega 

od tistega, ki tega znamenja ni prejel, kajti mnogi med njimi vam bodo dali dokaze o poduhovljenosti in o 

tem, da imajo enako velike duhovne darove kot vi. 

52 To je čas, ko se v neskončnosti sliši nebeški zvon, ki kliče ljudi v zbor, jih vabi k premišljevanju in 

molitvi. Njegov odmev neprestano odzvanja na dnu vsakega srca, kajti to je tretji čas, ko Elija kot moj 

poslanec od enega konca sveta do drugega poziva duše, naj se zglasijo na sodišču. Boste med tistimi, ki 

me bodo v tisti uri iskali po Duhu in ne po skulpturah in podobah, ki so jih naredile človeške roke, tako da 

lahko rečem, da ste med tistimi, ki so vztrajali v moji Postavi, saj sem vam v njej, ki sem vam jo dal na 

Sinaju, naročil, da za moje čaščenje ne smete imeti pred očmi nobene podobe, ki bi predstavljala mojo 

božanskost. 

53 Če sem vas od takrat poklical k duhovnemu čaščenju, je prav in primerno, da mi ga darujete zdaj, o 

ljudje, ki ste začasno izgubili upanje, da bi dosegli popolno prenovo in poduhovljenje. Spoznajte, kako 

sem podaljšal vaš obstoj in kako sem vam omogočil, da hodite po poti obnove in razvoja, tako da boste na 

svojih korakih in nenehnem popotovanju pustili za seboj vsako nepopolnost in vsako umazanijo. Ali niste 

že videli, kako se vode, ki jih je zameglilo blato, v svojem hitrem toku sčasoma spet zbistrijo? Resnično, 

povem vam, enako se bo zgodilo vaši duši. 

54 Jaz sem Gospod življenja in ustvarjenih stvari. Zato vam pravim, da sem edini, ki poznam 

skrivnost, večnost in usodo vseh bitij. 

55 Če se človeštvo ne bi tako trmasto oklepalo svoje nevednosti, bi bil njegov obstoj na Zemlji 

drugačen. Vendar se ljudje upirajo mojim zapovedim, preklinjajo svojo usodo in namesto da bi sodelovali 

z menoj pri mojem delu, iščejo način, kako zaobiti moje zakone, da bi vsilili svojo voljo. Pravim vam tudi, 

da če bi ljudje pozorno opazovali vsako njihovo dejanje, bi opazili, kako se na vsakem koraku upirajo 

proti meni. 

56 Ko ljudi zasipavam s svojimi dobrotami, postanejo sebični; ko jim dovolim uživati v užitkih, 

pridejo do razvrata; ko preizkušam njihovo moč, da bi jim razkuril dušo, se uprejo; in ko jim dovolim, da 

jim do ust pride čaša grenkobe, da bi jih očistil, preklinjajo življenje in čutijo, da izgubljajo vero. Ko jim 

na ramena naložim breme velike družine, obupajo, in ko enega od njihovih sorodnikov vzamem z zemlje, 

me obtožujejo, da sem krivičen. 

57 Nikoli se ne strinjate, nikoli ne slišim, da bi v svojih preizkušnjah blagoslavljali moje ime, niti ne 

doživljam, da bi poskušali sodelovati pri mojem delu stvarjenja. 

58 Ali se ne spominjate zgledov, ki sem vam jih dal v Jezusu, ko je posvetil svoje življenje v 

poveličanje svojega Očeta? 

59 Jezus na zemlji ni imel ničesar, a se ni nikoli pritoževal nad svojo revščino. Iz ljubezni do tistega, 

ki ga je poslal, je moral zapustiti mater in dom ter se vsemu odpovedati. Njegovo delo je bilo zelo težko in 

njegova pot žalostna do konca, vendar se ji ni nikoli uprl. Bil je preganjan in zasmehovan, obsojen in 

nazadnje ubit, vendar 

Iz njegovega srca, ustnic in celo oči so prihajali le blagoslov, odpuščanje in tolažba za tiste, ki so ga ljubili, 

in tudi za tiste, ki so ga ranili. 

60 Toda ne le jaz, temveč tudi vi lahko vzamete zgled, ki ga je vredno posnemati. Spomnite se 

Abrahamove poslušnosti, ko je njegov Gospod zahteval življenje njegovega sina, Jobove potrpežljivosti, 
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ki me je blagoslavljal ob vsakem svojem obisku, in tako kot ti primeri je še veliko drugih, ki so se vam 

zapisali v zgodovini. 

61 Včasih se čudite, ko vidite bolnika, ki potrpežljivo nosi svoj križ, slepega ali ohromljenega, ki 

blagoslavlja mojo voljo. Ob drugih priložnostih ne morete razumeti predanosti očeta, ki je pravkar izgubil 

sina, ki ga je zelo ljubil; materializirani ljudje tega časa, ki so tako daleč od resnice, ne morejo razumeti te 

predanosti, te potrpežljivosti in tega spoštovanja Božjih nasvetov. Jaz sem tisti, ki sem vam postavil te 

čudovite zglede ponižnosti, poslušnosti moji volji in duhovne zrelosti, da bi se lahko zgledovali po njih v 

svojih preizkušnjah. 

62 Povem vam: če bo to človeštvo v vsem delalo po moji volji, ne bo več poznalo bolečine na zemlji, 

ker bo moj mir v njegovem duhu. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 118  
1 "Pustite otroke, naj pridejo k meni, vam znova pravim. Ne mislite, da me ne morejo sprejeti, ker so 

v vaših očeh majhni. 

2 Ne glede na to, koliko krivde in madežev ima duša na sebi, dokler živi v otroštvu, je deležna 

čistosti in nedolžnosti svoje telesne lupine. Prav v tem času duša potrebuje vse vrste pomoči, da se ne bi 

oddaljila od prave poti. 

3 Reinkarnacija je priložnost, ki jo Bog v svoji ljubeči pravičnosti ponudi duši, da ponovno pridobi 

svojo čistost in se vrne na pravo pot. Na ta način lahko uporabi izkušnje, ki jih je pridobil na svojem 

romanju. 

4 Ko gledate otroke, to počnite s spoštovanjem, saj ne veste, kakšna duša se skriva v njih. Lahko pa 

ste prepričani, da ima vsako od teh malih bitij svojo preteklost, ki predstavlja dolgo zgodovino in velik 

razvoj. 

5 Dokler duša doživlja otroštvo svoje telesne višine, potrebuje pomoč starejših, saj je njeno telo še 

vedno prešibko, da bi jo podpiralo. Potrebuje nežnost, da se srce ne strdi, prav tako pa potrebuje zglede in 

nauke, ki ga vzgajajo in spodbujajo, dokler ne pride ura, ko se bo lahko razodel. 

6 Vsaka duša prinaša v svet svoje sporočilo, in da bi ga lahko izrazila, mora biti vse v njenem okolju 

zanjo ugodno. Ko se duša po dolgi razvojni poti, polni bojev in preizkušenj, da bi dosegla svojo popolnost, 

končno vidi brez madežev, težav in nevednosti ter je v njej samo svetloba, je vedno bolj podobna čistosti 

otrok. 

7 Otrok intuitivno ve, da ni sposoben skrbeti zase, zato v celoti zaupa staršem. Ničesar se ne boji, 

dokler je na njihovi strani. Pričakuje le dobre stvari in ve, da mu ničesar ne bo manjkalo. Pozneje odkrije, 

da je v njih vir znanja, nežnosti in življenja, zato v njihovi družbi doživlja blaženost. 

8 Kdaj bodo ljudje začutili ta občutek? Kdaj bodo z menoj? Kdaj bo človeška duša dosegla vero, 

čistost in zaupanje, ki jih ima otrok v svoji nedolžnosti? 

9 Resnično vam povem, da boste, ko se bo to zgodilo, spet slišali mojo ljubečo besedo: "Pustite 

otroke, da pridejo k meni, kajti njihovo je nebeško kraljestvo." 

10 Pred davnimi časi so vam rekli: "Spoštuj svojega očeta in mater!" Najboljši način, da ju spoštujete, 

je, da živite pravično in krepostno življenje. 

11 Ali vas moram v tem času spomniti na vaše dolžnosti na zemlji? Tvoje srce mi pravi: Ne, Gospod, 

spregovori nam zdaj iz duhovnega življenja. Vendar vidim, da se ljudje niso odločili, da bi spoštovali 

svoje starše. In če niso izpolnili prvih zapovedi, kako bodo lahko izpolnili moje nove nauke? 

12 Na temeljih Zakona in s svetlobo svojega nauka, ki sem vas ga učil v drugi dobi, gradim zidove 

svetišča, zdaj pa s svojo novo besedo zaključujem gradnjo duhovnega templja. 

13 Povedati vam moram, da so vaši temelji še vedno šibki, ker ne živite v skladu z zakoni Prve dobe; 

kajti le na resnični morali in prečiščeni kreposti boste lahko zgradili svoj notranji tempelj. 

14 Moje vprašanje je naslednje: Kako bi lahko spoštovali nebeškega Očeta, če ne bi najprej spoštovali 

svojih staršev na zemlji? Kako bi lahko skušali imeti ljudi za svoje brate in sestre, če najprej ne ljubite 

svoje družine, ki jo sestavljajo vaši starši, bratje in sestre, mož ali žena in otroci? 

15 Zato sem hotel, da združite zakon prve dobe z naukom, ki sem vam ga dal po Jezusu, in z razodetji 

tega časa, saj boste tako imeli vse znanje in orodja za stopanje po duhovni poti, ki vodi k večni svetlobi. 

16 Če v svojem življenju ne prakticirate kreposti, a ponosno poudarjate, da izpolnjujete zakon, vam 

povem, da ravnate nespoštljivo in izkrivljate resnico. 

17 Moj učenec mora biti na zemlji čistega srca, da bi bil čist v duhu. 

18 S svojim življenjem spoštuj tiste, ki so ti dali življenje po moji volji, in jutri te bodo spoštovali tudi 

tvoji otroci. Ne poveličujte me samo z duhovnimi deli, ne, tudi vaša človeška dela poveličujejo mojega 

Duha. 

19 To je čas, ko mnogi ljudje ob velikih obiskih, ki se zgrinjajo nad človeštvo, vzklikajo: "To je Božja 

roka, ki z bolečino kaznuje človeštvo." Toda povem vam, da je to napačen način razmišljanja o moji 

pravičnosti. 

20 Kdaj boste razumeli, da bolečina obstaja samo zaradi vaših grehov in da je človek tisti, ki se sam 

obsoja in kaznuje? 
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21 Razumeti morate, da ko dovolim, da bolečina prizadene vaše srce, vam s tem dam najjasnejši 

dokaz, da je greh največja ovira, da bi lahko videli luč in uživali mir Duha. 

22 Mnogi verjamejo, da me ljubijo in mi služijo, a ko jih doleti trpljenje, se zgroženo vprašajo: "Kako 

to, da mi dovoli piti ta kelih trpljenja, čeprav ljubim svojega Očeta?" - Ne zavedajo se, da ne le, da me ne 

ljubijo, ampak da so dovolili, da so njihove strasti in pehanje za zemeljskimi stvarmi zanje kult, ki mu 

dajejo prednost, ne da bi se zavedali čaščenja, ki bi mi ga morali nuditi. 

23 Če bi se ljudje poklonili resnici, ljubezni, pravičnosti in dobroti, ki so lastnosti mojega Duha, ali 

mislite, da bi na svetu še vedno obstajali bolečina, vojna, lakota, zmeda in smrt? Resnično, povem vam, 

nič od tega ne bi obstajalo v vašem življenju in namesto tega bi imeli mir, zdravje duše in telesa, pogum za 

življenje in dobro počutje. 

24 Spomnite se, da vam je bilo v Zakonu rečeno: "Ne imej drugih bogov razen mene." Kljub temu je 

veliko bogov, ki jih je ustvarila človeška ambicija, da bi jih častili, se jim poklonili in celo žrtvovali 

življenje. 

25 Razumite, da moj zakon ni zastarel in da vam, ne da bi se tega zavedali, neprestano govori po 

vesti, a ljudje so še vedno pogani in malikovalci. Ljubijo svoja telesa, laskajo svoji nečimrnosti in se 

prepuščajo svojim slabostim; ljubijo zemeljske zaklade, za katere žrtvujejo svoj mir in duhovno 

prihodnost. Poklonijo se mesu, včasih se izrodijo in v želji po užitkih najdejo celo smrt. 

26 Prepričajte se, da ste stvari tega sveta ljubili bolj kot svojega Očeta. Kdaj ste se žrtvovali zame, ko 

ste me ljubili v svojem bližnjem in mi služili? Kdaj žrtvujete svoje spanje ali ogrožate svoje zdravje, da bi 

pomagali sočloveku in mu olajšali trpljenje? In kdaj ste šli na smrt za enega od vzvišenih idealov, ki jih 

navdihuje moj nauk? Vidite, da je čaščenje, ki ga opravljate z materialnim življenjem, pred čaščenjem 

duhovnega življenja za vas. Zato sem vam rekel, da imate druge bogove, ki jih častite in jim služite bolj 

kot pravemu Bogu. 

27 Kako boste na zemlji spoznali življenje, ki vključuje pravičnost, in kako boste na svoji duši 

občutili božanski plašč mojega miru? Kaj boste lahko storili, da ne boste več čutili bolečine, če je to edino, 

kar vam lahko ponudijo lažni bogovi, ki ste jih ustvarili in ljubili od davnih časov do danes? 

28 Ljubite me bolj kot vse ustvarjene stvari, kajti če me ljubite, boste znali vsem bitjem dati pravo in 

pravo mesto. 

29 Zmeda, ki vlada v svetu v tem času, je zelo velika, toda duh človeštva je pripravljen in dovolj je, 

da jih Moj klic znova usmeri k Mojemu zakonu. 

30 Bliža se čas, ko bo luč mojega Duha dosegla srca in jim dala občutiti in razumeti, česar do zdaj 

niso razumeli. 

31 Preljubi učenci, pokažite mi svojega duha, žejnega resnice, in zato vas vabim, da pridete k temu 

izviru in pijete, dokler ne potešite svoje žeje. Vživite se v bistvo moje besede; ne pozabite, da se 

udejanjam le do določene meje, nato pa morate sami potegniti prave sklepe in temeljito preučiti vse, kar 

ste slišali. Molite in me sprašujte v svoji molitvi, potem boste izkusili, kako ob vsaki manifestaciji 

prejmete iskro Moje svetlobe. Ne pričakujte, da boste v enem samem trenutku prejeli celotno resnico. 

Zavedajte se, da obstajajo duše, ki že dolgo iščejo resnico, raziskujejo in poskušajo prodreti v vse 

skrivnosti, a še vedno niso dosegle želenega cilja. 

32 Kristus vas je naučil, kako ravnati, ko je rekel: "Ljubite se med seboj." Toda do danes se niste 

zavedali obsega te vzvišene zapovedi. Resnično, povem vam, da bi se vse človekovo življenje spremenilo, 

če bi živeli v skladu s tem najvišjim načelom, kajti le ljubezen vam bo lahko razkrila skrivni Božji nasvet, 

kajti v njem je izvor življenja. Z vnemo iščite resnico, iščite smisel življenja, ljubite, okrepite se v dobroti 

in izkusili boste, kako bo iz vašega bitja postopoma odpadlo vse, kar je bilo narobe, nepravično in 

nepopolno. Vsak dan bodite bolj dovzetni za svetlobo Božje milosti, potem boste lahko svojega Gospoda 

vprašali vse, kar želite vedeti, vse, kar vaš duh potrebuje, da bi dosegel najvišjo resnico. 

33 Delajte na zemlji z večjo predanostjo in se zvesto posvetite svojim dolžnostim. Vedno si 

prizadevajte za napredek svoje duše, da vaše materialno življenje ne bo pusto. 

34 Molite s preprosto molitvijo, ki prihaja iz najčistejšega srca, in s pomočjo vesti preverjajte svoja 

dela. Potem boste uživali v moji navzočnosti. 

35 V tej duhovni povezavi boste prejeli tokove svetlobe za boljše razumevanje življenja. Ne bo vam 

manjkalo navdiha, ki vas bo vodil k temu, da boste postajali vedno boljši. V teh trenutkih se bodo 
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prebudile moči in darovi Svetega Duha in takrat boste lahko opravljali različna poslanstva, ki sem vam jih 

zaupal. 

36 Intuicija, ki je duhovno videnje, slutnja in prerokba, zbistri um in pospeši bitje srca ob sporočilih in 

glasovih, ki jih prejema iz neskončnosti. 

37 Ko se ljudje naučijo komunicirati z Mojim Duhom, jim ni več treba brskati po knjigah ali jih 

spraševati. Danes še vedno sprašujejo tiste, ki jim verjamejo, da vedo več, ali pa iščejo svete spise in 

knjige v želji, da bi našli resnico. 

38 Blagor tistemu, ki si prizadeva poslušati mojo besedo in ne želi zamuditi niti enega mojega nauka, 

saj bo v svojem duhu oblikoval knjigo, ki bo njegova najboljša dediščina v tem času. 

39 Moja beseda je vstajenje in življenje za dušo, ki se boji in propada v razburkanem morju strasti. 

Zato bo tisti, ki ga je sprejel v svoje srce in okusil njegovo bistvo, živel večno. Njegova največja želja bo, 

da bi to razkril svojim bližnjim, da bi se vsi hranili z njim in dosegli večno življenje. 

40 Blagoslavljam tiste, ki oznanjajo moj prihod v tretji dobi in resnično izpolnjujejo svojo nalogo, saj 

bo njihovo seme v kratkem času vzcvetelo. Toda gorje tistim, ki zlorabljajo moje ime ali moj nauk, da bi 

presenetili lahkoverne ljudi, ko se imenujejo Božji glasniki ali zasedajo moje mesto, da bi jim služili, saj 

bodo razkriti in izročeni sodbi. Na poti bodo odkrili, da so se ljudje prebudili, in od njih bodo zahtevali 

dokaze, ki bodo upravičili vse, kar pridigajo. 

41 Jaz sem "Beseda", ki govori vašemu duhu. Jaz sem Učitelj, ki se ponovno znajde obkrožen z 

učenci. Medtem ko nekateri molijo in si pridobivajo zasluge, da bi se počutili čiste in vredne biti z menoj, 

drugi izkrivljajo in razvrednotijo moj nauk. Povem vam, da mi bo vsak od njih odgovarjal za nauk, ki sem 

ga dal vsem. Sedanja generacija zaradi svojega materializma ne bo razumela pomena tega razodetja, nove 

generacije pa bodo tiste, ki bodo, ko se bom z njimi združil iz duha v duh, spoznale vsebino te Knjige 

modrosti, ki sem vam jo zapustil kot dediščino v tej tretji dobi. 

42 Ljudje čakajo na znamenja mojega sporočila. Dovolil bom, da se ta nauk prevede in odnese v 

druge države, da bi se z njim seznanili. Koliko ljudi jo pričakuje, ne da bi vedeli, da trenutno podajam in 

narekujem nešteto naukov, iz katerih bo sestavljena knjiga z mojim sporočilom. 

43 Moja beseda se je na vas obilno razlila kot tok kristalno čiste vode, ki očisti in oživi vse, kar ji 

pride na pot. 

44 Če se boste opremili, boste močni in boste imeli duhovno oblast, kakršno so imeli moji izbranci v 

preteklih časih. Eni vas bodo spoštovali, drugi pa se vas bodo bali, ker v svojem duhu nosite resnico, boste 

razkrili laž, laži in hinavščino, kjer koli so. 

45 Ko bodo izvedeli, da posedujete moja razodetja, bodo mnogi ljudje iz radovednosti prišli k vam, 

drugi vas bodo zavrnili, tretji pa vas bodo želeli uničiti. V vseh primerih se morate omejiti na 

izpolnjevanje svoje naloge, to je pričevanje. Takrat boste doživeli, da bodo prav tisti, ki so se vam 

posmehovali ali vas nameravali ubiti, ob vaših besedah ganjeni, odvrgli orožje in se vam pridružili na vaši 

poti. 

46 Bliža se veliki spopad; po kaosu bo na svetu zavladal mir. Človek mora izprazniti ta kelih, da se bo 

naučil ceniti in si prizadevati za mir in vrline duha. Potrebno je, da trpi stiske, da bi se pretresel in očistil; 

in ko mu breme krivde postane neznosno, začuti gorečo željo, da bi se v njegovo dušo vrnil mir, ki ga je 

tako dolgo izgnal iz svojega srca, za kar se bo v celoti pokesal. 

47 Povem vam, da bo ta mir prišel in da bo dolgo časa varovan in ohranjen v srcih ljudi. 

48 Ta zemlja bo rodovitno polje, na katerem bo moje seme zacvetelo in obrodilo sad, saj je človeško 

srce že zdaj lačno ljubezni in žejno resnice; utrujeno je od praznih besed in naukov brez ljubezni. Zato je 

človek končno začutil, da ga mora poučevati pravi učitelj, ki mu razkriva duhovno življenje in ga 

pripravlja na višji obstoj. Moj zakon, ki je vedno prisoten v življenju ljudi, ljudje pozabljajo, zato se 

človeštvo pomika v kaos; zato je človeško srce prazno in revno v duhu. 

49 Zato vas vse vabim, da se vrnete na pravo pot. Moj mir je pripravljen priti k vam in bodite 

prepričani, da bodo z njim v dušah ljudi spet zacvetele kreposti. Po sebičnosti, v kateri so ljudje živeli, se 

bo k njim vrnila dobrodelnost, skušali bodo razumeti tistega, ki potrebuje pomoč, ter mu dati mir in 

tolažbo, ki ju dolgo časa niso znali dati. Takrat bodo izkusili veselje, ki ga občuti tisti, ki ljubi svojega 

bližnjega kot brata ali sestro. Kdaj se bodo pojavili ti dobri sejalci dobrodelnosti? Povedal sem vam, da bi 

se ta svet lahko rešil zaradi pravičnega človeka. 
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50 Če bi si vsi prizadevali biti pravični in dobri, bi se ta solzna dolina kmalu spremenila v svet visoke 

duhovnosti. 

51 Ljudje, delajte, ne da bi se utrudili. Učite, delajte dela, ki navdihujejo preobrazbo, in ker ste bili 

obujeni v novo življenje, molite za tiste, ki mislijo, da so živi, a so umrli za vero in upanje. Vi, ki ste zdaj 

močni in zdravi, molite za bolnike. Molite za tiste, ki ne molijo, in opogumljajte tiste, ki so v velikih 

preizkušnjah. Podprite šibke in prinesite mir narodom, ki so v vojni. Pomagajte vsem dušam, ki so 

zapustile svoja telesa na bojiščih, da se dvignejo in vstopijo v duhovno življenje, zavedajoč se stanja, v 

katerem so, in koraka, ki so ga naredile. Molite za vse, saj vaše poslanstvo ni omejeno le na tiste, ki jih 

ljubite in za katere veste, da so vaši bližnji, ampak na vse, ki živijo na tem svetu in v drugih svetovih. To 

storite, učenci, kajti vaše duhovno poslanstvo je univerzalno, saj vam nisem določil nobene meje, da bi se 

ljubili med seboj, ampak sem vam vedno govoril: "Ljubite se med seboj." 

52 Da bi vam pomagala pri tej nalogi, se je Svetloba mojega Duha spustila, da bi božala vas, o mali, 

ki ste se trudili, da bi lahko potrebnim ponudili miren kraj, kjer bi slišali moj glas, ki je balzam, svetloba in 

mir. 

53 Revno in ponižno je mesto zbiranja, saj ste se naučili, da to ni tempelj. Namesto tega si prizadevate 

za čistost svoje duše, za katero že veste, da je moj pravi tempelj. 

54 Ti kraji srečanja so kot drevesa na širokih poteh vašega življenja, so kot palme v puščavi, 

počivališča, ki dajejo počitek in senco popotnikom. 

55 O, če bi le vsaka pokrajina imela eno od teh dreves, kjer bi ljudje lahko slišali moje "slavčke"! 

Vendar je bil vaš korak počasen in vaše delo skromno. Zato je veliko regij brez dreves in veliko 

popotnikov, ki ne najdejo oaze, sence, zatočišča ali ptičjega petja. 

56 Ker imate po tej besedi tolažbo moje navzočnosti, si pridobite zasluge, da bo vaše drevo raslo in 

njegova senca naraščala, saj se bo število popotnikov močno povečalo zaradi pričevanja tistih, ki so tu 

našli mir duše. 

57 Delajte vsi skupaj in opravite delo, ki sem vam ga zaupal. Toda pazite in molite, da ne padete v 

skušnjavo*, saj bi potem sami uničili svoje delo. 
* Pazite in molite, da ne pridete v skušnjavo. To je popravek Lutrovega prevoda, ki se v Markovem evangeliju po 

Marku 14,38 glasi: Bdi in moli, da ne padeš v skušnjavo. ─ Tudi prošnja v "Gospodovi molitvi": "In ne spravi nas 

v skušnjavo" ni pravilno zapisana, saj nas Bog ne spravlja v skušnjavo. (Jakob 1,3) Zato nam ni treba prositi, naj 

nas ne vodi v skušnjavo, ampak naj nas varuje in vodi tako, da ne bomo padli v uri skušnjave. (Razodetje 3,10) 
58 V svojih srcih me sprašujete, katere so skušnjave, v katere bi lahko padli, jaz pa vam odgovarjam, 

da so te skušnjave nečimrnost, fanatizem ali materializem. 

59 Zdaj ste presenečeni, da vam tako govorim, saj menite, da je nemogoče, da bi padli zaradi dejanj, 

ki so tako nevredna mojega učenca. 

60 Ko bi le vedeli, koliko vas je, ki ste prišli sem polni krotkosti in jokali vsakič, ko ste storili 

najmanjši prestopek, in ki ste mi ob vsaki molitvi prisegali ljubezen, potem pa ste ponižnost spremenili v 

ponos in dejavno ljubezen do bližnjega v sebičnost. 

61 Poznam vas bolje, kot se poznate sami, in nujno je, da vam govorim na ta način, da boste živeli 

budno. 

62 Vsem vam zaupam nalogo, da zgradite duhovno svetišče, ki bo moj pravi tempelj, oltar, neviden 

človeškim očem, a bo imel moč resnično obstoječega oltarja. Njegovo prisotnost boste občutili prek tega, 

kar izžarevate za soljudi. 

63 To je tempelj, ki vam naročam, da ga zgradite, ker vem, da boste v njegovem naročju našli mir, 

življenje in svetlobo Duha. 

64 Če se boste združili s pravim bratstvom, sledili Mojim navodilom, vztrajali v ponižnosti, veri in 

dobrodelnosti ter skrbeli, da ne boste stagnirali, temveč si boste vsak dan prizadevali za večjo duhovnost, 

ne dvomite, da boste kmalu videli svoje poslanstvo izpolnjeno in svoje delo dokončano. 

65 Borite se proti vsem semenom razdora, laži, prevare ali materializma, ki bi lahko vzklili med vami, 

kajti če boste malomarni, bo plevel rasel in rasel in sčasoma prerasel zidove vašega templja. 

66 Ne čakajte, da bo rezultat vašega dela podoben tistemu, ki se je zgodil ljudem, ki so dvignili 

babilonski stolp. Prizadevajte si, da bo na koncu boja v vaši duši veselje in mir, vendar pazite, da se v 

zadnjem trenutku ne pojavita zmeda in bolečina. 
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67 Blagor tistemu, ki si prizadeva za mir s svojo vestjo. 

68 Blagor tistemu, ki na svoji poti seje seme miru. 

69 Vi, ki ste prišli sem, da bi slišali moje sladke besede, ste dobrodošli. 

70 Pridite k meni, kadarkoli vas stiska trpljenje ali pomanjkanje vere, kajti jaz sem Luč, ki vam bo 

povrnila mirnost duha. 

71 Če se boste oddaljili od teh zbirališč, me boste slišali v svoji vesti, ki vam bo pokazala pot. 

72 Ko gre človeštvo skozi obdobje duhovne zmede, ga razsvetli jasnost moje besede, saj lahko 

razume višje življenje. 

73 Vsi ste priča dejstvu, da v teh trenutkih znanost uporablja ves svoj čas in intelekt, da bi v naravi 

odkrila odgovor na številna človekova vprašanja. Narava se odzove na človekov klic in priča o svojem 

Stvarniku, ki je neizčrpen vir modrosti in ljubezni, pa tudi pravičnosti. Vendar se človek ne prebudi za 

resnico in se še naprej kot po sodbi obremenjuje s težkim bremenom svojega materializma. 

74 Ljudje se bojijo narediti korak naprej k razvoju, korak naprej, ker so navajeni ostati pri tradiciji, ki 

so jim jo zapustili njihovi predniki. 

75 Človek se boji samostojno misliti in verjeti; raje se podreja izročilu drugih, s tem pa si odvzame 

svobodo, da bi me spoznal. Zato je živel nazadnjaško.  

76 Zdaj pa je za človeštvo nastopil čas svetlobe, s katero človek pridobi samovoljo. 

77 Če je bilo človeštvo priča razvoju znanosti in odkritjem, v katera prej ne bi verjelo, zakaj se upira 

veri v razvoj duha? Zakaj se zateče k nečemu, kar jo zaustavi in jo naredi nemočno? Zakaj se ni odprla za 

večno življenje? 

78 Primerjajte, kako se moja razodetja v tem času ujemajo z vašim materialnim razvojem, da jih ne 

boste nikoli napačno obsojali. 

79 Naj si človek ničesar ne domišlja o svojem materialnem delu in znanosti, saj ne ve, da brez mojega 

razodetja in mojega vpliva ali pomoči duhovnih bitij, ki vas navdihujejo iz onstranstva, ne bi bilo mogoče 

odkriti ničesar. 

80 Človek je del stvarstva, ima nalogo, ki jo mora izpolniti, tako kot vsa Stvarnikova bitja; poleg tega 

mu je bila dana višja inteligenca in lastna volja, tako da lahko z lastnim prizadevanjem doseže razvoj in 

popolnost duha, ki je najvišji element njegovega obstoja. 

81 S pomočjo duha lahko človek razume svojega Stvarnika, razume njegove koristi in občuduje 

njegovo modrost. 

82 Če bi vse Moje delo sprejeli za svoje, namesto da bi bili domišljavi zaradi svojega zemeljskega 

znanja, za vas ne bi bilo nobenih skrivnosti. Tedaj bi se prepoznali kot bratje in se ljubili med seboj, kakor 

vam naročam v vsakem od svojih del. Imeli bi dobroto, ljubezen, usmiljenje in predvsem edinost. 

83 Kako majhen si, če misliš, da si vsemogočen in velik, in zato nočeš priznati, da je nad tvojo močjo 

in tvojo znanostjo tisti, ki v resnici vse ve in vse lahko stori! 

84 Ubogo človeško bitje, če se zadovolji s tem, da je materija in samo materija, zato ostaja podvrženo 

le naravnemu zakonu, ki vlada smrtnim in minljivim bitjem, ki se rojevajo, rastejo in umirajo! 

85 Kdaj se boste dvignili iz stanja materializma, v katerem ste se znašli? Prizadevati si morate, da bi 

pogledali onkraj nebes, ki ste si jih zamislili, v kraj večnosti, ki vam je namenjen. 

86 Ne čakajte, da drugi začnejo pot k meni; pridite, raziščite skrivnost in On vam bo povedal, kaj 

storiti; povedal vam bo nalogo, ki jo morate opraviti. 

87 Vabim vas, da se mi približate, vendar se za to ni treba odpovedati niti dolžnostim niti zdravim 

okrepčilom človeškega življenja. 

88 Učenci, prišli ste na zemljo v času, ko je vse človeško življenje podvrženo vladavini človeške 

znanosti; kljub velikemu materializmu vam bo luč, ki osvetljuje vašo notranjost, pomagala razumeti, kaj 

morate storiti. Tako boste razvili svoje darove, kajti nič ne sme zastati, vse mora napredovati v harmoniji. 

89 Svojih naukov vam ne dajem le kot moralno sredstvo za obvladovanje vaših strasti, temveč se z 

njimi lahko povzpnete na višjo raven svoje duhovne popolnosti. 

90 Vašim strastem mora voditi vaša vest. 

91 Nisem prišel, da bi med vami ustanovil novo religijo, niti ta nauk ne zanika obstoječih religij. 

92 To je sporočilo božanske ljubezni za vse, poziv vsem duhovom. 
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93 Kdor razume božanski namen in izpolnjuje moje zapovedi, se bo čutil vodenega k napredku in 

višjemu razvoju svojega duha. 

94 Razumite, da bo mir še daleč od uresničitve, če svet ne bo stopil na pot spiritualizma. 

95 Jaz sem v Jezusu učil zakon najvišjih in najčistejših čustev. Pridite k meni vsi, spremenite se v 

moje ljubljene učence in naučil vas bom živeti v miru. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 119  
1 Moja volja je bila, da bi človeštvo poznalo zgodovino izraelskega ljudstva, saj sem to ljudstvo 

uporabil kot orodje za svoje nauke in ga izpostavil velikim preizkušnjam, da bi bilo kot odprta knjiga za 

vse rodove. 

2 Teh dvanajst plemen uteleša človeštvo vseh časov. Vendar je podobnost med tistim ljudstvom, ki 

je bilo ujetnik v tuji deželi, in sedanjim svetom, ki je suženj greha in materializma, sil, ki utelešajo moč 

novega faraona, še večja. 

3 Če je Jehova takrat osvobodila svoje ljudstvo, ko mu je naredila pot skozi puščavo in ga pripeljala 

v Kanaan, tudi jaz danes prihajam kot luč pravičnosti in ljubezni, da osvobodim vsa ljudstva zemlje iz 

njihovega ujetništva in jih popeljem v "obljubljeno deželo". Zdaj bom vaše duše popeljal v svoje 

kraljestvo luči in miru, prav tako pa bom dušam poslal novo mano, ki bo hrana večnega življenja med 

njihovim dolgim popotovanjem. 

4 Z ljudmi bom sklenil novo zavezo, ki pa ne bo s simboli, v njej bo navzoč moj Duh. 

5 V mojem ljudstvu se bosta znova prebudila ideal dobrote in želja po združitvi z vsemi ljudstvi 

sveta, tako kot se je združilo tistih dvanajst plemen, ki so prečkala prostrano puščavo, navdihnjena z istim 

idealom. 

6 Soočenje bo veliko, na poti pa bodo ovire, sovražniki in skušnjave. Toda iz te preizkušnje bodo 

vojaki izšli polni jekla, apostoli pa polni ljubezni in vere. Na vsej življenjski poti, zlasti pa v kritičnih 

trenutkih preizkušenj, bom s svojimi čudeži spodbujal množice in krepil njihovo vero. Ko bodo ljudje 

dosegli mir in živeli v harmoniji, bom poskrbel, da bodo začeli uživati sladke sadove kraljestva luči in 

miru že na tej zemlji - kot predokus užitkov, ki jih bodo duše doživele pozneje, ko bodo prebivale v 

duhovnem domu. 

7 Sadovi, ki jih bo duša obrodila že tukaj, bodo nadomestilo za žrtve, delo in težave, ki jih je trpelo 

vaše srce. Pozneje, ko bo to ljudstvo kot ogromna množica potrkalo na vrata mojega kraljestva, ga bom 

veselo pozdravil in mu rekel: Vstopite, pojdite k meni in pustite za seboj prah poti in utrujenost. Tu je 

mesto miru, okrašeno in čakajoče na nove prebivalce. 

8 Ljudje, ki se bojijo Očetove navzočnosti, bodo verjeli, da je prišla ura njihove sodbe. Tedaj jim 

bom rekel: "Ne bojte se, vstopite v mojo hišo, ki je vaša. Puščava te je že očistila in te naredila vrednega, 

da prideš k meni. 

9 ljudi, ko ste videli toliko pokvarjenosti med ljudmi, vedeli za njihovo sovraštvo in vojne ter 

žalostne posledice materialističnih naukov, ste pomislili, da bo moralo to človeštvo, da bi doseglo prenovo 

in spreobrnitev k Mojemu zakonu, najprej prestati hude stiske in da bo minilo veliko časa, preden se bodo 

ljudje končno začeli ljubiti v skladu z Mojimi nauki. 

10 Povem vam: čeprav je res, da ta svet čakajo zelo velike preizkušnje, se bodo dnevi žalosti skrajšali, 

ker bo grenkoba ljudi tako velika, da se bodo ljudje zaradi tega prebudili, dvignili oči k meni in poslušali 

glas svoje vesti, ki bo od njih zahtevala izpolnjevanje mojega zakona. 

11 Moja pravičnost bo izkoreninila vse zlo, ki obstaja na tem svetu. Pred tem bom vse raziskal: verske 

skupnosti, znanosti in družbene ustanove, nato pa bo nad njo padel srp božje pravičnosti, ki bo odrezal 

plevel in pustil pšenico. Vsako dobro seme, ki ga najdem v srcih ljudi, bom ohranil, da bo še naprej kalilo 

v njihovih dušah. 

12 Obstajajo cela ljudstva in narodi, ki so iz svojih src zavrgli moje seme; drugi so pozabili na moje 

najpomembnejše nauke; tretji ne bdijo in ne molijo. Kljub temu in kljub neplodnosti, v kateri živijo, se 

bodo ta ljudstva kmalu spremenila v rodovitna polja, ker bo moje usmiljenje delovalo na njihova srca. 

13 Treba je pripraviti "orodje za polje", napolniti "shrambo" z duhovnim semenom, ki sem vam ga 

prinesel, in z duhovnimi darovi, ki sem vam jih zaupal, prepoznati uro, ko morate zapustiti svoj kraj 

počitka in se odpraviti na setev. Pazite in molite, da vas blagoslovljena zora ne preseneti, ko zaspite v 

nevednosti, materializmu ali grehu, saj potem ne bi prepoznali prave ure za odhod na "polja", in ko bi se 

odpravili, ne bi imeli več moči za boj. 

14 Če verjamete v mojo besedo, se že zdaj z molitvijo pripravite, da boste našli ugodna polja za setev. 

Če tega dela ne dokončate, bodo vaši otroci vzeli seme ljubezni, ki sem vam ga dal, in izpolnili moje 

ukaze. 
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15 Blagor delavcem, ki so zadolženi, da naredijo polja rodovitna in jih obdelujejo, saj bodo videli, 

kako se na polja spušča rosa moje milosti, ki bo stalen Očetov blagoslov za prizadevanja otrok in božanje 

za vse, ki se dvigajo k veri in življenju. 

16 Pred davnimi časi vam je bilo rečeno, da bo prišel čas, ko bo človek razumel vsa razodetja 

preteklih časov, in jaz vam pravim, da se je ta čas že začel in da v njem vaš duh po navdihu prejema Mojo 

svetlobo. 

17 Kristus je prišel na svet in vam utrl pot, tako da vas je s svojim življenjem, dejanji in besedami 

naučil popolnega načina izpolnjevanja zakona. Še preden se je pojavil na svetu, so ga napovedali preroki, 

tako da so ga ljudje lahko pričakovali in prepoznali takoj, ko so ga imeli pred očmi. 

18 V Abrahamu in njegovem sinu Izaku sem vam dal priliko o tem, kaj bo predstavljala Odrešenikova 

žrtvovana smrt, ko sem preizkusil Abrahamovo ljubezen do mene in ga prosil, naj z lastno roko žrtvuje 

svojega sina, svojega zelo ljubljenega Izaka. S pravilnim razmišljanjem boste v tem dejanju prepoznali 

podobnost z dejanjem, ki je pozneje pomenilo žrtvovanje edinorojenega Božjega Sina za odrešenje sveta. 

19 Abraham je bil podoba Boga, Izak pa podoba Jezusa. V tistem trenutku je patriarh pomislil, da če 

je Gospod od njega zahteval življenje njegovega sina, je bilo to zato, da bi kri nedolžnega oprala grehe 

ljudstva, in čeprav je globoko ljubil tistega, ki je bil meso iz njegovega mesa, sta bila poslušnost Bogu ter 

sočutje in ljubezen do njegovega ljudstva močnejša od življenja njegovega ljubljenega sina. - Poslušni 

Abraham je bil tik pred tem, da zadane usodni udarec svojemu sinu; v trenutku, ko je od bolečine dvignil 

roko, da bi ga žrtvoval, ga je Moja Moč zadržala in mu ukazala, naj namesto sina žrtvuje jagnje, da bi ta 

simbol ostal kot pričevanje ljubezni in poslušnosti. 

20 Stoletja pozneje je človeštvo od mene zahtevalo žrtveno smrt Jezusa, mojega ljubljenega Sina, in 

moral sem vam ga izročiti, da bi njegov zgled krotkosti, zapečaten z žrtveno smrtjo in krvjo, ostal 

neizbrisno zapisan v zavesti človeštva. 

21 Če je v primeru Izaka njegovo življenje nadomestilo jagnje, da bi ga rešilo, ga v primeru Jezusa ni 

mogel nadomestiti nihče, saj je vedel, da je treba preliti njegovo kri, da bi pomen in luč te žrtve razsvetlila 

duha, srce in um ljudi, ki so bili brez duhovnosti. Zato Jezusa imenujemo tudi "Božje Jagnje". - Zakon 

vam pravi: "Ne ubijaj," Kristus pa vam je v svojem nauku ljubezni pokazal vzvišeno lekcijo umiranja za 

rešitev drugih. 

22 Blagor tistemu, ki umre, da bi dal življenje tistim, ki ga potrebujejo, saj bo živel večno. 

23 Poglejte, kako je prišel čas, da dojamete duhovno bistvo mojih prejšnjih razodetij, ki si ga 

človeštvo razlaga le na materialen način, ne da bi se vanje potopilo in odkrilo njihov duhovni pomen. 

24 Postavljam vas na začetek poti razumevanja, da boste lahko dosegli bistvo Mojih naukov. Če bi 

vam vse predstavil popolnoma osvetljeno, se vaš duh ne bi trudil, da bi prišel do bistva moje besede. 

25 Spomnim vas, kako je takratna množica - v drugi dobi je krvoločna končno videla Jezusa, ki je 

visel na križu, ob njem pa v smrtnem krču druga dva obsojenca - slišala, kako je rekel Očetu: "Gospod, 

odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo." Vsi navzoči so to slišali, vendar teh besed niso razumeli, in moralo je 

preteči nekaj časa, da so ljudje razumeli, da je kri, ki počasi kaplja na zemljo, simbol Božje ljubezni in 

najvišjega odpuščanja, ki se kot neskončen plašč spušča in pokriva vse ljudi. 

26 V tem času je minilo že veliko stoletij, vendar je človeštvo tega časa, ki je jokalo ob spominu na 

Jezusovo požrtvovalno smrt in se zgrozilo nad krutostjo tistih, ki so ga postavili na preizkušnjo, še vedno v 

temi. 

je isti, ki dan za dnem žrtvuje na tisoče sočloveških bitij. 

27 Če bi se Kristus v tem času vrnil na zemljo kot človek, ne bi več govoril kot na Golgoti: "Oče, 

odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo." Zdaj namreč prejemate obilno luč vesti in duše so se daleč razvile. 

Kdo ne ve, da sem jaz darovalec življenja in da zato nihče ne more vzeti življenja svojemu bližnjemu? Če 

človek ne more dati obstoja, nima pravice vzeti tistega, česar ne more vrniti. 

28 Ljudje, ali mislite, da izpolnjujete mojo postavo samo zato, ker pravite, da ste verni, in ker 

opravljate zunanje bogoslužje? V Zakonu vam je bilo rečeno: "Ne ubijaj", vendar ste to zapoved prekršili, 

ker ste na oltarju svojega greha v potokih prelivali kri svojih soljudi. 

29 Izraelci in kristjani, ki se med seboj vojskujejo in pobijajo - ali nisem obema dal enega in istega 

zakona? 
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30 Odkupnina za to bo krvava in žalostna, saj življenja, ki so jih ljudje odvzeli, in kri, ki so jo prelili, 

kličejo po pravici. Gorje tistim, ki so ubijali, in še bolj tistim, ki so svetovali ali ukazovali ubijati! 

31 Korak za korakom gredo ljudstva proti dolini smrti, kjer se zberejo, da bi jim sodili. 

32 Še vedno pa si upajo govoriti moje ime tisti, ki vojskujejo in katerih roke so umazane s krvjo 

sočloveka. Ali so to cvetovi ali sadovi nauka, ki sem vas ga učil? Ali se niste od Jezusa naučili, kako je 

odpuščal, kako je blagoslovil tistega, ki ga je ranil, in kako je celo v smrti dal življenje svojim jetnikom? 

33 Ljudje so dvomili v mojo besedo in zanemarili vero, zato so vse svoje zaupanje prepustili sili. 

Potem sem jim dovolil, da sami vidijo svojo zmoto, tako da so poželi sadove svojih del, saj bodo le tako 

odprli oči, da bodo razumeli resnico. 

34 Na tej mizi ljubezni je hrana, ki vam je ne bi mogli ponuditi niti kralji zemlje: So nebeški kruh, po 

katerem hrepenijo ubogi, in vino, ki ga pijejo izobčenci sveta. Jejte in pijte, a nikar ne bodite ponosni, da 

imate te dobrine, saj bi potem pod svojimi skromnimi oblačili skrivali nečimrnost, zato želim, da ste 

ponižni v mislih in srcu. Vzemite si za zgled tiste, ki imajo na ramenih kraljevski plašč, a v srcu vedo, 

kako biti ponižni. Kruh in moje vino sta za vse, saj vidim, da ste vsi v duhovni stiski. Na začetku sem vas 

vse obdaril s svojo milostjo, ki je božansko seme. Od takrat hodite po različnih poteh v skladu s svojo 

usodo in na teh poteh je vsak poželel, kar je posejal - nekateri so obilno obrodili, drugi so poželi le 

bolečino in bedo. Medtem ko so nekateri živeli le kratek čas na zemlji, ker so dosegli svetlobo, potrebno 

za vzpon, drugi, čeprav so dolgo živeli v solzni dolini, niso niti spoznali, kdo so in kam gredo. Usmiljen 

sem nad temi dušami, ki tavajo brez cilja, zato ustavljam njihove korake, da bi jim pokazal pot, ki vodi v 

"obljubljeno deželo". 

35 Luč mojega Duha prodre v vsako srce, tudi če je zaprto. Podobno se zdi, da svetloba kraljeve 

zvezde ne prodre v vašo spalnico, ko je ta zaklenjena, vendar njeni nevidni žarki prodrejo v notranjost in ji 

dajejo življenjsko vzdušje. Ne smete čakati, da moja luč prodre v vašo notranjost, čeprav so vrata vaših 

duš zaprta. Kako lepo bo, ko vas bom našel s svojim notranjim templjem, pripravljenim sprejeti milost 

moje skrbne ljubezni. Dovolite mi, da vas ozdravim in okrepim, potem pa vas bom naredil za svoje 

delavce in učence. 

36 Mnogi izmed vas, ki ste trenutno nič v življenju in ste zadnji celo v svojih družinah, boste kmalu 

sedeli za mojo mizo. Tisti, ki so vas zaničevali in izrinili iz kroga vaših bližnjih, vas bodo jutri prepoznali 

prav tisti, ki so vas napačno ocenili. 

37 Želite osveščati ali pomiriti svoja srca? Potem pojdite po tej poti, ki je pot ponižnosti, duhovne 

vzvišenosti in dobrodelnosti. Prinesi ozdravljenje bolnim, obišči bolniške postelje, potolaži trpeče in 

spoštuj tiste, ki so pred teboj sprejeli ta križ. Za zgled si vzemite tiste, ki ponoči bedijo in proučujejo moje 

delo, pa tudi tiste, ki sočloveku služijo iz ljubezni, čeprav pijejo čašo trpljenja. 

38 Tako govorim tistim, ki začenjajo izgovarjati prve besede duhovnega jezika, neofitom, ki jih učim 

osnovnih pravil Zakona in končnega namena Mojega dela. V njem boste izvedeli, da če molite od duha k 

duhu in ljubite svoje soljudi, ne boste le ozdravljali bolnih, ampak tudi obujali mrtve. 

39 V tej skromni pokrajini, kjer se trenutno pojavljam, sem vam razkril, da se je tretje obdobje začelo 

leta 1866 in da se bo ta manifestacija končala leta 1950, ko me bodo slišali številni moji otroci. Resnično, 

povem vam, da usta, ki so vam dajala moja navodila, niso govorila po svoji volji, ampak po božjem 

navdihu. 

40 Preljubi delavci na teh poljih, sprejmite svojo nalogo z resnično ljubeznijo, obdelujte moja polja in 

delajte brazde, v katere položite božansko seme. Spoznajte seme, da boste posejali samo njega, saj bo v 

njegovih sadovih utemeljen vzpon in svetloba vaše duše. Se vam zdi pošteno, da se ob prehodu v duhovni 

svet smilijo sami sebi samo zaradi pomanjkanja vneme pri nalogi, zaradi katere ste se naselili na Zemlji? 

41 Ne pozabite, da vam vedno znova govorim, naj sejete pšenico na moja polja, kajti polja, na katerih 

so zrasli plevel in osat, bo izrezal srp božje pravičnosti. 

42 Enako sem rekel učencem in množicam v drugi dobi: "Resnično, povem vam: Vsako drevo, ki ni 

posajeno z roko mojega nebeškega Očeta, bo izkoreninjeno s korenino." 

43 Molite, delavci, delajte ponižno pred svojim Očetom in poskrbite, da bo vaša setev všeč mojim 

očem. Neutrudno čistite svoja polja, iščite svetlobo, da odpravite napake, dokler na njih ne bo rodila le 

pšenica. 
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44 To je čisto seme, ki ste ga prejeli, toda vaša majhna vera vam ni dovolila, da bi prepoznali to 

čistost, in ne da bi se tega zavedali, ste ga pomešali z drugimi semeni, ki niso prišla od mene. 

45 Rekel sem vam: Spoznajte seme, da boste očistili svojo setev eno za drugo in da bo iz ust vaših 

otrok, ko bodo začeli hoditi po Gospodovi poti, prihajala samo resnica. Vidim tiste, ki si prizadevajo 

prodreti do dna tega nauka, vendar se do danes niso mogli osvoboditi vpliva tujih naukov, religij in 

dogem. 

46 ljudje, pomagajte mojim glasnikom s svojimi molitvami, usposabljajte svoje preroke in jih krepite. 

Ne pozabite, da vam bom proti koncu svoje manifestacije razkril veliko naukov, ki sem jih hranil za vas, 

da bi to zapuščino dopolnil z zlato broško. 

47 Po času tega razglašenja vam bo Moja luč pomagala razumeti, kar ste slišali, in tako boste lahko 

ločili bistveno in resnično od odvečnega, to je od tistega, kar je materialno. 

48 Navdihnil bom to ljudstvo, priče svoje besede, da bodo temeljito preučevali moje nauke in 

razumeli globok pomen tega, kar sem jim povedal, ter bistvo mojega nauka. 

49 Ko boste prešli skozi fazo priprave in boste usposobljeni za poučevanje, vam bom utrl pot in takrat 

vas ne bodo več strašile nevidne nevarnosti in trnje ali zahrbtne zanke in grožnje, na katere boste naleteli, 

saj bo takrat vse pripravljeno za vašo setev. 

50 Takrat bom vse uredil in moja luč se bo spustila nad vas, kakor se rosa spusti nad doline v tišini 

noči. Ljubezen je tisto, kar boste posejali. Kako naj narodi sklenejo mirovne pogodbe, če v njihovih srcih 

ni ljubezni? 

51 Rekel sem vam, da bo mir z ljudmi dobre volje, vendar te dobre volje ne najdem pri nobenem 

človeku na zemlji. 

52 Zato je nujno, da nastane ljudstvo, ki si ne prizadeva za zaklade sveta, ampak uči dejavne ljubezni 

do bližnjega, molitve, kreposti in vere. To ljudstvo bom imenoval svoje in ljudje ga bodo prepoznali kot 

Božje ljudstvo. Iz moralnosti ljudi, dobrih običajev in krepostnega življenja, ki ga vodijo, bo izhajal mir, 

ki bo ljudem prinesel blaginjo, ne da bi pozabili, da popoln mir, edini mir, ki duha napolni s srečo, pride le 

k tistemu, ki si ga želi z resnično ljubeznijo. 

53 Kdaj boste dosegli duševni mir, če niste dosegli niti miru v srcu? - Povem vam, da miru med 

ljudmi ne bo, dokler ne bo uničeno še zadnje bratomorno orožje. Bratomorno orožje je vse tisto, s katerim 

si ljudje jemljejo življenja, uničujejo moralo, si jemljejo svobodo, zdravje, duševni mir ali uničujejo vero. 

54 Meja številnih hudobij je skoraj dosežena, treba jih je ustaviti. Zato se je moj glas zaslišal v 

globinah duš in pozval ljudi vseh narodov, naj odložijo orožje za uničevanje in smrt, da bi ga požrl ogenj 

moje pravičnosti. 

55 Takrat bom govoril duhovno in moj glas se bo slišal v zavesti vseh mojih otrok. 

56 Če bi ponosni in nerazumni ljudje razmišljali in molili, bi se zavedali, kam usmerjajo svoje korake, 

in bi se ustavili. Vendar ne morejo doseči popolne jasnosti uma, ker jih zaslepljata sovraštvo in 

ambicioznost. 

57 Molite vsi, ki želite pripadati ljudem miru. Vsi tisti, ki želijo svojim bližnjim podati bratsko roko, 

da bi jih rešili, naj se približajo luči. 

58 Seme zla, raztreseno po vsej zemlji, rodi sadove kot še nikoli prej. Vendar vam moram povedati 

tudi, da dobro seme kali tudi na različnih koncih planeta. 

59 Duhovno se pripravite, vsi, ki čutite, da v vaših srcih začenja kaliti to božansko seme, da boste, 

kadarkoli boste na svojih poteh srečali druge sejalce, lahko prepoznali njih in se združili v mojem zakonu. 

Moj mir z vami! 



U 120 

52 

Navodila 120  
1 Že dolgo vam je bilo po preroških ustih napovedano, da bo prišel čas, ko se bo Božji Duh izlil na 

vse meso in duha. Resnično, povem vam: ta čas je tisti, v katerem živite. Vendar vas je presenetilo in 

nepripravljene, ker ste preroškim glasovom pripisovali zelo malo pomena in ker niste preučevali ali 

razumeli te prerokbe. 

2 Danes iščete vse, kar je nadnaravnega, da bi našli potrditev, da duhovno življenje obstaja. Nekateri 

opazujejo in proučujejo zvezde, drugi pričakujejo skrivnostne glasove ali znamenja, tretji želijo najti 

razlago v znanosti, vendar je zelo malo tistih, ki so se osredotočili na najgloblji del svojega duha, da bi tam 

slišali glas svojega Gospoda, ga čutili in ljubili. 

3 Ko sem se v drugi dobi zadnjič prikazal svojim učencem, so videli oblak, ki je ovil Mojstra, ga 

dvignil in odnesel s seboj v neskončnost. Tam so prejeli obljubo in oznanilo, da se bo Gospod vrnil k 

ljudem v isti duhovni podobi, v kakršni so ga ti ljudje videli odhajati. 

4 Samo oni so lahko razumeli to božansko manifestacijo, saj so bili edini, ki so bili opremljeni, 

medtem ko je svet spal. Zdaj vam pravim, da ste videli besedo preroka prve dobe in da se je obljuba, ki 

sem vam jo dal, uresničila. Moj prihod v duhovni obliki pa so občutili le tisti, ki so se notranje pripravili, 

ali tisti, ki so me pričakovali z budnimi čutili. 

5 V isti vzvišeni tišini, s katero sem se v tistem drugem obdobju dvignil v oblaku, se danes spuščam 

k vsem duhovom; vendar me vsi niso videli, čutili ali slišali, saj je tako kot takrat tudi zdaj le malo tistih, 

ki so dovzetni. Moj glas je nežen, a moja navzočnost bo na novo pretresla človeštvo v vseh njegovih 

družbenih institucijah. 

6 Vladarji, farizeji in pismouki so se norčevali iz Jezusa, ko so ga slišali govoriti, da je kralj in da je 

prišel vladati. Ko so ga videli umirati na križu, so se njihovi posmeh in dvomi še povečali, vendar si niso 

mogli predstavljati, da bodo kmalu propadli skupaj s svojimi vladami in vazali in da bo On, ki so ga 

obsodili in ubili kot sleparja, osvojil velike množice in narode z resnico svojega nauka, polnega 

pravičnosti, ljubezni in ponižnosti. 

7 Tukaj sem, viden in dojemljiv za tistega, ki se notranje pripravi in me želi videti, in širim svetlobo 

v vse duhove, tako da me nihče ne išče v drugi obliki kot duhovni, niti si ne prizadeva najti me v zunanji, 

medtem ko me nosi v svojem srcu. 

8 Elija je prišel, da bi pripravil moj prihod. Znova je izravnal poti, tako da je razsvetlil misli in 

razvezal ustnice tistih, po katerih sem vam dal svojo besedo. Ko vam bom prenehal govoriti prek 

človeškega uma, bo Elija še naprej širil svetlobo po poti človeštva. 

9 Veliko je sporočilo Božjega poslanca v tej dobi. Vedite, da sem vam že v drugi dobi povedal: 

"Elija bo prišel in vse stvari povrnil v prvotno stanje." 

10 Kdo so tisti, ki resnično čutijo njegovo duhovno navzočnost? Lahko bi vam tudi rekel, kar sem 

rekel takrat: "Elija je bil z vami, a ga niste čutili." 

11 Imenujete ga predhodnik, in to je v resnici že od prvega trenutka. On vam je dal slutiti božansko 

komunikacijo prek človeka in obudil mrtve, še preden je Jezus prišel na svet. Prinesel vam je prva 

sporočila o reinkarnaciji duše in od takrat tlakuje Gospodove poti vse do današnjega obdobja, v katerem 

uživate v tej manifestaciji in se čudite redu in popolnosti, s katerima je vsako duhovno razodetje postalo 

resničnost. 

12 Elija je kot pastir, sledite mu, saj vas bo vodil po pravi poti, dokler ne pridete do ovire, kjer vas 

čaka On, Oče vseh ustvarjenih stvari. 

13 V tišini meditacije se duhovno pripravite, saj se vam bo približal in vam razkril vse, česar vaš um 

ni mogel razumeti. 

14 Bitka se bliža in Elija vas želi okrepiti. Ne bojte se, ne zaupajte svojemu duhovnemu vodniku; kajti 

če je v svojem času povzročil, da je skozi molitev padel žarek strele, da bi častilcem lažnih bogov dokazal 

obstoj pravega Boga, bo v tem času pred materializiranim svetom delal čudeže, ki jih bodo pretresli in jim 

odprli oči za resnico. 

15 Se bojite govoriti s svojimi bližnjimi o reinkarnaciji duše? Ali niste prepričani o ljubeči 

pravičnosti, ki jo vsebuje? 
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16 Primerjajte to obliko sprave z večno kaznijo v nenehnem ognju pekla - idejo, ki jo človeštvo 

uporablja za zastraševanje človeških duš. Povejte mi, katera od teh dveh vrst vam daje predstavo o 

božanski, popolni in usmiljeni pravičnosti. Prvi razkriva krutost, brezmejno zamero, maščevanje, drugi pa 

vsebuje le odpuščanje, očetovsko ljubezen in upanje na večno življenje. Kako velika je izkrivljenost, ki so 

jo utrpeli moji nauki zaradi slabih razlag! 

17 Pripravljam vas na boj, ker vem, da se bodo z vami borili zaradi tega, kar boste učili. Toda če bi 

vaše tovariše, ki se zdaj borijo proti vam, presenetila smrt in bi jih - ko bi umrli v grehu - vprašal, kaj 

imajo raje: večni ogenj, v katerega verjamejo, ali možnost, da bi bili glasnejši v novem življenju - 

resnično, povem vam, dali bi prednost drugi rešitvi, tudi če bi se v življenju, zaslepljeni s fanatizmom, 

borili proti njej. 

18 Učenci, bodite zvesti in vztrajajte v mojem nauku, kajti na koncu bo luč premagala temo. Luč je 

prava vera, je razum, znanje, modrost. 

19 Elija bo šel pred vami kot božanska bakla in vam osvetlil pot. 

20 V tem času vas oborožujem s krepostjo, da boste lahko izpolnili težko nalogo, ki sem vam jo 

zaupal v tretji dobi - nalogo, ki bo v dobro človeštva in bo vašo dušo vodila navzgor po poti razvoja. Iz 

tistih, ki so bili prej izobčenci ali preprosto egoisti, delam svetovalce in zdravnike. Potrebno je, da 

verjamete v svoje duhovne darove, da boste lahko delali neverjetna dela. Če imaš vero, boš tako 

presenečen nad svojimi deli, da mi boš rekel: "Zakaj mi daješ tako velike stvari, ko pa sem tako 

nevreden?" Razumite, da so vas Moja Božanska navodila po tem, ko ste šli skozi bolečino, usposobila, da 

se razvijate navzgor. 

21 S popolno nesebičnostjo prenašajte to, kar sem vam dal, in odprli boste mnogim oči za resnico ter s 

svojimi dejanji notranje premaknili mnoge svoje soljudi. Uči, da tisti, ki služi ljudem, služi meni. Na poti 

so skušnjave, vendar sem vam za boj proti njim dal potrebno orožje. 

22 Učenci, koliko od vas je bilo v svoji preprostosti kot svetleči svetilniki na poti svojih soljudi? 

Dokler boste izvajali moj nauk, boste v preizkušnjah nepremagljivi. Toda če se ne združite ali če izvajate 

ta nauk po svoji domišljiji in volji, potem boste poraženi v boju, ne pa v mojem delu, saj je to resnica in je 

neuničljiva. Pripravite se, kajti po mojem odhodu vam bom zapustil polja, pripravljena za setev, dežele, 

vasi in celo narode. Vi pa boste še naprej sejali to seme in učili tiste, ki me še niso slišali, ter jim 

posredovali bistvo moje besede in jim razkrivali moje prerokbe o tem, kaj se bo zgodilo po letu 1950. 

23 Da, ljudje, te prerokbe bom pustil vtisnjene v srcih, kajti v tistih časih ne boste več slišali te 

besede, ki jo je posredoval človek. Od teh glasovnih nosilcev, ki jih danes gledate, bodo nekateri odneseni 

z Zemlje, tisti, ki bodo ostali, pa bodo zaprli svoj organ razumevanja za to manifestacijo in za duhovni 

svet. To bo čas pasti in nevarnosti, ko se bodo pojavili lažni preroki, lažni glasniki in govorili lažni bogovi. 

Potem morate biti močni, da vas prevaranti ne bodo zapeljali. Iz moje besede črpajte moč, da ne boste 

podlegli zaradi šibkosti. 

24 Bodite poslušni, vadite poslušnost, bodite pripravljeni izpolniti, kar vam zapovedujem, in izkusili 

boste, da bo bolečina zapustila vašo pot in da ne boste nikoli prevarani. Moja volja ni, da bi propadli ali da 

bi se vam zgodile nesreče, na katere vas opozarjam. Spremljajte in molite, kajti tako kot lahko ljudje v 

svetu nastavijo zanke, da bi vas uničili, tako, kot dobro veste, tudi v onstranstvu obstajajo nepoštena in 

zmedena bitja, ki lahko na vas vplivajo s svojo temačnostjo. 

25 Zavedajte se, o voditelji skupnosti, da to ljudstvo, ki sliši moje odloke, vedno bolj razume očitke, 

ki vam jih izrekam, in odgovornost nosilcev mojega glasu, in če jutri ne boste ubogali odlokov, se bo to 

isto ljudstvo uprlo, vas zavrnilo in vam dalo spoznati vaše napake. 

26 Moja volja je, da to ljudstvo in množice, ki bodo še prišle, vidijo, kako z vso prizadevnostjo in 

dostojanstvom zasedate mesto, ki pripada vsakomur, da bodo ljudje po vašem delu spoznali, da ste bili 

dobri delavci v tem vinogradu. Ali me razumete, ljudje? Ali ste v teh zadnjih letih mojega pojavljanja med 

vami pripravljeni ubogati moje odredbe? 

27 Dobro premislite o moji zapovedi, da bi dosegli svojo edinost, da bi odkrili njen pravi pomen. 

Velikokrat ste mi želeli pokazati svojo enotnost, a sem vam dokazal, da je bila lažna. Želel sem, da si med 

seboj pomagate, da se spoštujete, saj sem vam zaupal službo, ki jo ima vsak od vas; da imate resnično 

ljubezen drug do drugega, saj bom potem v vaših delih našel temelje za enotno obliko ravnanja in 

predanosti. Jasno se zavedajte mojih želja in upoštevajte moja navodila, kajti če tega ne storite, si ne 
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morete predstavljati kaosa, ki vas čaka. Ne želim vas po nepotrebnem prestrašiti, želim vas prebuditi zdaj, 

saj je še vedno dovolj časa za razmislek, da popravite svoje napake. Jutri, ko boste padli, ne boste mogli 

reči: "Gospod, ker si vse predvidel, zakaj nam nisi napovedal te nesreče?" 

28 Učenci, danes sem vam dal to navodilo, ker nočem, da bi po mojem odhodu jokali, čeprav vem, da 

bodo mnogi jokali. 

29 V prvih časih je bilo vse duhovno za ljudi skrivnost, zato so morali ustvariti znanosti in teologije, 

da bi preučevali in razumeli božansko. Resnično, povem vam: Kristus, ko je živel med ljudmi, je govoril z 

največjo preprostostjo, da bi vsi razumeli nauk o ljubezni. Vedel je, da ga ne bodo pravilno razumeli, 

ampak da bo moral počakati, da pride čas, ko bo človeštvo z duhovnim razvojem, ki ga bo takrat doseglo, 

lahko spoznalo vso resnico. Zato je svetu obljubil, da se bo duhovno vrnil in mu poslal luč, ki mu bo 

omogočila razumeti vse, kar je zmedeno v srcih ljudi. 

30 Dvignite svojo dušo, kajti čas, ki je bil napovedan, je čas, ki ga trenutno doživljate. Mojster, ki 

vam je obljubil, da se bo vrnil, je tisti, ki vam govori, in luč, ki vam jo je obljubil poslati, je tista, ki je v 

tem času duhovno dejavna v vseh ljudeh. 

31 Svetloba resnice je tako jasna, da vam ni treba biti teologi, da bi razumeli, kaj vam je bilo razodeto 

skozi stoletja. Če je bilo na začetku poti razvoja za vas vse skrivnost, sem korak za korakom in od 

navodila do navodila odstranjeval tančice, razpršil teme in odpravil neresnice. 

32 Oče ne more biti skrivnost za nobenega od svojih otrok, saj se pusti občutiti, zaznati in videti v 

vsem ustvarjenem, od najmanjšega do neskončnega. Ljudje ustvarjajo "skrivnosti", ne da bi se želeli 

zavedati, da s tem zavirajo dušo v njenem razvoju k Stvarniku. 

33 Ne pravim vam: Pridite k Očetu, da ga spoznate, ampak: Spoznajte Očeta, da boste lahko prišli k 

njemu. Kdor ga ne pozna, ga ne bo mogel ljubiti, in kdor ga ne ljubi, ne bo mogel iti k njemu. 

34 Prišel sem na svet, da vam povem: "Jaz sem Pot," in dodal: "Kdor pozna Sina, pozna Očeta." 

35 Kakšna je bila Kristusova pot? Ljubezni, usmiljenja, nežnosti in iskrenosti. Kakšen je bil Sin, da bi 

po njem spoznali Očeta? Moder, pravičen, ljubeč, usmiljen, poln moči in dejavne ljubezni. 

36 Mojster je prišel na svet, da bi vam pokazal pravega Boga in ne tistega, ki so si ga narodi ustvarili 

v svojih srcih. Prav tako se v tej dobi svetloba Božjega Duha v celoti spušča na vse duše, da bi lahko ob 

pogledu na neskončno Očetovo ljubezen uživali v svojem poduhovljenju. 

37 Blagor tistemu, ki mi sledi po poti ljubezni in ponižnosti. 

38 Blagor tistemu, ki ljubi in zaupa, ki pozna svoje poslanstvo in ga izpolnjuje. 

39 Ko vam govorim o 'poti', nimam v mislih poti na zemlji, saj moje kraljestvo ni na svetu, na 

katerem živite. To je duhovna pot, ki vedno vodi navzgor. To je razvoj in napredek, ki ga bodo dosegle 

vaše duše. Zato ste lahko na poti duha ne glede na to, kje na zemlji ste. 

40 Otroci moji, če ste zašli s poti, se vrnite k njej, in če ste se ustavili, pojdite naprej. 

41 Nalogo, ki jo opravljate, sem vam dal v skladu z vašimi sposobnostmi in močmi; le razumeti in 

ljubiti jo morate. Vsak dan molite, da boste prejeli potrebno svetlobo za svoja dela. Potem ostanite 

pripravljeni, pozorni, da boste slišali glasove tistih, ki vas kličejo, tistih, ki vas prosijo, in da boste vzdržali 

preizkušnje. Vsak dan vašega obstoja je stran knjige, ki jo piše vsak od vas. Vsak dan je zaznamovan s 

preizkušnjo in vsaka preizkušnja ima svoj pomen in razlog. 

42 Iz vas želim narediti ljudi, ki bodo zdravi po duši in telesu, saj ste izbranci, priče mojih 

manifestacij vseh časov, in morate v tem času izpolniti težko nalogo ter pripraviti pot novim generacijam. 

43 Vašo pot sem posul z dokazi ljubezni, da ne dvomite ne vame ne vase. Vi, ki ste me slišali v tem 

času, ne pojdite v grob in s seboj ne odnesite skrivnosti te zveze, ki sem jo imel z vami, kajti to je vaša 

glavna naloga. Govorite ljudem v mojem imenu, pričujte o mojih razodetjih s svojimi deli. 

44 Ne govorite mi, da nimate dovolj opreme za to, saj sem vam veliko govoril, in ko ste me poslušali, 

ste se očistili in se naredili vredne. Vsi lahko to sporočilo ponesete v svet. Ljudje ga čakajo in so 

pripravljeni, da ga sprejmejo. Ali niste odkrili želje po duhovnosti in miru, ki jo imajo ljudje? Vas ne 

ganeta njihova nevednost in bolečina? 

45 Moj Duh se izliva na njih, govori jim po njihovi vesti in jim govori: Pridite k meni in si odpočijte. 

Prejmite vero, ki vam manjka, in prenehajte biti slepi na poti. 
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46 ljudje, ali poznate delo, ki ga gradim v svetu? - "Ne," mi rečete, "vidimo le človeštvo v nemiru, 

vidimo ga potapljati se v globoka brezna in trpeti zaradi velikega obiska." Toda povem vam, da sem 

človeku dovolil, da sam sebi stori pravičnost z lastno roko, da bi spoznal vse svoje napake, da bi se 

očiščen vrnil k meni. Na vsa bitja sem poslal svojo luč in jim stal ob strani v dneh stiske. 

47 Moj Duh se je spustil na vsako dušo in moji angeli so povsod v vesolju ter izpolnjujejo moje 

ukaze, da bi vse uredili in spravili na pravo pot. Ko bodo vsi izpolnili svoje poslanstvo, bo izginila 

nevednost, zla ne bo več in na tem planetu bo vladalo samo dobro. 

48 O, če bi me le razumeli! Ko bi se le zavedali, kako zelo hrepenim po tem, da bi vas izpopolnil! 

Kako daleč bi se že povzpeli in kako blizu bi mi že bili! Če bi bila tvoja volja moja, bi že dosegel vrh, kjer 

te čakam. 

49 In kaj je moja želja, ljudje? - Vaša združitev in vaš mir. 

50 Da bi vam pomagal, sem ponovno med vami, govorim vam, premikam vaše srce v pričakovanju 

vašega prebujenja. 

51 Vsako dobro drevo bo zaščiteno, njegove korenine in veje pa se bodo razširile, da bi dajale zavetje 

in hrano popotniku; plevel pa bo izkoreninjen s koreninami in vržen v ogenj, ki ne ugasne. 

52 Govorim vam v prenesenem pomenu, in ko vam govorim o tem drevesu, mislim na dela ljudi. 53. 

53. Tistim, ki sem jim zaupal velike naloge, pravim: Pripravite žetev. Očetje družin, učitelji in vladarji, 

gospodarji in služabniki, veliki in mali,  

53 Ne želim, da mi pokažete svoja neobdelana polja. Tudi če je le majhno zrno, mi ga pokažite čistega 

in glasnega. 

54 Pridite k meni, potrkajte in odprlo se vam bo. Pridite pa veseli, zadovoljni s svojim delom, da se 

boste počutili odlično kot jaz. 

55 Moja beseda je nebeška voda, ki poteši žejo duše. Kdor ga bo okusil, ne bo nikoli več žejen. Jaz 

sem neizčrpen izvir, ki pada kot slap in koplje vašega duha in srce. 

56 Vi, ki ste se očistili v bolečinah, z molitvijo in pokoro, ste si pridobili pravico do milosti 

poslušanja moje besede. Še naprej bodite krotki in ponižni, da te luči nikoli ne izgubite. Tvoje življenje je 

bilo pusto kot puščava, brez sence, brez oaze, a jaz sem povzročil, da boš sredi puščave našel palmo in 

izvir, kjer si boš lahko povrnil pogum in upanje. Zdaj, ko ste si povrnili moč in imate mir v srcu, ne hodite 

v "mesto greha", da bi propadli v njegovih užitkih in nečimrnostih. 

57 To je in se bo imenovalo "čas duha", saj sem v njem moral priti na "oblak", da je zasijala svetloba, 

ki razkriva in raztaplja skrivnosti - čas, ko sem moral odpreti Knjigo navodil na strani, ki ustreza obdobju, 

v katerem živite. S svojo božansko ljubeznijo zdaj razsvetljujem človeške ume, ki so zaradi svoje 

neobčutljivosti za duhovno kot skale. Toda iz teh skal bom povzročil, da bo tekla voda in da bodo vzklile 

celo rože. 

58 Obrnite oči nazaj, poglejte v preteklost in odkrili boste, da sem na vaši poti vedno sejal ljubezen. 

Kadarkoli se ti zdi, da me ni in da se tvoja osamljenost podaljšuje, se počutim v tvojem srcu in postanem 

opora, da se ne zlomiš. Zbrali ste se v majhnih skupinah, da bi poslušali mojo besedo, toda jutri se boste 

množili kot morski pesek in te množice bodo duhovno tiste, ki so sestavljale dvanajst Izraelovih plemen. 

Zapisano je, da jih bom ponovno združil, da jim sodim. Iz teh množic bom izbral tiste, ki bodo v tistem 

času moji novi apostoli. Jaz pa bom pripravil srca vseh, da bodo čutili ljubezen in usmiljenje do svojih 

bližnjih ter v poslušnosti vzgibom svoje vesti in občutkom svojega srca opravljali dela med ljudmi, vredna 

tistega, ki jim je namenil, da bodo prenašali moje novo sporočilo z dobrim okusom, ki izniči grenkobo 

sveta. 

59 Če menite, da je vaše poslanstvo križ, vam resnično povem, da je, toda jaz bom vaš "nosilec križa". 

Vse, kar storite za dobro sočloveka, vam bom povrnil, spremenjeno v svetlobo za vašega duha. Spomnite 

se Kristusa, ko se je poln slave in veličastva povzpel v nebesa, potem ko je dokončal svoje delo ljubezni in 

odrešenja. 

60 Molite, ljudje; v narodih se pojavljajo preroki in govorijo o mojem pojavljanju in moji navzočnosti 

med vami. Priznati jih morate, ker so moji glasniki. Toda naučite se jih razlikovati od lažnih prerokov, ki 

se bodo prav tako pojavili in govorili besede navidezne svetlobe, v resnici pa bodo vsebovale le temo. 

Tisti, ki so moji glasniki, bodo pripravili srca, prebudili narode, bili bodo moji popotniki, tako da boste, ko 

boste prišli v te kraje, našli rodovitna polja. 
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61 Vse, kar se dogaja zdaj, so vam v preteklosti že napovedali moji preroki. Toda kdo danes 

prepoznava izpolnitev tega, kar vam je bilo obljubljeno? Mnogi so zaspali, le redki so se prebudili, toda 

sredi teme te noči greha sveta sem prišel k tistim, ki so na videz spali, a so me pričakovali. 

62 Knjigo tretjega veka trenutno pišejo moja "zlata peresa" pod diktatom mojega ljubečega glasu. 

Angeli varuhi, ki vneto bdijo nad Očetovimi nauki, vodijo roko tistih, ki pišejo, da bi v Knjigo zapisali 

tisto, kar bo ohranjeno za prihodnje rodove - Knjigo ljubezni, Knjigo popolne modrosti, Knjigo, v kateri 

lahko berejo preprosti in učeni, majhni in veliki, vzvišeni in preprosti. Moja beseda bo meč, ki se bo boril 

in govoril o mojem prihodu v tem času, o načinu mojega sporočanja. Razsvetlila bo misli neizobraženih, 

prodrla v srca skalnih in razblinila njihove dvome. Moj nauk se bo še naprej širil od srca do srca in od ljudi 

k ljudem, razumeli, verjeli in ljubili ga bodo celo neizobraženi, nevedni, grešniki, pogani in malikovalci, 

ki bodo priznali mojo manifestacijo ljubezni. 

63 Počivajte in se veselite ob misli, da ste v tem času začutili Mojo navzočnost, saj ste že dosegli 

točko, ko se vaša duša odreka vsem odvečnim stvarem, da bi s popolnimi koraki hodila po poti, ki jo vodi 

navzgor. Spremljajte in molite za tiste, ki me ne slišijo, čeprav so bili poklicani. Usmilite se jih. 

64 V tretji dobi vam pravim: za zaslužitev Gospodovih darov je treba imeti zasluge. Mnogim izmed 

vas sem dal darove, ne da bi mi znali povedati, kakšne so vaše zasluge. Toda jaz, ki vse vidim, vem, 

kakšne zasluge ste si pridobili v preteklosti, da si zaslužite to, kar sem vam danes zaupal. Vendar naj se 

nihče ne hvali s tem razodetjem, kajti iz utemeljenega razloga duh ne sme razkriti svoje preteklosti mesu. 

65 Preljubi otroci, še naprej se zbirajte; če pa pride dan mojih navodil in se nosilec glasu enkrat ne 

pojavi, se ne bojte. Molite, notranje se pripravite, dvignite svojega duha k meni in v tistem trenutku bom 

na vas izlil svojo luč, svojo moč, svojo milost in svojo ljubezen. Če me boste iskali z duhom, vam bom 

govoril iz duha v duh. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 121  
1 Moja obljuba, da se vrnem k vam, je izpolnjena. Kot tat sem po prstih vstopil v tvojo spalnico in te 

zbudil iz spanja. Kdor me je, ko je odprl oči, zagledal in me prosil, naj mu pomagam vstati, je v svojem 

duhu in telesu začutil mojo moč in hitro vstal. Še enkrat vam pokažem ozko pot mojega zakona - pot, ki jo 

morate prehoditi vsi. 

2 Blagor tistim, ki so se pripravili, da sprejmejo mojega Duha, kajti iz njihovega notranjega svetišča 

bodo prihajale molitve za mir narodov zemlje. Pozneje bodo svoje soljudi naučili moliti na ta način, tako 

da jim bo prek te povezave uspelo slišati moj glas, ki se bo kazal v govorjenju prek navdiha, v svetovanju 

prek intuicije in v "maziljenju" (zdravljenju) prek daru ozdravljenja. Danes se moja luč sporoča prek 

glasovnih nosilcev, jutri pa se bom neposredno povezal z duhom vsakega, ki se notranje pripravlja. 

3 Mnogi mi pravijo: "Gospod, kdaj mi boš dal darove, kot jih imajo moji bližnji? - Jaz pa vam 

pravim: Vsi ste nadarjeni, vsi nosite svojo dediščino s seboj, čeprav se tega še ne zavedate. Ti duhovni 

darovi bodo prišli na dan, kolikor boste prodrli v moje učenje. Ko boste postali moji služabniki, bom 

vsakemu od vas pokazal njegove naloge in poslanstvo. 

4 V tem času ste mi pripravili skromno zbirališče, da bi me sprejeli, in razveselil sem vas s svojo 

navzočnostjo. Moja beseda je prišla polna dobrote in svetlobe, da bi vas povzdignila v življenje, da bi v 

njem zavzeli svoje pravo mesto. 

5 Ne bojte se tistih, ki zavračajo ali zanikajo moj prihod. Ravnajte nežno in bodite potrpežljivi z 

njimi. Moja pravičnost jih bo prizadela. Resnično, povem vam: tisti, ki so me najbolj zanikali in 

preganjali, bodo na onem svetu tisti, ki mi sledijo v najtesnejši bližini. spomnite se Savla, preganjalca 

mojega nauka, ki je nato postal moj učenec. Ti spreobrnjenci se vam bodo pridružili jutri. Če pa resnično 

želite najti vero, ne bodite nejevoljni, ko vam bodo rekli, da ste pri lažnem Bogu ali lažnem Učitelju. Prav 

tako se ne smete bati reči, da je bil Kristus z vami. Pripravljam vas na vse, kar vas čaka. Bodite pogumni 

in poslal vas bom v različne pokrajine, kjer bom izpolnil svojo besedo, ki pravi, da bo po enem od vas 

pokrajina dosegla mir in odrešitev, saj bo njegovo srce podobno srcu pastirja, ki ljubi in varuje svoje ovce. 

Poleg tega ljubezen, ki jo goji do soljudi, in žrtve, ki jih prinaša zanje, ne bodo brezplodne. 

6 Naj nihče ne pozabi teh besed, kajti tisti, ki zdaj še živi neznan med ljudmi, bo jutri opravil težko 

poslanstvo med človeštvom. 

7 Vašemu narodu pošiljam svoj mir. Sprejmite ga v svojem duhu in naj doseže druge narode. Vse jih 

blagoslavljam. Molite, da bi bil v srcih vseh ljudi mir. 

8 Čakam, da se človeštvo prebudi, da se bo spomnilo, da obstajam; vsa svoja dela je opravilo pred 

mojimi očmi, zdaj pa se bliža ura, ko bo moja pravičnost naredila konec zlu. Prisluhnite mojim naukom in 

se vzdržite slabih dejanj. Očistite svoje telo in dušo, kajti če sem neskončno ljubeč kot Oče, sem 

neizprosen tudi kot Sodnik. 

9 Narodom na zemlji nikoli ni primanjkovalo duhovne svetlobe. Resnično, povem vam: ne le to 

ljudstvo je imelo preroke in glasnike, ampak vsem sem poslal glasnike, da bi jih prebudili. Na podlagi 

svetlobe in resnice njihovih naukov ter njihove podobnosti s tistim, kar sem vam razodel, lahko presodite 

njihove besede. Nekateri so živeli pred Mesijevim prihodom, drugi so delovali po mojem človeškem 

obstoju, a vsi so ljudem prinašali duhovno sporočilo. 

10 Ti nauki - tako kot moj - so bili profanirani, saj so bili, če ni bilo spremenjeno njihovo bistvo, 

pohabljeni ali skriti pred ljudmi, željnimi resnice. 

11 Gre za eno resnico in eno moralo, ki je bila človeštvu razodeta prek poslancev, prerokov in 

služabnikov. Zakaj imajo ljudje različne predstave o resnici, morali in življenju? 

12 Ta resnica, ki jo je človeštvo ves čas izkrivljalo, bo obnovljena in njena svetloba bo sijala s tako 

močjo, da se bo ljudem zdelo, kot da gre za nekaj novega, čeprav gre za isto svetlobo, ki je vedno 

osvetljevala pot razvoja otrok Moje božanskosti. 

13 Veliko je tistih, ki so umrli, ker so govorili resnico, veliko je tudi tistih, ki so bili podvrženi 

mučenju, ker niso želeli utišati glasu, ki je govoril v njih. 

14 Ne mislite, da so nebesa poslala samo tiste, ki so vam govorili o Duhu, ljubezni in morali; ne, 

poslala so tudi tiste, ki so vam dali dobre sadove znanosti, tisto znanje, ki v življenje ljudi prinaša 

svetlobo, ki jim lajša bremena in lajša stiske. Vsi so bili moji glasniki. 
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15 Obstajajo tudi drugi, ki ne prinašajo naukov o duhovni morali ali znanstvenih odkritij, ampak 

prinašajo sporočilo, ki uči čutiti in občudovati lepote stvarstva. So moji glasniki, ki imajo nalogo, da 

prinašajo veselje in balzam v srca tistih, ki so v stiski. 

16 Vsi so popili grenak kozarec, ko so spoznali nerazumevanje sveta, slepega za resnico, človeštva, 

neobčutljivega za lepo in dobro. Ko sem vam povedal, da se bo v tej dobi vse obnovilo, ko sem vam 

napovedal, da se bodo vsi vrnili na pravo pot in da bodo vsi moji nauki dobili svoj prvotni pomen, lahko 

verjamete, da se bliža čas duhovnega razkošja tega sveta, čeprav ne smete pozabiti, da bodo pred tem vsi 

obsojeni in očiščeni. 

17 Vsak zemeljski romar, ki nima miru v srcu, naj preživi nekaj trenutkov v senci tega "drevesa", in 

počutil se bo potolažen. 

18 Nad človeškim duhom lebdi tudi spomin na duha Elija kot Pastirja utelešenih in raztelešenih duš, 

ki neutrudno išče svoje ljubljene ovce na vseh poteh, da bi jih spomnil na njihovo nalogo in izbral tiste, ki 

mi bodo služili v tem času. 

19 Vsi ste bili pripeljani k meni prek Elija, toda ko ste prišli v mojo navzočnost in začutili Mojstrov 

sijaj, ste videli, kako so bile vse vaše žrtve in preizkušnje, skozi katere ste šli, uravnotežene, da bi v 

zameno slišali mojo Besedo. 

20 Resnično, povem vam, da je današnje ljudstvo podobno tistemu iz prve dobe. 

21 Izrael je bil dolgo ujetnik Egipta, iz katerega ga je osvobodil Mojzes. Na poti ljudem so stale ovire, 

sovražniki in nesreče, da bi preprečile njihovo odrešitev; toda njihova vera in vztrajnost sta prevladali, 

dosegli so vznožje gore Sinaj, kjer so slišali moj glas in prejeli Zakon. Tam so maliki padli in tema je 

odšla iz njihovih src, postala je svetloba v njihovem duhu, tako da so od takrat naprej verjeli le v pravega 

Boga pravičnosti in ljubezni, ga ljubili in mu služili. 

22 Življenje tega ljudstva se je kmalu spremenilo. Zakon, ki so ga pravkar prejeli, jim je obljubljal mir 

in blaginjo, Mojzes pa je s prstom pokazal na obljubljeno deželo kot oazo miru in zemeljske blaženosti. 

23 Štirideset let je trajalo prečkanje puščave, štirideset let je bil Očetov nauk njegovemu ljudstvu, da 

bi iz njegovih src vzklila ljubezen, kakor je voda vzklila iz skale, da bi jih naučil premagovati skušnjave in 

iz njihovih src izkoreninil nepoštene kulte; da bi jim pokazal, kako narediti prve korake na poti k višjemu 

razvoju, da bi jih očistil, preden bi zavzeli obljubljeno deželo, in da bi njihovi novi rodovi zgradili nov 

narod, ki bi temeljil na njihovih običajih in spoštovanju Stvarnika. 

24 Življenje v puščavi, čudeži, ki sem jih podelil svojemu ljudstvu, in boj so utrdili njihovega duha in 

ob ponovni svobodi so pozabili na svoje ujetništvo in duh Izraela se je znova dvignil. 

25 Preroki so bili tisti, ki so ljudem oznanili Mesijev prihod. Prav oni so ohranjali plamen upanja v 

srcih, kadar so se počutili manjvredne pod jarmom drugih narodov. 

26 Mnogi so z veseljem pričakovali prihod rablja iz Galileje, ki ga niso mogli prepoznati v Otroku, 

rojenem iz deviškega materinskega telesa ponižne nazareške žene v votlini blizu Betlehema. Medtem ko 

so nekateri čutili, da se je rodil njihov Odrešenik in Odkupitelj, so ga drugi od prvega trenutka zanikali. 

27 Triintrideset let sem živel med ljudmi. Vse to življenje so zaznamovali zgledi in nauki za 

človeštvo, saj se mi na tem svetu ni bilo treba ničesar naučiti. Ko so do mojega odhoda ostala le še tri leta, 

sem začel poučevati med ljudmi. Moja beseda se je slišala na ulicah, v vaseh, v hišah in na vratih 

tempeljskih dvoran; slišali so jo na gorskih vrhovih, v puščavi, v dolinah in na morju. 

28 Med množico so bili tudi tisti, ki so me sovražili, tisti, ki so se zaradi mojega nauka počutili 

obsojene na vsakem koraku, tisti, ki so videli, da so ogroženi njihovi položaji, ki so jih imeli po krivici. 

Oni so bili tisti, ki so na križu preganjali sodbo, obsodbo in smrt za tistega, ki jim je prinesel večno 

življenje. 

29 V Učiteljevem srcu sta bili bolečina in žalost, saj je vedel, kako dolgo pot bodo morali prehoditi 

tisti, ki so zanikali resnico in s katerimi je storil čudeže, ki jih prej ali slej nihče ni mogel storiti sam od 

sebe. 

30 Ko sem učencem naznanil, da bom kmalu odšel, jih je zajela neskončna žalost. Nato sem jim rekel, 

da bi jim vlil novega poguma: "Glejte, spet bom prišel in znamenja mojega prihoda bodo ta: Ko bodo do 

vaših ušes prišle govorice o vojni in bo pokvarjenost ljudi dosegla vrhunec, bo moj prihod blizu. Pred 

menoj pa bo prišel Elija, da pripravi pot." Po teh besedah je minilo več let, da so se uresničile. 1. 
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septembra 1866 se je Elijev duh razodel po pravičnem človeku, ki sem mu namenil in ga poslal, da bi 

oznanjal mojo navzočnost in bil predhodnik mojega duhovnega razodevanja med ljudmi. 

31 Ta človek je prejel božansko pooblastilo za ustanovitev sedmih zborov, ki naj bi preprosto 

predstavljali sedem pečatov, hkrati pa tudi navodilo, naj izobražuje misli izvoljenih, da bodo nosilci glasu 

božanskega Mojstra. 

32 Od takrat so vsi, ki so me prišli poslušat v tej obliki, slutili, da so služabniki, zaznamovani ali 

označeni kot otroci tistega ljudstva, ki se je od začetka združilo s svojim Gospodom in od Njega prejelo 

razodetja, čudeže, Njegove nauke in Njegov zakon. 

33 Vtisnite si ta nauk v srce in ga spoznavajte z ljubeznijo. 

34 Odvrzite vsako sebično misel in pomislite na svoje poslanstvo. To obdobje je za človeštvo 

pomembno in odločilno. Samo moj nauk, ki je nad človeškimi slabostmi, vam lahko razkrije, da je to čas, 

ko bo resnica uničila vsako laž in temo. 

35 To človeštvo, ki danes še vedno spi in je pozabilo na svojega Gospoda in celo na svojo dušo, se bo 

prebudilo ob glasu mojega klica. Najprej sem se razodel Izraelovemu ljudstvu - ne Izraelovemu ljudstvu 

po krvi, ampak temu, ki je po duhu in ki sem mu zapustil luč tretje zaveze. 

36 Iščem vas, ljudje, saj so med vami tisti, ki so mi bili zvesti. Ne morem vam še reči, da ste že 

izpolnili svojo nalogo, saj je pred vami še dolga pot. Našel sem vas predane zemeljskim dobrinam, ki se 

materializirajo v vašem sebičnem življenju. Kljub temu vam ne želim ničesar očitati, ampak vas le 

pozivam, da me poslušate, da bi se napolnili z mojo modrostjo in postali mojstri duhovnosti, za kar ste bili 

poslani. 

37 Odprite oči in naj se prebudi vaš duh, da se boste zavedali, da resnično živite v novem času in da 

ste priča izpolnitvi mojih prerokb. Takrat boste lahko z gotovostjo rekli, da sem prišel k vam v 

napovedanem času. Šele ko boste poznali bistvo moje besede, boste lahko pravilno razlagali dogodke, ki 

se dan za dnem dogajajo v vašem svetu. Toda to človeštvo, ki v svoji zaslepljenosti ostro razpravlja in ne 

vidi božanske luči, ki sije pred njegovim duhom, se ne zaveda časa, v katerem živi; če bi vedelo, bi 

bratomorne roke že ustavile svoje delo, prišlo bi do notranjega zbiranja in budnosti, molitve in 

spoštovanja, odpuščanja med ljudmi in kesanja. Toda nič od tega ni prisotno, vsak dan se med ljudmi na 

zemlji trgajo nove vezi ljubezni. Duhovnost in moralnost sta zavrženi, obstaja le brezčuten boj sovraštva, 

egoizma in lakote po moči, ki razkriva pomanjkanje notranje veličine v ljudeh. Sredi tega boja smrt vsak 

dan prinaša žetev življenja, njen neusmiljeni in nepopravljivi srp pa kosi plevel za plevelom. Vendar se to 

človeštvo, ki greši, posiljuje in oskrunja, srdito bori za preživetje, čeprav sebično in brez razmisleka, ali so 

sredstva, ki jih uporablja, pravična in humana ali pa so nasprotna. Zdaj vas sprašujem: Kaj počnete v tem 

času Božje pravičnosti? 

38 Res je, da še ni napočila ura, ko bi morali vstati in povzdigniti opozorilni glas. Toda vedeti morate, 

da je sedanji trenutek namenjen prav vaši pripravi, saj vas ta Beseda pripravlja na prihodnji duhovni boj, 

poklicala vas je in združila, da postanete ljudstvo miru, ki je sposobno odpreti vrata svojega srca, da 

sprejme tujca ali tujko, in vam zaupala poslanstvo glasnika, da to sporočilo razširite po vseh zemeljskih 

poteh. 

39 Povem vam, da pravi mir lahko pride le iz mojega Duha v človekovega duha in ta mir sem vam 

prinesel v tem razodetju, da bi ga prinesli ljudem in narodom. Ali pričakujete, da bo svet sam ustvaril mir? 

- S kakšnim semenom bi ga lahko ustvaril, saj v njem ni čustev ljubezni, pravičnosti ali usmiljenja? 

40 Sami presodite svojo odgovornost, ljubljeni ljudje, ne pozabite, da je en dan, ki ga zamudite, en 

dan, za katerega odložite prihod te dobre novice v srca svojih soljudi, da je en izgubljen pouk en hlebec 

kruha manj, ki ga lahko ponudite ljudem v stiski. Delajte z ljubeznijo in kmalu bo med ljudmi zavladal 

mir. Toda ne pozabite, kar vam pravim: ne smete zamenjati mojega miru s tistim, ki ga želijo podpisati 

narodi, saj ne bo mogel trajati. To bo lažni mir, ki bo uničil samega sebe, ker nima semena ljubezni, ki je 

spoštovanje in bratstvo, ker temelji na strahu pred drugimi, lastnih interesih ali materialnih koristih. Pravi 

mir je tisti, ki se z neba spusti v srca ljudi in se od tam širi v delih pravičnosti in ljubezni. Sporočam vam, 

da ta mir, ki prihaja nad narode, ni resničen, in če želite to prerokovati, lahko to storite z gotovostjo, da ne 

boste prevarani. Pravim vam: Da bi se med ljudmi vzpostavil mir mojega kraljestva, je treba najprej 

izbojevati vojno doktrin, verskih skupnosti in ideologij. Soočenje, v katerem bodo nekateri nasprotovali 

mojemu imenu in moji resnici lažnim malikom drugih in v katerem se bo ena doktrina borila proti drugi - 
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to bo nova bitka, duhovna bitka, v kateri bodo lažni bogovi, strti s piedestalov, padli in vsaka laž, ki ste jo 

imeli za resnično, bo za vedno razkrita. Potem boste videli, kako se iz kaosa zmede in teme svetleče dviga 

resnica. 

41 Kraljeva zvezda vam s svojo svetlobo daje predstavo o tem, kaj je resnica. Njegova svetloba sveti 

podnevi, in ko izgine, se začne noč. Nato človek s pomočjo svoje znanosti in elementov iste narave odkrije 

svetlobo, s katero lahko razsvetli nočno temo, vendar je tako šibka, da izgine in propade takoj, ko se 

ponovno pojavijo žarki kraljevske zvezde. Uspelo vam je ustvariti svetlobo v noči, toda kdo lahko s svojo 

znanostjo zakrije sončno svetlobo in povzroči temo podnevi? - To lahko storim samo jaz, da bi vam dal 

znamenje svoje moči, tako kot sem edini, ki lahko ustvarim pravo svetlobo in jo po svoji volji tudi spet 

skrije. Tudi na duhovnem področju sem edini, ki lahko omogoči, da luč resnice zasije tam, kjer vladata 

prevara in laž, da iz smrti nastane življenje, da iz sovraštva, zlobe ali zamere vzniknejo dobrodelnost, 

kesanje ali odpuščanje, da iz motenj razuma nastane razum - z eno besedo, da se luč dvigne nad temo. Da, 

ljudje, luč moje resnice bo razsvetlila vaš svet in ta dolga duhovna noč, ki ste jo preživljali, se bo 

umaknila. Nekaj se je že začelo pojavljati, kot nova 

Zora; to je svetloba, ki vas je v tem času prebudila z besedami: Spremljajte in molite, prebudite svoje 

soljudi, ozdravite jih, da se bodo lahko dvignili v boj, in poiščite tistega, ki je zašel s poti. Bodite učenci 

svetlobe, da boste jutri, ko boste postali mojstri, posredovali nauke, polne svetlobe. Biti moj učenec včasih 

zahteva, da se žrtvuješ, toda povem vam, da je mir duše vreden več kot blaginja zemlje. Bodite resnični 

otroci luči, da bo vsaka vaša molitev kot zvezda na nebu vašega življenja in da bo molitev vseh, ki jo 

tvorijo vaše združene misli, kot svetloba zore. 

42 Elija osvetli poti in ovce se postopoma vrnejo na oviro. Ko sem prišel do vsakega srca, do ljudi, je 

Elija že navezal stik z vsemi. 

43 Pripravite se, učenci; nočem, da bi se vaše misli in razum, ko bo bolečina v človeštvu dosegla 

najvišjo stopnjo, zameglili kot s temnim plaščem. Želim, da bi se moji učenci znali dvigniti kot močni v 

uri preizkušnje in da bi sredi viharja znali slišati glas vesti. 

44 Otroci moji, v svoji nevednosti ali prestrašenosti mi pravite: "Gospod, če hočeš, da pridemo k tebi, 

zakaj dopuščaš, da nam skušnjave in nesreče prekrižajo pot?" Toda Mojster vam odgovarja: Ker preizkusi 

prinašajo svetlobo v vašo dušo - edini način, da vidite, in da bi pridobili znanje, morate videti. Razumite, 

da je v vašem duhovnem življenju še veliko za videti, saj ste kot otroci luči dediči moje resnice. 

45 Boste pionirji časa milosti, zato je vaša odgovornost zelo velika. Temelji tako velikega dela morajo 

biti trdni, da se bo na njih lahko dvignilo svetišče moje božanskosti. Razkrivam vam veliko o tem, kaj 

čaka to ljudstvo v prihodnosti. Tako me ne boste gledali večno skritega v skrivnosti. 

46 Poglobite se v mojo besedo, da bi se poduhovili, kajti če ne boste prišli do bistva tega nauka, lahko 

postanete žrtev novega fanatizma. Razumite, učenci, da pri spiritualizaciji ni prostora za fanatizem, 

predsodke, malikovanje ali vraževerje. Spiritualizem pomeni duhovno držo, spiritualizacija pomeni 

svobodo duše, saj se je tisti, ki jo doseže, osvobodil materialnega, osvobodil se je strasti mesa, živel je 

žrtvovanje in pravilno razumljeno odpovedovanje. Ljudje, ki ste me tako pogosto poslušali, že se bliža čas 

izpolnitve moje besede, vendar pri vas ne vidim nobenega razumevanja mojega nauka, kaj šele priprave in 

pravilne razlage naukov, ki sem vam jih dal. 

47 Sladko spiš v zaupanju v mojo ljubezen. Jaz pa vam pravim: Spremljajte in molite, da vas ne bo 

prebudila bolečina - ne bolečina, ki vam jo pošiljam, saj je nekaj, kar ni prišlo od mene. Bolečina izvira iz 

človeka zaradi njegove neposlušnosti. - Vse ti govori o meni in moji ljubezni: narava, zunanje življenje, 

notranje življenje, celotno stvarstvo, so kot kazalec, ki ti kaže neskončnost kot cilj, h kateremu moraš 

usmeriti svoje korake. Ali ob vsem tem ne pomislite na svoj konec? - Ali se ne zavedate, da je vsak dan, ki 

ga živite, korak, ki vas približuje domu duše? Poslušajte in razumite, kajti tam, kjer mnogi vidijo smrt, je 

življenje, kjer vidijo temo, je svetloba, kjer vidijo nič, je vse, in kjer vidijo konec, je večnost. Koliko ljudi 

je v svoji lahkomiselnosti podobnih majhnim otrokom, ki zaradi otroških iger ne razmišljajo o prihodnosti. 

48 Ljudje, ki imate v srcu svetlobo izkušenj tega življenja in v duši svetlobo, ki vam jo je zapustil 

razvoj v različnih življenjih na zemlji - zakaj se vaša duša ukvarja s tem, kar ji je nekoristno, in zakaj 

pogosto jokate zaradi razlogov, ki si ne zaslužijo vaše bolečine? 

49 Iščite resnico v vseh stvareh; ta je na vseh poteh, svetla in jasna kot svetloba dneva. 
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50 Pojdite in govorite o teh naukih svojim soljudem. Pokrajine že pripravljam, da sprejmejo veselo 

novico. Vidim pa, da se še vedno bojite soočenja, mnenja svojih sorodnikov. Nekateri se bolj bojijo svojih 

staršev ali bratov in sester kot sodbe svojega Boga. Se bojite njihovega mnenja, da ste v zmoti, da vas 

imenujejo izdajalci ali prevaranti? - Resnično, povem vam: v vašega duha sem položil dragulj takšne 

slave, da lahko ena vaša beseda prepriča tiste, ki se jih tako zelo bojite. 

51 Vidite, da so bogati sveta, učenjaki, mogotci, filozofi, znanstveniki, duhovniki različnih 

veroizpovedi in ljudje z močjo preveliki, in pravim vam: Ne potrebujete te veličine, da bi lahko govorili o 

moji resnici. Nič od tega ne potrebujete, da bi bili veliki, saj prava veličina, ki je veličina duha, ne 

potrebuje zlata, človeške znanosti ali nazivov. Kjer se duša ne izraža z ljubeznijo, ni prave veličine. Ali ne 

poznate vladarjev, ki danes sedijo na prestolu, jutri pa s seboj nosijo svojo bedo? Ali ne poznate 

učenjakov, ki popravljajo tisto, kar so prej razglašali za resnico? Ali niste nikoli videli lepe, občudovane in 

zaželene ženske, ki je pozneje hodila v krpah? - Zato ne zamenjujte večnih vrednot s prehodnimi 

človeškimi nečimrnostmi. 

52 Vzemite svoj križ in mi sledite. Nosite ga v svojem srcu in se ne bojte. Pojdite korak za korakom, 

puščajte mojo besedo v srcih kot svetlobno sled. Odpusti tistim, ki so te prizadeli. Če pa padeš in se ti 

bodo posmehovali, se ne oziraj, kajti zdaj bo Kristus, ki govori s teboj, v pomoč tistim, ki sprejmejo moj 

križ. 

53 Poslušajte ljudje, 1950 je že blizu in večna volja se bo uresničila. V tem času ne smete biti 

razdvojeni, saj ne poznate preizkušenj, ki se bližajo. Tu, kjer sem pripravil ljudstvo, da bo v tem času 

sprejelo mojo besedo, ne sme priti do zmede. Do takrat mora biti to ljudstvo združeno, njegovi moški in 

ženske pa bodo v svojem duhu dovzetni za moje zadnje oznanilo, v katerem bodo slišali moje zadnje 

besede, ki vam bodo govorile: Čakam te v nebesih! 

54 Če se boste tako pripravili, boste kmalu začutili svetlobo Mojega Duha, ki bo prihajala nad vas 

brez človeških posrednikov ali nosilcev glasu, ki bi učencem posredovali iz duha v duh. Do takrat boste 

tako očistili svoje pobožnosti, da bodo vaši soljudje presenečeni, ko bodo prepoznali duhovnost mojih 

novih učencev, duhovnost, ki bo pričala o notranjem kultu, ki ga izvajate. 

55 Takrat bo človeštvo spoznalo, da je čas, ki je bil prerokovan pred tisočletji, ko naj bi se zgodil moj 

povratek, sedanji čas, saj bodo ljudje lahko sami videli, da je Božanska svetloba izlita na vse meso in 

duha. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 122  
(razglašeno leta 1944) 

1 Ko boste poslušali mojo besedo, za nekaj trenutkov pozabite na neumnosti sveta, potem bo vaš duh 

zagledal svetlobo tega časa, ko se bo dvignila. 

2 Medtem ko so za mnoge ljudi te ure polne bolečine in smrti, so za vas polne miru in upanja. 

Vendar ne zaupajte preveč v svoje zasluge, kajti obiski lahko presenetijo tudi vas. Jaz sem tisti, ki sem 

vam dal ta mir, da se lahko udeležite mojega prikazovanja, prodrete v mojo besedo in prakticirate moj 

nauk. Dal sem vam čas, da ste slišali in razumeli moje nauke, vendar vidim, da vaše razumevanje ni 

preseglo zemeljsko-materialnega, zato niste odkrili pomena mojih naukov. V tem nerazumevanju ste 

podobni človeštvu, ki se, čeprav ima na vsakem koraku otipljive dokaze o moji pravičnosti, niti za 

trenutek ne ustavi, da bi razmislilo in tako razumelo pomen teh dogodkov. 

3 Želim, da odprete oči za resničnost časa, v katerem živite, da bi lahko molili za svet. Čas, ki je bil 

napovedan v drugih časih in v katerem se bo odvijal boj dobrega proti zlu, je sedanji čas. Učenci, ne ležite 

in ne spite v pričakovanju drugega obdobja. Vi ste otroci luči, ki jim razkrivam velike nauke, da bi bili 

bakla vere med ljudmi. 

4 Obrnite se na svoje soljudi, ki spijo glede duhovnih razodetij, in jih bratsko prebudite s prijaznimi 

besedami ter jih pripeljite do spoznanja, da je vzrok za čašo trpljenja, ki jo človeštvo prazni, v tem, da je 

bilo dovoljeno pozabiti na duha. 

5 Če ljudje resnično verjamejo, da se list drevesa ne premakne brez Božje volje, potem bodo čutili 

mojo navzočnost v vseh korakih svojega življenja. Nekateri bodo čutili, da prihajam kot Oče, drugi kot 

Mojster, tretji pa kot Sodnik. 

6 Prisilili ste me, da sem se spustil v vašo temo in vas iskal. Prisoten sem bil na vaših potepanjih, da 

bi se čutil v vseh dušah. Kot pastir, ki se spusti v najgloblje brezno, da bi našel izgubljeno ovco, sem se 

tudi jaz spustil v najtemnejšo sotesko, v katero so padli ljudje. Vi, ki me zdaj poslušate, morate resnično 

razumeti uro pravičnosti in povračila škode, v kateri živite. Če bi trmasto vztrajali v nevednosti, ne 

pozabite, da bi tema, ki ovija svet, postala še bolj nepremostljiva. Ne veste, koliko časa bi minilo, preden 

bi duše lahko prejele žarek svetlobe. 

7 Trenutno na zemljo pošiljam duše, ki jih lahko po Zakonu imenujem prvorojenci, saj pripadajo 

tistim, ki so prejeli moja prva razodetja. Ne bom vam povedal, kdo so, kje so in kaj počnejo, saj bi lahko, 

če bi jih spoznali, zapadli v malikovanje ali zmedo. 

8 Temu ljudstvu, ki iz dneva v dan bolj išče moje nauke, pravim, naj živi v edinosti, da se mi bo 

lahko na ta način približalo. Če se ne trudite, kako lahko postanete učitelji duhovnih naukov? 

9 Ljubezen je seme, ki vam ga zaupam, da ga posejete v svetu. Glejte, kako so polja neplodna, ni več 

bratstva, prijateljstva in spoštovanja. Seme, ki je vzklilo, sta sovraštvo in ambicioznost, katerih sadove že 

vidite: to so vojne, uničenje, trpljenje in smrt. 

10 Ali se vam ne zdi prav, da vas po obdobju, v katerem sem vam dal svojo besedo, Učitelj vpraša, 

kaj počnete v tej dobi, ko bi si morali narodi in ljudstva prizadevati za boljše življenje in se prenehati boriti 

drug proti drugemu? Kaj je vaše delo? 

11 Čeprav sem vam prišel dati, se ne zadovoljite samo s tem, da prejemate. Zapomnite si, da mir, ki 

vam ga dajem, ni namenjen samo vam, ampak tudi mnogim vašim soljudem. Ne stojte stran od velike 

bitke, razumite, da vas opremljam za vojake. 

12 Ali čakate, da svet vzpostavi svoj mir? S kakšnim semenom bi ga lahko uresničili, saj ima zdaj v 

dušah človeški zakon večjo težo kot Božji? 

13 Ne slepite se: v srcih ljudi ni ne ljubezni ne prizadevanja za duhovnost. Zato manjkajo temelji, ki 

bi potrdili njihov mir, domove, službe ali obliko čaščenja Moje Božanskosti. 

14 Kmalu bo na svetu zavladal mir, in ko se bo to zgodilo, se mi boste zahvalili, moje ljudstvo, saj 

boste mislili, da se je to zgodilo zaradi izpolnitve vašega duhovnega poslanstva. Tedaj vam bom rekel: 

odprite oči, ta mir, ki ga je dosegel svet, ne bo trajal, ker ni resničen. Uničil ga bom s svojim mečem 

pravice, tako kot uničujem vse, kar je lažno. Mir, o katerem vam govorim, bo navidezen, saj bo temeljil na 

medsebojnem strahu. Pravi mir ne more priti iz nepoštenih src, ampak bo prišel pozneje; iz nebeškega 

kraljestva se bo spustil v človeška srca. 
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15 Če želite svetu razglašati prerokbe, to lahko storite. Ne imejte pomislekov, saj vas ne zavajam. Če 

želite svojim soljudem povedati, da mir, ki ga bodo kmalu vzpostavili narodi, ni iskren, se ne boste 

zmotili, kajti jaz se ne morem zmotiti. Kmalu boste doživeli prihod tega, kar vam sporočam v tem letu 

1944. Vojna, ambiciozne materialne težnje se bodo končale, pozneje pa se bodo pojavile "vojne" religij, 

doktrin, ideologij in filozofij. Ta bitka duhovnega boja bo služila iskanju poti resnice. 

16 Tako se mora zgoditi, da človeštvo odpre oči, razkrinka lažne bogove in pretrga verige suženjstva. 

17 Ko se bo ta bitka končala, ko se bo vrnil mir in se bodo tisti, ki v ponižnosti molijo, vživeli vase in 

se pokesali, boste videli, kako se bo iz njihovih src kot vonj cvetja dvignila daritev, ki bo namenjena 

edinemu Bogu. 

18 Ta svet, osvobojen gobavosti, bom ponovno dvignil; tudi življenje bom dvignil iz smrti. Povzročil 

bom, da bodo iz sovraštva nastali sadovi sprave in iz neumnosti razum. 

19 Do takrat se še naprej povečujte tako po številu kot po znanju in kreposti. Dajem vam orožje, da se 

lahko trdno postavite in napredujete. 

20 Ta kotiček Zemlje, kjer živite, je ugoden za vaše poslanstvo. Podobna je "obljubljeni deželi" 

Izraelcev v prvi dobi. Toda ne ljubite zemeljskega bogastva, saj se morate spomniti, da so sovražniki 

mesto Jeruzalem zravnali z zemljo in da je bil porušen celo Salomonov tempelj. 

21 Vaša dežela je podobna tisti, ki je bila dana izraelskemu ljudstvu. Toda to ni bila domovina Duha, 

niti ni drugi Jeruzalem, saj duhovno mesto ni iz tega sveta. 

22 Še naprej bodite gostoljubni, kot je bil Abraham. Pripravite se, da bo tujec lahko sedel za vašo 

mizo in počival pod vašo streho. V svojih rokah nosite moj balzam ljubezni, da boste ozdravili bolnika, 

mu dali občutiti mojo tolažbo in mu povrnili zdravje. Ste ljudstvo, ki mu je ves čas govoril živi in nevidni 

Bog, pa tudi ljudstvo, ki je vedno dopuščalo vpliv malikovanja drugih ljudstev. 

23 Zdaj sem prišel, da vas osvobodim fanatizma in praznoverja, da vas spomnim na duhovno čaščenje 

vašega Očeta, da bi - ko se bodo narodi ozrli na to ljudstvo in se mu bodo približale velike množice - 

presenečeni našli med vami moralo, krepost in duhovnost. 

24 To lekcijo, ki sem vam jo dal, vzemite s seboj v svojem duhu, da vam bo služila za pripravo. 

25 Nihče ne nasprotuje ideji, da bi se moral vrniti na ta planet v drugem telesu, in ne meni, da je 

reinkarnacija kazen za dušo. Vse duše, ki jim je bilo usojeno živeti na zemlji, so morale iti skozi zakon 

reinkarnacije, da bi lahko dosegle višji razvoj in opravile nalogo, ki sem jim jo zaupal. 

26 Ne le manj razvite duše, tudi visoko razvite duše se morajo znova in znova in znova inkarnirati, 

dokler ne dokončajo svojega dela. 

27 Elija je največji od prerokov, ki so prišli na zemljo, vendar se je kljub velikim delom, ki jih je 

opravil, in velikim dokazom, ki jih je dal (da Bog obstaja), moral vrniti na ta svet v drugem času, v 

drugem telesu in z drugim imenom. 

28 Ta zakon ljubezni in pravičnosti je bil ljudem dolgo časa neznan, saj bi bili, če bi ga poznali prej, 

morda v zmoti. Kljub temu vam je Oče dal nekatera razodetja in znamenja, ki so bila pred tem časom luč 

za razjasnitev vseh skrivnosti. 

29 Preteklost vaše duše z njenimi različnimi obstoji na Zemlji vam je prepovedana. Resnico o 

reinkarnaciji sem vam razkril le zato, ker vam bo dala bolj realno predstavo o Božjem usmiljenju in 

pravičnosti ter v nepoštenih, grešnikih in tistih, ki brez potrebe zapravljajo življenje, vzbudila upanje na 

novo priložnost, v kateri bodo lahko popravili napake, ki so jih zagrešili. 

30 S tem razodetjem je ideja večne smrti ali večnega prekletstva za vedno uničena, zato duša in 

človeško srce, takoj ko dojameta to resnico, vzhajata in hvalita božansko dobroto. 

31 V prejšnjih časih vam to ni bilo razodeto, ker niste bili dovolj zreli, da bi to razumeli; in če ste to 

zdaj spoznali, a še vedno nimate jasnejše predstave o tem, kdo ste bili, je to še en dokaz, da še niste daleč 

napredovali. 

32 Ko bodo ljudje ljubili in znali odpuščati drug drugemu, ko bo v njihovih srcih prisotna ponižnost in 

ko bodo spoznali, da duh prevladuje nad materijo, ne bodo ne telo, ne svet in ne strasti tisti, ki tvorijo 

gosto tančico, ki vam preprečuje, da bi videli pot za seboj ali pred seboj. Nasprotno pa bo "meso", ki se bo 

poduhovilo z mojim naukom, kot služabnik - poslušno navodilom vesti - v nasprotju s tem, kar je danes: 

ovira, past, preveza pred očmi duha. 
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33 Zdaj se čudite, ko doživite začetek daru vida, ki vam omogoča, da vidite nekaj iz preteklosti, ali 

vam razodene prihodnost, medtem ko vam z gotovostjo povem, da bi moral biti ta duhovni vid stalno 

prisoten kot vid vaših telesnih oči med življenjem na zemlji. 

34 Potrebno je hoditi malo dlje po moji poti, da boste dosegli te višave in da se bo vaša duša, medtem 

ko bo žanjela vse sadove svojih preteklih izkušenj, osvobodila, se veselila in gradila v svojem lastnem 

bitju. 

35 Razmislite: Če je v vaši duši že veliko svetlobe, bi moralo biti v vašem srcu veliko miru. 

36 Ne poslušajte tistih, ki vas želijo ustrahovati, ker raziskujete to, kar je povezano z duhom, saj so to 

tisti, ki želijo še naprej dremati v spanju nevednosti. 

37 Številnim delom svojega materialnega življenja ste dali večji pomen kot tistim, ki zadevajo vašo 

dušo, zato ste ustvarili obrnjen in nesnoven svet. Toda prišla je ura, ko se boste začeli živo zanimati za 

tisto, kar je bistveno za vaš obstoj, in ko se bo to zgodilo, boste svojemu obstoju dali življenje in pravo 

lepoto. 

38 Vendar vam moram povedati: tudi če življenje na tem svetu doseže višave kreposti in pravičnosti, 

tu ne boste našli svojega popolnega doma. Vaš prehod skozi to zemeljsko dolino je začasen in vam služi le 

kot lonček, šola, učbenik za razvoj vaše duše navzgor. 

39 V hiši vašega Očeta so drugi, višji domovi, ki sem vam jih pripravil za bivanje. 

40 Blagor tistim, ki ob premišljevanju teh besed verjamejo vanje in uredijo svoje življenje za dobro 

svoje duše, saj bodo v večnosti obrodili sadove teh besed. 

41 Preljubi ljudje, z gotovostjo bi lahko rekli, da je bilo vse, kar se je zgodilo na tem svetu, 

napovedano ali prerokovano v prejšnjih časih. 

42 Beseda, ki jo je človek slišal skozi usta mojih prerokov, je bila moj glas. Niso govorili po lastni 

volji, ampak po božji volji. 

43 Pravo razlago svojih napovedi, napovedi in obljub vam dam, ko doživite, da se moje besede 

uresničijo ob pravem času. 

44 Koliko različnih razlag ste dali božjim razodetjem! Resnico ste spoznali šele, ko sem dovolil, da se 

moja beseda uresniči. Mnoge prerokbe so se že uresničile, druge se trenutno odvijajo pred vašimi očmi, 

tretje pa še čakajo na svoj čas. 

45 Še vedno usposabljam in pošiljam nove preroke, po katerih vam bom razodeval velike čudeže, 

hkrati pa vam bodo oznanjali prisotnost ali bližino tistega, kar vam je bilo nakazano v preteklih časih. 

46 Stare prerokbe bodo potrdili novi preroki. Vsi, ki v sebi čutite ta dar, molite, opazujte in se 

pripravite, da boste govorili samo resnico. Če to storite, boste videli, da bodo nekateri potrdili napovedi 

drugih. To se je zgodilo, ko so preroki iz preteklosti izpolnili svoje poslanstvo, čeprav so nekateri prišli v 

eno, drugi pa v drugo obdobje. 

47 Ne skrbite, če včasih ne razumete, kaj ste prejeli po navdihu ali kaj govorijo vaša usta. Tudi stari 

preroki pogosto niso mogli razumeti, kaj govorijo njihova usta. 

48 Na tiste, ki bodo sprejeli vaše pričevanje, bom izlil svojo luč in ob pravem času bom uresničil vse 

vaše napovedi. Gorje tistim, ki ne govorijo resnice, saj bodo tudi oni ob svojem času odkriti. Takrat ne 

bodo našli ničesar ne v svojem telesu ne v svojem duhu, s čimer bi lahko oprali svojo sramoto in plačali 

svoj dolg. 

49 Kdo bo sodnik lažnih prerokov? Resnica, kajti to je svetloba, ki prek vesti doseže ta srca. 

50 Resnica vedno išče čista srca, da bi se lahko razkrila. Očistite svoje, da bo to luč v besedah, mislih 

in delih mojega ljudstva. 

51 S ključem ljubezni, ki ga imam, odpiram vaša srca. Ugotovil sem, da si se upočasnil; presenetil 

sem te, ko si počasi hodil po svoji življenjski poti. Prišel sem, da bi vam dal spoznati, da ste glasniki moje 

božanskosti. To vam govori Očetova beseda, ki je v drugi dobi postala človek. 

52 Ne le enkrat, ampak večkrat in na različne načine sem svojim učencem napovedal in obljubil svoj 

ponovni prihod. Napovedal sem jim čase, ki bodo naznanili moj prihod: Znamenja v naravi, dogodki v 

človeštvu, svetovne vojne, greh na najvišji stopnji razvoja. Da pa svet ne bi bil zaveden in me pričakoval 

kot človeka, sem jim dal vedeti, da bo Kristus prišel "na oblaku", to je v Duhu. 
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53 Ta obljuba je bila izpolnjena. Tu je Mojster v Duhu, ki govori svetu. Tu je Gospod miru in 

kraljestva luči, ki oblikuje neizmerno veliko skrinjo, v kateri lahko ljudje najdejo zatočišče in se rešijo kot 

v prvem času, ko je Noe naredil skrinjo, da bi rešil človeško potomstvo. 

54 Zaradi vašega napredka in vztrajnosti v mojem nauku vam bom v vsej preprostosti pokazal 

vsebino mnogih skrivnosti. Knjiga življenja, zapečatena s sedmimi pečati, je za vas inkognito, kajti šesti 

pečat je zdaj razrahljan in njegova vsebina osvetljuje vaš čas. Vse je bilo za vas skrivnost in ne želim, da 

bi bilo tako več. Povedal sem vam že, da je sedem pečatov sedem božanskih razodetij, ki sem jih dal 

ljudem, od katerih trenutno prejemate šesto, vendar vam še vedno manjka sedmo. 

55 Veste, da je Roque Rojas ustanovil sedem skupnosti, ki jim je dal imena pečatov, in da je bila šesta 

od njih simbolično podobna rodovitnemu drevesu, ki je pomnožilo svoje veje. Prav tako veste, da se je leta 

1866 začelo novo obdobje. Vendar še ne veste, kako urediti svoje ideje. Nekateri so želeli priti do bistva 

teh naukov, vendar je bila njihova razlaga napačna, saj je omejila in vključila večno in božansko v 

človeško in materialno. Toda preden se ta aberacija razširi, bom razpršil temo človeštva z lučjo svojih 

razodetja. 

56 Ta košček zemlje, po katerem stopate, sem pripravil tako, da se lahko moja božanska svetloba v 

tem času spusti na njegove prebivalce. Tu sem vas spomnil na Božanski zakon, ki sem vas ga kot Oče učil 

v prvi dobi. Tu sem vam ponovil svojo Besedo, ki sem vam jo dal kot Jezus, resnično Pesem Duha, in vam 

prinesel Luč Resnice, ki razjasni vsako skrivnost in pojasni vsako nerazumljeno lekcijo. 

57 Obnovil bom svoj tempelj, tempelj brez zidov in stolpov, saj je v srcu človeštva. Babilonski stolp 

še vedno ločuje človeštvo, vendar bodo njegovi temelji v srcih ljudi porušeni. Tudi malikovanje in verski 

fanatizem sta si zgradila visoke stolpe, vendar so šibki in se bodo morali zrušiti. Resnično, povem vam, 

moji zakoni - tako božanski kot človeški - so sveti in sami bodo sodili svetu. Človeštvo ne verjame, da je 

malikovalsko, vendar vam resnično povem, da še vedno časti zlato tele. 

58 Sem Duh, sem Božanstvo in Svetloba. Prebudite se, odprite oči, glejte me in slišite moj glas. 

Povezava, ki jo imate danes z Mojim Duhom prek človeškega posredovanja, ni najbolj popolna, zato se bo 

začel čas komunikacije med duhoma, ko boste slišali glas svojega Očeta. 

59 V tej drugi dobi sem srečal slepega in mu dal vid, hromega sem usposobil za hojo, mrtvega sem 

obudil. Sedaj vidim v svetu še večje opustošenje, saj vidim na tisoče slepih, gluhih, gobavcev in duhovno 

mrtvih. Čeprav prihajam k vam s pravičnostjo, prihajam k vam tudi poln ljubezni, saj vas nikoli ne bom 

prenehal imeti za svoje otroke in vas bom vedno imel za majhne otroke. 

60 Ljudje, ali mi boste sledili po poti, ki sem vam jo že zdavnaj začrtal s svojimi deli in zgledom? Res 

je, da je na njej pot žrtvovanja, a na koncu je "obljubljena dežela". Tudi v tem času vas ne bom zaslepil z 

lažnim bliščem človeškega bogastva. Mojster vam bo pokazal le sijaj kreposti. "Moje kraljestvo ni od tega 

sveta," sem vam rekel - od tega sveta nečimrnosti, sebičnosti in laži. Resnično, povem vam, kraljujem v 

popolnosti. 

61 Zadnji člen verige, ki ga bo sestavljalo 144.000 označenih, bo leta 1950 prejel božansko znamenje 

na svojem duhu. Iz njih bodo med narodi izšli glasniki, preroki in učenci, ki bodo s svojimi navodili, 

molitvijo in zgledom prinesli človeštvu seme novega življenja. 

62 Beseda, ki jo trenutno poslušate, bo prenehala in tudi blaženost, ki jo doživljate danes, ko jo 

poslušate, se bo končala. Če še vedno želite duhovno uživati v moji navzočnosti, kot to počnete zdaj, bo 

dovolj, da se potopite in v molitvi prosite za mojo ljubezen. 

63 Ne mislite, da me ni več, ker me ne boste več slišali prek teh glasnikov, da me ni, in ne smete 

izgubiti strahospoštovanja in pripravljenosti, ki ju imate danes, ko poslušate mojo besedo. Vedite, da vas 

bom spremljal, kamor koli boste šli, da bom opazoval vaše delo v svojih vinogradih in se posvetoval z 

vašo vestjo o vsakem vašem koraku. 

64 Na to vas pripravljam, ker vem, da se bodo po tem pripravljalnem času dvignili lažni glasniki in 

razglašali, da Mojster še naprej daje svojo Besedo v tej obliki, in želim, da se osvobodite te zmede, ki jo 

bodo povzročili tisti, ki mislijo, da so budni, a v resnici spijo, in ki v prepričanju, da služijo meni, v resnici 

služijo sebi. 

65 Sporočam vam, da bo ura, ko se bo končala ta zveza, ura razodetja za to ljudstvo, kajti vsak od vas 

bo takrat razkril tisto, kar nosi kot seme v svojem srcu in napredek v svojem duhu. Tako bo vidno 

nagnjenje vsakega posameznika, njegovo razumevanje, njegova poslušnost, njegova duhovnost. 
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66 Vem, da bodo nekateri oskrunili moje odloke, zato se bodo ustavili v svojem razvoju in padli v 

zmoto ter tako zaustavili napredovanje poslanstva, ki so ga začeli. Toda čez nekaj časa se bo spomin na 

mojo besedo, moje nauke in moje prerokbe, v katerih sem vas opozoril na vse, kar naj bi se zgodilo, iz 

duha ponovno dvignil v zavest in povzročil, da se bodo tisti, ki so se od nje ločili, vrnili na pot poslušnosti. 

67 V tem trenutku nihče ne pove: "Gospod, ne bom ti obrnil hrbta, ne bom te ubogal." - Ne 

obljubljajte Mojstru tistega, česar mnogi med vami ne bodo izpolnili. 

68 Spremljajte in molite, osvobodite svoje srce materializma, očistite ga sebičnih interesov in strasti. 

Učite se mojega nauka, da v tej uri ne boste ravnodušni in da boste naslednji korak naredili s pogumno 

pravičnostjo. 

69 Ne zahtevam od vas, da dajete zaobljube, zahtevam od vas, da izpolnite svoje poslanstvo. 

70 Hranite mojo besedo v skrivnostih svojega srca, da me jutri ne boste zanikali s svojimi deli ali 

besedami, češ da vas nisem opozoril na to, kar dobro veste, da sem vam že neštetokrat ponovil. 

71 Nekateri v globini srca pravijo: "Učitelj, ali se Ti bomo lahko odrekli, čeprav si nas prišel obudit v 

resnično življenje?" 

72 Pravim vam, da si še ne morete popolnoma zaupati, ker sta vaša ljubezen in vaša vera še majhni. 

73 Vztrajno se morate učiti mojih naukov, da se bodo razvile vaše kreposti, in ko bo prišla ura 

preizkušnje, ki se že približuje, boste imeli na voljo mojo besedo in ne boste niti za trenutek obupali. 

74 Poglejte, učenci, s kakšno ljubeznijo vas pozivam, da se pripravite. Če boste jutri padli, ne boste 

mogli reči: Gospod nam ni dal nobenih namigov o svojem odhodu. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 123  
1 Moja beseda se neizčrpno izliva na vas. Jaz sem Kristus, ki sem živel med ljudmi v drugi dobi in ki 

ponovno prihajam k vam, da bi pričal o sebi, izpolnil svojo obljubo in besedo; takrat sem s svojimi deli 

potrdil zakon, ki ga je Oče narekoval Mojzesu, ki ni ravnal po svoji volji ali po volji ljudi, ampak po volji 

Večnega; zato vam pravim: če nisem odpravil, kar je govoril Mojzes, tudi zdaj ne bom odpravil, kar sem 

vas učil v Jezusu. 

2 Jaz sem z vami, saj sem to obljubil in oznanil svojim učencem, ko so me ob neki priložnosti 

obkrožili in so me vprašali takole: "Učitelj, rekel si, da boš odšel, potem pa se boš vrnil. Povej nam, kdaj 

bo to?" Videl sem, da so se zaradi svoje preprostosti in želje po znanju spraševali o skrivnih načrtih 

svojega Gospoda. Kljub temu sem jim ljubeče govoril: "Resnično, ni daleč dan, ko se bom vrnil k ljudem," 

in jim dal razumeti, da bo moja navzočnost takrat v Duhu, hkrati pa sem jim napovedal znamenja, ki bodo 

naznanila moj naslednji prihod. Ta znamenja bodo vojne, kaos in veliko trpljenje po vsej zemlji. Resnično, 

povem vam, prav takšen, sredi kaosa, je bil moj prihod v tem času. Tukaj sem, ljudje, s sporočilom 

svetlobe in miru za vašo dušo, iz katerega bom zdaj naredil (duhovno) skrinjo, v katero bodo vstopili vsi 

verni ljudje, ki se želijo rešiti, in kjer bo človeštvo našlo zatočišče. Ta skrinja bo trdno zasidrana zaradi 

vere, upanja in ljubeznivosti tistih, ki mi sledijo, in bo duhovno podobna tisti, ki je bila zaupana Noetu, ko 

so se sprožile sile narave. 

3 V katerem času živite? Razmislite o tem in se zavedajte, da sem vam dal svoj nauk v treh 

obdobjih. Prvi je bil zakon, drugi ljubezen, tretji, ki je sedanji, pa ustreza modrosti. 

4 Z vami je že od nekdaj en sam Duh, ki je Moj. Če pa sem jo razkril v treh različnih fazah, si 

zapomnite, da so oblike, v katerih se razodevam v vsem stvarstvu, neskončne in hkrati popolne. 

5 V prvem času ste spoznali Očeta kot Sodnika in Zakonodajalca. V drugem času sem "svojo 

besedo" v Jezusu spremenil v človeka in njegova beseda je govorila z božansko resnico. Kristus je 

"Beseda", isti, ki je ljudem rekel: "Kdor pozna Sina, pozna Očeta." Zdaj ste v tretjem času, v katerem na 

vas izlijem svojo modrost. 

6 V izpolnitev svoje obljube sem prišel v duhu, na simboličnem "oblaku", ki ga tvorijo vaše duše, ko 

se dvignejo k meni, in gradim pravi tempelj v srcih ljudi. 

7 Ko me slišite prek teh glasilk, ne mislite, da se Moj Duh naseli v tem majhnem in nečistem telesu. 

Povedal sem vam že, da je to vaš organ intelekta, na katerega se spušča žarek moje svetlobe, ki je božanski 

navdih, ki je modrost in ljubezen. 

8 Spoznajte čudež te komunikacije in se zavedajte, da skozi organ razumevanja teh neizobraženih 

bitij in njihovih ustnic prihaja Beseda, ki razsvetljuje nevedne in 

grešnika, da bi v njegovem srcu vzpostavil dom, vreden Boga, in mu dal ključ vere, ki odpira vrata k 

modrosti. 

9 Z neskončno potrpežljivostjo sem čakal na čas, ko vam bo razvoj vaše duše omogočil, da boste 

razumeli mojo komunikacijo prek organa uma nosilca glasu kot pripravo na popolno združitev med mojim 

in vašim Duhom. 

10 Zato nosilec glasu izgovarja Mojo Besedo, ne da bi se njegovi možgani utrudili ali da bi mu grlo 

hripnilo. Kajti jaz sem tisti, ki premika te ustnice, da bi moj klic dosegel ljudi. Vabim jih, naj si odpočijejo 

v senci drevesa življenja in jedo sadove večnega življenja. 

11 Spet nosim svoj križ, saj moram iti svojo pot med grehi, nečastmi, prešuštvi, materializmom, 

posmehom in dvomi, če upoštevate, da se razodevam po bitjih, ki ne znajo vedno očistiti svojih misli in 

srca, in da po drugi strani predstavljam svojo pojavnost in svojo Besedo ljudem vseh prepričanj in 

notranjih stanj. Zasluga pa je prav v tem, da iz teh kamnov priteče voda, ki je zaupanje in ljubezen ljudi 

drug do drugega. Zato vam pravim, da hodim korak za korakom skozi množico in nosim svoj križ na 

ramenih. 

12 To je čas, ko se duša prebuja v novo življenje, kot ko se zbudi majhen otrok, ki joka, vendar 

njegov jok hitro umirijo starševske nežnosti. 

13 Kaj bi storili, če bi imeli življenje le v telesu, smrt pa v duši? Kakšna dela, vredna mene, bi lahko 

opravljali in kakšno upanje na nesmrtnost bi lahko potem gojili? Koliko "mrtvih" sem obudil v tem času in 

koliko "slepih" je zagledalo mojo luč! 
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14 Prebudite se v polnosti, postanite posestniki moje svetlobe, vendar ne le zaradi moje ljubezni, 

temveč tudi zaradi vašega truda in volje. Vživite se v nauke, ki vam govorijo o večnosti; to so žarki 

svetlobe, ki jih potrebuje vaša duša. Med nebom in zemljo so vezi, ki jih greh in človeška hudobija ne 

moreta pretrgati. Ena od teh vezi je moja duhovna povezanost z vami. 

15 Moj križ ni težak, vendar se morate vedno zavedati, da vsako duhovno delo zahteva žrtev. Bil bom 

kot neutruden romar, ki vas spremlja vsepovsod, dokler ne pridete varno v obljubljeno deželo. 

16 Nisem vas zaslepil z bleščanjem zlata ali s sijajem liturgičnih obredov. 

17 Moja ljubezen je dar, ki vam ga ponujam, moja beseda pa je najboljši zaklad. Ponižno ponujam 

vaši duši, kar imam zanjo, kajti "moje kraljestvo ni od tega sveta". 

Svet." 

18 Ljudje, ki me poslušajo, so resnični Izraelci, vendar ne po rasi, temveč po duhu, in še naprej jih 

pošiljam na zemljo, da bi bili kot vez med mojim duhom in duhom človeštva. 

19 Med tem duhovnim ljudstvom je 144.000 od mene označenih ali zaznamovanih, da bi bili luč, ki 

osvetljuje pot veliki množici, kakor je bilo v prvi dobi, ko je Izrael prečkal puščavo, Levijevo pleme. 

Tvoje pokanje te je hkrati s kesanjem očistilo in tvoja ponižnost te je naredila vrednega. Tako hodite čisto 

po svetu in zagotavljam vam, da je vaše zemeljsko potovanje kot dež, ki prinaša sadove, da bi moje seme 

vzklilo v srcih vaših soljudi. 

20 Velik bo vaš trud, kajti srce ljudi je iznakaženo zaradi hudobije. Toda nič vas ne bo presenetilo, saj 

vas bom pripravil na boj. 

21 Takrat sem vaša srca preplavila z ljubeznijo in mirom, zaradi česar ste se počutili zadovoljne in 

srečne. 

22 Nisem vam ponudil materialnega kruha, a ste bili v občestvu z mojim Duhom. 

23 Danes, ko se spominjate prve dobe, se spominjate, da so ljudje v času pomanjkanja prejemali 

mano, ki je bila hranljiva hrana, da množice ljudi ne bi poginile. Danes vas moja beseda hrani in podpira v 

dneh obiska. Kako pogosto ste se hoteli umakniti ali pobegniti, ker vam je primanjkovalo vere. Toda dal 

sem vam občutiti svojo navzočnost sredi puščave vašega življenja. 

24 Resnično, povem vam: Vedno sem z vami v vseh vaših preizkušnjah. 

25 Kdor ima vero, tudi če je majhna kot gorčično zrno, naj jo ohrani in naj raste. Blagor duši, ki ima 

vero! Koliko je takih, ki me iščejo, ne da bi vedeli, kako me najti, ker ne vedo, da me nosijo v svojem 

bitju. Koliko je takih, ki - čeprav sem jih razsvetlil - ne dosežejo navdiha, ker niso odprli svojih src, da bi 

uživali v tako dragocenem daru. 

26 Izrael, spet si moj poslanec. Obljubil sem, da se bom vrnil, in tu se je moja beseda uresničila. 

Svojo vrnitev sem vam napovedal med angeli in na oblaku. Če pa znate pravilno razumeti in razlagati, 

boste kmalu vedeli, kdo so angeli, o katerih sem vam govoril, in kaj je oblak, ki sem ga napovedal. 

27 Elija je pripravil vaše misli, ko vam je rekel: "Bodite pripravljeni, kajti prihod Mojstra je blizu in z 

njim boste doživeli čudeže, duhovno slavo in pomembne dogodke v vesolju." Toda le majhen del 

človeštva je pričakoval izpolnitev teh prerokb in se spraševal, ali je Gospodova navzočnost že neizbežna, 

saj so se znamenja že uresničila. 

28 Potem, ko se je Moj Duh razkril v tretjem obdobju, sem vas poklical enega za drugim, da bi potrdil 

vaše prepričanje, da je to čas Mojega povratka, in vas pozval, naj si duhovno prizadevate, dokler ne 

dosežete duhovnega zedinjenja z Menoj. 

29 Če pa vas bodo vaši bližnji zaradi tega, ker me poslušate in mi sledite, napačno presojali, če vas 

bodo obrekovali, se ne bojte. Zaprite ušesa za govorjenje in nesmiselne besede. Ne pričakujte, da vas bo 

svet razumel. Edini, ki lahko poteši vaše hrepenenje po modrosti, miru in ljubezni, sem jaz. Da pa bi to 

dosegli, se mi morate predati in dal vam bom mir in zdravje. 

30 Molite bolj z duhom kot s telesom, kajti za pridobitev odrešenja ni dovolj trenutek molitve ali dan 

ljubezni, ampak je potrebno življenje vztrajnosti, potrpežljivosti, velikodušnih del in izpolnjevanja mojih 

zapovedi. Zato sem vam dal velike sposobnosti in empatijo. 

31 Moje delo je kot skrinja odrešenja, ki vabi vse, da vstopijo vanjo. Kdor uboga moje zapovedi, ne 

bo pogubljen. Če se pustite voditi moji besedi, boste rešeni. 
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32 To seme, ki sem ga prinesel v srca, bo obrodilo sad in nahranilo človeštvo. Vendar vam pravim, da 

morate vztrajati, da bodo cvetela tista dela, ki še niso zacvetela. Kajti vse, kar izvira iz ljubezni in vere, 

raste. Vera, dobrodelnost in dobra volja bodo obrodile mnogokratne sadove. 

33 Hočem, da bi močni pomagali šibkim, da bi zdravi delili zdravje, da bi vi delili sadove svojih 

darov s svojimi brati in sestrami in da bi pri tem čutili, kako vaša duša napreduje in kako srečna je, ko se 

ukvarja z dobrodelnostjo. 

34 Ko se bo moja beseda končala prek glasnikov, boste vi, moji delavci, ponujali mojo besedo. Toda 

kako zelo se morate pripraviti na sprejemanje mojih navdihov! Čas, ki ste ga zagledali daleč naokoli, se že 

približuje. Zato mojih besed ne imejte za majhne, pa naj bodo še tako preproste in skromne. Vsak od njih 

ima božansko moč in moč, da potolaži in ozdravi številna srca. Ta moč bo prišla kot bleščeča luč za vse 

tiste, ki niso razumeli smisla bivanja in so od svojega življenjskega boja pričakovali rezultat, ki ga niso 

dobili, ker sem jih poslal delat v korist njihove duše in ne mesa. Moja preprosta in nežna beseda jim bo 

dala mir in jih pustila pri miru. 

35 Molite za narode, ki nimajo moje besede. Molite za narode, ki trpijo zaradi grenkobe vojne; molite 

za tiste, ki nimajo doma duhovnega miru - tudi za nezaščitene ženske, za moške, ki so neusmiljeno 

vpleteni v vojno. Molite, težka je ura, ki jo preživljate, in samo vaša edinost vas bo rešila. 

36 Vstopili ste v zadnje čase, in ko ti napredujejo, človeštvo razume, kako ga bremeni božja sodba, 

zaradi katere morajo ljudje temeljito preveriti vsa svoja dejanja. Toda sodba ne bo uničila človeka, 

nasprotno, rešila ga bo. In takrat boste vsi prišli k meni čisti in brez krivde kot bitja, ki so izpolnila 

zaupano jim poslanstvo. Samo prakticiranje ljubezni, kot ga kaže moj nauk, vam bo dalo pravico do 

najvišjega dobrega, ki je mir duha. 

37 Mariji, ljubeči zagovornici, ki bdi nad vami, sem rekel: Čakajte v potrpežljivosti, kajti ljudje bodo 

kmalu stopili na pot obnove in svoje misli usmerili k vam. 

38 Množice, ki prihajate poslušat mojo besedo, naj vas ne zmede pokvarjenost, ki vlada v tem svetu. 

Ko vidite, da je ideal ljudi človeška megalomanija, nečimrnosti in užitki, ki laskajo čutom, morate v svojih 

srcih zaneti hrepenenje po duhovnem vzponu. 

39 Navdihnil vas bom; zato sem izbral te skromne kraje, od koder vas kličem, da bi vas pripravil kot 

seme, ki bo - ko bo vzklilo na mojih poljih in se razmnožilo - uspelo preprečiti zlo, ki vlada na zemlji. 

40 Poslanstvo, ki vam ga zaupam, je poslanstvo ljubezni. Vendar se ne imejte za najčistejše na zemlji, 

ker sem vas poklical jaz. Ne pozabite, da še zdaleč niste osvobojeni greha. Vendar se zaradi tega ne čutite 

manj ljubljeni, saj so v mnogih primerih moji najbolj goreči učenci izšli iz vrst največjih grešnikov. 

41 Tem pripadate in jim zdaj pravim: Pojdite korak za korakom po poti ljubezni, vedno zaupajte 

vame, a vedno živite budno, kajti vsak trenutek se lahko v vašem bitju pokažejo slabosti mesa, s katerimi 

se morate boriti, dokler ne očistite svojega mesa in osvobodite svoje duše. 

42 Resnično, povem vam: ko se boste spreminjali, vam bom vedno bolj razkrival vse duhovne darove, 

ki jih imate. Zato ne zavračajte preizkušenj, ki vam jih pošiljam dan za dnem, saj so dleta, ki oblikujejo in 

gladijo vaše duše. Zavedajte se, da se boste po preizkušnji znova dvignili z večjo trdnostjo in zaupanjem 

vame in vase. Kaj bi se zgodilo z vojaki, ki se borijo za kakršen koli cilj, če se ne bi najprej pripravili na 

boj? Kaj bi se torej zgodilo z mojimi vojaki, če ne bi poznali pasti skušnjave, da bi jo zavrnili? Bili bi 

šibki, ob prvi težavi bi zavpili in se ob vsakem udarcu umaknili. 

43 Glejte, učenci, leto 1950, ko vam ne bom več govoril tako kot zdaj, je že blizu. Zato vam 

sporočam, da bodo množice, ki me bodo v zadnjih dneh poslušale, zelo velike, zato bo tudi to sporočilo 

spoznalo veliko ljudi. 

44 V svetu bo človek izkusil, da je Kristus na novo prišel med ljudi - ne več kot človek, ampak v 

duhu, in razumel bo, da imam novo obliko, v kateri se razodevam v vsaki dobi. 

45 Razumeti: Če sem takrat prišel, da bi vam zagotovil zasluge za vaše odrešenje, bodo zdaj zasluge, 

ki si jih boste pridobili sami, odrešile vas in z njimi boste odrešili svoje soljudi. Učenci, ki ste imeli 

Učitelja, ki vas je poučeval s tolikšno ljubeznijo, ali mislite, da je bila moja človeška smrt zaman in zaman 

tudi prelita kri? Resnično vam pravim - Ne! Kajti kri Božjega Jagnjeta, ki simbolizira božansko ljubezen, 

je še vedno sveža v zavesti vsake duše. Takrat, ko so me množice vodile na Kalvarijo, sem nosil križ; 

danes ga bo nosil vsak, ki me ljubi in mi ponižno sledi, jaz pa mu bom v oporo na žalostni poti in mu bom 

poslal angele varuhe, da mu bodo v smrtni uri dali luč in duhovno moč. 
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46 Če razmišljate, da sem v tem času, ko sem vam dal slišati svojo besedo, svojo navzočnost čutil na 

zahodu in ne na vzhodu, se ne pustite zmesti, saj ne iščem določenih točk na zemlji, temveč duše. 

47 Če mislite, da moja beseda ni imenitna, razumite, da govori Učitelj ponižnosti, preprostosti, in če 

boste prišli do bistva tega nauka, boste v njem kmalu odkrili pravo modrost. 

48 Še vedno ste slabo pripravljeni in še niste na vrhuncu bitke, kajti delo velikega dne se bo začelo 

šele konec leta 1950 in ne morete vedeti, kdaj se bo končalo. Tisti, ki bodo padli v boju, bodo slišali moj 

glas, ki jim bo rekel: Vaša duša ni padla, duhovno ste se dvignili, in če na zemlji niste prejeli časti za svojo 

žrtev, ne skrbite, kajti moje kraljestvo vas čaka, da boste iz njega videli, kako vaši otroci in učenci 

nadaljujejo vaše delo. 

49 Temu ljudstvu bodo nasprotovali pogani in farizeji, da bi ga ustavili, vendar se bodo ti isti 

podredili resnici, pravičnosti in ljubezni, ki izhajajo iz mojih besed. Držite se, ljubljeni učenci, kajti ko 

bodo množice prišle pred vrata obljubljene dežele, se bodo odprla v znak dobrodošlice mojemu ljudstvu, 

ki bo zmagoslavno prestopilo prag večnosti. 

50 Kako lepa je bitka, ki čaka moje vojake, kako pomembna in plemenita! 

51 Vi, moji poslušalci, se ne morete vreči v ta boj, ker se še vedno počutite šibki, vendar bom vedel, 

kako med vami najti seme, ki bo prineslo veselo novico vsem ljudstvom na zemlji. Ne bojte se, ne 

zahtevam od vas ničesar nemogočega in vas ne vodim v smrt. Spremljal bom vsak korak tistega, ki bo 

hodil po svoji poti v mojem imenu, in če bo njegova vera velika, bo v svoji duši odkril nepremagljive 

moči. Kdor pa me zanika iz strahu kot Peter ali dvomi vame zaradi pomanjkanja vere kot Tomaž, bo bolj 

nesrečen kot najšibkejši, počutil se bo neroden in potreben, moral bo zapreti ustnice in skriti roke, ker je 

pozabil, da je poln darov, in bo celo zanikal, da me je poslušal. 

52 Ne počutite se boljše od kogar koli, ker vam je bila dana milost, da me slišite v tem času. Vendar 

boste zagotovo vedeli, da je ta beseda, ki ste jo prejeli, tretja zaveza, ki sem jo zapustil vašemu duhu, in da 

sta bila doslej na svetu znana le prva dva dela te knjige - prvi del, razodet po Mojzesu in prerokih, in drugi 

del, ki sem vam ga dal po Jezusu. Niste pa imeli tretjega dela, to je tistega, kar vam je poslal Moj Duh v 

tem času. 

53 To so tri zaveze, ki skupaj sestavljajo zakon, ljubezen, modrost in večno življenje. 

54 Vidim, da mnogi med vami hrepenite po miru in vzponu ter izražate željo po življenju v 

duhovnosti in ljubezni; ta želja bo kmalu postala klic po duhovni osvoboditvi vsega človeštva. 

55 Zato vedno, ko me slišite napovedovati vzpostavitev kraljestva miru na vašem svetu, nestrpno 

sprašujete: "Kdaj se bodo te prerokbe uresničile, Učitelj? Kdaj bodo vsi ljudje končno zaživeli moralno in 

krepostno? Kdaj bomo videli vzajemno spoštovanje med starši in otroki ter med zakonci? Kdaj bomo spet 

videli nedolžnost pri otrocih, čistost pri devicah, pravičnost pri ljudeh, čast pri starejših, pravičnost pri 

sodnikih, velikodušnost pri vladarjih, z eno besedo: ljubezen med ljudmi? 

56 Blagoslavljam vas, ker začenjate hrepeneti po vsem, kar je dobro, lepo in resnično. Toda povem 

vam: če želite, da se čas do prihoda tega kraljestva skrajša, morate bdeti, moliti in se boriti. Za ta boj vas 

želim opremiti s telesom in dušo, kajti če ne nasprotujem temu, kar sem razkril v drugih časih, vam moram 

tudi povedati, da ne nasprotujem zakonom, ki vladajo naravi. Prinašam vam svojo ljubezen, da bi dosegli 

harmonijo z vsem, kar vas obdaja. 

57 Razumite, da Moj zakon ne odobrava nekoristnih stvari, vrlin, zlorab ali pretiravanj, tako na 

fizičnem kot na duhovnem področju. Zato vam vedno govorim, naj se potopite v kontemplacijo Zakona, 

da ne boste postali žrtev zmot, strasti ali fanatizma. 

58 Vi ste kamnoseki, s katerimi gradim tempelj duhovnosti, v katerem se bom osvežil in v katerem 

boste prejeli kruh večnega življenja. 

59 Izpolnite moje zakone na zemlji in ne boste imeli razloga za strah pred prihodom v onstranstvo. 

Tako kot ste ob prihodu zagledali svetlobo dneva in kot ste na zemlji čutili prisotnost svojih staršev, tako 

boste v "dolini", ki čaka na vašo vrnitev, čutili prisotnost svojega Gospoda. In ko boste prišli v moje 

naročje, boste slišali moj glas, ki vam bo rekel: "Preljubi otroci, tu je vaš Oče. Glejte me, spoznajte me, 

ljubite me in nato premišljujte stvarstvo, saj želim, da veste, da je vse, kar je moje, tudi vaše. 

60 Učenci, da bi vstopili v moje kraljestvo, morate prehoditi duhovno lestev, ki je pot, po kateri danes 

prebivate v enem in jutri v drugem bivališču, dokler ne pridete do bivališča popolnih duhov. Zavedajte se, 

kar sem vam povedal v drugi dobi: "V hiši mojega Očeta je veliko bivališč." 
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61 Molite torej in se obnavljajte, da bi se trpljenje umaknilo iz vaše sredine, in ko se osvobodite 

njegovega bremena, se posvetite delu duše, ki je v tem, da si prizadevate za moralno izboljšanje svojega 

življenja, tako da delate dobro in z ljubeznijo sejete pot svojim bližnjim. 

62 Blagor tistim, ki popravljajo svoje poti iz ljubezni do mene in da bi bili dober zgled drugim, saj 

bodo neomajno hodili po poti, ki sem jim jo pripravil. 

63 Vi, ki veste, da je bil Izrael v preteklosti ujetnik drugih narodov in da sem se ga usmilil ter mu 

poslal osvoboditelja, ste isti, ki zdaj iz vsega srca kličete, naj vas rešim iz sužnosti, ki jo trpite. S strahom 

me prosite, naj vas osvobodim vsega, kar vas zasleduje, ogroža in muči. Na vse to vam pravim isto, kar 

sem vam nekoč rekel: "Česa se mora bati tisti, ki je z menoj?" Ne oddaljujte se od mene in počutili se 

boste varne vedno in povsod. Če vas je strah, potem bodisi niste na pravi poti, če pa ste, potem ste postali 

šibki v svoji veri. 

64 Svoje življenje morate posvetiti ljubezni, služenju in delanju dobrega, da bodo vsa vaša dela 

usmerjena k plemenitemu cilju - tako na človeškem kot na duhovnem področju. 

65 V nikomer ne vidite sovražnika, v vseh ljudeh vidite svoje brate in sestre, to je vaše poslanstvo. Če 

boste pri tem vztrajali do konca, bosta na zemlji prevladali pravičnost in ljubezen, kar vam bo zagotovilo 

mir in varnost, po katerih tako hrepenite. 

66 Ali mislite, da mi manjka sočutja ali da ne čutim vaših stisk? Od kod ideja, da nekatere 

povzdigujem, druge pa ponižujem? 

67 Življenje je bitka, vendar svojih soljudi nikoli ne imenujte sovražniki in nikakor me ne prosite, naj 

razbremenim svojo pravico nad vašimi zatiralci. Molite za vse in vaša molitev bo svetloba in mir, ki se 

bosta iz minute v minuto širila po vsem svetu. 

68 Vzemite zgled, ki ga je dalo izraelsko ljudstvo pri prehodu čez puščavo, v njegovem duhovnem 

smislu, da ga bo moje novo ljudstvo v tem času izvajalo v praksi, pozneje pa ga bo posnemalo vse 

človeštvo. Čeprav je bilo izraelsko ljudstvo na trenutke šibko, sta njegova vera in vztrajnost na koncu 

prevladali in dosegli deželo, o kateri so sanjali. 

69 Njegovo dolgo popotovanje v iskanju življenja v svobodi, ljubezni in miru je bilo neprestani boj z 

nesrečami in življenjskimi preizkušnjami. Ti ljudje so doživljali lakoto, žejo, preganjanje in preganjanje s 

strani sovražnikov, ki so jih obkrožali, in so se morali boriti proti vsemu, da bi ubranili svoje življenje. 

Boriti so se morali proti drugim ljudstvom, ki so jim stala na poti in jim preprečevala, da bi dosegli deželo, 

ki je bila njihov ideal. 

70 Ti boji, ta boj z nesrečami so podobni tistim, s katerimi se soočate danes, da bi dosegli svoj ideal 

osvoboditve, razvoja navzgor in miru za dušo. Vendar še niste združili svojih sil, kot je to storil Izrael, da 

bi dosegli cilj, po katerem hrepenite, saj mnogi še vedno ne razumejo naloge, ki vam je bila zaupana, to je, 

da se z vso vnemo in brez prestanka borite, dokler cilj ne bo dosežen. 

71 Zdaj si prizadevajte za "obljubljeno deželo" v večnosti; tam boste našli mir, za katerega ste se 

borili na dolgi poti svojega življenja. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 124  
1 Ljudstvo, Izrael, dedič moje besede, pripravljam te, da boš tolažba človeštva. Poiščite duhovno 

uboge, bolne, utrujene, fizično in duhovno potrebne ter jim dajte ta duhovni kruh, ki prinaša moč in 

zdravje. 

2 V tem času milosti bom na vas izlil svojega Duha, da boste jutri pričevali o meni in širili glas, da 

se razodevam kot Gospodar, Oče in Sodnik, da me bodo moji otroci našli v obliki, v kateri me želijo iskati, 

kajti v meni so vse oblike manifestacij ljubezni. 

3 Elija, ki je Iskalec poti, poišče izgubljene ovce, da bi jih pripeljal k meni. Njegov tekmovalni Duh 

vas navdihuje, da govorite s popolnostjo in mu pomagate pri njegovem blagoslovljenem poslanstvu, da 

reši duše iz zmede, ki vlada v tem času. 

4 Samo vam, ljudem, je bilo razodeto to znanje - Elijevo veliko poslanstvo, njegove lastnosti in 

njegova popolnost. On bo vodil človeštvo in ga pripeljal k meni. Prav tako vam pravim, da ne pozabite na 

Marijo. Zatekajte se k njej, ki je božansko usmiljenje in dobrota. Vse popolnosti in lepote so bile večno v 

njenem duhu, človeštvo pa sem ji zaupal kot hčerko, nad katero je vedno bdela. V svojih stiskah se 

dvignite k njej, začutite njen mir in ljubezen. Oči, ki so pridobile sposobnost videti duhovne sfere z 

Zemlje, jo vidijo, kako se iz popolnosti spušča v vaš svet, poln milosti, in srca, ki so postala občutljiva po 

moji besedi, čutijo njeno navzočnost. 

5 Imate vse te darove milosti. Imate otipljive dokaze, tako da ne dvomite niti za trenutek. Vaš duh 

čuti, da je milost, ki jo je prejel, tako velika, da si želi, da bi ves svet slišal mojo besedo in da bi bila vsaka 

duša razsvetljena. Jaz pa vam pravim: Lahko delate v korist človeštva, za to sem vam dal velike darove. 

Sonce moje modrosti trenutno razsvetljuje vse ljudi, moja pravičnost, polna ljubezni, pa daje dušam vseh 

ljudi opazovati. 

6 Svet se sprašuje, zakaj je toliko nesreč, zakaj se greh množi in ni človeške roke, ki bi ga ustavila. 

Potem mislijo, da lahko samo višja sila, samo nebeški oče pomaga človeštvu, da se vrne k ravnovesju in 

zdravemu razumu. 

7 Vi, moji učenci, jim boste dali odgovor. Seznanite jih z mojim naukom ljubezni, ki lahko vsem 

tem bitjem povrne mir in jim ponudi novo obzorje, novo življenje, če bodo sledili mojim zakonom. 

8 Ustvarite svet miru in razumevanja v krogu svojih družin, živite in se razvijte v njem. Naj vaša 

dela govorijo o meni. Ne učite, dokler ne pride čas, ko boste za to usposobljeni; potem povejte tistim, ki 

vas slišijo, koliko miru ste našli v ljubezni do soljudi, kako blaženo je ljubiti svojega Boga, in razodevajte 

vse svoje izkušnje. 

9 Izrael, tvoje poslanstvo je služiti sočloveku. Kdo med vami je pripravljen ponesti sporočilo miru 

drugim narodom? Že zdaj so tisti, ki jim je namenjeno, da prejmejo veselo novico. Trpljenje, ki so ga 

preživeli, je doseglo tudi vas in vaša goreča molitev je olajšala mnoge žalosti ter jim prinesla mir in 

upanje. V teh narodih so se po moji volji pojavili pionirji, ki govorijo o spiritualizaciji in pripravljajo srca 

na prihod mojega dela, ki ga še ne poznajo. V vseh narodih bo znana moja beseda. Če bi me človeštvo 

poslušalo, bi se lahko nahranilo z enim samim mojim naukom, saj v njih širim svoje božansko bistvo in 

moja prisotnost se resnično čuti v vseh mojih manifestacijah. 

10 S svojo ljubeznijo sem napolnil praznino vaših src, v vas sem prebudil velike duhovne ideale, ki 

vas krepijo, in vaša vera je zmagala. Preizkušnje, ki so včasih bremenile vaša srca, se vam zdaj zdijo 

majhne in ste zadovoljni in srečni, ker ste me našli. 

11 Ljudje vas sodijo in v vas polagajo svoje upanje, a tudi ko dvomijo, njihov duh notranje priznava, 

da ste moji izbranci. Vaše poslanstvo je veliko, zato vedno molite in pazite, da boste pozorni na kraju, 

kamor sem vas postavil kot svoje učence. 

12 Trenutno govorim učencem tretjega obdobja, ki jih učim, naj iščejo duhovno bistvo, ki ga vsebuje 

ta beseda, kajti kdor odkrije njen pomen, bo lahko razumel božanski jezik. Ljubezen in resnica ne najdeta 

človeških izrazov, ki bi ju lahko izrazili v vsej njuni čistosti. Zato jih morate iskati v jeziku, ki presega 

človeško besedo. Vi ste učenci, ki začenjate razumeti, kaj je prava ljubezen. Ne ustavljajte se pri 

presojanju, ali je nosilec glasu določeno besedo izgovoril dobro ali slabo. Takšne zunanje malenkosti ne 

smejo biti ovira za vaš študij. To so napake, značilne za neusposobljene in preproste ljudi. Iz kraljestva 

ljubezni in usmiljenja sem prišel v svet, kjer je ljubezen nekaj tujega, in začel sem svoje učenje prek 
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neznanega, preprostega ljudstva, ki je živelo neopazno med ljudmi; vendar me je to ljudstvo poslušalo, še 

več, verjelo mi je. 

13 Če bi dal svojo besedo vsem narodom, bi jo večina zavrnila, ker nečimrnost materializma in lažna 

veličina ljudi ne bi sprejela nauka, ki govori o duhovnosti, ponižnosti in bratstvu. Svet še ni pripravljen 

razumeti ljubezni, zato vsi ne bi bili dovzetni za mojo navzočnost v tej obliki. 

14 Kakor je Kristus takrat poiskal votlino skale, da bi se rodil kot človek, tako sem danes odkril ta 

kotiček zemlje, ki je bil pripravljen me slišati in je podoben votlini in jaslim, ki sta tisto blagoslovljeno noč 

sprejeli Božjega Sina. 

15 Tu sem vas pripravljal v tišini; pozneje bo prišel dan, ko se boste morali odpraviti na pot, da 

pripravite poti, po katerih bo moja beseda dosegla vsa srca. Takrat bo svet očiščen trpljenja in moja beseda 

se mu ne bo več zdela kot tuj jezik, ampak kot nekaj, kar srce in duh zlahka razumeta in čutita. Dajem vam 

knjigo, ki govori o resnici in ljubezni, da jo boste lahko ponesli vsemu človeštvu. 

16 Na svetu ni ljudi, za katere bi vam lahko rekel, da vam ni treba iti, ker ne potrebujejo tega 

razodetja. Kateri narod lahko trdi, da je resnično krščanski - ne le po imenu, ampak zaradi svoje ljubezni, 

usmiljenja in odpuščanja? Kateri narod lahko dokaže svojo duhovnost? V katerem delu sveta se ljubijo? 

Kje ljudje dejansko sledijo Kristusovemu nauku? 

17 Resnično, povem vam, da imate moj zakon zapisan v knjigah, včasih v svojih mislih, vendar ga ne 

vidim uresničenega v vaših življenjih. Ne govorite mi, da to ni res, ker sem vas zaradi tega preizkušal, in 

ko je prišla ura odpuščanja, niste znali odpustiti krivice, ampak ste se maščevali. Ko je na vaša vrata 

potrkala roka v stiski, niste ljubeznivo ponudili pomoči, in ko se je bilo treba žrtvovati, da bi nekoga rešili, 

ste raje žrtvovali sočloveka, da bi rešili svoje življenje in dobrine, ki jih imate. Zato vam pravim, da 

človeštvo hrani mojo besedo le v zaprašenih knjigah. 

18 Če se vam zdi moja beseda zelo skromna, vam še enkrat povem: to je le zunanja oblika izražanja. 

Presegli boste vse človeške pojme in slišali glas Očeta v neskončnosti, ki govori nebeški jezik, ki vašemu 

duhu ne bo tuj, ampak znan, saj izvira iz Boga. 

19 Ali se zavedate poslanstva in odgovornosti, ki jo trenutno prevzemate? 

20 Naj se nikomur ne zdi moj nauk odtujen in njegov križ obremenjujoč, kajti resnično, povem vam, 

težje in utesnjujoče je življenje, ki ga živite v svetu. Moj križ ljubezni je najnežnejši od vseh jarmov. 

21 Pomislite, da me je vaš duh spremljal v treh obdobjih duhovnega razvoja in še vedno niste dosegli 

končnega cilja poti. Sledili ste mi prostovoljno, saj k temu nikogar nisem prisilil. 

22 Ko se je iz globin tvojega bitja dvignila tvoja izpoved, v kateri si Mi rekel: "Učitelj, ti si moj 

Gospod", je spregovoril glas tvoje vere in od tistega trenutka notranjega razsvetljenja si korak za korakom 

sledil moji poti, včasih padel in se nato spet dvignil, da bi Mi sledil. Kako radosten je duh, ki čuti breme 

svojega križa ljubezni. Samo tisti, ki se tega ne loti z ljubeznijo, se bo v zadnjem trenutku svojega 

življenja izkazal za nezadovoljnega in zaskrbljenega ter bo v svoji nerazumnosti včasih bogokletno 

obrekoval svojega Gospoda in tako ravnal kot razbojnik, ki je bil križan na Golgoti po moji levici. To 

zemeljsko življenje je le priprava, stopnja za dosego resničnega življenja. 

23 Moj nauk je zakon, ki vas uči živeti v harmoniji z duhovnostjo in naravo. Kljub luči, ki ti sveti v 

mislih in ti kaže varno in pravo pot, včasih potočiš solze, ker se občasno oddaljiš od zakona, in takrat te 

tvoja vest sodi in kaznuje. Kadarkoli se spopadeš z naravo in kršiš njene zakone, te takoj začne preganjati. 

Vendar bi bili krivični, če bi rekli, da se ji je maščevala, saj sem v naravi, kot sem v vsem. Če bi želeli 

padati v brezno, kako bi se lahko izognili bolečini padca? 

24 Začutite, kako duhovno prečkate neizmerno puščavo; za njo je bivališče miru, popolnosti in 

svetlobe, ki je obljubljeno vašemu duhu. Razmislite o oddaljenem, grešnem mestu, kako daleč je. Danes 

ste osvobojeni verig, saj ste se končno osvobodili suženjstva strasti. Idoli, ki ste se jim klanjali, so ostali 

daleč za vami, brezčutni in mrtvi. Pozneje jih bodo s piedestala strmoglavili drugi, ki bodo prišli za vami. 

Če pa te bodo sovražniki zasledovali, jim bo rešilno morje zaprlo pot, da boš varno prišel do konca svoje 

življenjske poti. 

25 Kdo bi se želel vrniti nazaj? Tako naprej, na obzorju že sveti luč upanja. Za vami je tema 

razočaranja. 
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26 Pogumno naprej, moje ljudstvo! Puščava je suha in vroča, a na vas pada mana in iz njenih skal 

priteka voda. Pazite in molite, kajti tudi v puščavi vas bodo preganjale skušnjave. Gorje tistemu, ki ne bdi 

in ne moli! Gorje tistemu, ki je šibek v svojih odločitvah za obnovo! 

27 Kot vojaki boste prečkali ogromne razdalje in pustinje. Seznanil sem vas že z vašim orožjem. 

Začelo se bo bojevanje in takrat boste merili svoje moči s tistimi, ki vas želijo ustaviti in uničiti. Kako vam 

bo uspelo preživeti v tej bitki? Ne izgubite vere, pojdite skozi temo in zmedo, ne da bi ugasnili svojo luč, 

in prispeli na konec puščave s srcem brez žalitev, zamere ali sovraštva ter z ljubeznijo in odpuščanjem 

svojim sovražnikom. Takrat boste doživeli, da se je vaš duh v boju izjemno okrepil, saj ga je prisilil, da ni 

ne stal na mestu ne se umaknil, pri čemer je uporabil vse svoje znane moči in sposobnosti ter v sebi 

poiskal neznane ali mirujoče duhovne darove. 

28 Bodi ponižen pred svojim Gospodom in boš velik v duhu. Ne slabite se pred skušnjavami sveta in 

mesa. Ljudje vam bodo rekli: "Medtem ko vas Jezus naredi "zadnje" in ponižne, vas bodo sami naredili 

"prve" in velike na zemlji; vendar jim ne verjemite. 

29 Prav tako lahko na svetu podeljujem krone, prestole in žezla, kot sem to storil Davidu in 

Salomonu, ko sta spoznala svojega Gospoda; vendar sem jima dal občutiti svojo pravico, ko sta me izdala 

in jima dovolil, da sta bila prikrajšana za dar moči, navdiha in modrosti. 

30 Danes vam ne ponujam kraljestev na tem svetu, ampak sem vam odvzel zemeljsko lastnino, da bi 

mi lahko bolj svobodno sledili. Kraljestvo, ki vam ga ponujam, presega vse človeštvo. Komur uspe 

vstopiti v to kraljestvo, ga ne bo nikoli več zapustil. 

31 Poglejte ljudi in vladarje zemlje. Kako kratka je njihova slava in vladavina. Danes jih dvigujejo 

njihovi narodi, jutri pa jih potiskajo z njihovih prestolov. Naj nihče ne išče svojega prestola v tem 

življenju, kajti če misli napredovati, se ustavi na svoji poti, vaša usoda pa je, da napredujete brez postanka, 

dokler ne dosežete vrat mojega kraljestva. 

32 Če ob koncu leta 1950 ne slišite več moje besede, ne prenehajte biti moji učenci, kajti moj navdih 

bo še naprej dosegal vašega duha in um, da boste razumeli vse, kar ste prejeli v moji besedi. 

33 Manjka le zadnji del knjige, sedmo poglavje, ki je še vedno zapečateno. Ko bo ta pečat odprt, boste 

prejeli zadnjo lekcijo od duha do duha. 

34 Moja pravičnost modro približuje človeštvo korak za korakom velikemu razodetju. Življenje kot 

Mojster nenehno uči in popravlja, preizkušnje pa omogočajo, da njihov duhovni glas doseže ljudi prek 

vesti. 

35 Da bi svet končno uspel komunicirati z menoj iz duha v duh, sem se vam moral predhodno 

približati v tej obliki in vas pripraviti na korak, ki so ga ljudje morali narediti na svoji poti razvoja. Moja 

beseda, izrečena v tem času - s pomočjo nosilcev glasu -, vas bo osvobodila pasti, dvomov ali napak na 

vaši poti. V njem boste odkrili jasnost mojih navodil. 

36 Naročam vam, da oznanjate mojo obljubo, da se bom povezal z ljudmi iz duha v duha. Želim, da to 

luč posredujete tudi svojim otrokom, da bodo svojo pot osvetlili z lučjo upanja. 

37 Če boste spali, če boste pozabili bedeti in moliti, če se bo moja obljuba uresničila in vas bo 

poklical moj Duh, potem vas bosta spet mučila zmeda in dvom, ki so ju ljudje vedno imeli, ko sem se vrnil 

k njim, ker me niso znali pričakovati. 

38 Želim, da se od trenutka, ko utišam svojo Besedo, posvetite njenemu preučevanju in duhovnim 

vajam, ki vam bodo omogočile potreben razvoj, da se boste lahko neposredno povezali z mojim Duhom. V 

tem notranjem, intimnem duhovnem razvoju boste prejeli najlepše sadove navdiha, razodetja, duhovnega 

obraza in moči. Potem bo to ljudstvo na pragu uresničitve moje obljube, ko se bo sprostil zadnji pečat in 

bo svetu razkril svojo vsebino. 

39 Ne gojite želje, da bi Mojo manifestacijo, ko je ne boste več imeli, nadomestili z lažnimi 

imitacijami ali zunanjimi oblikami čaščenja, saj bi potem zapadli v letargijo, rutino in ne bi mogli slišati 

Mojega božanskega glasu, ko bi prišel razsvetlit vašega duha. 

40 Nočem, da bi bilo to le nejasno slutenje, zaradi katerega bi ljudje pričakovali mojo navzočnost v 

duhu. Hočem, da je to gotovost, popolno prepričanje, da bo moje kraljestvo prišlo k ljudem na ta način. 

41 V drugi dobi sem napovedal svojo vrnitev, vendar ne v nejasni, temveč v jasni obliki. Kljub temu 

so se narodi naveličali čakati in so na mojo obljubo pozabili. 
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42 Dopustil sem, da so se pojavila vsa znamenja, ki naj bi naznanila mojo vrnitev, vendar so tudi ta 

ostala neopažena, ker so ljudje duhovno spali, bili odvisni od sveta in zastali v svojih religijah. 

43 Nočem, da bi ponovno padli v zmoto. Poslušajte mojo besedo, ki vam govori o načinu, kako bom 

komuniciral z ljudmi od duha do duha. 

44 Iz svojih src izženite ves materializem, da boste to občestvo pričakali v najvišji obliki, ki si jo 

lahko zamislite, in da ne boste doživeli niti razočaranja niti zmede pred resničnostjo. 

45 Ko je bil Mesija obljubljen izraelskemu ljudstvu v prvi dobi, so ljudje pričakovali, da bo mogočen 

kralj na zemlji, a ko so ga imeli pred očmi, ga niso prepoznali. 

46 Ko sem bil na svetu, sem ljudem napovedal svojo vrnitev in jim dal razumeti, da bo duhovna. A 

danes, odkar sem vam poslal svoj žarek svetlobe, ki je postal beseda v glavah mojih glasnikov, me mnogi 

verniki vame zanikajo, ker so pozabili, da se bom vrnil, ali ker mislijo, da se bom, ko se bom vrnil na svet, 

vrnil v isti obliki, v kateri sem nekoč prišel, to je kot človek. 

47 O tem govorim zdaj, da boste svoje soljudi in otroke pripravili na opazovanje, in ko bo prišla ura 

in vas bo božanski glas želel slišati, bodo ljudje in narodi molili, saj bo njihovo veselje neskončno in 

razodetja, ki jih bodo prejeli, bodo neprimerljiva. 

48 Sedanji čas bo čas zaslug, ljudje. Že patriarhi so vam dali nauke in zglede, že preroki so vam 

oznanjali moja sporočila. Med vami je bil že Kristus, ki vam je dal vse za vaše odrešenje, pozneje pa so 

vam apostoli in glasniki prinesli luč. 

49 Zdaj ste na vrsti vi, da prevzamete križ, ki ste ga prej prepuščali drugim. Zdaj morate živeti skozi 

svojo strast, da bi dosegli najvišje spoštovanje svoje duše. Vaša naloga je, da med soljudmi širite svetlobo 

in mir kot rodovitno in poživljajočo roso. Ne sedite in ne spite. Ali želite, da se vojne, ki divjajo na vzhodu 

(v Evropi), razširijo na zahod (v Ameriki)? Si želite, da bi bila vaša rodna zemlja umazana s krvjo vaših 

očetov, otrok ali mož, ženske pa bi se lotile dela, da bi si zagotovile vsakdanji kruh? Boste čakali, da bodo 

ceste postale ceste grenkobe? 

50 Zapomnite si: medtem ko človeštvo trpi in krvavi na smrt, vi ne smete organizirati praznovanj ali 

celo ostati ravnodušni. V srcu nosite bolečino svojih bližnjih, pošiljajte svoje molitve in misli kot stalno 

sporočilo ljubezni in miru ter prosite za usmiljenje za trpeče soljudi. 

51 Vidim, da si želite miru, ljudje, vendar se zanj ne borite. Želite, da vam odpustim, vendar ne da bi 

prej odpustili drug drugemu. Učim vas ljubiti drug drugega, tudi če se ne poznate, in čutiti bolečino 

bližnjega, tudi če ga ne vidite, ker je daleč. V svojem boju niste sami, jaz sem z vami, jaz, ki sem prišel v 

tem času "na oblaku", da vam zagotovim podporo in ljubezen v puščavi, ki jo prečkate. 

52 Na tem kotičku zemlje sem pripravil vse, da boste lahko izpolnili svojo nalogo. Nova dežela, ki se 

bohoti z mlekom in medom, sijoče nebo, deviška zemlja, rodovitna in rodovitna, polna čudežev in lepot. 

Vse je bilo pripravljeno tako, da vas vaš boj za življenje in zemeljske dolžnosti ne bi preplavile in da bi 

vašemu duhu ostalo dovolj časa in moči, da bi se spomnili nebeškega Očeta in bili koristni za svoje bližnje 

ter jih ljubili. Ker pa niste znali moliti, da bi dosegli duhovni vzpon, niste pazili na to, kar ste imeli v 

svetu, in tako se je zgodilo, da ste se, ko ste hodili po svojih deželah, počutili kot tujci in ko ste pogledali 

svojo dediščino, do nje niste imeli pravice. Zdaj morate izpolniti svojo duhovno usodo, čeprav včasih v 

duši nosite grenkobo in celo bedo. Zato vam dajem moč v svoji Besedi, da se ne utrudite v svojem boju in 

da veste, da še vedno lahko doživite čas pravičnosti. 

53 Ko je duhovni boj velik, si med seboj dajmo toplino in spodbudo; to je edinost, za katero vas 

prosim. Po meni veš, da se bodo na tvoji poti pojavili tisti, ki se bodo borili proti tebi. Bliža se že leto 1950 

in pravim vam: Blagor tistim, ki uporabljajo mojo besedo, kajti moj odhod ne bo ranil njihovega srca. 

54 Nihče ni prerok v svoji deželi. Zaradi dvomov in posmeha sorodnikov ste krvaveli in jokali. Toda 

vztrajajte in bodite kot Jezus, bodite kot preroki ali apostoli, ki so namesto solz odšli v druge pokrajine in 

narode oznanjat resnico, kjer so našli vero. 

55 Po letu 1950 bodo med vami tisti, ki bodo odšli v druge pokrajine in tudi k drugim narodom, kjer 

bodo našli več razumevanja in tam se bodo njihove rane zaprle. 

56 Ko bo moja beseda prenehala, se bodo moje prerokbe uresničile ena za drugo. Takrat se bodo 

neverniki pokesali in našli vero. 
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57 Pravilno razlagajte mojo besedo, izpolnite moje ukaze, nadaljujte z obnovitvenim delom, združite 

se v resnici in povem vam: v tej deželi bo mir. Uživali boste v obilju in dobrem okusu njegovih sadežev, 

tujci pa ga bodo videli kot svetilnik, branik pravice in oazo miru. 

58 Odženite s svojih oči vsako nekoristno iluzijo, vsakega lažnega idola, očistite svoje poti in molite 

za mir med narodi. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 125  
1 Glejte, tukaj sem v vašem svetu in vam govorim po vaši vesti, kajti jaz sem vaš sodnik. Vsem sem 

vam zaupal nalogo in danes sem vas prišel vprašat, kako ste jo opravili. 

2 V tem času nisem prišel na skrivaj. Že od prvih časov je bila napovedana moja duhovna 

manifestacija. Zato ne smete biti presenečeni. 

3 Zakaj torej nihče ni ostal buden in pričakal mojega prihoda? Kdo je očistil svoj dom, da sem lahko 

vstopil vanj? Kdo si je umil roke, da bi razdelil kruh na mizi? Čigavo srce je bilo napolnjeno z ljubeznijo, 

da bi me sprejelo? Nihče. Vendar sem tu in med vami izpolnjujem svojo obljubo. 

4 Ko vam pokažem, da morate izpolniti obljubo, razumite, da je prav, da me pri tem vzamete za 

zgled in izpolnite svojo nalogo. Preljubi ljudje, ko me slišite očitati, se spomnite, da niste imeli miru - 

čeprav ste dobili nalogo, da molite za mir na svetu -, zato ste me vprašali: "Gospod, zakaj mir ne pride 

med narode, čeprav bdim in molim?" Jaz pa vam pravim: Kajti molitev ni dovolj, ampak so zanjo potrebna 

tudi zaslužna dela. 

5 Preroki so že dali svojo kri, da bi vam oznanili resnico. Na zemlji sem bil že kot človek, da bi med 

vami živel popolno strast. Tudi apostoli in mučenci so dali svoja življenja iz ljubezni do človeštva. Zdaj je 

čas, da prevzamete svoj križ in izpolnite svoje poslanstvo, da boste doživeli prihod miru. 

6 Ljudje, odprite svoje srce in se prebudite iz globokega spanca, ki vas je prevzel. Borite se in ne 

dvomite, kajti če mislite, da je puščava, ki jo prečkate, neskončna, vam povem, da se bo sredi nje, ko bo 

sonce najbolj žgoče na vaših obrazih, pojavil oblak, zaradi katerega bodo vaša srca začutila, da sem vam 

zelo blizu. 

7 Iz vsega srca mi govorite, da niste vredni moje milosti in mojega miru. Toda zakaj niste vredni? 

Vso naravo sem vam dal na razpolago, da mi lahko bolje služite, obdaril sem vas z darovi in blagoslovi, da 

bo vaše življenje prijetnejše in da bo iz vaših src vzhajala himna ljubezni do mene. 

8 Danes sem vam moral povedati: poenostavite si življenje, da boste imeli čas misliti na sočloveka. 

Le tako lahko svoji duši ponudite priložnost, da se osvobodi materializma, ki jo obdaja, in izpolni nalogo 

ljubiti in služiti svojemu Gospodu v bližnjem. 

9 Borite se, otroci moji, za mir in bratstvo, vendar ne mislite, da je zmaga blizu, saj je še daleč. Ne 

bodite samozavestni, kajti sovražniki vas čakajo, in čeprav nimajo duhovne moči, jih imate za močne in 

nepremagljive. 

10 Zakaj vas obsojam? - Ker nočem, da bi v vaših srcih obstajali skrivni prestopki in napake, saj vas 

bom pripeljal k tistim, ki bodo od vas prejeli moje sporočilo, in nočem, da bi pri vas našli napake, saj s 

tem ne bi naredili časti svojemu Učitelju. 

11 Kaj bi se zgodilo z vami, če bi vam prikrival vaše nepopolnosti? Bi se izboljšali v svojem načinu 

življenja, če vaši prestopki ne bi imeli bolečih posledic? 

12 Poglejte, koliko trpljenja je med ljudmi. To je sad njihove setve. Govorim jim po vesti, da se 

pokesajo in popravijo. Toda njihova srca so postala gluha za moj glas. 

13 Moški, ki vodite usode svojih ljudstev: ali se še niste naveličali krvi in (uničenih) človeških 

življenj? Ali ne slišite glasu vesti ali razuma? Ponosni in arogantni ste, toda moja pravica bo zrušila vašo 

aroganco. 

14 Arogantni ste, ker ste s svojo znanostjo zgradili nov babilonski stolp, s katerega izzivate mojo moč 

in narodom dopovedujete, da vaše znanje presega božja razodetja. S tem ste poteptali Očetovo postavo in 

ponaredili Jezusovo besedo v strahu, da bi resnica prišla na dan in da bi s tem izgubili slavo in moč sveta. 

15 Dovolil sem, da vaš stolp raste in vaša znanost raste, vendar vas sprašujem: Kdo vam je dal 

pravico, da razpolagate z življenjem svojega bližnjega? Kdo vam je dovolil prelivati njihovo kri? In 

končno, kdo lahko poseže v usodo lastnih bratov in sester, ne da bi pri tem kršil zakon? 

16 Človeštvo, hči svetlobe, odpri oči in spoznaj, da že živiš v dobi duha! 

17 Zakaj si pozabil na moje in si hotel meriti svojo moč z mojo? Povem vam, da bom dal svoje žezlo 

v njegovo roko na dan, ko bo učenjak s svojo znanostjo ustvaril bitje, podobno vam, ga obdaril z duhom in 

mu dal vest. Vendar bo vaš pridelek za zdaj drugačen. 

18 Na truplih in ruševinah bo znanost zgradila svoje kraljestvo, ki bo zelo kratko, da bi se nato 

vzpostavilo kraljestvo pravičnosti, miru in ljubezni. Prišel bom in poiskal tiste, ki so padli v boju, tiste, ki 
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so izgubili pot, tiste, ki jim je bila pokazana druga pot. Iskal jih bom, da bi jih povzdignil k resničnemu 

življenju, ne glede na osebo, in svoj poljub ljubezni bom pritisnil tako na čisto čelo kot na umazano. 

19 Oče govori tebi, ki nimaš nikogar, ki bi se mu poklonil v molitvi. Toda resnično, povem vam, če bi 

bil kdo večji od mene, bi se sklonil pred njim, kajti v mojem duhu prebiva ponižnost. Poglejte, kako me, 

čeprav ste moja majhna bitja, silite, da se spuščam, da bi vam govoril, vas poslušal in vas tolažil, namesto 

da bi se vi trudili, da bi se povzpeli k meni. 

20 Moja skrivna soba se je odprla za vas in bliža se čas, ko boste vzljubili resnico in pobegnili iz 

izmišljenega in praznega življenja, ki ste si ga ustvarili. Razkošje materialistične dobe bo kmalu doživelo 

svoj zaton in vstopilo v končno fazo. Danes le malo razumete, kar vam govorim, a kmalu boste razumeli 

vsi. 

21 Kako naj v vašem življenju ne bi prevladovalo materialno, če sami božansko dojemate le skozi 

materialno in verjamete le v to, kar zaznavate s svojimi čutili? 

22 Tisti, ki trdijo, da me poznajo, so me na zemlji slabo predstavljali, zato so mi mnogi obrnili hrbet. 

Tistih, ki se imenujejo ateisti, ne bom klical na odgovornost, ker so me pregnali iz svojih src, ampak tiste, 

ki so izkrivljali resnico in predstavljali Boga, ki ga mnogi niso mogli sprejeti. 

23 Vse, kar je pravično, zdravo in dobro, vsebuje resnico, ki sem jo vedno oznanjal. 

24 Prišla je ura, da spet vzljubite resnico, to pomeni, da prepoznate, kaj je pravično in dobro. Ker ste 

rojeni iz mene, morate doseči, da boste iskali visoko, večno in čisto. 

25 Nikogar nisem zaprl, nikogar nisem prisilil, da bi zapustil pot, ki jo je izbral. Dovolil sem tistim, ki 

so želeli raziskovati, in tistim, ki so želeli uživati, sem dovolil; toda vsem sem postavil pred oči svoj 

Zakon, edini Zakon, da ne bi zašli s poti. 

26 To, kar bo na koncu poti, po kateri danes človeštvo zmotno hodi in kar bo človek našel, ko bo 

dosegel cilj, bodo utrujenost, izčrpanost, razočaranje in bolečina. Ali se bo človeški duh lahko sprijaznil s 

takšno žetvijo in ali bo to sad, ki ga bo podaril svojemu Očetu v večnosti? Ne, ljudje, človeški duh se bo 

prebudil pred posledicami svojih del in v tej uri bo sam sebi sodnik, po tej sodbi pa se bo dvignil poln 

moči in obnovil ter na novo zgradil svoje življenje, pri čemer bo uporabil svoje izkušnje in se posvetil 

nalogi ljubiti in iskati samo resnico. Takrat bo našel pot, po kateri bo slišal moj glas, ki mu bo rekel: 

Dobrodošel, o potrpežljivi in modri Izrael, zdaj si prišel v deželo miru v tretjem času. 

27 Poiskal sem vas in vam pravim: Naj se duša dvigne in me pogleda. Jaz sem isti; čas me ne mine. 

Jaz sem Mojster, ki vam je na mnogih krajih in na različne načine v Judeji govoril o večnem kraljestvu 

Resnice. Vi pa ste se spremenili. Sebičnost in hudobija sveta sta zastrupili vaša srca in včasih se počutite 

nevredni moje navzočnosti. Prišel sem, ker vas imam rad in želim, da se popravite in se borite za svoj 

duhovni napredek. 

28 Ne zapravljajte časa, ki vam ga namenjam. Glejte in molite, pa vam bom povedal, kako delati. 

Ljubite in imeli boste veselje, ustvarite mir in začutili boste, da je življenje na zemlji odsev večnega doma. 

29 Ne pozabite, da vam nisem prišel dati materialnega bogastva, ampak vas prosim, da bi živeli 

duhovno življenje v odpovedi in ponižnosti. In spet vam pravim: "Kdor mi hoče slediti, naj vzame svoj 

križ in mi sledi." Ta križ ne bo težak, če ga boste znali nositi s potrpežljivostjo in pogumom, in 

zagotavljam vam, da brez njega ne boste mogli več živeti, tako da bi me prosili, naj vam ga ponovno 

naložim, če bi vam bilo odvzeto njegovo sladko breme, čeprav bi ga čutili še bolj kot prej. Razlog za to je, 

da ste razumeli pomen poslanstva, ki sem vam ga dal, in da je križ vaše odrešenje. 

30 Ker sem vse, kar sem ustvaril na zemlji, oblikoval za človekovo osvežitev, to vedno uporabljajte v 

svojo korist. Vendar ne pozabite, da je v vas glas, ki vas opozarja na meje, v katerih lahko uporabljate vse, 

kar vam ponuja narava, in da morate ta notranji glas poslušati. Tako kot si prizadevate za dom za svoje 

telo, za zaščito, hrano in zadovoljstvo, da bi bil vaš obstoj prijetnejši, morate tudi duši zagotoviti vse, kar 

potrebuje za svoje dobro počutje in razvoj navzgor. Če ga privlačijo višja območja, kjer je njegov pravi 

dom, naj se dvigne. Ne držite je v ujetništvu, saj me išče, da bi jo nahranil in okrepil. Povem vam, da se bo 

vsakič, ko ji boste dovolili, da se osvobodi na ta način, z veseljem vrnila v svojo telesno lupino. 

31 Tako se boste pripravili na izpolnjevanje zakonov duha in zakonov, ki urejajo življenje na zemlji. 

32 Poskrbim za vsa bitja in ko sem vam rekel: "Ptice ne sejejo in ne žanjejo, niti ne predejo, vendar 

jih hranim in oblačim s tolikšno ljubeznijo" - zakaj potem dvomite v mojo moč, vi, ki ste privilegirani 

otroci? Sredi boja za vsakodnevno preživetje ne pozabite, da obstaja Oče, ki se zavzema za vas in ki vas 
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ne bo nikoli pustil pogubiti. Pravim vam tudi, da bi bil vaš življenjski boj manj žalosten, če bi se ravnali 

po mojih zapovedih, saj potem ne bi potrebovali toliko truda, da bi se prebili skozi življenje, in v uri 

preizkušenj bi doživeli čudeže. 

33 V prvi dobi je izraelsko ljudstvo preživljalo velike težave, in ko je Mojzes videl obup, ki je zajel 

množico zaradi pomanjkanja kruha, jim je rekel: Molite, da bo Gospod tako prijazen in bo poslal hrano 

svojemu ljudstvu. Mojzes je molil ter potrpežljivo in z zaupanjem čakal na božjo voljo. In kot odgovor in 

nagrada za vero tega človeka je padla mana, da bi zadovoljila potrebe ljudi. Tako sem dal jasno vedeti, da 

sem slišal njihovo molitev in da sem z njim. 

34 Zdaj sem svojemu ljudstvu povedal, da ga bodo spet obiskala obiska, da bo med ljudmi velika 

bolečina in da kruha ne bo dovolj, da bi nahranil ljudi; da bo zemlja, ki je danes še rodovitna, za nekaj časa 

postala neplodna in da boste povsod priča bolečini, lakoti in pokvarjenosti. Nesrečne procesije moških in 

žensk bodo hodile od vrat do vrat in prosile za darilo ljubezni. Zelo grenak bo kelih, a če boste znali 

moliti, bo na vaši mizi kruh in imeli boste tolažbo zase in za svoje bližnje. 

35 Z molitvijo in dejavnostjo ljubezni boste pritegnili dobre duhove, ki vas bodo zaščitili. Če mi želite 

biti zelo blizu, se morate duhovno prenoviti, potem bom pri vaši mizi zasedel častno mesto. Ne bo vam 

primanjkovalo potrebščin in zagotovili boste, da bodo vaši soljudje deležni iste milosti. 

36 Ali nimate dovolj ljubezni, da bi zaščitili svojega bližnjega v uri preizkušnje? Kakor sem jaz prišel 

k vam, pojdite tudi vi k svojim bližnjim in jim storite, kar sem jaz storil vam. Še enkrat vam povem, da bo 

z majhnim številom delavcev, ki se bodo z resnično iskrenostjo lotili širjenja Mojega nauka, Moje delo 

postalo znano in bo ostalo zasidrano v srcih tistih, ki bodo kasneje postali Moji pionirji v vseh narodih. 

37 Znanost se v vas ni ukoreninila. Vidim, da ste skromnih misli, zato sem vas izbral. Dal sem vam 

svojo Besedo, da bi imeli pravo znanost za svojo, kajti znanje, ki ga imajo ljudje, ne more ozdraviti zla, ki 

muči človeštvo. Svetloba, znanost, na katero je človek tako ponosen, ne spreobrača src in ne rešuje duš. 

38 Moje Besede, ki zdaj obilno teče skozi nosilce glasu, po letu 1950 ne boste več slišali v tej obliki. 

Samo tisti, ki se duhovno dvigajo z resnično opremo, bodo prejeli moj navdih, in ko bodo govorili v 

mojem imenu, bodo našli vero. Duhovna prenova in poduhovitev je tisto, kar vaše poslanstvo potrebuje, 

da bi lahko delali čudeže. Kadarkoli sem vas uporabil kot orodje za ozdravitev bolne osebe, sem upošteval 

vašo opremljenost. Ni se vam treba vedno preveč truditi, da bi svoje soljudi prepričali o tej resnici, saj 

boste ugotovili, da mnogi od prvega trenutka začutijo vero, drugi pa bodo ponižno priznali, da jih je 

ozdravila božanska moč moje besede. 

39 Osredotočiti se morate v najgloblji del svojega srca in v združitvi svojih misli oblikovati enotnega 

duha, da bo vaša molitev kot kristalno čista voda padla k nogam tega mladega drevesca, ki ga vzgajate. 

Takrat bo grm postal mogočno drevo in vam dal obilen sad, s katerim se boste hranili v času preizkušenj. 

40 Ne bodite zaskrbljeni, ker me ne morete sprejeti s pompom in razkošjem ali velikimi slovesnostmi. 

Vaša ponižnost in preprostost sta najboljše okolje, ki ga lahko zagotovite za mojo manifestacijo. Hočem 

duše, saj so tiste, ki jih iščem; zanje sem prišel na svet v nekem drugem času in zanje dal svojo kri. 

41 Jaz sem bil tisti, ki sem takrat določil kraj in uro svojega prihoda kot človeško bitje. Določil sem 

tudi kraj in čas, ko bom prišel k človeku v tretji dobi. Vse je bilo pripravljeno s popolno pravičnostjo in 

modrostjo. Nova dežela naj bi bila priča mojemu novemu prihodu. Zahod naj bi bil razsvetljen s sijajem 

moje navzočnosti. Poslušajte: Pred davnimi časi je na severu vaše dežele (Mehike) živelo veliko ljudstvo, 

iz katerega je izšel prerok, ki ga je navdihnila moja luč. Odpravil se je na pot in vodil ljudstvo v čudovito 

deželo, kjer naj bi ustanovil mesto. Zaradi prijetne obljube so se ta plemena odpravila na pot v upanju, da 

se bodo izkazala za vredna te milosti. Potovali so skozi pragozdove, prečkali puščave in se vzpenjali v 

gore. Nič jih ni ustavilo, in če so na poti naleteli na ovire, jim je vera pomagala, da so jih premagali, dokler 

niso prišli - kot Izraelci prve dobe - na obljubljeno mesto, ki je bilo podoba Kanaana, obljubljene dežele 

Izraelcev, dežele, kjer sta tekla mleko in med. 

42 Zavedajte se, da se noben list z drevesa ne premakne brez moje volje in da nič ni tuje mojim 

božanskim nasvetom in načrtom. 

43 To pleme, ki ga je navdihovala vera v izpolnjeno obljubo, je zgradilo svoje mesto in v njem 

svojemu Bogu izkazovalo prvotno čaščenje; zgradilo je svoje domove in svojemu kraljestvu dalo sijaj, ki 

je bil podoben Salomonovemu v njegovem sijaju. Ta dežela je bila po obljubah dežela blaginje in sreče. 

Moški je bil močan, ženska je bila graciozna in nežna, oba sta bila lepa. Toda prišel je čas, ko naj bi to 
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ljudstvo spoznalo ime in delo Kristusa, njegovega Gospoda; dobra novica je prišla k njim iz ust neznanih 

mož, ki so prišli izza oceana in ki so jih že videli v svojih sanjah. Zelo veliko je bilo poslanstvo tistih, ki so 

v te dežele prinesli luč mojega nauka. Toda resnično vam povem, da so le redki znali uresničiti zakon 

ljubezni, usmiljenja in človečnosti, ki so ga priporočali moji nauki, saj so se ti ljudje v večini prepustili 

pohlepu, pozabili so na vsa načela bratstva in prelivali potoke nedolžne krvi, da bi se polastili vsega, kar 

so videle njihove oči. 

44 Osvajalci so zrušili malike tega ljudstva in ga prisilili k bogokletju proti Bogu, ki so jim ga 

razodeli s tolikšno nepravičnostjo in krutostjo. Ali bi ti častilci malikov s takšnimi nečloveškimi dejanji 

lahko prepoznali Kristusa, Boga ljubezni, tistega, ki nikomur ne vzame življenja, ampak da svoje, da bi 

rešil tistega, ki ga je ranil? - Ta plemena so padla v suženjstvo in pod oblast močnejšega, tako kot je v prvi 

dobi Izrael padel pod jarem faraonov in cezarjev. To so bili časi bolečine, grenkobe in solz, ki so doleteli 

to ljudstvo, in ko je njihovo žalovanje odmevalo v nebesih, so kot plašč neskončne dobrote nase pritegnili 

ljubezen Marije, dobrohotne Matere vesolja. 

45 Zaradi svoje občutljivosti so bili ti ljudje namenjeni, da častijo Marijo, kajti ko so spoznali in 

vzljubili to božansko resnico, so našli duhovno nebeško lestev, ki vodi duše k meni. 

46 Kdo so ti ljudje? - To je tvoje, ki je po svojih bojih in dolgi poti razvoja doživelo prihod tretjega 

obdobja z mojim drugim prihodom. 

47 To je moja živa beseda, ki jo zdaj poslušate, da bi z njo uničili vsak fanatizem in malikovanje, s 

katerima ste morda obdajali moje ime. Učim vas čaščenja Boga, s katerim me lahko iščete od duha do 

duha. To ljudstvo bo zelo veliko in močno v duhu, ko bo živelo in izvajalo bogoslužje, ki ga učim. Takrat 

bo lahko odpravil laž in v druge dežele ponesel sporočilo duhovnosti in svetlobe, ki ga pričakujejo narodi. 

48 To ljudstvo bo pripravljeno na bitko, v kateri bo Moja pravičnost vodila veliko bitko ideologij, 

verovanj in doktrin. Vsi bodo osupli, ko bodo sredi viharja zaslišali miren in zanesljiv glas, ki bo glas 

mojih učencev, ki izpolnjujejo svoje poslanstvo duhovnega bratstva. 

49 Medtem razumite, da bodo ljudje, dokler ne bodo dosegli popolne duhovnosti, potrebovali 

materialne cerkve in si bodo morali pred oči postaviti kipe ali slike, ki jim bodo omogočile, da bodo 

zaznali mojo navzočnost. 

50 Stopnjo spiritualizacije ali materializma ljudi lahko izmerite po naravi njihovega verskega 

čaščenja. Materialist me išče v zemeljskih stvareh, in če me ne vidi v skladu s svojimi željami, me na nek 

način predstavlja, da bi imel občutek, da me ima pred seboj. 

51 Kdor me razume kot Duha, me čuti v sebi, zunaj sebe in v vsem, kar ga obdaja, saj je postal moj 

tempelj. 

52 Od časa do časa sem vam dajal vedno bolj napredna razodetja, ki jih ljudje niso mogli razumeti, 

ker so okoli sebe ustvarili vedno več malikovanja. V tistem drugem času sem rekel svojim učencem: "Ali 

vidite, kako velik, veličasten in veličasten je jeruzalemski tempelj? In vendar ne bo ostal niti en kamen od 

njega na drugem." Moja beseda se je uresničila, saj sem s svojim naukom izbrisal vse malikovanje in 

profanacijo, ki se je dogajala v njem. Obljubil sem, da ga bom obnovil v "treh dneh", kar se uresničuje 

prav zdaj, v tem "tretjem času", ko v srcu ljudi gradim nov tempelj, novo svetišče, ki se gradi na najbolj 

čistih temeljih duše ljudi. 

53 Spoznajte moje usmiljenje kot Očeta, ko vidite - takoj ko se oltar malikovanja zruši - kako vas 

moja beseda že pričakuje in nova luč osvetljuje vašo pot, da ne bi padli v temo. 

54 Ne bodite presenečeni ali ogorčeni, ko vam povem, da bodo ves sijaj, moč in pompoznost vaših 

religij izginili in da bo - ko se bo to zgodilo - že pripravljena duhovna miza, za katero se bodo hranile 

množice, željne ljubezni in resnice. 

55 Mnogi ljudje, ko slišijo te besede, zanikajo, da so moje. Nato pa jih bom vprašal, zakaj so ogorčeni 

in kaj pravzaprav zagovarjajo? Njihovo življenje? To zagovarjam. Moj zakon? Tudi to spremljam. 

56 Ne bojte se, kajti nihče ne bo umrl, ko bo branil mojo stvar; umrlo bo le zlo, kajti dobrota, resnica 

in pravičnost bodo trajale večno. 

57 Ljudje, kateri glas slišite na dnu svojega srca, na katere poti vas vodi in zakaj ga prosite? Vem, 

zakaj mi sledite: Ker veste, da je glas, ki ga slišite, glas vašega Boga, ki ste ga skozi stoletja in razvoj 

iskali v številnih oblikah. 
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58 Vsi veste, da je ta glas, ki prodira do dna vašega bitja, glas vašega Očeta, saj z vami ravna kot z 

otroki, kot z majhnimi otroki s popolno ljubeznijo. 

59 Kažem se vam kot ljubeči Oče, kot ponižni Učitelj, nikoli brezbrižen do vašega trpljenja in vedno 

popustljiv ter usmiljen do vaših nepopolnosti, saj boste v mojih očeh vedno majhni otroci. 

60 Soditi vas moram, ko vidim, kako bitja, ki so bila oblikovana s tolikšno ljubeznijo in namenjena 

večnemu življenju, trmasto iščejo smrt na zemlji, ne da bi skrbela za duhovno življenje in ne da bi si želela 

spoznati popolnosti, ki jih ta obstoj pripravlja za vas. 

61 Preučujte mojo besedo, da boste razumeli, da je v njej moj zakon in da je zato beseda Kralja, ki ne 

bo nikoli umaknjena. Prav tako se ne smete umakniti na poti, saj v svojem duhu nosite mojo Besedo, ki je 

Zakon, in vaše telo je podrejeno vašemu duhu. Zato bolj poslušajte glas vesti, v kateri sem navzoč, in ne 

glasu mesa. 

62 Moja Božanska beseda se spusti v dušo in čutite se polni duhovne moči. Če pa bi bila ta beseda 

lažna, se vaša duša ne bi nikoli počutila zadovoljno, ko bi jo slišala, niti se ne bi ponovno zbrala, da bi jo 

pričakala z željo, s katero jo pričakujete zdaj. 

63 Jaz sem zora, ki napoveduje nov čas za ljudi, ko bo njihov duh videl osvetljeno pot, ki vodi k meni. 

Ali veste, na kateri stopnici lestve do popolnosti ste? Ali veste, ali ste duhovno visoko ali pa ste padli v 

kraljestvo zla? Resnično, povem vam, nihče od vas ne bi mogel zadovoljivo odgovoriti na to vprašanje. 

64 Ne mislite, da se mora vaša duša, ko je utelešena in živi na zemlji, omejiti na materialni obstoj. Ne, 

vsi bi morali vedeti, da lahko že od svojega zemeljskega bivanja duhovno prebivate v območjih svetlobe, 

kjer je kraljestvo, v katerem boste nekoč večno prebivali. 

65 Duša se na zemlji ohranja le s pomočjo šibke opore, to je telesa, ki ji služi za življenje v svetu in 

sprejemanje naukov ali preizkušenj, ki ji jih Oče pošilja za njeno dobro. Ne glede na to, kako dolg in 

žalosten je čas sprave na svetu, ga nikoli ne smete imeti za zapor. Nihče ni obsojen na smrt, nasprotno, 

pravim vam, da vam je vsem usojeno živeti. Vsako bitje je na začetku svojega življenja od Stvarnika 

prejelo poljub, ki je bil protistrup proti zlu in oklep pred zasedami. 

66 Jaz sem razlog vašega obstoja, zato se zavedajte, da je vaš izvor v dobrem. Če je bila vaša 

preteklost na zemlji nepoštena, grešna ali kakor koli izven mojega zakona, naj vaša vest zdaj zasije, se 

dvigne v novo življenje in zapusti pot, na kateri ste zaradi zlorabe zemeljskih užitkov padli pod vpliv 

pokvarjenosti in bolečine. V zgledu, ki sem vam ga dal po Jezusu, poiščite svetlo pot za svojo dušo; kajti 

moji koraki na zemlji, moja dela in moja beseda so bili popoln nauk in podoba večnega življenja, ki sem 

ga zapustil človeškemu duhu kot dediščino. 

67 Pomazani ste z mojim zdravilnim balzamom in mojim odpuščanjem. Spoznaj me, dete, kajti 

znanje, ki ga imaš o meni, je še zelo majhno. Kar vam povem v nauku, ni vse, kar vam moram razkriti. 

Neutrudno prihajate k meni in pred vašimi očmi se bo odprla knjiga življenja. 

68 Prvo zavezo, Moj zakon in Mojo navzočnost ste prejeli že za časa Mojzesa. V drugi dobi ste prejeli 

tudi Drugo zavezo, ki jo je Kristus po svoji božanski besedi zapustil ljudem. Zdaj neposredno od Mojega 

Duha prejemate Tretjo zavezo, da bi z združitvijo treh razodetij postali veliki učenci tretjega veka. 

69 Ljudje, medtem ko me poslušate, ste navdušeni in gledate mojo navzočnost v duhovnem obličju. V 

tem obrazu me ne vidijo vaša čutila, niti ni to utvara vaše domišljije: to je vera, s katero me poslušate, to je 

vaše poduhovljenje in povzdignjenje v tem trenutku. Tu čutite moj mir, toda kako blizu so vam tisti, ki 

povzročajo bolečino. To so oblasti željni ljudje, ki za zmago ne oklevajo ubijati svojih soljudi. Pripravite 

se na boj, da se bodo kmalu naučili, da ne smejo posegati po visokih položajih, ki temeljijo na lažnih 

temeljih, kajti božanska pravičnost uniči vse, kar je prazno. 

70 Bolniki, pridite k meni, ozdravil vas bom. Naj lačni ve, da ga pričakujem. Morilec, po čigar žilah 

teče sovraštvo, naj pride k meni, ker bom njegovo temno zmedo spremenil v svetlobo in njegovo grenkobo 

v blagostanje. Pridite me poslušat in pripravite svojo dušo, kajti po letu 1950 se bo začel sijaj vladavine 

Luči. Danes ste komaj seme, jutri boste rastline in končno boste obrodili sadove ljubezni. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 126  
(razglašeno leta 1944) 

1 Od koga prihaja glas, ki prodira do dna vašega srca? Kam vas vodi in zakaj hrepenite po njej? - 

Iščete ga, ker v njem najdete navzočnost tistega, ki vztrajno išče ljudi. In ker ima vaš duh potrebo po 

čaščenju svojega Boga, ko ga čuti blizu, se ne želi več ločiti od njega. 

2 Ljudje me na različne načine iščejo. To so različne verske skupnosti, ki obstajajo na zemlji, in v 

njih so mi najbližje tisti, ki imajo večjo duhovnost, tisti, ki s svojim delovanjem sejejo ljubezen. 

3 Moj glas je očetovski, ker vas boža. Moja beseda je beseda mojstra, ker vas poučuje. Imam vas za 

dojenčke in otroke učence, zato vam namenjam svojo skrb. 

4 Vem, da bodo tej obliki, v kateri komuniciram z vami, tej besedi, ki vam jo zdaj dajem, mnogi 

nasprotovali in jo zanikali. Vem pa tudi, da ga bodo potem razumeli in mu verjeli. Takrat bo moja luč 

začela blesteti v srcih ljudi. Ta čas bo kot nov dan za človeštvo. Toda ne zato, ker bi Božanska luč sijala 

bolj intenzivno kot prej, saj je nespremenljiva. Razlog bo v tem, da se bodo oči vašega duha odprle in 

prodrle v resnico. 

5 Danes srečujem človeštvo, ki je duhovno oslabljeno zaradi zlorabe daru svobodne volje. Zasnoval 

sem pot pravičnosti, ljubezni, usmiljenja in dobrote. Človek je ustvaril še eno navidezno svetlobo, ki ga je 

pripeljala v pogubo. 

6 Ko bom spet prišel, vam bo moja beseda pokazala pot, po kateri niste hoteli iti, in nepravično in 

nerazumno bi bilo, če bi kdo rekel, da ste zaradi tega nauka zmedeni ali apatični. 

7 Moja svetloba iz neskončnosti sije v duše in vam omogoča, da z večjo jasnostjo prepoznate poti, ki 

ste si jih ustvarili - ali se oddaljujete od mene ali me iščete. Pomaknite se k meni, k popolnosti. Samo tisti, 

ki se povzpne na vrh gore, lahko ve, koliko je ostalo pod njim, koliko je napredoval in koliko se je 

osvobodil. Ali mislite, človeštvo, da vas ne bi iskal in rešil vašega greha, ker ste tako nizko padli? tu imate 

mojo navzočnost, ozdravil bom vaše rane in osušil vaše solze, vas potolažil v vaših stiskah in vas 

spremljal v vaši osamljenosti. Pogovarjal se bom z vašim duhom, da boste začutili moj božanski poljub. 

8 Moja ljubezen bo potegnila iz blata tiste, ki so vanj padli, in jih rešila, kajti tudi oni so izšli iz 

božanske maternice, da bi izpolnili poslanstvo ljubezni. 

9 Zavedajte se, da kadarkoli padete v zmoto, iščete smrt, ne da bi se zavedali, da ste bili ustvarjeni za 

življenje. Tečete za čašo trpljenja, čeprav sem vaše življenje zasejal z visokimi radostmi in pravo 

blaženostjo. 

10 Poglejte, ljudje, kako drugačna je moja pravičnost od tiste, ki si jo predstavljate, če bi mislili, da bo 

na vas padla moja vladarska palica, da bi vas uničila, ker niste ubogali mojih zakonov. Poklical sem tiste, 

ki so se najbolj umazali, da bi jim dal lepe naloge in plemenite naloge, ki jih bodo naredile vredne pred 

drugimi in jih rešile njihovih napak. To blagoslovljeno delo naj bi bilo znano po dejanjih, zato se morate 

duhovno pripraviti, da bi bili med tistimi, ki so zgled drugim. 

11 Svojo besedo, ki je zakon, nauk in seme, polagam v vašega duha in ne v vaše "meso". Duh je 

upravitelj, odgovoren. Če to besedo hranite tam, ne bo padla v praznino, ne bo se pokvarila. 

12 Jaz sem zora, ki v tem času začenja sijati, in vi ste med prvimi, ki ste se ob tej zori prebudili. Ne 

gre za novo luč, temveč za isto luč, ki je ves čas razsvetljevala vašo vest. Glas, ki vam danes govori: "Pridi 

k meni z duhovnostjo", je isti glas, ki vam je nekoč govoril: "Vztrajaj v dobroti in boš odrešen", in ki vam 

je govoril: "Ljubite drug drugega". Ta duhovna pot, o kateri vam zdaj govorim, je ista, ki sem jo v davnih 

dneh razodel Jakobu, ko sem mu razodel lestev do popolnosti. Pred vsako dušo stoji nebeška lestev kot 

pot, ki vas vabi, da se povzpnete. Vaše izhodišče je ta svet ljudi, vendar so spodaj še vedno brezna, ki pa 

jih nisem ustvaril jaz. Navzgor vodijo neskončno številne stopnice kot hrib, ki vodi na vrh duhovnosti. 

13 Kdo bo komaj na prvi stopnici? Kdo v temi brezna? Kdo bo na najvišji ravni? - To so skrivnosti, ki 

jih pozna le moja pravičnost. 

14 Pošljem te v ravnino, v dolino, da tam začneš svoje popotovanje, in na obzorju ti pokažem gore, na 

katere se moraš povzpeti. 

15 Vidite, kako je ta nauk koristen za vašo dušo, kajti medtem ko se telesna snov z vsakim dnem bolj 

približuje zemeljskemu naročju, se duša po drugi strani vedno bolj približuje večnosti. 



U 126 

83 

16 Telo je osnova, v kateri počiva duša, dokler živi na zemlji. Zakaj bi dopustili, da postane telo 

veriga, ki ga oklepa, ali ječa, ki ga zapira? Zakaj bi ji dovolili, da bi bila krmilo vašega življenja? Ali je 

prav, da slepec vodi tistega, čigar oči vidijo? 

17 Jaz sem tisti, ki vam predstavljam življenje v vseh njegovih fazah. Služi za ohranjanje telesa in 

duše. Kdor izpolnjuje zakone duha in zakone človeka, je vse svoje življenje posvetil Stvarniku. 

18 Jaz bom vaš predhodnik, ko boste prišli v duhovni dom. Vedno grem pred vami. Vaša duša ne sme 

nikoli zapasti v brezdelje, vedno si mora prizadevati, da naredi še en korak na poti duhovnega napredka, ki 

je popolnost. 

19 Ne bodite zadovoljni z besedami: "Verjamem v Gospoda". 

- pokažite svojo vero v to, kar počnete. Ne govorite samo z besedami: "Ljubim Očeta", ampak se 

preizkusite, da bi ugotovili, ali me resnično ljubite. 

20 Govoril sem vam in moja beseda je maziljenje. Zato sem vas poklical, da bi bili učitelji. 

21 Zakaj me ljudje še naprej vse bolj napačno ocenjujejo, čeprav so človeški um razsvetlili novi 

dosežki? - Ker so skrbno gojili le drevo znanosti, so zanemarili popolnost duše. 

22 Nekoč sem vam rekel: "Pazite in molite, da ne padete v skušnjavo." Pozabili pa smo celo na 

molitev, ki je jezik, v katerem se Duh pogovarja s svojim Gospodom. To je jezik, ki ga ljudje tega časa ne 

poznajo. 

23 Ko začutijo potrebo po molitvi, ne najdejo besed, s katerimi bi se mi izrekli. Vendar popolnoma 

razumem, kaj vsi prosijo, ne da bi za to potrebovali besede ali celo misli. Ko pa jim Moj Duh odgovori, 

me ne razumejo, ker se niso pripravili. Glas njihovega Učitelja, ki bi jim moral biti znan, jim je neznan. 

24 Če bi molitev, ki sem jo učil človeštvo, uporabljali s čistim srcem, bi ljudje iz generacije v 

generacijo dosegali višjo duhovnost in vsakič slišali moj glas. Potem bi jim duhovna povezanost z 

božanskim v tem času služila za ustvarjanje bolj ljubečega, pravičnega in resničnega sveta od tistega, ki so 

ga ustvarili s svojim materializmom. 

25 Zakaj ste verjeli, da je spiritualizem (nauk o spiritualizaciji) nekaj, kar nasprotuje razvoju vašega 

materialnega življenja? Kdaj sem obsodil vašo znanost, ko je bila uporabljena za dobro človeštva? Če bi si 

kdo drznil to reči, ne bi bil pravičen do svojega Očeta. 

26 Z duhovnostjo dosežemo stopnjo vzvišenosti, ki človeku omogoči, da sprejme ideje, ki presegajo 

to, kar lahko dojame njegov um, in da ima moč nad materialnim. 

27 Za trenutek pomislite: če duhovno povzdigovanje duše uresničujete pri preučevanju materialne 

stvaritve, ki vam jo predstavlja narava, ali pri katerem koli drugem človeškem cilju, si lahko predstavljate 

sadove, ki bi jih lahko obrodili, če svojih odkritij ne bi pripisovali le raziskovanju z razumom, ampak bi 

sodelovali tudi pri duhovnem razodetju, ki bi vam ga dal tisti, ki je vse ustvaril. 

28 Ponavljam vam, da se boste naučili prepoznavati moj glas, da vam bo prišel moj navdih in ga boste 

razumeli, kajti veliko je lekcij, ki vam jih moram še dati. 

29 Rešil sem vas pred brodolomom. Jaz sem svetilnik, ki sveti v temi. Iščite me, zaupajte mi in 

pomagal vam bom spremeniti vaše življenje v svet miru, kreposti in duhovnega vzpona. 

30 Delite z menoj veselje, ki napolnjuje mojega Duha vsakič, ko posadite eno od dreves, ki bodo 

dajala senco ljudem. Sedem zbirališč je odprlo svoja vrata v sedanjem letu 1944 kot predstavnik sedmih, 

ki jih je leta 1866 ustanovil Roque Rojas. Toda če so bili prvi razdeljeni in niso znali živeti v sožitju drug z 

drugim, morate vi svoje poslanstvo opravljati poslušno in bratsko. Šesto zbirališče, iz katerega ste izšli, si 

vzemite za zgled in ostanite zvesti mojim zapovedim. Iz sedmih naredite eno zaščitno senco in vsem dajte 

enake sadove. Preden vaša srca sprejmejo zaobljubo, da mi bodo sledila, vas preizkušam, očiščujem in 

krepim, da bo vaša odločnost nezlomljiva in da vam bo vaša vest govorila, da je bila ta zaobljuba napisana 

pred skrinjo nove zaveze. 

31 Zaveza, ki jo skleneš z menoj, ni zemeljska obveznost, ampak duhovno poslanstvo, ki si ga bil 

pripravljen sprejeti od svojega Očeta - od tistega, ki je ustvaril vse ustvarjene stvari. Pokažem vam, kako 

izpolniti svoje duhovno poslanstvo. Prav tako pa vas pozivam, da izpolnite vsako zavezo in obljubo, ki jo 

daste v človeških zadevah, da vas bodo spoznali po resnicoljubnosti vašega duha in iskrenosti vašega srca. 

Naj bo vaš "da" vedno "da" in vaš "ne" vedno "ne". Takrat vam bodo zaupali, da se boste držali svojih 

odločitev. Nikoli ne prelomite svete zaveze, kot so zakonska, starševska in prijateljska. 
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32 Če odrekanje človeškim dolžnostim in obljubam prinaša tako veliko trpljenje, kaj se bo zgodilo, ko 

boste obrnili hrbet duhovnemu poslanstvu, za katerega ste se zavezali svojemu Gospodu? Res je, da Moja 

stvar zahteva odrekanja in žrtve, a hkrati vam pravim, da je ideal, ki nikoli ne razočara tistega, ki si za 

njim prizadeva. Kdor doseže cilj, bo dosegel nesmrtnost. Zdaj vam pravim: temeljito preučujte mojo 

besedo, da na zemlji ne boste tvorili ločene skupine. Dosezite takšno stopnjo razumevanja in 

opremljenosti, da boste lahko duhovno živeli z vsemi in ne ločeno. Moj nauk ne želi sejati semen razdora. 

33 Bliža se čas, ko bodo resnica, razum in svetloba prevladali nad močjo, nasiljem in strahom. Toda 

kdaj bo človek, tako kot Kristus, znal reči: "Moje kraljestvo ni od tega sveta" in se bo zavedel, da so 

zemeljske dobrine minljive - ne da bi mu kaj manjkalo od tega, kar je bilo ustvarjeno, in bo vse uporabljal 

v pravi meri. Razumite, da je resnična moč v duhovnem, da zemeljska moč, njene nečimrnosti, njena slava 

in sijaj njene znanosti, ne glede na to, kako dolgo bo vladala, podleže pred obličjem večnosti. 

34 Človeštvo je v svojem prizadevanju za lažno veličino doživelo številna razočaranja in resnično 

vam povem, da bo doživelo še večja. Kaj se bo zgodilo z ljudmi, ko jih bo prebudila vest, ki je njihov 

sodnik, in bodo začeli razmišljati o svojih delih? Njihova bolečina bo kruta, njihovo kesanje bo veliko in 

takrat bodo iskali duhovni način, da bi se odkupili za svoje prestopke. Ta čas bo zaznamovala verska 

ekstravaganca, ki bo dosegla najvišjo stopnjo fanatizma. Temu bodo sledili spopadi in "bitke" med 

verskimi skupnostmi in sektami. Vendar pa morate ostati budni in ne čakati, da vas prestraši hrup bitke, saj 

takrat ne boste vedeli, kje je vaše orožje za boj. Poglejte, kako trenutno povečujem število teh krajev 

zbiranja, ki jih simbolično imenujem "drevesa", da bi se njihove veje razširile in obrodile svoje sadove. 

35 Trenutno gradim tempelj Svetega Duha. Toda ko bo ta zgrajen, ne bo več zbirališč, cerkva in 

romarskih krajev ali pa bodo izgubili svoj smisel obstoja, skupaj s svojimi verskimi simboli, obredi in 

tradicijami. Takrat boste začutili mojo veličino in mojo navzočnost, prepoznali boste vesolje kot cerkev in 

ljubezen do bližnjega kot bogoslužje. Iz naročja matere narave bo prišlo novo znanje, ki bo vaši znanosti 

omogočilo blaginjo, saj jo bo na pravo pot usmerila vest, ki je glas Boga. 

36 Možgani ne bodo več gospodarji sveta, temveč sodelavci duha, ki ga bo vodil in razsvetljeval. 

37 V teh časih, ko sta ljubezen in usmiljenje izginila iz človeških src, vam Oče pravi: Bodite mirni in 

ne skrbite. 

38 Preizkušal sem vas v vseh časih, še bolj pa v sedanjem. Vprašali ste se, kaj je vzrok vaše bolečine. 

Dvignite svojega duha, da bi mi govorili in mi rekli: "Moje trpljenje je večje od trpljenja mojih soljudi." 

Ne, otroci moji, vojna z vsemi svojimi posledicami še ni dosegla vašega naroda. Drugi trpijo bolj kot vi. 

Če čutite bolečino, je to zato, ker nosite breme velike odgovornosti in ker čutite bolečino drugih. Če trpite 

zanje, bodite blagoslovljeni, saj bo vaše delo obrodilo dober sad. Delujte med ljudmi in moja beseda vas 

bo ves čas spodbujala. 

39 Čutite, da vam je sodnik v tem času zelo blizu in da je vsakdo pripravljen podati poročilo o svojem 

delu. Vstopite v notranje zbiranje, preiskujete svoje srce in pričakujete, da vam bo glas vesti pokazal vaše 

napake. Jaz pa vam pravim: Videl sem, da ste v svoja dela vložili svoj um in srce, da ste včasih naredili 

več, kot ste bili dolžni, in se žrtvovali, da bi izpolnili moja navodila. Za to vas blagoslavljam, a v resnici 

od vas nisem zahteval, da bi se žrtvovali. Nekatera dela bom opravil namesto vas, ker presegajo vaše 

zmožnosti. Morate le moliti in zaupati. 

40 Danes, ko se razodevam ljudem, ugotavljam, da so se oni sami in njihovi običaji spremenili, in da 

bi me razumeli in mi sledili, se morajo bolj potruditi. Greh se je pomnožil in okolje je onesnaženo. Slabi 

vplivi se širijo in povzročajo zmedo, zatemnjujejo um in srce, sredi tega ozračja pa se "izraelsko ljudstvo" 

trudi doseči svojo osvoboditev in pomagati človeštvu. Vaše zasluge bodo večje, če boste potrpežljivo in 

ponižno delali za Moje delo in premagali težke življenjske razmere, v katerih živite. 

41 Če se počutite usposobljeni, da govorite o mojem nauku, to tudi storite. Če še niste pridobili 

jasnosti in vaša beseda nima prepričljive moči, si vzemite več časa. Še naprej me poslušajte, dokler 

mojega nauka ne boste sprejeli za svojega. 

42 Koliko je takih, ki so sicer slišali mojo besedo, dano prek človeškega organa razumevanja, vendar 

mi niso niti verjeli niti se niso prepričali! Koliko jih bo še dvomilo v vas, če se ne boste pripravili! Svet bo 

prišel k vam s svojim orožjem, s svojimi teorijami, in če ne boste pripravljeni, boste postali šibki. 

Neusmiljeno vas bodo zasliševali, spraševali vas bodo, kako ste prejeli razodetje mojega prihoda, na 

kakšen način ste prejeli moj nauk, vi pa boste odgovarjali na vsa njihova vprašanja. Bodite dobrohotni in 
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prizanesljivi, na najpreprostejši način jim poskušajte razložiti resnico Moje besede, da bi razumeli njen 

pomen, in jim pomagajte, da bodo našli razsvetljenje. 

43 Med vami puščam svoj mir, uživajte ga, veselite se ga, kolikor vam dopušča vaše življenje, kajti 

kraljestvo miru se še ni spustilo med ljudi, vendar sem vam prinesel zdravilo za vsako zlo in vam 

obljubljam, da se bo mir dvignil kot sijoča zora in razsvetlil vašo dušo ter da o tem času bolečine ne bo 

ostalo niti sledu. 

44 Že se bliža čas, ko bodo na zemljo prišle nove generacije, polne božanske dobrote, in s seboj 

prinesle posvečeno poslanstvo. Takrat se bo uresničila moja beseda, ki pravi: "Zadnji bodo prvi in prvi 

zadnji zadnji." Vsak naj izpolni svoje poslanstvo za časa svojega življenja, saj ne veste, ali vam bom 

dovolil, da se vrnete v času miru. 

45 Občutite mojo tolažbo, človeštvo. Živite v meni in ne boste se bali strogosti preizkušenj. 

46 Marija, tvoja priprošnjica, te blagoslavlja. Tudi jaz vas blagoslavljam. 

47 Krščanstvo pogosto pozablja na Jezusova duhovna dela, ker daje večji pomen nekaterim njegovim 

materialnim dejanjem. Tako na primer zamenjuje njegovo človeško revščino s ponižnostjo in telesno 

bolečino z resničnim trpljenjem, ki ga je prestajal v duhu. Misli, da je njegova fizična kri tista, ki je 

odplaknila grehe sveta, pozablja pa, da je resnična kri, ki je večno življenje za dušo, bistvo njegove 

Besede. 

48 Mojster vam pravi: Če bi imelo to telo kakršen koli razlog, da večno prebiva med vami, bi ga Oče 

obvaroval pred usmiljenci; ali če bi bilo po smrti kakor koli koristno za vaše odrešenje, bi vam ga 

prepustil. Ko pa je bila njegova naloga na križu končana, ga vaše oči niso več videle, da bi lahko pri 

božanskem Učitelju iskali to, kar ste mu morali vzeti: Njegova beseda, njegova dela, njegova ponižnost in 

vsi njegovi zgledi popolne ljubezni. 

49 Ko je človeška oblika izginila z zemlje, je v zavesti ostalo le božansko bistvo "Besede", ki je 

govorila iz Jezusa. To je tisto, po čemer morate hrepeneti: bistvo, duhovni pomen tega sporočila o 

življenju in ljubezni. 

50 Ne častite svojega Očeta z materialnimi oblikami čaščenja, da bi se naučili ljubiti ga neposredno z 

duhom. 

51 Ko je nekdo vprašal Jezusa: "Si ti kralj?", je Mojster odgovoril: "Zato sem prišel." Toda vsi so 

dvomili - zaradi revnosti njegovih oblačil -, da bi lahko bil kralj. Nihče ni sumil, da se za skromnostjo tega 

človeka skriva veličastnost tistega, ki je govoril, in nihče ni v globini te besede slutil obljube kraljestva 

miru, ljubezni, sreče in pravičnosti. 

52 Človeški pogled je vedno vezan na zunanjost. Ne prodre globlje in od tod izvirajo nepravične in 

napačne razlage ljudi. 

53 Ali veste, da so Jezusa zasliševali, žalili in celo zavrnili? Ali veste, da niti njegovi učenci niso znali 

povedati, kdo je On, ko so jih vprašali? Prav tako se bo svet v tem času spraševal, kdo je tisti, ki je govoril 

z vami, in mnogi bodo zanikali, da je bil Kristus tisti, ki je komuniciral z vami. Takrat bodo nekateri moji 

učenci zmedeni in se bodo spraševali, kdo jim je govoril, ali Oče, Beseda ali Sveti Duh. Na to vam 

odgovarjam, da je tako kot je resnica ena, tako je eno tudi božansko bistvo, ki sem vam ga dal skozi 

stoletja, pa naj ga imenujete Zakon, Nauk ali Razodetje. 

54 Kdor ljubi to resnico in sledi tej luči, je ljubil svojega Očeta in mu sledil. 

55 Duhovno misleči učenec mora vedno iskati bistvo Mojih del, da bi odkril resnico v Mojih 

božanskih sporočilih. Takrat boste izkusili, kako preprosto je odkriti globok pomen vsega tistega, kar 

nekateri zavijajo v skrivnost, drugi pa zapletajo s svojimi teološkimi dogmami. 

56 Spiritualizacija pomeni preprostost. Zakaj bi torej komplicirali nekaj, kar je tako preprosto, jasno 

in pregledno kot svetloba? 

57 V tem času ste šli iskat mojo Besedo, da bi v njej potešili svojo žejo po pravičnosti in ljubezni. 

Poslušate me kot dobri učenci in pozorno spremljate strani Knjige navodil, ki gredo mimo vas. Vi ste 

izbranci, zato ne bodite presenečeni, ko vam bom dal ta učenja. Vendar niste edini, ki so vam naklonjeni. 

V svojem delu enakosti in ljubezni sem vse duše obdaril z dragocenimi lastnostmi. Vi, ki ste bili poklicani 

že prej, se ne imejte za boljše. Pripravite se le notranje, da boste lahko izpolnili svojo nalogo in da vas 

bodo vaši soljudje razumeli ter vam sledili. 
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58 Vedno ste me iskali, da bi se mi zahvalili za ugodnosti, ki vam jih podeljujem. Moj Duh, ki ga ne 

morete videti, je tisti, ki vam jasno govori v tej sedanji obliki. Nosilcem glasu, ki jih uporabljam, ne bom 

dovolil, da lažejo. V njihovi vesti se bom čutil in po miru, ki ga bodo čutila njihova srca, bodo vedeli, da je 

njihovo delo prijetno. 

59 Izpolnil bom vašo željo po napredku. Vse vas postavljam na začetek poti, da lahko začnete dnevno 

delo. 

60 Zavedajte se, da je razlog mojega tretjega prihoda k vam moja ljubezen do človeštva. Prišel sem v 

Duhu, da izpolnim svojo obljubo. 

61 Nekoč sem vam rekel: "Kdor pozna Sina, pozna Očeta." V sedanjem času z lučjo svojega Duha 

pojasnjujem, kar je bilo za človeštvo skrivnost. Razsvetljujem vas, da boste v eni knjigi združili Jehovove 

zapovedi, Jezusovo besedo in razodetja, ki vam jih v tem času daje moj Sveti Duh, in potrjujete, da sem 

prišel k vam pričevati o svoji resnici v treh časih. 

62 Moja beseda v prejšnjih časih ni bila pravilno interpretirana, vendar je seme v dušah in tam ga bom 

negoval. 

63 Izrael lahko govori s svojim Bogom na visoki duhovni ravni. Pridite k meni, in če dvomite, 

vprašajte. Moja volja je bila, da ostanete v stalnem občestvu z menoj, vendar ste v želji po spiritualizaciji 

zapadli v zaljubljenost ali fanatizem. Moja volja pa je, da razumete mojo besedo, ki svetuje preprostost in 

čistost v vseh vaših dejanjih. 

64 Danes me prihajate poslušat v majhnem številu, toda duhovne legije, ki se zbirajo okoli mene na 

teh manifestacijah, so neizmerne. Moja beseda je kot očiščevalna voda, ki vse očisti. Poučujem vas, da 

boste čutili svojo odgovornost in mi pozneje ne boste rekli: "Nisem vedel, kaj počnem, manjkalo mi je 

razsvetljenja, starši mi niso dali nobenega nasveta, moj dom je bil kraj razdora." - Videl sem, da otroci 

napačno ocenjujejo svoje starše, da starši niso dober zgled svojim otrokom, da se bratje in sestre med 

seboj prepirajo, zato vas prosim: Kdaj se boste združili med seboj? Vedno sem vam na Zemljo pošiljal 

krepostna bitja, da bi vam svetovala in vas navdihovala za duhovni napredek v vašem svetu. 

65 Če ste mož in žena, se zavedajte, da morata mož in žena, ki sta sklenila zakonsko zvezo, iz svojega 

doma narediti tempelj, da bosta lahko v njem skrbela za svoje otroke in jih vzgajala. Ne pustite jim 

žalostne dediščine. Vsakdo bo za svoja dela v svojem življenju našel pravično plačilo. 

66 Kot si prizadevate ugajati prijatelju, si prizadevajte ugajati tudi meni. Prosite, prosite in dal vam 

bom. Ustvaril sem vas za veselje svojega Duha in v zadovoljstvo mi je, da vam lahko podarim tisto, kar 

vam pomaga pri vašem razvoju. 

67 Skušnjava v vas vzbudi sovraštvo in človek, ki je po naravi šibek, povzroča uničujočo škodo v 

srcih svojih soljudi. Toda sprašujem vas, kakšno pravico imate, da uničite to, kar sem ustvaril? Zakaj 

ubijate vero, zakaj sodite? Človeštvo v tem času ne dela del, ki bi mi bila všeč, toda luč mojega Duha sije 

in vas pripravlja na boj proti zlu. Prosim vas, da zavržete vse, kar je škodljivo, vse, zaradi česar zaostajate 

v svojem razvoju. 

68 Okrepite se z menoj. Hranite se z mojo besedo, da ne boste nikoli lačni. Danes imate gostijo za 

mojo mizo, uživate moj kruh in za vedno se boste spominjali, da je Učitelj sedel za svojo mizo, jim govoril 

in jih hranil za večnost. Rekel sem vam, da sem z vami, kadar koli me kličete s čistim srcem. Slišal sem 

tvojo prošnjo in zato sem se spustil. Glejte me z očmi vere, ki sem jih pripravil. Jaz sem pred vami in vas 

naredil vredne svoje navzočnosti. Spoznajte me po resnici moje besede. To je maternica, iz katere ste se 

umaknili. Če pa te svet odvrne od mene, se moraš potruditi, da se vrneš, in to ljubeče Srce bo vedno 

odprto, da te sprejme. 

69 Tako kot sem prišel k vam v drugi dobi kot znamenje združitve s človeštvom in se nato vrnil k 

Očetu, sem danes prišel za nekaj časa, vendar bo moj univerzalni žarek leta 1950 zadržan. Zato sem vam 

povedal, da po tem letu ne boste več imeli te manifestacije. Takrat se boš povezal z menoj iz duha v duh in 

moja milost se bo spustila na tvoje srce. Prišel bo dan, ko se boste počutili zelo blizu meni, preprosta srca 

mojega ljudstva. Služite mi tako, da služite svojim soljudem. Postanite zdravniki, in če bo vaše delo 

ljubezni poplačano z nasmehom, boste zadovoljni. Vaša dela bom zapisal na onem svetu. 

70 Ljubite Marijo, svojo ljubečo Mater, iščite jo duhovno. Ne postavljajte slike pred sebe, da bi jo 

začutili blizu sebe. Ona je Jehovova materinska ljubezen, ki ste jo videli, da se kaže v vseh časih. Ona je 

vaša božanska zagovornica. Ljubite jo, da ji bom lahko spet rekel: "Mati, to je tvoj Sin! 
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Moj mir z vami! 
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Navodila 127  
(razglašeno 1. januarja 1945) 

1 Ob tej manifestaciji zaprite svoje fizične oči, saj želim govoriti z vašim duhom. 

2 Obljubil sem vam, da se bom vrnil, zato si nisem mogel pomagati, da ne bi bil prisoten na tem 

duhovnem srečanju z vami. 

3 Bodite mirni, da me boste pozorno poslušali in dopustili, da dleta moje besede oblikujejo vašo 

dušo. 

4 Veliko ste tavali v iskanju kraja, ki bi vam dal mir, a ga niste našli; in ko ste prvič prišli v te 

skromne prostore, da bi poslušali Mojo besedo, si niste predstavljali, da boste v njih - revnih in preprostih 

- našli mir, po katerem ste tako hrepeneli. 

5 Z ljubeznijo vas želim pridobiti zase. Zato vam dajem to navodilo, da boste po njem učili svoje 

soljudi, popotnike in popotnice z enako skrbjo in ljubeznijo, s kakršno sem vas sprejel. 

6 Človek ne živi samo od kruha, saj sta v njem lakota in žeja, ki ne izhajata iz telesa, in da bi ju 

potešila, morata iskati duhovno vodo in kruh. Vendar je potrebno, da vas bolečina prizadene, da boste 

razumeli moje nauke. 

7 Nekateri me sprašujejo: "Gospod, ali je morda človeška ljubezen pred Teboj nedopustna in ogabna 

in ali odobravaš le duhovno ljubezen?" 

8 Ne, ljudje. Res je, da najvišja in najčistejša čustva ljubezni pripadajo duhu, vendar sem tudi 

človeškemu telesu dal srce, da bi lahko ljubilo, in dal sem mu čustva, da bi prek njih ljubilo vse, kar ga 

obdaja. 

9 Človeško življenje sem zaupal duhovnim bitjem, da bi živela na zemlji, in ko bi bila na njej, bi 

dokazala svojo ljubezen do mene. V ta namen sem ljudi razdelil na dva dela in enemu dal močnejšo, 

drugemu pa šibkejšo lastnost. Ta dela sta bila moški in ženska. Le združena sta lahko obe bitji močni in 

srečni, zato je bila ustanovljena zakonska zveza. Človeško ljubezen blagoslavljam, kadar jo spodbuja 

ljubezen duha. 

10 Ljubezen, ki ima korenine le v fizičnem, je značilna za brezčutna bitja, ker nimajo vesti, ki bi jim 

osvetljevala pot. Poleg tega vam pravim, da bodo iz dobrih zvez vedno zrasli dobri sadovi in da se bodo v 

njih utelesili duhovi svetlobe. 

11 Zdaj je čas, da očistite svoje seme, ljudstvo, da boste ustvarili duhovno in telesno močno družino. 

Razumite me, otroci moji, da boste pravilno razlagali mojo voljo, kajti leto 1950 se že približuje in ne 

smete pozabiti, da je to leto, ki sem ga določil kot zadnje v svoji manifestaciji. Želim, da ste na ta dan 

pripravljeni, kajti le tisti, ki so to dosegli, bodo lahko ostali trdni na svojih položajih. Ti bodo tisti, ki bodo 

v prihodnosti resnično pričevali zame. 

12 Ne pozabite, da lahko moje delo oznanjajo le tisti, ki so se znali poduhoviti; kajti tisti, ki se niso 

pripravili na novo obliko zveze, kako bi lahko imeli potreben navdih za sprejemanje mojih misli in 

reprodukcijo mojih sporočil? 

13 Želim, da vsi napredujete, da bo vaše pričevanje v dobro človeštva. Če bi nekateri mislili tako, 

drugi pa drugače, bi med ljudi vnesli le zmedo. 

14 Bistvo te Besede se ni nikoli spremenilo od začetka njene manifestacije, ko sem vam govoril prek 

Damiane Oviedo. Smisel mojega učenja je enak. 

15 Toda kje je bistvo teh besed? Kaj se je zgodilo z njimi? Skriti so zapisi tistih božanskih sporočil, ki 

so bila prva v tem času, ko se je moja beseda tako obilno širila med vami. Potrebno je, da ta učenja pridejo 

na dan, da boste lahko jutri priče, kako se je ta manifestacija začela. Tako boste poznali datum mojega 

prvega učenja, njegovo vsebino in datum zadnjega učenja, ki vam bo prineslo leto 1950 - leto, s katerim se 

bo končal ta čas razodetja. 

16 Danes še ne slutiš, kakšen kaos bo zavladal v človeštvu, ko bo moja beseda utišana, in ne moreš si 

predstavljati viharja, ki ga bo tak dogodek sprožil med narodi. Paziti morate, da se vaša odgovornost 

vsakič poveča, saj boste z vsakim novim časom pridobivali vedno več razsvetljenja. Vaša dediščina je že 

zdaj zelo velika, zato jo morate nujno deliti s sočlovekom, z ljudmi v stiski, preden zapustite to zemljo. 

17 Naredite svoja srca občutljiva, da boste razumeli mojo besedo, saj je še niste razumeli. Kako boste 

torej lahko sprejeli in razumeli mojo besedo, če vam jo bom jutri dal po intuiciji? 
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18 Združite se v resnici in duhu ter se ne ločujte niti v največjih preizkušnjah. En Bog, ena volja in 

ena beseda so bili z vami. Zato se v prihodnosti ne bodo mogla pojaviti drugačna navodila od tistih, ki ste 

jih prejeli zdaj. 

19 Ali si bo kdo upal kršiti mojo voljo? To bi pomenilo, da bi se v tem ljudstvu pojavili spori in 

sovraštvo, saj bi se nekateri držali resnice, drugi pa bi z lažnimi besedami spravljali cerkve s prave poti. 

20 ne postanite šibki, ljudje, vsak trenutek se spomnite, da sem vas imenoval "močni". Če nisem 

prevaral vaše vere in sem vam dokazal, da pomen moje besede ni spremenljiv, kako bi lahko prevarali 

svoje soljudi in jim dali slab zgled? Čas je, da pripravite, kaj boste zapustili prihodnjim generacijam. 

21 Mnogi mi v srcu pravijo: "Učitelj, ali predvidevaš, da ti bomo nezvesti? Kako je to mogoče?" In 

odgovarjam vam isto, kar sem rekel svojim apostolom v drugi dobi: "Bedite in molite, da ne padete v 

skušnjavo." Vsi namreč veste, da je bil med tistimi, ki naj bi me izdali in prodali, in ne veste, kdo to dela v 

tem času, čeprav se imenuje moj učenec. 

22 Moj Duh vas kliče, moj glas prihaja kot učitelj v vaša srca in Duh vašega nebeškega Očeta vas bo 

večno obkrožal, vas iskal, da bi vas božal. 

23 Jaz sem najvišja raven, h kateri naj bi težil vsak duh, saj bo tisti, ki jo doseže, znal videti vso 

lepoto stvarstva in slavo Očetovih del. 

24 Moja beseda deluje kot dletom na vaša srca in oblikuje vaše duše, dokler jih ne naredi podobne 

mojemu Duhu v svetlobi. 

25 Ne pozabite, da niste pred zmedenimi mislimi, ampak pred Njim, ki vam dokazuje popolnost in 

resnico svojega Duha. Približal sem vas drevesu življenja, na katerega vejah visijo dobri sadovi. Danes je 

praznik v moji hiši, mnogi so pri moji mizi. Kdo od navzočih pa mi bo jutri obrnil hrbet? Samo jaz vem. 

26 Vsakdo, ki si želi duhovne dediščine, naj pride k moji mizi, sedi z menoj in poje iz tega hlebca, da 

se bo, ko bo vstal, počutil lastnika mojega miru in da bo njegov duh postal še en člen v verigi ljubezni, ki 

jo zdaj oblikujem in s katero združujem svoje otroke. 

27 Pridite, pridite in potrkajte na moja vrata. Približajte se, izgnanci, jejte in se oblecite, potem pa 

hodite po mojih stopinjah. Naučite se zakonov, ki sem jih določil, in jih upoštevajte, da ne boste pili čaše 

grenkobe. Razumeti: Kdor se oddalji od popolne poti, se oddalji od mojega kraljestva in je v nevarnosti, da 

najde smrt. 

28 Dajem vam več, kot lahko kdor koli potrebuje. Zakaj? Da boste lahko dajali sočloveku od mnogih 

stvari, ki sem vam jih zaupal. Vendar se poduhovite, da vas ne bodo ganila le trpljenja, ki jih vidijo vaše 

oči, ampak tudi tista, ki jih ne vidite, saj niso zunaj območja vašega ljubečega delovanja. Vaša občutljivost 

naj ne bo omejena na občutenje trpljenja bitij tega sveta. Ne, prav tako morate začutiti, kdaj se vam 

nevidno približa duša v želji po ljubeči pomoči. V teh primerih vam bo njihove potrebe razkrila le 

spiritualizacija. 

29 Kakšno veselje bo napolnilo mojega duha, ko bo videl, da se tok življenja, ki je izšel iz mojega 

naročja, pretaka od enega k drugemu, gasi njihovo žejo in jih očiščuje nečistoče. 

30 Izkoristite svoje življenje, saj je kratko; leto je trenutek, ki se izgubi v neizmernem času. Voljno 

sledite Očetovim namenom in ne boste zapravili niti enega dragocenega trenutka življenja, ki vam je 

zaupano. 

31 Povedal sem vam, da je mojega veselja konec in da morate dobro premisliti, da boste razumeli, kaj 

vam hočem povedati. Moja strpnost do vašega sebičnega in materializiranega življenja je dosegla mejo. 

Kljub temu vam bom dal novo dobroto, ki pa bo duhovne narave. 

32 Knjiga je odprta, odprl sem jo jaz. Njegove strani vam bodo nenehno prikazovale svojo božansko 

vsebino. 

33 Moj pogled vas objema v trenutkih, ko me je dosegla vaša molitev. Na vašega duha se je spustila 

Moja luč kot Oče, Gospodar in Sodnik. Da, ljudje, saj je to dan, ko sem prišel, da sprejmem vašo daritev, 

da vas vprašam, kakšen je sad del, ki mi jih danes predstavljate. 

34 Vaš um utihne, vaše srce se za trenutek ustavi, vaša vest pa spremlja vašo presojo. 

35 Ne obravnavam vas več kot majhne otroke, saj ste velike duše, ki sem jih že od prve dobe postavil 

na pot duhovne popolnosti. Zato sem vas imenoval prvorojence in vas naredil za zaupnike in dediče 

svojega Duha. Zato zdaj od vas zahtevam obračun in vas sprašujem, kaj ste storili s svojo dušo in tudi s 

tem telesom, ki vam je bilo zaupano kot orodje. V tej tretji dobi sem vas poslal s težko nalogo, da 
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razkrijete Luč šestega pečata in da se okoli vas zberejo velike množice, ki bodo tvorile moje ljudstvo. 

Razodel sem se prek človeškega uma, da bi vas učil in opremil, ter določil leto 1950 za konec te 

manifestacije. Tega se zavedajte, kajti ta dan se bliža in vi se morate pravočasno preveriti v luči vesti, da 

boste vedeli, ali ste izkoristili čas, ki vam je bil zaupan, ali ne. 

36 Podelil sem vam milost občestva z duhovnim svetom svetlobe, da bi vam olajšala delovni dan, in 

pred vas sem poslal Elija, da bi vam utiral pot in vas spodbujal v preizkušnjah. Poslal sem vam angela 

miru, da boste čutili njegov vpliv, ki vas varuje pred nevarnostjo vojn in sproščenih sil narave. 

37 Govorim vam kot Oče, vendar me ne iščite kot Sodnika. Ljubim vas in dolgo sem čakal na vas, 

vendar ne pozabite, da bo moja sodba nad vesoljem neusmiljena in da boste združeni v meni, da boste 

povsod ponesli Gospodovo besedo. 

38 Če si želite miru in sreče ter zdravja in dobrega počutja, se zavedajte, da boste te darove milosti 

prejeli le, če boste ljubili svoje bližnje, odpuščali tistim, ki vas žalijo, in delili svoj kruh s potrebnimi - ta 

neizčrpen kruh Duha, ki sem vam ga dal v izobilju. 

39 Bodite duhovi miru v teh vojnih časih, ko bi morala biti vaša molitev kot plašč bratstva, ki se 

razprostira po vsej zemlji. 

40 Razmišljam o zemlji, pordela od človeške krvi, in o ljudeh, ki ne prenehajo s svojimi zločini. 

Pritegnite moj mir na svet, kajti sicer se bo moja pravica vršila od naroda do naroda in tudi vi mi boste 

morali odgovarjati za pomanjkanje ljubezni. 

41 Nočem vas videti pred seboj kot obtožene, vedno vas želim imeti za svoje otroke, ki jim je moja 

očetovska ljubezen vedno pripravljena pomagati. Ustvaril sem vas v slavo svojega duha, da bi se v meni 

okrepčali. 

42 Ne želim gledati tvojih prestopkov, niti ne želim gledati tvojega greha. V vas želim videti 

odločenost za spremembe in duhovno gorečnost pri mojem delu. 

43 Naučite se me duhovno ljubiti, kakor jaz ljubim vas, in z mojim odpuščanjem obrišite svoje 

madeže. Če je to življenje v solzni dolini zate izgnanstvo, jokaj in z menoj lajšaj svojo bolečino, pridobi 

nov pogum, saj se ob tem očisti tvoja duša. Potrpežljivo in vdano nosite svoj križ in naj v vašem srcu 

zažari plamen vere in upanja. 

44 Ozrite se okoli sebe in opazujte človeštvo, ki je osiromašeno miru. Vendar ji odpustite, če boste 

občutili posledice vojne. 

45 Blagoslavljam tiste, ki so vzdržali preizkušnje, ki sem jim jih poslal, blagoslavljam tiste, ki so 

delali v mojem vinogradu. Blagoslavljam roke, ki so ozdravile bolne, ter moške in ženske, ki so se 

moralno prenovili. Blagoslavljam bolnike, ki so me blagoslavljali sredi svojih bolečin, in vse tiste, ki 

koristi, ki so jih prejeli, pripisujejo moji ljubeči skrbi. Toda ne blagoslavljam samo tistega, ki me ljubi ali 

priznava, ampak z enako ljubeznijo blagoslavljam vse svoje otroke. 

46 Moja volja je, da odpravite ves fanatizem in tudi vse, kar je v vašem verskem kultu nekoristno, saj 

želim v vašem duhu najti pravo svetišče za svojo božanskost. 

47 V bolnike vnesite moj zdravilni balzam; če pa z vso svojo notranjo pripravljenostjo in 

dobrodelnostjo ne morete ozdraviti nekaterih, prepustite zadevo meni in jaz bom odgovarjal za to. Pravim 

vam: Če bi kateri od mojih učencev dosegel popolno duhovnost, bi bil podoben Jezusu, ki je ozdravljal 

bolnike in obujal mrtve z vidom, glasom, voljo ali zgolj z dotikom. 

48 Učenci, kakor sem prišel po sadove tega ljudstva, tako bom pobral žetev in davek iz celotnega 

vesolja, iz vseh sil narave, iz vseh kraljestev, iz vseh svetov in bivališč, iz vseh ljudem znanih in neznanih 

bitij, od najbolj popolnih do najbolj oddaljenih od popolnosti. Na vse izlijem svojo svetlobo in jim dam 

čutiti svojo navzočnost. 

49 Človeštvo duhovno živi v tretjem obdobju. Kdor pa ne ve, kaj pomeni "tretja doba", naj študira in 

se potopi v Mojo Besedo, ki vam prinaša velika razodetja; čeprav veliko tega, kar se morate še naučiti 

razumeti, v tem življenju ne boste izvedeli, ker vaša inteligenca ni dovolj, da bi to dojeli. Ko boste vstopili 

v duhovno življenje, vam bom dal nova razodetja. 

50 V tem trenutku govorim narodom na zemlji. Vsi imajo mojo luč; z njo bodo spoznali, da so si 

drznili razpolagati z življenjem, kot da bi bili njegovi lastniki. Resnično, povem vam, da sta vaše uničenje 

in bolečina pri mnogih povzročila globoko kesanje in prebudila k svetlobi milijone tistih, ki me iščejo in 
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kličejo, iz njih pa se k meni dviga žalosten krik, ki me prosi: Oče, ali se vojna ne bo končala leta 1945 in 

ali ne boš posušil naših solz in nam prinesel mir? 

Prerokba, prejeta 1. januarja 1945 

51 Tukaj sem med vami, o, sedem narodov! Sedem glav, ki ste se dvignili pred menoj na svetu! 

52 ANGLEJŠČINA: Razsvetljujem vas. Moja pravičnost te bo še vedno hudo prizadela, vendar ti 

bom dal moč, se dotaknil tvojega srca in ti rekel: tvoji ambiciozni cilji se bodo zrušili, tvoje bogastvo ti bo 

odvzeto in ne bo dano nikomur. 

53 NEMČIJA: V tem trenutku preganjam tvoj ponos in ti govorim: pripravi se, kajti tvoje seme ne bo 

propadlo. Prosili ste me za nove dežele, vendar so se ljudje vmešavali v moje visoke nasvete. Poklonim ti 

vrat in ti rečem: Vzemite mojo moč in zaupajte vame, pa vas bom rešil. toda če ne boste zaupali vame in 

se boste prepustili svojemu ponosu, boste padli in postali sužnji sveta. Toda to ni moja volja, saj je to čas, 

ko bom strmoglavil gospodarje ter osvobodil sužnje in ujetnike. Vzemite mojo luč in se dvignite. 

54 RUSIJA: Moj duh vidi vse. Svet ne bo tvoj. Jaz bom vladal nad vsemi vami. Mojega imena ne 

boste mogli izbrisati, kajti Kristus, ki vam govori, bo vladal nad vsemi ljudmi. 

55 Osvobodite se materializma in se pripravite na novo življenje, kajti če se to ne zgodi, bom zlomil 

vašo aroganco. Dajem vam svojo luč. 

56 ITALIJA: Niste več gospodar kot nekoč; danes so vas uničili posmeh, hlapčevstvo in vojna. Zaradi 

svoje izrojenosti ste zdaj podvrženi velikemu očiščenju. vendar vam pravim: obnovite se, odstranite svoj 

fanatizem in malikovanje ter me prepoznajte kot Gospoda vladarjev. Na vas bom izlil nove navdihe in 

svetlobo. Vzemite moj zdravilni balzam in drug drugemu odpustite. 

57 FRANCIJA: Svojo bolečino prinašate pred mano. Tvoje žalovanje doseže moj visoki prestol. 

Sprejemam vas. Včasih si se dvigal k Gospodu, zdaj mi kažeš le verige, ki jih vlečeš s seboj. Niste niti 

opazovali niti molili. Prepustili ste se užitkom mesa in zmaj vas je naredil za plen. toda jaz vas bom rešil, 

ker se k meni dviga jok vaših žena in jok vaših otrok. Ti se hočeš rešiti in jaz ti stegujem roko, toda 

resnično ti pravim: Pazi, moli in odpusti! 

58 ZDRUŽENE DRŽAVE: V tem trenutku vas sprejemam tudi jaz. Gledam tvoje srce - ni iz kamna, 

ampak iz kovine, iz zlata. Vidim, da so tvoji možgani iz kovine otrdeli. V tebi ne najdem ljubezni, ne 

odkrijem duhovnosti. Vidim le megalomanijo, ambicioznost in pohlep. 

59 Nadaljujte, vendar vas sprašujem: Kdaj se bo moje seme globoko ukoreninilo med vami? Kdaj 

boste podrli svoje "zlato tele" in svoj "babilonski stolp" ter namesto tega zgradili pravi Gospodov tempelj? 

Dotaknem se vaše vesti, od prvega do zadnjega, in vam odpustim. Razsvetljujem vas, da se vam v najvišji 

uri, ko preizkušnja doseže vrhunec, misli ne bi zmedle, ampak bi razmišljali jasno in se spomnili, da sem 

prišel pred vas. 

60 Dajem vam luč, moč in oblast. Ne vmešavajte se v moje visoke nasvete, kajti če ne boste ubogali 

mojih ukazov ali prestopili meje, ki sem jo začrtal, vas bodo doletele bolečine, uničenje, ogenj, kuga in 

smrt. 

61 JAPONSKA: Sprejemam vas in govorim z vami. Vstopil sem v tvoje svetišče in si ogledal vse 

stvari. Nočete biti zadnji, vedno ste hoteli biti prvi, toda resnično vam pravim: to seme mi ni všeč. 

Potrebno je, da spiješ kelih trpljenja, da se tvoje srce očisti. Vaš jezik se mora mešati z drugimi jeziki. Svet 

se vam mora približati. Ko se bo svet znašel pripravljen in čist, vam bo prinesel seme, ki mu ga bom dal, 

saj ne vidim nikogar, ki bi bil pripravljen. 

62 V tebi ne vidim semena svoje božanskosti. Vendar vam bom utrl pot. Kmalu bo v vesolju nastal 

kaos idej, zmeda znanosti, mnenj in teorij, po tem kaosu pa vas bo dosegla Svetloba. 

63 Vse vas pripravljam in vam odpuščam ter skrbim, da boste šli po pravi poti. Ko bo čas določen in 

bo med narode prišel mir, se ne upirajte, ne vmešavajte se v moje visoke nasvete in ne nasprotujte moji 

volji. Ko bodo narodi sklenili mir, jih ne izdajte, kajti tedaj bom nad vas postavil svojo sodbo. 

64 Sedem narodov! Sedem glav! Oče vas je spočel. Pred teboj je svet pod tvojo oblastjo. Zanj ste 

odgovorni meni! 

65 Naj bo luč "Knjige sedmih pečatov" v vseh narodih, da se bodo ljudje opremili, kot je moja volja. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 128  
1 Prinašam vam svojo besedo, ki je lestev, ki vodi v moje kraljestvo. Če boste uresničili, kar vas 

učim, se boste prebudili v novo življenje. Vsakdo, ki se želi izpopolniti, bo našel tlakovano pot. Moj glas 

vas kliče, ker ste vsi moji zelo ljubljeni otroci. 

2 Pridite k meni in si prisvojite moje kraljestvo. Pridite, otroci in mladeniči, saj mi je všeč, da slišim 

vaše prošnje. samske ženske, jaz sem čisti zakonec, ki vas želi spremljati; ljubljeni moški, pripadajte mi. 

Vidim, da vas vse premagujejo preizkušnje, vendar vas bom iz njih dvignil. Ne bodite presenečeni, da vas 

iščem zaradi tega. Ali niste videli, kako se ljubezen odraža v moji skrbi? Ali niste videli, kako Mati joka iz 

ljubezni do človeštva? Čaša, ki jo vsi pijete, je zelo grenka, a vas očiščuje, kajti te solze, ki jih prelivate, so 

kot esence, ki jih je izlila Magdalena, ko je Jezusu mazala noge. Tako zdaj kot takrat vam odpuščam vaše 

grehe. 

3 Po svetu se srečujete s hudobijo in morate iti čez njo, ne da bi se umazali. Toda moja moč vas 

podpira, da ne padete, saj bi brez nje postali šibki. Bodite modri, pazite, molite in boste nepremagljivi. 

4 Vidim, da je človeštvo duhovno revno, ker je moč, ki jo je pridobilo, materialna. V primerjavi z 

duhovnim so materialna dela majhna, zaradi njih duša ne bo nesmrtna. Le zasluge, pridobljene v boju za 

dobro, mu bodo zagotovile večno življenje in ga okrepile. 

5 Ponosen človek verjame, da ima moč, čeprav ga obiski na vsakem koraku opominjajo, da ni 

suveren in da je njegova "veličina" zavajajoča. Moč, ki vam jo dajem, uporabite za dobro. 

6 Ne dvomite v moje besede. Prinašam vam seme vere, da ga boste gojili in se naučili ceniti moje 

čudeže. V vašega duha sem položil luč vesti, da boste poznali zakone, ki sem vam jih dal, in po njih vodili 

svojo dušo in telo. Po mojih navodilih boste našli zdravje, mir in veselje. Zato sem vam rekel, da kdor bo 

okusil ta kruh, ne bo nikoli več lačen. 

7 Pokazal sem se vam, da bi me prepoznali in pozneje posredovali znanje, ki vam ga zdaj dajem kot 

dediščino. 

8 Živite v sedanjosti in ne veste, kaj sem vam namenil za prihodnost. Pripravljam velike legije 

duhov, ki se bodo naselili na zemlji in s seboj prinesli občutljivo poslanstvo, in vedeti morate, da boste 

mnogi med vami starši tistih bitij, v katerih se bodo utelešali moji glasniki. Vaša dolžnost je, da se 

notranje pripravite, da jih boste znali sprejeti in voditi. 

9 Zemljo sem pripravil jaz in je tako čista, kot sem jo ustvaril. Če je na njej kaj slabega, je to 

človekova krivda. Koliko zla ste ustvarili s svojim grehom, človeštvom, čeprav bi kdo rekel, da niste 

odgovorni za to, kar se je zgodilo v preteklosti. Jaz pa ti odgovarjam: tvoja duša je že prebivala na zemlji v 

drugih časih, bila je odsotna in je oskrunila zemljo. Ali veste, kdo ste? Koliko truda morate vložiti, da bi 

človeštvu povrnili vse, kar ste mu odrekli. 

10 Ko ste utrujeni, se naslonite na molitveno palico, saj si boste z njo povrnili moč. Ko boste poslušali 

mojo besedo, se boste dvignili v višja območja, od koder boste čutili mojo navzočnost. Razumite, da za 

izpolnitev mojega zakona ni dovolj, da z molitvijo dvignete dušo, ampak morate opravljati tudi dela 

ljubezni in usmiljenja. 

11 Čas, ko se bo ta rally končal, se že približuje. Vedno pa se zavedajte, da se moj Duh ne bo oddaljil 

od vas. 

12 Ko se bom prenehal razkrivati v tej obliki, bo to znak, da se je obdobje priprav končalo. Zapečatil 

bom misli tistih, ki so mi služili, in jim dal počitek v velikem obdobju dela ter nagradil tiste, ki so bili 

poslušni služabniki v mojem vinogradu. Tem bom zapustil mir svojega Duha. Vendar bodo še naprej 

orodje višjega razodetja. 

13 Tako kot "Beseda" po tem, ko je bila v Jezusu, ni več postala meso, se tudi ta manifestacija mojega 

Duha po človeku ne bo več ponovila. Samo moja svetloba bo še naprej izžarevala iz neskončnosti in vas 

duhovno vodila po pravi poti. 

14 Bodite pozorni na to svetlobo in ne boste zašli s prave poti. Upoštevajte moje zakone, potem bosta 

vera in zaupanje v vaše duhovne darove zelo velika. Razumite, kaj so moči Marije, Jezusa in Elija, saj sem 

vam dal delež v njih. 

15 Bodite dobre volje pri izpolnjevanju mojih odlokov, ki ne bodo žrtev, ampak veselje za vašega 

duha. Bodite kot majhni otroci ob svojem Očetu, ki zaupajo in upajo vanj. 
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16 Videl sem ljudi, ki so molili za človeštvo, ga ljubili in jih navdihovala Mojstrova ljubezen. Tudi 

vaša bolečina je velika, a prav ta vas bo združila in iz vas naredila pravo družino. Tolažil vas bom na vaši 

življenjski poti, dokler ne pridete v obljubljeno deželo. 

17 Mir, na katerega upate, bo prišel in bo tako velik, kot je bila bolečina. Tudi združitev (vseh 

duhovnih skupnosti) bo prišla, toda pred tem vam bom poslal oznanila, da se bliža čas, ko se bodo te 

prerokbe uresničile. 

18 Dobrodošli, ki ste prestopili prag nove dobe. Slišali ste zvonjenje pomirjujočega zvonca in se 

zbrali ob njegovem klicu, ker ste spoznali, da je to glas vašega Očeta, ki vas vabi, da mu prisluhnete. 

Zaradi te želje in poslušnosti ste prepoznali moj glas, ko je dosegel vaše srce. 

19 Ker ne veste, kako dolgo (zemeljsko) življenje vam je dano, je treba, da se od tega trenutka 

odpravite na pot, kajti naj bo vaša življenjska pot še tako dolga, vedno bo polna spodbud, da boste dosegli 

cilj. V vsakem trenutku se je pred vašimi očmi razjasnila skrivnost. V tem tretjem času, ko bo moja beseda 

postala duhovni sad, ki vas bo hranil, vam bom razkril tisto, kar je shranjeno za vašega duha. Moja beseda 

se izliva na duhovno ponižne in tiste, ki so preprosti v svojih mislih, saj je kot potok kristalno čiste vode, 

ki se, ko teče skozi um in iz uma v srce ter od tam v duha, ne umaže z nečistočami, ki jih srečuje na svoji 

poti. 

20 V tem času nisem vstopil v prah sveta. Samo Moj Duh se nahaja v notranjem templju, ki je v 

globini vašega bitja, kjer puščam sled svojih korakov. Vi, ki ste sedeli za mizo svojega Gospoda, poznate 

okus tega kruha, tega vina in tega sadja, da ne bi nikoli padli v prevaro. 

21 Našel sem tvojo dušo bolno, vendar sem se postavil pred njo in ji rekel: "Jaz sem pot, nudim ti 

svojo pomoč. Ravnajte po mojih besedah in dosegli boste deželo, ki jo iščete." 

22 Ko nisi imel pojma o duhovnem življenju, si bogokletel Boga, ko si se počutil obupanega in si 

želel umreti, da bi si odpočil - kot si mislil -, ne da bi vedel, da počitek, kot si ga predstavljaš, ne obstaja, 

saj duh najde popolno srečo le v dejavnosti. Neaktivnost je egoistična, egoizem pa pripada mesu in ne 

duhu. Le telo najde počitek, ko v njem ugasne zadnji dih življenja. Oduhovite se, o ljudje, da boste 

zagledali obraz svojega Učitelja, ki se vam nasmiha z nežnostjo in mirom. 

23 Kot seme, ki se razmnožuje in širi, se bo moj nauk razširil po človeštvu, da bi ga rešil. Ne bodo 

rešeni le tisti, ki me slišijo, ampak tudi tisti, ki niso imeli privilegija slišati te besede. 

24 Na to ljudstvo sem izlil duhovne darove, ki bodo jutri naredili rodovitna polja, kjer bodo vzklili 

ljubezen, soglasje in mir; saj bodo moji glasniki ponesli moje seme v širno deželo, v pokrajine in v mesta. 

25 Poiskal sem vas v vaši celici, ker ste bili ujetniki materializma, egoizma in greha. Vendar sem vas 

pooblastil, da to dobro novico prinesete v srca. Nikoli se ne boste mogli oddaljiti od mene. Ste nežni listi 

na mogočnem drevesu življenja, ste veje ali poganjki. Skozi tvojo dušo teče sok drevesa. To je zaveza, ki 

vas povezuje z menoj in ki je ni mogoče nikoli uničiti. Drevo je družina, v njem so za vedno združeni oče, 

mati in otroci. V njem se morajo vsi Gospodovi otroci prepoznati kot bratje in sestre: Bratje in sestre ne le 

po načelu ali po izvoru, ampak tudi po ljubezni. 

26 Simbol tega drevesa je bil križ, na katerega ste me pribili. 

27 Tu je Mojster, da vam s svojo besedo osladi pot; kajti tisti, ki so enkrat občutili mir na tej poti, se z 

nje le stežka umaknejo ali pa se vrnejo v napake preteklega življenja, kjer so jih bičali viharji. Moja 

beseda, vedno polna novih naukov in razodetja, vas poživlja, da ne mirujete in se ne umikate. 

28 Vedno znova vam govorim, da izkoristite čas, ko vam dajem svoje nauke s svojo besedo, kajti ko 

pride ura mojega odhoda, ne boste več slišali tega "slavčka", ki bije. 

29 Želim si, da bi bili "prvi" dobri učitelji "zadnjih". Spoznajte, da bodo med njimi prišli veliki 

duhovi, ki bodo - potem ko bodo šli skozi lonec trpljenja 

- bodo z veliko ljubeznijo sprejeli moje duhovno delo ter z mojim naukom v srcu in mojo spodbudo v 

duhu začeli svoj boj med ljudmi. 

30 Naj vas učim, pripravljam in preizkušam, da boste postali močni in da bo vaša vera resnična. 

Uporabil vas bom kot instrumente svoje volje in z vašim posredovanjem bom izvršil mnoga dela. Po vaših 

ustnicah bom govoril množicam in med njimi bom izbral tiste, ki mi bodo v tem času sledili. 

31 Napolnite se z ljubeznijo, začutite tragedijo človeštva, razumite njegove preizkušnje in njegovo 

pokoro, da boste lahko zanj molili in bdeli. Ne pozabite, da vas Mojster ne zapušča v kriznih časih, da bi 

kot moji učenci storili enako za svoje soljudi. 
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32 Ali mislite, da ste nepogrešljivi, da bi moje sporočilo doseglo srca vaših soljudi? Ne, ljudje, toda 

izpolniti morate poslanstvo, ki sem vam ga zaupal in za izpolnitev katerega vam dajem vse, kar je 

potrebno. Ali veste, kaj lahko tisti, ki vam danes nimajo kaj ponuditi, jutri naredijo za vas? 

33 Človeštvo je obremenjeno z velikim očiščenjem in mojo pravičnost lahko čutite celo v zraku, ki ga 

dihate. Toda prav ta čaša trpljenja bo moralno in duhovno preoblikovala človeštvo. 

34 Prizadevajte si za svojo prenovo in ne bodite več majhni otroci pred mojimi navodili, da bi 

postopoma postali učenci - ne le zaradi tega, kar razumete, ampak tudi zaradi tega, kar uresničujete. 

35 Počivajte v senci tega drevesa, o utrujeni popotniki, in ko si povrnete moči, postanite varuhi 

drevesa in skrbite zanj. Ta skrb in ljubezen za njeno ohranitev bosta kot voda, ki zemljo naredi rodovitno 

in jo osveži. Potem boš poskrbel, da bodo veje rasle, tako da se bo senca razširila in bodo pod njo našli 

zatočišče številni ubogi. Množice ljudi bodo prišle z željo po zdravju in duhovnem miru, in takrat boste 

pripravljeni, kajti na tem drevesu bodo našli sadove, ki jih ne bi mogli najti nikjer drugje. 

36 Naj se iz vašega duha dvigne molitev za mir na svetu in za razsvetljenje tistih, ki vladajo narodom, 

kajti ne smete biti trdega srca in težkega duha, da se moje delo ne bi ustavilo. Trenutno sadim in širim 

Moja "drevesa" na številnih območjih, da bi rešil zapuščena srca. Ta "drevesa" imajo nalogo odpraviti 

(verski) fanatizem in malikovanje ljudi. 

37 Ponovno vam pravim: Jaz sem Pot; ne hodite več po nevarnih poteh. 

38 Vse te skupnosti bodo skupaj predstavljale oviro, ki jo bo Elija postavil svojemu Gospodu. Vi, ki 

ste zadolženi, da bdite nad temi skupnostmi, pa imejte odprta ušesa, da boste slišali mojo besedo, ki bo 

luč, s katero boste poravnali kriva pota. 

39 Resnično vam povem, da me imate zelo blizu v bistvu moje Besede in da imate ob sebi tudi moj 

"duhovni svet", ki vam pomaga, varuje in svetuje. Moje usmiljenje vas krepi, da na poti ne bi obupali, saj 

je poslanstvo, ki ste ga prejeli v tem času, zelo občutljivo. Zapuščam vas opremljene s potrebnimi 

duhovnimi darovi, da boste lahko šli naprej. 

40 Svojega križa ne nosite kot breme, ampak kot blagoslov. 

41 Naj bo z vami moje usmiljenje kot Očeta in moje navodilo kot Učitelja. Občutite mojo toplino in 

moj mir in zagotavljam vam, da bo ob koncu mojega pouka vaša vera večja in boste imeli več poguma za 

spopad z bitko. 

42 Moja beseda bo ščit v vaših srcih in meč na vaših ustnicah. Vendar ga znate pravilno uporabljati 

tako v boju kot v miru. 

43 Tu je vaš Odrešenik. Ali me niste na vse načine prizadevno iskali? Ali me niste klicali s 

hvalnicami in psalmi, da bi vas rešil? Tukaj sem, čeprav sem prišel v obliki, ki je niste pričakovali. Vendar 

vas oblika, ki ni nova, ne sme odvrniti. Raje si prizadevajte poiskati bistvo Mojega učenja in prepričali se 

boste, da je ton, s katerim vam govorim, ljubezen, s katero vas obsipavajo Moje besede, in modrost, ki sije 

v vsakem Mojem nauku, jezik, ki ga vaš duh razume. 

44 Uporabite luč moje besede in se z njo osvobodite, kajti dolgo časa ste se ukvarjali le z zemeljskimi 

stvarmi in postali varuhi zemeljskih dobrin, ne da bi upoštevali, da se mora duša vrniti v svoj stari dom in 

da ji morate pripraviti hrano in palico, ki ji bosta pomagali na poti. 

45 Ljudje si prizadevajo za nesmrtnost v svetu in jo skušajo doseči z materialnimi deli, ker jih 

zemeljska slava - četudi je začasna - zbode v oči, in pozabijo na slavo duha, ker dvomijo v obstoj tega 

življenja. Pomanjkanje vere in odsotnost spiritualizacije sta tančico skepticizma pred očmi ljudi. 

46 Če bi to človeštvo verjelo v Mojo Besedo in bi Me nosilo v srcu, bi imelo vedno prisoten Moj 

stavek, ki sem ga nekoč izrekel množici, ki me je poslušala: "Resnično, povem vam: tudi če boste dali le 

kozarec vode, ne bo brez plačila." 

47 Toda ljudje mislijo: če nekaj dajo in ničesar ne dobijo v zameno, ohranijo, kar imajo, tako da to 

obdržijo samo zase. 

48 Zdaj vam povem, da je v moji pravičnosti popolno ravnovesje, tako da se nikoli ne bojte dati 

ničesar od tega, kar imate. Ali vidite ljudi, ki zbirajo in kopičijo dragocenosti in nikomur ne dovolijo, da bi 

delil njihovo lastnino? Ti ljudje v sebi nosijo svojega mrtvega duha. 

49 Tisti, ki pa so se posvetili nalogi, da bi bližnjemu dali vse, kar imajo, do zadnjega diha svojega 

življenja, dokler se niso videli osamljene, zapuščene in uboge v svoji zadnji uri, te je vedno vodila luč 
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vere, ki jim je v daljavi kazala bližino 'obljubljene dežele', kjer jih pričakuje Moja ljubezen, da bi jim dala 

nadomestilo za vsa njihova dela. 

50 Resnično, povem vam: današnjih mogočnežev bo konec, da bi naredili prostor tistim, ki bodo 

zaradi ljubezni in usmiljenja do svojih bližnjih veliki in močni, mogočni in modri. 

51 Učenci, vzemite mojo besedo kot še en dokaz moje ljubezni do vas. Občutite v svojem telesu in 

duši moj zdravilni balzam. Če pa ti vest govori, da je tvoja bolečina posledica tvojega greha, jo izženi iz 

svojega bitja, kajti v mojem nauku boš našel moč, da premagaš slabost svojega mesa. Pridite k meni vsi, 

da vam dam moč za duhovno osvoboditev. 

52 Naj otroci pridejo k meni. Naj se mi mladi približajo. Moški in ženske - nekateri v najboljših letih, 

drugi v visoki starosti - prihajajo k meni, želim uživati v tvoji navzočnosti, želim slišati tvoj glas, ki me 

kliče Oče. 

53 Grešniki, kličite k svojemu Učitelju, da vas bodo vaše solze očistile. Toda naj bo vaš jok podoben 

Magdaleninemu kesanju, da me bo vaša ljubezen dosegla kot molitev te kesane grešnice. 

54 Premagajte svoj ponos, da boste postali ponižni do svojih bratov in sester. Ponižnost je zmaga, 

nečimrnost je poraz, tudi če v svetu te stvari cenite drugače. 

55 Na kaj si lahko ponosen, če ni nič na svetu tvojega? Nisem vas naredil za dediče na tem svetu. 

Zaupal sem vam jo tako, kot to stori lastnik zemljišča s svojimi delavci: razdeli jim odgovornost za 

obdelovanje in skrb za polja, nato pa pripelje žetev in vsakemu da njegov delež, ki mu pripada. 

56 Vzemite od zemlje, kar potrebujete, veselite se in uživajte v vseh dobrih stvareh, ki vam jih 

podarja. Nikoli pa ne glejte na svoje zemeljsko življenje, kot da bi bilo popoln dom duha, in ne smatrajte 

tega, kar imate na svetu, za svoje največje bogastvo. 

57 Zemlja ni umazana, je blagoslovljena in čista. Njeno srce so oskrunili moški. Če bi zemlja grešila, 

bi jo že uničil in vas poslal živet v drug svet, vendar na njej ne najdem nobenega madeža. Zato vam 

pravim, da si morate prizadevati za obnovo človeštva, da vam bo znova prineslo mir, blaginjo, ljubezen, 

obilje in resnični napredek. 

58 Glejte, s kakšno potrpežljivostjo vas učim, da bi bili tudi vi potrpežljivi, ko učite svoje soljudi, in 

kadar koli na vaša vrata potrka človek v stiski, mu nikoli ne odrečete svoje prisotnosti in ga ne sprejmete z 

odporom. Kaj mu lahko ponudijo vaše roke, če v vašem srcu ni ljubezni? Povem vam, da če nekdo čuti 

utrujenost, je to zato, ker nima prave duhovnosti. Po drugi strani pa je tistemu, ki je vedno pripravljen 

dajati, uspelo dvigniti svoja čustva nad egoizem mesa. 

59 Včasih vam odvzamem svoje usmiljenje, da bi vas spodbudil k razmišljanju o tistih, ki jim ga prav 

tako odvzamete. Toda nikoli te ne bom razdedinil, saj je to, kar sem ti nekoč dal, tvoje. 

60 Ali menite, da ste bili velikokrat razočarani nad ljudmi? To se je zgodilo, ko ste od njih nekaj 

pričakovali in jim niste imeli ničesar ponuditi. Toda zdaj, ko se postopoma znebite materialnih interesov in 

sebičnosti, ko veste, da sem Jaz tisti, ki bedim nad vami, tudi ko vam svet nima kaj ponuditi, ne morete 

več govoriti o nehvaležnosti, razočaranju ali prevarah. Svoje oči in srce bi morali zapreti pred vso 

človeško bedo in jih odpreti le za služenje sočloveku z resničnim usmiljenjem in ljubeznijo. 

61 Tisti, zaradi katerih najbolj trpite, so tisti, ki vam lahko najbolj pomagajo pri duhovnem napredku. 

Spodbujajte hrepenenje po duhovnem napredku, odpravite monotonost in rutino svojega življenja. Ali se 

vam ne zdi moja manifestacija skozi človeški um najpomembnejša? Ali se ne zavedate vrednosti vseh 

duhovnih darov, ki sem vam jih podelil? 

62 Jaz sem tisti, ki prejemam nehvaležnost vseh; jaz sem tisti, ki vas ljubim in vam dajem vse. Toda 

ali ste kdaj slišali, da sem razočaran nad vami? Nikoli, otroci moji. kdo te lahko pozna bolje od mene, da 

bi me razočaral, saj ve, da me ljubiš in da boš dosegel mrtve v mojem kraljestvu? Če bi razmišljal tako, 

kot razmišljate zdaj, bi bilo, kot da bi od vas zahteval kri, ki sem jo prelil nekoč kot človek. Toda povem 

vam, da je prav ta kri utrla pot za vaš vzpon. 

63 Svojo nalogo morate razumeti, da jo boste lahko opravili, kot je vaša dolžnost. Zapomnite si: 

Kadar koli globoko začutite bolečino bližnjega, jo naredite za svojo in mi jo prinesete v molitvi, postanete 

pravi priprošnjik in posrednik med Bogom in sočlovekom. Na vašo življenjsko pot bom postavil tistega, ki 

še živi v svetu, in tistega, ki bo odšel z njega, saj boste znali prebuditi hrepenenje po prenovi v tistem, ki 

nadaljuje svojo zemeljsko pot, tistemu, ki bo kmalu odšel v duhovno sfero, pa boste znali pokazati pot, ki 

ga vodi k svetlobi. Dal sem vam duhovne darove, da bi jih uporabljali v dobro svojih soljudi in v svoje 
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dobro, vendar ne zato, da bi jih skrivali pred svetom zaradi strahu pred njim ali da bi jih razkazovali in se z 

njimi celo hvalili. Uresničujte usmiljenje tako, da bodo nevedni, potrebni in nedolžni začutili željo po 

vaših darovih, pa tudi željo, da bi služili tudi svojim bližnjim. Potem jih boš učil in jim razkril, da vsako 

bitje nosi darove Božjega Duha. 

64 Nihče naj si ne domišlja, da bi povzročil žalitev z nauki, ki mu jih Moje delo ni razkrilo, saj bi bili 

vzrok za preganjanje Mojega nauka, za kar bi morali odgovarjati pred Mojo Pravičnostjo. Govorite mojo 

resnico, ne da bi jo spreminjali. Nikoli ne molčite zaradi strahu, kajti resnično vam povem: če bi molčali, 

bi kamni spregovorili. Pomislite, da je struktura vašega planeta iz kamenja in da bi se iz njegove 

notranjosti razlegel hrumeči zvok, ki bi naznanil čas pravičnosti. Ne čakajte na to pričevanje, raje govorite 

sami. Ta glas pa naj prihaja iz tvojega srca, kajti v njem bo govoril tvoj duh. 

65 Ljudje, prišel sem, da vam osladim življenje, da vam dam kruh večnega življenja. Naredite me za 

svojega zaupnika in v vas bom položil svoj mir. 

66 V veselje mi je, da vam lahko tokrat dam svojo besedo, kakor sem vam jo dal v drugem času: 

preprosto besedo, da jo boste razumeli in da boste, ko jo boste slišali, svoja srca prepojili s pogumom in 

krepostmi. Poglejte, kako je njeno božansko bistvo prevzelo vašega duha in bilo balzam na vaše rane, da 

boste jutri tudi vi ozdravili svoje soljudi, tako da bodo slišali mojo besedo. 

67 Če se duhovno pripravite, boste videli čudeže, ozdraveli boste, vaši bližnji pa bodo deležni milosti 

in koristi. 

68 Na človeštvo prihajajo velike stiske, vi pa morate biti prerok in branik. Molite, delajte in naravne 

sile bodo šle mimo vas, ne da bi pustile sled. Dvignite svojo priprošnjo in obljubljam vam, da bo plašč 

ljubezni in zaščite varoval vaše ljubljene. Od vas ne zahtevam pokore ali žrtvovanja. Da bi mi bili všeč, je 

dovolj, da dvignete svojega duha, in preplavil vas bom z mirom. Ljubite se med seboj in blagoslovil vas 

bom. 

69 Nisem vas prosil, da bi šli v oddaljene kraje širit moj nauk; ta čas še ni prišel. Toda prišel bo 

trenutek, ko se boste s svojimi najdražjimi preselili v druge kraje, kjer se boste ustalili in še naprej 

neutrudno sejali dragoceno seme, ki sem vam ga zaupal. 

70 Moje ljudstvo bodo iskali ljudje različnih ras in veroizpovedi, zato jim morajo moji učenci 

pokazati najkrajšo pot do mene, tako da jih naučijo, naj se ljubijo med seboj. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 129  
1 Iz svojega kraljestva prihajam v človekov dom in iščem svetilko njegove vere. Trkal sem na vsako 

srce, da bi v vsakem prepoznal dobro voljo, da bi pohitel na moj klic. V nekaterih sem našel svetišče, 

osvetljeno s plamenom svetilke, v drugih pa le temo. Nekateri so čisti kraji, kamor lahko vstopim, drugi so 

oskrunjeni in se morajo najprej očistiti, da me lahko sprejmejo. Vse pa blagoslavljam z enako ljubeznijo. 

2 Tisti, ki trka na vaša vrata, ne prihaja v kraljevskih oblačilih, čeprav je kralj. Prihaja v oblačilih 

popotnika in išče gostilno. Kadarkoli vas vidim budne, budne in v pričakovanju, se moja beseda vlije v vas 

kot neizčrpen tok, da bi vaša srca postala rodovitna. To srce, ki bije v vas, je primerna zemlja za setev 

božanskega semena. Vaš duh je tempelj božanskosti, je moj dom. Tvoja vest je tolmač mojega glasu 

pravičnosti in opora mojemu žezlu. Vse te moči vam sporočajo, da niste neodvisni, ampak da izhajate iz 

vsemogočnega bitja, ki mu morate podrediti svojo voljo, saj je popolno. 

3 Oče se približuje svojim otrokom, da bi od njih pobral njihove zasluge kot najboljši pridelek, in ne 

le solze vašega trpljenja, kajti te niso tisto, kar hranim v svojih žitnicah. Skoraj vedno je vaš jok sad vaše 

neposlušnosti moji postavi. Le redko jokaš iz ljubezni ali kesanja. 

4 Ugotovil sem, da je tvoje srce v tem času otrdelo. Toda če sem svoj zakon vklesal v kamen v prvi 

dobi, zakaj ga ne bi vklesal v skalo vašega srca v tem času? Tam vam bom pokazal moč svoje besede in 

napisal ne le stran, ampak knjigo, v kateri so skrivnosti moje skrite modrosti, ki jih lahko razkrijem samo 

jaz. 

5 Govorim vam kot Oče in Gospodar; ko pa vam govorim kot Sodnik, se bojte moje pravičnosti, 

vendar ne bežite pred njo, kajti tudi ta glas je prijatelj, in ko vas kliče na odgovornost, to počne, ker vas 

ljubi. Tako se razkazujem pred vašimi očmi, da me spoznate. Kako bi to lahko storil, če bi živel večno 

skrit za tančico skrivnosti? Razumite, da je bila Moja želja, da se postopoma razkrijem pred vašim duhom, 

da bi me končno lahko zagledali v vsej moji slavi. Če bi se na začetku tvojega duhovnega razvoja pokazal 

tvojemu duhu v vsej svoji veličini, kaj bi videl, čutil ali razumel? Nič! Če bi se mi približali, bi zaznali 

neskončno praznino ali pa bi v prizadevanju, da bi razumeli globoko resnico, ugotovili, da je vaš um 

nezmožen in vaš duh prešibak. Danes spet malo odstiram tančico svoje skrivnosti, da boste bolje spoznali 

svojega Boga. 

6 Kdo je slep, da me ne vidi? Kdo je neobčutljiv, da me ne more čutiti? Že dolgo vas pripravljam, da 

me boste slišali v tej obliki, ki je podobna: gledali moje obličje, hkrati pa vas pripravljali na prihodnje 

čase, ko boste morali vedeti več o meni. Če torej hrepenite po svetlobi, če ste lačni in žejni resnice, me 

poslušajte z vsemi svojimi čutili in močmi duše in videli me boste. Ne navadite se na to besedo kot na 

nekaj vsakdanjega in ne zapadajte v rutino bogoslužnega obreda. Mojega nauka ne jemljite kot nekakšno 

materialno ideologijo in ga ne uporabljajte, da bi se okoristili z dobro vero ali telesnim ali duševnim 

trpljenjem svojih soljudi. 

7 Za vas je prišel čas razumevanja, trenutek razsvetljenja je tu, in nedaleč je čas, ko se morate 

odpraviti, da bi ta luč zasijala v drugih srcih. Dajem vam občutljivost in znanje, da boste lahko izpolnili 

svoje duhovno poslanstvo. Vsi ste sposobni svetovati tistim, ki potrebujejo pomoč, in osušiti solze tistemu, 

ki joče. V izobilju sem vam dal dragoceni zdravilni balzam, ki ne bo ostal neizkoriščen niti en dan. 

Bolečina vas je očistila, da bi lahko razvili svoje duhovne darove. Ne umazujte se na novo z grehom. Tudi 

tvoje ustnice in tvoje srce sta bila očiščena - eno, da bi postalo vir ljubezni in dobrih čustev, in drugo, da bi 

lahko izražalo čisto, vzvišeno. 

8 Tu je moj nauk, jasen, prozoren kot voda, s katero si gasite žejo. Tvoje srce spreminjam v vodnjak, 

da lahko zbira to vodo in da lahko zaradi njegove prozornosti vidiš do dna, kar je, kot da bi gledal mojega 

Duha brez kakršne koli oblike ali prevleke. 

9 Poslušajte me, učenci, kajti iz mene prihaja vsa modrost. Prihajam k vam z besedami in deli, da 

vas presenetim v spanju. Resnično, povem vam: preden pridem k nekemu ljudstvu ali srcu, jim pošljem 

glasnika ali kazalca poti, da me bodo ob mojem prihodu prepoznali in sprejeli. Zdaj se vprašajte, na 

katerega od mojih prihodov ste bili resnično pripravljeni, da me sprejmete. 

10 Preroki prve dobe, ki so napovedovali prihod Mojstra, so bili v mestih zasmehovani, preganjani in 

kamenjani. Elija, ki je v tem času spregovoril z usti navdihnjenega in pravičnega človeka po imenu Roque 

Rojas, je pridigal "v puščavi" in le redki so slišali njegov glas. 
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11 Če si ogledate Mojzesov boj v tistih prvih časih, boste videli tudi pomanjkanje vere, pomanjkanje 

pripravljenosti v odločilnih trenutkih. Ne pozabite: Ko je Mojzes svojemu ljudstvu za noč osvoboditve 

naročil, naj nihče ne spi in naj nočne ure preživi v molitvi, s sandali na nogah in palicami v rokah, je bilo 

veliko takih, ki so se prepustili spanju, in ko so se zbudili, je ljudstvo že odšlo. Ko je Mojzes pustil 

ljudstvo samo, da bi molil na gori Sinaj, je ob vrnitvi našel veliko množico, ki se je predala malikovanju; 

popolnoma so pozabili na oznanila svojega voditelja in preroka o Jehovovih obljubah. 

12 Nikoli nisem želel, da bi vas našel nepripravljene, da bi vas presenetil z grehom ali da bi spali v 

naročju sveta in mesa. Zato sem vam vnaprej poslal svoje glasnike, da bi moj glas prišel do vas, od najbolj 

skromne koče do najbolj razkošnega bivališča. Sedem velikih prerokov sem dal roditi med istim 

ljudstvom, da bi mu oznanili prihod Odrešenika sveta - sedem mož, ki so bili bratje tega ljudstva in so 

imeli njegovo kri in jezik. V njih sem položil svoj glas, da bi bili svetilnik upanja ubogim in zatiranim ter 

napoved pravice ponosnim, hudobnim in nepravičnim. 

13 Ko je Obljubljeni prišel k svojemu ljudstvu, so mu sledili le redki - le tisti, ki so hrepeneli po 

pravičnosti. Toda tisti, ki so bili deležni številnih časti, ki so bili polni nečimrnosti in stremljenja k moči 

ter so čutili, da kazalec moje pravice kaže nanje, so bili tisti, ki so Božjemu Sinu izročili križ. 

14 Človeštvu morate prinesti veselo novico, da že živi v času Svetega Duha, v času, ki ga 

napovedujejo velika znamenja v naravi, da bi znanstvenikom odprli oči za resnico, da bi srce grešnika 

spodbudili k spreobrnjenju in da bi svet začel razmišljati. Toda to človeštvo - ne da bi želelo razlagati te 

glasove (naravnih dogodkov) v njihovem pravem pomenu - ko ni moglo vsega pripisati materialnim 

vzrokom, je podleglo vraževernim strahovom. Zato je v tem času moja beseda prišla v srca, ki so skale, in 

z njo se je začelo novo navdušenje nad menoj. 

15 Luč, ki jo je Moj Duh v tem času izlil na vas, je kri, ki jo je Jezus na križu prelil za človeštvo. Kot 

napoved teh razodetij ste v prvem obdobju žrtvovali jagnjeta in z njihovo krvjo označili vrata svojih 

domov. Kri je življenje, žrtev je ljubezen. Ljubezen je luč duha. To je bila ves čas vaša značilnost ali znak. 

16 Ljudje, ki ste sledili temu glasu, nikoli ne pozabite, da vas je Gospodova ljubezen zaznamovala za 

veliko poslanstvo. To božansko znamenje je moj poljub ljubezni, je zaščitna moč, orožje in ščit. 

17 Življenje, ki ga živite danes, je večja puščava od tiste, skozi katero je šel Izrael v prvi dobi. Toda 

če vam na poti skozi to ne bo manjkalo ljubezni in vere, ne bo pomanjkanja, ne lakote ne žeje. Na 

življenjski poti bodo manna in voda, oaze in radosti. Tisti, ki ne bežijo pred vročim peskom, se ne umikajo 

pred sovražniki in se ne utrudijo na dolgi poti, bodo kmalu začutili, da prihajajo v obljubljeno deželo. 

Toda tisti, ki na poti iščejo udobje, užitke in sredstva, da bi postali veliki, se bodo ustavili na svoji poti in 

zamudili svoj prihod pred mestna vrata. Pot je razvoj navzgor, puščava je preizkušnja za vero in utrjevanje 

duha. 

18 Iz te poti ne delajte poti po svoji meri, ne poskušajte prilagoditi Mojega zakona in Mojega dela 

svojemu življenju, svojim navadam in strastem. Prilagoditi se morate mojemu zakonu. 

19 Včasih ne moreš razumeti, zakaj te imam tako rada, zakaj ti odpuščam vse tvoje napake. Nato vam 

pokažem vaše sosede, da jim boste storili to, kar je Gospod storil vam. 

20 Kdo lahko dvomi o dobroti mojih naukov v tem času? Tako kot nekoč sem rekel ljudem: "Ljubite 

se med seboj", otrokom: "Spoštujte svoje starše", moškim: "Spoštujte svojo ženo", staršem: "Bodite dober 

zgled svojim otrokom". To ni tema. Moje seme prinaša mir, ljubezen in harmonijo. S tem prekinete to 

zadoščenje, ki je od najzgodnejših časov prešlo s staršev na otroke - žalostno zadoščenje, ki je bilo seme, 

ki ste ga vedno znova sejali in žanjeli. Vsak prestopek je treba oprati, in resnično, povem vam: noben 

prestopek ne uide moji pravici. Lahko mine leto, stoletje ali celo vek, a pride čas sodbe. 

21 Ljubite čistost, živite v skladu z zakonom, ki vam ga kaže vest. Čas pouka izkoristite za praktično 

uporabo naučenega. Ne spite, medtem ko drugi jokajo, ne navadite se na novice o vojni. Ne pozabite, da 

so ta poročila polna jokov, žalovanja in strahov. Razumite, da so ta poročila, ki vas dosegajo, boleči klici 

vaših bratov in sester. Za vas bi bilo bolje, če bi na podlagi Moje Besede začutili bolečino teh ljudi in bi, 

navdahnjeni s sočutjem, molili zanje in si pridobili zasluge, da bi našli mir in da vojna ne bi presenetila 

tudi vašega naroda, potem pa bi ob pitju zelo grenke čaše vzkliknili: "Zdaj razumem, kaj so ti ljudje 

prestali!" 

22 Kaj bi se zgodilo s tem ljudstvom, ki sem ga zbral, če ga ne bi učil z besedami pravičnosti, resnice 

in ljubezni? Ali ne verjamete v mojo besedo v tem času, ker jo prinašam vašim ušesom po svojih otrocih? 
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23 Če ste na poti ubili preroke prve dobe in pozneje podvrgli mučeništvu moje apostole, vam pravim, 

da tudi tem glasnikom povzročate smrt, ko ne verjamejo besedi, ki prihaja iz njihovih ust. Ali ste tako 

zasužnjeni s svojimi materialnimi čutili, da ne čutite božanskega bistva te besede? Spomnite se, da sem 

vam rekel: "Drevo se pozna po sadju." 

24 Pripravljam vas na čas, ko ne boste več poslušali moje besede, kajti takrat vas bodo ljudje 

imenovali ljudstvo brez Boga, ljudstvo brez kraja čaščenja, ker ne boste imeli veličastnih cerkvenih 

zgradb, v katerih bi me častili, ne boste obhajali slovesnih bogoslužnih dejanj in me ne boste iskali v 

podobah. Zapustil pa vam bom knjigo kot oporoko, ki bo vaša obramba v preizkušnjah in pot, po kateri 

boste usmerjali svoje korake. Te besede, ki jih danes slišite preko glasoslovca, bodo jutri prihajale iz 

Svetega pisma, tako da se boste z njimi lahko ponovno osvežili, slišale pa jih bodo tudi množice ljudi, ki 

se vam bodo takrat pridružile. 

25 Ne zaničujte tega, kar je bilo napisano v drugih časih, ker bi bili fanatični. Ne dovolite, da bi vas 

obvladovala strast, in se naučite spoštovati svoje brate, ki so v drugih časih s svojo ljubeznijo, vero in celo 

krvjo pisali strani knjige, v kateri so zapisana imena in zgledi tistih, ki so pričevali o moji resnici. 

26 Ali me ljubite in priznavate? Ali ljubite Marijo, svojo nebeško Mater? Kajti med temi stranmi je 

ena, napisana s krvjo vašega Odrešenika in s solzami Marije - tiste, ki v svojem naročju hrani materinsko 

ljubezen Boga. 

27 Če želite, da bi nove generacije spoštovale tretjo zavezo, spoštujte prejšnje zaveze. 

28 Velika obiska bodo pretresla svet in takrat bodo ljudje pozorni na novo knjigo Razodetja, ki jo 

bodo srečali trdno kot skalo, vtisnjeno v srca ljudi. 

29 Pravilno razumite mojo besedo. Veliko sem vam govoril o svoji odsotnosti in odhodu. Vendar 

razumite, da sem vam govoril v prenesenem pomenu. Ne bom vam več govoril v tej obliki, toda ali si 

lahko predstavljate, da lahko odidem od enega od vas, ko sem življenje vašega duha in v njem prebivam 

večno? Ali boste lahko prenehali slišati Očetov glas v svojem bitju? Nikoli, če se znate pripraviti. 

30 Greste proti temu cilju, zato sem vas prišel opremiti s temi manifestacijami. Če ste pripravljeni, 

boste slišali moj glas čisto in jasno; če niste, boste zmedeni in ne boste mogli posredovati drugega kot 

pričevanje. Kaj boste torej predali, o čem boste govorili po razhodu z Mojo besedo? 

31 Želim, da - ne da bi se oddaljili od naravnega in preprostega življenja in ne da bi zapadli v stanje, 

ki bi ga lahko šteli za neobičajno - vedno ostanete opremljeni in da v svojih srcih ohranjate duhovnost, 

tako da boste ob vsakem klicu pripravljeni izpolniti svoje poslanstvo. 

32 Povedal sem vam, da bom leta 1950 na zemlji zbral 144.000 označenih. Toda nihče ne ve, kdaj 

bom na zemlji dovolil, da se rodijo tisti, ki so še vedno v duhovnem, da bodo lahko izpolnili moje 

poslanstvo. 

33 Vaša usoda je v meni, kajti jaz sem vstajenje in življenje. Kasneje se boste ponovno zbrali v 

Duhovnem domu in od tam dokončali svoje delo. 

34 Oduhovite izvajanje svoje naloge. Leto 1950 se že približuje, zato ne smete ostati nepripravljeni. 

Želim, da svoje poslanstvo opravljate z veseljem, vendar ne fanatično. Izkoristite čas, ki je svetloba in 

odrešitev za dušo. 

35 Čeprav je človeštvo prehodilo dolgo pot, je še vedno duhovno razdeljeno. Ali je bila vsakemu 

ljudstvu razkrita drugačna resnica? Ne, resnica je ena. 

36 Duhovna ločitev ljudi je posledica dejstva, da so nekateri vzeli eno vejo, drugi pa drugo. Drevo je 

samo eno, vendar je njegovih vej veliko. Toda ljudje niso želeli sprejeti mojih naukov na tak način, zato 

jih spori razdvajajo in poglabljajo nesoglasja. Vsakdo verjame, da ima resnico, vsakdo meni, da ima prav. 

Vendar vam pravim: dokler boste okušali sadove ene veje in zanikali sadove drugih, ne boste spoznali, da 

vsi sadovi prihajajo z božanskega drevesa, katerega celota predstavlja absolutno resnico. 

37 Ko vam govorim o teh resnicah, ne mislite, da ima Mojster v mislih zunanje oblike čaščenja 

različnih religij, temveč temeljno načelo, na katerem vsaka od njih temelji. 

38 Zdaj se pojavlja močna nevihta. Njegovi sunki vetra, ki stresajo drevo, bodo povzročili, da bodo 

padali različni sadeži, ki jih bodo okusili tisti, ki jih prej niso poznali. Nato bodo rekli: "Kako zgrešeni in 

slepi smo bili, ko smo v svojem fanatizmu zavračali vse sadove, ki so nam jih ponujali naši soljudje, samo 

zato, ker so nam bili neznani!" 
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39 Del moje luči je v vsaki skupini ljudi, v vsaki skupnosti. Naj se torej nihče ne hvali, da pozna vso 

resnico. Če želite prodreti globlje v naravo Večnega, če želite priti dlje, kot ste prišli, če želite vedeti več o 

Meni in o sebi, morate najprej združiti znanje enega z drugim in prav tako z vsemi drugimi. Potem bo iz te 

harmonije zasijala jasna in zelo svetla luč, ki ste jo doslej iskali v svetu, a je niste našli. 

40 "Ljubite drug drugega", to je moje načelo, moja najvišja zapoved za človeška bitja, brez razlik v 

veroizpovedi ali religiji. 

41 Približajte se drug drugemu z izpolnjevanjem te najvišje zapovedi in našli boste Mene navzočega v 

vsakem od vas. 

42 Bodite pozorni opazovalci in spoznali boste, da se bitka idej, verovanj in religij že začenja. 

Rezultat vaših človeških bojev vas korak za korakom vodi v to novo bitko. 

43 O, če bi le bili ljudje dovzetni, kadarkoli se jim približa Moja luč, koliko bolečine in zmede bi si 

prihranili! Vendar še ne razumejo, kako naj se pripravijo na prejem miru. Skušajo se le pripraviti na vojno 

ali vsaj na obrambo. 

44 Ko sem vam vse to napovedal in vas opozoril, ali se lahko še vedno prestrašite kot kakšen 

nevednež, ko pride čas bitke? 

45 Pošljite se za mir, harmonijo, spravo in bratstvo. 

46 Videli boste, kako se velike religije napadajo med seboj, kako zmedene množice ljudi bežijo v 

divjem begu. Ob tisti uri bo to ljudstvo v celoti spoznalo svojo nalogo in bo brez predsodkov, madežev ali 

napak, da bo lahko iztegnilo roko, polno usmiljenja, k tistim, ki potrebujejo mir, tolažbo, svetlobo in 

zdravje. 

47 Prenovite svoja življenja, poduhovite svoja dela, preučujte mojo besedo, kajti v njej vam dajem 

okus vseh sadov božanskega drevesa, da boste, ko vam bodo vaši soljudje ponudili sadove, ki jih imajo in 

so zrasli, ob poznavanju okusa sadov, ki sem vam jih dal, z ljubeznijo sprejeli njihove sadove, če jih boste 

našli čiste, ali jih z dobroto zavrnili, če jih ne boste našli čistih. 

48 Duh ima višji čut, ki mu omogoča odkrivanje resničnega, čistega in popolnega. Vendar je treba ta 

dar razvijati, da ne bi podlegli zmotam, se pravi, da bi se hranili z nezdravimi nauki in zavračali tisto, kar 

je resnično hrana za vašega duha. 

49 Dal ti bom svoj nauk; toda najprej mi položi svojo žalost, jokaj ob Mojstrovem srcu, okrevaj, in ko 

boš pomiril svojo bolečino, ko se bodo solze na tvojih licih posušile, dvigni svojega duha, da ga bo lahko 

prevzel moj nauk. 

50 Nočem, da bi kdo od mojih učencev bil lačen ali žejen; hočem, da ste zadovoljni, ker ste jedli in 

pili pri moji mizi. Le tako boste lahko na tem svetu delali dela, ki me bodo vredna. Ne pozabite, da se z 

vsakim dnem bliža moj odhod, in kdor ne izkoristi tega časa poučevanja, se bo pozneje počutil kot sirota. 

51 V mojo navzočnost vas ni pripeljalo naključje. Moj glas vas je klical po poteh življenja in moje 

usmiljenje vas je vodilo. Zdaj veste, da ste spoznali nalogo, za katero sem vas poslal na zemljo. V moji 

besedi ste se naučili, kaj je vaš izvor in kaj je vaš cilj. Prejeli ste razodetje, da ste del ljudstva, ki je manno 

Duha prejemalo v treh stopnjah. 

52 Če vse, kar se je v prvih dveh obdobjih dogajalo v izraelskem ljudstvu, prenesete v duhovno, boste 

ugotovili, da se je enako zgodilo tudi v vas v sedanjem času. 

53 Življenje tega ljudstva, njegova zgodovina, je nauk za vse človeštvo, je prilika, je knjiga, katere 

temeljni kamen je zakon, ki sem vam ga razodel na Sinaju. Njegova vsebina ohranja glas prerokov, razvoj 

ljudstva, njegove boje, zmage in poraze, veselje in grenkobo. V njem je tudi popolno Kristusovo delo med 

ljudmi in poslanstvo tistih, ki so mu sledili. 

54 Danes se ta knjiga odpira pred vašim duhom in vidite, da iz nje prihajajo novi žarki svetlobe, saj 

vam je danes razloženo tisto, česar v tistih časih niste razumeli. Danes lahko vaš duh v želji po modrosti 

potrka na vrata onstranstva. Danes vam vaša duhovna sposobnost omogoča, da se približate Učitelju, da 

vam bo pokazal nove lekcije svojih božanskih skrivnosti. 

55 Moje ljudstvo, čeprav je mir v slavi mojega Duha, se ne morem vzdržati, da vam ne bi poslal svoje 

pomoči, ker vidim, da hodite po poteh sveta in s seboj vlečete verige težav in nepopolnosti. 

56 Na poti ste čez puščavo in sredi nje sem dal rasti palmam, da boste našli senco in počitek. Naredil 

sem neizčrpen izvir, ki bruha iz puste skale vašega sveta, da boste lahko pili iz njega in ne boste več žejni. 
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Danes vam ne dajem njiv v svetu, da bi jih obdelovali, temveč boste svoje njive našli v srcih. Nekateri so 

šele začeli obdelovati, drugi končujejo že zdavnaj začeto delo, tretji žanjejo sadove svoje setve. 

57 Družinski očetje se ne smejo izgovarjati, da imajo veliko otrok, da je njihov čas namenjen samo 

pridobivanju vsakdanjega kruha in da zato ne morejo razmišljati o tem, da bi delali dobro drugim. 

58 Naj mi ljudje ne govorijo, da se čutijo nesposobne učiti moj zakon. Vsem vam pravim, da je na 

vaši življenjski poti več kot dovolj priložnosti, kjer lahko sejete moje seme, ne da bi zapravljali čas in 

zanemarjali svoje dolžnosti. 

59 Služite mi in jaz bom služil vam. 

60 Vaše srce ne sme biti razočarano, če sejete ljubezen v svoje otroke ali sočloveka, a od njih žanjete 

le bolečino. Natančno veste, kaj je Kristus posejal v svetu in kaj je požel. Toda vedel je, da žetev ni na tem 

svetu, ampak v nebesih, ko nastopi pravi čas. Tudi vi, učenci, ko posnemate Mojstra v potrpežljivosti, ne 

iščite nagrade ali povračila na zemlji, ampak počakajte na uro svoje blaženosti na onem svetu. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 130  
(Razglas na veliki četrtek velikega tedna) 

1 Svet je globoko ganjen ob spominu na moje trpljenje. Danes popoldne, ko se spominjate teh 

dogodkov in ko se moj božanski žarek spušča, da bi prinesel 

Da bi ljudem zagotovil notranji mir v duši, Jezus vidi vaša čustva. 

2 Ti, ki me ljubiš in mi kot apostol daruješ svoje življenje, ki žejnemu Rabiju ponujaš kristalno čisto 

vodo svoje ljubezni, čutiš, da je v resnici med vami Mojstrov Sveti Duh. 

3 Zdaj je čas, da zavlada duh resnice in da se iz src ljudi odstrani verski fanatizem. 

4 V tem trenutku moj duh čuti veliko veselje, ker sem med svojimi učenci, ki jim ponujam vino na 

svoji mizi ljubezni - ne vino iz grozdja, ki nikoli ne bo prenehalo biti sok vinske trte -, ampak svoje lastno 

duhovno življenje. 

5 Minil je čas, ko sem vam rekel, naj se spominjate svetega obhajila tako, da jemljete kruh in vino v 

moj spomin. Danes učim vašega duha, naj se hrani s pomenom mojega nauka o ljubezni in naj se odpove 

vsem simbolom. 

6 Ne skušam vas spominjati na trpljenje, ki spada v drugo dobo, in vendar jokate ob mojih navodilih, 

toda ta jok bo iz kesanja. 

7 Svet je čaša grenkobe, toda Kristus, Očetova "Beseda", prihaja poln ljubezni in nadaljuje nauk 

neomejene ljubezni, ki sem ga dal ljudem. V tem času vam pokažem pot, po kateri morate iti, da bi dosegli 

odrešitev od svojih grehov. Vendar ne želim, da bi v svojih mislih nosili samo Kristusa, ampak da bi z deli 

ljubezni pričevali o resnici njegovega nauka. 

8 Poglejte, kako danes mnogi moji otroci v zmotah simbolizirajo tisto večerjo, pri kateri sem se 

zadnjič združil s svojimi učenci; moja beseda in moj nauk o ljubezni sta ponarejena. V tem trenutku vam 

Božja Beseda v neposredni povezanosti z vsemi dušami podarja svojo ljubezen, tako kot je razdelil kruh 

med svoje apostole. 

9 Tu je Kristus, knez miru, za katerega so množice mislile, da je razgrajač in upornik. Spomnite se, 

da je Bog-človek prišel na svet in rekel: "To so moji otroci, za katere bom dal tudi zadnjo kapljo svoje 

krvi." Danes vam, moji ljubljeni otroci, govorim na preprost način. Takrat sem vam govoril v prilikah in 

pogosto me niste razumeli, ker ste mojim besedam pripisovali napačen pomen. 

10 Človeštvo, jaz vas neskončno ljubim! Vrnil sem se k vam, a ne tako, kot ste me slišali prvič, niti 

tako, kot ste me videli in slišali drugič. Danes vam dajem svoja navodila s pomočjo možganov, ki jih je 

pripravila moja modrost. 

11 Med mojim ljudstvom so bili vedno tako tisti, ki so imeli občutek za duhovnost, kot tisti, ki so 

iskali le materialne dobrine. V prvi dobi so nekateri častili zlato tele, drugi pa so jokali zaradi strahu pred 

Jehovo.V drugi dobi je bil med mojimi apostoli nekdo, ki je želel od mene dobiti pooblastilo, da bi kamne 

spreminjal v zlato, in se izgovarjal, da bi bilo dobro z denarjem podpirati lačne revne. Na to sem mu 

odgovoril: "Če bi ljudem dali denar, ga ne bi več cenili, saj ga je lahko dobiti." In dodal sem: "Kdor hodi 

za menoj, bo ubog kot njegov Učitelj." Zato sem se tudi sam ponižno sklonil, da bi učencem umil noge, in 

jim rekel: "Nikar se ne imejte za prve, ampak za zadnje pred Očetom." 

12 Vam, svojim novim učencem, pravim: "Kar vidite, da delam jaz vam, boste delali svojim bratom." 

13 Pripravili ste svoja srca, da bodo sprejela bistvo moje besede in z njo tolažbo, spodbudo in luč, ki 

jo potrebujete. Zaupate mi, ker veste, da ste kot vsa bitja deležni mojega varstva. Vendar sem vam 

povedal, da živite v času popravljanja in očiščevanja in da boste še vedno v največji meri poznali bolečino. 

14 Prihodnost še vedno prinaša človeštvu velike boje in stiske in tudi vi kot del tega človeštva morate 

trpeti. Samo molitev in "budnost" bosta trpljenje naredila znosno. Mnogi bodo v teh preizkušnjah izgubili 

orientacijo, obupali in iskali rešitev za svoje trpljenje na druge načine. Vendar pa bodo svoj mir ponovno 

pridobili le, če se bodo vrnili na pot dobrote, miru in pravičnosti. In celo med temi ljudmi, ki so v tem času 

prejeli svoje znamenje, med 144.000 zaznamovanimi na čelu - koliko jih bo zapustilo Mene, čeprav zdaj 

obkrožajo Mojstra in poslušajo Njegov nauk o neskončni ljubezni? 

15 Zato sem prišel v tem času, da bi vam dal moč v vašem boju in vam pokazal, da si prizadevate za 

visok ideal, za katerega sem se boril ves čas - za vaš duhovni višji razvoj. 
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16 Vse svoje duhovne darove naredite za svoje in jih visoko cenite, da boste lahko prestali to veliko 

preizkušnjo. Ne razdajajte jih, da se ne boste počutili sirote, saj boste morali zbrati veliko zalogo vere, 

duhovne moči in poguma, da ne bi obupali. 

17 Vse, kar vam sporočam, vas ne bo uničilo, ampak vas bo naredilo velike, saj boste našli nešteto 

priložnosti, da delate dobro in širite svojo dejavnost ljubezni. Če veste, kako se pripraviti, boste pozabili 

nase, da bi priskočili na pomoč sočloveku, njegove duše pa bodo kot deviška zemlja dovzetne za seme in 

blagodejni dež vaših del ljubezni. 

18 Tako pripravljam duha svojih otrok, da bodo lahko, ko bo prišel čas, pričevali, da so jim vsi 

dogodki, ki so jih doživeli, govorili o meni, da so čutili, da je bil okoli njih moj Duh. 

19 Kajti nisem le beseda, ampak tudi dejanje. V dušah svojih otrok se neprestano borim za njihovo 

preobrazbo in sem pozoren, da odgovorim na vaša vprašanja, na vaše klice in vam priskočim na pomoč, da 

boste lahko izpolnili svojo usodo. 

20 To je čas, ko je moja luč izlita na vsakega duha. Kdor je bil pripravljen prakticirati moj nauk, se je 

počutil polnega moči, poživljenega z višjo voljo, dela, ki jih je opravil, pa so mu dala življenje in okrepila 

njegovo vero. Ta oseba ne more več skreniti s prave poti, tudi če bi morala hoditi po trnih, saj je moč 

njenega duha zrasla in ve, kako premagati trpljenje, da bi dosegla svoj ideal. Kdor še ni začel te poti dela, 

naj jo začne danes in naj se ne ustavi. Tudi najmanjše njegovo delo bom upošteval. Na svetu ne boste našli 

večjega zadovoljstva, kot če priskočite na pomoč bližnjemu, ker čutite njegovo bolečino. 

21 Vsa dela, ki sem jih opravil v drugi dobi, da bi vam pokazal svoje nauke o dejavni dobrodelnosti, 

boste ponovili zdaj. Videli ste, da sem slepim povrnil vid - vi lahko omogočite, da slepi tega časa, ki živijo 

v temi te dobe, vidijo svetlo luč mojega nauka. Naredite hromega, ki ga je ustavilo pomanjkanje navodil, 

hoje sposobnega. Oživite tistega, ki je umrl za življenje milosti in duhovnosti. Naj spregovorijo nemi, ki 

ne morejo izreči besed ljubezni in odpuščanja. Vse, kar želite doseči, vam bom omogočil, saj sem vas 

obdaril z darovi neprecenljive vrednosti, da boste lahko pričevali o moji resnici. 

22 Moja ljubezen do človeštva je stalna. Čudežev nisem delal le, ko sem prišel na zemljo; moje delo 

dajanja ljubezni in zaščite ljudem je večno in tudi moja navodila so neizčrpna. Kdaj boste razumeli moj 

boj, kdaj boste prepoznali Elija, ki neutrudno deluje med vami? 

23 Že se bliža konec časov in moram pobrati žetev. Samo zrelo pšenico bom sprejel, samo dokončana 

in popolna dela ljubezni bom prinesel v svojo žitnico. In vi, kot moji učenci, mi morate na ta način 

pokazati svoje delo in pomagati sočloveku. V vseh narodih so moji učenci, preroki, pionirji, katerih 

duhovni darovi se kažejo kot tvoji. V molitvi iščejo balzam, ki ozdravlja bolnike, duhovno komunicirajo z 

menoj, iščejo luč, ki osvetljuje njihovo pot, in me priznavajo za svojega vodnika in učitelja. 

24 Ne bodite presenečeni, če - ne da bi jim bilo to oznanilo posredovano prek človeškega razumskega 

organa - poznajo ta nauk, saj sem vam že povedal, da se je duša razvila in da ima vsako bitje nalogo, ki jo 

mora izpolniti. Njegova duša se je v bolečinah očistila, in ker na zemlji ni našla pravih vodnikov, me je 

poiskala, ker ve, da prebivam v duhovnem ter da razsvetljujem in vodim vse svoje otroke. 

25 Tukaj sem - pripravljen sprejeti vaše misli in vaše srce, da vam ponudim pomen svoje Besede kot 

pravega vina večnega življenja, za katerega vam pravim, da kdor ga pije, ne bo nikoli več čutil žeje. 

26 Ne zamenjujte še naprej moje besede, ki je kruh življenja, s kultnimi oblikami, ki so le njena 

podoba. 

27 Luč Svetega Duha osvetljuje vašo pot in napolnjuje vaše duše z mirom. Kakšna milost bo obstajala 

na zemlji, ko bo moje ljudstvo, razpršeno med ljudi, posvetilo svoja življenja nalogi, da bo učilo svoje 

soljudi, kako naj ljubijo drug drugega. Kadar koli vam govorim o edinosti, morate razumeti, da vidim vašo 

neenotnost in pomanjkanje harmonije. Toda vedite, da ta očitek naslavljam na vse ljudi in vsa ljudstva, ker 

se je seme razdora razmnožilo in prodrlo v vsa srca. 

28 Nesoglasja so neopazno preplavila najgloblje dele življenja ljudi in pretresla imperije, narode, 

družine, verske skupnosti in sekte. Zelo grenki so bili sadovi, ki jih je prinesla odsotnost harmonije med 

ljudmi, in še vedno jim manjka, da bi okusili najbolj grenke sadove. Toda moja volja ni bila, da bi ljudje 

potrebovali ta kelih trpljenja, da bi spoznali svojo zmoto in si odprli oči za resnico. Čeprav vas v tem 

trenutku sodim, nikoli ne preneham biti vaš Oče in želim, da vas razmislek in kesanje rešita iz brezna, v 

katerega se trenutno potapljate. Kateri bodo tisti, ki mi bodo dovolili vstopiti v svoja srca? Kateri narodi 

mi bodo odprli svoja vrata? Kateri bodo tisti, ki ne bodo upoštevali klica svoje vesti? 
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29 Molite! Kaj lahko storite v tem trenutku, ko vas še vedno vidim majhne v smislu vašega 

duhovnega razvoja, ko ste še vedno šibki in nerodni? Postanite močni z izvajanjem mojih naukov! Vaše 

življenje vam dan za dnem ponuja priložnost, da si pridobite zasluge in se izpopolnite. Bodite ljudje, ki v 

vsakem svojem delu odsevajo luč mojega Duha, in kmalu vas bom poslal kot ponižne apostole svojih 

naukov, da bi izpolnili svoje poslanstvo. 

30 Če mislite, da sem zapustil svoj prestol, da bi se vam razodel, se motite, kajti ta prestol, ki si ga 

predstavljate, ne obstaja. Prestol je namenjen nečimrnim in arogantnim. Ker je Moj Duh neskončen in 

vsemogočen, ne prebiva na določenem kraju: je povsod, na vseh krajih, v duhovnem in materialnem. Kje 

je ta prestol, ki mi ga pripisuješ? 

31 Ne jemljite mojih besed kot očitek zaradi vašega slabega razumevanja in prepoznavanja resnice. 

Nisem prišel k vam, da bi vas ponižal in poudaril vašo nezrelost. Nasprotno, prišel sem, da vam pomagam, 

da se dvignete k luči resnice. 

32 Ali mislite, da se ne zavedam napredka in razvoja vaših prepričanj in znanja, odkar ste slišali to 

besedo? Resnično, povem vam: bolje kot vi sami prepoznam korake, ki jih trenutno delate na duhovni 

poti. 

33 Ko ste prišli do Mojega razodetja, niste verjeli v Moja navodila s človeškim umom, saj ste mislili, 

da me lahko najdete le v podobah, simbolih in drugih predmetih, ki so jih posvetile vaše verske skupnosti. 

Ko ste nato kljub pomanjkanju vere začutili, da se je Moj nauk dotaknil vašega srca in da je vaša duša 

začutila Moj mir, ste spoznali, da se je božanska luč razodevala skozi ta bitja, ki so bila namenjena 

posredovanju Mojega božanskega sporočila. V tvojem srcu se je rodila nova vera, prižgala se je luč, ki te 

je naučila razumeti, da se človek lahko neposredno poveže s svojim Bogom. Toda to še ni bilo vse, še 

vedno ste se morali naučiti razumeti, da človeški um ni nujno potreben, da bi vam Oče dal svoja navodila. 

Takrat ste vedeli, da bo ta božanska manifestacija prek nosilca glasu začasna, saj bo pozneje prišel čas za 

povezavo med duhovi, ko bodo ljudje iz svojih umov odstranili materializem, fanatizem in vso nevednost, 

ki so jo vsebovale njihove tradicije in obredi. 

Cerkev je treba odstraniti iz njenih služb, verovanj in obredov. 

34 Nekateri ste to že razumeli, drugi pa živite v skladu s tem. Toda še vedno vam veliko manjka, da bi 

dosegli ta cilj, od koder bi me lahko razumeli v moji resnici in resničnosti moje slave in ne več s pomočjo 

fantazij, ki si jih je izmislila vaša majhna človeška domišljija. 

35 Prenehajte Mi pripisovati materialno podobo na prestolu, podobnem tistim na zemlji, osvobodite 

Me človeške podobe, ki Mi jo vedno pripisujete, nehajte sanjati o nebesih, ki jih vaš človeški um ni 

sposoben razumeti. Ko se boste vsega tega osvobodili, bo, kot da bi pretrgali verige, ki so vas vezale, kot 

da bi se dvignila gosta megla in vam omogočila pogled na obzorje brez meja in neskončno, sijoče nebo, ki 

pa je hkrati otipljivo za vašega duha. 

36 Nekateri pravijo: Bog je v nebesih, drugi: Bog prebiva v onstranstvu. Vendar ne vedo, kaj 

govorijo, in ne vedo, kaj verjamejo. Res je, da "prebivam" v nebesih, vendar ne na posebnem kraju, kot ste 

si ga zamislili: Prebivam v nebesih svetlobe, moči, ljubezni, resnice, pravičnosti, blagoslova in popolnosti. 

37 Da, jaz sem v onstranstvu, toda onstran človeškega greha, onstran materializma, napuha, 

nevednosti. Samo zato vam pravim, da "prihajam" k vam, ker prihajam v vašo ponižnost, ker vam govorim 

tako, da me vaša čutila lahko čutijo in vaš um razume, ne pa zato, ker prihajam iz drugih svetov ali domov, 

kajti moj Duh je doma povsod. 

38 Dolgo ste se trudili in spreminjali svoja prepričanja in še vedno morate storiti še več, da bi dosegli 

duhovni cilj, h kateremu sem vas namenil: spoznati svojega Očeta, ga ljubiti in mu izkazovati spoštovanje 

po Duhu. Takrat boste začutili pravo slavo duha, stanje vzvišenosti, harmonije, miru in dobrega počutja, ki 

je pravi raj, ki ga morate vsi doseči. 

39 Danes odprite vrata svojega srca in uma svetlobi mojih navodil. S katerimi deli me boste 

poveličevali? 

40 Vsi ste tiho, duh je tiho in telo je tiho pred menoj. Sklonite vratove in se ponižajte. Toda nočem, da 

bi se moji otroci ponižali pred menoj. Hočem, da bi bili vredni dvigniti svoje obličje in gledati moje, saj ne 

iščem ne služabnikov ne sužnjev; ne iščem bitij, ki se počutijo kot izgnanci, izobčenci. Prihajam k svojim 

otrokom, ki jih tako zelo ljubim, da bi slišali glas mojega Očeta in dvignili svoje duše na pot duhovnega 

razvoja navzgor. 
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41 A glej, pridem v Jakobovo hišo in v njej najdem le strah; upam, da bom našel gostijo, pa je le 

tišina. Zakaj, moje ljudstvo? Kajti vaša vest vam očita vaše prestopke in vam preprečuje, da bi občutili 

veselje ob mojem prihodu. Razlog je v tem, da se niste ljubili, da niste delali, kot vas je učil Jezus. 

42 Nimate dovolj duhovne opreme, da bi začutili senco bolečine, ki vas čaka, zato se mora vaš Oče 

slišati materialno in vam spregovoriti v vašem jeziku, da boste vedeli, da se približuje angel vojne, da je 

njegovo orožje zelo močno in da mu nasproti joče angel miru. 

43 Na krilih vetra se kuga vse bolj približuje in v duhovnem prostoru plava na tisoče bitij, ki iz dneva 

v dan padajo na polja sovraštva in nesoglasij, njihova zmedenost pa zatemnjuje vaše misli in srca. 

44 Sile narave so se sprostile in znanstvenike prebudijo iz sanj, vendar ti, trmasti v svoji 

samovšečnosti, nadaljujejo s svojim uničevalnim delom med človeštvom. Če pozabljate moliti, ne 

izpolnjujete naloge, ki vam jo je zaupal Oče. 

45 Dobro veste, da je naloga vzpostavljanja miru na vašem duhu že od časov, ko sem rekel Jakobu: 

"Glej, dal ti bom številne potomce, po katerih bodo blagoslovljeni vsi narodi na zemlji." Zato ste pred 

menoj tiho. 

46 Ali boste čakali, da vas bodo človeški zakoni razdedinili in vas prisilili, da zaprete svoje ustnice, ki 

sem jih usposobil, da pričujejo o meni? 

47 Ne bodite ljudje majhne vere. Če sem vas izbral, je to zato, ker vem, da mi boste znali služiti in 

razumeli, kako to storiti. 

48 Na ta dan vam povem: Če si narodi želijo miru, jim ga bom omogočil v skladu z njihovo 

ljubeznijo. Če hočejo več vojne, naj jo imajo, toda z njo bo na zemljo padlo žezlo moje pravičnosti. 

49 Če bo človeštvo preganjalo moje nove učence in jim skušalo preprečiti, da bi zdravili bolne in 

govorili o mojem nauku, se bodo med ljudmi razširile najbolj čudne bolezni. Znanstveniki bodo zboleli, 

mnogim se bodo zaprle oči, drugim se bodo zamajale misli. Vrata onstranstva se bodo odprla in legije 

zmedenih duš bodo opustošile celotne regije in obsedle ljudi. Tedaj se bodo zaradi nemoči znanosti 

dvignili moji ponižni delavci in podali dokaze o svojem znanju, s katerimi bodo mnogi postali verniki. Vse 

te nesreče so vam že dolgo napovedane, a ostajate gluhi in slepi. Ste nehvaležni. 

50 Včasih je potrebno, da vam spregovorim na ta način. Toda ne zamenjujte moje besede ljubezni z 

bičem. Rad te imam. Približajte se mi, da boste občutili mojo toploto. Približajte se mi, da boste občutili 

mir mojega kraljestva. Vi ste tisti, ki ste me iskali med prečkanjem "puščave", vi ste tisti, ki ste vedno 

sledili moji obljubi. 

51 Ste se naveličali tega življenja? Nato si za trenutek odpočijte v senci tega drevesa. Tukaj mi povej 

svoje žalosti in joči na mojih prsih. Kdaj boš za vedno z menoj? Že zdaj želim videti mir v vsaki duši. 

52 Naj "škrjanec" zdaj razširi svoja krila nad celotnim vesoljem, da boste občutili njegov mir in 

toplino. 

53 Ženske ste tiste, ki s svojo molitvijo ohranjate malo miru na zemlji, tiste, ki kot zveste varuhinje 

doma skrbite, da v njem ne manjka topline ljubezni. Tako se združite z Marijo, svojo Materjo, da bi 

zlomili človeški ponos. 

54 Ljudje, postavil sem vas za gospodarje na tej zemlji, da me na njej zastopate. Vaš duh je podoben 

Očetovemu, vaše telo pa vesolju. Popolnosti svojega telesa ne ocenjujte po merah, temveč po čudovitem 

življenju, ki je v njem, po njegovem redu in harmoniji. Toda tudi pri največji popolnosti je telo omejeno in 

pride čas, ko preneha rasti. Inteligenca in občutki pa se razvijajo, dokler ga ne ustavi smrt. Toda vsa 

modrost in izkušnje, ki jih je pridobil na zemlji, ostanejo vtisnjene v duši, ki raste in se razvija vso 

večnost. 

55 Naj bo vaš dom drugi tempelj, vaša čustva pa drugo čaščenje Boga. Če me hočete ljubiti, ljubite 

svoje žene in svoje otroke, kajti iz tega templja bodo izhajala tudi velika dela, misli in zgledi. 

56 V tem času ste vsi Elijeve ovce. Nekateri živijo v njegovi oviri, drugi so še vedno izgubljeni. Luč 

šestega pečata osvetljuje vse duše, ki so inkarnirane in niso več inkarnirane v tem času. Medtem ko na 

Zemlji nekateri uporabljajo ta zakon za napredek in odrešenje svoje duše, ga drugi uporabljajo za 

prodiranje v skrivnosti znanosti in odkrivanje novih čudes. Ravno profane in neposlušne roke še vedno 

lomijo sadove z drevesa znanosti, da bi zastrupile srca ljudi. Živite v šestem časovnem obdobju, ki ga bo 

človeštvo prehodilo na zemlji kot odsev poti, ki jo bo moralo prehoditi v večnosti. 
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57 V prvi dobi me je na zemlji utelešal Abel, v drugi Noe, v tretji Jakob, v četrti Mojzes, v peti Jezus, 

v šesti sedanji Elija, v sedmi pa bo vladal Sveti Duh. 

58 Kaj ste storili mojim glasnikom? Prvi je padel pod udarcem lastnega brata, ki ga je do tega 

pripeljala zavist. Drugega so množice nevernikov in malikovalcev napačno presojale in se iz njega 

norčevale. 

59 Tretji je dajal dokaze o moji moči v svojem življenju in v zameno prejel nehvaležnost celo svojih 

sorodnikov. 

60 Četrti je moral zaradi majhne vere svojega ljudstva, ki ga je tako zelo ljubil, razbiti table zakona. 

61 Petega - čeprav je bil njegov prihod napovedan - niso pričakovali, ni našel ne vere ne ljubezni, in 

potem ko je svetu izročil svoje sporočilo ljubezni, je od ljudi prejel najsramotnejšo smrt, kar jih je kdajkoli 

doživel prerok ali glasnik. 

62 Šesti je v tem času prišel v duhu. Vendar ga zasledujejo puščice dvoma, brezbrižnosti in posmeha. 

63 Ko bo popustil sedmi pečat in bo namesto odposlanca ljudi razsvetljeval Duh Večnega - kdo me bo 

takrat skušal raniti ali ubiti? 

Moj mir z vami! 
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Navodila 131  
(velikonočna sobota) 

1 Na današnji dan, ko zvonovi oznanjajo svetu, da so se nebesa odprla, da bi sprejela Kristusa, vam 

sporočam, da so ti običaji za vas preteklost. Za vas je zdaj namesto zmedenega govorjenja potrebno 

notranje zbiranje, namesto hrupnih shodov veselja pa spominjanje in meditacija. Kaj bi se zgodilo, če bi 

učenci Svetega Duha uresničili božanske nauke? 

2 Duh je življenje, zato ne bo nikoli prenehal obstajati. On se mora izpopolniti, da bo lahko prebival 

v nebeških višavah; vi ste se razvili; dokaz za to je, da se prostovoljno odvračate od svetih podob ali 

simbolov, s katerimi me ljudje poskušajo predstaviti, ker me že dojemate kot Svetega Duha - neskončnega 

in vsemogočnega - in me nočete videti omejenega. Končno ste spoznali, da pred vašim Bogom ni boljše 

daritve od vaših dobrih del. 

3 Ali sem vam rekel, da bom tretji dan vstal od mrtvih? Potem sem vam simbolično govoril tudi o 

prihodnjih dogodkih: Tukaj sem v duhu na začetku tretjega obdobja in se razodevam skozi človeški organ 

razumevanja, prišel pa sem tudi med mrtve - po duhovno življenje. S tem oznanilom, ki je bilo 

napovedano in obljubljeno ob drugih priložnostih, ste slišali, da so ostentativna oblačila in obredi 

nekoristni in da morate svojo dušo obdariti s čistostjo. Razumeli ste že, da je zunanja čistost in sijaj, ne da 

bi očistili srce, izdaja, ki Očetu ne ostane neopažena. 

4 Na človeka, svojega brata, lahko narediš vtis in ga celo prevaraš, mene pa ne, ker moj pronicljivi 

pogled vse odkriva in usmerja. Poleg tega boste izkusili, kako v tem času velike duhovne svetlobe ljudje 

zavračajo vse, kar vsebuje hinavščino. Pripravljam vas, da vas nihče ne bo presenetil in da nihče ne bo 

prevaral vaših soljudi. 

5 Če bi se kdo pojavil in trdil, da je reinkarnirani Kristus, mu ne verjemite, kajti ko sem vam 

napovedal, da se bom vrnil, sem vam dal vedeti, da bo to v duhu. Če bi vam kdo rekel: Jaz sem Božji 

poslanec, ne zaupajte mu, kajti pravi poslanci se ne hvalijo in ne razglašajo poslanstva, ki sem jim ga 

zaupal. Prepoznavajo se le po svojih delih. Ljudje morajo sami presoditi, ali je ta oseba Gospodov 

poslanec. Se spomnite, da sem vam rekel, da se bo drevo poznalo po sadju? 

6 Ne prepovedujem vam, da bi okušali "sadove dreves", vendar morate biti opremljeni, da boste 

znali ločiti dobre sadove od slabih. 

7 Tiste, ki ljubijo resnico, bom postavil za svetilnike, da bodo razsvetljevali pot svojim soljudem. 

8 Hočem tvojo dušo, tisto bitje, ki je nevidno tvojim očem in zaradi katerega sem nekoč postal 

človek in prelil svojo kri, da bi jo naučil izpolnjevati njeno nalogo. 

9 Ne bojte se, da boste na svoji poti srečali ljudi, ki zanikajo mojo navzočnost v tej obliki. To so 

slepi ljudje, ki v svojih dušah še nimajo luči. Tudi oni so me nekoč zavračali, a ko so videli moje čudeže, 

so morali razglasiti, da je Jezus obljubljeni Mesija. 

10 V tem času boste videli tiste, ki so me zanikali, skrušene in skesane pred vami, ne da bi našli 

besede za priznanje, da je ta nauk prišel od Boga. 

11 Na današnji dan, ko množice ljudi hitijo v svoje cerkve in z velikim izlivom besed praznujejo 

trenutek, ko so se nebesa odprla, da bi me sprejela, vam pravim, da je vse to le tradicija, ki želi narediti 

vtis na človeško srce. To so le obredi, ki danes materializirajo moj božanski pasijon. 

12 Ne smete slediti tej težnji in postavljati oltarjev in podob. Ne upodabljajte svetih dogodkov in ne 

uporabljajte posebnih oblačil za razlikovanje, saj je vse to malikovalsko čaščenje. 

13 Kličite me s srcem, spomnite se mojih navodil in si vzemite moje zglede za zgled. Ponudite mi 

davek svojega popravljanja in začutili boste, kako se vam odpirajo vrata nebes, da bi vas sprejeli. 

14 Verjemite, da tako kot je Jezus tretji dan vstal od mrtvih, sem tudi jaz danes v tretji dobi vstal med 

ljudi, ki so mrtvi v veri in milosti, da bi vas s pomočjo človeškega organa razumevanja učil lepot 

Duhovnega življenja. 

15 Množicam, ki me poslušajo, pravim: Zakaj se pokrivate s svojimi nedeljskimi oblačili in dragulji, 

ne oblečete pa raje svoje duše v čistost? To oblačilo želim videti le med vami. 

16 Izogibajte se lažnim in profanim predstavam o meni in mojem trpljenju, saj me nihče ne more 

predstavljati. Živite moj zgled in moje nauke. Kdor tako ravna, bo predstavljal svojega Učitelja na zemlji. 
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17 Medtem ko nekateri žgejo kadilo in miro kot daritev moji božanskosti, vas učim, da mi darujete 

notranjost svojega srca, vonj svoje duše. To duhovno daritev želim od vas. 

18 Na to milostno jutro se človeštvo spominja tretjega dne, ko je Kristus vstal od mrtvih, da bi 

potolažil svoje apostole, in ko je prestopil prag smrti, da bi poiskal ljudi v duhovni stiski. Spomnite se, da 

sem vam rekel: Jaz sem Veliki gospodar ali Pastir. Te naloge so dodeljene tudi vam. Kdo drug kot pastir 

lahko vodi duše in usmerja narode? Ali oče družine, ki skrbi za srca, ali učitelj, ki usmerja misli, nista 

kopenska človeka? 

19 Vsakemu je dodeljeno določeno število duš, ki jih mora voditi ali negovati, in ta naloga se ne 

konča s telesno smrtjo. Duša še naprej seje, goji in žanje tako v duhovnem svetu kot na zemlji. Večje duše 

vodijo manjše, te pa vodijo druge s še nižjo stopnjo razvoja, medtem ko je Gospod tisti, ki jih vse vodi do 

svoje ovire. 

20 Če sem vam zdaj povedal, da večje duše vodijo manjše, s tem ne mislim reči, da so te duše velike 

od vsega začetka in da morajo biti druge duše vedno majhne v primerjavi s svojimi brati in sestrami. Tisti, 

ki so zdaj veliki, so takšni, ker so se dvignili in razvili pri izpolnjevanju plemenite naloge ljubiti, služiti in 

pomagati tistim, ki še niso dosegli te stopnje duhovnega razvoja, tistim, ki so še šibki, tistim, ki so se 

izgubili, in tistim, ki trpijo. 

21 Tisti, ki so danes majhni, bodo jutri veliki, ker so vztrajni na poti razvoja. 

22 Lestev duhovne popolnosti, ki jo je Jakob videl kot simbol v preroških sanjah, je pot, ki se začne 

na zemlji in konča v nebesih, ki se začne v materialnem svetu in konča v popolnosti duhovnega življenja. 

23 Svojih otrok, učencev in narodov ne boste zapustili niti s smrtjo, saj je razdalja med enim in 

drugim svetom le navidezna. Z duhovnega področja boste lahko še naprej skrbeli za svoje število, ga 

vodili in skrbeli zanj, pogosto pa boste lahko opravili tako velika dela, za katera bi se vam na zemlji zdelo, 

da so nemogoča. 

24 Blagoslovljena je pot tvoje duše, ki ti vsak dan jasneje odkriva ljubezen tvojega Očeta in te uči 

razumeti veličino njegovih del. 

25 Ali bo mogoče, da bo po teh naukih kdo še naprej upal, da ga bo smrt osvobodila njegovega križa, 

ali da bo kdo, ki se bo bal, da mu bo odvzela seme? 

26 Vse živi v meni, vse se ohranja v meni, nič ni izgubljeno. 

27 V tem času vas iščem na vašem domu, kajti če iščete mene, tudi jaz iščem vas. Želim govoriti z 

vami, dovolite mi, da prodrem do dna vašega srca, in ne poskušajte pred menoj skriti niti svoje žalosti niti 

svojih prestopkov. 

28 Poskusite me slišati v tišini, dvignite svojega duha k Očetu in kmalu boste slišali moj glas, ki vam 

govori v jeziku, ki ga še nikoli niste slišali, a ga lahko razumete, kot da bi ga slišali že od nekdaj. 

29 To vas ne sme presenetiti, saj morate razumeti, da sem "univerzalna beseda". Govorim vesti, 

govorim srcem, dušam, razumu in čutom, govorim v vseh bitjih, moj glas nikoli ne utihne. 

30 Naučite se me poslušati in raziskovati moje lekcije. Spomnite se, da sem vam rekel, da kdor pije 

vodo moje besede, ne bo nikoli več žejen. Svojo modrost sem izlil na vse, kar obstaja, da bi jo lahko 

zbirali na svoji življenjski poti. 

31 Tudi če na svetu ne bi bilo religij, bi bilo dovolj, da se osredotočite na dno svojega bitja in najdete 

Mojo Prisotnost v svojem notranjem templju. Pravim vam tudi, da bi bilo dovolj, če bi opazovali vse, kar 

vam življenje ponuja, da bi v njem odkrili knjigo modrosti, ki vam nenehno kaže svoje najlepše strani in 

najgloblje nauke. 

32 Takrat boste razumeli, da ni prav, da svet blodi, medtem ko v srcu nosi pravo pot, niti da blodi v 

temi nevednosti, medtem ko živi sredi tolikšne svetlobe. 

33 Nisem prišel, da bi vas sodil samo zato, da bi izrekel sodbo vsakemu grešniku. Prišel sem vam 

soditi, vendar ne brez nove priložnosti, da osvobodim vašo dušo vseh prestopkov. 

34 Kličem vse, ker se želim videti obkroženega s to veliko družino, ki je zame človeštvo, ki sem mu 

namenil toliko dobrote in nežnosti, da sem sam sebe naredil za enega od njegovih sinov. 

35 Vi, ki ste me imeli priložnost slišati v tej obliki, vedite, da ste prišli ob pravem času. Niti nisem 

prišel pred ali po pravem času, niti niste prišli prepozno ali prezgodaj. To je čas, ki je bil vašemu duhu 

obljubljen že v najbolj oddaljenih časih, da bi v njem prejel nadaljevanje pouka, ki se je komaj začel v 

prejšnjih časih. 
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36 Ne bi se mogli vrniti k meni, ne da bi prej okusili vse sadove življenja in uživali vse užitke. Kako 

malo je bitij, ki bi znala ostati zvesta in čista ob Očetovi strani! Izpolnili so le njegovo voljo. Toda vi, ki 

ste v svojih molitvah večkrat ponovili: "Gospod, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako tudi na 

zemlji!" - laž je, da ste vedno ravnali v skladu z Mojo voljo. Ker ste živeli po svoji volji, ki je nepopolna, 

ste zagrešili tako hude napake, za katere zdaj plačujete z veliko grenkobo, boleznimi in težavami. Vendar 

ne boste več vsiljevali svoje volje in se boste podredili božanski oblasti, ki vse usmerja modro in pravično. 

Potem ne boste več delali napak in trpeli zaradi njih. 

37 Molite in poiščite samoto in tišino svojega notranjega svetišča, potem se bodo v tej molitvi 

trenutno mirujoči čuti in sposobnosti v vašem bitju manifestirali in vam govorili o preteklih učenjih in 

prihodnjih dogodkih, ki so danes zunaj dosega vašega uma. Potem boste izvedeli, da morate dokončati 

delo, ki ste ga v preteklih življenjih pustili nedokončanega. V sedanjem času se človek začenja duhovno 

spoznavati. Že stoji pred vrati svetišča, kjer bo našel razlago za vse skrivnosti, ki so ga do zdaj obdajale, 

ne da bi si jih znal razložiti. Toda gorje tistim, ki so kljub mojemu nenehnemu klicu gluhi ali neobčutljivi 

za glas, ki neprestano trka na vrata njihovih src, kajti v njih se bosta pojavili utrujenost od življenja in 

mrak, ki si ga doslej nismo znali predstavljati. 

38 Ženske tega ljudstva, ki poslušate mojo besedo, ki se dotika najglobljih in najžlahtnejših strun 

vaših src, skrbite za svoja, ohranjajte v njih plamen vere, gojite krepost, mir in bratstvo. Na vas se 

obračam, ker je vaše srce bolj dovzetno za mojo besedo, čeprav je vaš duh enak duhu vseh ljudi. 

39 Iz vseh vas bom naredil ljubljene učence, ki se učijo popravljati, ne da bi koga prizadeli ali obsojali 

- tiste, ki znajo pozdraviti rano, ne da bi krvavela, ki znajo odpuščati, ne da bi povzročili ponižanje. Ko 

boste tako pripravljeni, vas bom poslal k narodom kot svetovalce, kot glasnike miru, kot glasnike te dobre 

novice, kot dostojne učence tistega, ki vas je toliko naučil. Vendar ne smete pozabiti, da je edini, ki lahko 

daje, Oče, in da je tudi edini, ki lahko duši vrne vse, kar je izgubila. 

40 Po letu 1950, ko se bo moja manifestacija v tej obliki končala, vas ne bom pustil samih. Še naprej 

bom navzoč v drugi obliki, na bolj občutljiv način, in če boste v resnici spremljali nauke, ki sem vam jih 

zaupal, in se poduhovili, boste mojo navzočnost čutili še bližje. Če imate vero, me boste videli s svojimi 

duhovnimi očmi, in če se boste združili kot bratje in sestre v mojem delu, se bodo ljudje zgrinjali k vam, 

kot so se zgrinjali v tem času, ko sem se razodeval prek glasnikov. 

41 Nihče ne bo mogel iztrgati tega semena iz tvojega srca, saj se bo prenašalo iz roda v rod. 

42 Prišlo bo do spopada: Zlobneži in hinavci bodo kazali nate in te preganjali, ker hodiš po tej poti. 

Toda nič ne bo moglo prisiliti tega ljudstva, da se umakne, ker bo to seme, ki sem ga zasejal v vaša srca, 

vzklilo v trenutkih preizkušnje kot beseda luči na ustnicah vaših otrok. 

43 Tako kot je krščanstvu uspelo razširiti Moj nauk o ljubezni v času, ko so ljudje težko čutili 

ljubezen drug do drugega, tako se bo tudi spiritualizem boril v tem času, v dobi, ko je materializem 

okamenel v človeških srcih. In če je v tistih časih Kristusova beseda pretresla temelje življenja ljudi, bo 

tudi zdaj ta luč zatresla najobčutljivejše strune njihovih src. Bila bodo obdobja, ko se bo zdelo, da je moje 

seme izginilo. Vendar bo uspešen in vztrajen sredi vseh dogodkov na zemlji. 

44 Če nekaterim uspe prikriti mojo resnico, si bodo drugi prizadevali, da bi jo razkrili. Če bodo starši 

molčali, bodo govorili otroci. Toda moja beseda bo tekla iz ust mojih učencev in pričevanja se bodo 

pojavila povsod. Vendar ne zahtevajte, da doživite izpolnitev vsega, kar vam pravkar sporočam. Najprej 

naj seme vzklije, nato naj rastlina obrodi želeni sad, in tudi potem naj sadje dozori. Takrat boste videli, da 

se vse moje prerokbe uresničujejo ena za drugo. Nekateri med vami ste prizadevni, drugi malomarni, 

vendar vam pravim, da morate biti vsi potrpežljivi in vztrajni. 

45 Če veste, koliko stane obiranje sadeža ali semena, potem ko ste ga vzgojili, boste do njega gojili 

resnično ljubezen. Zato želim, da gre moje seme skozi vaše roke, da ga boste vzljubili in spoznali vso 

njegovo vrednost. Da bi vam pomagal izpolniti vašo nalogo, vas krepim za boj. 

46 Pastir z ljubeznijo pripelje čredo do ovire svoje ljubezni, ki je Gospodovo naročje za duše. 

47 Pojdite naprej, pravi vam moj glas, ne ustavljajte se na poti. Ljubite čas kot dragocen zaklad, 

uporabljajte ga pri izpolnjevanju dolžnosti svojega duha in tistih, ki vam jih nalagajo zemeljske 

obveznosti. Uporabljajte ga pri vsem, kar vam zapoveduje moj zakon, in nagrada, ki jo boste prejeli, bosta 

svetloba in mir za vašega duha. 
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48 Za mnoge ljudi v tem času se njihova sprava na zemlji končuje. Vi, ki ste slišali ta razodetja in ne 

veste, ali spadate med te izbrance - izkoristite še zadnji trenutek svojega obstoja, preverite ga v luči svoje 

vesti. Preučite preizkušnje, ki jih morate prestati, čim bolj odplačajte vse svoje (duhovne) dolgove in s to 

pripravo boste dosegli prijeten sad, ki ga bo vaša duša požela takoj, ko bo prestopila prag duhovnega 

življenja. 

49 Ne razmišljajte o smrti, da vam neznano ne bi postalo depresivna fiksna ideja. Zapomnite si, da 

boste živeli, in bodite prepričani, da bo vaša duša, ko boste zagledali pot duhovne sfere, vzkliknila od 

veselja in presenečenja: Zdi se mi, kot da sem tu že bil! 

50 Preučevati in pravilno razlagati Moje nauke, kajti če tega ne bi počeli, bi zaradi slabega 

vrednotenja Mojih učiteljev spiritualizacije zapadli v fanatizem, ki ne dopušča napak, saj gre za vzpon 

duha. 

51 Živite čisto, ponižno, preprosto. Izpolnite vse, kar je pravično na človeškem področju, in vse, kar 

zadeva vašega duha. Iz svojega življenja odstranite odvečno, umetno, škodljivo in se osvežite z vsem, kar 

je v vašem življenju dobrega. 

52 Če ste se že naučili živeti, je pot tako gladka in breme križa tako lahkotno, da se vam bo zdelo 

enostavno izpolniti svojo dolžnost sprave. Tistemu, ki nosi težka bremena in s seboj po svetu vlači verige, 

pa se zdi nemogoče stopiti na Gospodovo pot in slediti stopinjam, ki jih je pustil za seboj. 

53 Zavedajte se, da Mojster od vas ne zahteva ničesar nemogočega. Niti vam ne govorim, da morate v 

trenutku spremeniti svoje življenje. Osvobodite svoje srce materialnih stvari, osvobodite ga sebičnosti in 

napredovali boste po poti, ki sem vam jo začrtal z nežnostjo in ljubeznijo. 

54 Niso moji služabniki tisti, ki se pretvarjajo, da mi služijo s praznimi besedami, se hvalijo z 

znanjem ali ocenjujejo dela svojih bližnjih. Moji služabniki, moji učenci, moji vojaki so tisti, ki s čistim, 

delavnim in koristnim življenjem sejejo mojo luč na svoji poti in puščajo sled kreposti in zgledov dobrega. 

55 Nihče nima pravice soditi o dejanjih sočloveka, kajti če tega ne počne tisti, ki je čist, zakaj bi smel 

to početi tisti, ki ima v srcu madež? 

56 To vam govorim zato, ker vedno radi raziskujete bratovo seme v upanju, da boste v njem našli 

napake, da bi mu nato pokazali svoje seme in ga ponižali, češ da je vaše delo čistejše in popolnejše. 

57 Edini sodnik, ki zna pretehtati vaša dela, je vaš Oče, ki prebiva v nebesih. Ko se bo pojavil s 

svojimi tehtnicami, v njegovih očeh ne bo imel več zaslug tisti, ki več razume, ampak tisti, ki je razumel, 

kako biti brat sočloveku in otrok svojega Gospoda. 

58 Moje ljudstvo se mora pojaviti med narodi in biti zgled bratstva, harmonije, dobrodelnosti in 

razumevanja kot vojak miru med tistimi, ki ponovno zlorabljajo božanske nauke, da bi se prepirali, si 

škodovali in si vzeli življenje. 

59 Svojim otrokom vseh združenj, cerkva in sekt govorim po njihovi vesti. Spodbujam jih k spravi in 

jih navdihujem z velikimi mislimi, polnimi svetlobe. Vendar je bistveno, da veste, da jim prek vas 

zapuščam sporočilo, ki jim ga morate izročiti v mojem imenu. 

60 Biti morate ponižni. Ne smete imeti nič proti temu, da vas užalijo. Bodite nežni. Doživeli boste 

ponižanja in trpljenje. Toda tvoje besede, ki bo moje sporočilo, ne bodo mogli pregnati iz svojih misli. 

Zato vam pravim: Če bodo nekateri ostali neobčutljivi in gluhi za vaš klic, se bodo drugi prebudili iz 

dolgega spanca in se odločili, da se bodo premaknili naprej ter svoja življenja usmerili na pravo pot 

prenove in kesanja. 

61 Oborožite se s pogumom, vero in močjo, da se boste lahko spopadli z bitko. Vendar vas 

opozarjam: ko se pogovarjate s sočlovekom, se ne ustrašite, ker ga vidite dobro oblečenega ali ker ga 

nagovarjajo kot princa, gospoda ali ministra. 

62 Vzemimo za primer Pavla in Petra, ki sta povzdignila svoj glas pred tistimi, ki jih je svet imenoval 

gospodarje. Bili so veliki v duhu, a se nikomur niso hvalili, da so gospodarji, temveč so se izrekali za 

služabnike. Sledite njihovemu zgledu in z ljubeznijo do svojih del pričujte o moji resnici. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 132  
1 Dobrodošli, ki v sebi začenjate čutiti plamen ljubezni do svojega Učitelja. Dobrodošli, ki si želite 

osladiti svoje življenje z božanjem moje besede. Dobrodošli tudi vi, ki dvomite v mojo navzočnost, saj vas 

bom osvobodil dvomov, ki se bodo umaknili moji ljubezni. Dobrodošli tudi vi, ki prihajate z žalostnim 

srcem, saj vam bom dal tolažbo, ki jo potrebujete. Moja ljubezen vas vse objema. 

2 Ko me vidiš, da te sprejemam, mi iz dna srca reči: "Gospod, čakal sem te, že dolgo sem hrepenel 

po tvojem prihodu in po tvoji ljubeči besedi." - Ali iščete Božje kraljestvo? Do nje vas bom vodil korak za 

korakom, dokler ne dosežete najvišje ravni popolnosti. Mnogi, ki so bili pred vami na zemlji, so že dosegli 

to vzvišenost. To so duhovi svetlobe, božji glasniki ali odposlanci, ki nevidno prihajajo k ljudem, da bi jim 

prinesli sporočila in navdihe. 

3 Učenci, prizadevajte si za napredek duha in naučili se boste razjasniti vse tiste težave, katerih 

rešitev se vam zdi nemogoča, čeprav je v območju vaših možnosti. Če ste obdarjeni s tako visokimi 

darovi, zakaj želite, da 

Vse naredim zate? Ne pozabite, da morate priti k meni s svojimi zaslugami, prizadevanji in celo žrtvami. 

Pokažem vam pot, po kateri lahko napredujete in dosežete cilj. 

4 Moja beseda je kot dobro seme. Včasih pade na trda tla, pod kamenje in trnje: to je materializem, 

brezbrižnost src, v katerih moj nauk ne more vzkliti. Včasih rastlina ravno zacveti, ko pride nečista roka in 

jo odreže. To se zgodi, kadar srce vodijo slabe strasti. Če seme pade v rodovitno zemljo, pravočasno 

vzklije, zacveti in nastavi popke, trajnica se iz dneva v dan razteza višje in obilno rodi. 

5 Včasih se sprašujete: "Zakaj Gospod - namesto da bi izbral svoje služabnike in učence - ne vzame 

vseh nas, ki smo vsi njegovi otroci?" In odgovarjam vam: Izberem tiste, za katere je pravi čas, tako kot za 

dozorela semena. Ostalim pustim nekaj časa, dokler ne dosežejo polne zrelosti, da jim lahko služim. 

Mojster ravna kot dober ribič, ki se ob zgodnji uri vkrca na čoln, vrže mrežo tja, kjer ve, da je veliko rib, 

in ko jo napolni z ribami, dovoli, da neuporabne majhne ribe zdrsnejo skozi mrežo, in tako izbere večje 

ribe. Jaz sem ribič duš, ki nastavlja svojo mrežo, da bi vanjo ujel vaša srca. Koliko tistih, ki so se ujeli v 

moje mreže ljubezni, se je vrnilo v morje svojega nemira in strasti! Še vedno ne morejo pripadati 

izvoljenim, ki mi zvesto in odrekljivo sledijo. Vendar se jim bodo pridružili pozneje. 

6 Trudim se, da bi se moj glas slišal v vseh dušah, vendar materializem ljudi omogoča, da slišijo le 

glas sveta in mesa. Kljub temu so nekateri, ki me poslušajo, in to so trpeči, ubogi, bolni, prezirani, tisti, ki 

jih svet ne potrebuje več in jih je poslal v pozabo, ker nimajo več kaj dati. Zelo dobro me slišijo, ker vedo, 

da lahko od mene le nekaj pričakujejo. Kaj lahko moj glas, moja beseda pomeni nekomu, ki v svetu najde 

vse, kar si želi? Ta vidi le svojo materialno srečo, in če kdaj sliši Moj klic, mi reče, kot se reče beraču: 

"Danes ti nimam kaj dati, pridi jutri!" Toda kdo pozna ta "jutri"? Kdo lahko ve, koliko časa bo minilo, 

preden ga bo spet poklical? Lahko se zgodi jutri, tako kot se lahko zgodi v drugem obstoju. Blagor 

tistemu, ki pozabi na svoje trpljenje nad bolečino drugih. 

7 Molite, zavedajte se, da je zdaj čas, ko sta moja pravičnost in moja luč pretresli vse temne sile. To 

je težak in nevaren čas, saj se bodo celo bitja, ki prebivajo v temi, pretvarjala, da so med vami bitja luči, da 

bi vas zapeljala in zmedla. Dajem vam svojo luč, da ne boste zašli s poti in se ne boste pustili zapeljati 

tistim, ki zlorabljajo moje ime. 

8 Prevaranti niso le nevidna bitja, ampak jih najdete tudi utelešene v ljudeh, ki vam govorijo o 

naukih, ki se pretvarjajo, da so svetloba, a so v nasprotju z mojimi nauki. Ne smete jih poslušati. Moja 

beseda je prepoznavna po svoji visoki duhovnosti, pomenu in božanskem "okusu". Kdor uspe spoznati 

'okus' moje besede in se z njo spozna, ne bo padel v zmoto. Podelil sem vam pravico, da raziskujete in 

raziskujete mojo besedo, da jo boste spoznali od spodaj navzgor. 

9 Ker bdim nad vami kot pastir, ki skrbi za svoje ovce, in ko mečem mreže, da bi vaše duše rešil iz 

valov oceana, boste vi molili za svoje soljudi in vaša molitev se bo kot plašč miru razširila nad človeštvo. 

10 Zdaj razumete, da sem svoje božansko razodetje razdelil na tri velika obdobja. 

11 V duhovnem otroštvu človeštva mu je Oče dal Zakon in mu obljubil Mesija, ki bo odprl vrata v 

novo dobo. 

12 Mesija je bil Kristus, ki je prišel k ljudem, ko so bili v "duhovni mladosti". Ljudi je učil višje 

oblike izpolnjevanja zakona, ki so ga prej prejeli od Očeta in ga niso znali izpolnjevati. "Božja beseda" je 
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spregovorila skozi Jezusove ustnice, zato vam pravim, da je svet še naprej slišal glas in zapoved svojega 

Očeta skozi ljubezenski nauk popolnega Učitelja. 

13 Jezus je ljudem ponudil, da jim pošlje Duha resnice, da bodo razumeli vse, česar niso razumeli iz 

njegovega nauka. 

14 Torej, ljubljeni ljudje, ta preprosta, ponižna beseda, ki jo slišite v tem času, je glas Duha resnice, je 

duhovna luč Boga, ki se razliva v vaše bitje, da bi lahko odprli oči za novo dobo. Ta luč, ki vam začenja 

jasno razumeti vsa razodetja vašega Učitelja, je luč vašega Očeta, Svetega Duha, ki preseneča človeštvo na 

višji stopnji duhovnega razvoja, to je, ko se približuje odraslosti, da razume Božja razodetja. 

15 V vsem, kar vam ta luč razkriva, boste prejeli Očetovo navodilo, kajti "Beseda" je v meni in Sveti 

Duh je moja lastna modrost. 

16 Ta oblika oznanjevanja s človeškimi glasovi je le uvod v resnično duhovno povezavo ljudi z 

njihovim Stvarnikom in Gospodom, ko vi, polni duha resnice, govorite s svojim Očetom iz duha v duha. 

17 Tistim, ki še ne verjamejo v mojo manifestacijo v tem času, pravim: Ne zanikujte, da bo Učitelj 

ponovno komuniciral z ljudmi, saj vam je obljubil, da se bo vrnil, in nobena od božjih obljub ni ostala 

neizpolnjena. Prav tako se ne smete oddaljiti od svojega Očeta, češ da je nemogoče imeti občestvo z njim. 

V resnici vam povem, da je bil Gospod vedno v stiku z ljudmi v različnih oblikah glede na njihovo 

duhovno zrelost. 

18 Ta nova doba se bo imenovala doba Svetega Duha, saj jo bo osvetljevala božanska svetloba, ki vse 

pojasnjuje in vas uči vse razumeti. 

19 Nova doba se je že začela in se ne bo nikoli končala, saj se bo vrhunec te dobe združil z večnostjo. 

20 Ali še ne poznate veličine in čudežev, ki vam jih obljublja čas svetlobe? Ali se ne veselite ob misli, 

da je že blizu čas, ko se bo svet rešil teme in odprl oči novemu dnevu? 

21 Končale se bodo zmedene okoliščine, izginila bo prevara, skrivnosti se bodo razkrojile, ljudem, ki 

so dolgo iskali, dvomili in se mučili, pa se bo razodela sijoča, a hkrati lepa in blaga luč - ker je to luč 

Božjega Duha: Resnica je takšna. 

22 Razumite, da je Kristus razlagal Očetov zakon in da Učiteljevo učenje osvetljuje luč istega Očeta, 

ki ga imenujete Sveti Duh. 

23 Da bi dosegli to svetlobo, dvignite svoje misli, dovolite duhu, da je svoboden, odprite svoja srca, 

kajti izlil bom na vas tok blagoslovov. 

24 Ljudje, ki ste šele danes prišli do luči moje besede: odprite svoje uboge roke in vzemite kruh in 

vino mojega navodila. 

25 Preizkušnje so šle čez vse; pri nekaterih so bile kratke, a hude, pri drugih dolgotrajne in grenke; 

trenutki, ure, dnevi in leta bolečine bodo za vas minili in mir se bo vrnil v vaša srca. Iz mojega Duha v 

tvojega tečejo moj balzam, moja moč in moja luč. 

26 Dovolite, da vas ovije Moj sij, da boste tukaj pozabili na žalost, stisko, bedo in solze. Zdaj je čas, 

da odkrijete zaklad, ki ga nosite v sebi, in prenehate biti izobčenci v svetu. 

27 Ljudje, ne bojte se, saj vam ne bom nalagal nobenih nalog ali odgovornosti, dokler ne dosežete 

miru, moči duše in zdravja, ki vam manjkajo. Takoj ko se boste počutili močne, se mi bo vaše srce 

zahvalilo in hkrati prosilo za mesto v mojem vinogradu. 

28 "Prosite in dano vam bo," pravim bolnikom, tistim, ki potrebujejo mir, ubogim, tistim, ki so lačni 

in žejni pravice, vdovam, sirotam, tistim, ki nimajo ljubeče osebe na svetu, skratka vsem, ki pijejo kelih 

grenkobe. Vendar mi ne obljubljajte ničesar za moje koristi. Dovolite mi, da vas preplavim s svojo 

ljubeznijo, vendar imate popolno svobodo, da mi sledite ali se od mene odvrnete. Kdo mi sledi ali ne, 

prepuščam hvaležnosti vašega srca, vašemu razumevanju, vaši vesti. 

29 To ni ukaz, ki bi vam ga dal, vendar mi tudi ne smete postavljati pogojev, da bi mi sledili. 

30 Ne pozabite, da so vsakomur, ki se prenavlja, živi pravično življenje in v svoja dela vnaša iskrico 

kreposti, na voljo najdragocenejši zakladi duha, kot so mir, zdravje in luč modrosti. 

31 Če ste poslušni in krotki, se vam ni treba bati. V meni boste videli samo ljubezen, pravičnost in 

dobroto brez meja. 

32 Vaš strah bo upravičen, če boste zašli s poti. Potem pa se boste morali bati posledic svojih 

nepopolnih dejanj. 
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33 Med vami je nekdo, ki mi pravi: "Gospod, zakaj si me poklical, ko pa veš, da imam zelo trdo srce, 

ki nikoli ni čutilo usmiljenja do nikogar?" Pravim mu, naj se ne boji, kajti moja moč je velika in omogoča, 

da kristalno čista voda priteče celo iz skal. 

34 Vztrajno poslušajte mojo besedo, saj je to edina stvar, ki jo od vas zahtevam. Potem se bo tema 

vašega uma razkrojila, da bo vanj prodrla svetloba, in srce bo kot mrtvec v krsti oživelo, čutilo in ljubilo, 

kot se spodobi za vsakega Božjega otroka. 

35 Naučite se moliti, pravi vaš Učitelj. Govoril ti bom v tvoji tihi sobi. Govoril bom svojim bolnikom 

in jih mazil ter jim dal občutiti tolažbo svojega božanskega zdravilnega balzama. Odobril vam bom, kar že 

dolgo čakate. 

36 Naučite se govoriti z zdravnikom zdravnikov, o blagoslovljeni bolniki, kajti tudi jutri, ko boste 

spet zdravi in vam bodo zaupani drugi bolniki, me boste morali pogosto klicati. 

37 Vedno verjemite, da se bo čudež uresničil, in si pridobite zasluge, da boste vedno vredni tega, za 

kar prosite. 

38 Kakšne zasluge si lahko pridobi bolnik, ki ni sposoben nobenega boja? Njegove zasluge so lahko 

številne in velike, če se zna oborožiti s potrpežljivostjo in pokorščino, če zna biti ponižen pred Božjo voljo 

in me zna blagoslavljati sredi svoje bolečine, saj bo njegov zgled razsvetlil mnoga srca, ki živijo v temi, ki 

obupujejo in se predajajo pokvarjenosti ali mislijo na smrt, ko jih doleti preizkušnja. Če ti ljudje na svoji 

poti srečajo zgled vere, ponižnosti in upanja, ki izvira iz srca, ki prav tako veliko trpi, saj nosi zelo težak 

križ, bodo začutili, da se je njihovega srca dotaknil žarek svetlobe. In tako je tudi v resnici, saj niso mogli  

slišati glasu lastne vesti, zato so morali sprejeti luč vesti, ki jim jo je poslal drug sočlovek s svojim 

zgledom in vero. 

39 Ne vdajte se, nikoli se ne razglasite za neuspešne, ne uklonite se bremenu svojega trpljenja. Vedno 

imejte pred očmi gorečo svetilko svoje vere. Ta vera in vaša ljubezen vas bosta rešili. 

40 Moški, ki v tišini trpite težave in bedo, ki dan za dnem pijete čašo ponižanja, blagoslavljam vaše 

korake. Včeraj ste bili gospodarji, zdaj ste hlapci; prej so vas pokrivala praznična oblačila, zdaj vas ovija 

revščina. Živiš v bednem kotu, iz katerega se spominjaš svoje preteklosti, in tam skrivaj prelivaš solze, da 

te ne žena ne otroci ne bi videli jokati. V teh trenutkih se počutite strahopetne in ne želite spraviti svojih 

bližnjih v obup. Samo jaz poznam to žalost, samo jaz vem, kako posušiti te solze. Vsem vam bom govoril 

in vas učil, kajti vso bolečino, ki ste jo nakopičili v sebi, lahko odstranim in v vašem srcu pustim le 

blagoslovljeno svetlobo izkušnje. Zagotavljam vam, da bom iz tistih, ki so najbolj trpeli, izvabil najboljše 

mojstre. 

41 Spoznati morate mojo besedo, da bi si opomogli in da bi se dvignili k resničnemu življenju, o vi, ki 

ste mrtvi v srcu in duhu! 

42 Bolečina je v svet izlila vso svojo vsebino in se kaže v tisočerih različnih oblikah. 

43 V kakšnem groznem vrvežu živite, človeštvo! Kako prizadevno gnetete testo za vsakdanji kruh! 

Zato se moški predčasno izčrpajo, ženske se prezgodaj postarajo, dekleta v polnem razcvetu usahnejo, 

otroci pa v zgodnji starosti otrpnejo. 

44 Čas, v katerem živite, je obdobje bolečine, grenkobe in preizkušenj. Vendar želim, da bi našli mir, 

dosegli harmonijo in zavrnili bolečino. Zato se vam v duhu javljam in vam pošiljam svojo besedo, ki je 

rosa tolažbe, ozdravljenja in miru za vašo dušo. 

45 Poslušajte mojo besedo, ki je vstajenje in življenje. V njem boste ponovno pridobili vero, zdravje 

in veselje za boj in življenje. 

46 Dajem vam ljubezen, ki je v meni in ki se nikoli ne izčrpa. Ti si del mene in jaz te hranim, moja 

blagodejna senca te pokriva za vedno. Kot Oče sem vas naučil, da naredite prve korake pri izpolnjevanju 

svoje naloge. Ste ob vznožju gore popolnosti, od tam se vzpenjajte navzgor. Moj duh je na vrhu in čaka na 

vašo vrnitev. Človeštvo bo sledilo vašim korakom. Izrekam jim svoj klic, govorim očetu družine, ki je 

imenovan za mojega zastopnika in ima nalogo voditi zaupane mu duše; govorim tudi tistemu, ki je 

upravitelj, da bi vsak deloval v skladu z mojimi zakoni in izpolnil svojo nalogo s premagovanjem 

preizkušenj tega časa. 

47 Od začetka časov sem ustanovil dom, ki ga sestavljata moški in ženska, in vanj sem vlil modrost in 

ljubezen. Obema sem naložil križ in popolno usodo. Temelji tega doma so ljubezen in medsebojno 

razumevanje. Vodstvo pripada moškemu, spoštovanje in poslušnost pa ženski. V oba sem položil 
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dragocene darove, da bi se lahko izpopolnila. Moja volja ni, da bi to blagoslovljeno institucijo napačno 

ocenjevali ali zaničevali. Kljub viharjem, ki divjajo in grozijo povsod, bodite budni in branite ta načela. 

Gradite prihodnost človeštva na trdnih temeljih. Jaz, ki sem navzoč v vaših dejanjih, vas bom blagoslovil 

in pomnožil vaše seme. 

48 Če vaša duša ni sposobna razumeti velikih idej ali navdihov, molite, pripravite se in razsvetlil vas 

bom. 

49 Vse naloge, ki vam jih dam, so zelo pomembne in odgovorne. Medtem ko nekaterim zaupam 

skrbništvo nad otroki, druge naredim za duhovne voditelje velikega števila ljudi ali vladarje številnega 

naroda. Blagor tistemu, ki se dvigne nad zemeljsko in išče moč in luč pri meni, saj bo v občestvu z menoj 

in ga bom podpiral pri izpolnjevanju njegovega poslanstva v vseh preizkušnjah. 

50 Občutite mojo toplino kot Očeta, poslušajte me in me razumite. Naj tisti, ki me prvič slišijo, ne 

mislijo, da ta človek, po katerem vam dajem svojo besedo, želi, da verjamete, da je on Gospod, Mojster. 

Ne, vaše oči me ne vidijo, toda vaš duh me sprejema in v svojem srcu čutite mojo navzočnost. Govorim 

vam iz neskončnosti in to je sladek odmev mojega glasu, ki ga slišite skozi ta usta, ki sem jih pripravil, da 

bi lahko slišali mojo sveto besedo. 

51 Zakaj je to razglašenje? Obljubil sem, da bom spet prišel k tebi. Napovedal sem, da bo moj prihod 

takrat, ko se bodo sprožile vojne, ko bo pokvarjenost ljudi dosegla vrhunec in ko se bodo po zemlji 

razširile kuge. Poleg tega sem dal razumeti, da bo moj prihod v duhu. Čas moje vrnitve je že prišel, čas 

moje navzočnosti med vami je ta, ko vojne pretresajo vso zemljo, domovi so uničeni, vrline poteptane in 

Zakon ponarejen. Zato se mnogi, ko se vsega tega zavedajo, sprašujejo: "Kdaj bo prišel Kristus, naš 

Odrešenik?" Ne vedo, da sem že na svetu in pripravljam seme, ki jim bo prineslo svetlobo in mir. Komaj 

sem začel izpolnjevati svojo obljubo. 

52 Na novo sem prišel k ponižnim, revnim in nevednim, ki pa so kljub temu lačni in žejni pravičnosti, 

ljubezni in resnice. In ko so ti preprosti in neznani ljudje spoznali, da je nekdo uprl svoje oči vanje in da je 

bil ta nekdo njihov Gospod, so se pod vodstvom zelo velike notranje moči odpravili iskat Mojo Besedo. 

Prišlo je žalostno, utrujeno in bolno - v moji navzočnosti je našlo balzam za vse svoje bolezni. Prišlo je 

kesano zaradi svojih grehov, pomanjkljivosti in vrlin, a ko je začutilo božanje, ki ga daje moje odpuščanje, 

se je v njem rodila trdna odločitev za obnovo, za popravo. Čutil je, da njegovemu duhu primanjkuje del, 

vrednih njegovega Očeta, zato je prejel navodila, da bi bil sposoben delati velika dela in čudeže. 

53 Človeško in duhovno življenje sta bili skrivnosti, ki jih s svojim skromnim znanjem niso mogli 

razumeti. Medtem ko me je tu poslušala, je spoznala resnico o vseh ustvarjenih stvareh. Če je v tistem 

času izraelsko ljudstvo pričakovalo prihod Mesije kot prihod mogočnega kralja, bojevitega in močnega na 

zemlji, ki jim bo vrnil svobodo, jim dal orožje, da bodo premagali in ponižali svoje zatiralce, in jih nato 

zasul z zemeljskimi dobrinami, da bodo največji in najmočnejši ljudje na zemlji - v tistem času to ljudstvo 

ni prišlo, da bi jih obogatil na svetu ali da bi jih naredil velike in gospode nad drugimi. Ti so prišli k meni, 

da bi našli resnico, odrešitev in mir. Podelil sem jim tudi materialne dobrine, vendar je bilo to storjeno kot 

dodatek. 

54 Kruh revnih v tem času - čeprav je tako grenak - ni tako zelo podoben tistemu, ki ga jedo močni, 

veliki gospodje, kralji. 

55 Ljudje, vrnite se k meni, začnite moliti, kot sem vas učil, da boste občutili mir mojega prihoda. 

Duhovno molite pred menoj in čutite stavke, ki sem vas jih naučil, in sicer: "Oče naš, ki si v nebesih, 

posvečeno bodi tvoje ime. Pridi tvoje kraljestvo." Kolikokrat ste izrekli te besede, ki so prošnja za moj 

prihod, ne da bi razumeli, kaj govorijo, kaj pomenijo, in jih zato niste čutili. Kristus vas je naučil, da 

molite tako, da svoje misli usmerite k nebeškemu Očetu, ne da bi se med Očeta in otroka postavila podoba 

ali kakršnakoli oblika čaščenja. Od kdaj ste pozabili ta navodila? 

56 O moje novo ljudstvo Izrael! To delo vam zaupam, kot da bi bilo drevo. Danes je še nežen, jutri bo 

mogočen. Namenjena je dajati senco in sadove utrujenim in bolnim romarjem. Če pa vi, ki prihajate iz 

pokrajin in okrožij, z gora in vasi, ne boste skrbeli zanj, bo to drevo ovenelo, njegovi plodovi bodo odpadli 

in ne bo več dajalo sence. Prišel bo dan, ko se boste spet vrnili k njemu, ker boste čutili lakoto in 

utrujenost od življenja, a ko boste prišli na kraj, kjer je bilo drevo, ne boste več odkrili nobene sledi o 

njem, ker niste znali skrbeti zanj, ker ste se zadovoljili z njegovimi plodovi, dokler niste potešili lakote, 

potem pa ste mu obrnili hrbet. To drevo raste v srcih mojih otrok. Njegovi sadovi so ljubezen in 
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usmiljenje, vaše zaupanje in hvaležnost pa bosta najboljše zalivanje, ki ga lahko daste drevesu, da bo 

živelo, raslo in obrodilo sadove. 

57 Tu sem sredi te ponižnosti, zato se nisem obrnil na velike (tega sveta), ker bi mi skušali ugajati s 

tem, da bi mi ponudili zaklade zemlje. Spomnite se, da Jezus takrat ni imel niti hišice na svetu, v kateri bi 

se lahko rodil. To je bila preprosta votlina, ki mu je nudila zavetje, slama pa mu je služila kot postelja. 

"Moje kraljestvo ni od tega sveta," sem vam povedal pozneje in to sem vam dokazal že ob svojem rojstvu. 

Preprost efod je pokrival moje telo, ki so ga velikokrat zmočile solze grešnikov, tistih, ki so veliko trpeli, 

in vera tistih, ki so se ga dotaknili, je na njih naredila prave čudeže. 

58 Danes, ko prihajam k vam v Duhu, vam govorim, da je plašč, ki me pokriva in s katerim pokrivam 

vas, plašč samo moje ljubezni. Pridite k meni in si osušite solze na tem blagoslovljenem plašču, kajti v 

vaši veri bo zasijal nov čudež, čudež vašega odrešenja. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 133  
1 Dobrodošli, moji ljubljeni, ki ste prišli poslušat mojo besedo. Tu je mojster človeštva. Zdaj se 

razodevam po teh glasnikih, kakor sem nekoč govoril narodom po ustih prerokov. 

2 Ali najdeš med ljudmi kaj večjega od tistega, kar ti je razodel tvoj Bog? - Ne. Zakaj torej hodite po 

zavajajočih poteh, ko pa sem vam postavil ravno pot? Samo jaz vam lahko razkrijem, kar so bile za vas 

skrivnosti. Kdo drug lahko posreduje v Božjih nasvetih? Samo Moja Božanska luč vam lahko razkrije, da 

vam je bilo sedanje življenje podarjeno za odkupnino za pretekle prestopke, ki jih vaše srce ne pozna. S to 

grenko čašo se spoprijemate za napake, da bi očistili svojo dušo in dosegli razvoj navzgor. 

3 Ne pozabite, da vaš obstoj ni omejen na vaše materialno telo. Ko preneha živeti, vaša duša ne 

umre. Ste pozabili, da je duša seme večnosti? 

4 Tudi v Jezusovi podobi me ne omejujte. Če se me želite spominjati ali razmišljati o mojem 

človeškem videzu, to počnite tako, da se spominjate mojih naukov, mojih del. Razumite me kot 

neskončnega; prepoznajte prvi dokaz ljubezni, ki sem vam ga dal, ko sem se vam naredil podobnega, da bi 

z vadbo kreposti lahko pozneje po mojem zgledu postali podobni moji božanskosti. Tako vam govorim 

samo zato, ker ste me že sposobni razumeti. 

5 Jaz sem ves duh, a v vseh svojih delih sem navzoč. Če me boste iskali v vsem, kar vas obdaja na 

zemlji - v zraku, prostoru, svetlobi -, me boste tam videli. Če iščete Mojo navzočnost v najbolj 

nepomembnem stvarstvu - v listu drevesa, ki ga premakne vetrič, ali v vonju rože -, me boste tam našli, 

tam boste odkrili sled ljubezni, s katero Stvarnik zapečati vsa svoja dela. Vaša znanost je odkrila in 

ustvarila veliko čudovitih stvari, vendar človek ni vsega ustvaril sam, saj sem vanj položil temeljne 

koncepte življenja. Temelj vsega je moja očetovska ljubezen. Duh je s pomočjo človeškega uma ogledalo, 

ki odseva svetlobo in moč božanstva. Bolj ko je duh vzvišen in um razvit, večja razodetja bo odseval. Če 

vam je vaša znanost danes dala zelo grenke sadove, je to zato, ker ste to svetlobo usmerili le na pot 

Svobodne volje (ali samovolje). 

6 Ali vam nisem rekel, da ste potepuške ovce? Zato ti sledim, da te pripeljem nazaj. Če se vrnete na 

Mojo oviro na pravi poti, boste zaradi harmonije med vami in Očetom človeštvu dajali prave sadove 

življenja. Zakaj bi morali vedno hoditi po krivih poteh, čeprav se glas vašega notranjega Sodnika nikoli ne 

naveliča govoriti z vami? Zakaj ne bi sprejeli dobrote, ko pa vašo dušo - kadar koli naredite dobro dejanje 

- preplavi veselje? 

7 Človeštvo, nikoli nisem želel, da bi se izgubilo. Krivično je, da imate takšno predstavo o meni, da 

menite, da sem ustvaril bitja, ki se morajo neizogibno izgubiti, da sem to usodo namenil Božjim otrokom. 

Razumite, da je vaša usoda drugačna - živeti večno - in to ne le nekateri, ampak vsi, saj ste vsi moji otroci. 

Ko sem se spustil na svet in postal človek, sem to storil zato, da bi vam na primerih te žrtve pokazal 

izpolnitev poslanstva, ki je bilo podeljeno po Mojih 

Božanskost je bila razglašena. Povem vam, da je bila ta kri prelita, da bi začrtala pot k obnovi vseh mojih 

otrok, in če kateri od njih ne bi dosegel te koristi, bi samo zaradi njega ponovno postal človek in dal svojo 

kri, da bi ga rešil. 

8 Nobena pravica ni tako popolna kot moja. Če se danes pritožujete, da so nedolžni ljudje obsojeni 

in da so na drugi strani nekateri krivci, ne da bi jih svetovna pravica kaznovala, ne skrbite in jih ne 

obsojajte. Ne pozabite, da ima vse svoje meje, da mi nič ne ostane skrito in da ima vse na zemlji svoj 

konec. Pojdite naprej, otroci moji, ne ustavljajte se, ampak hodite po poti, ki vam jo je začrtal moj zakon. 

Povejte mi, da me ljubite, vendar ne z besedami, ampak z dejanji, z deli ljubezni do soljudi. Ne 

postavljajte materialnih oltarjev, da bi me častili. Če pa potrebujete oltar, ki bi vas navdihoval, 

kontemplirajte to čudovito naravo, ki vas obdaja, in me v njej ljubite; tako boste prišli do mene. 

9 Dragi učenci, kadarkoli se mi boste približali, pripravljeni z dušo in telesom, boste prejeli mojo 

moč in mojo tolažbo, vaša žalost bo odšla in uživali boste mleko in med. Odložite pri meni vse, kar teži 

vaše srce, in jaz bom v vašem življenju določil, kar je moja volja. Želim, da se vsi borite, da nihče ne 

popusti, da ste marljivi in delate z vdanostjo in poslušnostjo, kajti zdaj je čas izpolnitve in povračila, vaša 

orodja pa bodo dosegla sijaj šele po delovnem boju. 

10 Človeštvo pričakuje moje nove učence; toda če vi, ki ste moji delavci, zaradi strahu pred mnenjem 

sveta opustite seme in poljedelsko orodje, kaj bo s tem človeštvom? Ali niste čutili odgovornosti svojega 
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poslanstva? Vaša vest vas nikoli ne vara in vam bo vedno povedala, ali ste opravili svojo dolžnost. Ta 

nemir, ki ga doživljaš, je znamenje, da nisi ubogal mojih zapovedi. 

11 Dal sem vam dar miru, a ga niste zasejali v srca svojih soljudi. S svojimi mislimi in molitvami 

niste imeli vpliva na lajšanje bolečin narodov v vojni. Ne bodite kot slepci, ki vodijo druge slepce; ne 

pozabite, da sem vam rekel, da ste luč sveta. Vaše poslanstvo ne bo težko, če imate ljubezen do tega cilja. 

Če mi pokažete dobre namene, vam bom pomagal. Ne bo vam treba iskati bolnikov, vendar boste iskani. 

Pripeljal jih bom k vam in tako boste lahko opravili to blagoslovljeno nalogo tolažbe. Tiste, ki prihajajo k 

vam, bom pripravil, da ne boste naleteli na trda srca in mi rekli: "Kako težka je naloga, ki si mi jo dal, 

Oče, in kako težka so polja, ki jih obdelujem." Vse sem naročil, da boste delali z ljubeznijo in se 

izpopolnili. 

12 Izbral sem vas, da vam zaupam to nalogo, ker me ljubite in ste mi pokazali svojo ponižnost in 

pokorščino. Toda ne želim, da bi se po tem, ko sem vas uporabil kot posrednike, da bi izlil svoje 

usmiljenje nad potrebnimi, počutili nadrejene svojim bližnjim in me zanikali. 

13 Da bi povzdignili svojo dušo, se morate odreči odvečnim užitkom tega sveta. Moja pot je ozka, 

zato je treba bdeti in moliti. Toda če me ljubite v resnici, za vas ne bo nobena žrtev, če se boste ločili od 

teh človeških bednosti. Vaš križ sem osvetlil in razsvetlil tiste, ki vas obkrožajo, da ne bodo ovira na vaši 

poti. 

14 Jutri se bo začela vojna doktrin in idej. Mnogi vaši soljudje, utrujeni od lažnih obljub, bodo prišli k 

vam iskat resnico, in če ne boste pripravljeni, vas bo prisotnost teh ljudi prestrašila. 

15 Borite se za odrešitev ljudi in izkoristite ta čas, saj se že bliža leto 1950 in takrat ne bom več 

govoril prek glasnikov. Mnogi od vas mi bodo služili pred tem letom, drugi pa po njem. Po tem letu vi, ki 

ste prenašali mojo besedo, ne boste več padali v zanos, in vi, ki ste v sedanjem času dovolili "duhovnemu 

svetu" (duhovom varuhom), da se oglasi, boste ubogali njegove napotke in se vsak trenutek počutili 

zaščitene. Bom z vsemi svojimi otroki, da boste še naprej oznanjali moje nauke ljudem. V tem času si 

bodo vaši sovražniki prizadevali, da bi vas uničili in ustvarili ovire za razvoj mojega dela. Če se s tem ne 

strinjate, se boste počutili oslabljeni. Mnogi od teh preganjalcev pa me bodo, ko bodo spoznali pomen 

mojega nauka, priznali, se spreobrnili in prinesli moj nauk drugim narodom in državam. 

16 Hočem, da to luč prinesete vsem mojim otrokom, malim in mogočnim, da skrbite za njihove duše, 

ki stradajo, in jim pokažete pot, in da vi, ki ste bili neizobraženi, znate razlagati mojo voljo pred svetom. 

17 Vsak je na mestu, ki sem mu ga določil. Ne obrekovajte tistih, ki sem jih postavil pred vas kot 

svoje glasnike, kot odgovorne za množice, ampak jim raje pomagajte s svojimi dobrimi mislimi. Če sem 

jih izbral, da bi jim zaupal pomembno nalogo, molite zanje, da bi lahko opravili svojo težko nalogo. 

18 Vi, ki ste pretrpeli preizkušnje, ki so vam strle srce, lahko zdaj razumete tistega, ki trpi, in lahko 

prodrete v skrivno sobo - to je človeško srce - ter odkrijete trpljenje ali zlo, ki ga pesti, da bi ga potolažili. 

19 Razumite me, ljudje, in zapomnite si: če sem svojo besedo naredil materialno slišno, je to samo 

zato, ker vas ljubim in želim, da spoznate mojo željo, da bi se ljubili med seboj. 

20 V dokaz prijateljstva se primite za roke, vendar to storite iskreno. Kako lahko postanete bratje in 

sestre, če niste razumeli, kako biti prijatelji? 

21 Če želite, da Oče prebiva med vami, se morate naučiti živeti kot bratje in sestre. Če boste naredili 

ta korak na poti bratstva, bo vaša zmaga kot nagrada združitev duha z duhom. Veliko duhovnih darov sem 

vam podelil in vam jih oznanjam: Ko boste združeni v volji in mislih, vam bom omogočil, da se po 

navdihu povežete s svojimi brati in sestrami, ki živijo zunaj vašega sveta. 

22 Moje delo je svetloba, moja resnica je jasna, zato vam pravim, da nihče ne more hoditi v temi in 

trditi, da sem tam. 

23 Takrat, ko sem živel med vami kot človek, se je pogosto dogajalo, da so me ljudje ponoči, ko so 

vsi počivali, vedno znova iskali in prihajali k meni na skrivaj, ker so se bali, da bi jih odkrili. Poiskali so 

me, ker so čutili kesanje, ker so kričali proti meni in povzročili žalitev, ko sem govoril množicam, in 

njihovo kesanje je bilo močnejše, ko so spoznali, da je moja beseda v njihovih srcih pustila dar miru in 

svetlobe in da sem v njihova telesa vlil svoj zdravilni balzam. 

24 S sklonjenimi glavami so se znašli pred menoj in mi rekli: "Učitelj, odpusti nam, odkrili smo, da je 

v tvoji besedi resnica." - Odgovoril sem jim: "Če ste spoznali, da govorim samo resnico, zakaj se skrivate? 

Ali ne greš na prosto, da bi sprejel sončne žarke, ko se pojavijo, in kdaj te je bilo sram?" 
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25 Kdor ljubi resnico, je nikoli ne skriva, ne zanika in se je ne sramuje. 

26 To vam govorim, ker vidim, da mnogi prihajajo na skrivaj, da bi me poslušali, vendar lažejo o tem, 

kam so šli, in prikrivajo, kaj so slišali, včasih celo zanikajo, da so bili z menoj. Koga se sramujete? 

27 Morate se naučiti govoriti o mojem delu in moji besedi tako, da ne boste dajali razloga ljudem, da 

se vam posmehujejo ali vas zmerjajo. Prav tako morate biti iskreni, da boste, ko boste pričevali o meni, to 

počeli z besedami, ki izražajo, da prihajajo iz srca. To je seme, ki vedno vzklije, saj je resnicoljubno, 

dotakne se srca in doseže dušo. 

28 Moje božansko sporočilo, ko ga položim v vas, se mora spremeniti v bratsko sporočilo. Da pa bi to 

naredilo vtis na materialistično in skeptično srce današnjih ljudi in jih premaknilo, mora biti prežeto z 

resnico, ki sem vam jo razodel. Če boste karkoli skrivali ali prikrivali, ne boste v celoti pričali o tem, 

kakšno je bilo Moje razodetje v tretji dobi, in zato vam ne bodo verjeli. 

29 Dokazal sem vam, da je mogoče nevednemu ali zapeljanemu človeku odvzeti prevezo teme, ne da 

bi ga poškodoval, užalil, užalil ali ranil, zato želim, da tudi vi storite enako. Sam sem vam dokazal, da 

imajo ljubezen, odpuščanje, potrpežljivost in strpnost večjo moč kot strogost, obsojanje ali uporaba sile. 

30 Učenci, ohranite ta nauk in ne pozabite, da če se želite upravičeno imenovati bratje svojih bližnjih, 

morate imeti veliko dobrote in kreposti, ki jih boste vlili vanje. Obljubljam vam, da bom, ko bo na zemlji 

zasijala luč bratstva, močno občutil svojo navzočnost. 

31 Um tistega, ki ve, kako se pripraviti, se ob premišljevanju duhovnih naukov, ki jih navdihuje 

Učiteljeva beseda, navduši. Tla vašega 

srce ni bilo neplodno in kmalu bo obrodilo pšenico. 

32 Moja luč je raztrgala gosto temo vaše nevednosti, vaše srce se je razvnelo, da me ljubi, in vaš um 

se je razsvetlil, da bi razumel moje razodetje. Ta svetloba vam je omogočila videti slavo življenja, 

popolnost stvarstva, čudesa narave in modrost, s katero je bila predvidena vsaka usoda. 

33 Včasih mi rečete: "Učitelj, lahko se je naučiti tvojo lekcijo, težko pa jo je uresničiti." - Zato vas 

Mojster spodbuja in vam s svojo ljubeznijo vliva zaupanje. Nato vas preizkuša v vsakdanjem življenju, na 

področju vaše sposobnosti obvladovanja. In tako neopazno začnete prakticirati Učiteljeve nauke. 

Razumevanje, vera in ljubezen so vse, kar potrebujete za to pot. 

34 Ne pozabite: Ko ste prišli v mojo navzočnost in preden sem zahteval, da takoj začnete izpolnjevati 

katero koli nalogo, sem vam dovolil, da me poslušate, da bi se nasitili z mojo besedo, ki je modrost in 

moč, balzam in mir. Dovolil sem ti, da si najprej iskal Mojo resnico, dokler je nisi našel, dovolil sem ti 

raziskovati Moje delo in se vanj poglobiti, kolikor si želel; tako kot sem Tomažu rekel, naj položi prste v 

rano ob Moji strani, da bo lahko verjel. Le tako boste lahko trdno stali in vztrajali v bitki, ki vas čaka. 

35 Dovolil sem vam, da ste neštetokrat slišali mojo besedo in se med mojimi učenji počutili učence. 

Moja božanskost se je manifestirala in dovolil sem, da moj "duhovni svet" priča o svoji navzočnosti s 

čudeži med vami. 

36 Ko boste razumeli in pravilno videli vse, kar sem vam podelil, se boste prepričali, da ne boste več 

hrepeneli po dokazih in čudežih. 

37 Videli ste čudeže, ki so se zgodili pri vas ali pri vaših bratih in sestrah, in prav ti čudeži so prižgali 

plamen vaše vere in v vaših srcih zgradili oltar ljubezni. 

38 Imate vse, da lahko izvajate Moj nauk s čistostjo in vzvišenostjo, ki ju zdaj razumete. 

39 Danes me nenehno sprašujete, jutri pa boste vi tisti, ki boste odgovarjali na vprašanja, ki vam jih 

postavljajo vaši soljudje. 

40 Težka in lepa je naloga, ki vam jo zaupam. To je križ ljubezni, pod katerim boste padli in ki vas bo 

s svojo močjo spet dvignil. 

41 Kdo lahko gre skozi to življenje, ne da bi nosil križ? In kdo je tisti, ki ga nosi in se ne zruši, včasih 

izčrpan od njegovega bremena? 

42 Ne pozabite, da sem tudi jaz, vaš Mesija, vaš Odrešenik, imel na zemlji svoj križ in sem se moral 

pod njegovo težo večkrat zgruditi. Resnično, povem vam, da se telo lahko upogne in sesuje pod težo 

bolečine, izčrpanosti in agonije, toda duh ne bo poražen, saj se po vsakem padcu dvigne višje, v vsakem 

žalovanju bo blagoslovil svojo usodo in se tudi v smrti dvignil v svetlobo resničnega življenja. 
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43 Kristus se ni branil vzeti svojega križa. S tem, ko jo je na svojih ramenih nesel na Golgoto in na 

njej izdihnil svoje življenje, vam je dal največji zgled ponižnosti, potem pa je bil na Očetovi desnici. 

44 Ta križ je bil pero, s katerim sem zapisal svoje trpljenje v srca ljudi. 

45 Ljudje, ki sem jim zaupal poslanstvo biti luč in odrešenje za človeštvo. Ste učenec treh časov, ki 

bo zdaj, v tretjem, postal Mojster. 

46 Danes ste združeni in tvorite kongregacije, množice in skupine, jutri pa se boste podali na različne 

poti pričevanja in poučevanja mojega nauka. Toda duhovno ne boste oddaljeni drug od drugega. 

47 Četudi vas ločujejo morja in prostrana ozemlja, bodo vaša srca utripala tesno skupaj, saj vas bo 

združil ideal izpolnitve vašega poslanstva. 

48 Do združitve tega ljudstva bo prišlo po letu 1950 in Očetovo veselje bo zelo veliko, ko bo videl, da 

je seme, ki ga je vzgojil s svojo Besedo, ki je bila kot rodovitna rosa in jo je ljudstvo prejelo od leta 1866 

do leta 1950, oplojeno. 

49 Ljudje, že se bliža čas, ko boste morali svojemu Očetu Jehovi ob vznožju nove gore Sinaj ponuditi 

prve sadove svojega poslanstva. 

50 Želim, da v tej blagoslovljeni uri Očetu izročite edinost, ki ste jo v preteklosti izgubili in za katero 

vas v sedanjosti tako zelo prosim. Ne prihajajte k njemu s fanatizmom ali malikovanjem v srcu in s sadovi 

prevare v rokah. 

51 Kako bi lahko tisti, ki časti malike, odkril svojo zmoto, ko pride k vam, saj tudi vi častite podobne 

predmete? 

52 Moja skrbna ljubezen naredi vsa polja rodovitna, da na njih pade seme duhovnosti. 

53 Ne bojte se svoje usode, ljudje. V tej vaši misijonarski nalogi ni suženjstva, ta "ovira" (duhovna 

skupnost) ni ječa, niti naloge, ki sem vam jih zaupal, niso verige. 

54 Blagor tistim, ki v veri in dobre volje iščejo zatočišče v tej skrinji, saj bodo rešeni skušnjav tega 

časa, močni bodo, saj bodo v svojih bolečinah imeli zdravilni balzam, v svoji revščini bodo imeli zaklad 

tega dela, in ko jih bosta preganjala nehvaležnost in obrekovanje, bodo imeli tolažbo moje besede ljubezni. 

55 Od vas ne zahtevam nadčloveških žrtev. Od moškega nisem zahteval, da preneha biti moški, da bi 

mi sledil, od ženske pa nisem zahteval, da preneha biti moški, da bi izpolnila duhovno nalogo. Nisem ločil 

moža od njegove sopotnice, niti nisem odstranil žene od njenega moža, da bi mi lahko služila, niti nisem 

rekel staršem, naj zapustijo svoje otroke ali naj opustijo svoje delo, da bi mi sledili. 

56 Ko sem jih postavil za delavce v tem vinogradu, sem jim dal razumeti, da za to, da bi bili moji 

služabniki, ne smejo prenehati biti ljudje in da morajo zato razumeti, kako dati Bogu, kar mu pripada, in 

svetu, kar mu pripada. 

57 Pravim vam le, da ne izpustite nobene od priložnosti, ki vam jih postavljam na vašo življenjsko 

pot, da bi lahko izpolnili poslanstvo ljubezni, ki sem vas ga naučil. 

58 Ugotovili boste, da so vaše duhovne in materialne dolžnosti med seboj povezane in da boste 

pogosto izpolnjevali oba zakona hkrati. 

59 Sedem duhovnih stopenj, ki jih bo morala vaša duša prehoditi, da bo dosegla svojo popolnost. 

Danes, ko živite na Zemlji, ne veste, na kateri stopnji lestve razvoja ste. 

60 Čeprav poznam odgovor na to vprašanje vašega duha, vam ga za zdaj ne smem povedati. 

61 Delajte z veliko vnemo, da se bo vaša duša, ko bo prišla smrt in boste zaprli oči svojega telesa za 

to življenje, počutila dvignjeno, dokler ne bo prišla v dom, ki ga je dosegla po svojih zaslugah. 

62 Učenci tega dela bodo ob nastopu telesne smrti izkusili, kako zlahka se pretrgajo vezi, ki 

povezujejo dušo in telo. V njem ne bo bolečine, ker mora zapustiti zemeljsko udobje. Njegova duša ne bo 

tavala kot senca med ljudmi in trkala od vrat do vrat, od srca do srca v želji po svetlobi, ljubezni in miru. 

63 Opazujte in molite, glejte, kako tam pri drugih narodih vojna seje opustošenje na svoji poti, 

medtem ko se med vas spušča moja beseda, polna dobrote in miru. 

64 Molite za svet, ljudje. 

65 Moški, ko se s hitrimi koraki vračate na svoje domove, ker želite objeti svojo soprogo ali se videti 

v očeh svojih otrok, in ko imate v srcu veselje, ker želite dati sadove dela svojim ljubljenim - molite za 

tiste moške, ki so na poljih smrti in se ne bodo mogli vrniti na svoje domove, ker so bili zravnani z zemljo. 

66 Ko doživljate nekaj radostnega, ne smete pozabiti, da je ob isti uri veliko tistih, ki jokajo. 
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67 Žene in matere, ko se sklanjaš, da bi poljubila čelo otroka, ki sladko dremlje v zibelki, pomisli na 

tiste matere, ki so bile nekoč kot škrjanci, zdaj pa so izgubile gnezdo, partnerja in otroke, ker je vojna vse 

uničila kot orkan. 

68 Ko zaprete vrata hiše in začutite prijetno toplino doma in njegovo zaščito, pomislite tudi na tiste 

matere, ki iščejo prostor v zemlji, da bi svoje otroke zaščitile pred smrtjo. Pomislite na majhne otroke, ki 

kličejo svoje starše, ne da bi dobili odgovor, in na tiste, ki zajokajo samo eno besedo: Kruh. 

69 Ko se bodo ljudje še naprej uničevali med seboj, molite in vaša molitev bo kot angel miru, ki lebdi 

nad temi narodi. 

70 Govoril sem vam kot Učitelj učencu in kot Oče otroku. Razmišljajte o moji besedi. 

71 Skupnost, ki jo tvorite skupaj z mojo Božanskostjo, je kot mogočno drevo, ki vabi popotnika k 

počitku. Jaz sem korenina in deblo tega drevesa, vi pa razprte veje, polne listja. Hranim te s sokom, ti pa z 

njim dobivaš življenje in moč. Pomislite, če bi lahko živeli ločeno od mene. - Včasih mi rečete, da ste 

postali šibki in da trpite, ker so se časi spremenili. Toda povem vam, da so časi ostali enaki; spremenilo se 

je vaše srce, ker ni razumelo, kako živeti in vztrajati v ljubezni, harmoniji in miru, in to je vzrok vaše 

žalosti. 

72 Moja navodila obnavljajo vero vašega duha, dajejo vam novo moč in vas razsvetljujejo. Moja 

beseda je kristalno čista voda, ki poteši vašo žejo in se neizčrpno razliva po vas. Dajem vam "pšenico" v 

izobilju, da jo vzgojite v srcih svojih soljudi. Želim, da tako kot jaz ljubim vas, tudi vi ljubite drug drugega 

in tudi sami sebe, saj vam nisem zaupal le vodenja in upravljanja številnih ljudi, ampak je prva dolžnost, 

ki jo imate do mene, da skrbite sami zase. Ljubite se v zavesti, da ste živa podoba svojega Stvarnika. 

73 Žetev, ki mi jo danes ponujate, je bolečina in slabo poznavanje mojega zakona; vendar vam nisem 

dal piti tega keliha. Rekel sem vam: Če sejete pšenico, boste pšenico tudi poželi. Vendar morate skrbeti za 

seme, ki ga sejete. Danes je čas žetve in vsak bo požel svojo žetev. Potem bo zemlja spet čista in človek bo 

začel novo življenje, jaz pa mu bom zelo blizu in bom navdihoval njegovo srce. To bo kraljestvo miru, o 

katerem sem vam, ljubljeni učenci, veliko govoril in za katerega zdaj pripravljam vse duše. 

74 Želim si, da bi vas videl zbrane za mojo mizo kot majhne otroke, ki bi me poslušali in se hranili, se 

družili z menoj in se ob sprejemanju mojih naukov odločali, da jim bodo sledili. Želim, da služite svojim 

soljudem. Poslal vas bom k njim takoj, ko bosta v vaših srcih zacvetela ljubezen in usmiljenje. Vaše 

življenje mora biti kot čisto ogledalo, da se v njem odražajo vaša dejanja in da veste, ali ste ravnali prav ali 

ne. 

75 Razvijanje kreposti mojih učencev bo spodbuda za tiste, po katerih se razodevam. Navdih bo 

obilen, moja milost in moji čudeži se bodo izlili na ljudi. Vaši duhovni bratje in sestre, ki ste jih dobro 

opremili, vam bodo pomagali, vam olajšali pot in olajšali delo. Vaš vpliv bo presegel vaš dom, regijo ali 

državo in pomagal drugim srcem. Dobrota ima moč, ki je še ne poznate. 

76 Svojo besedo sem dal po posredovanju preprostih in nevednih ljudi. Toda med tistimi, ki me 

poslušajo, so tudi učenjaki, tisti z izurjenim umom, ki so v ponižnosti te Besede lahko odkrili moje 

božansko bistvo. Dan za dnem sem delal na vaših srcih, da so bila dovzetna za moje manifestacije, in moja 

Ljubezen je zmagala. Iz skale, ki si mi jo pokazal v svojem srcu, sem naredil tempelj, v katerem me častiš 

z ljubeznijo. 

77 Zaupam vam svoje delo, branite ga, saj je dragulj neprecenljive vrednosti. Bodite stražarji in 

poskrbite, da bo spoštovana in razumljena. Nič vas ne sme prisiliti, da bi se umaknili s poti. Vedno pojdite 

naprej. 

78 Kadarkoli vaše srce hrepeni po ljubezni, se dvignite k meni. Ko je trpljenje kot težko breme, se 

spomnite, da obstaja Oče, ki vas ljubi in vas je pripravljen potolažiti. Ko boš mislil name, bosta strah in 

žalost izginila. Zaupajte mi svoje bolnike in jaz jih bom ozdravil. 

79 Drevo življenja je razširilo svoje veje, da bi vam dalo počitek in hlad, njegovi sadovi pa so naredili 

vaša srca ljubeča. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 134  
1 S tem sporočilom ljubezni prinašam mir v tvoje srce, saj sem videl tvoje svetišče odprto in sem 

vstopil, da bi prebival v njem. 

2 Kristus vam govori, Učitelj, in vas spominja na svoja dela na zemlji, da bi se lahko navdihovali po 

mojem zgledu. 

3 Uporabiti morate mojo navzočnost med vami, ljubljeno ljudstvo, kajti čas, ki ga trenutno 

preživljate, je pomemben za vašo dušo. 

4 Bitje svetlobe, ki prebiva v vas, se zaveda, da njegovo delo ni končano, in se zaveda, da v prejšnjih 

življenjih ni izkoristilo časa, ki mu je bil dan, niti priložnosti, ki jih je imelo za duhovni napredek. Zato se 

zaveda, da se mora danes potruditi, da bi v celoti izpolnil svojo nalogo in razvil vse svoje duhovne darove. 

5 Moja volja je bila, da s tem delom spoznate vse darove in sposobnosti svojega duha. Posredoval 

sem vam svoj nauk ljubezni in vam dal dovolj časa, da razvijete svoje duhovne darove in z lučjo svoje 

resnice razsvetljujete pot tistim, ki hodijo v temi. 

6 Pojasnil sem vam, da je to čas, ko se bodo moji izbranci pojavili kot preroki, vidci ali razsvetljeni 

in svetu oznanili, da je nastopila doba Luči. Le redki bodo tisti, ki bodo v teh oznanilih začutili bližino 

mojega kraljestva, ki vas bo pripravljeno zasipati z razodetji, darovi milosti in modrosti. 

7 Mnogi bodo tako zmedeni nad tem, kar vidijo, čutijo in doživljajo, da me bodo nazadnje vprašali: 

"Gospod, kaj je to, kar vidijo moje oči, kaj se dogaja na svetu in kaj pomeni toliko nenavadnih pojavov in 

znamenj med ljudmi?" 

8 Toda tisti, ki zaradi svoje nevere, arogance ali brezčutnosti ne morejo videti, čutiti ali intuitivno 

videti luči spoznanja te dobe, bodo med tistimi, ki temo imenujejo luč in prevaro resnico. 

9 Ali ne mislite, da vi, ki ste se veselili v luči te Besede, ki je spodbudila vaša srca, ki ste poklicani, 

da razložite razlog za vse to, da oznanjate veselo novico in prinašate Moj nauk po Knjigi Mojih navodil 

vsem, ki ga potrebujejo? 

10 Dal sem vam zakon, vodilo, pot in znanje o tem, kaj je pravično in kaj je dovoljeno, da se ne boste 

spotaknili, da ne boste dvomili v spornih trenutkih in da ne boste oskrunili tega, kar je sveto. Vem, da se 

bodo na vseh koncih sveta pojavili moški in ženske, ki bodo prerokovali in oznanjali čudne nauke vsem, ki 

živijo daleč od duhovnega - moški, ki bodo zdravili bolezni, ki so jih imenovali neozdravljive, in ki bodo 

oznanjali spiritualizacijo kot edini nauk, ki lahko svetu zagotovi mir. 

11 Manifestacije mnogih od teh ljudi ne bodo niti jasno opredeljive niti glasnejše, ker jim je manjkalo 

vodstvo Mojstra. Do takrat pa bo to ljudstvo, ki je bilo moj učenec, širilo moje sporočilo po vseh poteh 

zemlje. 

12 Mnogi se bodo upravičeno čudili, da bo duhovno življenje vodilo za dela ljudi, saj so ljudje dolgo 

časa zapirali vrata svojih src pred mojim sporočilom in mojimi navdihi. V tem prostovoljnem izgnanstvu 

človek sliši le glas svoje svobodne volje, njegovo življenjsko pot pa osvetljuje le šibka svetloba njegovega 

materialnega znanja. Toda ta glas je skoraj vedno dolga žalostinka, jok ali žalostinka, njegova "svetloba" 

pa se kaže s svojo znanostjo, ki ga, namesto da bi ga vodila navzgor, še globlje potaplja v njegovo 

trpljenje. 

13 Tisti, ki bodo vstali po stoletjih spanja in oznanjali luč nove dobe, bodo "mrtvi", ki bodo vstali v 

duhovno življenje, saj so bili prej trdni za resnično življenje. Kjer so ljubezen, modrost in pravičnost, kjer 

vladajo navdih in dobrota, tam je pravo življenje. Toda tam, kjer vladata greh in pokvarjenost, kjer so 

prepiri, slaba volja in sebičnost, tam so samo smrt, beda in tema. 

14 Kadar koli ljudje zapadejo v materializem, je njihovo delo namesto ustvarjalnega destruktivno. 

Takrat so podobni črvom, ki so pripravljeni grizljati mrhovino, medtem ko so lahko s svojim ustvarjalnim 

delom podobni roju čebel, ki v popolni harmoniji gradijo svoje satje. Naloga teh malih bitij je iskanje 

medu, ki bo pozneje posladkal brbončice. Vi pa: kdaj boste končno odkrili pravi okus življenja, da bi ga 

podarili drug drugemu? 

15 Ta okus tvori božanska ljubezen - slasten nektar, ki sem ga položil v vsako srce in ki ga še ne znate 

razumeti ali poiskati, zato še ne sladka vašega obstoja. 

16 Danes se Očetova luč v izobilju razliva na vsakega duha, da bi, ko se prebudi iz letargije, 

razmišljal o svoji izkušnji, ki je knjiga, bogata z modrostjo in svetlobo, in tako spoznal resnico. 
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17 Ljudje, pripravite se, razmislite o svoji nalogi, izmerite svojo odgovornost v tem času, ki je tako 

ugoden za duhovno prebujanje, in bodite pripravljeni delati v mojem vinogradu, saj vam bom pomagal pri 

izpolnjevanju vašega poslanstva. 

18 Slišim vaše prošnje in pritožbe. Želim, da se naučite pogovarjati s svojim Očetom. 

19 Ne mislite, da sem prišel samo k vam: Sestopil sem k vsem, ker je žalovanje tega človeštva seglo 

do višav neba kot krik tesnobe, kot navdih svetlobe. 

20 Ko sprejemate mojo besedo v tej obliki, me notranje sprašujete, ali prihajam kot Oče ali kot 

Sodnik, toda jaz vam povem: Še preden ste danes slišali mojo prvo besedo, vas je vaša vest že obsodila za 

vsak vaš prestopek in tudi za vsako vaše dobro delo. Toda če bi vas sodil s svojo besedo, zakaj se bojite? 

Ali moja sodba ne izhaja iz ljubezni, ki jo imam do vas? 

21 Zbujam vas, da vas preizkušnje ne presenetijo in da vas viharji in nevihte tega časa ne pustijo v 

temi. 

22 Vsekakor je to čas preizkušenj, zato moramo biti močni in pripravljeni, da ne bi podlegli. 

23 Življenje na zemlji je bilo za človeka vedno polno preizkušenj in pokore, vendar to potovanje še 

nikoli ni bilo tako boleče kot danes in čaša ni bila tako polna grenkobe. 

24 V tem času človek ne čaka na zrelo starost, da bi se soočil z življenjskim bojem. Koliko bitij že v 

otroštvu pozna razočaranja, jarem, udarce, ovire in neuspehe. Lahko vam povem še več: v tem času se 

človekova bolečina začne, še preden se rodi, to je že v maternici matere. 

25 Velika je sprava bitij, ki v tem času prihajajo na Zemljo. 

26 Vsa bolečina, ki obstaja na svetu, je delo ljudi. Ali obstaja večja popolnost v moji pravičnosti, kot 

je ta, da dovolim, da pridejo in žanjejo tisti, ki na življenjski poti sejejo trnje? 

27 Niso vsi enako krivi za kaos, ki ga doživljate. Za mir pa so odgovorni tisti, ki niso storilci vojne. 

28 Bodite usmiljeni do sebe in do svojega bližnjega. Da bi to usmiljenje postalo dejanje, prepoznajte 

svoje darove s preučevanjem moje besede. Kdor namreč ljubi sočloveka, me ljubi, ker je njegov sočlovek 

moj ljubljeni otrok. 

29 Vi ste ljudstvo, ki ga pripravljam za molitev, za širjenje svoje besede in za ozdravljenje. Življenje s 

svojo bedo, trudom in grenkobo je podobno puščavi, a ne prebivajte v njej, ker potem ne boste spoznali 

pravega miru. 

30 V mislih imejte primer Izraela, ki je moral dolgo časa tavati po puščavi, da se je rešil egiptovskega 

ujetništva in malikovanja ter hkrati prišel v deželo miru in svobode. 

31 Danes je celotno človeštvo podobno ljudem, ki jih je ujel faraon. Vere, doktrine in zakoni so mu 

vsiljeni. Večina narodov je sužnjev drugih, močnejših narodov. Boj za življenje je težak, delo pa poteka 

pod udarom lakote in ponižanja. Grenak je kruh, ki ga jedo vsi ljudje. 

32 Zaradi vsega tega se v srcih ljudi vse bolj oblikuje hrepenenje po osvoboditvi, po miru, da bi 

dosegli boljše življenje. 

33 Vojni hrup, prelita človeška kri, sebičnost, želja po moči in sovraštvo, ki se kažejo v tisočih 

oblikah, prebudijo ljudi iz globoke letargije. In če se združijo v enotnem idealu duhovnosti, kot se je 

združilo izraelsko ljudstvo v Egiptu pod Mojzesovim navdihom - katera moč bi lahko ustavila ta srca? 

Nobenega, kajti v tem hrepenenju bo moja luč, v tem boju bo moja moč in v tem idealu bodo prisotne 

moje božanske obljube. 

34 Ali svet potrebuje novega Mojzesa, da bi se osvobodil svojih verig? Navodila, ki sem vam jih 

prinesel v tem času, so luč, ki je navdihnila Mojzesa, so beseda pravičnosti in preroštva, so moč, ki dvigne 

šibkega, bojazljivega, strahopetca in ga spremeni v pogumnega, odločnega in gorečega, so zakon, ki vodi 

in usmerja po poti resnice, so božanska nežnost, ki vas podpira v dolgih dneh popotovanja. 

35 Ljudje, moja beseda vas opogumlja, kot da bi vam na rane nanesla čudežni balzam. Počutite se 

okrepljeni, prenovljeni, polni upanja za jutrišnji dan. Ali ne mislite, da bi to isto sporočilo, če bi ga ponesli 

zatiranim ljudstvom na zemlji, naredilo enak čudež tudi na njih? 

36 Zato vam pravim, da se opremite, da ne boste odlašali s časom, ko boste odšli kot glasniki tega 

oznanila. 

37 Ko vam pravim, da se pripravite, je to zato, ker naj se ta dobra novica širi tako, da ne bo nikoli 

povod za povzročanje bolečine, bratomorne spopade ali za prelitje ene same kaplje krvi. 
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38 Moje sporočilo je prepričljivo, prijazno in resnično. Dotakne se tako srca kot uma in prepriča duha. 

39 Poslušajte me, učite se, vadite in znali boste odpreti prehode za vero, luč svobode in miru. 

40 Veste, da sem vam vedno pripravljen dati še enega od svojih naukov. Danes bom začel in vam 

povedal, da je namen mojega prihoda med vas učiti vas, da boste svojo nalogo opravljali čisto. 

41 Vsekakor je ta zemeljski obstoj nova stopnja za vašega duha, ki je pustil nedokončano delo, ki mu 

je bilo dodeljeno, zdaj pa je dobil priložnost, da ga malo pospeši na poti popolnosti. 

42 Tudi Jaz, Božanski Mojster, sem se moral vrniti k ljudem, ker je Moje delo takrat ostalo 

nedokončano. Nekateri to trditev zavračajo in pravijo, da je bilo Jezusovo delo končano, ko je umrl na 

križu. Vendar le zato, ker so pozabili, da sem napovedal in obljubil, da se bom vrnil. 

43 Vi, ki vam zdaj razkrivam te nauke, razumete, da reinkarnacija zame ni potrebna, saj je v mojem 

duhu, da se lahko ljudem razodevam na tisoč načinov. Prav tako nisem ponovno prišel, da bi iskal 

popolnost svojega duha. Če sem zdaj prišel k vam, vam želim le pokazati pot, ki vas lahko pripelje do 

svetlobe. Spomnite se, da so vam preroki v prvi dobi povedali: to so "vrata". Ali vam nisem rekel, ko sem 

bil med vami, človek: "Jaz sem Pot"? Ali vam danes ne pravim: "Jaz sem vrh gore, na katero se 

vzpenjate"? 

44 Vedno sem bil v popolnosti. 

45 Vesel sem, ko vem, da varno hodite po moji poti. Jutri bo veselje vsesplošno, ko boste vsi živeli v 

duhovnem domu, ki že dolgo pričakuje prihod Gospodovih otrok. 

46 Tako govorim vašemu duhu, ker vem, da že lahko razume ta nauk, in mu lahko povem, da ni otrok 

te zemlje, da naj se ima na tem svetu le za gosta, saj je njegova prava domovina duhovna. 

47 To besedo razumite v njenem pravem pomenu, saj bi sicer prišli do sklepa, da je moj nauk proti 

vsakršnemu človeškemu napredku, in ne bi bilo pošteno, da bi takšne napake pripisovali Očetu, ki si 

prizadeva le za popolnost svojih otrok na različnih življenjskih poteh. 

48 Kar moja pravičnost neizprosno preganja, je zlo, ki ima v srcih ljudi različne oblike in se včasih 

kaže v sebičnih čustvih, nizkih strasteh, drugič v nezmernem pohlepu in celo v sovraštvu. 

49 Učenci, preučite, kar vam zdaj povem v alegoriji: Življenje je drevo, njegove veje so neštete in 

med njimi ni dveh enakih vej, vendar vsaka od njih izpolnjuje svojo nalogo. Če sadež propade, ga 

spustimo z drevesa, če pa se veja razraste, jo obrežemo. Kajti z drevesa življenja bodo rasli samo sadovi 

življenja. 

50 Vsako znanost, ki je povzročila zlo, in vsako religijo, ki ni prinesla prave luči, lahko obravnavate 

kot veje in plodove, skozi katere ne teče več sok drevesa življenja, saj so od njega že ločeni. 

51 Blagor tistemu, ki ima vzvišen cilj slediti moji poti; blagor tistemu, ki si prizadeva, da bi bil njegov 

duh velik. Sprejemam tiste, ki utišajo svoje pritožbe in mislijo samo na to, da bi prejeli roso moje besede - 

tiste, ki ne pustijo umreti vere in upanja vame. S svojo besedo bom poskrbel, da bodo vsi končno zapeli 

hvalnico vere. 

52 Učim vas duhovnosti, ker vam bo zagotovila duševno in telesno zdravje. Zaradi tega se boste imeli 

radi ter boste pridobili moč in samozavest. 

53 Po tistem, ki misli name in me ljubi, teče reka življenja, v njem je moje božansko razodetje. Dal 

sem vam življenje, da bi bili usmiljeni in pokazali svojo sposobnost ljubiti. Dal sem vam ga tudi zato, da 

bi si pridobili modrost. Življenje je odsev Boga, je veliko pričevanje o mojem obstoju. Živite in uživajte v 

njem, vendar ga tudi razumite. V njej ste zelo uživali, ne da bi jo razumeli. Hvalite življenje, a naj vaša 

pesem priča o razumevanju, občudovanju in ljubezni. Ko se bo vaša duša dvignila, bo Stvarniku pela 

boljši psalm. 

54 Življenje je tek brez konca. Da bi duh postal velik, moder, močan in prijazen, mora živeti večno. 

Ljudje, vi mislite, da vas obiskujem, a resnica je, da prebivam v vas. V tej obliki te iščem le zato, da bi se 

ti predstavil, postal misel, beseda in duhovni obraz, in to zato, ker moje notranje manifestacije v svojem 

bitju ne zaznavaš tako jasno kot utrip svojega srca. Da bi lahko čutili moje utripanje v svojem bitju, morate 

imeti občutljivost. Toda ne izgubite upanja, da vam bo uspelo začutiti me, kajti upanje izhaja iz vere, ki je 

luč na vaši poti. Gorje tistemu, ki izgubi vero! Vera je svetilnik, ki osvetljuje prihodnost, vera je moč, ki 

prinaša to, čemur pravite čudeži. Kaj bi se zgodilo z vašim življenjem, če ne bi verjeli v moj zakon? 

55 Dajem vam življenje, a pravim vam: Prizadevajte si za svetlobo vere v svojega Boga, vere vase, 

vere v življenje in v to, kar je ustvarjeno. Ne dvomite o mojem usmiljenju v svojih življenjskih 
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preizkušnjah. Moja ljubezen je močnejša od vaših preizkušenj. Poslušajte me bolj z duhom kot z ušesi. 

Tistim, ki pravijo, da so zapuščeni, tistim, ki trdijo, da jim ne sveti nobena zvezda sreče in da so ugasle 

svetilke, in tistim, ki se pritožujejo, da so prišli v življenje samo zato, da bi prelivali solze, pravim: ali ste 

se kdaj odločili, da boste za trenutek pozabili nase, da bi potolažili bližnjega? - Zagotovo ne, kajti kdor se 

poslužuje usmiljenja, dela enako tudi samemu sebi. V tem času sem poklical tiste, ki nimajo ničesar, kar bi 

lahko dali svetu. 

56 Ljubite in darujte nesebično in kmalu boste dočakali pravično nagrado. Trkajte na moja vrata in 

moj glas vam bo odgovoril. Vsi se lahko ponovno dvignete, tudi če ste padli zelo nizko, tudi če ste pokriti 

z blatom. Danes pokvarjeni ljudje bodo jutri postali dobri ljudje. Na vaših ruševinah bom zgradil svoj 

tempelj, a človek mi ga bo pomagal obnoviti. Tukaj je, vstopite v pravo življenje. Je kot kraljestvo, v 

katerem je vse na dosegu roke, od nebeškega do najmanjšega v materialnem svetu. 

57 Odpravite bolečino. Življenje, ki sem ga ustvaril, ni boleče. Trpljenje izvira iz neposlušnosti in 

prestopkov Božjih otrok. Bolečina je značilna za to življenje, ki so ga ljudje ustvarili v svoji moralni 

motnji. Dvignite oči in odkrijte lepoto mojih del. Notranje se pripravite na božanski koncert, ne izključite 

se iz tega praznika. Če se izolirate, kako bi lahko bili deležni te blaženosti? Živeli bi žalostno, trpinčeno in 

bolno. 

58 Želim, da ste harmonične note v univerzalnem koncertu, da razumete, da ste izšli iz vira življenja, 

da čutite, da je v vseh zavestih moja svetloba. Kdaj boste dosegli polno zrelost, da mi boste lahko rekli: 

"Oče, podredi mojega duha svojemu, pa tudi mojo voljo in moje življenje." Zavedajte se, da tega ne boste 

mogli reči, dokler bodo vaša čutila bolna in dokler bo vaš duh sebično ločen od prave poti. Živite v mukah 

bolezni ali v strahu, da bi se z njimi okužili. Toda kaj je telesna bolezen v primerjavi s prestopkom duše? - 

Nič, če se lahko dvigne, kajti v mojem usmiljenju boste vedno našli pomoč. 

59 Tako kot se kri pretaka po žilah in oživlja celotno telo, tako Božja moč kot življenjski tok prežema 

vašo dušo. Če izpolnjujete zakon, ni razloga za bolezen. Življenje je zdravje, veselje, sreča, harmonija. Če 

ste bolni, ne morete biti skladišče božjih dobrin. Če imate bolne misli, srca ali telesa, vam Mojster pravi: 

Prosite svojo dušo, ki je otrok Vsemogočnega, naj se vrne na pravo pot, ozdravi vaše bolezni in vam 

pomaga v vaših slabostih. 

60 Kaj bi lahko Oče zavrnil svojemu otroku, ko se mu duhovno približuje, da bi ga prosil za nekaj za 

njegovo telo, majhno in krhko materialno bitje? Tako vas učim prositi, ko pa je treba dajati, vam pravim: 

Razdelite in dajte. Razdelite material in podarite ljubezen. Kajti kaj bi vam koristilo, če bi dali materialni 

del, če vanj ne bi vložili ljubezni? Kako težko se vam je zdelo pravilno upravljati z dobrinami, ki ste jih 

imeli na svetu. Nekateri želijo imeti vse samo zase, drugi, ki imajo preveč, ne čutijo dolžnosti, da bi to 

delili z drugimi. 

61 Razkrivam vam vir zdravja, ki je v vas, v vaši duši, da se lahko obrnete nanj, ko je to potrebno. Če 

jo znaš iskati, boš našel njene vode. Nočem uničenega in žalostnega sveta, ljudi, ki mi iz nevednosti, kaj 

imajo, nenehno govorijo s strahom in me prosijo z obupom. Hočem svet, ki se zaveda, koliko je in koliko 

ima. 

62 Zdaj nekateri mislijo: če bi bil človek vedno zdrav - kako bi umrl? Na to vam odgovarjam, da ni 

nujno, da je vaše telo bolno, da bi prenehalo živeti. Dovolj je, da se srce ustavi, ko je ura odbila, da ga ni 

več. 

63 Luč mojega Duha se vliva v vas, da se lahko dvignete. V tej tretji dobi iščem izgubljene, da bi mi 

lahko služili. Jaz sem Osvoboditelj duš, ki vas osvobaja suženjstva. Upornike spreminjam v predane in 

ponižne služabnike. Nato jim rečem: Pazite, da vas ne presenetijo govorice in skušnjave, ki vas vedno 

znova vodijo v pogubo. 

64 Kdor je spoznal umazanijo in nižji svet ter se je iz njega osvobodil, je pripravljen iti tja iskat tiste, 

ki so še vedno izgubljeni. Nihče ni bolj usposobljen za prepričevanje s svojo besedo, ki je luč izkušnje, kot 

on. Kdaj boste postali ribiči src in osvoboditelji duš? Kdaj boš trdno hodil po poti, ki sem jo pripravil zate? 

65 Daj brez pogojev, ne obsojaj hiše svojega bližnjega, ampak raje poglej svoj dom, da ga očistiš, če 

se ti zdi umazan, in ga narediš vrednega, da me sprejmeš. Ne glejte, ali je njegova shramba polna ali 

prazna, ali je njegovo telo pokrito s prazničnimi oblačili ali krpami. Naj moja ljubezen izbriše vse tiste 

vrline, ki bi lahko zatemnile svetlobo, ki naj bi jo odsevali. 
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66 Vidite, da se iz Sedeža popolnosti spuščam v vaše bivališče, da vam pokažem slavo duhovnega 

življenja, da vam razkrijem lekcijo, ki vas bo naučila spoznati sebe, svojega Stvarnika in svojo usodo. 

67 Oče ne želi, da bi njegovi otroci jokali, čeprav vam je rekel: "Blagor tistim, ki žalujejo." Moj 

zakon vas ne uči jokati, ampak vas uči, kako se izogniti bolečini. Če bi mi bilo všeč, da vidim, kako trpite, 

ne bi prišel k vam kot zdravnik in ne bi na vsako rano nanesel svojega zdravilnega balzama. Kdor svoj križ 

trpljenja nosi krotko, mi je všeč, ker si me jemlje za zgled. Od tistega, ki v svojem verskem fanatizmu in 

nevednosti trpinči in umorja svoje telo, pa sprejemam njegov dober namen, da se očisti ali da me poskuša 

posnemati v mojem trpljenju, vendar dejanja ne odobravam. 

68 Dovolj je, če potrpežljivo izprazniš čašo, ki ti jo vsak dan ponuja življenje, in če imaš dovolj moči, 

da ob premagovanju lastne žalosti misliš na bližnjega in mu storiš toliko dobrega, kolikor lahko, da bi 

izpolnil svojo nalogo. 

69 Ne pritožujete se več nad trpljenjem, prejeli ste dar moje ljubezni in se veselili moje besede. 

Spoznajte ga po njegovem božanskem bistvu in po pripravljenosti nosilca glasu, po dobroti in trdnosti 

njegovega glasu. Potem naj se vaš duh sprehaja po pokrajinah, ki jih lahko doseže le on, da se bo tam 

nasičil s svetlobo, medtem ko bo njegov um ostal navdušen, srce pa bo utripalo v občudovanju in ljubezni. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 135  
1 Prihajam poln ljubezni in oborožen s potrpežljivostjo, da bi se vsi razumeli. Najdi tolažbo v meni. 

Jejte in pijte, da potešite žejo po pravičnosti. Želim, da bi se tisti, ki ga ljudje ne razumejo, počutil 

razumljenega od mene, in da bi se tisti, ki se mu je zdelo, da je njegova roka prazna, ko je odšel, potem ko 

me je slišal, počutil, da nosi s seboj darove. da se tisti, ki je prišel v mojo navzočnost s kesanjem v duši, 

medtem ko me posluša, počuti razbremenjenega vsega tega in lahko dvigne obraz kot tista prešuštnica v 

drugi dobi, ko sem ji rekel: "Kje so tisti, ki te preganjajo? Odpuščam ti, pojdi v miru in ne greši več." 

2 Jaz sem božanski sodnik, ki nikoli ne izreče hujše kazni, kot je prestopek. Koliko tistih, ki se 

obtožujejo pred menoj, najdem čiste. Po drugi strani pa mnogi razglašajo svojo čistost, a se mi zdijo 

pokvarjeni in krivi. 

3 Kako nepravična je človeška pravičnost! Koliko žrtev slabih sodnikov odtehta zločine drugih ljudi! 

Koliko nedolžnih ljudi je videlo, kako se pred njihovimi očmi zapirajo rešetke zapora, medtem ko krivec 

hodi na prostosti in nevidno nosi svoje breme tatvin in zločinov. 

4 Vaš svet je duhovno nepopoln. Pomagajte mu, da se izboljša. 

5 Materialni svet, planet, še ni tik pred razpadom, toda konec tega sveta napak in grehov, teme in 

slabe znanosti bo povzročila svetloba Mojega nauka, na njegovih ruševinah pa bom zgradil nov svet 

napredka in miru. 

6 Vaša naloga kot delavcev se ne bo končala leta 1950. Nasprotno, prav takrat boste postopoma 

prenehali biti učenci in postali učitelji, ki z besedo ljubezni vodijo ljudi na pot svetlobe. 

7 Velike duhovne legije samo čakajo na to očiščenje med ljudmi, da bi se lahko inkarnirale in 

ponovno prebivale na zemlji. Imajo veliko poslanstvo in čakajo, da jim odstopite svoje mesto, da ga bodo 

lahko zasedli. 

8 Razložil vam bom svoje učenje, tako da bo moja beseda materialno slišna, da boste razumeli, kdo 

ste. 

9 Nikar se ne pustite prestrašiti bremenu odgovornosti, ki sem vam ga naložil; breme greha je težje. 

Bolj boleče je brezno s svojo temo kot svetloba, ki je prisotna na vrhu gore, kjer prebiva Mojster. Ponovno 

vam povem, da je "Jezusov jarem lahek". 

10 Poklical sem vas Izrael, ker je v vašem duhu poslanstvo miru, usoda duhovne harmonije z vsem 

človeštvom. Ti si namreč prvorojenec, ker nisi rojen le iz Jakoba, ampak tvoja pogodba sega onkraj njega, 

celo onkraj Abrahama. Vaše izhodišče (kot duhovnega bitja) je še pred časom, ko sem na zemljo poslal 

prvega človeka, ki je ustanovil družino, iz katere sem izbral seme za oblikovanje svojega ljudstva, 

močnega v veri, poslušnosti in ljubezni do nevidnega Boga. Tako sem ga pripravil in blagoslovil, da je bil 

kot svetilnik sredi človeštva. 

11 Ničesar vam ni manjkalo, da bi izpolnili svojo usodo, vendar ste videli, da so se drugi narodi 

dvignili višje od vas in vas nato ponižali z verigami suženjstva. 

12 Ali so bili ti narodi boljši od vašega? Niti v materialnem niti v duhovnem niso bili boljši od vas, ki 

vas je Oče obdaril z dragocenimi darovi navdiha, resnice, lepote, ljubezni, zdravja in moči. Pripravil sem 

vas, da bi bili kot ogledalo moje ljubezni do vseh ustvarjenih stvari, v katerem bi me človeštvo lahko 

kontempliralo, in kot izvir kristalno čiste vode, v katerem bi žejni resnice pogasili svojo žejo. 

13 Vendar pa ste - sčasoma, ljudje - postali šibki in v svojem zatonu ste si podredili druga ljudstva. 

14 V tem času te iščem in sem ti zelo blizu. Spomnim vas na svoj zakon in prebudim vašega duha, da 

sliši glas vesti, in vašim srcem povem: Prebudite se, verige, ki so vas bremenile, je zlomila smrt in danes 

vam je življenje vrnilo svobodo. Zato sem prišel k vam v tretjem veku. 

15 Ne mislite, da so bili samo v naročju izraelskega ljudstva preroki, predhodniki in duhovi luči. 

Nekaj sem jih poslal tudi k drugim ljudstvom, vendar so jih ta imela za bogove in ne za odposlance ter so 

iz njihovih naukov ustvarila religije in kulte. 

16 Izraelsko ljudstvo ni razumelo poslanstva, ki ga je imelo do drugih narodov, in je zaspalo na 

počivališču blagoslovov in darov milosti. Oče ga je oblikoval kot popolno družino, v kateri je bilo eno 

pleme zadolženo za obrambo ljudi in ohranjanje miru, drugo je obdelovalo zemljo, tretje pleme so 

sestavljali ribiči in mornarji. Drugemu je bilo zaupano duhovno bogoslužje in tako se je vsako od 

dvanajstih plemen, ki so sestavljala ljudstvo, zaporedoma posvečalo različnim nalogam, ki so skupaj 
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ustvarile zgled harmonije. Resnično, povem vam: duhovne darove, ki ste jih imeli v tistih prejšnjih časih, 

imate še vedno. 

17 Prepoznajte med seboj preroke, glejte moške, ženske, starejše in celo otroke, ki s svojimi razodetji 

pričujejo o moji resnici. Imate duhovno vzvišenost, da lahko molite, avtoriteto, da vas sile narave 

poslušajo in ubogajo, za kar imate zgled v Noetu, ki je premagal vode; Jozuetu, ki mu pripisujete, da je 

ustavil tek sonca - Jaz pa vam odgovarjam, da zvezde niso nikoli ustavile svojega teka in da je bila moja 

božanska svetloba kot sijoče sonce tista, ki je podaljšala dan in zakrila noč, da so ljudje lahko zmagali, 

medtem ko je vesolje nadaljevalo svoj tok, ne da bi odstopalo od svojih zakonov harmonije. 

18 Mojzes je imel moč tudi nad naravnimi silami in vode, vetrovi in skale so ubogali njegov glas. To 

naravo sem zaupal človeku, da bi jo uporabljal, vendar je porušil red stvarstva in postal suženj narave, v 

kateri je pogosto iskal svojega Boga. 

19 V drugi dobi sem vam dal še eno lekcijo o teh naukih, ko sem pomiril nevihto, tako da sem iztegnil 

svojo roko, ko sem hodil po vodi ali ko sem obudil mrtve. Čudeži, ki sem jih takrat delal, so bili namenjeni 

reševanju izgubljenih, spreminjanju teme v svetlobo in sovraštva v ljubezen. S takšnimi dejanji nisem 

hotel osupniti ljudi ali z njimi vzbuditi njihovega začudenja, saj bi s tem služil le občudovanju uma, kot 

nekateri, ki se pustijo občudovati ljudem kot višja bitja, ko delajo navidezne čudeže, a kljub temu niso 

sposobni spreobrniti grešnika. Nisem prišel, da bi vas učil nekoristnega ali zmedenega znanja: Razkril sem 

vam svoj obstoj in razlog za vaš obstoj. Razkril sem vam skrivnost, da je moč, ki daje življenje in oživlja 

vse, ljubezen; to je prvobitna moč, iz katere so nastala vsa bitja. 

20 Zavedajte se, da ste rojeni iz ljubezni, da obstajate zaradi ljubezni, da ste prejeli odpuščanje zaradi 

ljubezni in da boste v večnosti zaradi ljubezni. 

21 Pripravite se, da boste - ko se bo moja beseda končala - odšli k različnim narodom na zemlji, kjer 

boste našli ljudstva, katerih izvor se je izgubil v davnih časih in katerih prebivalci prakticirajo kulte in 

znanosti, v katerih se je razkril duhovni svet. Tam boste slišali o preobrazbah, znamenjih in čudežih, ki vas 

bodo osupnili. 

22 Takrat boste oboroženi, saj boste morali prestati velike preizkušnje. Počutili se boste začasno 

zmedeni, ko boste v krogu teh ljudi izkusili, kako se povezujejo z duhovnim svetom in delajo čudeže, ki 

jih vi ne bi mogli narediti. Ko vam predstavijo spise, ki vsebujejo njihovo zgodovino, zakone in zapovedi, 

morate odpreti oči, da vas ne bo zmedel materialni čudež, neverjetna izkušnja, ampak da jih boste 

občudovali in si jih vzeli za zgled v vsem, kar vam vest in intuicija sporočata, da je resnica. 

23 V njih boste našli tudi željo po iskanju poti, ki vodi k popolnosti - hrepenenje po večnosti. 

24 Druge boste našli v njihovem duhovnem navdušenju, iz katerega so naredili navdušen kult. So kot 

parazitske rastline, saj ne izpolnjujejo zakonov ljubezni, ki jih je zapovedal Bog, niti ne zadovoljujejo 

dolžnosti zemlje. Ti nauki se ne bi smeli širiti v druge dežele, saj bo resnična duhovnost odpravila 

fanatizem in navdušenje. 

25 Že od najzgodnejših časov sem vas učil zakona, ki je pravičen za duha in materijo. Spomnite se, da 

sem ob neki priložnosti dejal: "Oddajte Bogu, kar je Božjega, in cesarju, kar je cesarjevega." 

26 Mnogi bodo presenečeni in vas bodo celo slabo obsojali, ko bodo slišali, da kot moji učenci sledite 

zakonu materialnega dela, ko bodo videli, da imate zakonce, da imate otroke in družino, da znate uživati v 

kontemplaciji in sadovih narave, ki jo ljubite kot mati. Potem vas bodo vprašali: Zakaj - če ste Gospodovi 

služabniki - ne živite samo v meditaciji duhovnega? Srečali boste tudi tiste, ki imajo dar prerokovanja, in 

to vas bo osupnilo, saj so med njimi res napredni duhovi. 

27 Pripravite se, ko boste na preizkušnji, bom govoril z vašim posredovanjem, in če bo ta priprava 

čista, preprosta in neoporečna, boste doživeli moje čudeže. 

28 Zdaj govorim tistim, ki bodo svoje poslanstvo apostolov in prerokov opravljali v drugih deželah, 

da se ne bi hvalili s poslanstvom, ki sem jim ga zaupal. Ti ne smejo povzročati razburjenja z bojem proti 

verskim skupnostim ali veroizpovedim. Drugi bodo tisti, ki bodo proti vam vzbujali ogorčenje, ne da bi se 

zavedali, da vam bodo pomagali širiti Moj nauk, saj bodo v mnogih vzbudili radovednost, ki se bo nato 

spremenila v vero. 

29 Za nekatere bo sedanji obstoj njihova zadnja inkarnacija. Čas je, da se pripravite na potovanje v 

onstranstvo. Napolnite svojo shrambo z dobrim semenom, da boste z odločnim korakom sledili klicu v 

duhovno dolino, ki vam jo pošiljam, ki vas čaka in iz katere nihče ne more pobegniti. 
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30 Vsakemu izmed vas je bilo dodeljeno določeno število duš, ki jih boste pomagali vzgajati in voditi 

po poti Moje resnice. Nihče ne sme priti brez tistih, ki so mu zaupani, saj potem ne bi bil sprejet. 

31 Borite se in delajte, uživajte v učenju in poučevanju. Polja naredim rodovitna in z njih odstranim 

ves plevel, da jih bodo moji sejalci našli pripravljene po mojem usmiljenju. 

32 Potem se bo pred vašimi očmi odprla pot skozi puščavo, ki vam bo ponudila svoje oaze, daleč na 

obzorju pa se bo pokazala svetla silhueta obljubljene dežele, katere odprta vrata vas bodo vabila, da 

vstopite skupaj s tistimi, ki so vam zaupani, in z množico ljudstev, ki ne bodo le ljubila istega Boga, 

ampak bodo tudi izvajala isto duhovno čaščenje Boga. 

33 S svojo molitvijo spreobrnite bitja v temi, ki se med vašim spanjem bojujejo kot vojska. Zavedajte 

se, da okoli vas in nad vami lebdi in se vznemirja neznani svet, kjer se svetloba bori proti temi v vojni, 

katere hrup in vpliv zmedeta vaš svet, vaše srce in vaš um. 

34 Zato sta mir in spokojnost izginila iz človeških src; toda blagor tistemu, ki čuti ta boj in moli, saj 

bo dobro živel. 

35 Tisti, ki sodbo v tem času jemljejo kot naključje, ne vedo, da bodo prepuščeni smrti, moram, kugi 

in lakoti. 

36 Počivajte na varni zemlji. Ostani v senci te palme in poslušaj mojo besedo, da boš ozdravljen vseh 

svojih bolezni in si povrnil moč za nadaljevanje poti. 

37 Ni ti treba povedati, kaj si misliš in od kod prihajaš, saj vse to vem. Vem, da se tvoja duša približa 

Očetu, ko je zmagala v težkem boju, ki ga je prestala, da bi se odvrnila od napačne poti - da prihajaš k 

meni po pomoč in moč, da ne bi obupala. Ko si bil blizu izgubi srca, ko ti je že zmanjkovalo moči, si se v 

mislih obrnil name in me prosil za pomoč, jaz pa sem ti takoj odgovoril in te povabil v to oazo miru, da bi 

našel počitek po neskončnem usmiljenju svojega Očeta. 

38 Koliko razodetja ste razumeli, odkar ste prvič slišali to besedo! Skozi njih ste razumeli, da se duša 

ne izpopolni v enem dnevu, ne v enem letu in ne v enem življenju; ker je večne narave, mora njena 

razvojna pot ustrezati visoki nagradi, ki jo čaka. 

39 Naučili ste se razlikovati med glasom vesti, ki vedno govori o zakonu, ljubezni, dobrem, 

pravičnosti in čistosti, in tistim drugim glasom, ki prihaja iz telesnih čutov ali strasti srca in ki ne 

navdihuje vedno dobrega. 

40 Že veste, da imate na voljo orožje za obrambo, in veste, kaj je to orožje. Veste tudi, kateri je ščit, ki 

vas varuje, in začnete uporabljati molitev, vero, dobre misli in moč volje. 

41 Naučili ste se, da različnim vrednostnim sestavinam, ki sestavljajo vaše bitje, namenite pravo 

mesto v življenju. Veste, da je bistvenega pomena duh, za njim pa so čustva, um (tj. duša) in telesne 

potrebe, ki pa imajo v človeškem bitju dostojno mesto. 

42 Zdaj razumete, da resnična duhovnost v človeku ne pomeni odvrniti se od mesa ali zavračati 

materialno, temveč uskladiti svoje življenje s celotnim stvarstvom; da bi duh lahko dosegel to harmonijo, 

pa je treba, da vedno vodi pot, da je nad človekom, da je njegov vodnik. Če temu ni tako, potem duh ni 

svoboden in postane suženj mesa ali njegov sovražnik. 

43 Veš, da se na Moj način ne moreš pretvarjati v ljubezni, čistosti in znanju, ker čutiš, da te gleda 

pogled, ki vse vidi in vse presoja. 

44 Danes veste, da morajo biti vaše kreposti in dela resnična in navdihnjena z ljubeznijo do soljudi, da 

bodo vaše zasluge resnične. 

45 Ne bojte se, ko vam govorim na ta način. Še enkrat vam povem, da od vas ne zahtevam najvišje 

popolnosti, ampak nenehno prizadevanje, da bi jo dosegli. 

46 Če danes trpiš, če greš skozi težko preizkušnjo, če si na postelji bolečine, veš, da te ta čaša trpljenja 

očiščuje in obnavlja, da te ta bolečina sili, da se odkupiš za kakšno krivico, da je modra lekcija - potem jo 

pij s potrpežljivostjo in predanostjo. 

47 Naučili ste se razumeti, da v vsakem od vas gradim tempelj, in ne upate si več rušiti tega, kar je 

bilo zgrajeno; nasprotno, poskušate mi pomagati pri tem delu. 

48 Razumeli ste, da si ne smete pridobiti zaslug pred ljudmi, da bi od njih prejeli pohvalo ali nagrado, 

ampak pred svojim Očetom, ki je edini, ki lahko oceni vaša dela. 



U 135 

129 

49 Ne glede na to, koliko so se v vas ukoreninile strasti, ko boste razumeli vsa ta pojasnila, bodo 

morala povzročiti podreditev mesa duhu, kar bo začetek harmonije in reda, ki morata obstajati v človeku, 

da bi bil otrok, vreden Mene. 

50 Od vaše sedanjosti je odvisna prihodnost mnogih ljudi, ljubljeni ljudje, ne dvomite o tem niti za 

trenutek. Ko pomislite na to resnico, se znebite še zadnjega ostanka sebičnosti in poskrbite za mir, 

enotnost, moralo in duhovnost jutrišnjega dne. 

51 Ne dvomite, da boste lahko opravili to delo v svetu, saj ni prvič, da sem vam na vaši poti zaupal 

svoje seme. Dokaz za to je, da vam govorim na ta način in me razumete. 

52 To je nadaljevanje mojih naukov, vendar to ni konec tega planeta. Svet se bo še naprej vrtel v 

vesolju, duše bodo še vedno prihajale na Zemljo, da bi se utelesile in izpolnile svojo usodo. Ljudje bodo še 

naprej naseljevali Zemljo, spremenil se bo le način življenja. 

53 Preobrazbe, ki jih bo doživelo človeško življenje, bodo tako velike, da se vam bo zdelo, kot da se 

en svet končuje in drug rojeva. Tako kot je bilo življenje ljudi v vseh časih razdeljeno na obdobja ali dobe, 

od katerih se je vsaka po nečem razlikovala - bodisi po odkritjih, bodisi po božjih razodetjih, ki jih je 

prejela, bodisi po razvoju občutka za lepo, ki se imenuje umetnost, ali s svojo znanostjo - tako bo čas, ki se 

začenja, doba, ki se že poraja kot nova zarja, zaznamovan z razvojem darov duha, tiste strani vašega bitja, 

ki bi jo morali gojiti, da bi si prihranili toliko zla, a ste jo vedno prelagali na pozneje. 

54 Ali ne verjamete, da je mogoče popolnoma spremeniti človeško življenje, razviti duhovnost, gojiti 

darove duha in obnoviti zakon, ki ga na tem svetu narekuje vest? 

55 O, če bi vedeli, koliko je v vašem duhu! Toda kljub tisočletjem, kolikor že prebivate na svetu, tega 

ne veste, saj vam je bila v vaši sebičnosti - ki je ljubezen do sebe - pomembna le znanost v službi vsakega 

posameznika. 

56 Jaz vam bom razkril vrline, darove, lepote, moč in vsa čudesa, ki so skrita v vašem duhu. Zdaj, ko 

žanjete zadnje sadove sveta ali življenja, ki se končuje, je to primeren čas. 

57 Kmalu bodo vsi narodi razumeli, da jim je Bog govoril v vseh časih in da so bila božja razodetja 

lestev, ki jo je Gospod spustil ljudem, da bi se lahko povzpeli k njemu. 

58 Ta novi čas bodo nekateri imenovali čas svetlobe, drugi čas Svetega Duha, tretji pa čas resnice. 

Vendar vam pravim, da bo to čas duhovnega dviga, duhovne preobrazbe, ponovnega pridobivanja. 

59 To je obdobje, ki sem si ga dolgo želel, da bi živelo v človekovem srcu, in ki ga je sam nenehno 

premagoval in uničeval. Čas, katerega sijaj vidijo vsi in pod katerega lučjo se združujejo vsi Gospodovi 

otroci - ne pa v versko skupnost ljudi, ki nekatere sprejemajo, druge pa zavračajo, ki razglašajo svojo 

resnico, drugim pa jo zanikajo, ki za svoje uveljavljanje nedostojno uporabljajo orožje ali ki namesto 

svetlobe dajejo temo. 

60 Ljudje, ko bo prišla ura, da se odpravite delit veselo novico, morate z dejanji oznanjati mir, 

ljubezen, usmiljenje, edinost in bratstvo. Če bi na svoji poti naleteli na druge, ki bi hinavsko in samo 

navidezno pridigali isto, s svojimi deli razkrinkajte njihovo laž. Če pa namesto tega ugotovite, da z 

zgledom oznanjajo resnico, ljubezen in usmiljenje, se duhovno združite z njimi, saj bo njihov boj tudi vaš. 

61 Ne morem se vzdržati, da vam ne povem: če ste nepošteni, nepripravljeni in nevredni opravljati to 

delo in če vidite, da so se drugi lotili boja s potrebno iskrenostjo, jim ne ovirajte poti, saj bi bila vaša 

odgovornost dvakrat večja. 

62 Govorim vam o vsem, učenci, da vas nič ne preseneti in da boste, ko se boste podali v ta boj, 

resnično vedeli, kako v srcih prebuditi ideal duhovnega vzpona. 

63 Ta zemlja, ki je vedno pošiljala žetev bolnih, utrujenih, vznemirjenih, zmedenih duš ali tistih, ki so 

malo napredovale v onstranstvo, mi bo takoj ponudila žetev, vredno moje ljubezni do vas. 

64 Bolezen in bolečina bosta postopoma izginili iz vašega življenja, in ko boste živeli zdravo in 

vzvišeno, vas bo smrt ob svojem prihodu našla pripravljene na potovanje v duhovni dom. 

65 Kdo bi bil lahko presenečen ali se izgubil, ko vstopi v neznano bivališče, če mu ga je že v tem 

življenju pokazal njegov Učitelj v trenutkih molitve, meditacije, sanjarjenja ali navdiha? 

66 Trenutno se vam zdi, da je toliko miru ter materialne in duhovne blaginje nedosegljive, ker vidite 

vso zmedo, ki vas obdaja - zmedo, ki se vedno bolj povečuje na vseh področjih človeškega življenja. Toda 

ko bo ta viharna noč prinesla svetlobo nove zore, bo ta ista zemlja začutila, da njeni novi prebivalci sejejo 
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pravo življenje s plemenitimi deli, ki bodo obnovili in ponovno zgradili, in da uničevalci in razžaljivci, pa 

tudi brezbožneži, že odhajajo, da bi našli svoje očiščenje. 

67 Ljudje, danes sem vam razkril nekaj Očetovih božanskih načrtov za vas. Napovedal sem vam, kaj 

bo v prihodnosti, in vas pripravil na boj, ki prihaja nad vse človeštvo. Razmišljajte o tem nauku in počutili 

se boste opogumljeni. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 136  
1 Uživajte v moji besedi, pustite telesni lupini, da počiva, medtem ko vaš duh uživa na moji nebeški 

pojedini. Za nekaj trenutkov umaknite svoj um od ambicioznih zemeljskih prizadevanj in dovolite, da se 

vam odprejo oči duha. 

2 Misli in živi duhovno v teh minutah, ko bo moja manifestacija trajala med vami. Prinašam prave 

zaklade za vašega duha. Ne mislite, da so ti trenutki izgubljeni. Ne pozabite, da vam bo vse, kar 

potrebujete od zemlje, dano na njej in da zato ni bistveno za vaš obstoj. 

3 Da bi resnično razumeli te nauke, je treba popolnoma verjeti vame. 

4 Želim, da veste, kaj je vera, da boste razumeli, da je tisti, ki jo ima, lastnik neprimerljivega 

zaklada. 

5 Kdor živi razsvetljen s to notranjo svetlobo - ne glede na to, kako revnega ga ima svet - se ne bo 

nikoli počutil izobčenega, zapuščenega, šibkega ali izgubljenega. Njegova vera v Očeta, v življenje, v 

svojo usodo in tudi vase ga ne bo nikoli pustila, da bi padel v življenjskem boju, poleg tega pa bo vedno 

sposoben opraviti velika in presenetljiva dela. 

6 Ko slišite te nauke, vzdihnete ob misli, da še niste pravi otroci vere. 

7 Moški, ženske, starci in otroci se duhovno dvignejo k meni in me prosijo, naj v njihovih srcih 

prižgem ta božanski plamen; to sem prišel storiti in zato vam govorim. 

8 Ne manjka vam popolnoma vere, otroci moji, dokaz je, ko pridete k meni, da v moji navzočnosti 

odložite vse svoje pritožbe, bolečine, težke križe; srca se odprejo in mi pokažejo svoje skrbi, težave, 

razočaranja, utrujenost, slabosti, trpljenje in še mnoge druge stiske. 

9 Kaj torej manjka vaši veri, da bi lahko delali čudeže? Da bo rasla, da se bo povečala, da se bo 

prelila: takrat mi ne boste predstavljali težav, ne solz, ampak zahvalo, zadovoljstvo, predanost, zaupanje, 

veselje, moč in upanje. 

10 Kadar nimate vere ali je ta zelo šibka, me na vsakem koraku zanikate, ne da bi se tega zavedali, in 

v mnogih svojih besedah pričate proti meni. To vam govorim zato, da boste dobro opazovali svoja dejanja 

in merili njihove učinke - ne le materialne, temveč tudi duhovne. 

11 Vi ste moji učenci, ki jih pripravljam, da bodo v tem času nosili veliko pričevanje o mojem 

pojavljanju in mojih razodetjih, ki ga bo človeštvo zahtevalo od tistih, ki so prejeli razodetja. 

12 Med Mojimi učenci ni nikogar, ki si ne bi goreče želel razcveta in plodnosti tega nauka na zemlji, 

in vedeli boste, da je to delno odvisno od vašega dela, vaše iskrenosti in ljubezni, ki jo vlagate v svoja 

dejanja; če boste tako ravnali, boste doživeli zmagoslavje duhovnosti med ljudmi. 

13 Vidim, da mnogi med vami mislijo, da je ta duhovnost na tem svetu nemogoča, in se omejujejo na 

poslušanje moje besede, tako kot nekdo posluša lep koncert in v njem uživa le kratek čas. 

14 Vprašam jih, kdaj se želijo odpraviti v boj. Vendar odgovarjajo, da le, če živijo na duhovnem 

področju, saj je na tem svetu vse proti duhovnosti, dobroti in pravičnosti. 

15 O, strahopetni ljudje, ki ne razumete, da ste prišli, da bi si pridobili zasluge, da bi dosegli višjo 

stopnjo v duhovnem življenju, in da bi v tej inkarnaciji dosegli zadoščenje v korist svojega duha. 

16 Kdaj boste razumeli, da lahko prav sredi nemirnih časov, ki zdaj vladajo, pridobite največje 

zasluge in da boste tam našli najbolj rodovitna in primerna polja za sejanje mojega semena? 

17 Prizadevajte si, da bi na tem svetu pustili za seboj breme nepopolnosti, ki leži na vaši duši. 

Osvobodite svojo dušo tukajšnjih napak in poskrbite, da bo, ko bo vstopila v duhovno kraljestvo, vanj 

vstopila brez solz in madežev. 

18 Prav tako ne čakajte, da boste spoznali Božji mir, dokler ne boste v duhu. Ne, že tukaj, na tej 

zemlji, ki so jo vaše napake spremenile v solzno dolino, si boste lahko vnaprej privoščili delček tega 

popolnega miru. 

19 Nikoli se ne ustavite pri svojem duhovnem napredku, ne glede na to, ali ste na tem ali drugem 

svetu. 

20 Dosegli ste duhovni razvoj. Če želite, da vam to dokažem, vas prosim: Kje so bogovi, ki ste jih 

častili včeraj? Kje so daritve in žrtve? Koliko sprememb je doživel vaš način razmišljanja, vaša verovanja, 

oblike čaščenja in kultna dejanja, odkar ste spoznali pravega Boga! 
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21 Zaradi tega in kot dodaten dokaz, da ste se zagotovo razvili, sem prišel k vam v tej novi dobi, v 

kateri bo duh v vsem prevladal nad materijo, dokler ne bo dosegel neposredne združitve s tistim, ki mu je 

dal obstoj. 

22 V tej tretji dobi sem vas poslal sem, da bi ponovno živeli na zemlji - na tej zemlji, na katero se je 

prej spustil Božji blagoslov, da bi lahko na njej prebivali in izpolnjevali Zakon. 

23 Med vsemi deželami, velikimi in majhnimi, sem izbral to, v kateri vam bom dajal svoja navodila, 

da bi bila prizorišče moje nove manifestacije. 

24 Kako malo je tistih, ki so se ustavili in razmislili o zgodovini tega ljudstva, o razmerah, v katerih je 

živelo stoletje za stoletjem! 

25 Drugi ljudje iz oddaljenih dežel bodo jasneje kot vi prepoznali vsa znamenja, ki so človeštvo 

seznanila z mojo prisotnostjo in prihodom nove dobe. Moja kraljevska beseda se je morala uresničiti, saj je 

le beseda ljudi spremenljiva. 

26 Tukaj sem, ljudje, ne samo za vas, kajti v bistvu svoje besede sem z vsemi. 

27 Žalostno je bilo tvoje pokanje, da si sprejel prihod tega časa; življenje je bilo kot lonec, v katerem 

se je talilo tvoje srce, in nakovalo, na katerem se je kovalo tvoje srce. 

28 Nad tvojim umom in telesom se je spraskal bič arogantnega, suženjstvo z verigo ponižanj, bede in 

nevednosti. 

29 Vojne, zatiranje, trpljenje so bili vaš kelih grenkobe; vse to ni bilo duhovno brezplodno, saj ste bili 

okrepljeni za boj s polno vero in sposobni čutiti in razumeti trpljenje drugih. 

30 Vse je bilo napovedano, prerokbe so bile zapisane v vaših knjigah. Ko so se torej izpolnila vsa 

prejšnja znamenja, je napočil čas, da odprem vrata nove dobe in se s svojo ljubeznijo dotaknem organa 

človekovega uma, da moja luč zavibrira v njegovem duhu in z njo razsvetlim človeštvo. 

31 Na enak način je bilo ljudstvo v preteklih časih pripravljeno, da v svojem naročju sprejme 

navzočnost Sina Najvišjega. Želja po njegovem prihodu je izhajala iz njihove žalosti, žalosti zaradi 

suženjstva in ponižanja, v katerega so padli, in Gospodova obljuba temu ljudstvu se je uresničila. Ker mu 

je bila za Odrešenika obljubljena pravična, čista in neoporečna oseba, je bilo naravno, da se je njegovo telo 

rodilo iz čistega materinega telesa. Tako se je tudi zgodilo, saj je bila Marija, imenovana "blagoslovljena 

med ženskami", nebeški cvet, ki je bil po Božji volji presajen na zemljo, da bi v umazanih in žalostnih 

srcih ljudi pustila vonj svoje materinske nežnosti, svoje božanske tolažbe. 

32 Jezus se je rodil in odraščal med ljudmi. Ko pa se je približala ura njegovega oznanjevanja, je mož 

po imenu Janez, ki je živel v puščavi, prišel v mesta, da bi ljudem oznanil prihod nebeškega kraljestva. 

Pripravil jih je in jih spodbujal k boljšemu delu, da bi jih njegov Učitelj našel pripravljene. 

33 Bil je glas, ki je klical v puščavi, največji prerok, predhodnik. Elijev duh je ljudem oznanil, da se 

pred njihovimi materialnimi in duhovnimi očmi odpirajo vrata nove dobe. 

34 Janez je izlil vodo iz Jordana na glave ljudi kot simbolno dejanje, da bi se očistili za prihod 

Učitelja. Temu dejanju sem podvrgel tudi svoje telo kot zgled ponižnosti in krotkosti, s čimer sem želel, da 

bi razumeli, da ko človek začuti, da so vse njegove sposobnosti popolnoma razvite in da je njegovo bitje 

doseglo harmonijo med dušo in njeno telesno lupino, je to prava ura za opravljanje največjih in 

najplemenitejših del v življenju, saj je dosegel zrelost, moč duše, ideal, notranji mir. 

35 Z opominjanjem na pretekle lekcije vas učim novih. V tistem času je imel moj prihod tudi 

predhodnika, ki se je materialno utelesil v človeku po imenu Roque Rojas, ki ga je duhovno razsvetlil 

Elijev duh, ki se je razkril skozi um tega človeka in spregovoril skozi njegova usta. 

36 Elija je bil že prej in je moral biti ponovno navzoč, saj je Božji žarek, ki vzpostavlja povezavo med 

otroki in Očetom, ki pripravlja in ureja poti, ki ureja duše in ohranja srca budna in čakajoča. 

37 Danes ne potrebujete simbolov, temveč le svetlobo, vero, voljo in ljubezen. Vse to bo najboljše, 

najpopolnejše očiščenje duše in telesa, ki vas bo uvedlo na svetlo pot duhovnosti. 

38 Preljubi učenci, danes ste mi pokazali svoje srce, žejno resnice, zato vas vabim, da se približate 

temu izviru ljubezni, da boste pili, dokler se ne nasitite. 

39 Upoštevajte, da se v svojih besedah udejanjam le do določene meje. Zato je na vas, da razumete 

moj nauk in razmislite o vsem, kar ste slišali. 
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40 Molite, sprašujte svojega Očeta v molitvi, potem boste v svoji meditaciji prejeli iskro Moje 

neskončne svetlobe. Ne pričakujte, da boste v enem samem trenutku prejeli celotno resnico. Obstajajo 

duše, ki že dolgo iščejo resnico, raziskujejo in poskušajo prodreti v vse skrivnosti, a še vedno niso dosegle 

želenega cilja. 

41 Kristus, Maziljenec, vam je pokazal pot z besedami: "Ljubite drug drugega". Si lahko predstavljate 

posledice te vzvišene zapovedi? Če bi živeli po tem nauku, bi se spremenilo celotno človekovo življenje. 

Samo ljubezen vam bo lahko razkrila resnice božanskih skrivnosti, saj je vir vašega življenja in vsega 

ustvarjenega. 

42 Z vnemo iščite resnico, iščite smisel življenja, ljubite in postanite močni v dobroti, in izkusili 

boste, kako bo korak za korakom iz vašega bitja odpadlo vse, kar je bilo lažno, nepošteno ali nepopolno. Iz 

dneva v dan bodite bolj dovzetni za svetlobo Božje milosti, potem boste lahko svojega Gospoda 

neposredno prosili za vse, kar želite vedeti in kar vaš duh potrebuje, da bi dosegel najvišjo resnico. 

43 Delajte na zemlji kot prej in se zvesto posvetite svojim dolžnostim. Vedno pa iščite bistvo ali 

smisel vsega, kar vas doleti ali kar počnete na svoji življenjski poti, da vaše zemeljsko življenje ne bo 

neplodno za vašega duha. 

44 Molite preprosto molitev, ki se poraja iz najvišje čistosti vaše duše, s pomočjo vesti preverjajte 

svoja dela in uživajte v moji navzočnosti. 

45 V tej združitvi duha boste prejeli več svetlobe, da boste lahko bolje razumeli življenje, dobili boste 

navdih, ki vas bo spodbudil, da se izboljšate, tako da boste očistili svoja čustva in prebudili svoje srce k 

dobrodelnosti. To so trenutki, ko se sposobnosti in darovi duha prebudijo in se pripravijo, da bodo po 

tistem, ki jih ima, opravljali svoje različne naloge. 

46 Intuicija, ki je duhovno videnje, slutnja in prerokba, razsvetljuje um in pospešuje bitje srca zaradi 

sporočil in glasov, ki jih prejema iz neskončnosti. 

47 Ko se človek nauči povezati z Očetom s pomočjo Duha, mu gotovo ni več treba brskati po knjigah 

ali po čem drugem na zemlji. 

48 Danes ljudje še vedno sprašujejo tiste, za katere mislijo, da vedo več, ali pa iščejo besedila in 

dokumente v želji, da bi našli resnico. Prinašam vam pravo duhovno bogastvo, da v svojem duhu ne boste 

nikoli več čutili lakote ali žeje. 

49 Kot mavrica miru sem prišel "na oblaku" k ljudem, ki sem jih našel sprte, zaposlene z vojnami 

narodov med seboj. 

50 Tukaj sem, učim vas, da me iščete z duhom, in odstranjujem škodljive navade iz vašega srca. 

Razkril sem vam duhovno orožje, ki ga imate za premagovanje zla in odganjanje skušnjav. 

51 Samo pravi apostoli, pravi "zdravniki", bodo v tem času lahko rešili človeštvo. S svojimi navodili 

pripravljam velike množice, iz katerih bodo izšli dobri vojaki. Ti bodo zapustili svoje starše, žene in 

otroke ter odšli v druge dežele in prinašali veselo novico. Toda ko vam rečem, da zapustite svoje, želim, 

da razumete, da se morate odpovedati ugodju in zadovoljstvu, ki vam ga dajejo čustva, ne pa da zapustite 

svoje v brezbrižnosti in zapuščenosti. Preden sejete moje seme, ga temeljito preučite, da se boste prepričali 

o dobrem, ki ga delate. Če sejete moja semena po moji volji, bo vaš pridelek zadovoljen in vesel. 

52 To navodilo vam v ušesih odzvanja že od leta 1866. Elija, dobri pastir tistih, ki živijo v telesu in 

zunaj njega, je utrl in očistil pot, tako da je uredil vaša srca in duše, da boste začutili bližino nebeškega 

kraljestva. Od takrat se je Moje seme močno pomnožilo, množice so narasle, število označenih se vsak dan 

povečuje in povsod - v regijah, pokrajinah in vaseh - nastajajo prostori za vaša srečanja in za poslušanje 

vsakodnevnega poučevanja. 

53 Prišel sem, da bi svetu dal življenje, da bi odprl oči za svetlobo tega časa. 

54 Medtem ko so veliki narodi v vojni, sem to ljudstvo ohranil v miru, da bi lahko sprejeli moje 

sporočilo in se pripravili, kajti tu, med njimi, bodo tako imenovani tujci iskali zatočišče. 

55 Dvignite se s svojo poslušnostjo. Ne čakajte, da vaš narod doletijo naravne sile, da bi vas opomnile 

na vaše dolžnosti, in ne čakajte, da vas obkrožita smrt in vojna, da bi se me spomnili. Izkoristite te 

trenutke, saj ne veste, ali se bodo še kdaj ponovili. 

56 Bliža se leto 1950, ki je po moji volji določeno za moj odhod. Če boste takrat opremljeni, boste 

lahko opravljali velika dela in otipljivo doživljali velike čudeže. Jaz pa vam pravim: Medtem ko se bodo 

nekateri veselili, ker so izpolnili svojo dolžnost, bodo drugi jokali. Že zdaj vam oznanjam, da se bo moj 
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odhod zgodil v vseh krajih, kjer se zbirajo ljudje, in da se bo čutil povsod - v mestih, na ulicah in celo na 

gorah. Tedaj vam bom rekel: Ne počutite se siromašni, le vaš materialni sluh ne bo več slišal moje besede, 

vaša duša pa bo zaradi svoje vzvišenosti skupaj s telesnim pokrovom še naprej navdihovana. Tistega dne 

ne bo treba točiti solz. Mojster vas pripravlja, saj vam bom takrat govoril takole. Trenutno usposabljam 

misli, prek katerih boste slišali mojo zadnjo besedo. Zato od njih vsak trenutek zahtevam večjo duhovno 

vzgojo. 

57 Pozneje bo prišel čas, ko bodo sekte in verske skupnosti izginile s sveta in bodo v srcih ljudi ostali 

le Kristusovi nauki, ki so ljubezen, pravičnost in mir. 

58 V svetu nekateri verjamejo, da bom kmalu prišel, ne da bi vedeli, da je ura mojega odhoda v tej 

obliki manifestacije že blizu. Ko bo človeštvo izvedelo, da sem bil med vami, da sem se manifestiral skozi 

človeški organ intelekta, bo vprašalo: "Kako je mogoče, da so ti slišali Boga?" - Potem boste razložili, 

kako sem se dal spoznati, in dokazali svoj napredek in obnovo z dejanji ljubezni. 

59 Povejte svetu: Če je Kristus v tistem času postal človek, da bi živel z vami na vašem svetu, se 

boste zdaj od tu dvignili in duhovno napredovali v območje, kjer prebiva On. Poglej pot, ki sem jo za tebe 

začrtal s krvjo, zdaj pa se je spremenila v pot svetlobe. 

60 Tako kot v drugi dobi so mojo besedo spremljala velika dela, da bi prebudila vašo vero, vendar so 

bili to bolj duhovni čudeži kot materialni, saj ste zdaj bolj usposobljeni, da mi verjamete in me razumete 

na višji način. 

61 Nekateri pričakujejo, da se bo Sveti Duh v tem času pojavil v sinagogah ali cerkvah, jaz pa sem 

prišel iskat skromnost in preprostost, kajti zlato, bogastvo ali nečimrnost ne laskajo Njemu, ki je lastnik 

vsega stvarstva. 

62 Spomnite se, da je Janez Prerok, Krstnik, ki je pripravljal srca, da bi nebeško kraljestvo lahko 

vstopilo vanje, v svojem času rekel ljudem: "Kristus bo prišel." Vedel je namreč, da bo Učitelj prišel 

graditi svoj tempelj v srcih ljudi. 

63 Tukaj sem, iščem svetišče v najčistejši obliki tvojega bitja. Ne pozabite, da morate prostor 

pripraviti tako, da bo vedno vreden moje navzočnosti. Kako pogosto vas bo morala bolečina očistiti, sprati 

vaše madeže? Oblekel te bom v belo oblačilo, toda najprej se mora tvoja duša očistiti, da bo tega vredna. 

64 učenci, v drugi dobi so me moji apostoli vprašali, kako naj molijo, in naučil sem jih popolne 

molitve, ki jo vi imenujete Oče naš. Zdaj vam pravim: Navdihujte se v tej molitvi, v njenem pomenu, 

ponižnosti in veri, da se bo vaš duh združil z Mojim, saj teh blagoslovljenih besed ne bodo več izgovarjale 

telesne ustnice, ampak duh, ki mi bo govoril v svojem lastnem jeziku. 

65 Moj žarek je prišel k vam, Moje ljubljeno ljudstvo, njegova svetloba se je spremenila v človeško 

besedo in sijaj te manifestacije je v bistvu Mojega učnega govora. Ta beseda je kot kristalno čista voda; če 

pa bi se med potjo skozi človeškega glasnika vanjo pomešala kakšna nečistoča, naj bo vaš um kot filter, da 

bo Moj nauk dosegel duha v njegovi izvirni čistosti. 

66 Tvoji duši prinašam vodo, ki jo poživlja, saj jo žeja na dolgem potovanju po puščavi izsušuje. 

67 Le tisti, ki so me opazovali in pričakovali, so slišali odmev mojih korakov. Kako lahko materialisti 

pričakujejo, da bo moja vrnitev ostentativna, ko pa prihajam v duhu? 

68 Za vas sem zadržal blaženost svoje manifestacije, vendar je morala priti k vam ob pravem času. 

69 Beseda mojega Očeta je med vami, ki ste se zgražali, jokali in se počutili osamljene, medtem ko vi 

nikoli niste bili. Toda po moji volji je to čas, ki je namenjen temu, da se moj glas v vsej svoji učinkovitosti 

sliši prek vaše vesti. 

70 Do zdaj sem bil bolj vaš služabnik kot gospodar. Slišal sem tvoj glas, ki se je pritoževal, ukazoval 

in zahteval, prejel sem žalitve in obrekovanja, ki so bila kot udarci. 

71 Danes se moj univerzalni jezik sliši vsem, da bi jim povedal: Čeprav sem v vsakem od vas, naj 

nihče ne reče, da je Bog v človeku, kajti bitja in vse ustvarjene stvari so v Bogu. 

72 Jaz sem Gospod, vi ste njegova bitja. Ne bom vas klical hlapci, ampak otroci, a zavedajte se, da 

sem pred vami. Ljubite mojo voljo in upoštevajte moj zakon, zavedajte se, da v mojih odlokih ni možna 

nobena nepopolnost ali napaka. 

73 Imate priložnost, da naredite odločilen korak, da se povzpnete zelo visoko; vaš razvoj vam to 

omogoča. 
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74 Moja skrivna zakladnica je odprta. Pridite in si oglejte, vstopite. Ne bom sodil, ali si bil prej med 

tistimi, ki so dvignili svojo voljo ali svoj glas proti meni. 

75 Pokesajte se za svojo preteklost, operite svoje madeže in nato poglejte v mojo skrivno zakladnico, 

da bi videli življenje v vsej njegovi resnici. 

76 Ne oklevajte, ker menite, da niste vredni moje milosti. 

77 Na zgornjih stopnicah razvojne lestve so mnogi, ki so bili na zemlji bratomorci, izdajalci, 

odpadniki in bogokletneži. Zakaj so se lahko povzpeli? Ker so šli po poti kesanja, obnove in usmiljenja. 

Vzemite si jih za zgled, vam pravi Mojster. 

78 Kako blizu tvojim očem se odpira knjiga življenja in koliko svetlobe imaš, da razumeš njene 

znake. 

79 V daljnih časih vašega duhovnega jecljanja ste prejeli Božji zakon, vklesan v kamen, saj je ustrezal 

vašemu majhnemu razvoju. Časi so minili in zakon, ki je bil vklesan v kamen, je v Jezusu postal človek in 

vam govoril o ljubezni. Zdaj ste po navdihu Duha pripravljeni, da sprejmete Moj večni zakon. Tam, v vaši 

vesti, bom zapisal svojo besedo v tem času. 

80 O ponižni malčki, ki ste zaradi pomanjkanja študija zemeljskih knjig imeli življenje, da bi prejeli 

Mojo ljubezen in se naučili razumeti končni cilj svoje usode! 

81 Sprejmite mojo očetovsko ljubezen. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 137  
1 Moja luč in moja moč se razodevata med vami. Od začetka je luč mojega Duha razsvetljevala pot 

ljudi. Vsaka doba, vsako življenje je bilo priča mojim razodetjem. Vaš duh ve, da sem mu govoril v 

mnogih oblikah. Ta luč vam kaže pot, ki vam jo je določilo Moje usmiljenje, da boste na njej dosegli Mojo 

Božanskost, kjer je bil vaš izvor. 

2 V človeku je duh. Duh je luč božanstva. Zato sem v vašem duhu, v vsakem od vas. Če danes ne 

cenite veličine načina, na katerega se zdaj izražam, ga boste jutri razumeli. Tu imate pot, ki je čista od 

človeške nepoštenosti. Ne želim vam reči, da so vaše religije slabe. Ne želim vas razdvajati, kajti če bi 

vsak resnično izpolnjeval, kar mu zapoveduje njegova vera, bi našel odrešitev. Ali vas ne učijo ljubiti 

Boga in bližnjega? Vendar pa vidim, da večkrat uporabljate celo resnico, da bi napačno presojali drug 

drugega. 

3 Kar vas učim, je ljubezen, saj iz nje izvirajo najčistejša in najbolj vzvišena čustva, najvišji navdihi. 

Manjka vam ljubezni, zato hodite v temi. Ko rušim malike in zavračam obrede, to počnem zato, da bi vi z 

večjo jasnostjo uzrli luč resnice. Kot Učitelj vam dajem svoje nauke. Ena od njih je, da vam zdaj podajam 

svoje nauke po ljudeh, ne da bi bilo nujno, da so pravični in čistega srca. Kako pogosto je v mojih očeh 

nosilec glasu, ki ga uporabljam, bolj grešen od tistih, ki jih učim. Moja moč in moja modrost ga 

navdihujeta, da iz njegovih ust prihajajo svete, pravične in čiste misli. Ko ti organi razumevanja 

komunicirajo s svojim Gospodom, se skozi njih zrcali duhovno življenje in vam razkrijejo veliko tistega, 

kar presega vaše življenje. 

4 Da bi verjeli, vam ni bilo treba, da bi me videli ali se me dotaknili, saj je bil vaš duh v svojem 

razvoju pripravljen čutiti mojo navzočnost v duhovni obliki. 

5 Vaše srce je presenečeno, da lahko sprejema določene ideje. Razlog za to je, da ne pozna poti, ki jo 

je prehodil duh. Prav tako ste presenečeni nad prezgodnjo inteligenco otrok tega časa, ki vam zastavljajo 

vprašanja, ki dokazujejo, da imajo znanje, ki ga v tem obdobju svojega duhovnega življenja niso bili 

deležni. To je svetloba, ki jo je duh zbral na svojem dolgem potovanju in ki se odraža v vsakem bivanju. 

Sprašuješ me: "Če se razodevaš s tako veliko modrostjo in če je naš duh pripravljen - zakaj nam ne poveš 

vsega, kar je v tvojih navodilih še vedno rezervirano za nas?" - Zelo pomembno je, kaj imam še vedno v 

načrtu za vas, vendar vam ne morem povedati vsega naenkrat, da ne bi povzročil zmede v vašem duhu ali 

umu. 

6 Vedno vam bom govoril: če ne želite, da se luč razodetja zadrži, morate vztrajati na tej poti 

ljubezni do Očeta in do soljudi. 

7 Po poti hodite z zmernimi in odločnimi koraki, ne hitite in ne hitite, saj bi se spotaknili in na koncu 

sploh ne bi vedeli, katero pot ste prehodili. 

8 Učenci, od časa do časa vam moram povedati, da ne smete meniti, da je učenje na enem mestu 

zbora boljše od tistega na drugem, niti ne smete ocenjevati dela enega glasnika kot boljšega ali slabšega v 

primerjavi s tem ali onim. Smisel mojega nauka je za vse en sam, razlika je zunanja, površinska, v načinu  

govorjenja. Vedno vam bom govoril, da iščite mojo resnico v duhovnem pomenu te besede. 

9 Človeštvo najde vero; moje delo se bo razširilo po vsem svetu. Začel bom s 144.000 označenimi, 

ki se bodo v času spopadov verstev in doktrin borili s poslušnostjo, ljubeznijo in gorečnostjo, sredi tega 

boja pa bodo kot člen, ki svetu ne predlaga verige zasužnjenosti, ampak duhovno zavezo, ki bo v 

znamenju svobode in bratstva. Ti vojaki ne bodo sami, moje duhovne vojske luči jim bodo sledile in jih 

varovale; na svojih poteh bodo delali čudeže in tako pričevali o moji resnici. 

10 Svoj križ nosite potrpežljivo in predano do konca, potem vas bo moja milost osvobodila križa, ko 

boste prišli do vrat doma, ki sem vam ga obljubil in kjer boste uživali pravi mir. Zdaj ste romarji, ste 

vojaki, borci, ki se ženejo za idealom, ki si prizadevajo za osvojitev boljše domovine. 

11 Toda v svojem boju niste sami, človek še nikoli ni bil tak, saj sem mu vedno pokazal najboljšo pot. 

12 Če bi me kdo vprašal, kako je bilo Gospodovo ljudstvo vodeno, preden je spoznalo Zakon, ki ga je 

Mojzes prejel od Gospoda, bi mu odgovoril, da sem bil voden že prej. 

Mojzes je na svet poslal duhove velike luči, patriarhe in preroke, ki so nosili zakon v luči svoje vesti, da bi 

ga s svojimi deli učili vse svoje bližnje. 
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13 Ti možje so me počastili s svojim življenjem. Niso bili malikovalci, saj so že poznali duhovništvo; 

imeli so občutek ljubezni in usmiljenja do drugih, znali so sprejeti tujca na svojem podeželskem posestvu, 

v svojem domu pa so bili gostoljubni do utrujenega popotnika. Za vse so imeli pripravljeno dobro besedo 

in modre nasvete. 

14 Toda vsi ljudje niso razumeli, kako se pustiti voditi glasu vesti, saj je za to potrebna duhovnost, 

medtem ko je čutila mesa ne razumejo. Zato se je moral vaš Oče na različne načine razodeti med ljudmi, 

da bi jim razložil Zakon in razkril božanske nauke. 

15 Vi, Moje ljudstvo, ki poslušate to besedo v tretji dobi in ki ste še vedno ohranili nekaj semena, ki 

sem vam ga zaupal v preteklih časih, razumite, da morate očistiti svoje srce sebičnosti in materializma, da 

boste lahko dosegli srečen čas, ko boste spet dovolili, da bodo vaše življenje vodile smernice vaše vesti, 

kot so to počeli tisti razsvetljeni, kot je bil Abraham, iz katerega so izšli ljudje, ki so bili skozi stoletja 

varuhi Mojih razodetij. 

16 Ko bo prišel čas, da se Moja manifestacija v obliki, ki jo imate zdaj, konča, želim, da ste tako 

dobro opremljeni, da bo vsak duh ljudi, ki sestavljajo ta narod, zame kot tempelj, vsako srce kot svetišče, 

vsak dom kot oltar, patriarhalna hiša, gostoljubna in polna dobrodelnosti. Kako globok bo vaš mir. Kako 

pogumno bo vaše srce, da bo vzdržalo v vseh preizkušnjah. 

17 Takrat kruha ne bom blagoslovil samo jaz, ampak tudi vi, saj se ga boste naučili pripravljati z 

ljubeznijo, z vero in z mirom. 

18 Duhovna moč, s katero sem vas obdaril, ni nič drugega kot seme spiritualizacije. Resnično, povem 

vam, kdor goji to seme v svojem srcu in zanj skrbi z resnično ljubeznijo, ne bo postal žrtev kuge ali besa 

sproščenih sil narave, niti ga ne bodo utesnjujoče mučile materialne potrebe. 

19 Vendar ne smete čakati, da pridejo tisti dnevi. Ne, ljudje, s svojim poduhovljenjem boste med 

tistimi, ki s svojo molitvijo dosežejo Očetovo odpuščanje in ki razumejo, česa vsega je sposoben duh, ko 

se lahko dvigne nad blato, prah in umazanijo materializiranega in nečistega življenja. 

20 Učenci, ne pozabite, da duhovnost ne sme dopuščati nobenega fanatizma, malikovanja ali 

predsodkov, saj potem to ne bi bila več duhovnost. 

21 Kdor v srcu nosi iskrenost in si prizadeva, da bi me počastil z dejanji svojega življenja, ne 

potrebuje zunanjih kultov, da bi čutil, da je izpolnil zakone svojega Očeta in Gospoda. Po drugi strani pa 

vsakdo, ki v svojem srcu nosi nemir, ki ga v njem vzbuja vest, ki ga presoja, goreče išče zunanje kulte in 

obrede v lažnem prepričanju, da se bo z njimi lahko spravil s svojim Stvarnikom. 

22 Bodite preprosti kot rože in brez laži kot ptice, bodite prozorni kot zrak in bistri kot čista voda, 

potem boste dosegli čistost in vzvišenost, ki vam bo omogočila spoznati vso resnico, ki jo vsebuje 

življenje. 

23 Tisti, ki trdijo, da Moj nauk ogroža materialni napredek človeštva, se hudo motijo, kajti ko Jaz, 

Najvišji Učitelj, duhu pokažem pot do rešitve, govorim tudi razumu, razumu in celo čutom. Moj nauk vas 

ne navdihuje in poučuje le o duhovnem življenju, ampak prinaša luč v vsako znanost in vse človeške poti; 

saj moj nauk ni omejen le na to, da duše usmerja na pot v dom, ki je onkraj tega obstoja, ampak doseže 

tudi človekovo srce in ga navdihuje, da na tej zemlji živi prijazno, dostojanstveno in koristno življenje. 

24 Če sem vam v drugi dobi rekel, da moje kraljestvo ni od tega sveta, vam zdaj pravim, da tudi vaše 

ni od tega sveta, saj je ta zemeljski dom - kot že veste - za človeka le začasen. 

25 Učim vas resničnega življenja, ki nikoli ni temeljilo na materializmu. Zato se bodo gospodarji 

zemlje ponovno dvignili proti mojemu učenju. K vam prihajam s svojim večnim naukom, s svojim vedno 

obstoječim naukom, ki govori o ljubezni, resnici in pravičnosti. Vendar tega ne boste razumeli takoj. Svet 

me bo spet obsodil, to človeštvo mi bo spet naložilo križ na ramena. Vendar že vem, da mora moj nauk 

prestati vse te sovražnosti, da bo priznan in ljubljen. Vem, da bodo moji najbolj vztrajni preganjalci moji 

najbolj zvesti in nesebični sejalci, saj jim bom dal zelo velike dokaze svoje resnice. 

26 Nikodem, knez med duhovniki v drugi dobi - tisti, ki je iskal Jezusa, da bi se z njim pogovarjal o 

temah visoke modrosti ─ se bo v tem času ponovno pojavil, da bi na razumljiv način raziskoval Moje delo 

in se obrnil k Njemu. 

27 Savel, pozneje imenovan Pavel, ki je postal eden mojih največjih apostolov, potem ko me je kruto 

preganjal, se bo spet pojavil na moji poti in povsod bodo nastali moji novi učenci, nekateri goreči, drugi 

požrtvovalni. Sedanjost je zelo pomembna. Čas, o katerem vam govorim, je blizu. 
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28 Ali vam ta vojna idej, te bitke, ki ste jim zdaj priča, in ti dogodki, ki ste jim vsakodnevno priča, ne 

govorijo o nečem, kar prihaja, ali vam ne dajejo slutiti, da se vaša doba končuje in da se začenja širiti 

svetloba nove dobe? 

29 Želim le, da vi, priče moje besede v tem času, ostanete trdni v trenutkih preizkušnje, ki bodo pred 

vzpostavitvijo mojega zakona, mojega kraljestva med vami. Tedaj bom kot vihar, pod čigar silovitostjo se 

morajo zemlja in morja, na katerih živi in se giblje to človeštvo, speniti in začeti gibati v svojih globinah, 

da iz sebe izženejo vse, kar v sebi skrivajo nečistoče. 

30 Ne bojte se, ko se ti dogodki zgodijo. Razumite, da se je začel konec nekega obdobja in da je blizu 

začetek obdobja miru. 

31 Zloba, krivica, aroganca, suženjstvo, nevednost in zemeljsko nasilje bodo izginili, da bi naredili 

prostor za vzpostavitev kraljestva ljubezni, svetlobe in miru med ljudmi. Zato ne smete obupati, ne smete 

ugasniti svoje svetilke, tudi če se vam zdi, da je preizkušnja zelo težka in da je čaša, ki jo morate piti, zelo 

grenka. Nasprotno, takrat morate prižgati in oživiti plamen upanja, kot to stori vojak v hudi bitki, ko čuti, 

da je blizu premagovanja sovražnika in da je zmaga že na dosegu roke. 

32 Ko vidite, da vas obkrožajo sovražne množice, katerih jeziki bruhajo strup proti vam in katerih oči 

mečejo plamene sovraštva proti vam, ne dvomite v moje obljube. V teh trenutkih vam bom dal čutiti svojo 

pomirjujočo navzočnost in slišati svoj ljubeči glas, ki vam bo še enkrat rekel: "Jaz sem s teboj." 

33 Pogosto boste doživeli, kako se bo med temi množicami pojavilo srce, ki vas bo razumelo in vam 

bo kot ščit. Toda to boste dosegli le, če mi boste zaupali in verjeli. 

34 Spomnite se Daniela, tega zvestega preroka, ki je v Babiloniji tako odločno branil resnico samo 

Boga in ki sem ga rešil pred njegovimi sovražniki. 

35 Pred začetkom bitke še enkrat zalijte seme, ki ga je Večni posejal v duh ljudi. Naj srp moje 

pravičnosti izruva plevel in zorje polja, da bodo primerna za gojenje nauka ljubezni. 

36 Ljudem, ki so navezani na zemeljske dobrine, je treba omogočiti še nekaj trenutkov, da bodo 

popolnoma razočarani in da se bodo prepričali, da zlato, moč, nazivi in telesni užitki nikoli ne bodo dali 

miru in blaginje duši. 

37 Bliža se ura, ko bodo dela vsega človeštva presojana v luči vesti. Takrat se bodo učenjaki, teologi, 

znanstveniki, vladarji, bogataši in sodniki vprašali, kakšne duhovne, moralne ali materialne sadove so 

obrodili. Ko bodo videli, kako nepomembna je njihova žetev, se bodo mnogi vrnili k meni in spoznali, da 

jim je kljub slavi, ki so jo imeli na zemlji, manjkalo nekaj, kar bi zapolnilo praznino, v katero je padla 

njihova duša, ki se lahko hrani le s sadovi duhovnega življenja. 

38 Za te duše sem že pripravil oazo sredi puščave, saj vem, da so med svojim življenjem trkale od vrat 

do vrat in prehodile pot za potjo, nekatere v iskanju resnice, druge v iskanju moči in tretje v iskanju sreče. 

Toda na koncu poti, ki so jo prehodili na zemlji, so bili blizu temu, da bi vse zanikali; takrat jim bom 

razširil svoje roke, da se bodo spočili na mojih prsih. Jaz jih bom potolažil in jim pokazal, katera je prava 

pot, da bodo na njej našli polja, kjer bodo lahko posejali rodovitno seme svoje izkušnje. 

39 Oaza je duhovna in po vseh poteh puščave jo bodo dosegli ljudje vseh ras - nekateri izčrpani, drugi 

polni ran, sivi in prepoteni, mnogi pa s prazno potovalko, osramočeni zaradi neplodnosti boja, ki so se ga 

lotili. Tam bodo slišali moj glas in ga prepoznali ter vzkliknili: "To je Gospod." In v tem stavku se bo 

odražala ponižnost, s katero me bodo naposled iskali. Vsi bodo morali priti z lastnimi nogami, brez vozov, 

saj z njimi ne bi mogli prečkati puščave, in brez kamel, saj so te na dolgi poti že poginile od žeje. 

40 Toda ta ura neskončnega blagoslova, sprave in ponižnosti bo tudi ura božjega odpuščanja za 

"čedne sinove", ki so se končno vrnili v Očetovo hišo in hrepenijo po ljubečih rokah tistega, ki jim je dal 

življenje in dediščino. 

41 Danes sprejmite mojo besedo o ljubezni, odpuščanju in pravičnosti ter mi pokažite svoje srce. Ne 

poskušajte skriti svojih prestopkov, saj vem vse. Obljubili ste, da boste ljubili drug drugega, vendar še 

vedno čakam na vašo izpolnitev. Zaupal sem vam eno samo drevo, da ga negujete, vi pa mi ponujate 

različne sadove. Pripravil sem vas ponižne, predane in poslušne, da bi služili sočloveku, vendar tega 

semena ne najdem v vaših delih. 

42 Sin se ne ukloni staršem, žena se upre možu, bratje in sestre se odrečejo drug drugemu, vsi počnejo 

dejanja, ki razkrivajo ponos in nečimrnost, vsi se počutijo superiorne, jaz pa še naprej učim vse ljudi le 

ljubezni in miru. 
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43 Narodi so sklenili mir, a njihove besede ne kažejo ljubezni in dobrih namenov. Za navideznim 

mirom se skrivajo zamera, želja po maščevanju in čakanje na vojno. Kje je tisti, ki zna odpuščati, ki je 

svojo zadevo prepustil meni, da sodim? 

44 Človeško srce je otrdelo in ga ne pretrese bolečina otrok, stiska žensk ter tragična usoda 

mladeničev in moških, ki so bili brez milosti vrženi v vojno. Toda med njimi so bili tisti, ki so me ljubili in 

čutili ljubezen do soljudi, tisti, ki so znali moliti in delali dela usmiljenja. Obisk je bil za te narode zelo 

težak, njihova aroganca je bila kaznovana, sami uničujejo svoje bogastvo. Le bolečina jih bo upognila in 

spravila k pameti. Vsaki duši sem bil zelo blizu, da bi jo okrepil v preizkušnji, in tisti, ki so se pripravili, 

so čutili mojo navzočnost. 

45 Posledice vojne segajo vsepovsod in sejejo uničenje. Vsi, od majhnih domov do velikih narodov, 

ki niso bili pozorni, so se ujeli v njene mreže in ne vedo, kako bi se osvobodili tega jarma. 

46 Naučil sem vas, dal sem vam skrivnost miru: Ljubite me, ljubite drug drugega, navdihujte se v 

meni, izpolnite svoje dolžnosti, podredite se svoji usodi in imeli boste mir in blagoslove. 

47 Prejel sem pesem veselja tistih, ki so se po bitki vrnili na svoj dom, v svojo domovino. Sprejemam 

pa tudi bolečino mater, ki niso videle vrnitve sina, bolečino otrok, ki niso več videli očeta, in bolečino 

ženske, ki je postala vdova. Vse jih blagoslavljam. Naj Izrael pokaže svojo udeležbo v sočutju do teh 

ljudstev. To molitev, ki ste jo poslali za mir na svetu, boste še naprej molili in jo naredili za zaščitno 

pesem za vse narode. 

48 Duše, ki ste zapustile svoja telesa na zemlji, dosezite razsvetljenje. Spočel sem te. Zaupajte vame 

in vodeni boste v pravo življenje. Niste umrli, ker ima duša večno življenje. Vabim vas k resničnemu miru 

in pravičnosti. Jaz sem življenje in vam dajem kruh večnega življenja. Toda vidim vas lačne, ker niste 

razumeli, da je bistvo skrito v globini moje besede. Če jo gledate le površno, se z njo ne morete nahraniti. 

Vsebuje mojo ljubezen, to božansko bistvo, ki je življenje, veselje in mir za duha. 

49 Medtem ko vi ne preučujete moje besede, je v tem in drugih narodih veliko ljudi, ki čakajo na 

dobro novico, da bi izpolnili moje ukaze. Toda prišel bo dan, ko bodo med vami vstali dobri apostoli, ki 

bodo šli po deželah in narodih in oznanjali moj nauk. In govoril bom skozi njihov organ razumevanja, 

kakor sem govoril tistim, ki so mi sledili v drugi dobi. Naj bo vsak, ki tako dela, poln poguma in zaupanja 

vame. 

50 Ko naletite na ovire, storite kot Mojzes: ukazujte elementom, naj izpolnijo vašo nalogo, pa vas 

bodo rade volje ubogali. 

51 Če želite videti čudeže, se pripravite, vendar ne pričakujte, da vam bodo vsi verjeli. Povedal sem 

vam, da v tem času ne bodo vsi verjeli v mojo besedo. Potem prepusti zadevo meni in pojdi naprej. 

Spoznali me bodo, ko bodo v duhu. 

52 Spoštujte ideje in čustva, toda govorite, kot sem vas učil, z besedo, ki ne boli, in odstranite tančice, 

ki skrivajo mojo svetlobo pred dušami. 

53 Čas prebujenja vsakega duha je zaznamovan. Obljubljam vam, da me bo vsak, ki se bo pripravljal, 

videl v vsej moji slavi. 

54 Prosite in dano vam bo. Vse, kar si želite v ljubezni do soljudi, prosite od mene. Molite, združite 

svojo prošnjo s prošnjo potrebnih in izpolnil vam bom, za kar prosite. 

55 Svetloba moje besede bo bela obleka, ki vas bo vse pokrila. 

56 Iz ljubezni do vas sem prišel v oblaku, simbolu duhovnega, da bi se razodel vašemu duhu. Toda 

najprej se je moral ta svetlobni oblak naseli na organ uma nosilca glasu kot priprava na čas, ko se boš znal 

neposredno pogovarjati z menoj in bo tvoj duh tisti, na katerega se bo oblak spustil in naselil. 

57 Oblak sem izbral za simbol, da bi poosebljal moj prihod na svet v tretjem veku. 

58 Ali ni oblak glasnik, ki prehaja čez gore, doline in mesta? Ali ni ona tista, ki s svojim dežjem 

naredi polja rodovitna in daje blagodejno senco? Ali ne daje strele, ki napoveduje nevihto, in iskrivega 

žarka, ki pretresa? Zato sem za simbol izbral oblak, zato so moji apostoli razumeli pomen moje prisotnosti 

v "oblaku", ko so me zadnjič videli v duhu, in Roque Rojas v tem tretjem času, ko sem mu dal videti 

simbol, ki je bil znamenje mojega novega prihoda. 

59 Od takrat je ljudi, ki so se postopoma zbirali okoli moje manifestacije, obdajala nežna senca. Moja 

beseda je bila ploden dež na izsušena polja duhovnosti in žarek, ki se je ob vsakem oznanilu spustil na 

človeški organ razumevanja, je razprl temo vašega greha in nevednosti, vas pretresel v vseh vlaknih in 
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prebudil vašega duha. Kako strašen je bil za mnoge od vas vihar, ki se je sprožil v vaši duši, ko ste slišali 

mojo božansko besedo! 

60 Kakšno veličastnost in kakšno občudovanja vredno lepoto ste videli v viharju svetlobe, ki izvira iz 

moje Besede v trenutkih njenega razodevanja! Množice, preplavljene z občudovanjem, 

strahospoštovanjem in trepetom, molčijo in pustijo, da jih ta vihar ljubezni, pravičnosti in modrosti oblije 

in očisti. 

61 O ljubljeno ljudstvo, ki sem ga imenoval Izrael, ker vas postavljam za varuhe svojih sporočil in 

razodetij, kdaj se boste naučili pravilno izgovarjati in razlagati mojo besedo? 

62 Obljubo, da se bom vrnil, ki sem jo dal v drugi dobi, sem izpolnil. Apostoli so me v Betaniji videli, 

kako sem se iz zemlje povzpel v neskončnost, vi pa ste me videli, kako sem se iz neskončnosti vrnil v vaša 

srca. Ali ne vidite v tem podobnosti z oblaki, ki se dvignejo z morja in se dvignejo, da bi izlili svoj 

blagodejni dež na druge kraje, kjer ga kličejo žejna polja? 

63 Vaša bolečina me je pritegnila, moj Duh je začutil, da ga prosite, in jaz sem v oblaku ljubezni in 

pravičnosti pritekel, da bi ljudi obsijal s svojim usmiljenjem. 

64 Vsi narodi me ne kličejo in zelo malo je src, ki me pričakujejo. Duhovni oblak bo prišel in kot 

plašč miru varoval ljudstva, ki ga prosijo in pričakujejo. Vse tiste, ki skušajo potešiti žejo duše z užitki 

tega sveta, bo oblak presenetil z bleskom in grom nevihte jih bo napolnil s strahom, saj se bodo takrat 

spomnili, da obstaja Božja pravičnost in da je vsak človek nosilec duha, ki mora pred Bogom odgovarjati 

za vsa svoja dela. 

65 Oblak ljubezni, svetlobe, usmiljenja in pravičnosti je tudi ogromna legija duhov, Mojih 

služabnikov, duhov svetlobe, ki živijo, da bi izpolnili Moje namene in se množili v vesolju, ter opravljajo 

svojo nalogo medsebojne ljubezni v popolni harmoniji. Božanska zapoved, vrhovno načelo, ki sem ga 

razkril svetu v drugi dobi, namreč ni bilo namenjeno samo ljudem - ta maksima je zakon, ki vlada vsem 

obstoječim duhovom. 

66 Preljubi ljudje: Na tem oblaku svetlobe, ki je duhovna velika moč ljubezni in bratstva med vsemi 

svetovi, sem v tem tretjem obdobju prišel s svojim žarkom in vam prinesel novo sporočilo modrosti, 

neskončno tolažbo za vaše bolečine in luč, ki vam bo služila kot vodilo pri iskanju pozabljene poti, da 

boste, ko jo boste odkrili, prišli k meni - korak za korakom, od zasluge do zasluge, zavestno in vztrajno v 

prizadevanju za svojo duhovno popolnost. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 138  
1 Dragi učenci, vsak trenutek, ki mine v vašem življenju, je korak, ki vas približa vašemu Očetu. 

Počasi, korak za korakom, stopate po poti, ki vodi v kraljestvo svetlobe. 

2 Postopoma se približujete času, ko boste razumeli, kako dati duhovnemu, kar mu pripada, in svetu, 

kar mu pripada, času prave molitve, čaščenja Boga brez fanatizma, ko boste znali moliti pred vsakim 

podvigom, ko boste bedeli nad tem, kar vam je bilo zaupano. 

3 Kako bo človek lahko zašel s poti, če bo v molitvi prosil Očeta, preden bo izpolnil njegovo voljo? 

Človek, ki zna moliti, živi v povezanosti z Bogom, se zaveda vrednosti koristi, ki jih prejema od svojega 

Očeta, in hkrati razume pomen ali namen preizkušenj, ki jih doživlja. 

4 Človek, ki moli k Bogu, je poduhovljena oseba, ki pred očmi nima temnega traku in ki je sposobna 

v sebi in zunaj sebe odkrivati neznane svetove, neznane vidike življenja, spoznanja in resnice, ki obdajajo 

življenja ljudi, ne da bi se jih ti zavedali. 

5 Tisti, ki jim uspe odkriti to pot, se ne morejo ustaviti, saj so se jim prebudila čutila in njihove 

duhovne sposobnosti so postale občutljive. Danes slišijo glasove narave, jutri bodo lahko zaznali sporočila 

duhovnega kraljestva, pozneje bodo slišali glas svojega Gospoda v povezavi med duhom in duhom, ki je 

sad ljubezni med Očetom in njegovimi otroki. 

6 Ljudje, ne zavidajte tem nosilcem glasu, po katerih se razodevam, kajti če se boste resno telesno in 

duhovno pripravili, jih boste po koncu te manifestacije presegli. 

7 Čas čudežev, preizkušenj in izrednih dogodkov je sedanji čas, rezerviran za to ljudstvo, priče 

mojega razodetja v tej tretji dobi. 

8 Še nisem izrekel svoje zadnje besede, to je, dal svojih zadnjih naukov, v katerih vam bom še vedno 

razkril mnoge skrivnosti. Moja volja in moji odloki pa so zapisani v zavesti vsega tega ljudstva, da bi 

lahko v celoti spoznali, kako se bo končala moja manifestacija. 

9 Razumeti morate, da sem vas naučil vsega, kar morate vedeti, da boste lahko vstopili v svetove in 

domove, ki vas čakajo. Tako kot se je morala vaša duša pripraviti v prejšnji sferi, v kateri je živela, da se 

je lahko utelesila in živela na zemlji, tako se mora pripraviti tudi na vrnitev v sfero onstranstva, ki jo je 

zapustila, četudi gre v domove, ki so boljši v ljubezni, čistosti in modrosti. 

10 Ne dvomite v mojo besedo. V prvi dobi sem izpolnil svojo obljubo, da bom osvobodil Izrael iz 

egiptovske sužnosti, ki je pomenila malikovanje in temo, ter vas popeljal v Kanaan, deželo svobode in 

čaščenja živega Boga. Tam vam je bil napovedan moj prihod kot človek in prerokba se je besedo za 

besedo izpolnila v Kristusu. Jaz, Mojster, ki sem živel v Jezusu in vas v njem ljubil, sem svetu obljubil, da 

mu bom spregovoril v nekem drugem času in se mu razodel v duhu. In tu je izpolnitev moje obljube. 

11 Danes vam sporočam, da sem za vašega duha rezerviral čudovita območja, bivališča, duhovne 

domove, kjer boste našli pravo svobodo, da ljubite, delate dobro in širite mojo luč. Ali lahko v to dvomite, 

potem ko sem vam izpolnil svoje prejšnje obljube? 

12 Vedite, da veliki duhovi večno delujejo v mojem delu. Elija, ki je namenjen, da učencem oznani 

prihod Učitelja, je luč, ki se prebija skozi duše in se spušča k tistim, ki so zašli s poti, k tistim, ki spijo ali 

katerih vera v duhovno življenje je zamrla, da bi jih obdal z ognjem ljubezni, ki izžareva iz njega, z 

ognjem, ki je vera, izkoreninjenje zla in očiščenje. Njegov glas odmeva v vseh narodih, njegov očiščevalni 

ogenj napreduje in uničuje plevel. Res je, da očiščevanje na svoji poti pušča sled bolečine, vendar kmalu 

pride božanska tolažba, utelešena v Mariji, ki vlije svoj zdravilni balzam v vsako jokajoče srce, v vsako 

bitje, ki ga muči bolečina. 

13 Prišel bom in preiskal srce za srcem, da bi ljudje slišali moj božanski klic in jim rekel le: "Hodite 

za menoj!" 

14 Tolažim vas v vaših preizkušnjah in vam govorim: Ko je kelih v tvojih ustih zelo grenak, reči 

svojemu Očetu, ki prebiva v nebesih, kakor je storil Jezus v vrtu Getsemani: "Oče, če je mogoče, da mi 

odvzameš ta kelih, stori to; predvsem pa naj se zgodi tvoja volja in ne moja." 

15 Če boste tako molili in bdeli, bom zadržal angela, ki se vam bo približal, da bi vam izročil kelih 

preizkušnje. Če pa je Božja volja, da jo spijete, bom z vami in vam bom dal moč, da zmagovito opravite 

preizkus. Ne pozabite, da je za tistega, ki trpi in me blagoslavlja, mnogim prizaneseno. Zdaj boste lahko 
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razumeli, zakaj tisti, ki so brez greha, v sebi nosijo bolečino, saj so vredni, da pomagajo oprati madeže 

svojih soljudi. 

16 Moja želja ni bila, da bi človek na zemlji trpel bolečine. Ker pa so tako želeli, od prvega človeka 

do danes, nosite svoje breme s potrpežljivostjo in ljubeznijo ter mi ponižno darujte svoje trpljenje. Vaša 

bolečina bo obrodila sadove v vas in tudi v nekaterih vaših bližnjih. 

17 Koliko so ljudje tega sveta trpeli zaman! Koliko so jokali, ne da bi prejeli nagrado in ne da bi 

poželi seme! Tisti, ki so znali potrpežljivo nositi svoj križ - ko je prišel zadnji trenutek in so mislili, da so 

v breznu -, pa so odprli oči svojega duha in se zagledali na vrhu gore. 

18 Človeštva ne bo rešila kri, ki ste jo prelili v bratomornih vojnah. Vaša molitev, polna ljubezni in 

usmiljenja, ter vaše kreposti bodo naredile vaše soljudi vredne, da bodo občutili moj mir. 

19 Ne razglašajte glasno, da je ta mir, ki so ga sklenili narodi, pravi. Spremljajte in molite, da bo mir 

rasel na temeljih duhovne in človeške ljubezni in ne na temeljih strahu ali smrtne grožnje. 

20 Ta lažni mir, ki ga je ustvaril človek, je kot grad, zgrajen na morskem pesku, ki se bo kmalu zrušil, 

ko ga bodo zajeli valovi, ki jih bo raznesel veter. 

21 Jaz, Duh miru, sem ga ponudil ljudem in jim po vesti povedal: Tukaj sem, ljubite se med seboj in 

rešeni boste. 

22 Ljudje hočejo še naprej živeti v otroštvu, nočejo odrasti, saj po tako dolgem življenju na zemlji, ki 

so jo zalivali s krvjo in solzami, še vedno ne razumejo, kako se žanje sad izkušenj, zato še vedno ne vedo, 

kaj pomeni mir duha. Njihova srca so otrdela, zato v njih ne odmeva najplemenitejše čustvo, ki je 

dobrodelnost. Zato je kelih trpljenja čutiti v vsakem od mojih otrok. 

23 Vsa bolečina, ki so jo povzročili ljudje, se bo zbrala v enem samem kelihu, ki ga bodo pili krivci. 

Tako se bodo njihovi umirjeni možgani prebudili. Takrat boste videli, kako spoštovani in vplivni ljudje 

zaradi nepredvidenih dogodkov zapustijo svoje položaje ali svoje ljudi in se skrijejo z dušo, ki jo razdira 

kesanje. Drugi bodo čutili, da sta njihov razum in sposobnost govora zmedena. 

24 Kaj pravite na vse to? Se že počutite pripravljene, da boste iskali ljudi, ki so se izgubili v spletkah 

svojega življenja? 

25 pomislite, v kako kratkem času narodi pripravijo vojno in iz vsakega človeka naredijo vojaka, 

medtem ko vas od leta 1866 pripravljam, da postanete vojaki te zadeve, in še vedno ne vidim nobenega od 

svojih otrok popolnoma pripravljenega. 

26 Tokrat je drugačen od prvega in drugega. Danes živite v kaosu sproščenih vidnih in nevidnih 

elementov. Gorje tistemu, ki ni buden, ker bo poražen, in tisti, ki je opremljen, se mora boriti! 

27 Opazuje vas na tisoče nevidnih oči; nekatere vas na vaši poti zasačijo in uničijo, druge vas 

varujejo. 

28 Razdvojenost raste in se širi med ljudmi in narodi, prodira v srca in družine. 

29 Morala se izrodi, moški, ženske in otroci pa se navadijo na pokvarjenost. 

30 Ob vseh teh sramotah si ne zakrivajte oči in ne zatiskajte ušes, kajti če je vaše srce obupano, ne bo 

usmiljeno, da bi dajalo ljubezen in izkazovalo usmiljenje ter tako pričalo o mojem delu med sočlovekom. 

31 Seveda moram videti vse, ker te ljubim, toda ko te bom presodil, te bom rešil. 

32 Prihajajo časi največje grenkobe. Takrat vas namreč pripravljam, da ne boste rekli, da vam Mojster 

ni govoril preroško. Če ste opremljeni za ta čas, boste dobro preživeli vsako situacijo. 

33 Po svojih poslancih bom vzpostavil mir med ljudmi. Kako boste vzpostavili mir na svetu s 

sovraštvom, težnjo po moči in strahom? Pred tem pa bo ogenj gorel, vode bodo očistile in sneg bo očistil. 

34 Učenci, bodite močni, da se boste uprli neveri ljudi, da vas preganjanje, obrekovanje ali napadi ne 

bi spravili v obup. Moja beseda bo povzročila, da se bo človekov duh zatresel. Teolog se bo počutil 

prisiljenega dvomiti o svoji znanosti, filozof se bo spraševal o svojih največjih učiteljih in vsaka sekta ali 

verska skupnost bo globoko pretresena zaradi mojih novih razodetij. Takrat se bo razvnel boj idej; medtem 

ko se bodo nekateri prebudili v resnici, bodo drugi želeli vztrajati pri svojem fanatizmu in tradiciji ter se 

bodo borili drug proti drugemu. Sredi te bitke se bo slišal glas mojih otrok, ki bo strastno vzburjenim 

množicam rekel: Ne delajte iz sadov življenja kosti spora. 

35 Zdaj se še čutite majhni in šibki, toda jutri boste močni in me boste ljubili v resnici, saj vam bom 

razkril, česar teologi ne bodo mogli odkriti, in razumeli boste, česar učenjaki ne bodo mogli razumeti. Pa 
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ne zato, ker bi bili večji ali bolj ljubljeni od drugih, ampak zato, ker ste od prve dobe znali odpreti svoje 

srce kot tabernakelj, v katerega sem v vsakem času položil Zakon, Modrost in Razodetje. 

36 V prvi dobi ste poznali simbole: tabernakelj ali svetišče, v katerem je bila skrinja zaveze, ki je 

vsebovala tablice zakona. Ko so ti simboli izpolnili svoj namen, jih je Moja volja umaknila z zemlje; 

umaknili so jih izpred oči ljudi, da svet ne bi zapadel v malikovanje, toda pomen ali bistvo teh lekcij je 

ostalo zapisano v zavesti Mojih služabnikov. V drugi dobi, ko je bila Kristusova žrtev dokončana, sem 

poskrbel, da je izginil največji simbol krščanstva: križ, trnjeva krona, kelih in vse, kar bi lahko postalo 

predmet fanatičnega čaščenja človeštva. 

37 V tem tretjem času sem se pojavil v tabernaklju vašega duha, da bi tam v skrinji zaveze shranil 

svoja nova razodetja. 

38 V tistem času ste prišli v Očetovo hišo kot "čedni sinovi" in rekel sem vam: "Glejte, v vaši 

odsotnosti so se vaši mlajši bratje in sestre razkropili in jaz sem ostal sam v svoji sobi in pri svoji mizi. 

Ljudje so se v svoji nehvaležnosti razdelili in mnogi so zanikali svojega Očeta. Toda danes vam vračam 

vaše bogastvo, hranim vas, da boste lahko šli iskat tiste, ki so za vami zašli, in jih pripeljali v mojo 

navzočnost. Potem boste imeli mir. 

39 Ne krivim vašega materialnega bitja za bratomorno vojno, ki je razplamtela človeštvo, niti za 

nesoglasja, ki še vedno obstajajo med Izraelci. Na vašega duha se naslavljam, ker so na njem razprtije in 

delitve, ki jih plemena tega ljudstva trpijo v svojem naročju od dneva, ko so Jakobovi otroci z bolečino 

napolnili očetovo srce, ko so mu povedali, da so divje zveri v puščavi požrle Jožefa, čeprav so ga prodali 

trgovcem. 

40 Od takrat je to zlo seme kalilo v srcu tega ljudstva, ki ima danes pred sabo nov čas, da počasti 

svojega Gospoda z izpolnjevanjem zakona o ljubezni do sočloveka ne glede na raso ali jezik ter da postane 

odrešitev in blagoslov za vse narode na zemlji. 

41 Ime "Izrael" vam je dal vaš Oče, vendar je to duhovno ime. Podal sem vam velika razodetja in vam 

zagotovil moč, da se ne boste počutili nevredne, ko vas bom tako imenoval. 

42 Iščem tvojega duha, kot sem to počel vedno. 

43 Moj nauk vam kaže popolno, duhovno in čisto spoštovanje Očeta, kajti duh človeštva je, ne da bi 

se tega zavedal, prišel na prag Gospodovega templja, kamor bo vstopil, da bi začutil Mojo navzočnost, 

slišal Moj glas po svoji vesti in me zagledal v svetlobi, ki se spušča na njegov um. 

44 Praznina, ki jo ljudje v tem času čutijo v različnih verskih skupnostih, je posledica tega, da duh 

hrepeni po duhovnosti in žeji po njej. Obredi in tradicije mu ne zadostujejo; hrepeni po spoznavanju moje 

resnice. 

45 V najglobljem razumu mnogih ljudi odkrivam notranji boj med duhom in materijo. Želi preseči 

razkošje obrednega kulta in odkriti lepoto duhovnega. Prižgal sem to luč, ki vas razsvetljuje in vznemirja. 

Jaz sem tisti glas, ki vas kliče. Nihče ni mogel pojasniti vaše tesnobe in razumeti vašega notranjega boja. 

Samo jaz, ki prodiram v tvoje srce, poznam tvoje hrepenenje in tvojo žejo. Jaz sem tudi tisti, ki vam 

pokažem pot, po kateri morate iti, da bi našli, kar iščete. 

46 Koliko tistih, ki me poslušajo, je bilo grajanih, napačno presojanih ali ranjenih v najbolj 

plemenitem delu duše, ker so bili iskreni in so nekomu zaupali svoja čustva! 

47 Vi, ki poslušate moje besede, me sprašujete, zakaj sem prišel k najbolj nepomembnim in 

grešnikom, da bi prek njih razodel nauk svojega Duha; na to vam odgovarjam: Ravnam tako kot vi, ko ste 

starši na zemlji. Več pozornosti in skrbi posvečate tistemu izmed svojih otrok, ki je najšibkejši, najbolj 

bolan ali tisti, ki mu grozi, da bo zašel s poti. 

48 Če ljudje to počnejo - česa naj vaš nebeški Oče ne bi storil za svoje otroke? 

49 Med vami se je luč moje besede pojavila kot oaza v duhovni puščavi tega človeštva, da bi se ji 

lahko približali vsi popotniki, ki iščejo vodo in mir Duha. 

50 Potrebno je, da ta nauk doseže vse ljudi. V temo zmedenosti, nevednosti in arogance, ki mislijo, da 

vedo vse, bo vnesla svetlobo. 

51 Moja beseda bo spravila duha s snovjo, saj je med njima dolgo vladalo sovraštvo, in spoznali 

boste, da je vaše telo, ki ste ga imeli za oviro in skušnjavo pri razvoju duha, lahko najboljše orodje za 

izpolnjevanje vaših nalog na zemlji. 
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52 Umijte svojo dušo in svoje telo v poplavi svetlobe, ki vas preveva v tem tretjem obdobju, da boste 

razumeli moja navodila. Kdor je čist, lahko prodre v tisto, kar je bilo prej skrivnost, saj ga kesanje ne 

ustavi na poti. 

53 Pred menoj, pred katerim ne morete ničesar ponarediti ali skriti, izpovedujte, kar nosite v svojih 

srcih, in po svoji vesti boste občutili moje božje odpuščanje. Dostojanstvo bo vaše oblačilo, s katerim se 

ne boste sramovali pred nobenim človekom, ki se mu boste predstavili, ne glede na to, kako velik je, pa 

naj bo po moči ali znanju. 

54 Posejte moje seme ljubezni. Ste na zemlji, ki je tudi učiteljica ljudi in vas uči, da se vam vse, kar 

sejete na njej, vrne pomnoženo, kot dokaz hvaležnosti in ljubezni. 

55 Takšen je tudi duh vašega Očeta. To je najvišje in božansko plačilo. Toda vaše seme mora biti 

vedno dobro in čisto, da ga boste lahko poželi pomnoženo z dobrimi sadovi. Da bi tvoja duša, ki se je na 

svoji poti umazala z grehom, prišla v Božje naročje čista, mora iti skozi mnogo stvari in se očistiti, saj 

mora priti k Očetu brez najmanjše sledi zla ali najmanjše sence svojih preteklih nepopolnosti. 

56 Če je na zemlji bogokletno govorila o Bogu, se bo iz nje razlegla le pesem ljubezni, ko se bo 

približala Stvarniku. 

57 Duša, kako dolgo me boš pustila čakati na svoj prihod na vrh gore? 

58 Tam, kjer sem se povzpel s križa, vas pričakujem. 

59 Počasi se približujete. Osvoboditi se je bilo treba tako, da ste se najprej znebili svojih zemeljskih 

dobrin, saj so me te oropale vaše duše. 

60 Pridite k meni na gostijo, ki vam jo je pripravil vaš Oče, da boste na njej prejeli nauke, ki vam 

pripadajo in so vaša dediščina. 

61 Resno pomislite na generacije, ki bodo prišle za vami, pomislite na svoje otroke. Tako kot ste jim 

dali fizično bitje, ste jim dolžni dati tudi duhovno življenje, ki je vera, krepost in duhovnost. 

62 Ko svetim svojo luč nad svojim ljubljenim ljudstvom, se spuščam k vam, da bi vam prinesel mir 

svojega Duha. Majhno število vas je, a vaša ljubezen do mene je velika. 

63 Zdaj me poslušajte prek glasoslovca, saj še ne morete neposredno prejeti božanskega navdiha. 

64 Najprej sem moral ta telesa pripraviti, da so lahko vibracije mojih misli čim bolj zvesto sprejemala 

in jih prenašala na poslušalce. Upoštevajte, da vam, ko govorijo, pojasnijo, da niso oni tisti, ki vam dajejo 

navodila; njihov glas vam je povedal: Jaz sem Božanski Učitelj, ki vam govori. 

65 Oblika mojega oznanila se bo lahko spreminjala, toda duhovno bistvo mojega nauka je enako: 

absolutno, nespremenljivo, zunaj časa in prostora. Neskončno je večno. 

66 Le z ljubeznijo svojega duha boste uspeli razumeti ta nauk. Zakaj? Ker je popolnoma vpet v 

duhovno, v svoje bistvo, ki je večnost. 

67 Če človek ne pokaže zanimanja za spoznavanje samega sebe, zavlačuje svoj razvoj navzgor in 

razumevanje tistega, kar hrani večno življenje, in to je razlog, zakaj ni mogel uresničiti svojega največjega 

dela. 

68 Rodili ste se v meni. Od Očeta ste prejeli duhovno in materialno življenje. V prenesenem pomenu 

vam lahko povem, da sem se istočasno, ko ste se vi rodili v meni, jaz rodil v vas. 

69 Rojen sem v vaši vesti, rastem v vašem razvoju in se popolnoma razodevam v vaših delih ljubezni, 

da boste z veseljem rekli: Gospod je z menoj. 

70 Pripravljam vas kot majhne otroke, saj se bliža ura, ko bo zvon veselo zazvonil za zmago in 

radostno oznanil duhovno prebujenje človeštva. 

71 Poslušajte me v tišini in v tišini premišljujte, o ljudstvo. Čaka vas jutri, to je pot, ki jo morate 

prehoditi, da bi me dosegli. Ker pa vas je že razsvetlila svetloba mojih navodil, se boste lahko vodili po 

tem, kar ste se naučili in razumeli. Trkajte na moja vrata, jaz sem edini, ki jih odpira, jaz sem Mojster, ki 

razkriva. Prosite, prosite in dano vam bo. 

72 V puščavi dolge življenjske poti je Kristus oaza. Vendar je treba imeti vero, da ga boste znali najti 

v urah osamljenosti ali strahu. 

73 Naučil sem vas samoodrekanja in odrekanja vsem lažnim slavi sveta. Toda mnogi tega nauka niso 

mogli razumeti, saj se jim zdi nemogoče predstavljati si življenje brez razkošja, brez užitkov in brez 

bogastva. Toda v tem času, polnem bolečine, in z izkušnjami, pridobljenimi v lekcijah življenja, se bodo 



U 138 

145 

sami od sebe prebudili v luči resnice. Kako veliko bo začudenje človeštva, ko bo spoznalo, da če se 

osvobodi materialnega in se preprosto loči od odvečnega, bo v sebi začutilo, kako novo bitje prihaja v 

novo življenje. 

74 Preljubi učenci, med katere sam štejem tiste, ki so prišli zadnji: Po mojem odhodu bodo mojo 

navzočnost občutili le tisti, ki so se pripravili. Nekateri so ravnodušni, ko vam govorim o tem, ker menijo, 

da bodo do takrat minila leta. Ta čas bo kot trenutek. Opravil bom svojo nalogo Učitelja, toda ko se bo 

moj žarek konec leta 1950 zadnjič spustil, ne bom nikoli več uporabil človeškega organa razumevanja, da 

bi se razkril v tej obliki. Zaupajte mi, učenci, saj bom izpolnil svojo besedo, ki sem vam jo dal, da vas ne 

bom pustil same. Dal vam bom čutiti svojo navzočnost, navdihoval vas bom, tolažil vas bom. Pazite zdaj 

in pazite pozneje, da vas nikoli ne bo nihče presenetil: da vas bo našel budne tisti, ki vas na skrivaj skuša 

oropati dediščine, ali celo bolnik, ki vas sredi noči pokliče v svojo posteljo, da bi mu dali balzam vaše 

ljubezni. 

75 Z veliko jasnostjo sem vam govoril, da me boste razumeli. Toda zaradi vas sem že nekaj časa 

premikal svojo besedo na materialni ravni, ker ste še vedno premalo duhovno razviti, da bi me razumeli. 

Ko pa se bo približal moj odhod, bo imela moja beseda na ustnicah nosilcev glasu višji duhovni pomen. 

76 Kolikor Moj nauk daje še večja razodetja, si morate prizadevati, da popravite svoje napake, 

prenovite svoja življenja in se ločite od vsake razvade in vsakega slabega nagnjenja. Če ste postali čisti v 

srcu in govorite o mojem delu, vam je treba verjeti in vas imeti za Jezusove učence, ki resnično oznanjajo 

njegov nauk z zgledom in deli ljubezni. To je oblačilo milosti, ki ga morate vedno nositi in po katerem se 

lahko razlikujete od svojih soljudi. 

77 Razširite se po zemlji kot preroki moje božanskosti, prebudite zaspano človeštvo in mu oznanite, 

da se je pravica približala. Povejte ji, da je bila Sodoma opozorjena, vendar ni poslušala Božjega preroka, 

zato je neizprosno prišel dan njene obsodbe. 

78 Naravne sile samo čakajo na uro, da se bodo sprostile v svetu ter očistile in prečistile zemljo. Bolj 

ko je narod grešen in aroganten, hujša bo moja pravica nad njim. 

79 Srce tega človeštva je trdo in gluho. Potrebno bo, da ga doleti čaša grenkobe, da bo slišal glas 

vesti, glas zakona in božje pravičnosti. Vse bo zaradi odrešenja in večnega življenja duš. Iščem jih. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 139  
(od leta 1945) 

1 Dobrodošli, člani mojega ljudstva, saj ste znali prenašati viharje in preizkušnje s potrpežljivostjo in 

zbranostjo. Videl sem vas moliti in bdeti v težkih urah, slišal pa sem vas tudi blagoslavljati mojo voljo, ko 

vas je doletelo trpljenje. Nato sem nagradil vašo vero in dobro voljo ter vam poslal svoj mir, ker ste bili 

čoln, ki je prestal nevihto, ne da bi se prevrnil. 

2 Blagoslavljam tudi tiste, ki pozabijo na svoje trpljenje in "skrbijo" za mir na svetu ali obiskujejo 

bolnike na postelji bolečin, saj teh zaslug ne bom pustil brez nagrade. 

3 Med to vojno, v kateri je živel svet, ste bili dan za dnem združeni v molitvi in resnici na ljubo vam 

povem, da nisem nehal delati številnih čudežev med vašimi soljudmi, za katere me tako zelo prosite. Ne 

dovolite, da bi vaša molitev postala šibka, o moje ljudstvo. Povem vam, da "post" še ni končan, čeprav 

narodi pravijo, da se je vojna končala. Ne, Izrael, dokler mir med narodi ne bo temeljil na medsebojni 

ljubezni, moraš še naprej bdeti in moliti ter pridobivati srca za to delo miru in bratstva. 

4 Kmalu boste spoznali, da je bil ta mir, o katerem govorijo sedanji ljudje, lažen, da je prinesel le 

premirje sredi njihovega nečloveškega boja, da bi kasneje nadaljevali svoje uničevalno delo. 

5 Po svetu so razpršeni tisti, ki imajo nalogo, da molijo in skrbijo za mir človeštva. Med njimi je 

moje ljudstvo, ki ga poučujem s svojo besedo. Vsi imate dolžnost, da v srcih ljudi, ki so vaši bratje in 

sestre, zgradite tempelj duhovnosti, svetišče miru. Ko se bo to duhovno svetišče povzpelo v nebeške 

višave in bodo ljudje v njem našli neposredno povezavo s svojim Gospodom, boste lahko rekli, da ste na 

svetu posejali seme, ki sem vam ga zaupal v tem času. 

6 Ljudje, okrepite se v moji besedi in zaupajte, da vam bo vaša vest povedala, ali je to, kar počnete, v 

skladu z mojim naukom. Molite, da bi se vaš duh in um trudila pregnati vojno. Ne postanite obupani, da ne 

bi njegov vpliv zmedel vašega razuma ali čustev. 

7 Ko kdo od vas moli, se ne zaveda, kaj dosega s svojimi mislimi v duhovnem; zato ko molite za 

soljudi - za ljudstva, ki se uničujejo v vojni -, morate vedeti, da v teh trenutkih tudi duh vodi miselni boj 

proti zlu in da se vaš meč, ki je mir, razum, pravičnost in želja po dobrem zanje, spopada z orožjem vojske 

maščevanja, arogance. 

8 To bo čas, ko se bodo ljudje začeli zavedati moči molitve. Da bi imela molitev resnično moč in 

svetlobo, jo morate k meni pošiljati z ljubeznijo. 

9 Ne govorim o tem, da bi svojemu bližnjemu poslali misel s slabimi nameni, saj vam nikoli nisem 

dal orožja, da bi ga uporabljali v nepoštene namene, saj ko vas zaslepi ambicija ali sovraštvo, izkoristite 

tisto, kar vam je najbolj sveto, in se z njim poškodujete ali celo ubijete. Navdihujem vas za pravi boj proti 

zlu in vam razkrivam, katero je najmočnejše in nepremagljivo orožje, da boste lahko zmagali. Zato vam 

svetujem, da najprej očistite svoje srce in se nato dvignete k meni, kjer se boste napolnili z lučjo in močjo, 

nato pa svoje misli kot blisk svetlobe poslali med narode brez miru in med ljudi brez upanja. 

10 Sprejmi mojo milost, o ljudje. Moški in ženske, za katere so bili zadnji časi zelo kruti, domovi, ki 

jih je prizadela bolečina, začutite moj mir tam, kjer se je vsakdanji kruh spremenil v grenkobo, začutite 

nežnost mojega maziljenja. 

11 Danes se morajo ljudje trdo boriti za preživetje. Oče pa vam pravi: Potrojil bom vašo moč, da ne 

boste izgubili poguma. 

12 V mladih vzbudite ljubezen do bližnjega, dajte jim velike in plemenite ideale, kajti mladi se bodo 

jutri borili za obstoj, v katerem bodo sijali pravičnost, ljubezen in sveta svoboda duha. Pripravite se, kajti 

velika bitka, o kateri govorijo prerokbe, še ni prišla. 

13 Upoštevajte, da večji ko je razvoj, ki ga doseže človeštvo, večje je orožje, s katerim računa v 

svojem boju. Ne spite, ljubljeno ljudstvo, in bodite pripravljeni delati za mojo stvar. 

14 Bliža se nova "vojna". V njej bodo sodelovale vse človekove sposobnosti in moči, zato je nujno, da 

otroci tega ljudstva, ki jim bo dano živeti v tej preizkušnji, vedo, kako jo prestati s svojim merilom resnice 

in pustiti globoko sled duhovnosti. 

15 Znanstveniki, teologi, učenjaki, filozofi - vsi se bodo pripravili na veliko bitko, v kateri bosta laž in 

zlo uničena, dobro in resnično pa bosta zmagala. 
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16 Velika bo zmeda med ljudmi, preden jih bo doseglo razsvetljenje: med ljudmi bodo namreč 

nekateri, ki so imeli veliko vero, a jo bodo izgubili, drugi bodo spremenili svoje prepričanje, tretji bodo 

hodili od vrat do vrat, od vere do vere in iskali resnico za svojega duha. Potrebno je prehoditi celotno pot, 

da bi iz duš pregnali vse zlo in izginili iz src. 

17 Videli boste moške in ženske, ki se bodo pojavljali na ulicah, v mestih in vaseh ter se javno 

razglašali za Božje glasnike in trdili, da so preroki ali Božji glasniki. Toda še danes vam pravim, da bodite 

pozorni, da jih boste prepoznali po njihovih delih. Nikoli ne govorite, da ste preroki, vidci ali apostoli, 

ampak vedno pričujte o moji milosti s svojimi deli, o vsem, kar sem vam zaupal, in o nauku, ki sem vam 

ga položil v srce. Takrat ne bodo več vaše ustnice tiste, ki bodo povedale, ali ste moji preroki, apostoli ali 

učenci - vaši soljudje bodo to povedali zaradi del, ki jih bodo videli, da jih opravljate. Ponovno vam 

povem, da ostanite v molitvi, dokler ne boste videli, da se med narode vrne mir in v vse domove sveta 

veselje. 

18 V tej dobi se duh vašega Očeta predstavi, ko sliši vaš klic. Poslušajte mojo besedo, ki je hrana za 

vašega duha. Od dneva, ko se bo moja beseda končala, si boste pomagali, kot ste to počeli doslej, potem 

pa se boste, kot ptice, ko vzletijo, naučili zamahniti s krili in postali bolj samostojni. Potem se boste zaradi 

svojega duhovnega vzpona lahko obrnili name, da bi prejeli navdih in mir. 

19 Pazi, ne pusti, da se spanec polasti tvojega srca in osvoji tvojega duha, kajti čas teče in prišel bo 

dan, ko se boš prebudil in jokal zaradi izgubljenega časa. Potem boste želeli nadomestiti te neizkoriščene 

trenutke in priložnosti, vendar tega ne boste mogli storiti, kajti medtem ko bodo nekateri v starosti, bodo 

drugi v duhu v onstranstvu. Potem boste prosili Očeta za usmiljenje in milost, ne da bi se zavedali, da ste 

bili vi sami tisti, ki niste bili ne usmiljeni ne milostni do svoje duše. 

20 Bodite usmiljeni do soljudi, kar je enako, kot če bi bili usmiljeni do sebe. Če te naloge ne boš 

izpolnil, boš prvi jokal, ker boš videl, da bo tvoja roka, ki je bila polna darov, prazna, da bo izginil 

zdravilni balzam, s katerim si ozdravljal bolnike, in da bodo izginile tudi sposobnosti za osvobajanje 

obsedenih. Bodite ponižni, da ne bi sodili, da boste izgubili svoje duhovne darove, in se ne trudite, da bi 

bili višji od svojih bližnjih. Storite to, kar sem storil svojim učencem pri svetem obhajilu. 

21 Pokažem vam vaše napake - ne zato, da bi vas obsojal, ampak zato, da se popravite in postanete 

ljudje, ki so poslušni in sledijo mojim naukom. 

22 Vse, kar bom storil z vami, bo v dobro prihodnjih generacij. Toda ne pozabite, da vas - da bi vas 

učil - nisem nikoli užalil in da vam nisem povzročil krvavitve srca. Naučite se ravnati drevo, ki je zraslo 

krivo, in urediti poti. 

23 Moja pravičnost je odlična. Toda ko vam govorim o tem, vam ne grozim, temveč le napolnim vaša 

srca s strahom. Govorim vam resnicoljubno, kajti moja pravičnost bo v vsakem od vas, in če ne želite jutri 

prelivati solz, si pridobite zasluge že danes. 

24 Vsako vaše delo je zapisano pri meni in dela, ki so mi všeč, uporabljam kot seme, ki ga moram 

negovati, dokler se ne razmnoži med ljudmi. 

25 Ne iščite me kot sodnika, ker bi potem slišali moj glas, poln pravičnosti in strogosti; iščite me kot 

Mojster in oče. Kaj pričakujete jutri? Želite svoje prestopke odkupiti na onem svetu? Ali že želite svoji 

duši pripraviti pot, polno trnja? Ne zanikam vaših zaslug, vendar so še vedno kot mlada pšenica, ob kateri 

raste plevel. 

26 Izvajajte moj nauk in zaupajte vame, kajti ko boste izpolnjevali mojo besedo, bom bdel nad vami 

in vašimi. Zakaj so nekateri močni, drugi pa šibki? Ker močni niso razumeli, kako svojo moč sporočiti 

šibkim. 

27 Združite vse in vsi bodo močni. Ljubite drug drugega in bodite povezani z bratstvom, potem boste 

videli, kako bodo šibki grmički postali drevesa z debelimi listi. Sprejmite vse, kajti nihče ne ve, kakšno 

nalogo prinaša njegov bližnji. Nihče ne pozna njegove preteklosti, zato nikogar ne smete odvrniti od sebe. 

Bolj ko so vaši soljudje nerodni ali neumni, več usmiljenja in sočutja morate imeti do njih, saj se 

zavedajte, da so oni tisti, ki so padli, tisti, ki niso razumeli, kako stopiti na varno pot. Iz srca, trdega kot 

kamen, znam narediti srce, ki izžareva nežnost; to lahko storite tudi vi. 

28 Očistite svoja srca, da bodo vaša dela čista. Ne pozabite, da slabo drevo ne more roditi dobrega 

sadja. 
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29 Zato sem vas v tem času poklical, da bi vas naredil za drevesa, ki nudijo senco in zaščito 

popotniku; tisti, ki so to razumeli, so odprli svoja srca in mi rekli: Danes vem, da sem Tvoja stvaritev in da 

sem bil poslan, da izpolnim težko in plemenito nalogo. Vem, da imam v tebi svoj izvor in pri tebi je moj 

konec. 

30 Da, jaz sem pot. Vsak, ki hoče hoditi po njej, naj vzame svoj križ in mi sledi. Da bi lahko hodili po 

tej poti, vas prosim le, da ljubite svojega Očeta v svojih bratih in sestrah. To je zakon ali pot: ljubiti Boga 

in ljubiti drug drugega. To je zakon, ki je v vseh časih osvetljeval pot ljudi. 

31 Z eno samo ljubeznijo sem vas vse ljubil. Zakaj se ne bi vsi ljubili na enak način? Narodi 

pričakujejo prihod glasnikov miru. Ljudstva na zemlji žalujejo za svojo bedo kot potepuške ovce, ki 

čakajo na prihod Pastirja, tistega, ki jih bo združil v eno samo oviro. 

32 Pripravite se, kajti bliža se čas, ko boste ta navodila prejeli (neposredno) od mojega Duha, saj jih 

ne bo več dajal noben človek na zemlji. Nihče se ne bo lotil ničesar, ne da bi prej prejel božansko 

navodilo. Poznam pot in ne želim, da bi ob njej točili solze. Predhodno vas bom opremil in vam pokazal 

čas za začetek "dnevnega dela". 

33 Velike verske skupnosti in sekte se med seboj posvetujejo, pripravljajo se na spopad, ker 

pričakujejo bitko. Tudi vi se posvetujte, pripravite se in molite, da ne boste presenečeni, kajti če tega ne bi 

storili, bi ljudje Moj nauk obsodili in obrekovali, Moj Duh bi bil deležen vseh obrekovanj in pokazal bi 

vam čudeže, podobno kot Jezus na Kalvariji. 

34 Vaš duh se prebuja v višje življenje. V njem se že začenja oblikovati ideal boljšega sveta. 

35 Učim vas, kako si pridobiti duševni mir in ga ohraniti kot pravi zaklad duha. Moja beseda vas bo v 

tem tretjem času osvobodila zla in vas obvarovala negotovih poti, po katerih ste tako dolgo tavali in trpeli. 

36 Moj glas bo klical na vrata vsakega srca in Duh bo odgovarjal iz notranjosti vsakega človeka. 

37 Nekateri bodo takoj prepoznali moj klic. Drugi se bodo negotovo vprašali, kdo jih kliče. Tako se 

bodo postopoma, eden za drugim, odpravili in si prizadevali za svetlobo. 

38 Kako veličastno je prebujenje duha, ko se človek vpraša: Kdo se vznemirja v meni? Od kod prihaja 

moj navdih in kdo me navdihuje, da delam dobro? 

39 Moja beseda vas tudi uči, kako brati svojega duha, prodreti vanj in odkriti njegovo bistvo, ki je 

svetloba, resnica, ljubezen, poslušnost in čistost. 

40 Ko človek duhovno odkrije samega sebe, v sebi začuti prisotnost svojega Očeta. Če pa ne ve, kdo 

je in od kod prihaja, se počuti oddaljenega, tujega, nedosegljivega ali pa ostane otrpel. 

41 Samo prebujeni duh lahko prodre v kraljestvo resnice. Človek ga ne bo mogel prepoznati samo s 

svojo znanostjo. 

42 Vidim, da si ljudje prizadevajo za znanje, slavo, moč, bogastvo in oblast, zato jim ponujam 

sredstva, da vse to dosežejo - vendar v resničnih, bistvenih lastnostih, v duhovni resnici, ne v zunanjem in 

zvijačnem svetu, ne v minljivem in prevarantskem. 

43 Ko se človek posveti materialnemu in se zapre v majhen prostor sveta, kot je vaš, postane reven, 

omeji in zatre svojo dušo, ne ostane mu nič drugega kot to, kar ima ali kar ve. Takrat mora izgubiti vse, da 

bi lahko odprl oči resnici in se po spoznanju svoje zmote spet obrnil k Večnemu. 

44 Nič ni boljšega od mojega nauka, ki ga navdihuje božanska ljubezen do vas in vam kaže pravo pot. 

Kdo drug kot jaz bi vas lahko naučil, da je treba dati Bogu, kar je Božje, in cesarju, kar je cesarjevo? 

45 To je razlog, zakaj sem v vašem svetu ponovno slišal svoj glas, saj sem vas videl izgubljene v 

morju teme in zmote. 

46 Moja luč ljubezni bo prižgala svetilko vere v srcih, ki so v temi, in moje usmiljenje bo prebudilo 

tiste, ki so umrli za moje kraljestvo. 

47 Kdor ne razume, kako odkriti pomen te Besede, bo lahko prišel do mnenja, da je moj nauk jarem, 

ki človeka drži na tleh in ga zasužnjuje. Toda kdor si ga zna pravilno razlagati, bo začutil, da njegovo 

celotno bitje preplavi svetloba, in njegovo veselje bo brezmejno. Iz njegove duše se bo razlegala notranja 

pesem hvale, ki ga bo vodila v harmonično življenje, ki bo najboljša oblika čaščenja mene. 

48 Kdor hodi po mojem zakonu, ne bo padel, pa naj bo še tako preizkušan. Vera mu bo dala potrebno 

moč za zmago. Naj bo njegova čaša še tako grenka, nikoli ne bo bogokleten. Bil bo potrpežljiv in znal 

upati, kot je volja njegovega Gospoda. Kdor tako izvaja moje nauke, si bo pridobil zasluge, tako da se 

bodo v njem razodeli moji čudeži. 
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49 Vera, predanost in ponižnost do tega, kar sem odredil, bodo skrajšali pot preizkušnje, saj tako ne 

boste večkrat šli po poti trpljenja. Če pa se med preizkušnjami pojavijo upor, nezadovoljstvo in celo 

bogokletje, bo obisk trajal dlje, saj boste morali ponovno prehoditi to pot, dokler se ne naučite lekcije. 

50 Življenje je nenehna lekcija za duše. Ko se je vesolje oblikovalo pod mojim poveljem, je imelo le 

to nalogo: učiti. Življenje je vrelec in boj za dušo. To ni popolna blaženost, kot bi si mnogi želeli. Veselje, 

zmagoslavje, mir ali blaženost so onkraj vseh bojev, onkraj tega preizkusnega kamna. Blaženost duha z 

vso njegovo srečo je v popolnosti duha. 

51 Spoznajte to resnico, da ne boste lahkomiselno šli mimo knjige, ki vam iz dneva v dan kaže nove 

strani modrosti. Vzgojite svojo dušo tako, da bo postala dober opazovalec. S premišljevanjem vzgajajte 

svoj um, molite z molitvijo, ki je primerna duhu, osveščajte um in srce, da boste lahko sprejemali moja 

božanska sporočila, in se naučite duhovnega jezika življenja, ki vas obdaja, ki vam bo pokazal pot k 

popolnosti. 

52 Da bi vam pomagal, se spuščam k vašim utrujenim srcem in jim vlijem novo življenje. 

53 Ko se um teh nosilcev glasu v čistosti dvigne k meni, moja beseda neposredno doseže duha. 

Preprosta beseda, ki je že premaknila velike ljudi, bo naredila čudež in vas vrnila k meni, o ljubljeno 

ljudstvo, saj ste že zdavnaj zašli s poti resnice. Pozabili ste, da me nosite v sebi, in ko ste me prišli 

poslušat, ste začutili mojo navzočnost, ki je kot svetla zvezda na novo razsvetlila vaša srca. 

54 Sprejemam te, toda preden to storim s tvojim človeškim delom, se obrnem na tvojega duha, ki je 

pravi otrok moje božanskosti. V duhu je vest, inteligenca, in prek nje bom pustil, da moj navdih in misli 

dosežejo človeško bitje. 

55 ljudi, ki jih neskončno ljubim, je moja misel, ki je postala beseda na ustnicah teh glasnikov, kot 

pot, polna luči, za vašega duha. 

56 Poslušaj me: Bodite ponižni v svetu in sejte dobro, da boste v nebesih poželi sadove tega. Če vam 

ni prijetno imeti priče, ko delate zlo, zakaj vam je prijetno, da jih imate, ko delate dobra dela? S čim se 

lahko pohvališ, saj si le opravil svojo dolžnost? 

57 Razumite, da so pohvale škodljive za vašo dušo, ker ste še vedno neizkušeni in človeški. Zakaj 

pričakujete, da vas bo vaš Oče nagradil takoj, ko boste opravili dobro delo? Kdor tako razmišlja, ne ravna 

nesebično, zato je njegova ljubezen lažna in njegova ljubezen daleč od resnične. 

58 Naj svet vidi, da delate dobra dela, vendar ne z namenom, da bi bili deležni časti, ampak le zato, da 

bi dajali dobre zglede in nauke ter pričevali o moji resnici. 

59 Na vseh koncih vesolja so Gospodovi angeli, ki delijo svoje usmiljenje in ljubezen med vse Božje 

otroke. V duhovni tišini so neprestano dejavni in delajo dobro za svoje brate in sestre. Kdaj ste videli, da 

bi prišli na Zemljo in se hvalili s tem, kar so vam dali, ali s pomočjo, ki so vam jo nudili? 

60 Bodite ponižni, kajti človekova zabloda o veličini, njegova aroganca in nečimrnost pripadajo 

zemlji, so materialne lastnosti in z njimi se pogrezate v grob. Duh hrani le tisto, kar lahko odnese s seboj v 

nebeške višave, kar lahko zasije v svetlobi. Če veličina ni duhovna, če je le nečimrnost, bo jutri trpel 

trpljenje v svoji duši. 

61 Obstajata resnica in laž, zato morate poznati obe poti, da boste pri izbiri sledili pravi poti. Odprite 

svoje oči, prebudite svojega duha, izboljšajte svoje čute, da boste lahko zaznali ljubezen svojega Očeta v 

vsem, kar je ustvarjeno. Vse sem vam dal, ne da bi od vas kaj zahteval zame. Če bi v svojem 

nerazumevanju morali reči, da je veliko, kar zahtevam za vse, kar sem vam dal, ste v zmoti. Če od tebe 

nekaj ali veliko zahtevam, je to le za tvoje dobro, za tvojo blaženost v večnosti. 

62 Svojemu Očetu boste morali izstaviti račun za vse, kar ste storili v življenju. Toda kako boste 

utišali glas vesti v tej najpomembnejši uri? Kaj boste odgovorili, ko bo vaš duh slišal Gospodov glas, ki 

mu govori, da nikoli ne morete opravičiti zla? 

63 Samo prizadevanja, da bi vas ozdravili padca, ljubezen in gorečnost, s katerima hodite po poti 

pokore, bodo poskrbela, da bodo sledi in madeži greha izginili iz vašega bitja, da boste pred božjim 

sodnikom ostali čisti. 

64 Vse to se lahko naučite že tukaj. Ne pozabite, da so tam, kjer so vaši interesi, tudi vaše misli in 

vaše srce. Če so materialni, boste materializirani, če so duhovni, boste na poti k popolnosti. 
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65 Živite na zemlji, kot vas je naučila moja beseda. Izkušajte boj, ljubite in si prizadevajte za dobro, 

uživajte v vsem, kar sem vam zaupal, a naj vaš duh lebdi kot oblaki v neskončnih prostorih, polnih čistosti 

in ljubezni. 

66 Zaman iščejo popoln užitek v pokvarjenem materializmu. Brez Očetove navzočnosti je vse 

žalostno in prazno. On je pravo veselje. 

67 Naj se vse slabe misli umaknejo od vas in si nadenejo plemenite misli. Sreča ni v tem, kar ima 

človek materialno, ampak v tem, kar spoznava duhovno. Vedeti pomeni imeti in delovati v skladu s tem. 

68 Kdor ima pravo znanje, je ponižen v duhu. Ni ponosen na znanje zemlje, ki si samo prizadeva 

spoznati vse (zemeljsko) in zanika vse, česar ni dojel. Kdor v sebi nosi luč navdihnjenega znanja, je 

sposoben prejeti razodetja ob pravem času, prav tako pa jih zna tudi pričakovati. Mnogi so se imenovali 

učenjaki, a sonce, ki dan za dnem sije v polni luči, je bilo zanje skrivnost. 

69 Mnogi so mislili, da vedo vse, a resnično vam povem, da tudi mravlja, ki neopazno prečka njihovo 

pot, vsebuje zanje nedoumljivo skrivnost. 

70 Ljudje bodo lahko raziskovali številna čudesa narave, a dokler tega ne bodo počeli na poti 

božanske ljubezni, ne bodo dosegli prave modrosti, ki je v nesmrtnem življenju duše. 

71 Ljudje, približajte se mi. Za odkrivanje skrivnosti in misterijev vam ni treba razbijati glave. Samo 

odpreti morate svoje srce s ključem vere. 

72 Imejte trdno voljo iti k Očetu, biti z Njim, vstopiti v Njegovo bivališče, in presenečeni boste, 

kasneje pa boste delali čudeže, ko boste v svojem življenju uresničevali Mojo ljubezen in odpuščanje. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 140  
1 Prisoten sem med vami, da bi vašega duha naučil poti miru, svetlobe in dobrote. 

2 K tebi prihajam, ker samo jaz vem, da bolečine in trpljenje, v katerih živijo ljudje, niso nič drugega 

kot lakota, žeja in beda duha. 

3 Danes en človek, jutri drug, bosta odprla oči luči resnice, dokončno prepričana, da z užitki, 

bogastvom in posvetnimi zadovoljstvi ne moreta nikoli doseči popolnosti, in posumila, da obstaja nekaj 

onkraj materialnega, čigar bistvo, lepota in resnica so tisti kruh, hrana in veselje, ki tako manjka duhu. 

4 Da bi se srca ljudi napolnila z mojo svetlobo, se morajo najprej očistiti vsega, kar je v njih. Kako 

boš izpolnil Moj zakon, če je vse tvoje bitje prežeto z materializmom? Najprej se mora znebiti vseh 

bolečin, zla in sovraštva, ki jih nosi v sebi, dokler ne postane čista, potem pa bo vanjo vstopila moja 

milost. 

5 Vedite, da sem v vsakem človeku ustvaril prostor, namenjen meni, vi pa ste si ga prisvojili in ga 

napolnili z nečistočami, nepopolnostmi in profanacijami. To je resnica, človek je v sebi oskrunil 

najsvetejšo stvar, ki sem jo dal njegovemu duhu. 

6 Samo jaz sem lahko imel sočutje do ljudi, ker je od njih odšlo usmiljenje. Danes tega ne vedo več, 

zato sem jim prišel pokazat vse njihove napake, ki so vzrok njihove zagrenjenosti. 

7 Kakšno korist imajo religije ljudi? Vidim, da vsi verjamejo v Boga kot načelo in dobroto kot 

zakon. Ali sledite temu, kar vas učijo in zapovedujejo vaše religije? Ne morete mi reči, da ga izpolnjujete, 

saj bi s svojimi nepopolnimi deli, ki jih vsak dan opravljate v svetu, dokazali, da je lažen. 

8 Ljudje ne verjamejo vame, me ne ljubijo in me ne ubogajo. Življenje ljudi na zemlji bi bilo 

drugačno, če bi mi verjeli, me ljubili in mi bili poslušni. 

9 Pokazal sem se svetu in mu dal dokaze o svoji navzočnosti, resnici in moči, da bi mi sledil. 

Največji dokaz svoje modrosti pa sem ji razkril z besedo: "Ljubite drug drugega" - preprost stavek, ki pa 

vsebuje skrivnost resnične veličine, ki je rezervirana za poduhovljene ljudi. 

10 "Ljubite drug drugega" je bila zadnja zapoved, ki sem jo takrat zapustil svojim učencem. Zapoved 

je isto kot zakon, zato sem v tem zakonu, da vas ljubim kot brate in sestre v Bogu, združil vse zapovedi, 

vse najvišje nauke in modre reči, da bi spoznali, da je ljubezen zakon, ki ureja življenje. 

11 Samo Kristus, Jagnje, je to luč razodel svetu, zato vam pravim, da bo prišla ura, ko se bodo vsi 

ljudje združili v resnici te zapovedi. 

12 Zdaj je čas, da mi človek, tako kot vsa bitja stvarstva, ponudi svoj davek ljubezni. Do zdaj mi je 

človeštvo ponudilo le žolč in kis, ki ju je stotnik med mojo agonijo držal pri mojih ustnicah. 

13 Ali ne veste, da grenkoba ne more pogasiti žeje po ljubezni? A to si mi vedno ponujal. Jaz pa 

prinašam plašč neskončnega usmiljenja, da vas pokrije, čašo vina življenja in kruh Duha, kruh modrosti, 

vere, ljubezni in resnice, da vas dvignem - ne na križ bolečine, ampak na goro popolnosti. 

14 Moji učenci naj svojih praks znotraj mojega nauka ne obkrožajo s skrivnostjo. Je preprosta, 

preprosta, kot jo najdemo v naravi. Molitev, ki vas jo učim, je tista, ki izhaja iz srca. Kaj lahko skriješ pred 

menoj, česar ne vem? Ko v tvoji duši divja nevihta, kako mi lahko v molitvi, ki ni tvoja, poveš, da si miren 

in da ne potrebuješ pomoči? Vsak dan oblikujte svojo molitev glede na svoje potrebe. Začutite me blizu, in 

ko vas ta svet utruja s svojimi težavami in stiskami, pridite k meni, obrnite se tudi na duhovni svet, kjer 

boste našli zaščitnike in prijatelje, pravo ljubezen, čisto naklonjenost in boste občutili njegovo družbo in 

tolažbo. 

15 Upravljam in premišljujem vse svetove ter z ljubeznijo opazujem, kako se bratje in sestre, ki živijo 

na različnih področjih, približujejo drug drugemu, da bi se dogovorili in si segli v roke. Pozneje boste le 

duhovi, ki bodo posnemali tiste, ki so bili zgled kreposti - te vaše zaščitnike in priprošnjike, ki sem jim 

dovolil, da se v tem času predstavijo izraelskemu ljudstvu, da bi lahko izpolnili veliko poslanstvo med 

človeštvom. 

16 Naučite se za kratek čas živeti na višjih sferah. Poletite v kraje, kjer vlada mir in harmonija, saj se 

boste ob vrnitvi počutili močnejše in bolj pomirjene. 

17 Imate vse, kar je potrebno za življenje po mojih zakonih. Ne morete mi reči, da vam vaši 

življenjski pogoji ne dopuščajo, da bi jih izpolnili. Tudi sredi življenjskega boja lahko molite, ljubite in 

delate dobro sočloveku. 
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18 Vrata mojega srca so odprta, da vstopite in preučujete mojo besedo. 

19 Ste duhovi, ki jim je bilo od začetka stvarjenja dano poslanstvo. Ste iskre mojega Duha in ste 

obdarjeni z razumom, voljo in inteligenco. Ustvaril sem vas po svoji podobi in sličnosti, zato ste sposobni 

misliti, čutiti in ljubiti. 

20 Vi ste kot dragi kamni, ki bodo v tem času zasijali, da bi širili luč med ljudmi, kot dragulje vas 

ljubim. Zame imate neprecenljivo vrednost. Prebudite se in dovolite, da vas Moje dletelo zgladi, da boste 

že pripravljeni lahko marljivo delali v pokrajinah, oznanjali Mojo resnico in o njej pričevali z resničnimi 

deli ljubezni. 

21 Ali mislite, da se bom po letu 1950 prenehal kazati med vami? Res je, da se bo moja beseda 

končala v človeškem umu, toda moji darovi bodo ostali v vas. Rekel sem vam, da ste temelji sveta 

ljubezni, in želim, da ste močni, da boste gradili opeko za opeko in to dediščino zapustili prihodnjim 

generacijam. 

22 Izpolnite svoje poslanstvo, kajti za vsako vaše delo bom plačal s povišanjem. Pot do cilja je še 

vedno dolga, vendar jo lahko z dobro voljo skrajšate. 

23 Sprejemam vašega duha, saj se lahko le-ta dvigne v višave popolnosti. Od vas pričakujem, da se 

boste poduhovili, da bomo eno, saj se boste vsi združili z mano. Medtem razsvetljujem vašega duha. 

24 V preizkušnjah boste zmagali in jaz vas bom sprejel. To bo moja ljubezen, ki vas bo prišla 

pozdravit. Moja ljubezen ne sprašuje, kako prideš, ampak samo pravi: "Pridi". 

25 Da bi lahko vstopili v mojo navzočnost z mirnim duhom, poskrbite zanj, saj je on vaše pravo bitje. 

Ne pozabite nanj, saj bi to pomenilo pozabiti nase in na Boga. Nehajte se preveč ukvarjati z 

zadovoljstvom, udobjem, čaščenjem osebnosti in človeškimi užitki. 

26 Govorim tistim, ki zanemarjajo svojega duha, in jih sprašujem: Kaj ste dali za svoje večno 

življenje, za to, kar je danes in ne bo jutri, za življenje nenehnih sprememb, kjer je zmaga kratkotrajna, 

bolečina pa je njena neposredna posledica. 

27 Globoko premislite o teh besedah. Moj zakon in moj nauk sta za vas vedno nespremenljiva, vas 

opominjata in učita vaših duhovnih in tudi človeških dolžnosti. Povedal sem vam že, da vaše življenje 

ustreza vašim delom. Če človeštvo za seboj vleče verigo bolečine, je nanj nisem nataknil jaz, ampak je to 

veriga. Še vedno boste doživljali veliko joka in trpljenja. Preučujte moje besede, da ne boste podaljševali 

verige grenkobe in človeških preizkušenj. Usmilite se nad seboj, saj sem vam že odpustil. 

28 V času, ko sem bil na zemlji kot Jezus, so mi grešna srca govorila: "Rabi, kako čuden je tvoj nauk, 

ki nam, grešnikom, razodeva Božje odpuščanje." Moja beseda se jim je zdela nenavadna, saj so vedeli, da 

so kriminalci ali prešuštniki in da je edini zakon, ki ga poznajo,: oko za oko in zob za zob. Zato so me 

začudeno vprašali: "Zakaj govoriš o odpuščanju grehov? Zakaj ti, Rabi, izkazuješ ljubezen do zavrženih? 

Ko govorijo tvoje ustnice, se svetijo z nebeškim sijajem, tvoj nauk pa je goreče sporočilo najčistejše 

ljubezni." Njim odgovarjam z vsakim svojim delom. 

29 Moj nauk ni čuden nauk, je nauk ljubezni, pot, po kateri se duša lahko razvija, po kateri lahko 

resnično usmerja svoje misli, besede in dela in ki jo bo spremljala do konca njene poti sprave. 

30 Potrebno je, da tisti, ki je grešil, vstopi v tempelj in se tam s kesanjem udeleži praznika Božje 

ljubezni. 

31 Svojo pot skozi zasede življenja lahko skrajšate z manj padci kot drugi, z manj napačnimi koraki, 

če znate uporabljati ključ, ki odpira vrata templja za vašo duhovno opremljenost. 

32 Če se resnično pokesate za zlo, ki ste ga povzročili, boste vedno dobrodošli. Vendar pa morate 

svoje kesanje dokazati z deli, saj se boste le z njimi očistili. 

33 Tri vrline, za katere si morate prizadevati: Kesanje, odpuščanje in ljubezen. Če ta čustva, te vrline 

ne svetijo v vašem bitju, kako boste dosegli, da bo vaš duh prejel luč mojega kraljestva? Kako boste 

uživali v blaženosti, ki je namenjena tistim, ki se znajo dvigniti, da bi jo dosegli? 

34 Kdor doseže to blaženost, nosi v sebi slavo svojega Očeta. Le po poti ljubezni boste dosegli svoj 

pravi dom, tisto kraljestvo, ki ga nihče ne more doseči na noben drug način in ki ga ne morete kupiti za 

nobeno ceno, če ga ne osvojite s srcem. 

35 Ljubezen olajša breme na življenjski poti in vsaka bolečina mine. Beseda "ljubezen" pomeni 

življenje. Ljubezen in življenje sta moja nauka. 
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36 Da bi moji učenci spremenili svoje življenje, morajo imeti tri lastnosti: Prvi je, da me poslušate, 

drugi, da me razumete, in tretji, da uresničujete moja navodila. 

37 Če se umaknete iz vrtinca svojega življenja in pridete s čistimi mislimi, bo moja beseda luč v 

vašem umu. Vendar vas zmedeta življenjski boj in vaša dela, ki ne ustrezajo vedno temu, kar vam je Oče 

naročil. Spominjam vas predvsem na delo, ki ste ga pustili nedokončanega ali ste ga pozabili: na duhovno 

delo, ki ste ga pozabili, ko ste prišli na svet ali pozneje. 

38 Vaše oči doživijo čudovito vzponašanje, ko ob zori opazujete sončni vzhod v vsem njegovem 

sijaju. Vendar ne veste, kakšno veselje je za duha, ko zagleda pojav moje božanske luči kot sonca 

neskončne ljubezni. 

39 O, če bi le lahko prebudili svoje notranje čute, da bi zagledali Njega, ki vas pričakuje in ki ga imate 

v sebi! Kako veliko bo presenečenje tistih, ki me bodo nekega dne odkrili v sebi, potem ko so me iskali na 

toliko načinov. 

40 Pozorno prisluhnite: izvir s kristalno čisto vodo bo zvesto odražal sončno svetlobo, medtem ko jo 

izvir z motno vodo ne more odražati enako jasno. Takšna je vaša duša; vaša naloga je očistiti izvir in ga 

nato napolniti s čisto vodo. 

41 Nebeškega kraljestva ne morete dobiti v trenutku; do njega je treba priti korak za korakom. Sončna 

svetloba ne preplavi zemlje nenadoma, temveč se pojavlja postopoma in nežno, brez nasilja, dokler vas 

nežno ne prebudi iz spanca. Vaše duhovno prebujenje bi moralo biti enako. 

42 Učenci, govoril vam bom o Mariji, svoji človeški Materi in vaši duhovni Materi. 

43 Nujno je, da človeško srce od spodaj navzgor spozna dragoceno sporočilo, ki ga je njen Duh 

prinesel svetu, in ko spoznaš vso resnico, moraš iz svojega srca očistiti vsako malikovalsko in vzneseno 

čaščenje, ki si ji ga posvetil, in ji namesto tega ponuditi svojo duhovno ljubezen. 

44 Marijino sporočilo je bilo sporočilo tolažbe, materinstva, ponižnosti in upanja. Morala je priti na 

zemljo, da bi razodela svojo materinsko naravo in da bi ponudila svojo deviško maternico, da bi v njej 

"Beseda" postala človek. Toda njeno poslanstvo se ni končalo na zemlji. Onkraj tega sveta je bil njen pravi 

dom, od koder je lahko razprla plašč sočutja in materinstva nad vsemi svojimi otroki, od koder je lahko 

hodila po sledeh izgubljenih in izlivala svojo nebeško tolažbo trpečim. 

45 Mnogo stoletij pred Marijinim prihodom na svet, ko naj bi postala meso v ženski, da bi izpolnila 

božansko usodo, jo je napovedal Božji prerok. Po njem ste izvedeli, da bo devica spočela in rodila Sina, ki 

se bo imenoval Immanuel, to je Bog z nami. 

46 V Mariji, ženski brez madeža, v katero se je spustil Duh nebeškega materinstva, se je izpolnila 

božanska obljuba, ki jo je napovedal prerok. 

47 Od takrat jo pozna ves svet, ljudje in narodi z ljubeznijo izgovarjajo njeno ime in v svojih 

bolečinah hrepenijo po njej kot Materi. 

48 Imenuješ jo Mati žalosti, ker veš, da ji je svet zabodel meč bolečine v srce, in iz tvoje zavesti ne 

izgine ta žalostni obraz in ta izraz neskončne žalosti. 

49 Danes vam želim povedati, da iz svojega srca odstranite to večno podobo bolečine in namesto nje 

razmišljate o Mariji kot o nežno nasmejani in ljubeči Materi, ki duhovno deluje in pomaga vsem svojim 

bitjem, da se razvijajo navzgor po poti, ki jo je začrtal Mojster. 

50 Ali se zdaj zavedate, da Marijino poslanstvo ni bilo omejeno na materinstvo na zemlji? Njena 

manifestacija v drugi dobi ni bila edina, ampak je zanjo rezervirana nova doba, v kateri bo govorila ljudem 

iz duha v duh. 

51 Moj učenec Janez, prerok in videc, je v svojem navdušenju zagledal žensko, odeto v sonce, devico, 

ki je sijala od svetlobe. 

52 Ta ženska, ta Devica, je Marija, ki v svojem telesu ne bo ponovno spočela novega Odrešenika, 

ampak cel svet ljudi, ki se bodo v njej hranili z ljubeznijo, vero in ponižnostjo, da bi sledili božanskim 

stopinjam Kristusa, Mojstra vse popolnosti. Prerok je videl žensko, ki je trpela, kot da bi rojevala, vendar 

je bila ta bolečina namenjena očiščenju ljudi, spravi duš. Ko bo bolečine konec, bo v ljudeh zasijala 

svetloba in veselje bo napolnilo duha vaše Univerzalne matere. 

53 Pridite danes k meni, ljubljeni učenci, pridite in zavzemite svoje pravo mesto. In vi, začetniki, tudi 

vi ste z menoj. Danes, ko delate svoje prve korake, začnite pot razvoja navzgor. Sprejmem tistega, ki prvič 

pride poslušat mojo besedo in išče tolažbo za svoje srce in luč za svojega duha, in vse sprejemam. 
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54 Imenujem vas blažene, ker v tem času materializma, v katerem živi človeštvo, hodite ven in iščete 

moje stopinje, si zapirate ušesa za govorjenje in prinašate le upanje, ki ste ga položili vame. Tako kot te 

vidim zdaj - nedolžno in čisto - te želim videti vedno. Kakor vas sprejemam na ta dan, ko čutite moj mir, 

tako vas bom vedno sprejemal. 

55 Moj duh je žalosten, ko vidi, da se vsi ne pripravljajo na enak način. Nekateri nimajo vere. Drugi, 

ki verjamejo, niso pripravljeni na prihajajoča soočenja. Nekateri se v svoji sebičnosti ne čutijo združeni s 

svojimi brati in sestrami in so se ločili. Jaz pa vam pravim: Samo ljubezen vas bo okrepila in vera vas bo 

rešila. Vedno bodite pozorni, da ne boste nenadoma preobremenjeni. 

56 Prebudite se, vi, ki še spite, poglejte luč, ki razsvetljuje svet, in se pripravite, da boste v tem času 

prepoznali moj prihod. Mnogi vaši soljudje vas želijo odvrniti od te poti, tako da vam ponujajo blaginjo v 

zemeljskem življenju in napredek vašega duha. Toda v njih ni ne ljubezni ne iskrenosti, zato vas 

sprašujem: Kdo na svetu vam bo v tem času lahko zagotovil pravi mir? Narodi, ki pravijo, da so se vrnili k 

miru, si niso odpustili, vladarji se niso spravili, zato niso postavili temeljev za trajni mir. 

57 Preden ste me prišli poslušat, ste pluli na krhki ladji, vaša vera je nihala. Duhovni nauki, ki ste jih 

prejemali, so bili zelo skromni in vaš duh ni imel miru in veselja, ki ste ju doživljali, ko ste poslušali Mojo 

besedo. Če se počutite ranjeni v svojih prepričanjih, ne molčite iz strahu, ampak priznajte, da ste moji 

učenci. Kajti če boste vi, ki ste me slišali, molčali, bodo govorili kamni, sile narave bodo pričale o teh 

naukih. Nočem videti strahopetnosti, zaradi katere bi zanikali vse, kar sem vam dal. Kajti če to storite, vas 

bo v srcu veliko bolelo. Če vas tisti, ki so se k vam obrnili bolni in ubogi, po ozdravitvi zavrnejo, ne 

jokajte. Veselite se misli, da ste opravili svojo dolžnost in da je njihovo trpljenje potešeno. Mnogi, ki so 

vam odrekli svojo hvaležnost, vas bodo poiskali in priznali vaše darove. 

58 Samo tisti, ki verjamejo vame, lahko delajo čudeže. In tiste, ki tako verjamejo, uporabljam za to, 

da podelim ugodnosti tistim, ki od mene zahtevajo dokaze. V vas želim videti ljubezen, resnično ljubezen, 

ki bo obnovila vse moči in človeštvu vrnila milost, tako da bo učila ljudi, naj se ljubijo med seboj. 

59 Luč mojega nauka bo razsvetlila svet. Moja moč se bo razodela po mojih delavcih, in kakor je bilo 

trpljenje zelo veliko, tako bodo čudeži, ki jih bom storil med svojimi otroki, še večji. 

60 Če se boste pripravili, boste osupli nad mojimi deli in korak za korakom se boste povzpeli na vrh 

popolnosti. 

61 Mladi, molite in se držite mojih zakonov, ker vas bom uporabil. Ne puščajte svojih duš v verigah 

zaradi lažnih slave sveta. Bodite svobodni s tisto svobodo, ki jo ljudem podeljujem v okviru svojih 

zapovedi. Ne sejte bolečine, da ne bi poželi tega semena. 

62 Vam, očetje družin, pravim: Vodite svoje otroke z ljubeznijo, učite jih prave ljubezni do bližnjega, 

skrbno pazite na njihovo krepost, potem boste dosegli mir. 

63 Pazite na svoje vladarje in spoštujte njihove odločitve. Ta narod sem ohranil v miru, ker želim, da 

bi bil zatočišče za utrujena srca in dom miru na zemlji. Ne dovolite, da bi jo zajela vojna. Toda če to 

kličete, če to želite, se ne uresničuje moja volja, ampak vaša. Če je potrebno, da spoznaš krutost 

preizkušenj, da postaneš občutljiv in se naučiš usmiliti tuje bolečine, naj se zgodi, kot prosiš. Ne pozabite, 

da vojni element samo čaka na vaš klic, da bi se lahko vključil in zasedel dežele in narode. Medtem ko so 

nekateri pozivali k vojni, so drugi molili za mir na svetu. Ta vaš narod je delil svoj kruh in oblačila s 

tistimi, ki so prestajali velike stiske. Omogočil sem, da vaša dežela, bogata s sadjem, ponudi pomoč tistim, 

ki so jo pogrešali. 

64 Mnogi vplivni ljudje v teh državah so se imeli za potrebne, ki jim je usoda namenila tiste, ki 

nimajo ničesar. Imeli so priložnost spoznati bedo in človeško bolečino ter razmišljati o tem, kaj na zemlji 

pomenita veličina in imetje. Tisti, ki niso mislili na duhovno življenje, naj se danes pripravijo in dvignejo 

svoje duše k meni, ker jih je bolečina očistila. 

65 Delavci, pripravite se na čas, ko vam bom dal nalogo, da to sporočilo prenesete v druge pokrajine 

in narode. 

66 Pridite danes in se spočijte, umirite svoje misli, da boste lahko prejeli besedo, ki prihaja od Svetega 

Duha. Beseda je tista, ki ljudem razkriva, osvetljuje in razlaga resnico, ki bo srca napolnila s tolažbo in 

duše preplavila z mirom. 
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67 to je obljubljeni Tolažnik, ki vam govori, o ljudstvo, to je moja navzočnost v Duhu, ki izpolnjuje 

obljubo, ki sem vam jo dal v preteklih časih. Ko pridem, me sprejmete, ljubljene množice, in vaša srca mi 

takoj začnejo prinašati svoje grenkobe in žalosti. 

68 Kdaj mi boste - namesto stiske - izrazili svoje zadovoljstvo z besedami: Učitelj, pridi in se 

razveseli naših del, pridi in poženi rože, posajene v našem duhu. Potem bom vstopil, kot da sem vrtnar, 

prišel bom v vaša srca in od tam, kot da so lepe rože, požel vaše misli in vaša dobra dela. 

69 To je edini Mesija, edini Rabi, ki vam danes govori po teh glasnikih. Vaši bratje in sestre so tisti, 

ki vam posredujejo mojo besedo. 

70 Vsak od mojih otrok bo imel tri sposobnosti, ki so bistvene za to, da njegove besede dosežejo srce 

človeštva. To so: Avtoriteta, ljubezen in modrost. 

71 Ko obiščete eno ali drugo ali različna zbirališča in prek njihovih govornikov slišite isto besedo, se 

vaše srce napolni z veseljem in vero ter to lekcijo vzamete kot resničen dokaz, da so te skupnosti združene 

zaradi svoje duhovnosti. Ko pa se udeležite pomanjkljive manifestacije, čutite, da ste bili ranjeni v svojih 

srcih, in razumete, da v teh ljudeh ni enotnosti ali manifestacije, ki bi morala biti prisotna. 

72 To je resnica. Vsi se ne ljubijo v mojem delu, čeprav so v njem, in vsi ga ne razumejo. Zato vam 

lahko povem, da nekateri pripadajo mojemu delu, drugi pa svojemu. 

73 Tisti, ki mi sledijo iz ljubezni, ljubijo mojo besedo, ker vedo, da jih popravlja, ne da bi jih 

prizadela, in jim kaže njihove napake, ne da bi jih razkrila. Zaradi tega vztrajajo pri izpopolnjevanju 

svojega načina življenja. 

74 Tisti, ki namesto popolnosti duše iščejo le občudovanje, premoč, laskanje ali preživetje, ne 

prenašajo moje besede, ko jim pokaže njihove napake. Potem morajo zgraditi delo, ki se razlikuje od 

mojega, kjer lahko svobodno uresničujejo svojo voljo. Niso še razumeli, da je edina stvar, ki jo morajo 

poslušalci storiti v času mojih oznanil, ta, da me poslušajo z največjo vzvišenostjo, da bi lahko pozneje 

razumeli moje sporočilo. 

75 Kaj ste do zdaj razumeli, potem ko sem vam toliko govoril? Zelo malo, ker ste se razpršili s 

številnimi površnimi dejanji čaščenja, ki vas jih Moj nauk ne uči, poleg tega pa ste zmedeni zaradi 

različnih razlag, ki jih dajete naukom, ki ste jih prejeli. 

76 To je priložnost, da se naučite lekcije, ki vam je Zemlja nikoli ne more dati. V človeških knjigah se 

lahko naučite materialne znanosti, toda Božansko, ki vam govori o večnem življenju, vas lahko nauči le 

"Besedo", ki je knjiga resnične modrosti. 

77 Ta tolažba, to sočutje, to razumevanje, z eno besedo, ta ljubezen, ki jo danes izlijem na vas, je 

tisto, česar vam svet ne more dati. Ko ste žalostni, ljubeče pobiram vaše solze; ko vas muči trpljenje, se 

vam približam, da bi vam ga olajšal. Moja naloga je, da rešim človeštvo in ga odkupim do zadnjega od 

ljudi. Ne čudite se, da občasno potrkam na vaša vrata in vas prosim, da mi daste zatočišče. 

78 Blagor tistim, ki, ko slišijo moj klic, imajo v srcu slutnjo mojega prihoda in mi rečejo: Vstopi v 

mojo skromno hišo, Gospod, tvoja je, kajti v njej ti bom dal svoje sporočilo. 

79 Jutri bodo mnogi med vami poslani v druge države in narode, da bi zasedli mesta mojih novih 

odposlancev. Lahko se boste pogovarjali z menoj in nato prenašali moje nauke svojim soljudem z 

besedami, ki izražajo mir, modrost in bratstvo. Iz tvojih rok bo tekel zdravilni balzam in tolažba, ki lahko 

obudi mrtve. Vaš zgled bo prebudil mnoge moje otroke, da mi bodo sledili, spodbujeni z vašim zgledom. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 141  
1 Ljudje, vidim vaš boj in vaša prizadevanja, vidim tudi vašo potrpežljivost v trpljenju in 

izpolnjevanje lekcij mojega nauka. Boj je v vseh poteh, ki jih mora človek prehoditi. Razumite, da tega ne 

doživljate samo vi. Zdaj morate biti močnejši kot kdaj koli prej. Spremljajte, molite in bodite z menoj ob 

vsaki zori in jaz vas bom v tem trenutku razsvetlil, da vas bo moja luč spremljala pri vseh delih, ki jih 

boste opravljali v tem dnevu. 

2 Ni pomembno, če nimate besed ali idej za oblikovanje molitve. Zame je dovolj, če se s svojimi 

mislimi povzpneš v neskončnost, saj bom znal razložiti jezik tvojega srca. 

3 Duhovni boj tega časa se odraža v številnih domovih: Pari, ki nimajo enakih idealov. Pri nekaterih 

mi sledi mož, pri drugih pa je žena tista, ki se upira vsemu, da bi mi sledila polna vere, medtem ko jo 

spremljevalec na vsakem koraku prizadene s svojim posmehom in nejevero. Pogosto, ko sta skupaj v 

spalnici, njuni duši živita ločeno. Pozornost in naklonjenost iz preteklosti sta zamenjali ostre besede in 

boleče izraze. Takrat plamen vere, ki gori v srcu, utripa, saj ga biča vihar strasti in razburkanih čustev. 

4 Obstajajo družine, v katerih so otroci - nekateri že kot malčki, drugi kot mladostniki - pod vtisom 

tega boja med starši in tudi oni čutijo nemir, dvom, ki se poraja v njihovih srcih, in se sprašujejo: S kom 

naj se strinjam? Kdo ima resnico? Katerega od njih naj upoštevam in po katerem nasvetu naj se ravnam? 

5 Ta bitka je grenka in boleča, vendar je morala izbruhniti med vami, ker niste bili dovolj 

pripravljeni, da bi razumeli moje nove nauke. Enako se je dogajalo v drugi dobi v krogu družin, saj so 

nekateri družinski člani za trditev, da je Jezus Kristus Mesija, dali svoja življenja, drugi pa so jim odrekali 

vsakršno resnico in goreče želeli izkoreniniti njegov nauk. 

6 Vam, ki me poslušate in ki imate to bitko v svojih domovih, pravim, da si vzamete luč iz mojega 

nauka, da boste imeli potrebno taktnost za pravilno ravnanje; da bo v vašem srcu ljubezen; da bosta razum 

in ljubezen vodila vaše ravnanje v vaših domovih; da se okrepite z mojo besedo, da boste imeli potrpljenje 

v hudi preizkušnji, ki je vaše zadoščenje. 

7 Ne bojte se, kajti če boste izpolnjevali svojo nalogo tako, kot vas učim v tem času, boste doživeli 

čudeže med svojimi in včasih bodo najbolj neukrotljivi, najbolj neverni, potem najbolj goreči. Dotaknem 

se teh src in jim podelim dokaze, ki jih potrebujejo, da bi verjeli. 

8 Ne jokajte, ljudje, z ljubeznijo se lotite te preizkušnje, kajti potrpežljivost in vera, s katerima jo 

prenašate, bosta vaša nagrada. 

9 Končno razumite, da vsi ljubite istega Boga in se ne prepirajte zaradi razlike v obliki, v kateri je 

eden ali drugi uresničil to ljubezen. Naučiti se morate razumeti, da obstajajo bitja, pri katerih so 

prepričanja, tradicije in običaji tako globoko zakoreninjeni, da jih ne boste zlahka izkoreninili v trenutku, 

ko jih boste učili. Bodite potrpežljivi in z leti boste to dosegli. 

10 Nekateri me slišijo enkrat in se mi od takrat naprej predajo polni vere. Po drugi strani pa so tudi 

drugi, ki v želji po moji besedi pridejo sem enkrat, dvakrat in večkrat, ne da bi jim uspelo občutiti notranje 

razsvetljenje. To je posledica dejstva, da vse duše ne hodijo v koraku. Medtem ko so nekateri že blizu 

temu, da me začutijo, se morajo drugi šele razviti in okrepiti v preizkušnjah, ki čistijo dušo, da bi razumela 

moja razodetja. 

11 Spiritualizem povzroča svetovni boj med ideologijami, verstvi in verskimi kulti. Po tem spopadu 

pa bo ta nauk prinesel ljudem blagoslovljen mir, ki ga tako zelo potrebujejo, in povzročil, da bo sonce 

moje božanske pravičnosti zasijalo nad vsemi dušami. 

12 To obdobje svetlobe - kajti to je bila moja duhovna manifestacija - bo minilo neopaženo za mnoge. 

Kljub temu pa bodo izjemno jasna znamenja in dogodki ostali kot neizbrisna sled, ki bo zaznamovala dva 

pomembna dogodka za človeštvo: začetek in konec mojega pojavljanja, da bodo ljudje lahko preučevali, 

raziskovali in končno priznali, da je bil Gospod spet med njimi. Svoje otroke bom pripravil, da bodo 

oblikovali knjigo, ki bo vsebovala moje doktrinarne razprave in nauke ter bo postala potok kristalno čiste 

vode, reka življenja, ki bo potešila žejo po duhovnosti in hrepenenje po svetlobi v tem človeštvu. 

13 Sedaj, ko sta minili dve dobi in se začenja tretja, prihajam v duhu in iščem vaše sadove, in v tišini 

vaših src vas slišim govoriti: "Oče, kako malo dobrega ti imamo pokazati in kako malo smo napredovali 

na poti." - Čas, ko vam bom še naprej govoril na ta način, je že kratek, zato morate pospešiti svoje korake 
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in izboljšati svoja dela, saj verske skupnosti spremljajo vaš zgled. Množice so vam pripravljene slediti in 

vas posnemati, vendar morate pričevati s svojimi deli ljubezni, da bi našli vero. 

14 Temeljito preuči moje nauke in premišljuj o mojih zapovedih, da se boš lahko, ko bo prišel čas, 

podal na poti, ki ti jih kaže tvoje poslanstvo, in da boš tiste, ki so se ustavili, spravil iz letargije, hkrati pa 

rešil tistega, ki je zašel na križišče. Želim, da poznate pot, preden jo prehodite. Ali vam nisem rekel, da je 

moja beseda pot? Zato me poslušajte in se učite. 

15 Nihče naj ne določa poti po svoji volji, ne ustvarja zakonov in ne ponareja mojih odlokov, ker bo 

propadel skupaj s tistimi, ki jih je prevaral. 

16 Če ste prepričani in verjamete, da ste Gospodovo ljudstvo, ki je že zdavnaj prehodilo puščavo tega 

življenja, niti za trenutek ne pozabite na Zakon, ne bodite nezvesti svojemu Očetu in ne izgubite poti, ki 

vodi do cilja, h kateremu stremi vaš duh - do tistega, ki mu pravite "obljubljena dežela" in je kraj popolne 

svetlobe, kjer vas pričakuje vaš Oče. 

17 Kdo lahko reče, da je šibak, če vsak trenutek prejema mojo moč? Kdo lahko reče, da je lačen, če je 

tolikokrat sedel za mojo mizo in jedel kruh resničnega življenja? Vsi imate dediščino, darove, in če se 

včasih počutite šibki ali revni, je to zato, ker je vaša vera še majhna. Vaše telo je preveč trmasto, da bi vam 

dovolilo spoznati vse dobre stvari, ki jih ima duša. Po drugi strani pa z lahkoto dopušča, da se v njej 

odražajo slaba nagnjenja ali nezdrava nagnjenja, ki jih duša goji. To preverite pri majhnih otrocih, ki sami 

od sebe raztrgajo tančico svoje nedolžnosti ali se ob dobrih dejanjih pokažejo kot uporniki. Vsi, ki se 

vrnejo na zemljo, ne pridejo očiščeni. Nekateri morajo spiti najbolj grenke čaše trpljenja, ki jih življenje 

prinaša s svojimi lekcijami, in prestati najhujše preizkušnje, da bi se lahko nagnili, pomirili in spreobrnili. 

18 Svet se bo zatresel od luči mojih novih razodetja in ljudje bodo spoznali resnico. 

19 Ko vam govorim kot Oče, se pred vami odpre knjiga Zakona. Ko vam govorim kot Mojster, je to 

Knjiga ljubezni, ki jo kažem svojim učencem. Ko vam govorim kot Sveti Duh, je to Knjiga modrosti, ki 

vas razsvetljuje z mojimi nauki. Ti so en sam nauk, saj prihajajo od enega Boga. 

20 Dan, ko se bo ta manifestacija končala, je že blizu. Zato obilno razglašam svojo besedo, da bi bilo 

ljudstvo močno in opremljeno. 

21 Vsi lahko rečete, da ste me v tem času videli, nekateri s srcem, drugi z umom in tretji z duhom. Ko 

ste se osvežili z mojimi božanskimi nauki, ste me videli; ko ste doživeli izpolnitev ene od mojih prerokb, 

ste me videli; in ko ste v svojem bitju začutili prisotnost duhovnih sporočil, ste me videli. Dal sem se 

videti na različne načine, da boste lahko pričali o mojem prihodu v tem tretjem obdobju. Ali mislite, da me 

lahko vidite le z očmi svojega telesa? Z duhovnega vidika so vaše materialne oči najbolj omejena oblika 

videnja. Ali ste mislili, da je nujno, da me vidite kot človeka, kot me je videl svet v drugi dobi, da bi lahko 

rekli: "Videl sem ga?" - Ne, učenci, duh čuti popolneje kot srce, um ali čutila; in on je tisti, ki me je 

razumel. Moja beseda nekatere prebuja k resnici, druge pa dviguje k resničnemu življenju, kajti 

materializem je smrt. 

22 Knjiga znanja se odpre in vam razkrije, koliko duhovnih darov in lastnosti imate, od katerih vam 

mnogi še niso znani. 

23 Veš, da ti bom dal še enega od svojih naukov, da te bom potem poslal, da bi ljudem prinesel veselo 

novico. Ali pričakujete, da boste vstopili v srce enega od svojih bratov in sester, ne da bi vedeli, kaj je srce 

in kaj je duh? Koliko časa je minilo, odkar ste prejeli dediščino od Očeta, pa še vedno ne veste, kaj ima 

vaš duh. Toda končno je za človeštvo nastopila doba spiritualizacije. Vse, kar je neznano, bo postalo 

znano, kar je skrito, bo prišlo na dan in vsaka skrivnost bo razjasnjena, ker se Duh resnice razlije na 

vsakega duha in na vse meso. 

24 Ko bodo ljudje duhovno spoznali, kdo so, in bodo poznali svoj izvor, ne bodo imeli dovolj solz, da 

bi jokali zaradi napak, ki so jih storili zaradi svoje preračunljivosti, nevednosti in arogance. Po očiščenju 

pa bo svet prekril moj plašč odpuščanja in začela se bo nova doba. Ali ne mislite, da se bo življenje ljudi 

spremenilo, ko bo v njih zasijala svetloba in ko jih bo razsvetlila vest? Da, kajti stiske, vojne - vse, kar 

nekatere prizadene in druge uniči, je posledica pomanjkanja duhovne luči, ki jo lahko imenujemo vest, 

pravičnost, ljubezen. 

25 Ljudje, bliža se dan, ko vam ne bom več govoril v tej obliki. Uporabljajte moje nauke, da se boste 

lahko uprli viharjem, ki vas ogrožajo. Ljudje bodo prihajali k vam in zahtevali dokaze, da ste govorili z 

Jezusom in da ste od njega prejeli njegove nauke. 
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26 Listate Knjigo mojih navodil, v kateri so zapisani zakon, preroki in moja beseda, ki je bila dana v 

vseh časih; vse to se bo sčasoma vtisnilo v vašega duha. To je dediščina, ki vam jo zapuščam. Preglejte, 

preizkusite in preučite Moje delo, temeljito ga preučite. Ko boste odkrili in spoznali njeno bistvo, se boste 

počutili neskončno ljubljeni od Očeta in tudi mene boste ljubili. 

27 Če vaši soljudje o vas govorijo prezirljivo, ker ste se odzvali mojemu klicu, zaprite ušesa in 

molčite; so nevedni. Če pa boste to zadevo vzeli za priložnost, da jih obsojate, potem vam je gorje, saj ste 

že razsvetljeni s svetlobo svoje vesti in veste, kaj počnete. 

28 Jaz sem sodnik vsakega duha in vem, kdo me ljubi v resnici. Niso vsi, ki me kličejo Oče, z menoj. 

Mnogi od tistih, ki trdijo, da so moji izbranci in da mi služijo, me ne razumejo. Vi se lahko prevarate med 

seboj, toda kdo bi lahko prevaral mene? 

29 Naučil sem vas enakosti, ljubezni in ponižnosti. Čeprav je vaša usoda na videz drugačna, je končni 

cilj, ki sem ga pokazal vsem, enak. 

30 Naj bo vaša vest vaše vodilo, vedno vam bo govorila pravično in vedeli boste, ali živite v skladu z 

mojim zakonom, ali ste storili dejanja, vredna, da jih darujete svojemu Očetu. Ljubim čiste, in če mi želite 

ugajati, bodite čisti. 

31 Prišel bo čas, ko vas bo svet vznemirjal, od vas bo zahteval mogočna dela, ki bodo govorila o vaših 

velikih duhovnih darovih, in če za to ne boste pripravljeni, me bodo mnogi zanikali kot Očeta in rekli, da 

me niso nikoli slišali, da me ne poznajo; vi pa veste, da je moja beseda že dolgo vaša hrana in tolažba. 

32 Za kaj ste me prosili, česar vam nisem odobril? Dal sem vam veliko dokazov ljubezni, da bi 

okrepil vašo vero. Blagor krotkim in ponižnim, ki znajo sprejeti življenjske preizkušnje s predanostjo in 

brez obupa. 

33 Raziskujte mojo besedo, čutite jo in jo udejanjajte, da bo vaša vera vsak dan močnejša. 

34 Danes odprite vrata svojega srca in uma svetlobi mojih navodil. S katerimi deli me boste 

poveličevali? Vsi ste tiho, duh je tiho in telo je tiho pred menoj. Sklonite vratove in se ponižajte. Toda 

nočem, da bi se moji otroci ponižali pred menoj. Hočem, da bi bili vredni dvigniti svoje obličje in gledati 

moje, saj ne iščem ne služabnikov ne sužnjev; ne iščem bitij, ki se počutijo kot izgnanci, izobčenci. 

Prihajam k svojim otrokom, ki jih tako zelo ljubim, da bi slišali glas mojega Očeta in dvignili svoje duše 

na pot duhovnega razvoja navzgor. 

35 A glej, pridem v Jakobovo hišo in v njej najdem le strah; upam, da bom našel gostijo, pa je le 

tišina. Zakaj, moje ljudstvo? Kajti vaša vest vam očita vaše prestopke in vam preprečuje, da bi občutili 

veselje ob mojem prihodu. Razlog je v tem, da se niste ljubili, da niste delali, kot vas je učil Jezus. 

36 Nimate dovolj duhovne opreme, da bi začutili senco bolečine, ki vas čaka, zato se mora vaš Oče 

slišati materialno in vam spregovoriti v vašem jeziku, da boste vedeli, da se približuje angel vojne, da je 

njegovo orožje zelo močno in da mu nasproti joče angel miru. 

37 Na krilih vetra se kuga vse bolj približuje in v duhovnem prostoru plava na tisoče bitij, ki iz dneva 

v dan padajo na polja sovraštva in nesoglasij, njihova zmedenost pa zatemnjuje vaše misli in srca. 

38 Sile narave so se sprostile in znanstvenike prebudijo iz sanj, vendar ti, trmasti v svoji 

samovšečnosti, nadaljujejo s svojim uničevalnim delom med človeštvom. Če pozabljate moliti, ne 

izpolnjujete naloge, ki vam jo je zaupal Oče. 

39 Dobro veste, da je naloga vzpostavljanja miru na vašem duhu že od časov, ko sem rekel Jakobu: 

"Glej, dal ti bom številne potomce, po katerih bodo blagoslovljeni vsi narodi na zemlji." Zato ste pred 

menoj tiho. 

40 Ali boste čakali, da vas bodo človeški zakoni razdedinili in vas prisilili, da zaprete svoje ustnice, ki 

sem jih usposobil, da pričujejo o meni? 

41 Ne bodite ljudje majhne vere. Če sem vas izbral, je to zato, ker vem, da mi boste znali služiti in 

razumeli, kako to storiti. 

42 Na ta dan vam povem: Če si narodi želijo miru, jim ga bom omogočil v skladu z njihovo 

ljubeznijo. Če hočejo več vojne, naj jo imajo, toda z njo bo na zemljo padlo žezlo moje pravičnosti. 

43 Če bo človeštvo preganjalo moje nove učence in jim skušalo preprečiti, da bi zdravili bolne in 

govorili o mojem nauku, se bodo med ljudmi razširile najbolj čudne bolezni. Znanstveniki bodo zboleli, 

mnogim se bodo zaprle oči, drugim se bodo zamajale misli. 

44 Vrata onstranstva se bodo odprla in legije zmedenih duš bodo opustošile celotne regije in obsedle 

ljudi. Tedaj se bodo zaradi nemoči znanosti dvignili moji ponižni delavci in podali dokaze o svojem 
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znanju, s katerimi bodo mnogi postali verniki. Vse te nesreče so vam že dolgo napovedane, a ostajate gluhi 

in slepi. Ste nehvaležni. 

45 Včasih je potrebno, da vam spregovorim na ta način. Toda ne zamenjujte moje besede ljubezni z 

bičem. Rad te imam. Približajte se mi, da boste občutili mojo toploto. Približajte se mi, da boste občutili 

mir mojega kraljestva. Vi ste tisti, ki ste me iskali med prečkanjem "puščave", vi ste tisti, ki ste vedno 

sledili moji obljubi. 

46 Ste se naveličali tega življenja? Nato si za trenutek odpočijte v senci tega drevesa. Tukaj mi povej 

svoje žalosti in joči na mojih prsih. Kdaj boš za vedno z menoj? Že zdaj želim videti mir v vsaki duši. 

47 Naj "škrjanec" zdaj razširi svoja krila nad celotnim vesoljem, da boste občutili njegov mir in 

toplino. 

48 Ženske ste tiste, ki s svojo molitvijo ohranjate malo miru na zemlji, tiste, ki kot zveste varuhinje 

doma skrbite, da v njem ne manjka topline ljubezni. Tako se združite z Marijo, svojo Materjo, da bi 

zlomili človeški ponos. 

49 Ljudje, postavil sem vas za gospodarje na tej zemlji, da me na njej zastopate. Vaš duh je podoben 

Očetovemu, vaše telo pa vesolju. Popolnosti svojega telesa ne ocenjujte po merah, temveč po čudovitem 

življenju, ki je v njem, po njegovem redu in harmoniji. Toda tudi pri največji popolnosti je telo omejeno in 

pride čas, ko preneha rasti. Inteligenca in občutki pa se razvijajo, dokler ga ne ustavi smrt. Toda vsa 

modrost in izkušnje, ki jih je pridobil na zemlji, ostanejo vtisnjene v duši, ki raste in se razvija vso 

večnost. 

50 Naj bo vaš dom drugi tempelj, vaša čustva pa drugo čaščenje Boga. Če me hočete ljubiti, ljubite 

svoje žene in svoje otroke, kajti iz tega templja bodo izhajala tudi velika dela, misli in zgledi. 

51 V tem času ste vsi Elijeve ovce. Nekateri živijo v njegovi oviri, drugi so še vedno izgubljeni. Luč 

šestega pečata osvetljuje vse duše, ki so inkarnirane in niso več inkarnirane v tem času. Medtem ko na 

Zemlji nekateri uporabljajo ta zakon za napredek in odrešenje svoje duše, ga drugi uporabljajo za 

prodiranje v skrivnosti znanosti in odkrivanje novih čudes. Ravno profane in neposlušne roke še vedno 

lomijo sadove z drevesa znanosti, da bi zastrupile srca ljudi. Živite v šestem časovnem obdobju, ki ga bo 

človeštvo prehodilo na zemlji kot odsev poti, ki jo bo moralo prehoditi v večnosti. 

52 V tem trenutku vam v Elijevi navzočnosti povem, da živite v šesti dobi, skozi katero bo šlo 

človeštvo na zemlji, kot simbol ene od sedmih stopnic, po katerih se bo vaš duh povzpel v posmrtnem 

življenju. 

53 V prvi dobi me je na zemlji utelešal Abel, v drugi Noe, v tretji Jakob, v četrti Mojzes, v peti Jezus, 

v šesti sedanji Elija, v sedmi pa bo zavladal Sveti Duh. 

54 Kaj ste storili mojim glasnikom? Prvi je padel pod udarcem lastnega brata, ki ga je do tega 

pripeljala zavist. Drugega so množice nevernikov in malikovalcev napačno presojale in se iz njega 

norčevale. 

55 Tretji je dajal dokaze o moji moči v svojem življenju in v zameno prejel nehvaležnost celo svojih 

sorodnikov. 

56 Četrti je moral zaradi majhne vere svojega ljudstva, ki ga je tako zelo ljubil, razbiti table zakona. 

57 Petega - čeprav je bil njegov prihod napovedan - niso pričakovali, ni našel ne vere ne ljubezni, in 

potem ko je svetu izročil svoje sporočilo ljubezni, je od ljudi prejel najsramotnejšo smrt, kar jih je kdajkoli 

doživel prerok ali glasnik. 

58 Šesti je v tem času prišel v duhu. Vendar ga zasledujejo puščice dvoma, brezbrižnosti in posmeha. 

59 Ko bo popustil sedmi pečat in bo namesto odposlanca ljudi razsvetljeval Duh Večnega - kdo me bo 

takrat skušal raniti ali ubiti? 

60 Tako vam govorim zato, da vas jutri ne bodo zmedli teologi. 

61 Vsak pečat je v svojem času imel svoj sijaj in je pustil svojo luč v duhu mojih otrok. Tako je bilo 

tudi v šestem pečatu mogoče slišati glas Besede na zemlji. 

62 Ljudje, molite k Mariji, ona je božanska nežnost, ki je v drugi dobi postala ženska - čistost, ki je 

materializirano človeštvo ne razume, deviškost, ki je človeški um ne more razumeti in jo lahko občutijo le 

tisti, katerih čutila so očiščena. 

63 Plašč vaše nebeške Matere od vekomaj daje senco svetu in ljubeče varuje moje otroke, ki so iz nje. 

Marija se kot duh ni rodila na svetu; njeno materinsko bistvo je bilo vedno del mene. 
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64 Ona je soproga moje čistosti, moje svetosti. Ona je moja hči, ko je postala ženska, in moja Mati, ko 

je prejela "utelešeno Besedo". 

65 Mojster vam pravi: Veliko ste se ukvarjali sami s seboj in zato ste pozabili na druge. Treba je 

opustiti brezbrižnost do bolečine in potreb drugih ter se ločiti od svoje sebičnosti. 

66 Če se na vaši poti pojavi bolečina, jo bodite pripravljeni sprejeti. Ko vidite, da je preizkušnja zelo 

blizu, molite tako kot Jezus na vrtu na predvečer svoje smrti in recite kot On: "Oče moj, če je mogoče, 

odnesi ta kelih od mene, a zgodi se tvoja volja in ne moja." - Pazite, otroci moji, kajti če se pripravite, vam 

bom v mnogih primerih odvzela čašo trpljenja od ust. Če pa bo potrebno, da jo pijete, vam bom na podlagi 

vaše predanosti in pokorščine Božji volji zagotovil moč, da boste vztrajali. 

67 Ne pozabite, da bolečina očiščuje in da če jo prenašamo z ljubeznijo in duhovno vzvišenostjo, ne 

spere le lastnih madežev, ampak tudi madeže drugih. 

68 Prepustite mi svojo bolečino in ne bo brezplodna. Koliko nekoristne bolečine je bilo v človeštvu! 

Toda tisti, ki so zmogli trpeti in nositi svoj križ do konca pokore, so dosegli višino gore, ko so mislili, da 

bodo za vedno padli. 

69 Svet zaradi vaših molitev in zaslug ni dosegel miru, ki bi ga moral prejeti v preizkušnjah. Ko ste 

namreč izpostavljeni tem preizkušnjam, mislite samo nase, se smilite sami sebi in se upirate, namesto da bi 

molili k Očetu in mu rekli: "Če bo vsaj en moj bližnji dobil atom miru zaradi grenkega keliha, ki ga pijem 

- s kakšnim zadovoljstvom ga bom spil do zadnje kaplje! In Mojster vam reče: Kdor tako moli in čuti, bo 

dosegel, da bo njegova ljubezen lahko naredila dobro mnogim sočloveku. 

70 Ljudje, med narodi zdaj vlada navidezni mir, vendar ne razglašajte, da je prišel mir. Zaprite 

ustnice. Pravi mir ne more nastati na temeljih strahu ali materialnega udobja. Mir mora izvirati iz ljubezni, 

iz bratstva. 

71 Ljudje trenutno gradijo na pesku in ne na skali, in ko se bodo valovi spet dvignili in udarili v te 

stene, se bo stavba zrušila. 

72 Ljudem sem po njihovi vesti predlagal svoj mir in jim rekel: Tukaj sem, a me niso hoteli poslušati. 

Včasih se obnašajo kot majhni otroci in bedaki. Pravim vam, da se obnašajo kot otroci, ker v svojih 

dejanjih ne razkrivajo svetlobe, ki jo je duh pridobil v dolgem obdobju razvoja. Čeprav živijo v tretjem 

veku, se še ne zavedajo, kaj pomeni mir. Njihov duh je počasen, še bolj pa njihovo srce ne čuti, kaj je 

pravo usmiljenje, in ne bije v ljubezni do človeštva. Vendar jih bo zajela še hujša bolečina od pelina, 

zaradi katere se bodo prebudili in postali bolj občutljivi. Ne bom jaz tisti, ki bo ta kelih izročil ljudem, 

kajti v meni ta grenkoba ne more obstajati. 

73 Vsa bolečina, ki so jo povzročili ljudje, bo zbrana v eni sami čaši, ki jo bodo spili tisti, ki so jo 

povzročili. Tisti, ki se nikoli niso pustili pretresti pred bolečino, bodo zdaj trepetali v svojem duhu in 

telesu. 

74 Bliža se ura, ko boste videli, kako bodo ljudstva pretresali nenavadni in presenetljivi dogodki. 

Spoznali boste ljudi, ki so bili veliki na svetu in ki so zapustili svoje narode in države, da bi iskali mir s 

svojo vestjo v puščavi, v samoti. Drugi, ki so bili znani po sovraštvu in želji po oblasti, bodo presenetili 

svet, saj bodo njihova usta nenadoma govorila besede ljubezni in miru. Razlog je v tem, da jih bo obdajala 

moja luč in da bo moj Duh govoril skozi njihove ustnice. 

75 Ali ste pripravljeni na te dogodke, da bi našli pravo rešitev in razlago za vprašanja ter osvetlili 

zmedene ali zmedene misli ljudi? 

76 Dolgo sem vas usposabljal, a še vedno ne morete postati vojaki miru. Poglejte narode, kako malo 

časa imajo za pripravo na vojno in kako pretresajo celo notranjost zemlje. Poglejte, kako sile njihovega 

sovraštva širijo svoj vpliv do najbolj oddaljenih krajev, medtem ko vi ne morete doseči, da bi občutili moj 

mir. 

77 Je sovraštvo močnejše od ljubezni? Je tema močnejša od svetlobe? Ali ima zlo večji učinek kot 

dobro? - Ne, otroci moji. 

78 Ne grajam vas, le ljubeče vas budim, da bi vam povedal, da ni težko delati v Jezusovem vinogradu 

in da morate vztrajati pri svojem izpopolnjevanju. Če za trenutek v sebi nosite odločitev, da se obnovite, se 

vaš duh veseli in se počuti bližje svojemu Očetu. Toda skušnjave čakajo na vaše korake in vas spravijo na 

kolena. 

79 Dvignite se za dobro, zavedajte se, da živite v času, ki se razlikuje od Prvega in Drugega, v 

katerem so materialni in duhovni elementi povsod vznemirjeni. To je bitka, ki je vidna le tistim, ki so 
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duhovno pripravljeni, in nevidna tistim, ki niso. V tem viharju se gibljejo milijoni človeških in duhovnih 

bitij, nekateri prižigajo svetlobo, drugi jo iščejo, nekateri širijo temo, drugi pred njo bežijo. 

80 Gorje tistemu, ki v tem času postane šibek pri iskanju Luči! Milijoni nevidnih oči vas opazujejo, 

da bi vas uničili. Hočem, da ste dobro seme, ki osvaja polja, na katerih raste plevel. Kot morje, ki prestopi 

bregove, se zlo prebija naprej in zavaja eno srce za drugim, njegove nečiste vode preplavljajo domove, 

srce otrok, um mladih in najčistejša čustva žensk. Vaše najplemenitejše institucije so degradirane, prav 

tako tudi najsvetejše. Kaj medtem počnete? Ali ste tudi vi med slepimi, ki ničesar ne opazijo? Ali se 

zapirate v svojo sebičnost, da bi poiskali malo miru za svoje srce? Ali se zapirate med štiri stene svoje 

spalnice, da bi preprečili, da bi tja dosegel vojni hrup in stok ljudi? 

81 Ne boste rekli, da vam Mojster ni govoril preroško, ko zdaj vidite, da prihaja čas, ki vam ga 

oznanjam. Toda preden bo med ljudmi zavladal mir, bo ogenj sežgal plevel po vsej površini zemlje, 

sproščene poplave vode jo bodo oprale in sneg jo bo očistil. 

82 Prebudite se, učenci, bodite pripravljeni, da vas ne presenetijo, saj vam bodo nasprotovali z 

besedami, dejanji in knjigami. Proti vam se pripravljajo orožje in obrekovanje. Priča boste tudi boju 

ideologij, doktrin in teorij. Teologi bodo poskušali raziskati več, kot so raziskali doslej. Filozofi bodo v 

svet prinesli nove ideje. Znanstveniki bodo svoje znanje razglasili za edino resnico. Fanatiki religij se 

bodo pojavili kot stranke in se spopadli. 

83 To bo čas, za katerega se morate pripraviti, saj bo vaš glas edini, ki bo slišan kot miren in zavesten. 

84 Ali zdaj vidiš, kako zelo ti očitam? Ali zdaj vidite, kako majhni ste in koliko pomanjkljivosti in 

nepopolnosti še imate? Vendar mi boste služili in vaša daritev bo prijetna in dišeča pred mojo 

božanskostjo. 

85 Tabernakelj, skrinja zaveze in zakon so v tvojem srcu. Vam, ki ste ponižni, bom razkril, česar 

učenci ne morejo razumeti. 

86 Ljudje, v tem času se vračajte kot marljivi sin v Očetovo hišo. Zasnoval sem te in ti rekel: "Ti si 

prvorojenec, toda v tvoji odsotnosti so se drugi bratje in sestre razkropili. Ostal sem sam in jokal v svoji 

samoti. Zdaj ste se vrnili in pravim vam: sedite za mojo mizo, kjer so kruh, sadje in vino. V sosednji sobi 

je orodje. Nato ste jokali zaradi svoje nehvaležnosti in neposlušnosti, saj ste se zavedali, da ste med 

drugimi narodi, ki niso prejeli tega, kar ste prejeli vi, izobčenci. Prosili ste, da se vam vrnejo vaši duhovni 

darovi, in vrnilo se vam je vaše bogastvo. 

87 Spoznali ste, da nosite veliko odgovornost za nesoglasja v človeštvu. Nato sem vam zaupal meč 

ljubezni, da bi z njim pokorili tiste, ki povzročajo bratomorne vojne, in jih pripeljali v mojo navzočnost. 

88 Vaše poslanstvo je mir, bratstvo in duhovnost. Vašemu srcu ne očitam sedanjih del, ampak ga 

spomnim na njegovo preteklost in mu omogočim, da razume vzvišeno poslanstvo, ki ga čaka v večnosti. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 142  
1 Moja ljubezen se spušča nad vas, da bi od vas zahtevala izpolnitev zapovedi, ki sem vas jih učil v 

času vašega obstoja. Vidim, da ste polni milosti, maziljeni in pripravljeni za izpolnitev svojega poslanstva, 

in želim, da požanjete sadove semena, ki sem vam ga dal. Rad bi se veselil vaše ponižnosti in dobre volje. 

Če sem vam ponudil, da bo svet zaradi vaše priprošnje poln milosti in blagoslovov, je to zato, ker sem vam 

dal oblast, da se vaša dobra dela množijo tudi zunaj te zemlje. Po tvoji priprošnji bodo duše v stiski prejele 

luč. Resnično, povem vam, ne le da ta svet doživlja obdobje težav in preizkušenj za svoje očiščenje, 

ampak se tudi na drugih področjih dogajajo pokore in bolečine. 

2 Moj nauk naj bo vaš, začutite mojo besedo; kakor je nežna in ljubeča, je tudi stroga. Razumeli in 

doumeli jo boste! Ne dovolite, da bi to seme odnesel veter, ne da bi se ukoreninilo v vašem srcu, saj ga 

boste jutri pogrešali. Na kaj še čakate, da bi svoje življenje prilagodili praksi Mojih zakonov? Ne čakajte, 

da vas doletijo preizkušnje, saj bi bilo to za vas zelo žalostno. Delajte to iz ljubezni in prepričanja, 

izpolnite zapoved, ki vam pravi: Ljubite drug drugega. 

3 Izkoristite ta čas, ko vam govorim z največjo jasnostjo, in mi dovolite, da vas vodim. Zapomnite si, 

da bo vaša prihodnost mirna, če boste ubogali moj zakon. 

4 Obrnite se vase, preverite se v luči svoje vesti in videli boste, da vam govorim pravično, da ne 

širim strahu, ampak vas opozarjam, da živite budno. 

5 Moja beseda je hrana za duha. Ves čas sem govoril z vami. V sedanjem času sem zapustil to 

sporočilo človeštvu in si služim po vas. Stražim svet, medtem ko spi. Pojavil sem se vam in tako kot sem 

se v drugi dobi, nekaj dni po svojem vstajenju, dvignil pred svoje učence in so me videli odhajati v duhu, 

tako zdaj prihajam k vam poln slave, da bi sodil vsem bitjem. 

6 Danes se moja luč širi po vsem človeštvu. Ko bodo spoznali te nauke, bodo iz narodov in pokrajin 

prihajali v to deželo vaši sovaščani, da bi iskali mojo besedo. Takrat se ne bom več kazal skozi človeški 

um, kot to počnem danes, in vi, verniki, se boste navadili dvigniti svojega duha, da bi imeli občestvo z 

menoj, in vsem boste pokazali mojo tiskano besedo ter pričali o tem, kar ste prejeli iz mojih naukov. 

Povedal jim boš, da nisem postal človek, ampak da sem prišel v duhu in da sem v tej obliki ostal med vami 

za vedno. 

7 Danes, ko se spominjate mojega trpljenja, vam povem, da sem šel še enkrat na Kalvarijo, da se 

moje trpljenje vsak trenutek obnavlja, da so vojna, greh in materializem križ žalitve vašega Boga. Vi, ki 

ste razumeli mojo besedo, se združite z menoj v velikem boju proti grehu. Duhovne vojske so začele svoj 

boj, vi se jim boste pridružili. 

8 Obiski bodo pretresli svet. Dobra novica bo dosegla vse in spoznali bodo, da sem prišel zapustiti 

drugo oporoko in soditi njihova dela. 

9 Ne želim, da bi vi, moji poslušalci, pozneje točili solze, ker niste razumeli moje božanske 

manifestacije. Molite in v molitvi boste prejeli svetlobo, ki bo prodrla v to novo razodetje, ki vam ga 

dajem v tem času. 

10 Podarjam vam darilo miru. Če ostanete pripravljeni, ga boste širili s svojimi mislimi in deli. Tisti 

dragoceni časi, ko ste se zbrali, da bi dvignili svojega duha in prebivali v duhovnih pokrajinah, od koder 

komunicirate z menoj, se ne bodo vrnili. Prav tako ne boste slišali moje besede s človeškim 

posredovanjem po času, ki sem ga določil. 

11 Spremljajte in molite in videli boste, kako se bo moja beseda uresničila. 

12 Dajem vam novo lekcijo. Vsaka od njih naj bi vas pripravila na izpolnitev vaše naloge. Začenjate 

razumeti, da niste prišli na Zemljo samo zato, da bi ohranili svojo telesno lupino, kopičili bogastvo ali 

pridobivali časti. Na življenjski poti ne trpite nobenih težav. Če ste se imeli za revne, je to zato, ker se 

niste trudili uresničiti tega, kar nosite v svojem duhu. Ali morate izgubiti vse, kar imate, da bi se naučili 

ceniti to, kar imate? Ne, otroci moji, bolje je, da danes, ko še imate svoje darove, o njih veste, da jih boste 

lahko uporabili v dobro svojega duha. 

13 Če se vam moj nauk zdi čuden, vam povem, da ste čudni vi, kajti jaz in moj zakon sta 

nespremenljiva in večna. Vsakič, ko pridem k vam, vas najdem bolj oddaljene, bolj obarvane in zato bolj 

oddaljene od prave poti. Ali se vam zdi oblika, v kateri se vam zdaj predstavljam, nova? To ni novost. 

Želite, da bi bil moj glas slišen v neskončnosti brez posredovanja ljudi? Tudi ta oblika ne bi bila nova. Že 
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v prvi dobi sem ljudem, zbranim ob vznožju gore Sinaj, dal slišati svoj glas. Toda kaj se je zgodilo s tistim 

ljudstvom, ko je tako slišalo Očetov glas? Njihova ušesa, srca in um niso bili sposobni sprejeti te 

manifestacije moči do te mere, da so si morali zakriti ušesa, da ne bi slišali, in so prosili Mojzesa, naj 

posreduje pri Jehovu, da bi prenehal govoriti, saj je bil njegov glas kot grom. Moj glas se je nato iz mojega 

Duha spustil na vašo materijo, zdaj pa vas pripravljam, da se dvignete tja, kjer vas pričakuje ljubezen 

mojega Očeta, in me slišite iz duha v duh. 

14 Čeprav sem se ves čas razodeval povsem jasno, je človek zaradi svojega materializma dvomil. 

Tudi tam na Sinaju, ob vzvišenih dokazih in manifestacijah, ki jih je Gospod dal ljudem, so ta srca 

dvomila, omahovala in bila na vsakem koraku pripravljena obrniti hrbet Očetu. Ob vsaki omedlevosti ljudi 

se je pokazalo Gospodovo usmiljenje in nazadnje je zasijala le njegova resnica. 

15 Ko vam govorim o svojem razodetju kot človek, vam moram povedati, da je svet spal in me ni 

mogel prepoznati, čeprav je bilo to napovedano že dolgo prej. Od trenutka, ko je Jezus odprl oči na tem 

svetu, do trenutka, ko jih je zaprl, viseč na križu, je bilo moje srce na njegovi življenjski poti ranjeno 

zaradi dvomov ljudi. 

16 Dvomili so o Jezusovi božanskosti, ker so ga ocenjevali po njegovi ponižnosti, skromnosti 

njegovih oblačil ter pomanjkanju materialne moči in zemeljskih zakladov. In tudi v bitki s smrtjo se je 

dvom teh ljudi zajedal v Jezusovo srce, kot da bi bila njihova vprašanja kopja: "Kako je mogoče, da 

njegovo telo krvavi, če je Bog?" 

"Kako je mogoče, da bi Božji Sin umrl?" 

17 Dva tisoč let je minilo, da so nekateri dojeli ta spoznanja, in še več jih mora preteči, da jih bodo 

dojeli vsi. 

18 Če kdo danes reče, da sem prišel nepričakovano, ne govori resnice, ker sem vam napovedal svoj 

prihod in vam napovedal znamenja, ki vam jih bom dal. Toda če ste spali, ko sem vam dal znamenja, kako 

bi jih lahko opazili? 

19 Tako kot v drugi dobi Moja navzočnost ni bila enake vrste kot v prvi dobi, je tudi v tej dobi Moje 

razodetje drugačno, čeprav gre vedno za isti nauk. Svoj prihod sem vedno napovedal stoletja vnaprej, da bi 

vas našel pripravljene, da ne bi našel vaše hiše v neredu in vas osramotil s svojim obiskom. Želel sem, da 

bi imeli ob mojem prihodu vse pripravljeno, da bi mi lahko, ko bi potrkal na vaša vrata, rekli kot devicam 

iz moje prilike: "Vstopi, Učitelj, bodi dobrodošel v svojem domu." Vendar me je sprejel vaš dvom - dvom 

o obliki mojih razodetij in mojega razodevanja, dvom o čudežih, ki vam jih podeljujem in jih pripisujete 

zlim silam, dvom o revščini in ponižnosti mojih novih služabnikov ter o krajih, kjer se razodevam. Toda 

vem, da bosta po koncu mojega pojavljanja prišla vera in njeno razumevanje, kot se je zgodilo v preteklih 

časih, kljub vaši hladnosti, dvomu in materializmu. 

20 Prihajam k vam, ker vas ljubim, ker sem vedel, da vas bom v času svoje nove pojavitve našel kot 

čredo brez pastirja, kot bolnike brez zdravnika in kot učence brez učitelja. Prišel sem, da pripravim 

določeno število človeštva, ki bo posejalo dobro seme na novih poljih, saj ste vstopili v novo dobo, dobo 

spiritualizacije. 

21 Od zdaj do leta 1950 uporabljajte mojo besedo, ki se kot slap razliva iz nebes na vaša srca. Hranite 

jo, da jo boste po mojem odhodu lahko v obilju posredovali naprej. Okrepite se v mojem nauku, da vaša 

duša ne bo omahovala. Upoštevajte, da bodo nekateri zaradi tega nauka morali pred sodišče. Omejili se 

boste na to, da boste povsem resnicoljubno govorili, kar sem vas naučil. Po letu 1950 se bo vaš spomin 

zbistril in spomnili se boste mojih naukov, vendar boste prek razodetja prejeli tudi nove in neznane nauke. 

22 Nekdo mi v tem trenutku iz dna srca reče: "Gospod, zakaj na moji življenjski poti ne storiš tistih 

čudežev, ki si jih storil v dneh, ko sem ti začel slediti, ko sem zdaj bolj pripravljen in imam več vere?" - 

Razlog je v tem, da niste razumeli, da bi opazovali. Še danes ne delam čudežev, kot sem jih delal v prvem 

času. Takrat ste se prebudili v življenje duha. To je bil čas dokazov in materialnih čudežev. Danes je čas 

duhovnih čudežev. Kako bi bilo mogoče, da bi vaš duh vedno ostal na isti ravni in da bi vam ponavljal isto 

lekcijo? 

23 Ko ste prišli v mojo navzočnost, da bi poslušali mojo besedo, sem naredil presenetljive čudeže, da 

bi oživil vašo vero. Zakaj danes, ko že imate to luč, sprašujete po tem, kar je primerno le za šibke? Zdaj 

ste na vrsti vi, da sočloveku storite to, kar sem jaz storil vam. 
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24 Danes vas učim svoj zakon in vam pravim: moj mir naj bo z vami in čistost v vaših mislih, da 

boste pozorni na to, kar vam na ta dan govori "Beseda". Mir prinašam tistim, ki se spravljajo na zemlji, 

nekaterim z ljubeznijo, drugim z bolečino. Pred vašimi očmi odkrivam tiste madeže duše, ki jih vaše srce 

ne pozna, da jih potrpežljivo sperete. Prav tako vam dam čutiti veliko odgovornost, ki ste jo prevzeli za 

moje delo. 

25 V ponižne in preproste, a goreče roke sem položil svoje delo v tretji dobi, da bi ga s svojimi deli 

počastili in poveličali. 

26 Svojo besedo vam dajem v intimi teh hiš, ki jih imenujem "kraji zbiranja" in ne "templji", da jih ne 

bi zamenjali s tistimi, v katerih obstajajo obredi in rituali. Veste, da s tem mojim naukom v vašem srcu 

gradim pravi tempelj živega Boga. Vsaka skupnost tistih, ki se zbirajo na krajih zbiranja, se bo duhovno 

dvignila glede na njihovo ljubezen, poslušnost in dobro voljo pri izpolnjevanju mojih navodil. 

27 Moja volja je, da vsi delate za veličino Mojega dela, saj se bližajo časi, ki so zelo pomembni za 

vašega duha. To so tiste, v katerih Moja svetloba, ki je postala glas in misel, prodira v vašega duha iz 

neskončnosti, v najvišji povezavi, ki jo lahko dosežete. Ne morete reči, da je v tem trenutku Gospodov 

Duh vstopil v možgane nosilca glasu, kajti človeško bitje ne more nositi v sebi tistega, kar je najvišja moč. 

To je bil žarek božanske svetlobe, ki se je spustil v um tistega, ki mu je bilo namenjeno posredovanje 

Mojega nauka. Na ta način se resnica pretaka po teh nevednih ustih, kar bo začetek uničenja malikovanja 

in verskega fanatizma. 

28 Ti ljudje imajo najvišjo milost, da služijo kot sedež ali baza Božanskega žarka, njihovi možgani in 

ustnice pa kot prenašalci Besede, vendar morajo še naprej ostati preprosta človeška bitja kot ostali. 

29 Jutri se bodo ta zbirališča množila in množice se bodo na njih združile, da bi iz duha v duh 

poslušale oznanjevanje Gospoda njegovim služabnikom, ne da bi kdo želel razlikovati tiste, ki služijo 

Gospodu kot orodje. V vseh vaših delih želim preprostost. Všeč so mi tisti, ki so ponižni po srcu. 

Spomnite se, da sem se rodil v hlevu med pastirji, saj sem med njimi našel čistost, da so me začutili in 

verjeli vame. Nihče od vas še ni imel jasli za zibelko, vendar se je to moralo zgoditi z vašim Kraljem, da bi 

vam dal zgled ponižnosti. 

30 Zakaj ponovno prihajam k ljudem, potem ko sem jim dal te lekcije o večnem življenju? Ker so 

ljudje iz vsakega mojega učnega primera naredili obred. Občutite me in me ne poskušajte predstaviti v tej 

ali oni obliki, saj vas bo vsaka od njih oddaljila od resnice. Ne poskušajte si me kot večnega Očeta 

predstavljati kot starca, kakršnega slikate, kajti ne čas ne boj ne pustita sledi v Stvarnikovem umu, saj sem 

nad časom in mu nisem podrejen kot vi. 

31 Moja beseda bo ljudem spet neprijetna kot v preteklih časih, vendar jim bom povedal resnico. Ne 

da bi kogar koli izpostavil, sem hinavca imenoval hinavca, prešuštnika prešuštnika in zlo hudobca. 

Resnica je bila izkrivljena, zato je bilo treba, da spet zasije, tako kot je bila zdaj resnica prikrita, zato se 

mora spet pojaviti pred očmi ljudi. Kaj vas učim v tem trenutku? - Blagosloviti vse in vsakogar s srcem in 

duhom, kajti kdor tako blagoslavlja, je podoben svojemu Očetu, ko vsem daje svojo toplino. Zato vam 

pravim: Naučite se blagoslavljati z duhom, z mislijo, s srcem in vaš mir, vaša moč in toplina srca bodo 

dosegli tistega, ki mu jih pošiljate, pa naj se vam zdi, da ste od njega še tako oddaljeni. Kaj bi se zgodilo, 

če bi vsi ljudje blagoslovili drug drugega, tudi če se ne bi poznali in se nikoli ne bi videli? Da bo na zemlji 

zavladal popoln mir in da bo vojna nepredstavljiva. Da bi se ta čudež uresničil, morate svoje misli usmeriti 

navzgor z vztrajnostjo v kreposti. Menite, da je to nemogoče? 

32 Koliko spreobrnjenih grešnikov je doseglo stopnjo, ki jo imenujete svetost! Prvotno niso bili nič 

boljši od vas, vendar še niste dosegli te stopnje popolnosti. Začneš ljubiti, dar intuicije začne roditi sadove 

in že imaš navdih, kajti ko se te dotaknem, se odzoveš. Na moje trkanje se ne odzovejo vsa vrata, toda 

tista, ki se odprejo, omogočajo moji svetlobi, da pride k vam. Preobrazba grešnika ni nemogoča. Spomnite 

se nekaterih imen iz druge dobe: Magdalena, Pavel, Avguštin, Frančišek Asiški. Zakaj bi se morali 

spominjati le tistih iz prve dobe? 

33 Ti, ki sem jih omenil, so poznali greh in celo blato strasti, a zdaj svetijo kot svetila v nebesih in kot 

razsvetljevalci ljudi pošiljajo svojo luč vam. 

34 Le jaz vam lahko razkrijem neznano. Tako vam lahko povem, da se ljudje danes zaman trudijo 

spoznati Jezusovo mladost na zemlji. Raziskujejo in si predstavljajo, vendar poznajo le moje otroštvo in 

čas mojega razglašenja. Temu pravim: Jezus, preden se je odpravil oznanjat nebeško kraljestvo, se ni 
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ničesar naučil od ljudi. Kaj se je moral naučiti od tistih, ki so že v njegovem otroštvu zmotili učitelje 

Postave? Čas, o katerem ljudje ne vedo ničesar, je bil le čas čakanja. 

35 Če se od mene učite z ljubeznijo v srcu, se ne morete zmotiti. 

36 Tako vas pripravim. Danes prihajajo nekateri, prek njih prihajajo drugi in prek njih spet drugi. 

Vsak dan in vsaka generacija me bo čutila bližje, saj bo njihova duhovnost večja. 

37 Vsak dan delajte usmiljenje, to bo najboljše povišanje zame. Daj, pomagaj, potolaži, to bo 

najboljša vsakodnevna molitev, saj boš takrat Očetu govoril z deli in ne z besedami, ki so - četudi že v 

svoji obliki - v svojem bistvu prazne. 

38 Molite k meni s svojimi mislimi. Za to ne potrebujete posebnega mesta, drža telesa pa ni 

pomembna. Svoje misli v miru dvignite v nebesne višave in nato počakajte na moj navdih. 

39 Kaj vam bom povedal tistega dne, ne vedo niti preroki. Samo jaz v svojih visokih nasvetih vam ga 

lahko razkrijem. Ne bojte se, da ne poznate Očetovih zaupnih nasvetov. Bodite srečni z zavedanjem, da 

vam bom kot Mojster vedno razkril nove lekcije. Kako lahko mislite, da želim nekaj skriti pred vami samo 

zato, da ne bi vedeli? Ljubim vas in v srcu mojega Očeta ne more obstajati nobena sebičnost. Ko se vam 

približujem, želim razsvetliti vašega duha, da bi me razumel in ljubil. 

40 Prišel sem k vam v duhu, a vsi niso verjeli vame, vsi me niso čutili. Mnogi so me zanikali in še več 

jih bo. Če bi se razkril tistim, ki me zanikajo v tisoč različnih oblikah, me ne bi prepoznali v nobeni, saj jih 

oblika, v kateri so si me predstavljali, drži v zmoti. 

41 Nikoli se nisem skrival za masko, ko sem se kazal svetu, vendar sem se omejil v svoji moči, da bi 

me ljudje videli, slišali in razumeli. 

42 Zakaj ne napredujete na poti svojega duhovnega razvoja? Naj se pokažem glede na vašo 

zaostalost? Če bi bili pripravljeni in bi se manifestiral v kamnu, da bi vam govoril prek njega, bi me 

prepoznali tudi v tej obliki. Tisti, ki poznajo moje bistvo, me lahko čutijo povsod. Tisti, ki so si ustvarili 

lažno podobo moje božanskosti, pa me ne bi mogli prepoznati in bi me celo zanikali, tudi če bi me videli v 

vsej moji slavi. 

43 Kaj je čudnega na tem, da se razkrivam prek organa človekovega uma? Ne skrivam se, sem 

navzoč. Kdor hoče dokaz za to, naj očisti svoje srce in um, potem bo z duhovnimi očmi videl resnico. 

44 Nihče razen človeka ne more odražati božanskega uma. Človekov um je ogledalo božanskega 

razuma. Njegovo srce je vir, v katerem hranim ljubezen. Njegova vest je svetloba mojega Duha. Če 

dvomite, da imate tako velike darove, in se ne čutite vredni zanje, za to ni kriv vaš Oče, ampak vi, ker še 

niste razumeli neskončne ljubezni, ki jo imam do vas. Glejte, vaši madeži niso bili ovira, da bi se vam 

razkril v tej obliki. Toda če bodo znanstveniki jutri te manifestacije ocenili kot slabe, ne bom jaz tisti, ki ga 

bodo sodili, ampak oni sami. 

45 Človeka sem ustvaril tako popolnega, da lahko, ko se pogleda vase, vidi odsev tega, kar je njegov 

Oče. Toda človek ni znal pogledati samega sebe in ni znal prodreti v svojo notranjost, zato me ni 

prepoznal. 

46 V različnih obdobjih sem se ljudem razodeval na nepričakovane načine. Kdo bi vam rekel, da 

obljubljeni Mesija, Božji Sin, v drugi dobi ne bo imel niti skromnega doma, v katerem bi se rodil? Kdo bi 

vam rekel, da bo Marija, tesarjeva žena, Jezusova mati? 

47 Od začetka svojih prvih korakov na zemlji sem dajal znamenja svoje moči, a mnogi me niso niti 

slutili. 

48 Tokrat nisem prišel, da bi vas presenetil. Če bi se pripravili tako, da bi obljubo o moji vrnitvi 

prenašali s staršev na otroke, iz roda v rod, bi vas našel v pričakovanju mojega prihoda; toda nihče me ni 

pričakoval. Nekateri ste te prerokbe pozabili, drugi jih niso poznali, ker so bile skrivnostne. Kako malo jih 

je preiskovalo nebo in opazovalo svetovne dogodke v iskanju znamenj, ki bi naznanila čas mojega 

prihoda. 

49 Kljub temu pa tisti, ki so pričakovali moj prihod kot Duha Tolažnika, čutijo, da je prišel čas in da 

je Kristus duhovno prišel k človeštvu. Drugi so slišali govorice o mojem prihodu in niso verjeli. 

50 Jezus je rekel svojim učencem: "Samo za nekaj časa bom odsoten od vas. Še pridem." Nato jim je 

bilo razodeto, da bo Mojster prišel na zemljo "na oblaku", obdan z angeli, ki bodo na zemljo pošiljali žarke 

svetlobe. 
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51 Glejte, tu sem "na oblaku", obkrožen z angeli, ki so duhovna bitja, ki so se vam predstavila kot 

glasniki moje božanskosti in vaši dobri svetovalci. Žarki svetlobe so moja beseda, ki vam prinaša moja 

razodetja in vsak um preplavi z modrostjo. 

52 Blagor tistim, ki so verjeli, ne da bi videli, kajti oni so tisti, ki čutijo mojo navzočnost. 

53 Pazite, kajti to je čas, ko se skušnjava neutrudno bori, da bi vas premagala. Čuti, da se bliža čas, ko 

bo vezan. Ima na tisoče guiles, da bi vas ločila od mene. Vendar morate moliti in bdeti, da se vam bo 

razodel način, kako se izogniti vsaki zasedi. Naučil sem vas spoznati pravi okus božanskega sadja, ki je 

smisel Mojega dela. Naučil sem vas poti kreposti ter izpolnjevanja duhovnih in človeških dolžnosti. To je 

pot. Kako bi lahko zašli s poti? 

54 Ne bežite pred preizkušnjami, ampak se naučite soočiti z njimi. Za varnost ne bo dovolj, če boste 

zaprli vrata. Če so vrata zaprta, lahko pride nevarnost. Ne pustite se zapeljati nižjim strastem. 

55 Pripravite se, saj vam bodo nasprotovale teorije, ki se pripravljajo. Bodite pozorni, ker se bodo 

pojavili lažni preroki. Ne spite z mislijo, da ste zmagali v bitki, ne da bi opravili prvo preizkušnjo. 

56 Ne bojte se bitke, pazite in zmagali boste. Duh je neuničljiv, vsako drugo orožje je krhko. Zato se 

borite z duhom, naj vaše oči vedno vidijo jasno, in vaš nasprotnik vam bo na milost in nemilost, saj ga bo 

jeza zaslepila, ker ne pozna duhovnosti. 

57 Ne želim pastorjev ali duhovnikov spiritualizma. Hočem samo apostole. Nočem, da svetu poveste, 

da boste postali mojstri. Ne, bodite moji dobri učenci in z vašim posredovanjem vam bom posredoval 

velike nauke. 

58 Če se boste pripravili, bo ta čas boja namesto bolečine čas počitka, saj boste v njem doživeli 

znamenja in čudeže. 

59 Moja beseda je odmevala v nebesih in njen odmev se je slišal na vaši zemlji. 

60 Sprejemam vas na ta dan milosti. Vi ste Jezusovi učenci, vedno majhni pred veličino mojega 

nauka. Prižgem luč vaše svetilke in odstranim trnje, ki ste si ga sami pridelali, tako da vam krvavijo noge. 

Sprejmite zdravilni balzam, ki zaceli vse rane, in z njim prenehajte trpeti. 

61 Prisluhnite mi in nato raziskujte mojo besedo, ki vam jo dajem v vsej preprostosti, a ima globok 

pomen. V njej boste našli moja navodila, ki so vsa ljubezen in pravičnost. 

62 Podaril sem se vam, ko sem vam poslal svoje božansko sijajno telo. Razkril sem vam svojega 

Duha tolažbe, vendar še niste mogli razumeti pomena te manifestacije, s tem pa ste preprečili, da bi bila še 

bolj jasna; kajti ko slabo sodite svoje brate in sestre, ustvarjate neenotnost in ovirate ali zapirate kanal 

prenosa, po katerem prejemate moja sporočila. Ker med mojim ljudstvom ni ne edinosti ne ljubezni, ste se 

oddaljili od vira milosti. Ne morete mi namreč zagotoviti, da me ljubite, če tega ne počnete pri svojih 

soljudeh. 

63 Moji zakoni so pravični in neupoštevanje enega od njih je dovolj, da svet izgubi mir. Moji zakoni 

so večji in veliko bolj občutljivi, kot ste domnevali. Zato dela, ki so jih ljudje delali od začetka človeštva, 

še vedno učinkujejo in se širijo kot vihar, ki vas doseže. 

64 Narodi niso nič drugega kot razmejitve, ki so jih postavili ljudje. Narodi, religije, velike ali majhne 

skupine so zunaj mojih zakonov, ker se med seboj ne priznavajo in sodijo tuje dejanja, ki jim ne pripadajo. 

Vsaka od njih ima v sebi veliko stvari, ki jih mora izboljšati, enako ali še bolj kot tiste, ki jih ima za 

napačne v svojih sosedah. 

65 Ljudje govorijo o zakonih, vendar jih ne nosijo v srcu, jih ne čutijo in se po njih ne ravnajo. Za 

duha je prišel čas prebujenja. Sklenil sem polirati srca, ki so podobna kamnom, saj ne sijejo, kot bi morala 

- namreč kot dragulji, ki jih ima njihov Stvarnik zelo rad. Kako malo je tistih, ki imajo pravo vrednost, 

toda moja potrpežljivost je neizmerna. Jaz sem Mojster, ki večno uči, lošči in izpopolnjuje vašo dušo. 

66 Ne vzemite si človeka za vzor popolnosti, ampak iščite Očeta za svoj vzor, ne da bi obupali, ko 

doživite, da je eden od vaših bratov storil slabo dejanje. Ne dovolite, da bi vaša vera oslabela, saj boste na 

dolgi poti pokore vsi kdaj padli, a se boste spet dvignili; včasih je celo potrebno, da začnete pot znova. 

Vstani in si vzemi voljo, da boš živel v meni. Če vam primanjkuje moči, da bi se spopadli z življenjskim 

bojem, jo vzemite od mene in se naslonite na svojega Očeta. 

67 Zakaj si dopustil, da je vir ljubezni, ki sem ga položil vate, presahnil? Ali ne veste, da je ljubezen 

življenje in odrešenje? Govorite z besedami ljubezni, razširjajte moje zapovedi in občutite mojo moč, saj 
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boste vedeli, da sem prišel, da Duhu podarim vse svoje sposobnosti, in bolj ko boste delali, močnejši 

boste. 

68 Prišel sem, da bi vas učil in vas tudi izboljšal. Spoznajte se tako, da prodrete vase. Naj vas ne 

zavede misel, da ste naredili velik napredek, če se najprej ne naučite odpuščati in ljubiti. Biti morate 

iskreni in se učiti ponižnosti, le tako se boste lahko počutili mojstre svojih duhovnih darov, lahko boste 

delali velika dela in šli povsod. Takrat ne bo nobene ovire, ki bi vas ustavila, in vse nevarnosti bodo 

izginile. Lahko se boste spustili v temo in ne boste v zmoti, nasprotno, takrat boste zasijali v svetlejši luči 

in boste lahko rešili tiste, ki tam prebivajo. 

69 Od začetka časov sem vam dal spoznati te zapovedi: "Ljubi Boga z vsem svojim srcem in z vso 

svojo dušo" in "Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe". - Spoštovanje teh zakonov, ki v svoji 

dvojnosti tvorijo eno, bi ta svet napolnilo z veseljem, mirom in srečo. Ko boste dojeli, da je človek trpel in 

izgubil svojo usmeritev, ker ni upošteval teh zakonov, boste začutili spodbudo za začetek novega življenja 

in spoznali, da je treba veliko narediti v svojem notranjem svetu in tudi pri svojih soljudeh. 

70 Ljubezen lahko v enem samem trenutku vžge vero, združi ljudi, v njih prebudi mnoge sposobnosti, 

ki danes še vedno mirujejo, in da novo luč v oči telesa in duha. Ko imate v srcu ljubezen, imate v sebi 

nebesa. 

71 Ko bo svet ljubil, se bo nadenj spustil mir, Moje kraljestvo in Moja navzočnost bosta v vsakem 

duhu in pripravljeni boste uživati duhovno življenje, v katerem boste dosegli popolno srečo. 

72 Kolikokrat se boste morali vrniti na Zemljo, da boste imeli telo, v katerem se bo sporočilo, ki ga 

prinašate svetu, razkrivalo vedno bolj jasno? Dovolite svoji duši, da kot škrjanec v tem življenju doživi in 

uživa v pomladi ter na svojem romanju najde izkušnje, potrebne za vrnitev k meni. Medtem ko bogati 

kopičijo zaklade, ki so vse preveč minljivi, boste vi zbirali izkušnje, pravo znanje. 

73 Želim, da ustvarite domove, ki verjamejo v edinega Boga - domove, ki so templji, v katerih se 

prakticirajo ljubezen, potrpežljivost in samoodpovedovanje. V njih boste učitelji otrok, ki jih boste 

obdajali z nežnostjo in razumevanjem, nad katerimi boste bdeli in s sočutjem spremljali vse njihove 

korake. S svojo ljubeznijo obdarite tako tiste, ki so obdarjeni z lepoto, kot tiste, ki so na videz grdi. Lep 

obraz ni vedno odsev enako lepe duše. Po drugi strani pa se za temi na videz grdimi bitji morda skriva 

duša, polna kreposti, ki bi jo morali ceniti. 

74 Molite s ponižnostjo in dovolite, da se za vas zgodi moja volja, kajti to, za kar prosite, ni vedno 

pravično, plemenito in dobro. Potem vam bom dal, kar je dobro za vas, da boste imeli mirno in srečno 

življenje. 

Moj mir z vami! 
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