
 

 

 

Knjiga resničnega življenja 

 

Učenja božanskega učitelja 

Zvezek VI  

Navodila 143 - 174 

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 

Prevajalec: Traugott Göltenboth 

Osebje: Victor P. Martens; Armin W. Thöne 

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  
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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 obliki PDF s spleta.  

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

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

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

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

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

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

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

pa faza očiščenja in povzdignjenja ter vrnitve v Očetovo naročje.  

 

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

Hosta, mi je rekel Gospod, ima naslednji pomen:  

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

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

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

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

izkušenj z bitji, ki jih je ustvaril, in je namenjena njihovemu poučevanju, da bi 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   
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Predgovor 
Duh Stvarnik je v vseh časih na različne načine govoril svojim bitjem. 

V "prvem času" se je Oče svojim otrokom razodel neposredno po zavesti, poleg tega pa je govoril tudi 

skozi usta glasnikov, vodnikov in prerokov. Napovedi in razodetja Gospodovih služabnikov so 

napovedovale vzpenjajoči se razvoj človeškega duha in prihod Mojstra. 

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

božanskem otroku in človeštvu spregovorila: "Jaz sem Pot, Resnica in Življenje." V 33 letih svojega 

življenja med ljudmi je Jezus Kristus pričal o svojem božanskem izvoru in v pripravi učencev na svoj 

odhod dejal, da se bo vrnil, vendar ne v mesu, temveč v oblaku, simbolu duhovnega, obdan z množico 

svojih angelov. 

Tako se je 1. septembra 1866 začel "tretji čas", ki se je zgodil v Mehiki, predestinirani deželi na 

Zahodu. Tam so se zgodila razodetja Duha o človeški sposobnosti mišljenja in govora, ki so se nepreklicno 

končala 31. decembra 1950, da bi po tem pripravljalnem obdobju ljudje postali sposobni popolnejše oblike 

neposrednega dialoga človeškega duha z Božjim Duhom in z duhovnim svetom na splošno. 

Za razodevanje obljubljenega Odrešenika in njegovih angelov je Gospod v skladu s svojo najvišjo 

voljo uporabil človeška orodja, tiste, ki jih je sam izbral in pripravil in po katerih se je razodeval žarek 

Božjega Duha. 

V zadnjih približno dvajsetih letih obdobja Razodetja, ki se je začelo okoli leta 1930, je bila večina 

Gospodovih naukov zapisana v stenografskem zapisu. Številni nauki, doktrine, prerokbe, razodetja itd. so 

se odvijali na številnih različnih zbirališčih, ki so se oblikovala po vsej državi. Majhna skupina, ki je prej 

služila kot "glasniki", je po jasnem navodilu Božjega Duha iz 366 razglašenih naukov sestavila 12 

zvezkov. Dali so jim naslov: 

"LIBRO DE LA VIDA VERDADERA" v nemščini: "Buch des Wahren 

Lebens".  
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Pozdrav iz Mehike 
Da bi si bralec lažje predstavljal, kako so se v Mehiki med letoma 1866 in 1950 dogajale manifestacije 

ponovno pojavljajočega se Kristusa v Duhu, ki ga je najprej pripravil Elijev Duh, je tu pozdrav Nemcem 

od Mehičana, ki je bil sam orodje "Besede". Človeško gledano je preprostega porekla, življenje je začel 

kot bikoborec, nato je kot fotograf služil vsakdanji kruh sebi in svoji družini ter živel preprosto in v 

skromnih razmerah. 

"Pravkar sem dopolnil 21 let. Dolga leta sem bil zaprt v svoj dom kot žrtev zelo nadležne kožne 

bolezni, ki mi ni dovoljevala, da bi vsaj za nekaj trenutkov užival na soncu ali svežem zraku. 

V teh letih osamljenosti, ki so se mi zdela kot večnost, še toliko bolj, ker sem bil na pragu mladosti, ko 

človek zasleduje najbolj prazne sanje, sem doživljal nemalo kriz nepotrpežljivosti in obupa. Priznati 

moram, da mi je bila v tej preizkušnji moralna podpora staršev in bratov in sester le dobra volja, seveda 

skupaj s šibkim upanjem, da si bom nekega dne povrnil zdravje. 

Z mojim primerom se je ukvarjalo veliko zdravnikov, ki so me neštetokrat zdravili - vse brez uspeha. 

Spomnim se le, da se je po vsakem neuspehu moj brezup povečeval. 

Ko so moja osamljenost, molk in samota postajali vsak dan bolj neznosni, sem se zatekel k molitvi in 

opazil, da je v njej moj duh našel neizrekljiv mir in da se je v mojem srcu pojavila slutnja, da se bom v 

kratkem videl osvobojenega svojega ujetništva. 

Moje molitve so postajale vse bolj dolgotrajne, moja duhovna zbranost pa se je poglabljala. Poskušal 

sem meditirati čim pogosteje, saj sem bil, dokler je molitev trajala, prost vsega trpljenja. Ko se je blaženost 

končala in sem se vrnil v realnost svojega osamljenega, tihega in enotnega življenja, sem imel vedno 

občutek, kot da sem prišel iz drugega sveta, v katerem se je moj duh okrepil in navdihnil. Tu moram 

pripomniti, da sem svoje molitve oblikoval iz nepremišljenih trenutnih idej. Nikoli ne bom pozabil, kako 

sem med takšnim navdušenjem izgubil pojem časa in v nekaterih trenutkih je izginilo vse, kar me je 

obdajalo. Vendar se spomnim, da sem se v otroštvu - približno od 12. leta dalje -, ne da bi si to znal 

razložiti, skoraj vsak dan znašel v nekakšni večminutni odtujenosti duše, med katero sem moral delovati 

kot avtomat, ki ga je morda vodila podzavest. Dokler je trajalo to nenavadno stanje, ni bilo niti najmanjših 

težav. Nenavadno je, da me je bilo sprva strah, vendar sem ga postopoma spoznaval, sčasoma pa se je 

pojav še okrepil. 

Moja bolezen je dosegla vrhunec. Včasih sem se počutila, kot da mi koža gori pod vplivom notranjega 

ognja, ki ga nič ne more ublažiti. Hkrati je moj videz postajal vse bolj žalosten. 

Nekega dne se je pojavil moj oče z novico, da je iz ust preprostega človeka, ki je bil zagotovo eden od 

Božjih izbrancev, slišal besedo božanskega učitelja. Bilo je na revnem zbirališču v odročnem delu Mehike. 

S seboj ga je vzel dober prijatelj, ki je že dolgo občudoval te razglase. 

V trenutku sem bil prepričan, da je bil to ON, Mojster, ki je govoril s pomočjo človeške zaznave, da bi 

se približal ljudem in poiskal tiste, ki so hrepeneli po svetlobi in žejni pravice. 

Čudež, ki sem ga čakal dan za dnem, je bil pred menoj. ON, s katerim sem se tako pogosto pogovarjal 

v urah bolečine, mi je bil zdaj zelo blizu in me je čakal, da bi mi povrnil dušo in telo. 

Sledil sem Gospodovemu klicu! V nedeljo, 14. februarja 1934, sem prvič vstopil v to skromno sobo, 

eno od mnogih, kjer je bilo mogoče slišati božje sporočilo. Na mene sta naredila velik vtis introspekcija in 

globoka zbranost, s katerima so se navzoči pripravljali na prihod "božanskega žarka", ki naj bi navdihnil 

notranji sluh "nosilca besede", ki naj bi nato prenesel nebeško besedo. 

"Nosilec besede" ali "orodje" je bila ob tej priložnosti ženska. Bila je preprosta ženska, lahko bi rekli 

običajnega videza, in od rojstva slepa. Moram priznati, da njen videz name ni naredil posebno prijetnega 

vtisa. Zato sem bil še toliko bolj začuden, ko je odprla usta, da bi slišal pridigo, ki je bila tako globoka, 

tako čudovita in tako modra, da si je človek skoraj ne more predstavljati, izrečena s sladkim glasom, 

polnim presenetljivih naglasov, ki so sporočilu dali globoko impresiven in ganljiv prizvok. 

V nadaljevanju oznanjevanja so navzoči popolnoma pozabili na navzočnost prinašalca besede, da bi se 

dvignili v območja duha in v celoti uživali v božjem pouku. Če pa bi med razglašanjem kdo odprl oči in 
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opazoval govornika, bi lahko opazil, kako se je to ubogo in navadno bitje spremenilo v povzdignjenem 

umu in kako v takih trenutkih iz njega izžarevata velika lepota in veličina, ki vzbuja strahospoštovanje. 

Božanska beseda je tekla iz njenih ust kot neizčrpen plimski val, eno uro, dve uri, tri in več. Vse je bilo 

brez oklevanja, brez prekinitev, brezhibno, brez najmanjše utrujenosti ali hripavega ali krhkega glasu. 

Nasprotno, dlje ko je rally trajal, popolnejši se je zdel navdih. 

Prisotnost Božanskega učitelja je bila v teh trenutkih komunikacije tako močna, da je človek povsem 

otipljivo čutil njegovo bližino in prijateljstvo. Govoril je vsakemu srcu! Prebral je najbolj skrite misli 

prisotnih in se dotaknil najbolj skritih src poslušalcev, ne da bi koga prizadel ali obtožil. Vsak je v svojem 

srcu čutil, katere besede mu je namenil Učitelj s preiskujočim pogledom ljubezni in modrosti. 

Božje sporočilo je na ustnicah nosilca besede dobilo različne odtenke in barve. Ko je Gospod govoril 

kot Oče, je njegov glas sporočal nežnost, odpuščanje in božanje; Ko je Gospod govoril kot Oče, je glas 

sporočal nežnost, odpuščanje in ljubezen; ko je govoril kot Učitelj, je glas postal globok in moder; in ko je 

govoril kot Sodnik, je glas prinašalca Besede dobil ton neskončne oblasti in moči, pravičnosti in božanske 

gorečnosti, ki je bila tako presenetljiva, da je poslušalce resnično uničila, jih prisilila k solzam obžalovanja 

in jih prisilila k odločitvi, da se pokesajo in popravijo. 

Počutil sem se zelo majhnega pred tako veličino in kot zadnji med zbranimi. V svoji nevednosti sem 

mislil, da Gospod gotovo ni opazil moje nepomembne prisotnosti. Vendar sem se moral kmalu prepričati o 

svoji napaki in se naučiti, da mojster s svojim pogledom odkrije vsakogar. Po nekaj mesecih pogostih 

obiskov, pri katerih nisem imel drugega namena kot uživati v tem duhovnem prazniku, me je Gospod 

poklical nekega nepozabnega popoldneva. Bilo je 9. avgusta 1934, ko sem bil, ne da bi prišel iz začudenja, 

zaznamovan in maziljen, da bi služil Božji Besedi kot nosilec Besede. 

V tistem vrhunskem trenutku so moje srce zajeli najgloblji vzgibi, najplemenitejši in najbolj brezupni 

občutki. Kaj bi lahko v tem vzvišenem trenutku zavrnil tistemu, ki ima neomejeno pravico nad svojimi 

bitji? 

Moja usoda je bila začrtana. Od tistega dne živim samo od tega, da posvetim svoje življenje tako težki 

in občutljivi službi. 

Nekajmesečne priprave, ki so mi hkrati prinesle popolno telesno okrevanje, so me usposobile za 

govornika Božanskega Učitelja, ki sem se mu z dušo in telesom predajal od tiste ure do 31. decembra 

1950, ko se je Luč Božanstva prenehala kazati v tej obliki. 

Če bi se mi, ki smo bili nosilci besede, lotili opisovanja izkušenj, vtisov in spoznanj, ki smo se jih 

naučili v teh letih nepozabnega boja pred množico ljudi na različnih zbirališčih, raztresenih po vsej naši 

državi, bi morali napolniti cele zvezke, saj je bila naša kariera neprekinjen niz najbolj čudovitih dogodkov, 

ki pa jih ne bi mogli opisati na omejenem prostoru, ki mi je tu na voljo. 

Vendar je izredno pomembno poudariti, da za pripravo nismo imeli druge knjige kot besedo, ki je 

prihajala iz naših ust. V naše misli namreč ni smel vstopiti noben vpliv, da bi lahko z največjo zvestobo 

sprejeli božje sporočilo. Če smo ostali ponižni, nas je Gospod pred svojim ljudstvom odlikoval v ljubezni 

in naklonjenosti. Če pa smo enkrat dovolili, da nam vlada nečimrnost ali sebičnost, se nas je dotaknil s 

svojo pravičnostjo, ko je za nekaj časa umaknil svoj navdih, da bi nam pokazal, da brez njega ne moremo 

storiti ničesar, saj brez njega nismo nič. 

Od Mojstrovega zadnjega sporočila ob koncu leta 1950 nisem nikoli več občutil nobenega od tistih 

posebnih občutkov, ki sem jih leto za letom nosil v svojem bitju med opravljanjem poslanstva kot nosilec 

Besede. 

Od tega dne dalje se je velika skupina bratov posvetila nalogi zbiranja čim večjega števila manifestacij 

in razodetij, ki nam jih je dal Gospod in ki so bila na srečo zapisana. Iz njih je bila sestavljena knjiga, ki 

naj bi bila na voljo širši javnosti in ki je vse do danes vir, iz katerega lahko človeštvo pije vodo resnice, ki 

jo je Mojster zapustil ljudem tega in prihodnjih časov kot darilo ljubezni, svetlobe, pravičnosti in miru. 

Od mene, ki sem bil nezasluženo predstavnik Mojstra med njegovo manifestacijo v tej obliki, je bilo 

zahtevano pričevanje, ki sem ga skušal podati v teh vrsticah. To sem storil z vso iskrenostjo, ki sem je 

sposoben, z gorečo željo, da bi to pričevanje služilo kot spodbuda in dosežek za vzbujanje zaupanja in vere 

pri tistih, ki bodo v roke vzeli to knjigo, ki vsebuje sporočila, ki jih je Božanski Učitelj v svoji dobroti 

razodel človeštvu tega časa prek posrednikov, tako preprostih kot nevrednih. 
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Hkrati iz globine svoje duše v Gospodovem imenu bratsko pozdravljam svoje brate in sestre v Nemčiji, 

katerih čudovito duhovno prebujenje nam je Mojster nakazal po svojih človeških posrednikih." 
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Navodila 143  
1 Krepim vašega duha, da bo vzdržal prihajajočo bitko, kajti velika bo bitka ideologij, doktrin in 

verovanj. Resnično, povem vam, ko se bo začelo preganjanje spiritualistov, se bodo pojavili novi apostoli, 

polni vere in poguma. Oni bodo tisti, ki bodo oznanjali, da sem bil v tem času resnično z vami, in bodo 

pionirji in preroki v svojih narodih. Med njimi se bodo pojavili tisti, ki zapisujejo moje navdihe, ki 

razumejo moje nauke in vidijo duhovne vizije. 

2 V tistem času se bom razkril tako v moških kot v ženskah, tako v mladostnikih kot v otrocih in 

starcih. 

3 Ves svet bo prejel razodetja, manifestacije in videnja, kajti zapisano je, da me bodo gledale vse 

oči. 

4 Uveljavil sem se na delovnem mestu znanstvenika in moja navzočnost ga je osupnila. Sredi bitke 

sem presenetil vojsko in z naravnimi silami ustavil njeno napredovanje. Pokazal sem se tako, da sem izlil 

svoje usmiljenje na uboge domove, kjer ni bilo več kruha. Na vrata hiše je stopil mladenič in prinesel v 

rokah hlebec kruha, moški in ženske pa so se spraševali: "Kdo je to?" 

5 Učenci, učite se mojega dela, saj morate biti močni, da boste, ko bodo divjali vsi vidni in nevidni 

elementi, lahko pričevali o mojem nauku ljubezni. Sedem darov sem vam v tem času zaupal za razvoj 

vašega duha in izpolnitev vašega poslanstva:  

Tu so Vodja, Temeljni kamen, Nosilec glasu, Opolnomočeni, Videc, Zlata peresa in Steber*. Toda to ni 

prvič, da sem te darove podelil izraelskemu ljudstvu. Tudi ko ste prečkali puščavo in iskali obljubljeno 

deželo, sem vam dal iste darove. Mojzes je bil vodnik, hkrati pa je ljudem posredoval mojo besedo in 

pokazal mojo voljo. V njegove roke sem položil vogelni kamen svoje Postave, ki je temelj templja, ki ga 

morate zgraditi v svojih srcih. Judovo pleme je bilo močan steber, ki je podpiral pogum in zaupanje 

množic. Pleme Levi je bila legija duhovnih delavcev, ki sem jim omogočil, da so ohranjali živo vero v 

Gospoda. Zgodovino, prerokbe in razodetja so zapisale imenovane roke, preroki pa so po mojem navdihu 

videli prihodnost z očmi Duha. 
* 1. vodja: vodja zbora. 
2. Temeljni kamen: izkušen, svetovalni starešina. 
3. Nosilec glasu: prenašalec manifestacij. 
4. Pooblaščenec: posebej odgovoren za zdravljenje bolnikov. 
5. Videc: človek, ki je posebej obdarjen z darom duhovnega vida. 
6. Zlata peresa: odgovorni za zapisovanje (stenografski zapis) obvestil. 
7. Steber: Sedem preizkušenih starešin skupnosti. 
Glej tudi: Navodilo 246, 31 (v zvezku 9), po katerem bodo voditelji tistega časa zadnji. 

6 Tvoj duh v tem trenutku nima novih darov, saj vse nosiš v sebi že od trenutka, ko si se rodil iz 

mene. 

7 Bližajo se dnevi, ko vam bom razkril velike nauke, ki jih doslej niste poznali, saj vam jih ne bodo 

razkrili ljudje. Res je, da so v vsaki verski skupnosti Moji glasniki, vendar ne bodo oni tisti, ki bodo odprli 

Mojo zakladnico, še manj pa tisti, ki so to nalogo prevzeli sami od sebe, ne da bi bili za to namenjeni. 

Tisti, ki sem jih poslal v to službo, imajo modrost po navdihu. Tisti, ki niso moji služabniki, so znanje 

črpali iz knjig. Medtem ko nekateri molijo in ljubijo*, drugi berejo in študirajo, toda um nikoli ne bo 

dosegel visokega uvida duha**. Ko prvi govorijo, prepričujejo, pretresajo, božajo in zdravijo. Slednji 

osupljajo, vzbujajo občudovanje, a ne tolažijo in rešujejo. 
* Dopolnila v oklepajih v besedilu sta dodala tudi prevajalca. 

** V sedanjem izvirnem španskem besedilu ni razlikovanja med izrazoma duh in duša. Tam je vedno "espiritu" = 

duh. V nemškem jeziku je uporaba izraza duša pogosto primernejša in včasih nujna. Če se je zdelo primerno, npr. 

prvič v nauku, ali če bi bila oba izraza v določenem smislu upravičena, vendar se je prevajalec po premisleku 

odločil za izraz duša, je na to opozorjeno v opombi nad to opombo. (Glej tudi: Dodatek v zvezku II) 

8 Bodite ponižni, učenci, delajte, ne da bi pričakovali nagrado. Bodite veseli v ljubezni in zavedanju, 

da vas nebeški Oče ljubi. Ne domišljajte si svoje nagrade, saj je vaš um nikoli ne more dojeti. 
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9 Ponovno vam pravim: Pripravite se. Ne veste, ali vas letos ne bom presenetil z velikimi razodetji. 

V tem času vas razsvetljuje luč šestega pečata in dobro je, da se zdaj naučite vsebine te skrivnosti. Te 

lekcije bom razložil prek svojih glasovnih nosilcev. 

10 Janez, moj apostol, je slišal in zapisal, kar je videl v videnjih, ne da bi jih razumel. Blagoslovljena 

roka tega preroka je pustila moje obljube in razodetja, opisana v alegorijah. V tem času vam razlagam te 

besede in navdihe, saj sem edini, ki to lahko stori. Da pa bi vam lahko posredoval to luč in da bi lahko 

razumeli to besedo, se očistite, bedite in molite. 
* Praviloma je ob povabilu k molitvi ─ celo prvi 

odlomek ─ pogosto spregledano "Watch". Razumeti ga je treba na več načinov: Prvič, spominja na Jezusovo 

prošnjo trem učencem v tisti težki uri v Getsemaniju tik pred aretacijo, naj ostanejo budni (Mt 26,36-46 idr.). Prav 

tako je veljavna prošnja, da bi z budno zavestjo sodelovali v usodi drugih na dobrohoten in s tem podporen način, 

kot se to počne tudi v priprošnji molitvi. Poleg tega pomeni tudi duhovno budnost, stalno pripravljenost, da smo 

pozorni na pogosto tihe, šibke impulze duha in vesti, da se jih pravočasno zavemo in da mislimo, čutimo in 

delujemo iz notranjega vzgiba ljubezni do bližnjega in usmiljenja; da se ne pustimo določati egoističnemu, 

nelaskavemu intelektualnemu razmišljanju, katerega odločitve so, gledano z višjega duhovnega stališča, napačne, 

tj. škodujejo duši, kar običajno spoznamo šele kasneje, ko so posledice vidne. S kontemplacijo ali meditacijo 

lahko vadimo mirnost in pozornost, zlasti notranjo, mentalno in tudi čustveno, tako da se misli in slutnje s tega in 

onega sveta z njihovimi učinki na čustva in dejanja takoj zavemo in jih lahko nadzorujemo. (Glej tudi: Navodila 

146, 60) V tej luči je treba upoštevati tudi delno nasprotujoče si študije o učinkih pisave in podob v različnih 

medijih, od stripov do televizije in interneta, zlasti med otroki in mladimi. Biti buden pomeni biti pozoren, kar 

pomeni tudi biti dovzeten, tako v odnosu do okolja in bližnjega kot tudi v notranji duhovni komunikaciji, v 

zaznavanju Božje volje (glas vesti/navdiha). V tem kontekstu je treba omeniti tudi sanje, ki se v zavest prikličejo s 

spominom, med rednim spanjem pa jih lahko spremlja celo nekakšna budna zavest, d. 
tj. zbuditi se, medtem ko telo spi. Pomen sanj kot možnega vira globljih spoznanj izhaja iz drugih odlomkov nauka 

(npr. U. 159, 3; U. 162, 4; U. 167, 47) in tudi iz svetopisemskih besedil. Prav tako so odvisni od razvoja duše in 

duhovnega dviga ali odnosa (U. 100, 30). 

11 Resnično, povem vam: če še niste slišali višjih naukov, je to samo zato, ker vam primanjkuje 

vzvišenosti in čistosti. Z dobrodelnostjo si zagotovite, da boste v svoja srca sprejeli strani, ki jih vsebuje 

Knjiga sedmih pečatov. 

12 Prihajam k svojim otrokom, da bi vas naučil kreposti, da bo vaš duh močan in da boste premagali 

skušnjave, ki so nagnjenja vašega mesa. Odprite svoje duhovne oči in poglejte, koliko stvari imam za vas 

v svoji zakladnici. 

13 S svojo besedo obdelujem vaša srca, da boste del templja mojega Svetega Duha. 

14 Preljubi ljudje: Učitelj vam daje nauk in v njegovem pomenu je luč, ki razsvetljuje vašega duha. 

15 V svoji molitvi se dvignite k meni in vedite, da vas bo vaš Oče slišal, dal vam bo moč in vam kot 

Simonu iz Cirene pomagal nositi vaš križ. 

16 V moji besedi boste našli ščit in svetleče orožje za zmago v svojem boju. Pripravljam vas, da se 

boste z razvojem svoje duše in razvojem svojih duhovnih darov znali upreti skušnjavam. 

17 Živite budno, ljubljeni ljudje, delujte kot modre Device iz prilike, ki je bila dana mojim učencem v 

drugi dobi. Bodite kot oni, z gorečimi svetilkami, da boste vedno zaupali in upali vame. V vas je svetišče, 

ki sem ga z veliko ljubeznijo pripravil v tej tretji dobi. Vi ste varuhi moje besede in jaz sem vsak um in 

srce spremenil v izvir ljubezni, kreposti in zdravilnega balzama, ki bo kot kristalna voda tekel med 

človeštvom. 

18 Veliko je tvoje veselje, Izrael, ker si videl, da si znal potolažiti žalostna srca in da so se tisti, ki so 

jih sklonile bolečine, počutili opogumljene ob tvoji besedi, ko si jih opremil. Blagor vam, ki tako 

izpolnjujete svojo nalogo. Še naprej se trudite, da bi ljudem prinesli moje usmiljenje. Prihajam s svojo 

besedo, da bi vas opogumil v tem boju. Učim vas graditi in obnoviti tisto, kar je človeštvo s svojim 

materializmom sčasoma uničilo. Tvoj duh pozna čas, v katerem živi, in se uči vedno bolje prenašati 

preizkušnje, ki jih srečuje na svoji poti, ker sta njegova vera in ljubezen do mojega Dela veliki. 

19 Dragi otroci, ob koncu vašega boja vam bom dal nagrado. Trenutno ne veste, kdaj in kako se bo to 

zgodilo, toda resnično vam povem, da se moja beseda uresničuje in da sem vam ponudil obljubljeno 

deželo, kjer boste doživeli blaženost, osvežitev in srečo. V celoti boste občutili moj mir, saj bo takrat vaš 

duh zmagal. 
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20 Ponovno vam kažem pot, ki jo mora prehoditi vaš duh; na njej so moja luč, vrline in duhovni 

ideali, s katerimi morate prehoditi svojo pot. V tem času sem prišel z ognjenim mečem - ne da bi ubil 

duha, ampak da bi se spopadel s temo, ki se je razširila okoli vas. 

21 Glejte, to je moč moje besede, ki jo razodevam pred vami v delih ljubezni! Z njo pričujem o sebi. 

V vsakem srcu delam čudeže, da vas spremenim v otroke luči, kajti vaš Oče je Luč in neskončna Modrost. 

Vsakomur dajem svojo besedo, ki je zakon. Toda zavedajte se, da vas s svojo močjo ne prisiljujem, da bi 

jo ubogali, in v svoji besedi vidite bič, ki rani vaše srce. Ali ne veste, da kot Oče ne želim bolečine za 

svoje otroke? Zavedajte se, da vas s svojim naukom očiščujem in zdravim rane, ki mi jih prinašate; in če 

vas moja beseda za trenutek obsodi, je to zato, ker sem popolna pravica in vam tako prihranim bolečino, ki 

si jo sami ustvarjate, ko pozabite na izpolnjevanje mojega zakona. 

22 Želim, da ste duhovno svobodni. Vendar ne zapadajte v razuzdanost, h kateri vas spodbuja telo, saj 

sem vam ga zaupal, da bi bilo voljno orodje, ki podpira vašo dušo pri njenem razvoju navzgor. Vendar je 

postala suženj tistega, ki bi mu morala vladati. Učim vas s svojo besedo, da se ne pustite odnesti viharju 

svojih strasti in da se znate obvladovati. 

23 Moje ljudstvo, ljubite me in pričujte o meni v vseh svojih delih. Prakticirajte vrline in širite mojo 

luč. V tvoj duh ga vlijem in ga hranim s kruhom večnega življenja; hrani se s sadovi življenja, prejema 

mojo modrost. To je bistvo moje besede. Vaša srca ste pripravili kot čist kelih in vanj sem po kapljicah 

spustil svojo kri. 

24 Moje ljudstvo, razumite alegorični pomen moje besede in se z njo osvežite. 

25 Vaše materialne oči ne morejo videti mojega sijočega obraza, vendar me razumete zaradi besede, 

ki jo sprejema vaš duh. Moja beseda je vibracija, ki daje ritem vsemu ustvarjenemu, tako da je vse v 

popolni harmoniji. Tako se bo vaš duh prepustil moči moje besede, da boste dosegli vrata odrešitve in nato 

obljubljeno deželo. 

26 Tukaj je moja navzočnost! Glejte moč mojega Duha, ki je v vas postal zakon, zakon, ki vam pravi: 

Ljubite drug drugega. S tem nevidnim zakonom združujem vse svoje otroke. Dovolil bom, da plamen 

ljubezni vzplamti iz vseh src, da se bodo vsa združila v en sam ideal. 

27 Mojster vam prinaša sporočilo miru in odrešitve, ki ga že tako dolgo pričakujete. Samo jaz vam 

lahko s svojim učenjem pomagam najti pot, ki vas bo pripeljala do duhovnega doma. 

28 Mojo besedo slišite skozi človeška usta. 

29 Kaj potrebujete, da stopite na pot duhovnosti? Če imate ljubezen, se boste dvignili zelo visoko, in 

če mi zaupate, se v svojem življenju ne boste spotaknili, sposobnosti zdravljenja, govorjenja in 

prepričevanja, ki so v vas, pa se bodo razvile in vse to bo služilo napredku vašega duha. 

30 Vsi lahko sledite mojim stopinjam, saj ste vsi opremljeni, da se lahko povzpnete in me dosežete. 

Kdo vam je rekel, da bodo nekateri prišli tja, drugi pa ne? 

31 Nisem ustvaril duhov različnih hierarhij; vsi so ustvarjeni na enak način in vsi imate moje 

božansko maziljenje. Vendar danes niste vsi čisti, kot ste bili, ko ste bili ustvarjeni, zato vam pravim, da se 

morate očistiti. Hočem namreč, da je to, kar izhaja iz vaših src, čisto, da ste poslušni mojim navdihom, da 

je vaše delo nesebično in da se vaša pravičnost odraža v vseh vaših delih. Sebičnost ali zavist nista 

manifestaciji vzvišenega duha. Ko boste očistili svoje srce in naredili prostor za svetlobo, boste 

pripravljeni, da oznanite moje delo, in šele takrat boste lahko prenašalci, vidci in preroki resnice. 

32 Moj univerzalni žarek razsvetljuje duha ljudi, jih očiščuje in povzdiguje, kajti želim, da bi bili nad 

zgolj človeškim in da bi delali čudeže, kot sem vas učil. 

33 Zapomnite si, da sem dobrohoten in da nisem sodil vaših del. Dajem vam svojo pomoč, priskočim 

na pomoč tistim, ki trpijo, tistim, ki so zašli s poti, in jih ne obsojam, saj se še vedno lahko pokesajo in se 

izognejo novim padcem. Nikogar nisem razkrinkal, le opremil sem vašega duha, da boste čutili 

odgovornost za vsako svoje dejanje in da se boste dvignili, popravili svoje prestopke ter od zdaj naprej 

gradili na trdnih temeljih. 

34 Zdravite bolnike z vero in ljubeznijo. Razvijajte svoje sposobnosti, da boste vedeli, s koliko 

milostmi sem vas pripravil, in ne boste rekli, da to, kar od vas zahtevam, presega vaše sposobnosti. 
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35 Iskreno si želite moje prisotnosti in se odpravite polni moči, oznanjajoč ljubezen. Učite z dokazi in 

pokažite, da lahko ljubezen bolnemu človeku povrne zdravje, saj je najmočnejše zdravilo, ki ga pozna 

človek. 

36 Dvignite svojega duha in pomislite na milijone bolnih ljudi na svetu ter na vse izlijte balzam svoje 

molitve. 

37 Kristus ni mrtev, ampak živi večno, da bi dušam podaril življenje in vstajenje. Če ste prišli k meni 

s trpljenjem, in ko zapuščate to zbirališče, iščete svojo bolečino in je ne najdete več, je to zato, ker ste 

spoznali mojo Besedo in v njej našli zdravilni balzam, ki vam je povrnil zdravje in mir. 

38 V tem času sem prišel, da vam pokažem svoj zakon kljub neveri ljudi. Tisti, ki sem jih izbral, da z 

njimi oblikujem svoje apostolstvo, so ob poslušanju moje besede verjeli in njihova vera je neomajna. Tisti 

pa, ki so po tem, ko so me slišali, odšli in zanikajo, da sem jaz tisti, ki se razodevam, že nosijo seme moje 

ljubezni v svojem duhu in se bodo prej ali slej vrnili k meni. 

39 Kaj bi odgovorili, če bi vas zaradi moje zadeve napačno ocenili in vas prepričali, da ste se motili? 

40 Pravite mi, da mi boste sledili do konca, da ste v svojem srcu prižgali luč ljubezni in da boste 

prenašali največje preizkušnje, da bi pričevali o meni; in jaz vam dajem trdnost, kajti pojavile se bodo 

velike nevihte, da bi ugasnile luč vaše vere. 

41 Če boste kot pričo te resnice pokazali na svoje preprosto in pošteno življenje ter dovolili Duhu, da 

govori z avtoriteto, boste branili svojo vero in verjeli mi bodo. Najmočnejše orožje za premagovanje 

sovražnikov so ljubezen, preudarnost in pravičnost. Spoštujte vero svojih soljudi, vendar se v njihovem 

duhu počuvajte lahkotno. Bodite ponižni in si ne delajte sovražnikov zaradi mojega nauka. Vsi pravijo, da 

spoštujejo moje zapovedi in opravljajo dejanja, ki niso vredna mojega pogleda. Pripravite se in ne ravnajte 

v nasprotju s svojo dolžnostjo. Prek vas bom govoril človeštvu, saj bo vsak od mojih izbrancev glasnik 

mojega nauka, ambasador dobre volje. 

42 Če želite, da me sprejmejo vaši bližnji, me nosite s seboj v svetišču svojega srca. Knjigo svoje 

resnice puščam odprto, da jo bere ves svet. 

43 Pred letom 1950 vas želim duhovno pripraviti in vam dati svoj mir, ko se bom od vas poslovil. 

Moja volja je, da pridobite pravico do prejemanja mojih zadnjih ukazov in navodil. 

44 Po tistem letu, v katerem bo 144.000 z ognjem moje ljubezni zaznamovanih ljudi združenih, eni v 

materiji, drugi v duhu, bodo opremljeni in nobena človeška moč jim ne bo mogla odvzeti duhovnih darov, 

ki sem jim jih podelil, ali jim zagotoviti drugih darov. 

45 Blagor tistim, ki so se do te točke duhovno izpopolnili, ki so svoji duši dovolili, da se razvija po 

poti navzgor, saj bodo pripravljeni na čas preobrazbe, ki vas čaka, in dovolj močni, da se bodo lahko uprli 

sektam in verskim skupnostim. 

46 Opozoril sem vas na svoje učenje, ki je kot poživljajoči tok, ki izhaja iz mene. Nihče ne bo mogel 

zaustaviti njegovega poteka. Pritekla je z visoke gore, da bi žejno zemljo naredila rodovitno. 

47 Jaz sem z vami in ničesar se vam ni treba bati. Moj navdih teče večno in večno se lahko napajate iz 

mene. Kot ta angel vam danes pravim: Slava Bogu v zavesti poduhovljenega človeka in mir na zemlji 

človeštvu, ki si prizadeva vzpostaviti mir na svetu. 

48 Preljubi ljudje, vlijem v vas očiščevalni ogenj svoje besede, da boste imeli moč, svetlobo in 

življenje. Pošiljam vam svoje misli prek tega glasovnega nosilca, ne da bi jih bilo mogoče obarvati, ko 

gredo skozi njega. Božanskost ni umazana, če se kaže skozi človeške možgane, tudi če ni poduhovljena. 

49 Svoje nauke moram pogosto ponavljati, da bi "zadnji", ki nenehno prihajajo pred mano, naredili 

prvi korak in od tega trenutka, od prve lekcije, spoznali bistvo te manifestacije. 

50 Vedite, da tisti, ki se ljubijo, lahko komunicirajo tudi na največjih razdaljah; ljubim te in ti me prav 

tako ljubiš. Za duha ni ovir; na svoji življenjski poti imate veliko priložnosti, da to izkusite. Učite se me 

ljubiti in v nekaterih trenutkih čutite, da ste dosegli pravo ljubezen, ki sem jo namenil, da razsvetli vaše 

srce in vam da moč na vaši življenjski poti. 

51 Ne zahtevam od vas, da naredite nekaj, česar ne znate ali česar ne zmorete. Če bi to storil, bi bil do 

vas krivičen. Če kdo ve, kakšno stopnjo razvoja ste dosegli, sem to jaz. Upoštevajte, da od vas ne 

zahtevam, da se pogovarjate z menoj iz duha v duh, ne da bi se na to prej pripravili. Na to vas pripravljam, 

ko z vami komuniciram prek glasovnih nosilcev, po katerih vam pošiljam svoje nauke. 
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52 Naučite se poslušati, učenci, kajti poslušati ni isto kot slišati. Vsi slišijo, a le redki znajo poslušati, 

in le tako je mogoče razumeti resnico mojih naukov. 

53 Vedite, da Mojster prevzema nase to težavo duhovnega zbliževanja med človekom in njegovim 

Bogom, ko vam pošilja svoje misli, da bi vas lahko razsvetlile, ko bodo zasijale. Jezik, ki prihaja iz ust 

oddajnikov, je navzven preveč preprost, vendar je njegov pomen popoln kot vaš Oče, ki vam ga pošilja. 

Namen tega dela presega vse, kar si lahko predstavljate in razumete, zato si ga predstavljajte kot božansko, 

veliko in večno. Je več kot tolažba za utrujene, več kot balzam za bolne. To je najvišji dar za duha, ki vam 

daje srečo, da ljubite Boga, in ki vam daje spoznanje o resničnem življenju. 

54 Vedite, da tisti, ki razume in prepozna nekaj od tega, kar je namenjeno tistim, ki se duhovno 

dvigajo, ne more več odtrgati svojega duha od luči, ki mu je bila razodeta. Ne glede na to, ali vstopa v 

neznane svetove ali se vedno znova vrača na zemljo - to, kar je nekoč prejel kot božansko iskro svetlobe, 

se bo vedno znova dvignilo iz najčistejšega bistva njegovega bitja kot predznanje, kot božanski navdih. 

Včasih bo oživel kot sladko prebujenje ali kot nebeška pesem, ki bo preplavila srce z navdušenjem, kot 

hrepenenje po vrnitvi v duhovni dom. To pomeni moj nauk za duše, ki se vrnejo v to življenje. Na videz 

duh pozablja svojo preteklost, v resnici pa ne izgubi znanja o mojem nauku. 

55 Tistim, ki dvomijo, da je Božanska "Beseda" tista, ki vam govori v tem trenutku in v tej obliki, 

pravim, da če mi nočejo dati tega imena, če ne želijo pripisati te Besede Božanskemu Mojstru, naj se lotijo 

pomena tega nauka in se poglobijo v vsako njegovo misel; če po premisleku o tem, kar so slišali, 

ugotovijo, da vsebuje luč in resnico za človeštvo, naj jo uporabijo kot merilo za svoje korake na zemlji in z 

njo spremenijo svoje življenje. 

56 Vem, da vam izročam pravo modrost; to, kar verjamejo ljudje, ne spremeni niti najmanj moje 

resnice. Toda človek mora biti prepričan o tem, kaj verjame, kaj ve in kaj ljubi. Samo zato se v svojih 

manifestacijah včasih spustim na raven človeštva, da bi me prepoznalo. 

57 Tistim, ki jih že imenujem učenci, moram povedati, da imajo sveto dolžnost učiti in razumeti ta 

nauk tiste, ki jih imenujem "majhni otroci", saj še ne razumejo tega, kar vidijo ali slišijo v mojih naukih. 

Da bi bili moji učenci, ni dovolj, da razumejo, ampak morajo tudi čutiti. Mnogi namreč razumejo dovolj 

naukov, ki sem jim jih dal v svoji Besedi, vendar niso sposobni doseči tistih, ki še niso sposobni razumeti 

božanskega nauka. Zavedajte se, da moji otroci pogosto potrebujejo vaša pojasnila in izkušnje. 

Usposabljajte se, da jih boste lahko učili, in izkusili boste, kako se v njih razvija vera in v vas dar Besede. 

Razžgati morate globoko vero, ki ima tudi razum in razumevanje. 
* Pri tem ne smemo pozabiti, da so bili v prejšnjih časih in tudi danes številni zakoni neznani. Zaradi nevednosti in 

napak je nastalo nasprotje med vero in znanjem, med religijo in znanostjo. To protislovje odpravlja nauk o duhu, 

saj namesto "slepe" vere omogoča vero, ki temelji na duhovnem znanju in vpogledu ─ vedočo vero in s tem 

znanost, razširjeno in razsvetljeno v duhovno in zunajzemeljsko resničnost. 

58 Ni res, da ste vsi trdosrčni. Pogosto sem vas videl jokati zaradi drugih in doživel sem, da je vaše 

srce raztrgala tuja bolečina. 

59 To obdobje se je začelo z manifestacijo Mojega žarka skozi organe uma*, ki so bili za to izbrani, 

ker so v sebi nosili to poslanstvo. Ne mislite, da so bili izbrani zaradi svoje čistosti, kajti če bi bili, ne bi 

našel niti enega. 
* Sposobnost razmišljanja in govorjenja "nosilcev glasu". 

60 Zadovolji se z mojo božansko močjo in se počuti varno, ker si z mano. Jutri, ko se bo vaše srce 

prebudilo v ljubezni in ga bo poživil občutek ljubezni do bližnjega, naj nenehno počne s svojim bližnjim 

to, kar sem jaz storil njemu. 

61 Spomnite se tistega dne, ki je bil poln svetlobe in veselja za prvo srečanje učencev tega dela. Bilo 

je 1. septembra 1866, ko se je Elijeva luč kot navdih razlila po tistih, ki so se zbrali okoli Roqueja 

Rojasa*. 
* Ime tega prvega imetnika glasu in pooblaščenca se izgovarja kot "Roke Rochas" (švicarski "ch"). 

62 Na ta dan so bili posvečeni tisti, ki so postali prvi voditelji in prvi nosilci glasu. To je bil dan 

navdiha, razodetja, obljub in zavez. 
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63 Ti učenci so se počutili duhovno preneseni na Sinaj ali goro Tabor, spominjali so se velikih 

razodetja prve in druge dobe. Niso se motili v svoji slutnji, kajti duhovna Mojzesova, moja in Elijeva 

navzočnost je bila z njimi, tako kot je bila na gori Tabor v duhovnem videnju, ki so ga videli nekateri moji 

učenci - v razodetju, ki so ga ljudje imenovali "Jezusova spremenitev". 

64 Vam, ki me danes poslušate, v resnici pravim, da je z vami duhovna navzočnost Mojzesa, moja 

navzočnost in navzočnost Elija. Kaj so imeli ljudje v drugi dobi, česar vi nimate? Imate enako vero, kot so 

jo imeli oni, in prav tako vam pravim, da sta med vami nepopolnost in greh, kot sta bila v tistem času. 

65 Tu je prisotnost treh poslancev: Mojzesa, Jezusa in Elija - duhovna prisotnost, nevidna človeškim 

očem in zaznavna le s čutili duha. Zato vam pravim: Pripravite se, da boste lahko uživali v svetlobi, ki se v 

tem trenutku razliva na vašega duha. 

66 Odprite svoje srce in v njem začutite Mojzesovo prisotnost. Postanite občutljivi in slišite njegov 

duhovni glas, ki vas spodbuja, da nadaljujete pot, tako kot je spodbujal svoje ljudstvo, ko so prvič prečkali 

puščavo. 

67 Mojzes v Očetovem naročju ne miruje, njegov Duh deluje brez prestanka in povzroča, da se glas 

Zakona sliši v vsakem duhu. Govori vam, da bodite pravi otroci vere, da boste dosegli deželo, obljubljeno 

duhu. 

68 Ljudje, ohranite v svojih srcih lekcijo, ki ste jo slišali, da boste vedno uživali mojo duhovno 

navzočnost, ki vas je vodila na poti življenja. 

69 Molite, ker sprejemam vaše misli, in dokler bo vaša priprošnja trajala, bom človeštvo obsipal s 

svojimi blagoslovi. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 144  
1 Dvignite svojega duha in prestopite pragove materialnega, da se povežete z mojim božanskim 

duhom. 

2 Zakaj želite svojega duha podrediti zemlji in ga tako prikrajšati za duhovne radosti? Ne pozabite, 

da pripada drugemu svetu. 

3 Naj vaš duh vstopi v moje svetišče, da se tam nasiti s svetlobo in postane vodnik vaših korakov, 

mojster in notranji sodnik. 

4 Te množice ljudi, ki poslušajo mojo besedo, so v tem času odprle svoje duhovne oči za svetlobo, 

saj še ni bilo človeka, ki bi pridigal s tako čistostjo, resnico in iskrenostjo, s kakršno sem vam dal svoja 

navodila. V vseh časih so ljudje ponarejali mojo resnico in skrivali moj zakon pred človeštvom. 

5 Videl sem, da je nauk, ki sem vas ga učil v drugi dobi, skrit, nepopoln in da ga ne razlagam v 

skladu z duhovnim razvojem, ki ga imate danes, temveč v skladu z razumevanjem ljudi pred mnogimi 

stoletji. Vendar sem prišel k vam, in ko sem videl, da ste lačni, sem vam dal "kruha" v izobilju, da bi se 

nasitili in ga potem posredovali ljudem, ki še pridejo. 

6 Ne pozabite, da vas čaka nov čas, da se bo moja beseda končala in da boste ostali sami z mojim 

naukom. Če se boste znali pripraviti, boste lahko govorili o meni. Če pa kljub svojemu znanju padeš v 

skušnjavo, če izkrivljaš mojo besedo ali je ne razlagaš pravilno, potem moj nauk na tvojih ustnicah ne bo 

hrana za tvoje soljudi. 

7 Še vedno je čas, da molite in se pripravite na svojo dolžnost. Ne čakajte, da vas bo prizadela moja 

pravičnost, ne čakajte, da vas bosta prizadeli bolečina in vojna kot tiste vaše bratske narode, ki polja 

zalivajo s krvjo, domove pa puščajo v bedi. Podpirajte svoj narod s svojimi molitvami in ne dovolite, da bi 

bil uničen kot Jeruzalem. S svojimi deli gojite vrt, na katerem so cvetovi odpuščanje, ljubezen, molitev in 

dobrodelnost. Ta vrt se bo začel v vaših srcih in končal v vaših duhovih. Posvetite nekaj trenutkov dneva 

kontemplaciji, naj se vaš duh dvigne, da vas bo dosegel moj navdih. Vidite, da nimate pri roki nobene 

knjige, in le s pomočjo tega navdiha boste lahko v tem času prejeli svetlobo. Ne pozabite, da bo prišel 

trenutek, ko boste morali pričevati o moji resnici, in takrat se boste morali zateči h knjigi, ki je v vašem 

srcu. Naučite se brati to nevidno knjigo, da se vaš um ne bo zameglil. Potopite se vase, da bo glas vašega 

duha prišel do izraza na vaših ustnicah. 

8 Vsaka verska skupnost in sekta se pripravlja, ker predvideva bližino soočenja. Stal boš med njima, 

vendar boš takrat opremljen, saj bom uporabil tvoj razum, da se bom razkril. 

9 Danes te vidim še vedno šibkega, kajti ko si v zahvalo za svoja dela ljubezni prejel nehvaležnost 

soljudi, si v tišini jokal in mi rekel: "Ali je to križ, ki si mi ga naložil na ramena?" Na to vam odgovarjam z 

drugim vprašanjem: ali ste že pozabili na Jezusov zgled med ljudmi? Če te svet rani, mi ga ne obtožuj, 

usmili se ga, jaz ti bom rano spet zaprl. 

10 Naj vas imajo ljudje za revne; če ste ponižni, vas bom naredil velike v duhu. Bodite tiho, kadar 

koli lahko, vendar trdo delajte. Pričujte zame, kajti tudi jaz bom pričeval o vas. 

11 Če vaš duh čuti potrebo po vzpenjanju, je to zato, ker se v tem svetu počuti kot tujec, kot tujec. 

Zaveda se, da je njegova prava domovina, njegov dom, v onstranstvu. 

12 Dvanajst Izraelovih rodov je razpršenih po vsem svetu. Združili se bodo pri izpolnjevanju svojega 

poslanstva, čeprav so drug od drugega oddaljeni. V pričakovanju mojega novega razodetja iščejo 

neskončnost. Toda prerokbe se bodo uresničile in videli bodo luč. Med njimi so veliki duhovi, tisti z 

izurjenim umom, plemenitim srcem in močnim navdihom. Mnogi od njih bodo prišli k vam in presenečeni 

boste nad njihovo visoko duhovnostjo, čeprav me v tem času še niso slišali. Ne dovolite, da bi bili 

presenečeni nad vašo majhno pripravljenostjo. 

13 Bliža se čas, ko se bodo pojavile skupnosti, ki vas bodo presenetile s svojo duhovnostjo in 

razvojem duhovnih darov, in ko se bodo pojavili preroki, kajti luč mojega Svetega Duha obseva vsakega 

duha in vsako inteligenco, da bi ji razkrila čas, v katerem živi, in vsakomur nakazala njegovo poslanstvo. 

14 Vrata tega naroda se bodo kmalu odprla, da bodo nudila zatočišče moškim in ženskam, ki bodo 

prišli iz tujih narodov. Vsi bodo s seboj prinesli lakoto, bolečino in pomanjkanje, med vami pa bodo našli 

toplino, kruh in tolažbo. Pripravite svoja srca, da jih boste sprejeli z ljubeznijo. 
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15 Koliko vas bo moralo oditi v tuje dežele in se potem zanašati na to, da vas bodo sprejeli kot brate! 

16 Ko se bom oddaljil od vas, boste tvorili eno srce. 

17 Govorite skupaj z duhovi svetlobe: "Slava Bogu na višavah in mir na zemlji ljudem dobre volje." 

Tako zveni hvalospev angelov. 

18 Ljudje, pripravite se, da boste moje besede poslušali s popolno predanostjo, in takrat boste 

spoznali, da je bila milost, da sem ponovno zagledal Učiteljevo luč. Moj navdih je postal beseda ljudi in 

išče duše, ki jo potrebujejo ali so žejne svetlobe. Sladka tolažba, ki vam je bila nekoč obljubljena, prihaja v 

bistvu te ponižne in nežne besede, ki vas želi prepričati. V njej je nebeški vonj, zaradi katerega srca hitreje 

utripajo, kot so hitreje utripala srca mojih učencev iz druge dobe na večer zadnje večerje. 

19 Dobrodošli pri mojem poučevanju. Prihajate zaradi obljube odrešitve, prihajate zaradi Besede, ki 

vam kaže pravo življenje. Vzemite me za zgled, ljubite svoj križ, poljubite križ svojega življenja, 

blagoslovite Očetovo voljo. 

20 Pravim vam, da ljubite svoj križ, kajti če se mu boste uprli, ko ga boste nosili na svojih ramenih, 

bo bolečina v vaših srcih naredila globoko rano. Resnično ljubim svoj križ, o ljudje; toda ali veste, kako 

imenujem svoj križ? Moj križ ste vi, ljudje, ki jih tako zelo ljubim. 

21 Na težkih potepanjih ne boš bogokleten; vsaka nova bolečina je nova luč v tvojem srcu, vsaka 

preizkušnja povzroči, da v tvojem bitju vzklijejo cvetovi izkušenj. Razumeti: Ko vas prizadene bolečina, 

je to zato, ker jo potrebujete. Razumeti morate tudi, da ko vas prevzame veselje, ste ga potrebovali tudi vi. 

22 Blagor tistim, ki skrivajo svoje trpljenje in delijo vse svoje veselje s sočlovekom, četudi je ta zelo 

majhen. 

23 Blagor tistemu, ki se zaveda, da ga bo bolečina izpopolnila in pripeljala na vrh, saj se zaveda, da je 

bolečina človekova dediščina, ki ga bo očistila, da se bo lahko vrnil k Očetu. 

24 Človeku sem dal vsa potrebna sredstva, da z njimi z deli ljubezni gradi lestev, ki ga vodi k meni. V 

dediščino sem mu dal svojo modrost in ljubezen. Ker pa teh darov ni dobro izkoristil, je to praznino 

zapolnila bolečina. 

25 Zibelka je začetek človeštva, grob je konec, in vidim, da v obdobju svojega obstoja, ki združuje ta 

dva skrajna trenutka, bolj trpite kot se veselite. Jokate, ko se rodite, dokler živite in nazadnje, ko umrete. 

Jaz, ki sledim tvojim korakom, te želim in moram rešiti. Moje učenje je glas, ki vas kliče, da najdete pot 

miru. Moj zakon je bil vedno zakon pravičnosti, ljubezni in miru. Pokazal vam je pot in vam omogočil, da 

se rešite sami. 

26 Mnogi ljudje tega časa si bodo, ko bodo v mojem nauku pogosto slišali besedo ljubezen, rekli: 

"Sprašujem se, kakšna ljubezen je to, da tako vztrajno pridigajo?" Moji privrženci morajo nato opravljati 

dela, ki bodo pojasnila in razložila, kaj je ljubezen, ki sem vas je naučil in navdihnil. Tudi v drugi dobi so 

me ljudje spraševali, kakšna je narava ljubezni, o kateri je Jezus toliko govoril ljudem; in Učitelj, ki se je 

pravkar usedel k rožnemu grmu, katerega cvetovi so bili suhi in usahli, jih je med pridiganjem božal z 

roko in ti cvetovi so pod vplivom njegovega božanja oživeli, in vsi, ki so ga obkrožali, so bili resnično 

ganjeni ob takem čudežu. To se bo zgodilo tudi s srci ljudi, ko bodo znali ljubiti drug drugega. Vrtnice 

bodo ponovno zacvetele in usahle vrtnice bodo oživele. 

27 Ko bodo prejeli to luč, ne bodo vsi ljudje enakega mnenja, saj obdobje razvoja ni enako za vse 

ljudi. Nekateri na poti življenja preživijo več časa kot drugi; vedite tudi, da so vsi ljudje zaostali v znanju 

in razvoju navzgor, ker so se oddaljili od poti razvoja. 

28 Človek je živel dolgo, vendar je od svojega življenja imel le malo koristi, ker je največji pomen 

pripisoval materialnemu zadovoljstvu, umetnost življenja z ljubeznijo in pravičnostjo pa je zaničeval. 

29 Svetu prinašam novo lekcijo, ki bo kot božanski dež, ki bo poživil usahla srca in oživil 

stagnirajoče ali bolne duše. 

30 Spomnite se, da sem vam rekel: "Prosite in vam bo dano." Zato prihajate s svojimi številnimi 

prošnjami. Zdaj pa vam pravim, da se naučite prositi in prejemati: Prosite s ponižnostjo in sprejemajte s 

pokorščino. 

31 Vaše srce mi pravi: "Učitelj, kolikokrat misliš, da smo te užalili z neumnimi in nevednimi 

prošnjami?" Vendar vam povem, da me niste užalili, ko ste to storili iz nevednosti. 
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32 Zaradi vašega pomanjkanja znanja se ponovno izkažem za vašega učitelja, zato sem tu in z 

ljubeznijo učim in popravljam svoje učence. 

33 Dobro je, da pohitite z mojim klicem, saj so vse usode utemeljene v meni. Ni svet tisti, ki vam jih 

vsiljuje, niti niso zakoni zemlje tisti, ki določajo vašo usodo. Tudi vaša svoboda volje ima svoje meje, 

človek ni neodvisen. Jaz sem edini neodvisni Edini, v čigar bitju je utemeljeno vse, kar je bilo ustvarjeno. 

Vendar ti pravim, da hrepenim po tvoji popolnosti. 

34 Zakaj vas vidim, da hodite skozi to življenje kot neuspešni? Dvignite svoj obraz, verjemite v svojo 

usodo, vedno glejte naprej, saj me boste tam, na obzorju, zagledali. 

35 Človeštvo, prepoznajte moj nauk. Zaradi duhovnosti, ki vam jo posreduje, boste v trenutkih 

osamljenosti ali bolečine slišali moj glas. V urah preizkušenj vam bo dal neznansko moč, in ko vas bo 

govorica sveta utrudila in boste v srcu čutili žalost, boste slišali nebeški koncert iz neskončnosti. Ko se 

boste prebudili iz navdušenja, se boste vprašali: "Iz katere knjige sem se to naučil?" Jaz pa vam povem: "V 

knjigi moje modrosti in moje ljubezni". 

36 Ko se to zgodi, boste imeli dialog med duhovi. Takrat boste vstopili v Gospodov tempelj. 

37 Vaš duh se mora dvigniti, da vas telo okrepi in podpre v boju za življenje. Če bi resnično zaupali 

vame, vam ne bi bilo treba zaman trkati na vrata sočloveka, katerega srce je skoraj vedno zaprto za pomoč. 

38 Moje učenje kuje vašega duha. Delajte skupaj s svojim Očetom in vzgajajte srca svojih otrok v 

mojem nauku. 

39 Danes ste moji učenci, jutri bodo vaši otroci. 

40 Pomislite na tiste, ki izgubijo očeta, ko so še otroci. 

41 Pomislite na tiste, ki niso nikoli izkusili materine nežnosti. 

42 Samo pot mojega zakona bo lahko nadomestila njihovo pomanjkanje in jih pripeljala do vrat 

odrešitve. Zato je moj pečat neizbrisno vtisnjen na vseh poteh vašega življenja. 

43 Preljubi ljudje, jutri, ko se bo razširila beseda, da sem bil z vami, vas bodo množice prihajale 

spraševat. Če bo takrat življenje v vaših domovih čisto in če bo vaša predanost Očetu takšna, kot sem vas 

učil, ali ne mislite, da bo to najboljši odgovor, ki ga lahko daste, in najboljši dokaz, da ste slišali mojo 

besedo? 

44 V tem času, ko so celo zrak, zemlja in voda zastrupljeni s slabimi dejanji ljudi, kako malo je takih, 

ki niso okuženi z zlom ali temo! 

45 Kdo od vaših bližnjih, ko bo naletel na skupnost, ki živi v kreposti in miru, bo lahko zanikal, da jih 

je Oče učil? Razdedinjeni monarhi lahko žalujejo za svojo izgubljeno močjo, v naročju tega ljudstva pa si 

lahko povrnejo duševni mir, ko spoznajo lažnost zemeljske nečimrnosti. Prišli bodo duhovniki iz sekt in 

verskih skupnosti, ki bodo, ko bodo izkusili duhovnost te skupnosti in njeno iskreno čaščenje Boga, v srcu 

začutili sodbo lastne vesti, ki jim bo očitala napake. 

46 To ljudstvo pripada Gospodu, ki bo s svojim glasom preganjal vsa ljudstva na zemlji in jih osvojil 

z lučjo resnice; ko bodo osvojena, bodo postala del te družine, kajti vsi duhovi so otroci Božjega ljudstva. 

47 Danes veste, koga poslušate, in pripravljate svojega duha, da v njem sprejme ta nebeški kruh. 

Pripravite svojega duha, ker tisti, ki vas uči, ni človeški učitelj. Ni učenjak, filozof, znanstvenik ali kralj na 

zemlji, a je vseeno več kot vsi ti skupaj. Pred vami je knjiga, ki vas uči, kako priti do popolnosti. 

48 Moji učenci vse to vedo, toda "zadnji", ki pravkar prihajajo, so presenečeni, ko me najdejo sredi te 

materialne revščine; in takrat jim je treba povedati, da nimam ničesar na zemlji in da sem, ko sem živel 

med vami, živel v ponižnosti, saj sem vas tako naučil razumeti, da moje kraljestvo ni od tega sveta in da 

iščem človeška srca. "Krone", ki jo vidite na moji glavi, si nisem nadel sam, ampak so si jo nadel ljudje in 

je bila iz trnja. 

49 Pridite k meni in mi zaupajte svoja hrepenenja, priznajte svoje slabosti in me prosite za moč. Tukaj 

sem z vami, ne oddaljujem se od svojih otrok in vas spremljam, kamor koli greste, saj sem tam, da vas 

potolažim, tudi ko greste v zapor. Ko greš na dolgo pot, imaš mojo družbo. Ko zboliš, imaš na čelu mene 

kot medicinsko sestro in zdravnika. Ko si osamljen, čutiš mojo prisotnost. 

50 Spoznajte me tukaj, ko negujem svoje seme. Neutrudno vam govorim že od takrat, ko je Elija z 

usti Roqueja Rojasa napovedal novi čas. Mnogi so opustili seme in orodje, jaz pa še naprej delam na 

svojih poljih. Če pa nekateri mislijo, da bom vedno komuniciral na ta način, se motijo, kajti čas, v katerem 
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me boste slišali v tej obliki, se je že skrajšal. Ta manifestacija se mora končati, da se boste lahko začeli 

duhovno razvijati, da se boste neposredno povezali z mojim Duhom in da boste na oblaku svojega 

duhovnega vzpona zagledali svojega Gospoda. 

51 Ali vas še ne skrbi, da te besede ni? Ali ste že zbrali dovolj zase in za svoje bližnje? Ali pa menite, 

da se bo to delo končalo na dan mojega odhoda? 

52 Izkoreninjam pobožne oblike, obrede in tradicije, da bi se v prihodnjih časih lahko omejili na 

izpolnjevanje Zakona in ne delovali tako kot v preteklih časih, ko ste vso svojo vnemo posvečali 

tradicijam in praznovanjem, Zakon pa pustili ob strani. 

53 Ali ne veste, kako zelo je Mojzesov duh jokal na onem svetu, ko je videl nevero in šibkost 

ljudstva, ki ga je tako zelo ljubil. Njegovo seme je bilo pozneje napojeno z Odrešenikovo krvjo. 

54 Kako sem našel ljudi, ki sem jim zapustil dediščino v imenu njihovih patriarhov? Razdeljen, ločen 

na dve kraljestvi (Judejo in Galilejo), ki sta se imeli za tujce. Prišel sem, da jih združim, in ne samo njih, 

ampak vsa ljudstva na zemlji. Vse, kar sem prinesel, sem pustil tukaj; iz sveta sem odnesel le nehvaležnost 

in bolečino. Svetu sem zapustil svojo Besedo kot večno dediščino in svojo kri, ki je bila prelita do zadnje 

kapljice. Moje telo se je pogreznilo v zemljo, svojega duha pa sem izlil med svoje apostole. To je bila 

moja oporoka. Po moji smrti so me ljudje priznavali. Moje seme je vzklilo in se razširilo na druge narode. 

Moji preganjalci so bili pozneje moji vojaki. Tisti, ki so me preklinjali, so me pozneje blagoslovili. 

55 Razcvet krščanskega semena je za narode pomenil obdobje miru in morale. Krepost je obrodila 

sadove, cilj in ideal sta bila nebesa. Pozneje se je vrnila slabost, edina navidezna pripadnost mojemu 

nauku - izpolnitev, ki zavaja svet s praznovanji in čudovitimi obredi, ki naredijo vtis na ljudi, a ne 

zadovoljijo Očeta in ne dvignejo duha. 

56 Kaos se je vrnil, ker ni vrline, in kjer ni vrline, ne more biti resnice. Razlog za to ni v tem, da 

zakon, ki ga je Oče dal Mojzesu, nima nobene veljave, niti v tem, da Jezusov nauk velja le za pretekle 

čase. Oba zakona sta po svoji duhovni vsebini večna, vendar se zavedajte, da sta kot izvir, katerega vode 

nihče ni prisiljen piti, ampak vsakdo, ki se približa temu izviru ljubezni, to stori po svoji svobodni volji. 

57 Prvič sem dal ljudem Zakon, da bi vsa plemena živela združena v njem. Ko pa sem prišel, sem jih 

našel razdvojene, kako se med seboj napačno ocenjujejo, profanirajo mojo postavo in padajo v 

malikovanje. 

58 Moj nauk o ljubezni je prišel pozneje, da bi združil vse narode v enem zakonu. Toda zdaj, ko se 

vračam k človeštvu, ga spet vidim razdeljenega na sekte, verske skupnosti, ideologije in teorije. Vsak od 

njih prakticira svojo vero v skladu s svojimi idejami ali ugodnostmi. Vsi trdijo, da ljubijo istega Boga, a so 

ločeni. Toda povem vam: Kdor ne ljubi svojega sočloveka, me ne ljubi. Res je, da vse duše ne gredo po 

isti poti, saj imajo različno stopnjo razvoja; toda kateri človek, ki pozna moje zakone in moj nauk, ne ve, 

da je bistvo teh zakonov vzajemna ljubezen? Mnogi se imenujejo kristjani, a ponavljam vam: kdor nima 

ljubezni, ne more biti kristjan. 

59 Resnično, povem vam, da svet ne pozna mnogih duhovnih naukov Mojega nauka, saj se je 

namesto z razlago Mojih naukov zadovoljil z obredi in izročili, da bi jih nato uporabljal. To je razlog, 

zakaj so se med človeštvom pojavile velike stiske in spori, za katere ljudje ne najdejo rešitve. 

60 Je bil kaos tega časa za človeštvo nekaj nepredvidljivega? Ne, sporočili so jim ga, da bi se mu 

lahko izognili. Razodetje o teh časih sem dal svojemu učencu Janezu, tako da bi, če bi ga znali razlagati, 

če bi mu dali vrednost, ki jo ima, namesto da ga ravnodušno odlagate, vedeli, da ta čas pripada šestemu 

pečatu iz knjige Razodetja, bdeli in molili ter se obvarovali pred velikim zlom. 

61 Poglejte, kako vas moja beseda pripravlja na prihodnje čase. Zato vam svetujem, da ga uporabite. 

Kajti ta manifestacija bo minila, tako kot je minila pri Mojzesu, ki je šel skozi puščavo in ni prišel do 

Kanaana; tako kot je minila pri Jezusu, ki je šel skozi svet in končal svojo življenjsko pot na križu. 

62 Pripravljam vas na čas, ki bo sledil koncu te manifestacije. Na vsakem zbirnem mestu bo takrat 

knjiga z mojo besedo, da se boste lahko zbrali in se okrepčali z njenim branjem. 

63 Tako kot sem izbral tiste, ki bodo v tem času izražali mojo besedo, bom izbral tudi tiste, ki jo bodo 

prenašali z branjem, ko se ne bom več izražal v tej obliki. Toda že zdaj vam povem, da na koncu ne boste 

mogli požanjeti nobenega semena, če se boste zadovoljili le s poslušanjem mojih naukov, ne da bi jih 

nameravali udejanjiti. Razumeti morate, da moj nauk ni namenjen temu, da bi ga uporabljali za ustvarjanje 
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običajev in tradicij, ampak da ga obravnavate kot pravi način izpolnjevanja dolžnosti vašega duha in da o 

tem pričate s svojimi deli. 

64 Po letu 1950 se bo moje ljudstvo poglobilo v preučevanje tega nauka in prišlo do pomembnih 

zaključkov. 

65 Knjige, ki jih "zlata peresa" trenutno ustvarjajo po božjem nareku, bodo visoko cenjene kot 

dragulji neskončne vrednosti. Vsakič, ko jih boste odprli na svojih srečanjih, bo duhovno bistvo, ki ga 

vsebujejo, kot sapa nebeškega zraka nad vašimi dušami in trpljenjem. Ta knjiga vam bo razkrila številne 

skrivnosti, ki so zaklenjene v Knjigi sedmih pečatov. 

66 Te nauke morate preučevati, ne da bi se spuščali v razprave o njih, potem pa vas bo razsvetlila luč 

Svetega Duha, da boste lahko pravilno razložili, kar se vam je prej zdelo skrivnost. 

67 Bliža se že leto, ki je bilo napovedano med vsemi temi manifestacijami, da se od vas poslovim, in 

moja volja je, da vam izročim vse, kar vam imam povedati. Ne izgubite niti enega od mojih učnih 

nagovorov, niti enega od njegovih zlogov, saj vam zdaj podajam zadnje besede te Nove zaveze, s pomočjo 

katerih boste razumeli prejšnji dve zavezi in tiste, ki še pridejo. 

68 Na začetku svojega oznanjevanja vam nisem razlagal sedmih pečatov, ker me takrat ne bi 

razumeli. Zdaj pa sem v to skrivnost prinesel svetlobo, da jo lahko razumete in se osvobodite vsakršne 

nevednosti, dvoma ali zmote. 

69 Svet se bo sčasoma začel zanimati za vsa ta Božja razodetja, in ker bo izvedel za vašo razlago, vas 

bo poiskal, da bi vas vprašal. Ali se boste, ko se bo to zgodilo, skrili pred sočlovekom? Ti, ki si vedno imel 

moja razodetja pred drugimi, jih boš zanikal? 

70 Ne spite, ne omahujte in se ne razdvajajte. Naj vas ljudje ne najdejo zaposlene z zunanjimi 

stvarmi; kajti potem boste namesto soljudi, ki vas sprašujejo, videli sovražnike, ki vas bodo napadli, in ne 

morete biti prepričani, da vas ne želijo s svojo sovražnostjo naučiti, kaj pomeni izpolnjevati moj zakon in 

vas pripraviti do tega, da boste spoštovali resnico. Potem boš vprašal: "Gospod, ali si dal svojo roko, ki 

daje pravico, mojim sovražnikom?" 

71 Povedal sem vam, da delajte na sebi, tako da boste, kamorkoli se ozrete, našli le brate in sestre. 

Želim, da bi bilo božansko znamenje, ki sem vam ga dal, luč, ki vam služi, da se prepoznate kot moji novi 

učenci. 

72 Kako lepo bo, ko se bo vaš duh vrnil k Očetu in mu pokazal svojo izpolnjeno nalogo. Podobo te 

sreče je tukaj na svetu doživel otrok, ki se je vrnil v Očetovo hišo, potem ko je ubogljivo izpolnil očetovo 

navodilo. Kakšno veselje preveva srce obeh, ko se objameta - očeta, ki se zaveda, da je poslušen in 

spoštovan, in otroka, ki vidi, da ga oče hvali in sprejema. 

73 Si predstavljate, kakšna bo pojedina za duha, ki se vrne v dom nebeškega Očeta? Kakšen je poljub, 

s katerim Oče sprejme svojega otroka, in veselje bitij, ki prebivajo v tem domu? 

74 Ne ustavljajte se na varni poti, pojdite po njej, ljudje, in ne obračajte oči nazaj, dokler ne pridete do 

velikih vrat, kjer vas čakam, da vas sprejmem. 

75 Bodite goreči, naučite se v svojih srcih prižgati plamen vere in zaupanja vame, da se boste vedno 

strinjali s preizkušnjami, ki vam jih pošiljam. 

76 Razsvetljujem vas. Na človeštvo se spuščajo nešteti žarki svetlobe, ki prinašajo svetlobo tja, kjer 

ste prej ustvarili temo. Pojavila se je zora nove dobe, ki vse poziva, naj se prebudijo in se vrnejo k meni. 

Kličem vas, ker se že bliža ura, ko bom moral zbrati svoje seme z zemlje, kakor sem vam napovedal. 

77 Vi, moji poslušalci, ste videli, kako se je moja beseda manifestirala, videli ste moške in ženske, ki 

so bili pod njenim vplivom odrešeni, videli ste tiste, ki so bili mrtvi v veri in upanju, kako so se vrnili k 

življenju, videli ste, kako so ozdraveli tisti, ki so bili bolni po telesu in duši. Vrnil sem se k vam, da bi vam 

pomagal in vam olajšal popotovanje. Spremljajte in molite, da vas nič ne bo oviralo ali zadržalo pri Očetu. 

Pojdite po poti ljubezni in žrtve, in če boste dvignili svojega duha k Očetu in me prosili za moč, vas bom 

uslišal in okrepil, dokler ne pridete do končnega cilja svojega romanja, kjer vam bom dal mir. 

78 Zavedajte se vsega, kar sem vas v tem času naučil. Dobrohotno se popravite; prav tako pa vam 

pravim: Učite soljudi z ljubeznijo in potrpežljivostjo, s katerima sem vas učil jaz. 
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79 Iskali ste me v različnih verskih skupnostih in sektah, ki jih je ustvarilo človeštvo, vendar želim, da 

se odpoveste obredom in iz svojih src izbrišete vsako sled fanatizma. Pridite k meni v duhu, iskreno me 

ljubite, spoštujte in ubogajte moje zakone in tako mi boste izkazali resnično čaščenje. 

80 Pridite k meni, trpeči, osamljeni in bolni ljudje. Vi, ki s seboj vlečete verige greha, ponižani, lačni 

pravičnosti in žejni, bodite z menoj; v moji navzočnosti bo izginilo mnogo vaših slabosti in začutili boste, 

da je vaše breme olajšano. 

81 Če želite imeti dobrine duha, vam jih bom dal. Če me prosiš za zemeljske dobrine, da bi jih dobro 

uporabil, ti jih bom prav tako dal, ker je tvoja želja plemenita in pravična. Potem boste postali dobri 

gospodarji in jaz vam bom omogočil, da se te dobrine povečajo, da jih boste lahko delili s svojimi 

bližnjimi. 

82 Poglejte ljudi, kako so se naveličali zaman boriti, ne da bi našli smisel svojega obstoja. Kažejo mi 

življenje brez idealov, ker so se oddaljili od poti kreposti in iščejo užitek le tam, kjer vladata nezrelost in 

smrt. Niso znali najti radosti življenja v ljubezni, pomoči in dobrohotnosti. Niso prisluhnili goreči prošnji 

Očeta, ki jih tako zelo ljubi in želi za vse le mir in odrešenje. 

83 Svet, razdeljen na verske skupnosti in sekte, me kliče v tej uri, ker se mu zdim odsoten ali vsaj 

oddaljen. Čeprav sem z njo, ni čutila moje prisotnosti. Vam pa pravim, da boste drug za drugim vstopili v 

Gospodovo oviro in tam boste vsi skupaj, ko boste razumeli moj nauk. 

84 Negujte to seme in nadaljujte. Svetloba vas bo vodila in za vami bodo prišle velike množice, ki 

vam jih bom zaupal. 

85 Pojdite na krilih molitve in širite luč med svoje soljudi. Pojdite v zapore in bolnišnice ter tam 

pustite svoje udobje. 

86 Ko ste utrujeni, pridite k meni, ker vas bom okrepil. Ne bojte se, jaz sem odpuščanje, milost in 

prava pravica. 

87 Jaz sem vir, ki se v potokih izliva na polja v želji po semenih in delavcih. 

88 Zemlja je pripravljena, da ljudje pohitijo in začnejo s svojim delom dela. 

89 Polje vas čaka; obdelujte ga z ljubeznijo in iskrenostjo, in ko boste videli, da dobro seme začenja 

obroditi sadove, uničite plevel, ki bi ga lahko oviral pri njegovem razvoju. Uničite vse, kar izvira iz 

strupene rastline, in ne počivajte, ker potem ne boste imeli dobrega pridelka. 

90 Pokažite mi polja, ko na njih zasvetijo zlati klasi. Nato lahko poberete pridelek in napolnite svoje 

žitnice, tako da število duš, ki so dodeljene vsaki od njih, na svoji življenjski poti ne bo lačno. 

91 Malikovalsko čaščenje, ki prevladuje med ljudmi, bo zavrnjeno kot lažno. Učenja, ki sem vam jih 

razkril, imajo razlog resnice in bodo sčasoma priznana. 

92 Učenjak išče razlog za vse, kar je, in vse, kar se dogaja, ter upa, da bo s svojo znanostjo dokazal, 

da zunaj narave ni nobenega načela ali resnice. Vendar jih imam za nezrele, šibke in nevedne. 

93 Ko je moral dvanajstletni Jezus prenašati vprašanja, poglede in sodbe množice, ni prebral nobene 

knjige. Kljub temu je imel poučevalni govor, poln modrosti, saj je v umu tega otroka sijala luč Najvišjega, 

na njegovih ustnicah pa je cvetela Božja beseda. To vam pravim zato, ker boste to lahko storili tudi vi, ko 

se boste morali soočiti z zaslišanji in preizkušnjami, ki jih boste deležni. Takrat boste prepričali, ker 

govorite o Božjih naukih, ki imajo vedno načelo, logično podlago in utemeljitev. Noben čudež nima 

logičnega in naravnega razloga, nič se ne zgodi brez vzroka. Noben list na drevesu se ne premakne brez 

moje volje. 

94 Vprašali vas bodo: "Glede na to, da je Gospodovo veličastvo tako neizmerno veliko, zakaj za 

širjenje svoje modrosti uporablja najbolj nepomembnega smrtnika?" 

95 Na to boste odgovorili, da Božja ljubezen do njegovih otrok nima meja, zato je človek pogosto ne 

more razumeti. 

96 Bodite ponižni; kajti če je vaš Učitelj zapustil svoje kraljestvo, da bi živel na tej zemlji in se 

izkazal za ponižnega, se morate v očeh tistih, ki so vam enaki, zgledovati po meni. 

97 Če bi se bilo treba, kot v drugi dobi, vrniti v materijo, bi prišel, čeprav bi vedel, da bom moral 

prehoditi to pot trpljenja, ki je boleča za telo in duha. Zdaj pa prihajam v duhu in vi se morate usposobiti, 

da boste razumeli mojo božansko resnico. 
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Moj mir z vami! 
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Navodila 145  
1 Glejte, Božji Duh je spet med vami. 

2 Pridite k meni, ljubljeni otroci, odpočijte si od svojega romanja po poteh in puščavah, kajti ne jaz 

prihajam k vam, ampak vi k meni. 

3 Jaz, vaš Stvarnik, človeku kažem svojo krotkost, ponižnost in ljubezen do vseh svojih otrok. V 

drugi dobi sem poslal svojo "Besedo", da bi postala človek med vami, in imenovala se je "Sin človekov", 

da bi vam dokazala mojo ponižnost. 

4 Trenutno se razkrivam prek privilegiranega stvarstva stvarstva, človeka, da bi lahko slišali mojo 

besedo prek umskega organa svojih bratov in sester. 

5 Kako daleč misliš, da sem od tebe, in kako blizu sem ti v resnici! 

6 V tebi sprejemam vse človeštvo, ki se na današnji dan poslovi od še enega leta, ki sem mu ga 

zaupal. 

7 Ne veste, kako se vam bom tistega dne pokazal kot Oče, kot Gospodar ali kot Sodnik. 

8 Presenetil te bom in prodrl v najglobljo notranjost tvojega srca. 

9 V resnici vam pravim, da so Jehova, "Beseda" in Sveti Duh en sam Bog, Edini, ki je začetek in 

konec vseh ustvarjenih stvari, Alfa in Omega vsega, kar obstaja. Govoril vam bom kot Oče in vas učil kot 

Učitelj. Moja nežnost se bo spustila na vaše telo in duha. 

10 V meni živi Marija, vaša univerzalna Mati, ki svojemu ljubljenemu bitju namenja najnežnejše 

božanje. Bila je v vaših srcih, da bi v njih pustila svoj mir in pripravo svetišča. Marija bdi nad svetom in 

nad njim razprostira svoja krila kot škrjanec, da bi ga varovala od tečaja do tečaja. 

11 Od vsega stvarstva prejemam poklon, ki mi prihaja kot zahvala. 

12 Moj pronicljivi pogled razbere srce moškega in ženske, od otroštva do starosti. Nevidno se 

pojavljam med narodi, v pokrajinah, v različnih cerkvah in med breztelesnimi bitji, ki še vedno prebivajo 

na zemlji. Zaradi moje duhovne prisotnosti ljudje trepetajo, saj ne vedo, kaj čaka človeštvo v prihodnosti. 

13 Zdaj se bom dotaknil človeka v njegovi svobodni volji. Želi izpolniti svojo voljo, toda vse se bo 

zgodilo po moji volji. 

14 Razvoj vpliva na vse duše in zaradi kreposti in intuicije, ki ju razvijajo, jih bo ta svetloba dosegla. 

15 Razumeli boste, da na svetu ni miru, da sta lakota in žeja, pomanjkanje in beda. Vendar vas 

sprašujem: Zakaj? 

16 Ali je bogastvo blagoslovov, ki sem jih položil na to zemljo, izginilo? Ali so se red in zakoni 

vesolja spremenili? Ali kraljeva zvezda ne daje več svetlobe in življenja? Ali ni več vode v izvirih, 

rodovitnosti na poljih in sadja na drevesih? Ali v vaših možganih ni luči znanja in v vaših srcih ni čustev? 

Ali v tvojem duhu ni več sledi moči, tako da ne moreš več dvigniti svojega obraza k meni? Zakaj se torej 

obnašate kot sovražniki, saj ste vsi izšli iz mene? 

17 Tudi božanski Duh joka, toda zdaj moje solze ne bodo padale na svet; odpuščam mu. Padli bodo 

na moj božanski plašč. 

18 Vzemite od mene koruzni klas, ki je pšenica ljubezni, miru in dobre volje. Gojite ga in iz njega 

naredite kruh, ki bo hranil vašo dušo. 

19 V roki imam meč, a to ni morilsko orožje: to je resnica. Kdor želi biti vojak resnice, naj jo vzame v 

desno roko in z njeno svetlobo bo zmagal v vseh bitkah. 

20 Duh ljudi napreduje v iskanju nauka, ki vam ga podajam v tem času. Romarji že prihajajo. 

21 Biti morate budni, saj vas bodo učenjaki preizkušali. Ne bodite malodušni, ker ste nepomembni, 

kajti to, kar je bilo učenjakom, ki so se imeli za velike, skrito ali česar niso smeli razumeti, je bilo vedno 

razodeto ponižnim. 

22 Združite se, da se bo ob preganjanju Rdeče morje odprlo in vas spustilo skozi. Vendar morate 

izpolniti moj zakon ljubezni, o ljudje. Želite moje odpuščanje? Tudi jaz želim, da odpustite svojim 

bližnjim. 

23 Meni ste zaupali svoje mrtve in povem vam: vaši mrtvi živijo v meni. Dali ste mi svojo ljubezen, 

vendar vas prosim, da jo pokažete kot usmiljenje svojim bližnjim. 
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24 Človeštvo, sončni žarki se že približujejo in osvetljujejo obraz vašega sveta, da bi vam s svojo 

svetlobo sporočili, da se vam obeta nov dan kot dragoceno časovno obdobje, v katerem lahko napredujete 

in dosežete pravi mir, kot pripada ljudem dobre volje. 

25 Prisluhnite svojemu očetu, počivajte nekaj trenutkov, ljudje potujočih duš. Blagor tistemu, ki 

posluša mojo besedo, jo ljubi in veruje vanjo, saj je otrok, vreden Očeta, ker vestno izpolnjuje moje 

zakone in nauke, da bi jim sledil z deli ljubezni. 

26 V tem trenutku vsi pozorno poslušate moje besede, nobena nepotrebna misel ne moti vašega 

razmišljanja. Nekateri me poslušajo z navdušenjem, drugi z občutkom krivde zaradi svojega kesanja, tretji 

pa visijo na vsakem mojem stavku. 

27 Človeštvo, ki ga v tem trenutku predstavlja ta zbor, je preživelo leto, ki je bilo kot senca bolečine 

za tiste, ki so jokali, kot prijazna roka za tiste, ki so prejeli njene usluge - sekunda za večnost vašega duha. 

Toda čas gre svojo pot, kajti čas sem jaz, ki sem bil in bom z vsemi svojimi otroki za vedno. 

28 Na ta dan je trenutek, ko vsaka duša v svojem duhu občuti mojo božansko prisotnost, in večja ko je 

naloga, ki jo nosi s seboj, močnejši je glas, ki ji govori v notranjosti. 

29 Leto 1945 je prineslo zadnje sence vojne. Srp je pokosil na tisoče bitij in na tisoče duš se je vrnilo 

v duhovni dom*. Znanost je osupnila svet in s svojim uničevalnim orožjem poskrbela, da se je zemlja 

zatresla. Zmagovalci so postali sodniki in usmrtitelji poražencev. Bolečina, stiska in lakota so se razširili 

in za seboj pustili vdove, sirote in mraz. Kuge se širijo od naroda do naroda in celo naravne sile se slišijo 

kot glas pravice in ogorčenja nad tolikšnim zlom. Človek, ki se ima za civiliziranega, je na planetu pustil 

pečat uničenja, smrti in opustošenja. To je pridelek, ki mi ga ponuja to človeštvo. Vendar vas sprašujem: 

Ali je ta pridelek vreden, da pride v moje shrambe? Ali si sad vaše hudobije zasluži, da ga vaš Oče 

sprejme? Resnično, povem vam, da je to drevo vse kaj drugega kot tisto, ki bi ga lahko posadili, če bi 

upoštevali božansko zapoved, ki vam pravi, da se ljubite med seboj. 
* Španski "valle" dobesedno pomeni dolina in pogosto pomeni: onkraj, (duhovni) svet, življenjski prostor, dom 

(zemlja), doma. 

30 Ljudje so trdi in nepopustljivi do svojih sosedov, tako kot so bili v Mojzesovem času, ko je bila 

običajna navada, da je bilo treba na udarec odgovoriti z nasprotnim udarcem. Danes vam povem, da če si 

tako predstavljate pravičnost, se boste merili z istim merilom, s katerim merite svoje bližnje. 

31 Vendar vam odpuščam, vas blagoslavljam in vam dajem čas, da ljubeče negujete blagoslovljeno 

seme mojega nauka. Jaz sem veliki bojevnik. Kdo hiti postati vojak te zadeve? Vojno vodim s pomočjo 

miru. Zlo uničujem z mečem dobrega. 

32 Kdor se v mirnih urah svojega življenja odloči, da mi bo sledil na poti dobrote, je moj vojak in jaz 

mu dam v roke meč, da se bo boril in zmagal. Ta meč je resnica, proti kateri ne bo sovražnika, ki bi se 

lahko uprl njeni svetlobi. 

33 To je dan veselja, ljubljeni Izrael, ker je večni z vami, da bi vas naučil ljubiti in odpuščati drug 

drugemu. Dal sem vam svoj nauk in prišel k vam poln veselja, vendar sem tudi trpel, ker ste me na 

trenutke pozabili. 

34 Sprejmite moj mir. Še enkrat te blagoslavljam in ti odpuščam. Vaša srca so se vrgla k mojim 

nogam kot daritev, kot žrtvovanje, kot klic po miru in odpuščanju za ves svet. Mojstrov nauk je v vaših 

mislih in duhovih ponovno zagorel kot luč. 

35 To je čas boja svetlobe proti temi, ki je narode na zemlji ujel nepripravljene - čas obiskov in sprav, 

čas očiščenja in pravičnosti. Vidim vse narode v zmedi. Vse sekte in verske skupnosti so razdeljene. Toda 

to je čas, ko vam ponovno predstavljam Knjigo resnice. 

36 Pravite, da prihaja novo leto, jaz pa vam pravim: Duh ni podrejen času. Čas je podrejen večnosti in 

Duhu. 

37 Blagor tistemu, ki je slišal mojo besedo in jo ljubi, ki razume moje oznanila in v svojem srcu 

skrbno hrani spomin na to, kar je videl in slišal. 

38 Poslušajo me verniki in neverniki. Tako tisti, ki me ljubijo, kot tisti, ki me preklinjajo, poslušajo 

mojo besedo. Prebujeni in speči, marljivi in leni, poduhovljeni in materializirani, vsi poslušajo v mojih 

molitvenih hišah, ki so tempelj Svetega Duha, tempelj brez materialnih oltarjev, tempelj brez človeške 

nečimrnosti. 
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39 Kako dolgo ste tavali, ljudje! Kako pogosto ste se izgubili na svoji poti! Koliko ste iskali! Koliko 

stvari ste že raziskali! Dvignili ste se zelo visoko in padli v brezno. 

40 Toda tu je Jehova, večni, neznani, pozabljeni, ki sprašuje ljudstvo: Ali ste zdaj utrujeni? Ali se 

boste zdaj ustavili na poti greha? Ali še niste dovolj razočarani? Si še vedno želite biti veliki na tem svetu? 

Ali ne veste, da se veličina skriva v ponižnosti? 

41 Jaz sem Oče in jaz sem darovalec. Jaz sem tisti, ki je v vseh časih rekel človeku: "Prosite in dano 

vam bo." Tu je moja roka; v njej je žezlo pravice, zlati žitni klas in meč luči. Vzemite, kar hočete, na dnu 

skodelice še vedno ostaja najbolj grenak kvas. Novo leto pa prinaša tudi obljubo miru. 

42 Ali želite, da nebeško kraljestvo pride k vam, kot sem vam obljubil? Moja volja je tvoja! 

43 Odpuščam ti, grešno človeštvo, ker sem ljubeči Oče. Vzemite zlati klas in gojite to pšenico. 

Stokrat ga pomnožite in osvežite svojega duha pri žetvi. To je pšenica ljubezni, harmonije, bratstva, miru 

in dobre volje. Nosite ga v sebi! Iz te pšenice si speci vsakdanji kruh in ga daj svojemu bratu. To je 

pšenica odpuščanja, dobrodelnosti in prijateljstva. 

Ali me razumete, ljudje? 

44 Na ta dan odstiram tančico iz prihodnosti in vas pripravljam. Poglejte, kako velike množice in 

vlaki ljudi napredujejo v iskanju tega ljudstva, kako se v želji po tej luči zgrinjajo legije. Romarji trkajo na 

vaša vrata. Prebudite se, ljudje! Znanstvenik vas hiti raziskovati, vas spraševati. 

45 Spoštovali ste moje skrivnosti in vanje prodrli le, ko sem vas poklical. Poznaš me, kolikor sem ti 

dovolil, in postopoma se mi vedno bolj približuješ. 

46 V tem času spadate med moje izbrance. Nekateri ste bili poklicani v otroštvu, drugi v mladosti, 

tretji šele v starosti, vendar je bila vsakemu od vas zaupana naloga, pri čemer je bilo upoštevano, koliko 

časa bo še živel na zemlji. 

47 Ni bilo duše, ki bi prišla k meni in mi ne bi zaupala skrbi. Zdelo se ti je, da je bolečina, s katero si 

prišel, ovira v tvojem življenju, a potem si se zavedel, da je bil to le korak, ki te je približal meni. Nato si 

blagoslovil preizkušnjo, skozi katero naj bi v tvojem duhu zavladalo veliko več veselja. 

48 Dobro je, da blagoslavljaš bolečino, ki te je približala meni, saj si se zaradi nje naučil iskati me in 

prositi. Pozneje ste se naučili moliti in nazadnje opravljati duhovno nalogo, da bi izvajali moj nauk o 

ljubezni in usmiljenju do svojih bratov. 

49 Od takrat se je v tvojem življenju zgodil čudež: čeprav ješ isti kruh kot prej, ti ni več grenak, 

ampak sladek in prijeten; težave, ki si jih srečal na svoji poti in zaradi katerih si bogokletel ali izgubil 

vero, te ne spravljajo več v slabo voljo, ker se ti ne zdijo več nepremagljive, in tudi telesno trpljenje, ki te 

je prej spravljalo na tla, te ne spravlja več v obup. 

50 To je moč vere, učinek duhovnosti in prenove. 

51 V preteklosti je šlo veliko duhovnih vtisov mimo vas neopaženo, ker ste iskali le zadovoljitev 

čutov, čutni vtisi pa so pogosto nagnjeni k temu, da materializirajo dušo. Zdaj začenjate odkrivati novo 

življenje, začenjate odkrivati bistvo, lepoto, pomen in resnico vsega, kar vas obdaja. 

52 Ko poslušate moj nauk, postaja vaše mišljenje bolj velikodušno, spreminjate svoje stare načine 

čaščenja in izboljšujete svoja življenja. Že ste nehali prositi tako vztrajno, kot ste prosili prej, in se učite 

moliti ter čutiti, kaj mi govorite v molitvi. Ko ste mi torej rekli: "Gospod, zgodi se mi tvoja volja", je bil 

razlog v tem, da ste razumeli pomen svojih besed in se pripravili, da boste od mene prejeli le tisto, kar 

določim. Toda med množico poslušalcev so vedno "zadnji", saj na ta zbirališča vedno znova prihajajo 

nova srca v želji po vodi življenja. Govoriti jim moram na drugačen način, da me bodo razumeli in se 

hkrati počutili razumljene. 

53 Spomnite se, da sem vsakega od vas sprejel na enak način, ko je prvič prišel sem, da bi slišal mojo 

besedo. Nekaterim ne govorim o duhovnem poslanstvu, ker me ne bi razumeli, ampak jim govorim o 

bremenu trpljenja, ki ga nosijo v življenju in pod težo katerega se počutijo utesnjene in potlačene. Učim 

jih, kako rešiti hude preizkušnje, s katerimi se srečujejo v družini in zunaj nje. Tolažim jih v njihovem 

trpljenju, podeljujem jim zdravilni balzam, ki jim povrne zdravje, jih spodbujam in napolnjujem z 

upanjem. 

54 Takrat bolnik začuti, da pogled iz nebes ve za njegovo bolečino in da je ta pogled pogled Očeta, ki 

ga bo osvobodil bremena trpljenja, ki ga nosi s seboj. Srce, ki na zemlji ni poznalo nežnosti, razumevanja 
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ali dobre volje, se nenadoma počuti obkroženo z nagovarjanjem moje Besede. Ljubi z neskončno 

ljubeznijo in čuti, kako njegova bolečina, ki jo je tako dolgo zadrževal, prekipeva v potokih. 

55 Tako osamljen ali nerazumljen človek kot človek, ki je postal suženj strasti ali vrlin, zapuščena 

ženska kot tudi mlado dekle, ki se boji soočiti z življenjem, tako oče ali mati družine, ki mi prinaša vse 

svoje težave, kot sirota, ki nima zatočišča na svetu - vse jih slišim in njihova srca obdelujem z drobnim 

dletom svoje besede. 

56 Vem, da ko se lotim vsega, kar jo bremeni, pa naj bo to človeško ali materialno, se lotim njene 

duše, ker jo s tem osvobodim bremena, ker ji s tem pripravim pot, ki jo bo morala prehoditi pozneje, in ker 

na ta način v njej prižgem svetilko vere. 

57 Moj vir ljubezni te v teh trenutkih preveva, ti odpušča in te blagoslavlja. 

58 Vse vas sprejemam na ta dan, da bi slišali mojo besedo in se z njo okrepčali. 

59 Če so med temi množicami hinavci in farizeji, oderuhi, roparji materialnih dobrin ali celo moralnih 

dobrin, kot je čast, ali duhovnih dobrin, kot sta vera in mir, vas bom vse božal, kot da ste vsi brezmadežni, 

kajti jaz sem vaš Oče, ki hrepeni po vaši obnovi in vaši ljubezni. 

60 Prav pri najbolj izgubljenih in najbolj oddaljenih od zakona vedno znova dokazujem moč svoje 

besede. Zato sem vam v tem času podrobno spregovoril z navodili, polnimi ljubeče pravičnosti in 

neskončno modrih naukov, da bi vas rešil iz brezen in vas popeljal na vrh. Brezna so namreč polna teme in 

v njih nikoli ne moreš spoznati resnice. Vrhovi pa so obsijani s svetlobo modrosti, ljubezni in pravičnosti. 

61 Obisk pravice in graja sta namenjena trmastim, nespametnim in tistim, ki vztrajajo v zlu. Toda 

vem, kdaj je dovolj beseda ljubezni, da se spreobrnejo. 

62 Ta skupnost se nenehno dotika teh dveh načinov. Ljubezen je dovolj, da vodi umsko* in telesno 

ubogljive, medtem ko je pri tistih, ki niso dovzetni za ljubezen, potrebna bolečina, da se vrnejo k 

zmernosti in redu. 
* To, kar je bilo povedano v drugi opombi pod 143.7, velja analogno tudi za pridevnika duhovni in psihični. 

Čeprav se oba izraza pogosto v veliki meri prekrivata, se je bilo treba vzdržati dvojnega poimenovanja "duhovno-

mentalni" in sodobnejšega "psihični" namesto "duhovni". 

63 Počasi in korak za korakom, kot se jim kaže prenova, prehajajo iz vrst tistih, ki se očiščujejo z 

bolečino, v vrste tistih, ki se povzdigujejo z duhovnostjo. 

64 Vsi me slišite in molčite. Knjiga vaše vesti je odprta pred vašim duhom, pred vašim umom. Pokaže 

vam pravo pot in vam omogoči, da prepoznate pot, ki ste jo prostovoljno izbrali. Toda v tem trenutku se je 

duh občinstva prebudil, da bi slišal še zadnje moje besede. 

65 Tukaj, pred to besedo, ni človeka, ki ne bi trepetal v notranjosti in zunanjosti svojega bitja, torej v 

duhu in telesu. Medtem ko me tukaj posluša, razmišlja o življenju, smrti, božji pravičnosti, večnosti, 

duhovnem življenju, dobrem in zlem. 

66 Ko sliši moj glas, v sebi začuti prisotnost svojega duha in se spomni, od kod je prišel. 

67 V kratkem času, ko me posluša, se počuti eno z vsemi bližnjimi in jih v globini svojega bitja 

prepozna kot svoje prave brate in sestre, kot brate in sestre v duhovni večnosti, ki so mu še bližje kot tisti, 

ki so le po telesu, saj je to na zemlji le začasno. 

68 Ni moškega ali ženske, ki se ne bi počutila prepoznano, ko me sliši. Zato si nihče ne upa skrivati 

ali prikrivati svojih madežev pred menoj. In jaz jih ozaveščam, vendar nikogar javno ne izpostavljam, saj 

sem sodnik, ki nikoli ne razkriva. Povem vam, da med vami razkrivam prešuštva, otročjereje, tatvine, 

razvade in slabosti, ki so kot gobavost na duši tistih, ki so grešili. Toda resnice svoje besede vam ne 

dokazujem le s tem, da vam pokažem, da lahko razkrijem pregrehe vašega srca. Prav tako vam želim 

dokazati moč svojih naukov, tako da vam dam orožje za premagovanje zla in skušnjav, da vas naučim, 

kako doseči prenovo, in da v vas prebudim željo po dobrem, visokem in čistem ter popoln odpor do vsega 

nizkotnega, lažnega in duši škodljivega. 

69 Moški in ženske, iz katerih oblikujem svoje novo ljudstvo, ljubljene množice, ki v tej 

blagoslovljeni uri v tišini jokate, počivajte z menoj, čutite, kako se nad vas spušča moje odpuščanje, ki vas 

očiščuje madežev in osvobaja bremen, da lahko začnete novo življenje. 

70 Bodite mirni, vidim iskreno kesanje pri tistih, ki so se zavedli resnosti svojih prestopkov in ki me v 

tistih trenutkih z raztrganim srcem prosijo, naj jim odpustim; da jih ne prisilim, da plačajo za svoje 
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prestopke, tako da jih merim z istim merilom, s katerim so merili na svetu, in ki me nazadnje prosijo, naj 

jim dam priložnost, da mi dokažejo svoje kesanje. Kako naj ne poznam tistega, ki joka s pravim kesanjem, 

in kako naj mu odrečem priložnost, za katero me prosi s tolikšno bolečino. Prav tako poznam tudi tiste, ki 

se slepijo z lažnim kesanjem, a ne mene, ker vidim onkraj vaše navzočnosti. Te bom podvrgel 

preizkušnjam toliko časa, kolikor bo potrebno, da se popolnoma prebudijo klicu vesti. 

71 Zdaj vsi začutite mojo božanskost, mojo ljubezen in moj mir, kajti prišli ste na duhovno gostijo v 

Učiteljevo hišo in prav je, da vsi uživate hrano Očetovega odpuščanja in ljubezni. 

72 Moj plašč ljubezni se širi po vesolju. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 146  
1 Učenci, božal sem vas po čelu in razpršil vaše globoke žalosti, vi pa ste povzdignili oči k meni in 

mi rekli: "Gospod, ali si bil tukaj?" 

2 Svojo pozornost morate usmeriti na mojo besedo, kajti ko me resnično slišijo, odprem svojo 

zakladnico in izlijem svojo modrost na svoje učence. Sprašuješ me: "Čemu je kriva tvoja tako velika 

potrpežljivost in tvoja tako velika Božja ljubezen?" Jaz pa vam odgovarjam: mnogi med vami ste starši na 

zemlji in vsi ste bili otroci. Kateri oče je svojemu otroku želel bolečino, čeprav je od njega prejel najhujšo 

žalitev, najokrutnejšo nehvaležnost? V očetovem srcu je nastala globoka rana, bolečina ga je prebodla in 

včasih mu je celo jeza zameglila um, a beseda kesanja tega otroka ali dejanje ponižnosti je bilo dovolj, da 

ga je spet pritisnil k svojemu srcu. Ko to počnete kot ljudje, zakaj se čudite, da vas ljubim in odpuščam s 

popolnostjo? 

3 Ustvaril sem vas, da bi vas ljubili in se počutili ljubljene. Potrebuješ me tako kot jaz tebe. Kdor 

pravi, da te ne potrebujem, ne govori resnice. Če bi bilo tako, vas ne bi ustvaril in ne bi postal človek, da 

bi vas rešil z žrtvijo, ki je bila velik dokaz ljubezni; pustil bi vas pogubiti. Toda zavedati se morate, da če 

se hranite z mojo ljubeznijo, je prav, da enako ponudite svojemu Očetu, saj vam vedno znova ponavljam: 

"Žejen sem, žejen sem vaše ljubezni." 

4 Kako naj ne bi bili odsotni od mene in kako naj ne bi čutil vaše odsotnosti, saj ste del mojega 

Duha? Ali razumete, zakaj vas prosim, da razumete mojo besedo in celo način, kako sem prišel? - Da se ne 

bi čudili dejstvu, da se razodevam v grešnih telesih. Vaš greh ne more biti ovira za mojo ljubezen. Prišel 

sem vas očistiti, da bi vas približal sebi. Nekateri so to razumeli, drugi ne. Zato so med množicami moških 

in žensk, ki so me v tem času poslušali, tako tisti, ki so glasno razglašali, da sem se vrnil med ljudi, kot 

tudi tisti, ki so govorili, da je to nemogoče. 

5 Moja navzočnost se nikoli ni umaknila od vas. To je moja beseda, ki jo izlijem na vas, da bi 

izpolnil svojo obljubo. Iz te Besede izžarevata moja ljubezen in moja svetloba. Trenutno vas učim, toda ko 

bo prišlo leto 1950, ki bo po moji volji zadnje leto te manifestacije, bom končal to obliko manifestacije, ne 

da bi se moj Duh ločil od vas. 

6 Le nekatera srca bodo pripravljena na ta čas. 

7 Ali sem v drugi dobi čakal, da se svet spreobrne, in šele nato odšel? Odšel sem med 

zasmehovanjem, zaničevanjem, krutostjo in dvomi. Vedel sem, da je moja smrt potrebna, da bi svet oživel. 

V tem času bom znova odšel v trenutkih vaše zmedenosti, preplaha in dvomov. Toda moja beseda, ki je 

bila človeštvu zapuščena kot pričevanje ljubezni, bo znova pretresla svet. 

8 Prišla bo vojna idej, verovanj, religij, doktrin, filozofij, teorij in znanosti, moje ime in moj nauk pa 

bosta na vseh ustnicah. O moji vrnitvi se bo razpravljalo in sodilo, nato pa bodo vstali veliki verniki in 

oznanili, da je Kristus spet med ljudmi. Takrat bom ta srca spodbujal iz neskončnosti in na njihovih poteh 

delal čudeže, da bi okrepil njihovo vero. 

9 Človeštvo se danes spominja dneva, ko je nekaj modrih z Vzhoda prišlo k betlehemskim jaslim, da 

bi se poklonili božanskemu otroku. Danes me nekatera srca sprašujejo: "Gospod, ali je res, da so se ti 

mogočni in modri vladarji priklonili pred teboj in priznali tvojo božanskost?" 

10 Da, otroci moji, to so bili znanost, moč in bogastvo, ki so prišli in pokleknili pred menoj. 

11 Tam so bili tudi pastirji, njihove žene in otroci s svojimi skromnimi, zdravimi in preprostimi 

darovi, s katerimi so sprejeli in pozdravili Odrešenika sveta in Marijo kot simbol nebeške nežnosti. 

Predstavljali so ponižnost, nedolžnost, preprostost. Toda tisti, ki so imeli v svojih pergamentnih zvitkih 

prerokbe in obljube o Mesiji, so mirno spali, ne da bi sploh slutili, kdo je prišel na svet. 

12 Včasih dvomite o tem, kar vam pripoveduje zgodovina, ki so jo zapisali moji apostoli, saj je bilo 

moje življenje obdano s številnimi lažnimi legendami. Zdaj vam povem, da je bilo to, kar so zapisali, 

resnica, poleg tega pa je bilo nujno potrebno za vašo odrešitev. Vse to zdaj potrjujem, toda to, kar je 

ustvarila človeška domišljija, bo v tem času resnica moje besede za vedno uničila. Preprosti ljudje so prišli 

k moji besedi in v svojih srcih prinašajo dar ponižnosti in skromnosti. Pozneje se bodo vaš znanstveni 

svet, bogati in mogočni sklonili pred mojo nevidno prisotnostjo. 
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13 Čeprav sem vas srečal bolj materializirane kot v preteklosti, bo razvoj, dosežen v duhu, človeštvu 

omogočil razumeti mojo novo duhovno manifestacijo. Kakor koli daleč je človek po njegovem mnenju od 

moje božanskosti, je od nje oddaljen le en korak. Nekateri trdijo, da ne obstajam. Vendar se nad tem ne 

navdušujte. Ti ljudje tako govorijo, ker so si o meni ustvarili nerealne predstave. Ko jih je njihova znanost 

v tem pogledu razočarala in nisem bil tam, kjer so mislili, da sem, so me zavrnili. Toda kako velika je 

njihova želja, da bi vedeli, ali resnično obstajam. 

14 Človek še ni odkril samega sebe, mora se še duhovno spoznati, da bi prejel rešitev številnih 

zapletenih ugank in odgovor na številna vprašanja. Zdaj je čas, ko lahko in mora najti, odkriti in 

prepoznati samega sebe. Ko se bo to zgodilo - s kakšno jasnostjo bo takrat začutil mojo navzočnost! 

15 Dovolil sem vam, da za kratek čas stopite v stik z bitji iz onstranstva, česar v Drugi dobi nisem 

odobraval, ker takrat niste bili pripravljeni nanj, ne oni ne vi. Ta vrata sem odprl v tem času in z njimi 

uresničujem napovedi svojih prerokov in nekatere svoje obljube. Leta 1866 so se ta nevidna vrata odprla 

za vas in tudi za organ uma izbranih, da bi razkrili sporočilo, ki naj bi ga Duhovi Luči prinesli ljudem. 

Pred tem letom so se med narodi in ljudmi na zemlji razkrili duhovi, ki so bili predhodna znamenja 

mojega prihoda. 

16 Zelo ste se trudili na področju znanosti, pri duhovnem pa ste globoko zaspali. Jaz pa sem vas prišel 

učit božanske znanosti, katere korenina je ljubezen in iz katere izhajajo usmiljenje, modrost in bratstvo. 

Vaša znanost je zbližala narode, presegla čas in razdalje, je sad razumevanja. Kaj je torej čudnega na tem, 

da se svetovi približujejo z umom in da z njim pridobivamo večnost? Vsakdo, ki si želi prehoditi to pot, 

naj svoje srce obda s spoštovanjem, bdi, moli in je poslušen klicu svoje vesti. 

17 Povedal sem vam, da bo vaš stik z duhovnim svetom v tej materialni in otipljivi obliki kratek, saj 

se bo leta 1950 ta lekcija in izkušnja končala. Toda če jo boste pravilno uporabljali, vam bo prinesla 

nešteto sadov, med njimi tudi to, da se boste pripravili na pogovor med duhovi, na neposredno 

komunikacijo brez potrebe po omogočanju, ki sem ga začasno dovolil vašim umom. Samo ljubezen vas bo 

pritegnila drug k drugemu. 

18 Učim vas v tej obliki, da ne bi postali žrtev zmedenih znanosti, novega fanatizma ali vraževerja. 

Zato v Drugi dobi niste smeli spoznati takšnih naukov, ki so bili podani v tej obliki, ker ne bi razumeli 

njihove duhovne vsebine. Kristus vam je obljubil in Elija je to v tem času izpolnil. Tudi po letu 1950 se 

bodo duhovna bitja še naprej materialno izražala v svetu. To bo pripomoglo k temu, da bodo mnogi 

dvomljivci verjeli in da se bodo prebudila mnoga duhovna bitja. Toda ti ljudje morajo biti poslušni in 

dovoliti, da se tovrstna manifestacija z njimi konča ob določenem času. Kasneje se bodo ti učenci 

odpravili med narode in s trdo roko izkoreninili ves plevel, ki je zrasel med ljudmi, tako da bo ostala le luč 

izkušnje kot rodovitna pšenica. Po profanaciji svetega bodo prišli tisti, ki bodo učili spoštovanja čistega. In 

ko bo v srcih ljudi zavladalo poduhovljenje, bodo čutili, kako se njihovi umovi dvigajo v druge svetove, in 

čutili bodo, kako ti vstopajo v njihova srca. Takrat bodo ljudje dosegli duhovno raven, ki jim bo 

omogočila, da bodo v svojih srcih začutili prisotnost nebeškega kraljestva. 

19 Vezi ljubezni, s katerimi ste bili povezani na zemlji, bodo še tesnejše s tistimi, ki se vam bodo 

duhovno pridružili v večnosti. Tako bo nastala univerzalna družina, v kateri ne bo več razlik. 

20 Med vami so se pojavljala tudi zmedena bitja, ki živijo v temi. Prišli so skozi vrata daru, ki sem 

vam ga zaupal. Toda kdo bi te manifestacije lahko imel za slabe ali pa bi ta moj nauk ocenil kot nepošten? 

Ali ne mislite, da ta dar služi za dobro ne le med ljudmi, ampak tudi med tistimi, katerih duše so 

zatemnjene? 

21 Kdor meni, da so ti nauki napačni, je slabo preučil Jezusova dela v drugi dobi. Duhovno življenje 

je podobno materialnemu življenju, ki ima prav tako križišča, obiske in skušnjave kot to življenje, ki ga 

živite. Kadarkoli se odprejo vrata za delanje dobrega, se tja zgrinjajo potrebni, kot se je to zgodilo z 

Jezusom v drugem veku in kot se to dogaja s tistimi, ki so prejeli ta dar v tem času. Tam želim videti vaše 

usmiljenje. 

22 Blagoslavljam vas, ker ko so k vam prihajali obsedeni ljudje, jih niste imenovali obsedene od 

hudiča, ampak ste v obsedenem videli spravljivega sočloveka, v tistih, ki ga obvladujejo, pa trpeče brate in 

sestre, ki ga zmotijo. 
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23 V prihodnosti tem bitjem za razumevanje resničnosti ne bo več treba uporabljati vaših možganov. 

Dovolj bo, da bodo vaše misli sprejeli v svoje misli, da bodo zagledali svetlobo. 

24 To je že zadnje obdobje, ko bom z vami v tej obliki. Verjemite v to in verjemite tudi, da se ne bom 

vrnil na ta svet, da bi materialno slišal svojo besedo, še manj, da bi postal človek. 

25 Oborožite se, ker bodo k vam prihajale govorice ljudi, ki trdijo, da sem se vrnil, da je Kristus prišel 

na zemljo. Potem moraš ostati zvest in z 

"Gospod je v duhu z vsemi svojimi otroki." Če pa spite in se ne poduhovite, boste zanikali, da sem 

umaknil svojo besedo (izrečeno prek človeških glasnikov), in ker boste postali bogokletni in neposlušni, 

boste na množice priklicali moj žarek in jim rekli: "Prosimo tistega, ki nam je dal svojo besedo, naj nam še 

naprej govori. Darujmo mu pesmi in hvalnice, da nas bo slišal." Resnično, povem vam: Moj žarek se ne bo 

vrnil v človeški organ razumevanja, ker ne bom podpiral vaše neumnosti. Kakšne posledice bi to imelo? - 

Da bi vas besede navidezne svetlobe spravile v zmedo! Ali si vaše srce tega ne želi? Potem se pripravite na 

to preizkušnjo in na podlagi vaše poslušnosti in ponižnosti bo zasijala luč mojega navdiha. 

26 Sporočam vam, da bo kmalu zavladala zmeda, če se te skupnosti ne bodo združile v eno samo 

skupnost pred letom 1950, kajti našli se bodo tisti, ki bodo rekli, da se bo Mojster še naprej razodeval, in 

potem gorje tem ljudem! Ali še niste upoštevali te grožnje? Še vedno se v vas ni prebudil duh bratstva in 

enotnosti in pričakujete, da vas bodo združili dogodki. Toda če to pričakujete, boste namesto tega videli 

kuge, nerede, vojne in sodbe naravnih sil, ki bodo izbruhnile, dokler na svetu ne bo več prostora za mir - 

ne na površju zemlje ne v njeni notranjosti, ne na morju ne na nebu. 

27 Ljudje, na današnji dan sem začel svojo besedo s prijaznostjo, potem pa je postala stroga, ker vas 

je treba opozoriti na nevarnosti in pravočasno popraviti vaše napake. Vendar bom svojo pedagoško besedo 

zaključil s prijaznimi besedami. 

28 Učenci, ne pozabite, da sem vam na dan, ko se ljudje spominjajo Kristusovega rojstva, še bolj 

odprl oči, da bi prišli k meni po poti duhovne predanosti dolžnostim, ponižnosti in poslušnosti. 

29 Danes mi kot pastirji tistega časa niste ponudili mleka, medu in kruha v dar ljubezni in veselja. 

Prav tako mi kralji in učenjaki tega časa ne bodo prinesli kadila, zlata in mire. Vsi bodo k meni iztegnili 

svoje duše, da bom vanje položil daritev ljubezni. 

30 V tem trenutku se po človeškem organu razumevanja spuščam k vam v svoji besedi, da bi vas 

pozdravil in vam povedal, da sem vam za vedno dal svoje odpuščanje. 

31 V tebi pričakujem novo seme. Poslušajte me, da boste postali seme svetlobe. 

32 Mnogi med vami si želite umreti, ker ste utrujeni in brez idealov na zemlji. Res je, da je smrt telesa 

novo rojstvo za dušo, toda telo, ki ga imate, vas očiščuje. Molite in pazite in ne boste oslabljeni. Jaz sem v 

tebi. Ko pravite, da je Kristusova kri padla na človeštvo, ali mislite, da je to le simbol ali simbol? Kaj bi si 

mislili, če bi vam rekel, da sta vam moja kri in moje telo začrtala pot izpolnjevanja poslanstva, ki je 

zaupano vsakemu od vas? In če se moj Duh preliva v vsakega od vas, zakaj se ne prepoznate kot bratje in 

se sovražite? Ali niste nikoli pomislili, da vse, kar storite svojim bližnjim, storite tudi meni? 

33 Ne iščite še naprej Jezusovega človeškega izvora, saj vam ne bo razkril popolnosti mojega telesa. 

Vživite se v velika razodetja, ki sem vam jih dal takrat in zdaj, in razumeli boste, kaj vam govorim v tem 

času. 

34 Ne posegajte po knjigah sveta, ki, četudi govorijo o meni, niso bile napisane po božjem navdihu. 

Zapomnite si, da je tisto, kar prihaja iz človeškega uma, lahko napačno, toda tisto, kar prihaja iz nebes, vas 

ne more zavajati. Varujte moja razodetja z večjo vnemo, kot bi varovali bisere ali diamante. 

35 Ljudje v svojih knjigah trdijo, da je bil Jezus pri esenih, da bi pridobil svoje znanje. Toda On, ki je 

vedel vse in je obstajal, preden so nastali svetovi, se od ljudi ni imel česa naučiti. Božansko se od 

človeškega ne more naučiti ničesar. Kjerkoli sem bil, sem bil zato, da bi učil. Ali je lahko kdo na svetu 

modrejši od Boga? Kristus je prišel od Očeta, da bi ljudem prinesel božansko modrost. Ali vam ni vaš 

Učitelj to dokazal, ko je pri dvanajstih letih osupnil takratne teologe, filozofe in učitelje prava? 

36 Nekateri so Jezusu pripisali slabosti vseh ljudi in z veseljem mečejo umazanijo, ki jo nosijo v 

svojih srcih, na Človeka, ki je božanski in brez napake. Ti me ne poznajo. Če vsa čudesa narave, ki jih 

opazujete, niso nič drugega kot materialno utelešenje božanskih misli - ali ne mislite, da je bilo Kristusovo 
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telo materializacija vzvišene misli ljubezni vašega Očeta? Kristus vas je torej ljubil le z duhom, ne pa tudi 

s telesom. Moje resnice ne bo nikoli mogoče ponarediti, saj vsebuje absolutno svetlobo in neomejeno moč. 

37 V tem času prek teh preprostih in neizobraženih misli razkrivam ljubeč in nepozaben zvok 

Jezusovih besed, ki ne bolijo. 

38 Ljudje so si drznili brez spoštovanja in ljubezni soditi o življenju najvišjih bitij, ki jih je Bog poslal 

ljudem, pri čemer so za podlago svoje prevare uporabili mojo lastno besedo. Ko sem svoje učence ob neki 

priložnosti imenoval bratje, to ni bilo edinkrat in niso bili edini, ki sem jih tako imenoval. Marija je v 

svojem deviškem telesu nosila Jezusovo telo. Izbrana Mati, najčistejša Mati, lilija brez madeža, je bila 

utelešenje materinske nežnosti, ki obstaja v božanskem. Zakaj Jezus, ki se je imenoval Božji Sin, ne bi 

imenoval ljudi bratje, saj so tudi oni Božji otroci? Kdaj boste končno dosegli potrebno zrelost duha, ki 

vam bo omogočila, da boste božanskemu in človeškemu dali pravo razlago pomena? Razumite, da je to 

edini način, da spoznate, kje so napake in kje je resnica. 

39 Ljudje vam o meni ne morejo povedati več resnice kot jaz, tudi če vam te nauke podajam po 

ljudeh. Upoštevajte, da so, ko govorim prek njih, v vzhičenju. Moj nauk bo še razumljen; njegovo bistvo, 

ki je Zakon, bo človeštvo hvalilo. Pred tem bo seme plevela uničeno. Toda kdaj boste vse ljudi imenovali 

bratje? Kdaj boste v njih videli otroke svojega Očeta? Edino spričevalo, ki vas lahko pripelje v moje 

naročje, je, da ste znali biti Božji otroci in bratje svojega bližnjega. 

40 Vi, ki vas tako zelo skrbi za vaš dom - zakaj vas ne skrbi tudi za dom, ki ga morate pripraviti za 

svojega duha v večnosti? Vi, ki prižigate luč v svojem domu, da ne bi bili v temi, zakaj ne prižgete 

svetilke v svojem srcu, da ne bi živeli v temi? 

41 Ko boste na to pripravljeni, bom podrobno in jasno spregovoril o treh "časih" in sedmih stopnjah 

ali obdobjih, da ju ne boste zamenjali. 

42 Glej, tu je moja razodeta in preprosta beseda. Razumite ga in pustite, da postane dejanje. 

43 To je trenutek milosti, v katerem se svetloba mojega Svetega Duha širi po vseh svetovih, svetloba, 

ki je božanska modrost za vsako duhovno bitje. In vi, ki poslušate mojo besedo in se osvežujete z 

modrostjo Duha resnice, v vsem tem odkrivate pomen mojih naukov, se resnično pripravite, kajti mnoge 

boste morali učiti mojega zakona. 

44 Moj zakon je pot pravičnosti in ljubezni, na katero ponovno kličem ljudi, da bi lahko vodili 

družine in narode z ljubeznijo in pravičnostjo, o kateri vam govorim. Izvor in konec vseh ustvarjenih stvari 

temelji na tem zakonu. Moja volja je, da vse stvari živijo v harmoniji in da se duhovno razvijate v tem 

stvarstvu, tako kot se razvijajo različna kraljestva narave, da bi lahko dosegli napredek svojega duha. 

45 Človek se je moralno in duhovno ustavil. Ustvaril si je bogoslužje in način življenja, ki ga ima za 

najboljšega, in zapadel v rutino, ki dolgočasi in utruja njegovega duha ter ga dela fanatičnega v obredih in 

ceremonijah, ki zapeljujejo njegove čute. Po drugi strani pa si oglejte stopnjo razvoja kraljestev, ki tvorijo 

materialno naravo. Spoznajte njihov red, harmonijo in popolnost. 

46 Razumeti morate, da ste - obdarjeni z duhom - Očetovo najbolj ljubljeno delo v stvarstvu, saj je v 

vas položil duhovno bistvo, duhovne lastnosti in nesmrtnost. 

47 Za dušo ni smrti, smrti, kot jo razumete vi, torej prenehanja obstoja. Smrt telesa ne more biti smrt 

ali konec za dušo. Takrat odpre oči za višje življenje, medtem ko jih njegova telesna lupina za vedno zapre 

v odnosu do sveta. To je le trenutek prehoda na poti, ki vodi k popolnosti. Če tega še niste razumeli na ta 

način, je to zato, ker še vedno zelo ljubite ta svet in se čutite tesno povezani z njim. Moti vas, da zapuščate 

ta dom, ker se imate za lastnike vsega, kar imate v njem; nekateri pa imajo tudi nejasno slutnjo moje 

božanske pravice in se bojijo vstopiti v duhovni svet*. 
* Španski "valle" dobesedno pomeni dolina in pogosto pomeni: onkraj, (duhovni) svet, življenjski prostor, dom 

(zemlja), doma. 

48 Človeštvo je preveč ljubilo ta svet - preveč, ker je bila njegova ljubezen napačna. Koliko ljudi je 

zaradi tega umrlo na njej! Koliko duš se je uresničilo iz istega razloga! 

49 Šele ko začutiš bližino smrti, ko si hudo bolan, ko trpiš, šele takrat se spomniš, da si le korak stran 

od onstranstva, od pravice, ki se je bojiš le v takšnih kritičnih trenutkih, in takrat se zaobljubiš Očetu ter 

prisegaš, da ga boš na zemlji ljubil, mu služil in ga ubogal. 
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50 Bolečina vas očiščuje, bolečina je dleto, ki oblikuje človekovo srce, da doseže duhovnost. Da vaša 

bolečina ne bi bila neplodna, vas mora razsvetliti bakla vere, da boste imeli duhovno vzvišenost in 

potrpežljivost v preizkušnjah. 

51 Vi ste najboljši sadež, ki je zrasel iz mene, univerzalnega drevesa. Vedno izpolnite moj zakon 

ljubezni, da vas bom lahko užival. 

52 Če v življenju izpraznite čašo grenkobe zaradi soljudi, jim vrnite isto čašo, vendar polno medu. 

Tako kot Kristus, ki je med ljudmi, ki jih je tako zelo ljubil, požel le bolečino in grenkobo in ki je, medtem 

ko je še vedno visel na križu in ga je množica preklinjala ter mu ponujala žolč in kis, odprl svojo stran kot 

izvir ljubezni, da bi otrokom dal svojo kri kot vino vstajenja in večnega življenja. 

53 V drugem času se je Mojster za nekaj ur oddaljil od učencev, in ko se je vrnil, je opazil, da se 

pogovarjajo med seboj. Nato jih je vprašal: "Kaj ste se naučili iz mojega nauka?" Eden od njih je 

odgovoril: "Učitelj, ko te ni z nami, preučujemo tvoje besede, vendar nam jih ne uspe vedno razumeti." 

Tedaj jim je Mojster rekel: "Poglejte morje, kako ogromno je. Takšen je tudi Očetov zakon. To je začetek 

in konec vseh ustvarjenih stvari, vendar vam ga bom dal razumeti, kolikor bo moja volja." 

54 Človeštvo v tretjem veku hodi po različnih poteh in ne najde resnice. Pošiljam mu sporočila in 

znake, a je slep. Klici naravnih sil in vojne niso bili dovolj, da bi bili priča Kristusovi vrnitvi med ljudi. 

55 Sem med redkimi, ki poučujejo moje sporočilo duhovnosti, ki ga bo človek spoznal v tem času. 

Med tistimi, ki so me prišli poslušat, sem izbral nove učence, ki bodo glasniki in odposlanci mojega dela v 

svetu. 

56 Zato vidite, kako neutrudno in vztrajno učim svoje nauke, ker vas hočem pustiti močne. Ta beseda 

se mora slišati po vsej zemlji. 

57 Če delate z iskrenostjo in ljubeznijo, boste opravili delo, ki vas bo naredilo vredne z menoj, ker ste 

si vneto prizadevali, da bi v ljudeh zasejali moralo, ljubezen in duhovnost. 

58 Poskrbel bom, da bodo ljudje upoštevali in prepoznali vaš zgled. Potem bodo naslednje generacije 

neomajno sledile vašim korakom. 

59 Da bi dosegli mir, izpolnite moj zakon, potem ga boste imeli v svojem duhu in ura smrti telesa, za 

katero ne veste, kdaj bo prišla, vas bo pričakala v miru. 

60 Pazite, da si ne boste onesnažili uma z nečistimi mislimi. Je ustvarjalna, in če daste zatočišče slabi 

ideji, vas bo ta potegnila na nižje ravni, vašo dušo pa bo zajela tema. 

61 Skrbno upoštevajte mojo postavo, saj sem jo položil v vas. Ali veste, zakaj sem odstranil simbole 

materiala? Ker ste sami simbol Očetove ljubezni. 

62 Bodite notranje pripravljeni, kadarkoli se udeležite katerega od mojih naukov, in ko prejmete 

lekcijo, razmislite, kako jo boste uporabili, saj bo sicer duhovno seme v vaših srcih neplodno in ne le, da 

ne boste uporabili božanskega semena, ampak tudi ne boste izkoristili svojega časa. 

63 Preden me pridete poslušat, se notranje zberite, da ne boste odšli z mojih zbirališč z istimi 

slabostmi, s katerimi ste prišli sem. Potem boste lahko z notranjim zadovoljstvom rekli, da ste vedeli, kako 

uporabljati učenja svojega Učitelja. 

64 Če se med poslušanjem ne osredotočite in ne poskrbite za uporabo mojih naukov, nikoli ne boste 

mogli videti sadov, ki jih moja beseda lahko obrodi med vami. Če pa se po drugi strani trudite uresničevati 

moje nauke in jih uporabljate v svojih dejanjih ter jih živite, boste postopoma videli, kako izstopate iz 

duhovne stagnacije in napredujete na svoji poti razvoja - poti, ki bo vašega duha korak za korakom 

pripeljala do resnične veličine. 

65 Moja beseda govori o ljubezni in ta ljubezen naj se izraža v tem, da v svojih življenjih uporabljate 

bratstvo, enotnost, enakost, harmonijo in mir. Da pa bi se lahko navdihovali v poslušnosti moji besedi, 

morate najprej verjeti v resnico moje manifestacije. 

66 Če mi ne verjamete zdaj, ko se razodevam skozi um teh bitij, kaj se bo zgodilo, ko vam bom 

govoril skozi duha velikih navdihnjenih v prihodnjih stoletjih? 

67 Vsi se želite rešiti. Vsi se želite izogniti duhovni spravi in sanjarite o tem, da bi spoznali nebesa. 

Vendar vam povem, da je vaš trud, da bi vse to dosegli, precej majhen in da pogosto, namesto da bi iskali 

načine in sredstva, ki bi vam lahko pomagali to doseči, bežite od tega. 



U 146 

33 

68 Verjamete, da so nebesa območje v neskončnosti in da lahko vanj vstopite z iskrenim kesanjem za 

svoje prestopke ob uri svoje fizične smrti, ker verjamete, da boste takrat našli odpuščanje in da vas bom 

jaz vodil v nebeško kraljestvo. V to verjamete. Po drugi strani pa vam pravim, da nebesa niso določen kraj, 

regija ali dom. Nebesa duše so njen visoki čustveni svet in njena popolnost, stanje čistosti. Od koga je 

torej odvisno, ali boste šli v nebesa - od mene, ki sem vas vedno klical, ali od vas, ki ste bili vedno gluhi? 

69 Ne omejujte več neskončnega, božanskega. Ali se ne zavedate, da nebesa ne bi bila več neskončna, 

če bi bila - kot verjamete - določen dom, regija ali kraj? Čas je, da si duhovno predstavljate na višji način, 

čeprav vaša domišljija ne more zajeti celotne resničnosti. Vendar bi se mu moral vsaj približati. 

70 Vedno se zavedajte, da je duh, ki dosega visoke stopnje dobrote, modrosti, čistosti in ljubezni, nad 

časom, bolečino in razdaljami. Ni omejena na bivanje na enem mestu, lahko je povsod in najde največje 

zadovoljstvo v tem, da obstaja, čuti, razume, ljubi in je ljubljena povsod. 

71 To so nebesa duha! 

Moj mir z vami! 
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Navodila 147  
1 Sprejemam svoje ljudstvo, vas, ki prihajate k meni v želji po dobroti moje Besede, da bi vam 

olajšala življenjske tegobe. Podarjam vam nežnost, ki jo hrani moje božansko srce, in vas blagoslavljam. 

2 Zdaj je čas, ko na tem planetu izročam svojo Besedo resnice v tej obliki - v dolini bolečine, v 

kateri trpite vi, o človeštvo. 

3 Nad vašimi težkimi sanjami in stiskami, ki jih preživljate, se ponovno pojavi moj Zakon, ki vas 

želi prebuditi in razsvetliti zemljo v skladu z mojo obljubo, dano v drugi dobi. 

4 Zapisano je, da bo moja luč zasijala na svetu, da se bodo vse duše spreobrnile, da bodo otroci in 

starci prerokovali ter da bodo ženske in moški imeli duhovna videnja, ko bodo ljudje dosegli visoko 

stopnjo pokvarjenosti. 

5 Zavedajte se, da ste že v času, ko se je razširil greh Sodome in Gomore, ko starši napačno 

presojajo otroke in se otroci dvignejo proti staršem. Takrat te moja svetloba razsvetli kot veličasten 

svetilnik upanja, kot sijoče sonce prihodnosti. 

6 Obljubil sem vam, da se bo moj žarek spustil in da bodo moje božanske misli postale besede, ki 

vas bodo potolažile in okrepile v vaši stiski in zapuščenosti, ko se boste trije izmed vas zbrali v Očetovem 

imenu. Kajti jaz sem božanska "Beseda", ki je ljubila in ljubi človeštvo pred smrtjo na križu in po njej. 

7 Svet je pretresen, ker je njegovo mišljenje bolno in ljudje v svoji raztresenosti ne vedo, ali sem 

Mojster ali ne. Ljudje so vedno znova izgubili ravnovesje med pravičnostjo in resnico, zatekli so se v 

skrajnosti. Nekoč ste Boga častili v vseh mogočih materialnih oblikah, ki ste jih imeli pred očmi: v 

zvezdah, elementih in malikih, ki ste jih naredili s svojimi rokami. Danes se človek počuti odlično, 

povzdiguje svojo osebnost in se sramuje reči "Bog". Da ne bi ogrozil svoje domišljavosti, da ne bi padel s 

piedestala svojega družbenega položaja, mu da druga imena. Zato me imenujejo Kozmična inteligenca, 

Arhitekt vesolja. Toda naučil sem vas, da mi govorite: "Oče naš", "Oče moj", kakor sem vas učil v drugem 

veku. Zakaj ljudje mislijo, da ponižujejo ali zmanjšujejo svojo osebnost, ko me kličejo "oče"? 

8 Učitelj vas sprašuje, o ljubljeni učenci: Kaj je vaše na tem svetu? - Vse, kar imaš, ti je dal Oče, da 

to lahko uporabljaš, ko hodiš po zemlji, dokler ti utripa srce. Ker vaš duh prihaja iz moje božanskosti, ker 

je dih nebeškega Očeta, ker je utelešenje atoma mojega duha, ker je tudi vaše telo nastalo po mojih 

zakonih in sem vam ga zaupal kot orodje vašega duha, vam nič ne pripada, ljubljeni otroci. Vse ustvarjeno 

pripada Očetu in On vas je naredil za začasne lastnike tega. Ne pozabite, da je vaše materialno življenje le 

korak v večnosti, je le žarek svetlobe v neskončnosti, zato morate biti pozorni na tisto, kar je večno, kar 

nikoli ne umre, to pa je duh. 

9 Zapomnite si, da bodo vse lepote tega sveta izginile, da bi naredile prostor drugim. Vaš duh pa bo 

še naprej živel večno in gledal Očeta v vsej njegovi slavi - Očeta, iz čigar maternice ste prišli. Vse 

ustvarjeno se mora vrniti na kraj, od koder je prišlo. 

10 Božja ljubezen je neskončna, in bolj ko jo želite zmanjšati, večja se bo dvignila pred vami in bolj 

vztrajno se bo razkrivala na vaši poti. Želeli ste ga počlovečiti in ste ga iskali v različnih podobah ter ga 

častili v kamnitem svetišču, ki so ga naredile človeške roke. Jaz pa vam pravim: ne iščite tako majhnega 

Boga. Iščite ga v veličini njegovega Svetega Duha - vzvišenega, božanskega, veličastnega, lastnika vsega, 

kar je bilo, kar je in kar bo. 

11 Če se v svojih mislih še vedno sprašujete, ali je mogoče, da žarek svetlobe Jezusa iz Nazareta s 

svojo besedo razsvetljuje ta grešni svet, vas ta glas sprašuje: Kdaj naj torej pride zdravnik, če ne takrat, ko 

je bolnik nevarno bolan? Danes se svet valja v globoki bolečini, v dušah je agonija in smrtni hrup. Zato je 

Oče izbral pravi čas, da s tem sporočilom miru in ljubezni razsvetli in povzdigne duše ter tako izpolni 

prerokbe. 

12 Človek je pozabil na svojega Stvarnika in je želel živeti samo za materijo. Danes prihaja Mojster in 

vam pravi: Naučite se uporabljati sposobnosti svojega duha, da bo Gospod sveta in atomov, slave 

neskončnosti in tistega, česar sploh ni več mogoče zaznati, tudi Gospod vaših misli, da bo sijal in odseval 

v vašem domu svetlobe in da vas bo svetloba ovila in razsvetlila kot vse zvezde. 

13 Ne sprašujte se več, zakaj sem z vami. Naj se moj božanski duh trese od ljubezni do vseh bitij. 

Pristopite k tej duhovni pojedini, ki vam jo dajem v tem času, k mizi, kjer vas nežnost mojih besed vabi, 
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da se z odločnim korakom povzpnete na pot k pravi luči. Pohitite, otroci moji, saj vam bom to zapuščino 

predal že čez nekaj trenutkov. 

14 V trenutkih žalosti in strahu slišim žalovanje umirajočega in matere. Moj Duh, ki je povsod, 

znotraj in zunaj človeškega obstoja, jim odgovarja: Ne bojte se, slišim vašo prošnjo, tukaj sem! 

15 Dragi učenci tretjega veka, vabim vas, da sijete z menoj, da ste luč sveta in moji sodelavci pri tej 

božanski nalogi obdelovanja polja z duhovnostjo, sočutjem, usmiljenjem in ljubeznijo, kot sem vas učil. 

To seme zalivajte s solzami sočutja, ki jih prelijete, ko začutite bolečino bližnjega, in s solzami kesanja. 

Navdušujejo mojo božanskost in imajo vzvišeno moč globokega kesanja in vere. Ne prosim vas, da to 

storite s krvjo iz svojih žil, saj to zame nima nobene vrednosti. 

16 Človek me v svoji zaslepljenosti išče po napačnih poteh, in če ne počloveči moje božanskosti, 

poboženi svojo človeškost. Zato mu moj glas pravi: Čas je, da me slišiš in začutiš v globini svojega srca. 

Spomnite se, da je moja ljubezen vedno prisotna v vaših stiskah in veseljih. Toda ko mi tvoje srce hoče 

povedati: "Čutil sem te", ga utišaj. Ko se vaš duh želi dvigniti k meni, ga zadržujete s težkimi verigami 

svoje prizemljenosti. 

17 V preizkušnjah ne obupajte. Svoj križ nosite predano, kakor sem vas naučil, da ga nosite. 

Verjemite in ne pozabite, da ničesar ne spregledam in da je vse, kar obstaja, prešteto, tudi zadnje zrno 

peska v morju in tudi najbolj oddaljena zvezda. Tudi moje besede v pridigi na gori so bile preštete, udarci 

kladiva, ki so mi prebodli roke in noge, ko sem bil pribit na mučilnico, trnje krone, ki mi jo je človeštvo 

pritisnilo na božanske templje, in moje zadnje besede na križu. 

18 Nikar se ne počutite zapuščene in svojega življenja ne jemljite zaman, saj je tudi vaše dni Oče 

preštel. 

19 Za trenutek pozabite na svoje trpljenje in bodite usmiljeni, sočutni in ljubeči, da boste po sebi 

izražali Očetovo moč in ljubezen. 

20 Če ste se počutili premajhne, da bi se Bog ukvarjal z vami, vam pravim: Tako razmišljate zaradi 

svoje sebičnosti, ki vam ne dopušča, da bi razumeli veličino svojega Očeta. Spomnite se, kako vaši 

zemeljski starši usmerjajo vaše korake, ko ste še majhni, in kako vas varujejo. Toda ljubezen vseh očetov 

in mater na zemlji skupaj je le slab odsev Božje ljubezni do vas. Razumite, kako zelo vas je moral nebeški 

Oče ljubiti, da je prišel na ta svet in trpel, da bi vas naučil prave poti in vam dal večno življenje. Vi ste 

najdragocenejše bitje, vzvišeno delo njegovega stvarstva. Čeprav ste atomi, ste v njegovih očeh veliki. V 

tebi je utelešeno njegovo kraljestvo in simbolizirano vesolje. V sebi lahko odkrijete nebo in svetleče 

sonce, vendar niste razumeli, kako spoznati sami sebe, zato vam danes pravim: "Zgrabite mojo besedo, 

dovolite mi, da razsvetlim vaše notranje nebo in živim v vas. Naj moja dela cvetijo v vaših srcih in 

obrodijo sadove, da bo vaš Oče poveličan in da bo uresničil svoj božanski načrt za rešitev vseh duš. 

21 Človeštvo mi v svojem materializmu pravi: "Ali je torej gotovo, da kraljestvo duha obstaja?" Jaz 

pa vam odgovarjam: O neverniki, vi ste Tomaž tretjega veka. Sočutje, sočutje, nežnost, prijaznost, 

velikodušnost niso lastnosti materije, tako kot niso darovi milosti, ki jih nosite skrite v sebi. Vsi občutki, ki 

so se vtisnili v vaše srce in um, vse te sposobnosti pripadajo duhu in tega ne smete zanikati. "Meso" je le 

omejeno orodje, duh pa ne: je velik, ker je atom Boga. 

22 Poiščite sedež Duha v jedru svojega bitja in veliko modrost v slavi ljubezni. 

23 Učite se od mene, da boste postali dobri sejalci na poljih ljubezni. Prav v času, ko se ljudje ne 

ljubijo med seboj in se ne zavedajo ure, v kateri živijo, sem prišel k vam, da bi izpolnil svojo obljubo. 

24 Na novo vas učim in prebudim vaša mirujoča čustva in sposobnosti, da boste lahko vse dobro, kar 

je v vas, dali v službo mojemu božanskemu zakonu. 

25 Konec mojega oznanjevanja se že bliža in do takrat boste dosegli resnično duhovnost in 

poznavanje mojega nauka. 

26 Manifestacij, ki jih trenutno doživljate, ne boste več videli. Bile so le priprava na mojo neposredno 

duhovno povezavo s teboj. 

27 Kadarkoli se vaš duh dvigne k meni, boste resnično začutili mojo navzočnost. 

28 Čas je že, da se moje delo bolj pozna. Toda vaša plahost tega ni dovolila. Pogosto vas je strah 

govoriti. Po letu 1950 pa bo moje delo znano in razumljeno po vsem svetu. 
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29 V tem času me je pri mojem učiteljskem delu podpiral duhovni svet, ki je med tem ljudstvom 

pustil zgled bratstva, vzpona in izpolnitve. Zdaj morate tudi vi storiti enako. 

30 Moja beseda se je borila proti vašemu verskemu fanatizmu. Z ljubeznijo sem vas torej prepričal, da 

se vaš duh v razvoju, ki ga je dosegel, lahko odreče vsakršnemu zunanjemu kultu in obredni obliki. 

31 Želel sem vas zapustiti združene kot brate in sestre, saj se bliža čas boja, zato želim, da bi dosegli 

trdnost duha in moralno moč. 

32 Ne pozabite, da boste na svoji poti naleteli na podobe bede, bolečine. Srečali boste žive mrtve in 

tiste, ki jih je obsedla tema. Videli boste tiste, ki imajo okamenela srca in so padli kot žrtve svojih strasti. 

33 Že zdaj vam pravim: Ne bojte se jih obiskati. Če vaše telo trpi za boleznimi, ki so vam odvratne ali 

nalezljive, se ne bojte okužbe niti bolezni duše. Ne pozabite in ne dvomite, da vas varuje moja milost, da 

bo tudi to še eno pričevanje za nevernike. Poiščite bolne in pomoči potrebne ter jih s svojimi spodbudami, 

nasveti in molitvami pripeljite k Zdravniku zdravnikov. Če boste to storili, boste uresničili darove, ki sem 

vam jih zaupal. 

34 Še vedno se morate veliko boriti sami s seboj, da bi dosegli razvoj svoje duše. V svojem bližnjem 

moraš povečati svojo voljo, da mi služiš. 

35 Združite rezultate svojega študija in razlage moje besede, da bo vaše čaščenje Boga in vaša dela za 

vse enako. 

36 Ko se vam ljudje približajo in vas vprašajo, na čem temelji vaš domišljijski svet, jim s svojimi deli, 

besedami in zapisi pokažite to plat božanske ljubezni. 

37 Ta naloga je zaupana učencem Svetega Duha. Delajte in vaš trud bo kronan. 

38 V vašem duhu vidim željo po spoznavanju onkraj. Niste več zadovoljni s tem, da živite in se 

ukvarjate s tem, kar pripada temu svetu. Bolečina, solze in preizkušnje so vas razočarale, vas ločile od 

materialnega in vas usmerile na pot duhovnega vzpona. 

39 Na krilih molitve se dvignite v območja duha, da se tam nasitite z mirom in svetlobo. 

40 Dajte mojim naukom pravi pomen, ne da bi pozabili, da so ljudje, s katerimi vam govorim, le 

orodje moje volje. 

41 Ste pred oltarjem modrosti, za katerega vas postavljam za varuhe in odgovorne. Pazite, da ne bo 

oskrunjena, a pazite, da ne postanete svetohlinski, kajti videl sem mnoge, ki so kot beli grobovi, ki so na 

zunaj čisto beli, v notranjosti pa skrivajo le gnilobo. 

42 Vi, ki delate na mojem polju, nosite mojo besedo s seboj kot seme in jo sejte ter negujte, kakor 

sem vas naučil. Boste sledilci mojih učencev druge dobe in oznanjali moj evangelij po različnih narodih. 

43 Kako zelo se boste morali boriti, da bi omehčali trdo človeško srce, in kako boste morali vzdržati 

preizkušnje, da bi našli vero! Samo vera in vztrajnost pri mojem učenju vas bosta pripeljala do zmage. Če 

postanete šibki, boste zamudili priložnost, da se rešite, in v svojem duhu nosili bolečino, da ste podlegli 

vplivu nevernikov. 

44 Poslušno ste sledili mojemu klicu, naj pridete k meni, a ste prišli sem (duhovno) bolni, 

izpostavljeni in lačni. Iskali ste me, ne da bi vedeli, kakšen je najboljši način, da se pokažete pred svojim 

Očetom. Jaz pa vam pravim: Pridite kot učenci, otroci moji, in ostanite z menoj. 

45 Še preden izrazite svojo prošnjo, vem, za kaj me želite prositi in kaj vam manjka; vendar vam dam 

le tisto, kar je za vaše dobro, saj sami ne veste, kaj je za vas koristno. Če mi zaupate in se strinjate z mojo 

voljo, vam bom dal, kar vam manjka, in vaše srce vam bo povedalo, da je to, kar prejemate, tisto, kar 

potrebujete, in takrat mi boste podelili pravico, da upravljam vašo usodo. 

46 Za svoja dobra dela od vas ne zahtevam plačila. Rad te imam in izpolnjujem le svojo očetovsko 

dolžnost. Če pa vam svet naredi uslugo, tega ne stori zato, da bi vam olajšal bolečino, temveč zato, da bi 

vzbudil občudovanje, da bi se pohvalil, in ta ponižujoča dobrodelnost ni zaslužna. Naučil sem vas 

neopazne dejavnosti ljubezni, sočutnih del, ki so v čast tistemu, ki jih opravlja, in tistemu, ki jih sprejema - 

del, ki zadevajo samo dve srci in ki želijo pomiriti in potolažiti ter imajo za edino pričo mojo Božanskost. 

47 Vsi, ki mi sledite, naj iščete upanje na odrešitev in nagrado za svoje težave v prihodnjem življenju. 

Potem boste polni zaupanja potrpežljivi v preizkušnjah, pripravljeni na poplačilo, še več, srečni boste, ker 

boste lahko plačali stare dolgove, popravili napake in se osvobodili hudih prestopkov. 



U 147 

37 

48 V tem trenutku se počutiš vzpodbujeno, ker se poslužuješ mojih besed. Pred menoj nimaš 

skrivnosti, povabi me, naj vstopim v tvoje srce, da bom spoznal vse, kar je v njem, in v njem kot v 

ovenelem cvetu pustim svojo besedo ljubezni, ki je poživljajoča rosa. Kakor ste se pripravili danes, se 

boste pripravljali vedno. Ohranite moje nauke v svojem spominu in se jih naučite razumeti, da bi nato 

ravnali v skladu z njimi. 

49 Ne mislite, da se s služenjem drugim ponižujete in da vaša osebnost postaja šibkejša. Povedal sem 

vam že, da je bolje, da dajete, kot da prejemate, in če boste dali del svoje (duhovne) dediščine, boste za 

svojo dušo zbrali dela prave vrednosti. Kar sem vam dal, ni samo vaše. Postavil sem vas za skrbnike 

velikega bogastva duhovnih darov, ki jih lahko podelite svojim soljudem. 

50 Ta glas, ki ga slišite, je isti glas, ki so ga slišali prvi prebivalci zemlje, isti glas, ki ga je slišalo 

izraelsko ljudstvo v svojih prvih dneh in zaradi katerega je Mojzes trepetal. Ali je ne prepoznate po njeni 

naravi? 

51 Ko boste pripravljeni komunicirati z menoj iz duha v duh, se bodo uresničile besede prerokov, ki 

so rekli: "Moški in ženske bodo vstopili v duhovno življenje, ki ga do tedaj niso poznali, njihove oči bodo 

pogledale onkraj zemeljskega in vse se bo spremenilo. Ste med tistimi, ki ste poklicani, da doživite 

začetek nove dobe, ki bo človeštvo pripeljala do uresničitve pravega cilja, za katerega je bilo ustvarjeno. V 

tistem času me bodo moji otroci ljubili in poznali ter se bodo ljubili med seboj. To je cilj, ki sem ga 

pokazal človeku in ki ga bo dosegel. To vam že sporočam. 

52 Pridite k Mojstru Mojstrov v sedanji dobi in si odpočijte od zemeljskega dela pod listjem drevesa 

življenja. Hranite se s kruhom večnega življenja in gasite žejo s kristalno čisto vodo, ki jo v potokih 

razlijem na vašega duha. 

53 Sprejemam vas, da bi vam dal svojo toplino kot Oče, svoja navodila kot Mojster in zdravilni 

balzam kot Zdravnik vseh zdravnikov. V meni boš našel vse in ne boš imel razloga za pritoževanje, saj te 

ne bom zapustil. Kot tat se po prstih približujem tvojemu srcu in se tiho okrepčam, ko te najdem 

pripravljenega. Ko premišljujete o mojem delu, učim vašega duha, da v molitvi komunicira z mojo 

božanskostjo. Nato vam razkrijem resnico in vam dam vse, kar potrebujete na svoji poti. 

54 Za vas in tudi za človeštvo bodo prišli težki časi, časi velikih nesreč, in če niste pripravljeni, boste 

postali šibki v svoji veri in zaupanju v to, kar vam govorim v tem času. V prihodnosti boste videli, kako se 

bodo uresničile moje prerokbe. Zapomnite si, da vas ne slepim. Spodbujam vas pri vaših dobrih namenih 

in vam pravim: Pojdite po tej poti. Če pa te obide slaba misel, ti pravim: Držite se stran od te poti. 

Naredite to in se vzdržite tega. Pokažem vam najboljšo pot in vam povem: Jejte ta sadež in se odpovejte 

drugemu, kajti ta je dober, drugi pa vas zastruplja. 

55 Zakaj se vaša vera v mojo božanskost ne razplamti močneje? Zakaj se ne pustite voditi mojim 

besedam? Ali v njem najdete hudobijo in slabe smernice za vas? - Ne, povejte mi v srcu. V resnici je tvoj 

duh tisti, ki mi govori, ki me izpoveduje, ki se opasuje z mojo močjo in se nasiti z mojo modrostjo, saj 

dobro ve, kdo je tisti, ki ga uči in mu zapoveduje. 

56 Obračam se na vašega duha, on je tisti, ki sem ga poklical, kajti moj glas se duhovno sliši po vsem 

vesolju in kliče vsakega duha. Zdaj je namreč čas, ko se morate vsi spomniti duhovnih naukov, ki so bili 

pozabljeni v človeškem srcu. 

57 Moja volja je bila, da izlijem luč Svetega Duha v tokove, da bi svet lahko povsem jasno spoznal 

pot, ki vodi k duhovnosti, k nadaljnjemu vzponu in napredku človeštva - pot, ki jo pokažem vsem, brez 

razlikovanja, pot, na kateri ni posvetnih užitkov in materializma, pot brez nizkih strasti, brez materialnih 

konfliktov, ki vodi le k božanskemu cilju, duhovnemu cilju. 

58 Toda kdo so tisti, ki bodo hodili po tej poti? To bodo tisti, ki se želijo osvoboditi materializma, 

tisti, ki želijo hoditi po poti duhovnega izpolnjevanja dolžnosti, tisti, ki želijo biti moj služabnik, moj 

tovariš. Imam namreč dežele in na njih bodo prišli vsi, ki želijo služiti ljudem, ker ko služijo ljudem, 

služijo meni. 

59 Razumite moj navdih in mojo božansko željo, da bi se korak za korakom pripravili in bili sposobni 

sprejeti, kar imam vsakemu od vas dati v tej tretji dobi. Trenutno namreč podeljujem velika naročila, 

zapuščam duhovom njihovo dediščino in vplivam na njihova telesa, da bi se duh in materija skupaj 

dvignila in izpolnila svoje poslanstvo. 
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60 Naredil vas bom trdnjavo med narodi sveta. Prek tebe bom poslal sporočila utrujenim, ustavil bom 

sproščene sile narave. Prek enega od mojih služabnikov, ki ima v svojem duhu trikotni simbol moje 

božanskosti in ki se v svoji molitvi z vero vzpenja, bom ustavil kaos, ki obdaja človeštvo. 

61 Še naprej vas bom pripravljal in vam dajal luč, da se boste naučili razumeti moj nauk in tako korak 

za korakom dosegli višino duhovnega znanja. Zaupal vam bom bistvo svoje besede, svojo modrost, da 

boste jutri postali veliki razlagalci moje besede. 

62 Odpravljam vaše napake, vašo nevednost, vašo duhovno zaostalost. Dajem vam novo priložnost, 

da se mi približate z znanjem, z lučjo prepričanja, in tako boste lahko branili sebe in moje delo. Mojega 

zakona, ki sem vam ga dal v treh časovnih obdobjih, zdaj ne smete več skrivati. Ta zakon bo ljudem dan v 

vsej svoji čistosti, resnici in modrosti, saj bo vsak, ki ga bo izpolnjeval, v kratkem času obnovljen. (Novo) 

izraelsko ljudstvo bo opremljeno z enakimi sredstvi in bo ljudstvo, ki bo poučevalo vse, ki jim bodo na 

poti, naj se očistijo. 

63 Preljubi ljudje, vedno sem se razodeval v svoji moči, luči in modrosti, in če me ljudje niso videli 

takšnega, kakršen sem, je to zato, ker niso razmišljali o moji veličini in je niso videli. O tem so le zmedeni, 

njihov um je zamegljen in ne morejo najti rešitve za svoje nasprotujoče si ideje. Toda prišel bo čas, ko me 

bodo vsi začutili in zagledali - v Božanskem, Čistem, Nevidnem, Duhovnem. 

64 Pridobite si zasluge z deli, ki vas bodo povzdignila in naredila vredne pred menoj, kajti po svoji 

pripravi se boste približali Očetu. 

65 Zato vam pravim, da se pripravite, ker morate priti k Očetu in nočem, da bi se pojavili z madeži 

svojih grehov. 

66 Dajem vam orožje ljubezni. S tem orožjem boste lahko premagali vse ovire, odpravili vse napake, 

sovraštvo in slabo voljo. Z ljubeznijo boste lahko dosegli velika dela. Vzemite to orožje, saj z njim vodim 

ljudi, je orožje, s katerim se borim v tej tretji dobi, in z njim boste po moji volji opravili občudovanja 

vredna dela med svojimi bližnjimi. 

67 Ljudje, poslušajte me in mi sledite, z močjo, ki sem vam jo dal, odstranite vse, kar se upira vašemu 

koraku, potem boste na koncu svoje poti zmagovalec, boste borec, ki zmaga v boju. Kajti četudi še niste v 

velikem spopadu, jutri zagotovo boste, in takrat se boste z razumevanjem poslanstva, ki vam je zaupano, 

in s polnim zavedanjem svoje odgovornosti odpravili na pot in vse prebudili, posredovali dobro novico o 

mojih navodilih, ki daje pogum srcem ljudi, da se dvignejo in vam sledijo na vaši poti. 

68 Trenutno vas učim, kako se boriti in kako doseči zmago, da boste ta zgled ponesli svojim 

soljudem. 

69 Ste pod krošnjo drevesa in jeste najokusnejšo hrano, ki vam je nihče ne more ponuditi. Vendar 

vam ga lahko da Mojster, saj sem postavil mizo in pripravil sadje, Elija pa vas je zbral, da bi se nasitili, da 

bi se okrepčali in nahranili svojega duha in okrepili svoje telo. 

70 Spet sem prišel kot veliki bojevnik, ki se bori za rešitev svojega ljudstva. Pojavil sem se v 

najgloblji temi, da bi jo razpršil s svetlobo svojega Svetega Duha, da bi me moje ljudstvo zagledalo v vsej 

moji slavi, v vsej moji moči. 

71 V drugi dobi sem vam že govoril v prilikah in alegorijah, zdaj pa je moja volja, da pomen moje 

besede postane bolj zemeljsko oprijemljiv, da me boste lahko vsi razumeli. Povedal sem vam namreč, da 

me bodo v tem času gledale vse grešne in ne grešne oči. Zdaj bodo velike množice poslušale mojo besedo, 

se navduševale nad mojimi čudeži in njihove misli bodo lahko popolnoma razumele moje nauke. 

Razsvetljujem misli neizobraženih, da lahko razumejo mojo besedo. Zato vas očistim vsega, kar bi vas 

lahko zmedlo, da boste lahko s svojim svobodnim razumom, ki ga usposablja moja luč, bistvo moje 

Besede naredili za svoje in ga po moji volji povsod oznanili. 

72 Znanstveniki so s svojimi doktrinarnimi zgradbami po svoji svobodni volji ustvarili mnogo poti, ki 

vodijo njihovega duha k meni. Toda povem vam, da sem ljudem vse to dovolil, da bi se - potem ko so me 

iskali v svojem materializmu - ustavili in razmislili o duhovnem, saj so pozabili, da imajo duha, ki je del 

mojega Duha. 

73 Borim se proti zmedi in zmotam, ki jim je človeštvo podleglo, ko je zaupalo in živelo le za 

materijo. Zato sem se v vsej ponižnosti pojavil v tej tretji dobi, da bi živel skupaj z vami - zdaj ne več 

fizično, ampak duhovno, da bi mi postali podobni in vedno bolj prebujali svojega duha, v katerem se 
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razvijajo darovi, ki jih ima, in se razkrivajo skozi telo. Hočem namreč imeti močno ljudstvo, ki mu v celoti 

zaupam, ki mu zaupam velika poslanstva, velike naloge - ljudstvo, ki ne oslabi ob prvi preizkušnji in se ne 

ustraši vsiljivca; ki na sovražnika gleda kot na brata, neizkušenega in nevednega v Gospodovem delu, tako 

da se mu brez strahu približa in ga z neomejeno ljubeznijo in pomočjo uči, ga opominja, vodi in govori 

njegovemu duhu, njegovemu srcu. 

74 Moj boj je velik, saj želim videti ljudi, ki se čutijo odgovorne za svoja dejanja, dejavne ljudi, v 

katerih se odražajo dobra dela, ljubezen, ponižnost, priznavanje moje božanskosti, razumevanje 

trinitarično-marijanskega duhovnega dela. Ljudje, ki imajo v rokah le orožje ljubezni, usmiljenja in 

svetlobe. Tako želim videti svoje ljudstvo, tako ga želim opremiti za čas po prenehanju mojega 

oznanjevanja po človeškem umu leta 1950 - datum, ki ga določi moja božanskost; ker moje besede ni 

mogoče vzeti nazaj, bom takrat končal svoje oznanjevanje po človeškem umu. 

75 Ne smete zanemariti te usode in ne poskušati zadržati mojega žarka med vami in mojega 

duhovnega sveta z vami. Kajti gorje, gorje vam, če bi to storili! Kajti takrat vas ne bo razsvetljeval moj 

duh, moj žarek. Po letu 1950 se bom oglasil vsakomur, ki se bo znal duhovno pripraviti, vsakomur, ki se 

bo poduhovil, da bo lahko komuniciral z menoj iz duha v duh. Takrat bodo namreč moj navdih prejeli vsi, 

ne le tisti, ki sem jih imenoval podnožje - ne, moj navdih bodo v svoji resnici in bistvu prejeli vsi, ker je to 

moja volja. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 148  
1 Moje besede se globoko vtisnejo v vaš duh, kajti vsaka od njih je del knjige, ki sem jo postavil 

pred vas v tem času in ki jo lahko preučujete ter z njo pozneje učite svoje soljudi. 

2 V vašem umu še ni vse modrosti in v vašem duhu še ni vse milosti. Zato je nujno, da prejmete 

moja navodila. Moja pot ni rožnata, ampak je pot boja in velikih preizkušenj. Zato vas prosim, da molite in 

premišljujete, da me boste razumeli. 

3 Človeštvo bo kot moje apostole prepoznalo tiste, ki jim bodo ponižno prinašali moj nauk. Hočem 

pravičnost in poštenost v vseh vaših dejanjih, da vas bodo spoštovali. Bliža se vojna idej, ki bo izbruhnila 

med vsemi narodi. Vsak od vas bo vojak, a za obrambo te zadeve boste uporabljali orožje ljubezni, 

prepričevanja in usmiljenja. Mnogi bodo zmedeni, ko bodo slišali vaše pričevanje, in bodo rekli, da je 

nemogoče, da bi Božanski Učitelj govoril z ljudmi. Nato pa boste razložili moj nauk o ljubezni s pomočjo 

naukov, ki ste jih prejeli. Moja luč bo sijala nad vami in govoril bom skozi vaša usta. 

4 Zelo malo je tistih, ki se v tem času borijo za duhovni ideal, saj je človeštvo izgubilo občutljivost 

in pozabilo na dolžnosti do svojega Boga. 

5 Vidim otroke brez veselja, brez miru, kako polnijo svoje misli z materialnim znanjem in se niso 

naučili ničesar o duhovnih zakonih in močeh, in njihov žalostni duh prosi, prosi za milost, a njegova 

prošnja ni uslišana. Njihovi starši jih niso pripravljeni poučevati. Ženske so me prosile za dar materinstva, 

ki ga nisem podelil vsem, ne da bi upoštevale svojo odgovornost, in kakšne so posledice? - Niso bili 

sposobni poučevati svojih otrok, niso oblikovali njihovih src, niso razsvetljevali njihovega duha in ta se ni 

mogel razvijati. 

6 Tisti, ki gradite sedanji svet, boste prestajali velike težave, toda sadove vaših prizadevanj bodo 

poželi prihodnji rodovi. Zapustite jim dediščino vere in globokih prepričanj, pomagajte jim, da se dvignejo 

z vašimi deli ljubezni. 

7 Slišali ste klic Učitelja, ki vas znova pričakuje, da bi vam dal svojo besedo, ki je božansko božanje. 

Te milosti niso prejeli le tisti, ki so prišli prvi, ampak tudi tisti, ki so prišli zadnji, so bili vredni prejeti ta 

nauk, ki bo razvil predstavo, ki jo je človeštvo imelo o Bogu. Rekel sem vam, da sem bil ves čas z vami, a 

resnično vam pravim: Zaradi zvestobe "prvih", ki sem jim dal svoja prva navodila, ste kot "zadnji" prejeli 

milost. 

8 Moja današnja beseda je ista kot v preteklih časih, le oblika manifestacije je drugačna. Jutri vam ne 

bom več govoril v obliki, v kateri vam govorim zdaj. Običaji ljudstev se bodo spremenili prav zaradi tega 

razvoja, vendar bodite vedno pripravljeni sprejeti sporočila, ki vam jih bo poslal vaš Gospod. Vsi morate 

vedeti, da bom vedno z vami. 

9 Moje manifestacije v tem času so bile in bodo še naprej vzrok za razprave v cerkvah in sektah. 

Toda duhovnost bo zmagala, saj bo zaradi njene čistosti veličina Mojega dela otipljiva, vi pa boste o teh 

naukih pričevali s svojim načinom življenja, ki bo zgled in nauk za vaše soljudi. 

10 Včasih ponavljam svoja navodila, da bi jih neizbrisno vtisnil v vaša srca, in v njih boste odkrili 

Mojstrovo sled. 

11 To sporočilo je namenjeno vsem skupnostim, ne le tistim, ki jih imenujete spiritualistične. 

12 Bistvo tega dela bo temelj, na katerem bodo temeljili vsi zakoni, in tako bo svet vstopil v obdobje 

razumevanja, bratstva in obnove. Le z orožjem ljubezni bodo ljudje lahko premagali ovire, ki jih danes 

ločujejo. Le s temi načeli bodo vladarji narodov lahko združili ljudi tega časa. Takrat bomo videli, kako 

močni pomagajo šibkim, slednji pa močnim, da se obnovijo, oboji združeni v eno družino: Kristusovo 

družino, ki pozna svojo usodo in cilj, ki jo čaka - večnost. 

13 Moji učenci niso sami, ki širijo moj nauk, po svetu so razpršeni tudi moji duhovni gostitelji, ki 

delujejo na misli in srca ljudi, da bi pospešili moje delo med ljudmi. 

14 Vaše oči ne bodo več videle uresničitve teh prerokb, vendar vam bo dano videti pripravljena polja 

in raztreseno seme, ki bo vzklilo v duhu prihodnjih generacij. Tako bo svet šel svojo pot, priznavajoč 

najvišjo avtoriteto Stvarnika, brez čigar volje se ne premakne niti list na drevesu. 
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15 Pripravite se, saj boste kmalu doživeli čas velikih duhovnih dogodkov. Doslej je bila to le faza 

priprav, zdaj pa je prišel čas, da se soočimo s svetom, ki trmasto vztraja pri svojih idejah, predstavah, 

kultih in doktrinah. 

16 Pojdite in govorite o mojem delu, v katerem me bodo našli vsi, ki me iščejo. Nikomur ne bom 

dajal prednosti. Zato oznanite, da Mojster pričakuje vse svoje otroke, da nihče ne bo zamujal pred mojimi 

vrati, kajti odrešenje vseh mora biti dokončano. 

17 Resnično, povem vam, svet je proti vam, zato vas pripravljam, da boste znali braniti svojo vero z 

orožjem ljubezni in usmiljenja. Povem vam, da boste zmagali, tudi če vaša zmaga ne bo znana. Zdaj vaša 

žrtev ne bo krvava žrtev, vendar boste še vedno deležni obrekovanja in prezira. Toda Mojster vas bo branil 

in tolažil, saj noben učenec ne bo zapuščen. 

18 Simbolično nosite križ trpljenja, ki vas bo vedno spominjal na križ, ki sem ga jaz nosil za vašo 

krivdo; in tudi če ne boste trpeli mučeništva zaradi mene, se boste vseeno odrekali. 

19 Jaz vam bom olajšal ta križ, saj vam bom kot božanski pomočnik pomagal pri vzpenjanju na goro 

vašega življenja, dokler ne boste polni zaslug prišli pred svojega Gospoda. 

20 Pozorno poslušajte mojo besedo, saj je to hrana, ki vas hrani. Ne pritožujte se več zaradi lakote in 

revščine, saj vas podpiram in vam dajem moč. 

21 Vse tiste, ki mi pred oči prinašajo svojo majhno dediščino na zemlji in od mene pričakujejo 

spodbudno besedo, tolažim z besedami: Bodite zadovoljni s tem, kar imate zdaj, in ne stremite k 

posvetnim dobrinam, temveč k večnemu življenju. Delajte dela, ki so trajna, gradite na neomajnih temeljih 

vere in ljubezni in na svetu bo mir. Ostalo vam bom dal poleg tega in nihče od mojih otrok ne bo 

pogubljen. Še enkrat vam ponavljam te besede: "Ptice ne sejejo, ne žanjejo, ne pletejo, pa jim ne manjka 

hrane in zavetja." 

22 Doslej ste se učili z menoj kot učenci, toda prišel bo dan, ko boste zapustili to deželo in ponesli 

mojo besedo ljubezni v druge kraje, s tem pa boste zanetili ogenj ljubezni v mnogih srcih, ki me kličejo in 

tiho čakajo na uro moje vrnitve, da bi se lotili dela. Z veseljem vam bodo pomagali pri delu. Pojdite ven 

kot dobri sejalci. Osvojite mi čim večje število src. Vsak bo od vas sprejet kot seme. Grešniki, ki ste jih 

spreobrnili, telesno ali duševno bolni, ki ste jih ozdravili, bodo zasluge, ki vas bodo približale meni. 

23 Prinesite mojo besedo kot seme življenja, čuvajte jo in poskrbite, da bo zacvetela v vašem duhu in 

v tistem, ki jo bo sprejel. Bedi nad njim in nad tistimi, ki so prejeli seme, da bo tvoje delo pravično. Kaj bi 

se zgodilo s semenom, če bi ga med kaljenjem ali razvojem zapustili? 

24 S svojo molitvijo vplivajte na srca, ki so daleč od vas. Vse, kar je zunaj vašega neposrednega 

področja delovanja, zaupajte duhovnemu svetu, potem bodo ta bitja pripeljala vaše delo do konca in vse bo 

urejeno, harmonično in izpolnjeno. 

25 Za vsa vaša dejanja in poslanstva bodo vedeli vaši sodobniki in tisti, ki bodo šele prišli. Poskrbite 

torej, da bo vaše korake osvetljevala luč mojega nauka. 

26 Izbrani duhovi so razpršeni po vsem svetu in v njih vidim strah zaradi kršenja mojih zakonov. 

Želijo si, da bi se zemlja napolnila s poslušnimi bitji, ki me častijo, poveličujejo in se duhovno združujejo 

z menoj. Naredil bom, da bodo nenehno slišali moj glas, jih poučeval in vodil, da se bodo spominjali 

zgleda svojega Učitelja. 

27 Vse v vesolju je vnaprej načrtovano na popoln način. Povsod so popotniki in preroki, ki po mojem 

navdihu izpolnjujejo svoje poslanstvo. Delujte duhovno in telesno, da boste živeli v skladu z zakoni, ki 

vam vladajo. Za obe vrsti dela boste prejeli pravično plačilo. Toda ne dovolite, da bi bila vaša dela 

dobrodelnosti ali tolažbe plačana v materialni obliki, niti ne zahtevajte duhovne nagrade za delo, ki ga 

opravljate na zemlji. 

28 Naj se vaša vera okrepi, da boste delali dela, vredna vašega duha. Verjemite vase in govorite v 

mojem imenu, kajti iz vaših ust ne bodo prihajale vaše besede, ampak moje, da boste čutili, da sem z vami. 

29 Vsi imate darilo zame in mi ga ponižno ponujate: Nekateri globoko obžalujejo svoje prestopke, 

drugi so veseli, ker so opravili dobro delo. Nekateri med vami se želijo nasloniti name. Verjemite, da boste 

napredovali ne glede na to, kako težka je vaša naloga. Berem vaša srca in nekaterim podeljujem milost, od 

drugih pa prejemam poklon. 
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30 Molite in pripravite svoj dom, da bo tempelj, pod to streho bodo bolniki ozdraveli in trpeče duše 

ozdravele; ne bo vam manjkalo kruha in zavetja. Poslal sem vas, da med ljudi prinesete tolažbo in 

usmiljenje ter mir, ki ga daje izpolnitev naloge. Če po tem, ko ste dali, kar imate, žanjete nehvaležnost, se 

postavite nad bolečino. Črpajte moč iz mene in dal vam bom potrpežljivost in pokorščino. 

31 Imejte mir v svojem srcu in delali boste z veseljem, bili boste krepostni v svojih dejanjih, tako da 

boste znali to milost razdeliti v svoji okolici. Borite se proti vojni, čistite okolje, gradite družine in narode 

in kmalu boste zagledali luč novega dne za človeštvo. 

32 Takrat boste videli ljudi, ki prihajajo k meni v želji po ljubezni in usmiljenju, spravi in miru ter 

prosijo za božansko luč, da ne bi več zašli s poti. Zaupali bodo vame, od mene pričakovali življenje in 

okrepitev ter me priznavali za Očeta. 

33 Varujte ta nauk, ki vsebuje moja razodetja, prerokbe in sodbe, ki vam jih podajam v tem času. 

Odkrijte tudi njeno bistvo, ki je hrana za duha. Bodite pozorni nanjo, saj je del "Knjige resničnega 

življenja", ki sem jo odprl v šestem poglavju. Ko boste temeljito preučili njene lekcije in jih začeli 

uresničevati, morate spremeniti svoje življenje, živeti preprosto, ljubiti vse Moje manifestacije, biti vedno 

v stiku z Mojo osebo in postaviti temelje za nastanek novega sveta, v katerem bodo vladali Moji zakoni, v 

katerem bom spoštovan in bom našel poslušnost. 

34 Ko ti svet naloži na srce breme dela in nerazumevanja, pridi k meni in jaz te bom okrepil in 

ozdravil tvoje rane. Počutite se pred menoj kot otroci, čeprav ste živeli že dolgo, in počivajte v miru 

mojega Duha. 

35 V svetu, v katerem živite, ni srca, ki ne bi trpelo. Trenutno vsi potujete po svoji strastni poti, 

vendar se še niste naučili sprejemati preizkušenj z ljubeznijo in ne sprejmete svoje čaše trpljenja. Jezusa si 

niste vzeli za zgled med njegovim popolnim trpljenjem. V svoji preizkušnji niste sami, imate me kot 

pomočnika, ki vam bo olajšal vaš križ. 

36 Življenjske nevihte naj vas ne spravijo v obup, ne obupajte v bolečini, potrpežljivo nosite svojo 

nalogo sprave in potem, ko se povzpnete na goro in ste dvignjeni na duhovnem križu, ki je ljudem 

neviden, poiščite mojo navzočnost, da bi se počutili močne. Jaz bom s teboj in te bom spodbujal, tvoj duh 

pa se bo ob smrtni uri združil z mojim. Sprejel vas bom, vas potolažil in vam dal svoj mir. 

37 Potem boste izkusili, kako se pred vašim duhom odpira neznani svet. Začutili boste, da vstopate v 

novo življenje, in ko boste od tam pogledali na to zemljo, na to stopnjo razvoja, na kateri trenutno živite, 

boste začutili sočutje do sveta, ki trpi, se boji in živi brez upanja. Še vedno ga namreč ni dosegla svetloba 

tega razodetja, ki sem vam ga prinesel v tretjem obdobju, in vaš duh me bo prosil za nalogo, da mu 

duhovno pomagam, da usmerim njegove korake na pravo pot. Zbrali boste vse svoje sposobnosti in jih dali 

v službo svojim mlajšim bratom in sestram - tistim, ki niso hoteli slišati glasu nebeškega Očeta, ki je 

ljubezen in pravičnost. Potem boste postali glasniki miru in tako boste nadaljevali z delom pri Božanskem 

delu. Spoznali boste, kako velika je duhovna naloga, ki je pred vami, in na vsaki novi ravni, ki jo boste 

dosegli, boste čutili, da sem vam bližje. Moja volja je tvoja in tvoja volja je moja. Tako vas bom postavil 

na pot, ki vodi k meni. 

38 Neutrudno hodite po poti, ki jo je začrtal Mojster. Včasih vam noge krvavijo in obleka se na trnjih 

raztrga, a vaše upanje vas podpira. Tako vas vidi tisti, iz katerega ste izšli in h kateremu se morate vrniti. 

39 Zdaj sem vaš sopotnik, ki vam celi rane, da bi začutili moj balzam. Na ta način oživljam tisto, kar v 

vašem bitju še spi, in vi se prebujate na klic svoje vesti, kajti jaz sem vstajenje in življenje. 

40 Bili ste mrtvi, a sem vas obudil za življenje milosti in vam omogočil, da vidite luč mojega Duha. 

41 Kot učitelj sem zelo potrpežljiv in neutruden. Moja lekcija je na videz nova, a vendar je ista, saj 

vas iz roda v rod, od začetka časov, učim le, da ljubite drug drugega, in tako me boste lahko dosegli. 

42 Ustvaril sem te zase in te želim imeti za svojega. Poklical sem vas, da bi vas naučil živeti kot 

duhovi svetlobe. Danes greš čez ta svet, od jutri ne veš, ali se ne boš ločil od tistih, ki so bili tu tvoji 

bližnji. Vedno bodite v pripravljenosti, da se lahko kadar koli odzovete klicu svojih kolegov. Dovoljujem 

ti še eno obdobje, kajti če bi te presenetil v tem času, kaj bi mi moral pokazati? Ali ste razširili moj nauk? 

Ste prebudili dremajoče v večno življenje? Ali se počutite pripravljeni na sodbo? 

43 Ta vprašanja, ki vam jih zdaj zastavljam, si morate zastavljati vsak dan, da boste živeli budno in v 

pripravljenosti in da bo Učitelj zadovoljen s svojimi učenci. 
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44 V tem tretjem veku bom v srcu svojih učencev ustanovil Cerkev Svetega Duha. Tam bo prebival 

Bog Stvarnik, močan Bog, Bog, ki je v drugi dobi postal človek, Bog neskončne modrosti. Živi v vas, toda 

če ga želite občutiti in slišati zvok njegove besede, se morate (notranje) pripraviti. 

45 Kdor dela dobro, čuti v sebi mojo navzočnost, prav tako tisti, ki je ponižen ali v vsakem bližnjem 

vidi brata. 

46 V vašem duhu je tempelj Svetega Duha. To kraljestvo je neuničljivo, ni neviht ali orkanov, ki bi ga 

lahko porušili. Za človeški pogled je neviden in nedotakljiv. Njegovi stebri naj bodo želja po rasti v 

dobroti, njegova kupola je milost, ki jo Oče podeljuje svojim otrokom, njegova vrata so ljubezen božanske 

Matere; kajti vsak, ki potrka na moja vrata, se bo dotaknil srca nebeške Matere. 

47 Učenci, tukaj je resnica, ki živi v Cerkvi Svetega Duha, da ne bi bili med tistimi, ki se zaradi 

napačnih razlag zmotijo. Kamnite cerkve so bile le simbol in od njih ne bo ostal niti en kamen na drugem. 

48 Želim, da na vašem notranjem oltarju vedno gori plamen vere in da razumete, da s svojimi deli 

postavljate temelje, na katerih bo nekoč počivalo veliko svetišče. Preizkušam in vplivam na vse ljudi z 

njihovimi različnimi idejami, saj bom vse pripravil do tega, da bodo sodelovali pri gradnji mojega templja. 

49 Vsi, ki se dvignejo in podpirajo ta ideal, bodo duhovno združeni, čeprav so si telesno zelo 

oddaljeni. Njihova enotnost bo močna in drug drugega bodo prepoznali. To je moje ljudstvo, ki bo 

pomagalo vsem, ki jih bo srečalo na svoji poti do odrešitve. 

50 Nekaj od tega boste doživeli tudi vi, veliko tega pa bodo doživele naslednje generacije. Vendar 

vam bom vedno pripisoval zasluge za to, da ste bili prvi v boju za duhovno poenotenje. 

51 Vaša naloga je težka in občutljiva, vendar nikoli nemogoča. Dokler imate voljo, se vam bo naloga 

zdela lahka. 

52 Borite se in ne obupajte, borite se sami s seboj. Veste, da bo, dokler boste živeli v materialnem 

svetu, obstajala nagnjenost k grehu, skušnjave in strasti bodo divjale kot nevihte. 

53 Duh se bori za svoj vzpon in napredek, medtem ko telo na vsakem koraku podleže spodbudam 

sveta. Toda duh in materija bi se lahko uskladila, če bi oba uporabljala le tisto, kar jima je dovoljeno, in to 

je tisto, kar vam kaže moj nauk. 

54 Kako lahko ves čas izvajate moje pravo? - S poslušanjem glasu vesti, ki je sodnik vaših dejanj. Ne 

zapovedujem vam ničesar, česar ne morete izpolniti. Prepričati vas želim, da pot do sreče ni fantazija, 

ampak da obstaja, in tu vam razkrivam, kako jo prehoditi. 

55 Vi lahko svobodno izberete pot, toda moja dolžnost kot Očeta je, da vam pokažem pravo, 

najkrajšo, tisto, ki jo vedno osvetljuje svetloba božanskega svetilnika, ki je moja ljubezen do vas. Vi ste 

namreč učenci, ki hrepenite po vedno novih besedah, ki potrjujejo vaše znanje in poživljajo vašo vero. 

56 S kakšno ljubeznijo prihajate k meni, saj veste, da boste v mojih navodilih našli okrepitev in 

nasvet, ki bosta razrešila vaše težave! Moj Duh se veseli, ko vas sprejema, da bi vam dal dokaze ljubezni, 

in vidi, da mi zaupate, kakor otrok vedno zaupa svojemu očetu. 

57 Vaše življenje je polno izrazov ljubezni, ki jih niste vedno znali zaznati. Toda tudi v dneh 

največjih stisk vas doseže žarek upanja, ki vam ne dovoli, da bi zapadli v obup ali opustošenje. Oče 

namreč stoji ob otroku in ne dovoli, da bi njegova duša propadla. Zlasti v takih dneh vam jasno pokažem 

svojo zaščito, da se naučite zaupati in da se boste, ko vas doletijo druge večje stiske, počutili pripravljene 

in sposobne, da se zgodijo na vas, ter da dosežete rezultat, ki ga določam jaz. 

58 Na poti, ki vam je namenjena, ni nekoristnih preizkusov. Vsi imajo cilj, da izpopolnijo vašo dušo. 

Velike preizkušnje so vedno namenjene velikim duhovnikom. Če torej vidite, da se nad vas zgrinja vihar, 

ki grozi, da bo uničil vaš duševni mir, se ne bojte, soočite se z njim in ga premagajte z avtoriteto, ki sem 

vam jo dal. Počakajte na potreben čas in ne popuščajte v boju. Ne preganjajte ga, ko se pojavi pri vas; 

ostanite budni in molitveni. - Ne govorim o naravnih silah, temveč o tistih, ki služijo duhu kot oporni 

kamen in mu, če jih dobro uporablja, pomagajo pri vzponu, saj mu odkrivajo nove poti, ga seznanjajo z 

občutki in v njem prebujajo tiste, ki so mirovali in jih potrebuje za svoj razvoj. "Spoznajte sami, rekel sem 

vam. Vživite se v svoje bitje in izkoristite vse svoje možnosti in sposobnosti, kajti danes morate spoznati 

vse in to sprejeti s svojim duhom, da boste lahko svoje delo na zemlji pustili dokončano. 

59 Kmalu se bo v svetu začel nov boj, v katerem bo vaša vera v nevarnosti. Vsi se bodo borili za 

svoja prepričanja, vsi bodo trdili, da imajo resnico. Toda v tem soočenju se bo duh ljudi prebudil in postal 
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dovzeten za moj vpliv; nekateri in drugi se bodo znašli prisiljeni preučevati moj zakon in moja razodetja. 

Sektaši bodo knjige preiskovali kot še nikoli prej in vsi me bodo spraševali - nekateri kot sodniki, drugi 

kot mojstri. To bo čas, na katerega se morate pripraviti in v katerem morate oznanjati moje nauke. 

60 Vse, kar sem vam napovedal, se bo uresničilo. Vsak dan boste našli priložnost za delo in 

uresničevanje mojih besed. Pripravljam vas, da ne boste presenečeni, ko se bodo te napovedi uresničile. 

61 Resnično vam pravim, da je prišel čas, da izpolnite svojo dolžnost do mene, kot ste jo izpolnili do 

svoje družine. Zdaj resnično uresničujete namen, zaradi katerega ste bili ustvarjeni, in izpolnili boste 

nalogo, ki je bila dodeljena vašemu duhu. 

62 Niti moja beseda niti moje delo vam ne bosta v breme; nasprotno, olajšala vam bosta obstoj v 

obdobju trpljenja in grenkobe, v katerem bodo vsi ljudje kot brodolomci iskali oporo, da ne bi propadli. 

63 To ladjo ste že odkrili in boste vanjo vstopili. Blagor tistim, ki v njem vztrajajo v zaupanju in 

neomajnosti, saj ne bodo propadli. 

64 Želim, da na svojih življenjskih poteh prenehate jokati, čeprav vas ogrožajo stiske. Zato vam 

pojasnjujem, da je bistveno, da ne kršite zakona. 

65 Da bi vam povedal, kar vam razkrivam v tem času, sem moral čakati več stoletij. Vendar vas 

sprašujem: Kaj so zame tisočletja, če za mojega Duha ni časa? Vi pa ste morali čakati, vendar ne v 

nedejavnosti, temveč v razvoju in rasti v luči, znanju in izkušnjah. 

66 Zdaj lahko čutite in razumete moje nauke, ne glede na to, kako visoki so. Ne tako v Prvi dobi, ko 

sem moral ljudem dati deželo, da bi simboliziral domovino Duha, in da bi jih naučil Zakona, sem jim ga 

moral prepustiti vklesanega v kamen. 

67 Zdaj ste prišli do točke, ko boste priča uničenju kraljestva materializma, v katerem bodo padli 

prestol, krone, moč, aroganca in nečimrnost. Vse to je obstajalo in bo obstajalo, dokler bodo ljudje verjeli, 

da ni večje blaženosti od tiste, ki jo najdejo na svetu. Ko pa ljudje prižgejo svetilko vere v duhovnem 

življenju, bodo z njihovih teles padla lažna praznična oblačila, duh pa se bo oblekel v oblačila tistih, ki 

ljubijo resnico, dobroto in čistost. 

68 Uporabite besedo svojega Očeta, saj bodo ljudje prišli k vam poiskat zatočišče. S tem ljudstvom 

bodo videli izpolnitev Gospodovih obljub in privlačilo jih bo duhovno bistvo, s katerim je to ljudstvo 

prepojeno. 

69 Razsvetljujem tvoj um, odpiram tvoje srce za vsa dobra čustva in dobre navdihe ter zapiram tvoje 

ustnice za žalitve in bogokletje; vendar ti puščam svobodo, da izraziš svoj nauk, da potolažiš in pričaš o 

resnici. 

70 Med vami ne sme biti sodnikov, fanatikov ali hinavcev, kajti tam, kjer so te napake, ne more biti 

duhovnosti. 

71 To ljudstvo bo nenehno čutilo mojo pravico, dokler ne bodo zavzeto preučevali mojega sporočila 

in ga prinašali ljudem kot dobro novico. Zato vam pravim, da je bolje, da pohitite in poskrbite, da 

popravite svoje napake, da se vam skrajšajo preizkušnje in dnevi bolečine. 

72 Zakaj se čudite, da se med vami pojavljajo ljudje, ki že tisočletja živijo na zemlji? Kaj pomeni čas 

za duha? Kaj pomeni čas v duhovnem svetu? - Nič! 

73 Dva tisoč let je minilo, odkar sem bil z vami, a resnično vam pravim, da je bil ta čas zame le 

trenutek. 

74 Ste presenečeni, da se moj duh ali duh mojih poslancev pojavlja med vami? Razlog je v tem, da ne 

razmišljate o svojih življenjih, zato se vsemu čudite in tisto, kar je povsem naravno, imenujete 

nadnaravno. 

75 Presenečeni ste, da se duhovno bitje manifestira ali komunicira z vami, ne da bi pomislili, da se 

tudi vi manifestirate in celo pojavljate v drugih svetovih, v drugih sferah. 

76 Vaše telo se ne zaveda, da se vaš duh v trenutkih molitve združuje z menoj, ne more zaznati, da se 

s tem darom približuje vašemu Gospodu - ne le mojemu duhu, ampak tudi duhu vaših duhovnih bratov in 

sester, ki se jih spominjate v trenutkih molitve. 
* Španski "materia" = materija pogosto pomeni meso, telo, fizično/zemeljsko, čutnost in obratno. Poleg 

"materialismo" = materializem, tudi: motnje čutov. "Cuerpo", "carne", "materia" = (zemeljsko) telo, meso, 

materija se pogosto uporabljajo kot sinonimi in v nasprotju z "espfritu", "conciencia" = duh, duša, vest, zavest. 
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77 Prav tako se ne zavedate, da se v urah počitka, ko telo spi, duša, odvisno od stopnje razvoja in 

duhovnosti, odcepi od telesa in se pojavi v oddaljenih krajih, celo v duhovnih svetovih, ki si jih vaš um ne 

more niti predstavljati. 

78 Ta razkritja nikogar ne presenečajo. Razumite, da se približujete polnosti časov. 

79 Razumeti morate, da so časi, ko so ljudje in ljudstva iskali moj glas, moj nagovor in moja sporočila 

v divjih nevihtah in vseh naravnih pojavih, minili in da ste se zdaj sposobni duhovno povezati z menoj ter 

sprejemati moja božanska sporočila s pomočjo sposobnosti duha in ne s čutili svojega telesa. 

80 Povem vam, da sile narave še naprej pretresajo človeštvo, da ga prebudijo, da ga prizadenejo, 

preizkusijo, prebudijo in očistijo. Vendar se to dogaja zaradi vaše prizemljenosti, ker ste dovzetni le za 

tisto, kar zaznavate s čutili svojega mesa. Ko pa se bo Zemlja poduhovila, ko bodo ljudje razvili svoje 

duhovne sposobnosti in bodo dovzetni za to, kar je onkraj materialnega, boste lahko videli, kako se bo 

narava z vsemi svojimi elementi umirila, se izkazala za popolnoma harmonično in se ne bo več vmešavala 

v to, kar je stvar vaše morale in duhovnosti. 

81 Materialna kraljestva narave ne bodo več glasniki božanskega, saj bodo ljudje takrat udejanjili 

moje nauke in dosegli pogovor med duhovi. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 149  
1 Tu vam Mojster ponovno posreduje svoj nauk o vaši zavesti. 

2 Moja ljubezen postane beseda luči med ljudmi tega časa, v katerem svet potrebuje svobodo duha, 

da bi sprejel moje nauke, ki mu kažejo pot do odrešenja. Vendar v tem času ne prihajam kot človek, 

temveč v duhu k vsakemu od vas in pozivam vse človeštvo, naj spozna veličino duhovnih naukov tretjega 

veka. Moja volja je, da s krepostmi mojih učencev razsvetlim um ljudi te dobe. Morala je zapustila srca 

ljudi, le redki so ostali v mojem zakonu in le redki vedo, kako se združiti s svojim Stvarnikom, in to zaradi 

pokvarjenosti in duhovne nevednosti, ki vladata med ljudmi. 

3 Ne pričakujte in ne iščite me v človeški podobi, saj sem prišel v drugi dobi. Ne iščite me v 

podobah, ki so jih naredile človeške roke. 

4 O moji ljubezni do človeštva vam ne bo govorilo le pričevanje tretjega veka - to bodo dejanja in 

besede treh časov, v katerih se je Oče razodel človeku. 

5 Tiste, ki so prvi začeli sprejemati znanje mojih naukov, sem imenoval "iniciatorji". Razkril sem 

jim razloge za mnoge dogodke, da bi okrepili svojo presojo v razumu in resnici. 

6 Spet sem prišel, da bi učil ljudi, ne da bi se učil od njih. V drugi dobi so me v templju modrosti 

videli govoriti s knezi in učitelji Zakona, ki sem jih osupnil z besedami, ki jih človek ne more ne izgovoriti 

ne razumeti. To se je zgodilo v Jezusovem otroštvu. 

7 Ko je napočil čas za pridigo, sem se odpravil k Jordanu in poiskal Krstnika, ki me je takoj, ko me 

je zagledal, prepoznal. Način, kako me je Janez prepoznal, in ponižnost, s katero se je poklonil svojemu 

Učitelju, sta primer duhovnosti, videnja in povzdignjenja. 

8 Danes sem se vrnil k vam in moral sem vam veliko govoriti, da bi premagal materializem, dvom in 

hladnost vašega srca. 

9 Tukaj sem, učenci, in vas učim prepoznavati darove vašega duha, razumeti zveličanje, kajti v 

zveličanju slišite glas Duha*, nevidno postane prozorno in tema se razsvetli. 
* Španski izraz "conciencia" dobesedno pomeni vest ali zavest. Včasih se zdi primernejši izraz "duh", ki v svojem 

jedru vsebuje božansko iskro z zavestjo in zavestjo. 

10 To stanje vzvišenosti ne sme biti privilegij le nekaterih bitij; to je dar, ki počiva v vsakem duhu, 

vendar sem se v preteklih časih vedno z veseljem poslužil tistih, ki so znali to milost izkoristiti. Da bi bilo 

zveličanje popolno, se morate najprej postiti, kot so se postili pravični v prvih časih. 

11 Preden je Jezus začel oznanjati veselo novico, vas je te lekcije naučil v drugi dobi, ko se je za 

štirideset dni umaknil v puščavo, da bi se zbral v samoti, duhovno potonil in se okrepil v Najvišjem. 

12 Resnično, povem vam, da je Jezus kot človek v tistih urah najintimnejšega občestva z Bogom videl 

simbol žrtvene smrti in njegovo telo je trepetalo. Nebesa so se odprla in v njih je videl konec, ki ga je 

čakal. Videl je temno goro in na njenem vrhu križ, na katerega je bil pribit. Njegova ušesa so slišala 

posmeh množice in stavke, ki so mu jih namenili: "Če si Božji Sin, sestopi s križa in se reši." Pil je kelih 

trpljenja, saj naj bi vam v tej preizkušnji pokazal vso svojo ljubezen. Njegovo poslanstvo je bilo, da vam 

pokaže pot in vas premaga z božanskim orožjem ljubezni, odpuščanja in ponižnosti. Ta orožja so 

močnejša od kateregakoli meča in imajo večjo moč kot razburkani morski valovi. Zaradi njih so tudi taki 

ljudje začutili ljubezen, ki je še nikoli niso občutili. 

13 Po določenem času so bili ljudje premagani zaradi mojega učenja resnice, ljubezni in tolažbe. 

14 Od vas ne zahtevam, da mi sledite po vsej poti žrtvovanja in krvi, ki sem jo prehodil v drugi dobi. 

Nekateri boste izpolnili en del, drugi boste posnemali Učitelja v drugem zgledu, kajti Kristus obstaja samo 

enkrat. 

15 Pripravite se na življenje po meni, saj še ne veste, kateri del morate posnemati. Če pa se ti zgodi, 

da boš tako kot Jezus začutil, da te besede hinavcev in nevernikov udarjajo kot biči po razgaljenem telesu, 

potem se v vzhičenju dvigni k Očetu, kakor te je učil Mojster na križu, in Božja moč bo v celoti počivala 

na tvojem duhu, ki bo okrepil svoje telo. Če boste odprli oči, boste doživeli isto kot Jezus v puščavi, ko so 

ga po zveličanju, ko je zlato sonce žarelo skozi skale in pesek, sveže kapljice rose, ki jih je prinesel vetrič, 

božale po čelu in blažile njegovo agonijo. 
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16 Preden je Jezus, pravični med pravičnimi, v katerem je bil skrit Božji Duh, oznanil Kraljestvo 

ljubezni, se je na ta način pripravil, da bi vam dal še en zgled ponižnosti in popolnosti; in vi, učenci 

tretjega veka, ste slišali, da vam je moja Beseda rekla: Pridite k meni in bodite dobri sejalci moje besede, 

kajti svet je zašel s svoje duhovne poti. 

17 Spomnil sem vas na nauke druge dobe, da bi jih združili z mojimi novimi nauki in z njimi 

razsvetlili človeštvo, o delavci tretje dobe! 

18 Občutite mojo navzočnost, ki razsvetljuje vašega duha in vas pripravlja na razumevanje mojega 

sporočila miru. 

19 Pozabite na svoje trpljenje, da boste prejeli mojo besedo in da bo njeno bistvo ostalo v vašem srcu. 

20 Še enkrat sem vas poslal na Zemljo, da bi lahko nadaljevali svoje poslanstvo, da bi spoznali, da 

mora vaš duh potovati po lestvi popolnosti in da boste dosegli višjo stopnjo razvoja v skladu s svojimi 

zaslugami. Imate enega učitelja, eno Svetlobo, ki vas bo vodila in vam vedno kazala pot do vašega višjega 

razvoja. Vsi se lahko povzdignete, če izpolnite svoje poslanstvo. Pred davnimi časi ste se podali na 

življenjsko pot, a ste se razvili zelo malo. Za to vas spodbujam, ko vam omogočam, da duhovno življenje 

drugih svetov začutite že v tem svetu, v katerem živite danes. 

21 Če si pobliže ogledate življenje vseh živih bitij, boste videli, da je obdarjeno s številnimi koristmi 

in dokazi ljubezni. V meni boste odkrili najboljšega prijatelja, nerazdružljivega spremljevalca in 

božanskega zdravnika. V tem času, ko razširjam svojo ljubečo zaščito nad vse svoje otroke, boste deležni 

vseh teh darov, saj ste ustvarjeni po moji podobi. 

22 Dolgo ste pozabljali nase in na vezi, ki vas povezujejo z menoj, ter na svojo naravo, ki je podobna 

moji, in zato ste se potopili in zašli na kriva pota. Duhovna pot nima konca in vam jo pokažem od njenega 

začetka. Če niste na njej, pridite do nje in pomagal vam bom hoditi po njej, da nadoknadite zamujeno. 

23 Da vas svet ne bi zasužnjil, namenite nekaj svojega časa usposabljanju in razvijanju svojega duha. 

24 Mnogi vaši soljudje živijo v velikem opustošenju. So v vaši bližini, a jih niste opazili. Ne morete 

se še vživeti v njihova srca, vendar me veseli, ko vidim, da prakticirate moj nauk, in bolj sem zadovoljen, 

ko gledam tiste, katerih duh daje ljubezen in tolažbo, kot tiste, ki se posvečajo le študiju moje besede in 

pozabljajo na svoje dolžnosti do soljudi. 

25 Delajte, da boste imeli mir, in se v tem času v celoti potrudite, da boste s svojim delom, 

poslušnostjo in vero dajali zgled. 

26 Prihajam k vam, da bi se predstavil kot edini Bog, Oče vseh bitij, da bi vam povedal, da želim iz 

vsakega izmed vas narediti svojega učenca in dediča. Dal ti bom seme iz svojega nauka, ki je kot mogočno 

drevo, da ga boš vzgojil in ponesel v mnoge kraje, da se bo človeštvo hranilo z njegovimi sadovi. 

27 Vsako napačno razlago moje besede ali mojih del bom popravil, saj želim poenotiti vaše znanje, da 

me boste vsi enako ljubili. Spremljajte svet in naj vaš duh ljudem prinaša svetlobo in mir ter skrbi, da bo 

svet razsvetljen z močno svetlobo, ki jo izžareva moj Duh. Luč je napredek, ljubezen je odrešitev in mir je 

upanje. Ljubezen je stvar srca, mir pa temelji na duhu, oboje pa je odsev večnosti. 

28 Vidim, da se nekateri moji otroci ob ljubeči Jezusovi besedi počutijo dolgočasne, in to zato, ker 

njihovi čuti niso z mojo besedo; njihovi možgani so zaposleni z materialnimi zadevami, zato je njihovo 

srce prazno, ko me nehajo poslušati. Toda Mojster se ne preneha približevati svojim otrokom, da bi jim s 

svojimi božanskimi navodili pospešil srčni utrip. 

29 Ljudje, ki prebujate svoje sposobnosti, da bi spoznali človeško znanost, in jih puščate dremati v 

študiju božanskega duhovnega nauka! Utrujeno hodite po trnovih poteh in iščete cilj svojega človeškega 

znanja. Jaz pa bom izbral svoje služabnike med izgubljenimi in naredil, da bo njihovo srce utripalo z 

ljubeznijo do soljudi. 

30 Tudi če ljudje ne skrbijo za svoj duhovni napredek - pazim na vse duhove. Če ne bodo poslušali 

glasu svoje vesti, ki je moj lastni glas, ne bodo dosegli občestva z mojo Božanskostjo. 

31 To človeštvo je zaradi svojega materializma še vedno malikovalsko! Aron, Aron, ti si ustvaril idol 

pred Izraelovimi očmi, toda resnično, lažni bogovi bodo padli na tla, potisnjeni s podstavka! Kje je 

Salomonov tempelj? Kje je svetišče? Če sem poskrbel, da so simboli, ki so bili dovoljeni, izginili - kako se 

ne bi mogel boriti proti fanatičnim kultom do izumrtja? Salomon je zgradil materialni tempelj, da bi me 

častil, a tudi od njega ni ostal niti en kamen na drugem. 
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32 Duhovniki tega časa se kraljevsko oblačijo, da bi simbolično opravljali Jezusovo daritev, in čeprav 

se pri tem sklicujejo na moje ime in mojo zamenjavo, odkrivam, da je njihov um zmeden, njihova srca pa 

razburkajo viharji intrig in strasti. Med ljudmi tega časa ni nikogar, ki bi se razglašal za preroka, da sem 

jaz. Doživeli bodo veliko trpljenje, saj med njimi ni duhovne priprave. Kje je izpolnitev tistih, ki so pred 

Jezusom obljubili, da bodo sledili njegovi poti? Kje so sledilci mojih apostolov? Ali je kdo podoben 

Janezu, ki je bil med prvimi, ali Pavlu, ki je bil med sledilci? 

33 Zato se vam Učitelj ponovno približuje, da bi nadaljeval s svojim učenjem. Že vidim nove farizeje 

in pismouke, ki polni sovraštva hitijo proti meni. Takrat bom vprašal: "Kje so moji učenci?" Ko pa me 

bodo ponosni, lažnivi, bogati, ki se bojijo izgubiti svojo moč, tisti, ki jih ogroža moja resnica, spet 

zasmehovali in preganjali, bodo izbruhnili divji viharji. Toda pod težo križa ne bom padel jaz, ampak tisti, 

ki so zahtevali žrtev tistega, ki jim je dal življenje. 

34 V teh trenutkih ne slišite človeškega glasu, temveč glas nebes, ki vam napoveduje dogodke, ki se 

bodo zgodili, da boste vi, ki poslušate moje prerokbe, pripravljeni in se ne boste prestrašili, ko boste priča 

temu, da bodo celo sile narave postale neuravnovešene; kajti Jaz sem univerzalna Moč in Pravica in v 

Pravici se bom manifestiral. 

35 Prišel sem, da bi odstranil napake sveta, da bi se ljudje osvobodili grešnih običajev in idej, se 

navdihovali in govorili iz Duha. Takrat me bodo simbolično zagledali v ljubeči podobi Jezusa, ki jim bo 

pokazal pot, ki vodi do pravega cilja duha, kjer jih čakam. 

36 Ste varuhi "tretje zaveze". Z največjo vnemo ohranite to dediščino za prihodnje generacije. 

Pokažite moje delo s popolnostjo, ki je v njem, kajti če bi prišli k meni, ne da bi izpolnili svoje poslanstvo, 

boste morali ponovno priti v telo in takrat bo vaš boj zelo težak. 

37 V tem času, v tej puščavi človeškega življenja, si vzemite za zgled Mojzesa. Resnično, povem 

vam: Spet ste na gori (Sinaju), kajti tam se bo oglasil moj glas in vam rekel: Razumite me. Gora tega časa 

je vaša vzpetina, kjer boste prejeli mojo zapoved in slišali moj glas v svoji vesti. Že od tam boste lahko 

zagledali obljubljeno deželo, ki je v popolnosti Duha. 

38 Božji zakon nikoli ne preneha veljati, vendar se človeški zakoni spreminjajo glede na duhovni 

razvoj ljudi. 

39 "Ljubi Boga z vsem svojim srcem in z vso svojo dušo" je prva zapoved božanskega zakona, ki se 

ni spremenila in se tudi ne bo. Njegovo bistvo, pomen in nauk so večni. Slišali ste tudi, da so vam rekli: 

"Ljubi svojega bližnjega in sovraži svojega sovražnika!" Toda slednja zapoved ni bila zapoved Božjega 

zakona, temveč eden od številnih človeških predpisov, ki so ustrezali tistemu času. 

40 Prišel sem k vam v Jezusu in vam rekel: "Ljubite svoje sovražnike, blagoslavljajte tiste, ki vas 

preklinjajo, delajte dobro tistim, ki vas sovražijo, molite za tiste, ki vas žalijo in preganjajo, da boste 

spoznani za otroke svojega Očeta v nebesih." To je duhovni zakon, zato je večno veljaven in se ne bo 

spremenil. Samo človek se spreminja, razvija in preoblikuje. 

41 Kaj lahko storite, da boste vedeli, kateri nauki, razodetja, prerokbe in zakoni so že minili in kateri 

so še vedno veljavni? Katera razodetja so večno veljavna in katere prerokbe se niso uresničile? Resnično, 

povem vam, da vam lahko le iskrena molitev in plodno življenje zagotovita dovolj duhovnosti, da 

odkrijete božansko bistvo, ki sem vam ga izročil v treh časih. 

42 Ko so pismouki in farizeji opazovali Jezusova dejanja in ugotovili, da se ne ujemajo z njihovimi, 

so trdili, da je nauk, ki ga je oznanjal, v nasprotju z Mojzesovo postavo. Razlog za to je bil, da so 

zamenjali Zakon s tradicijo. Jaz pa sem jim dokazal, da nisem prišel prekršiti zakona, ki ga je Oče razodel 

Mojzesu, ampak ga izpolniti z besedami in deli. 

43 Res je, da sem odpravil mnoge tradicije tega ljudstva, saj je že napočil čas za njihovo odpravo, da 

bi uvedel nov čas z višjimi nauki. 

44 Če bi vam v prvih razodetjih povedal vse, ne bi bilo treba, da bi vas Mojster, Mesija, učil novih 

naukov in da bi Sveti Duh prišel v tem času, da bi vam pokazal slavo duhovnega življenja. Zato vam 

pravim, da se ne oklepate tega, kar vam je bilo razodeto v preteklih časih, kot da je to zadnja beseda 

mojega nauka. Na novo sem prišel k ljudem in se dolgo časa razodeval po njihovem razumu, poleg tega pa 

vam lahko povem, da moja zadnja beseda še ni bila izrečena. 
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45 V moji knjigi modrosti vedno iščite zadnjo besedo, novo stran, ki vam bo razkrila smisel in pomen 

tistega, kar je bilo dano prej, da boste moji učenci v resnici. 

46 Danes živite daleč od tistih, ki trpijo bolj kot vi. Ko pa bo duhovnost razsvetlila vaše življenje, 

boste skušali živeti s tistimi, od katerih se danes oddaljujete, ker jih imate za izgubljene ali ker v vas 

vzbujajo odpor. 

47 Postali boste prinašalci besede luči, odrešenja in upanja ter se obrnili k tistim, ki so jih sosedje 

pozabili. 

48 Nikomur ne govorite strogo, saj se tako ne odkupite. Naučiti se morate, da ne smete žaliti grešnika, 

da bi kaznovali njegovo kršitev. 

49 Povem vam: Ko plenilce nagovorite z ljubeznijo, sklonijo glave. 

50 Če ima tisti, ki mu govorite, kakšne zasluge, mu to povejte. Če v njem odkrijete kakšno vrlino med 

mnogimi slabostmi, mu ne govorite o slabostih, ampak o vrlinah, da bi ga spodbudili in spodbudili k 

dobroti. 

51 Naj vas vodi ljubezen, da boste postali pravi ambasadorji Božjega Tolažnika. Vi, ki niste padli v 

nobeno brezno, namreč vedno hitro obtožujete in sodite. Brez najmanjšega sočutja lahkomiselno obsojate 

svojega bližnjega, a to ni moj nauk. 

52 Če bi, preden sodite, preverili sebe in svoje napake, vam zagotavljam, da bi bila vaša sodba bolj 

usmiljena. Tiste v zaporih imate za slabe, tiste v bolnišnicah pa za nesrečne. Držite se stran od njih, ne da 

bi se zavedali, da so vredni vstopa v kraljestvo moje ljubezni. Ne želite si misliti, da imajo tudi oni pravico 

do sončnih žarkov, ki so bili ustvarjeni, da bi vsem bitjem brez izjeme dajali življenje in toploto. 

53 Tisti, ki so zaprti v krajih sprave, so pogosto ogledala, v katerih se ljudje ne želijo videti, ker vedo, 

da bo podoba, ki jim jo to ogledalo pokaže, v mnogih primerih podoba obtožbe. 

54 Jaz pa vam pravim: Blagor tistim mojim delavcem, ki znajo v srcu čutiti bolečino tistih, ki živijo 

prikrajšani za svobodo ali zdravje, ter jih obiskujejo in tolažijo; kajti nekega dne se bodo spet srečali, v 

tem ali drugem življenju, in ne veste, ali ne bodo takrat imeli več zdravja, več svobode in več svetlobe kot 

tisti, ki so jim prinesli sporočilo ljubezni v zaporu ali bolnišnici; takrat bodo pokazali hvaležnost in 

iztegnili roko tistemu, ki jim jo je nekoč dal. 

55 Tisti trenutek, ko si jim približal mojo besedo, ko si jih z roko pobožal po čelu in jim dal misliti 

name in me čutiti, ne bo nikoli izbrisan iz njihovih misli, tako kot ne bo pozabljen tvoj obraz in tvoj 

bratski glas, zato te bodo prepoznali, kjer koli boš. 

56 Medtem ko tukaj poslušate mojo besedo, za kratek čas pozabite na trpljenje, ki prizadene vse ljudi, 

in iz svoje zavesti izrinete ideje o uničenju, vojni in smrti, ki grozijo človeštvu. 

57 Se bojite bolečine? - Preženite greh in bolečina ne bo imela moči nad vami. Občutili boste še eno 

bolečino, ki pa ne bo več egocentrična. Ne bo vaša, vendar boste začeli trpeti iz ljubezni do drugih. 

58 Ko se duh vzpenja, čuti do bližnjega, in bolj ko se mi približuje in me ljubi, večja je njegova 

ljubezen do bratov. 

59 Trenutno vas učim hoditi po poti, ki vas bo osvobodila strahov in trpljenja, ki jih povzročajo 

sovražnosti in ambiciozne težnje ljudi - učenje, ki se vam bo včasih zdelo neizvedljivo, vendar ga boste 

kmalu sprejeli z vero, prepričani, da je to edina pot do odrešitve. 

60 Še vedno niste razumeli pomena moje besede in se ne zavedate svoje naloge. Zato so nekateri, ki 

kljub temu, da občutijo duhovno blaženost, ko me poslušajo, raje spet odidejo, ker se bojijo, da bi se 

zavezali svojemu Učitelju in sočloveku. So tudi drugi, ki mi pravijo: "Gospod, ne moremo slediti Tvojim 

naukom in zapovedim, ker smo nezreli, človeški in materializirani. Vendar nas ne pusti, da bi poslušali 

tvojo besedo. Je tako lep, da kljub svoji neizvedljivosti napolni naše srce z veseljem in mirom." 

61 Ah, otroci, ki ne veste, kaj govorite! Moj nauk označujete za neizvedljiv, menite, da je njegova 

uresničitev nemogoča, ne da bi se zavedali, da ga slišite prek nečistega grešnega človeka, kakršen ste vi 

vsi, ki mu ni bilo nemogoče posredovati Božjega sporočila ljudem. 

62 Kaj je bolj nemogoče od tega? 

63 Ljubite svojega Očeta, bodite usmiljeni do svojega bližnjega, ločite se od vsega, kar škoduje 

vašemu človeškemu življenju ali vaši duši. To je tisto, kar vas uči moj nauk. Kje vidite težave in 

nemogoče stvari? 
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64 Ne, ljubljeni ljudje, ni nemogoče ubogati mojo besedo; ni težko to, ampak vaše izboljšanje, 

prenova in poduhovitev, ker vam primanjkuje vzvišenih čustev in visokih želja. Ker pa vem, da morajo 

izginiti vsi vaši dvomi, nevednost in neodločnost, vas bom še naprej učil, ker zame ni nič nemogoče. 

Kamenje lahko spremenim v kruh večnega življenja in iz skal lahko naredim kristalno čisto vodo. 

65 Spoznajte bistvo mojih besed in ne bo vam več treba iskati resnice. V jedru tega sporočila boste 

odkrili bogastvo svetlobe, ki jo potrebuje vaš duh. 

66 Spoznajte mojo besedo, da se boste lahko nahranili z njeno duhovno vsebino, da boste našli mojo 

navzočnost in občutili moj božanski objem. Pri študiju bodite previdni, da se ne boste zataknili pri črki, in 

si poskušajte razlagati vse, kar najdete, kar je simbolično in podobno. Pri svojih raziskavah, opazovanjih 

in študijah si prizadevajte za poenostavitev in duhovnost ter se vedno zavedajte, da boste morali jutri to 

sporočilo deliti s svojimi bližnjimi, ki jim ga morate posredovati v že pripravljeni obliki, da ga bodo 

hitreje razumeli. 

67 Sčasoma odpravite vsak simbol in vsako zemeljsko podobo, vendar ohranite njun pomen. 

68 Spoznajte majhno vrednost izrazov, če jih primerjate z večnim bistvom duhovnega. Prav tako si 

morate prizadevati, da bi postopoma prodrli v to modrost, tako da se vam praksa mojih naukov ne bo zdela 

nemogoča. 

69 Združite se, ljubljeni učenci, saj je prišel čas vašega boja, ki bo za vsakega od vas kratek glede na 

kratkost vašega življenja na zemlji. 

70 Pohitite, saj imate veliko dela. Ne mislite, da vam kaj manjka, da bi bili moji učenci pri tem delu. 

71 V drugi dobi sem izbral tudi svoje apostole. Niso bili učenjaki, niso bili svetleče luči človeške 

modrosti. Bili so preprosti morski ribiči, jaz pa sem jih naredil za sejalce in ribiče duha. 

72 Tudi vas želim narediti za duhovne ribiče, da boste lahko prinesli moje sporočilo ljubezni vsem 

srcem, izgubljenim v velikem morju strasti in materializma, v katerem živi človeštvo, in od tam, iz tega 

morja, boste potegnili in rešili vse, ki jih boste poklicali v mojem imenu. 

73 Takrat bo moje sporočilo upanja doseglo srce bratomorca, morilca ljudi, ponosneža, svetovljana, 

neobčutljivega za bolečino in bedo drugih in na vseh se bo moja beseda uresničila. 

74 Najprej, dokler se še pripravljate, molite za narode in ljudstva, molite za vse, kajti človeštvo hodi 

po bodicah in trnju, po istih, ki so jih prej raztresli, da bi drugi stopali po njih. Ljudje so sami poskrbeli za 

svojo pogubo, potem pa so prisiljeni prositi za usmiljenje, ki ga nikoli niso čutili do nikogar od svojih 

bližnjih. 

75 Vendar je treba rešiti, odpustiti in odrešiti, saj v vsakem človeku prebiva duh, ki me mora doseči. 

76 Vi ste prvi sadovi ljudstva, ki bo duhovni svetilnik človeštva. Novi Izrael, ki se bo, ko bo 

osvobojen suženjstva, podal na pot želje po najvišjem idealu, ki obstaja v duhu, to je po življenju v naročju 

Boga, svojega Gospoda. 

77 Še vedno ste daleč od tega, da bi lahko s svojim zgledom osvetlili pot svojim soljudem. Vendar vas 

moj glas, ki odzvanja v vaši vesti, spodbuja, da greste naprej, da ne obupate, da vztrajate v boju, kajti le 

tako bo to ljudstvo zapisalo svojo zgodovino v srca ljudi. 

78 Preizkušnje, ki jih vsak dan doživljaš v svojem življenju, so nakovalo, na katerem postaja tvoj duh 

prožen, kjer se izkaže tvoja krepost in okrepi tvoja vera. 

79 Brez preizkušenj ni zaslug, brez zaslug pa ni nagrade. 

80 Razmislite o preizkušnjah, ki jih je Izrael doživljal v prvih dneh. Razmislite o njegovi grenkobi, 

stiskah in težavah in razumeli boste, zakaj mu je bilo dovoljeno priti v obljubljeno deželo, kjer je to 

ljudstvo dolga stoletja uživalo mir, zdravo veselje do življenja in občestvo s svojim Gospodom. 

81 Sreča tega ljudstva v deželi, ki so jo dobili kot nagrado za svojo vero in vztrajnost, ni trajala večno, 

saj na svetu ni nič večnega. Toda po resnici vam povem, da bo nova obljubljena dežela, ki je cilj vzpona 

vašega duha, zagotovo trajala večno. To vam bo zagotovo dalo zavetje za vedno in vam omogočilo, da 

boste občutili neskončno blaženost, ko boste lahko uživali, doživljali, čutili in spoznavali duhovno 

življenje v vsej njegovi polnosti in blaženosti. 

82 Blagoslavljam vsak od teh domov, kjer se zbirate k molitvi in prejemanju kruha moje besede, tako 

kot blagoslavljam vaše domove. Resnično, povem vam: nobeno od teh zbirališč ne pomeni več kot katera 

koli vaša hiša. 
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83 Če vstopate sem zbrani in spoštljivi ter se zavedate, da je ta kraj namenjen temu, da vas združi v 

molitvi in oblikuje duhovni tempelj, vam prav tako povem, da je vaš dom drugi tempelj. Kakor Duh 

ustvarja svoje svetišče v molitvi, Božji besedi, notranjem premišljevanju in prakticiranju Zakona, tako 

človek najde drugo Božjo službo v svojem domu, kjer najde božanstvo, toplino, zglede, nauke in nasvete. 

Vendar ne zamenjujte doma z materialno hišo. Ta lahko izgine in vas izpostavi vremenskim nevšečnostim, 

vendar vaš dom ne bo uničen, dokler bodo med vami ljubezen, spoštovanje, poslušnost in vse tiste vrline, 

ki naj bi bile vse bolj in bolj lastne človeški družini. 

84 Prav tako ti kraji zbiranja ne morejo predstavljati pravega templja, kajti če ga nosite v svoji duši, 

ga lahko srečate tako tu kot doma, tako v mestu kot na deželi, pod drevesom, v gorah, na obali morja ali v 

puščavi. 

85 Tempelj duha je povsod, zato se morate le opremiti, da ga najdete. 

86 Za zdaj se še naprej zbirajte v teh skupnostnih središčih. To počnite, dokler imate potrebo, kajti 

moja ljubezen, moje usmiljenje in moji darovi milosti se bodo izlili na vaša srečanja, kjer bo po moji volji 

čutiti mojo navzočnost, kjer bom povzročil, da se bodo duše prerodile v svetlobo in da bodo bolniki ob 

poslušanju mojih besed doživeli čudež ozdravljenja. 

87 Srce mojega očeta je vedno pripravljeno dati vam, za kar prosite, kar potrebujete. Vendar vaš Oče 

ne sme vsega storiti sam. Živite v času, ko mora v srcih učencev odmevati Gospodova ljubezen, da bi se 

čudež uresničil. 

88 Bodite neutrudni pri ponavljanju moje besede. Kot nevidno dleto bo zgladilo ostre robove vašega 

značaja, dokler ne boste pripravljeni reševati tudi najtežjih problemov soljudi. V njih boste našli trpljenje, 

nujo po pokori in popravi krivic, katerih vzroki so lahko zelo različni. Nekaterih ne bo težko razumeti, 

druge pa boste lahko razjasnili le z intuicijo, razodetjem in duhovnimi videnji, da bi razbremenili svoje 

soljudi težkega bremena. Ti duhovni darovi bodo naredili ta čudež le, če bo tistega, ki jih uporablja, 

navdihovalo sočutje do bližnjega. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 150  
1 Prihajate s hrepenenjem po Duhu Tolažniku, ker v svojih stiskah niste našli olajšanja. Stekli ste 

pred vrata zdravnikov in odvetnikov, obrnili ste se na srca tistih, ki vas imajo radi, a si niste mogli povrniti 

duševnega miru. Prepričali ste se, da lahko zdravilni balzam in svetlobo, po katerih hrepenite, najdete le v 

Viru, iz katerega prihaja vse dobro. Vsi iščete pravo pot, potrebujete duhovno hrano, besedo spodbude in 

upanja, da bi se razvedrili; in kolikor dobite, kar iščete, mi prikličete v spomin svoje skrbi, strah pred 

božjo sodbo in hrepenenje po miru s svojo vestjo. 

2 Ste v moji navzočnosti, čeprav se počutite daleč od mene. V svoji bolečini niste sami, jaz sem z 

vami; in če se imate za nerazumljene, vam povem, da jaz, Oče, poznam vse, kar se dogaja v vas, in da vam 

bom dal rešitev, ki jo iščete, mir, ki vam manjka, in pomoč, da dosežete svojo višino. 

3 Ko ste se prvič uglasili, da bi poslušali mojo besedo, ste uživali v njej in ugotovili, da je v svojem 

bistvu glasnejša. Spoznali ste, da sem vam ga poslal, le da ste imeli pomisleke glede oblike, v kateri se 

sporočam ljudem. Toda če jo boste preučili, boste spoznali, da se nisem zmotil in da je človek, ker je moj 

otrok, usposobljen, da mi služi kot orodje za uresničevanje mojih nasvetov v služenju sočloveku. 

4 Kličem moške, ženske in otroke, da bi iz njih naredil svoje učence; toda medtem ko nekateri 

verjamejo, drugi dvomijo in ne zaupajo. To je posledica dejstva, da so bili tako zavedeni, da se jim danes, 

ko govorim človeštvu in kot prenašalce svojih naukov uporabljam organe razumevanja neizobraženih, 

preprostih in ponižnih ljudi, moja manifestacija zdi nekaj čudnega. Vedite, da je moja beseda 

nespremenljiva v svoji resnici in da sem to, kar sem vam povedal v prvi dobi, potrdil v drugi dobi in 

ponovno potrdil v tretji dobi. 

5 Vsi, ki tako poslušate mojo besedo, ste bili pripravljeni občutiti in razumeti to manifestacijo 

mojega Duha in ste samo čakali na trenutek, ko sem vas poklical, da bi bili priča tem manifestacijam. 

Nikogar nisem prepričeval; še preden ste prišli v telo, sem vam povedal, da boste prisotni na teh dogodkih 

in da boste med izbranimi bitji, ki bodo svetu prinesli veselo novico. 

6 Otroci tega časa so mi pokazali svojo nevarno pot. Povedo mi, da okolje, v katerem dihajo, ni 

najbolj ugodno za duhovnost, in me prosijo za luč za svoje starše in učitelje. Že od zgodnjega otroštva 

poteka boj med duhom in telesom*, v katerem včasih zmagata dobrota in razum, drugič pa telo. 
* Glej opombo pod 149, 9 

7 Ne govorite mi, da ste šibki, saj imate v sebi luč mojega Duha in obdaril sem vas s krepostjo in 

energijo, da lahko izpolnjujete svoje dolžnosti. Potrudite se in izkoristite svojo moč. 

8 Prišel sem k vsem svojim otrokom, da bi poiskal njihovega duha, ker mi pripada. Toda vsi mi ne 

želijo slediti, največji del me prosi za drugo obdobje in mi pravi, da zdaj ne more iti z mano. Vendar sem 

vsakemu duhu dal potreben čas, da izpolni svojo dolžnost. 

9 V tem času ste veliko trpeli in hrepenite po boljšem življenju, toda Oče vam pravi: "Delajte svoj 

mir in že boste našli mir na tem svetu ali v duhovnem svetu. Ta zemlja, na kateri živite, je kraj sprave, 

boja in popolnosti. 

10 Če se želite spomniti Jezusovega življenja v drugi dobi, boste ugotovili, da je bilo polno trpljenja, 

brez tolažbe in veselja. On je zgled, model, ki stoji pred vašim duhom, da bi vi živeli po njem. Toda 

vsakdo, ki pride k meni, bo našel olajšanje, kajti jaz sem neizčrpen izvir, ki se pretaka v potokih. Z njim 

zalivajte svoja polja. Polja so pripravljena tako, da jih lahko ljudje nemudoma obdelujejo. Tla čakajo, 

preden jih prekrije plevel ali škodljiva zelišča. Pojdite in jo obdelujte, in ko boste videli, da je pšenica 

zrela, jo pokosite skupaj s plevelom in šele pozneje ločite eno od druge. Zato vam vedno pravim: Pazite in 

molite, kajti če boste malomarni, bo plevel rasel hitreje od vaših semen in njegovi plodovi bodo na dan 

žetve prevladali nad njimi. Poskrbite, da bodo vaša polja postala zlata, da boste lahko svojo pšenico 

spravili v moje žitnice in bo žetev obilna. 

11 Človeštvo hrepeni po moji besedi, po moji resnici. Ljudje zahtevajo in hrepenijo po svetlobi za 

svoje misli, kličejo po pravičnosti in pričakujejo tolažbo. To je ključni čas. Resnično, povem vam: mnoge 

ideje, teorije in celo dogme, ki so jih stoletja imeli za resnice, bodo padle na tla in bodo zavrnjene kot 

napačne. Proti fanatizmu in malikovanju se bodo borili in ga odpravili tisti, ki so se mu najbolj vdali in ga 

zavezali. Razumeli bomo Božje nauke, razumeli in začutili njihovo svetlobo, vsebino in bistvo. 
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12 Ko bo po obdobju preizkušenj, v katerih bodo doživeli veliko zmedo, v umu znanstvenikov 

zaslišalo glas vesti, bodo odkrili, česar se jim niti sanjalo ni, da je mogoče. 

13 Ponovno vam pravim: Glejte! Kajti v času spopadov med verstvi in doktrinami, religijami in 

znanostmi bodo mnogi mislili, da bo znanje, ki so jim ga dale njihove knjige, orožje, s katerim bodo lahko 

premagali moje nove učence, saj veste, da nimate s seboj nobenih knjig. - Ko je Jezus pridigal množicam, 

jim ni govoril o naukih, ki se jih je naučil iz knjig. Kljub temu je učil polno modrosti, o čemer je pričal že 

v otroštvu, ko se je pojavil v krogu učiteljev zakona, jih zmedel in utišal s svojimi vprašanji, njegovi 

odgovori pa so jih prizadeli. Jezusovo znanje je izviralo iz božanskega duha, ki mu je vse razodel. 

14 Če bi kdo od vas izpraznil svoj um, ohranil svoje srce brez slabih čustev in nizkih strasti ter dvignil 

svojega duha k Očetu, da bi se mu podaril v ljubezni in služenju bližnjemu, bi postal čisti vir, ki bi ga 

Mojster napolnil s svojim navdihom. Ta človek bi bil kot čista posoda na moji mizi, ki se preliva z vinom 

življenja, tako da bi tisti, ki hirajo, po njem pogasili svojo žejo. Kdor se tako opremi, bo prepričal tistega, 

ki mu govori, s svojimi besedami ga bo potolažil, utišal nečimrne, storil bo osupljiva dela, ki jih svet 

imenuje čudeži, a so le naravni učinki ljubezni in vere velikodušnega duha. 

15 Če vas kdo vpraša: "Zakaj je Bog tako velik, da je za razodetje svoje modrosti uporabil 

nepomembnega človeka?", odgovorite: "Božja ljubezen do svojih otrok nima meja, zato jih je uporabil za 

ta čudež." 

16 Ker sem mogočen, večen, neskončen in hkrati Oče vseh ustvarjenih stvari, lahko vsa svoja bitja 

uporabim za svoje božanske namene. V svoji očetovski ljubezni se ne oziram na vašo nezrelost, na vaš 

greh in se obračam k vam zaradi vaše ponižnosti. Če menite, da je vaša človeška oblika preveč 

nepomembna, da bi se Bog ukvarjal z vami, kdo vam je dal to obliko, če ne Jaz? Poleg tega, ali nisem bil 

podoben tebi, ko sem postal človek? 

17 Zvok glasu, ki prihaja do vaših ušes, je zvok telesa, ki me v kratkih trenutkih moje manifestacije 

naredi slišnega kot nosilca glasu. Beseda, ki pride do vašega uma in srca, je človeška, vendar je njen 

pomen božanski, zato razsvetljuje in krepi duha. 

18 Če bi prišel v človeški podobi, da bi ponovil svoje nauke iz drugega obdobja, vaš duh ne bi 

napredoval in človeštvo me ne bi spoznalo. Toda jaz, Mojster vse popolnosti, vas korak za korakom vodim 

vedno višje in višje po gori in vam vsakič podajam nove nauke. 

19 Za človekove oči je Bog in celo njegov lastni duh neviden, saj nima ne oblike ne meja. Zato mnogi 

dvomijo, ko te vidijo dvignjenega v molitvi in me slišijo, ker ne vedo, da božansko in duhovno, čeprav 

človeškim očem nevidno, čuti duh in tudi srce. 

20 Kdor resnično veruje vame, pozna moj glas, kadarkoli mu govorim. Sem kot pastir, ki mu ovce 

sledijo in ga vedno prepoznajo po glasu. Zato ste v tem času prepoznali glas svojega Gospoda, ko sem 

vam govoril prek človeškega organa razuma. Niste se ukvarjali s presojanjem pomanjkljivosti nosilca 

glasu in se niste razburjali nad napakami, ki jih je storil zaradi pomanjkanja izobrazbe. Razumeli ste, da 

sem jaz tisti, ki vam govorim. Ko ste zaslišali moj glas, ste ga takoj prepoznali in rekli: "On je! 

21 Vedno so bili ponižni in ubogi tisti, ki so odkrili mojo navzočnost, saj njihovih misli ne 

zaposlujejo človeške teorije, ki zamegljujejo jasno presojo. 

22 V drugi dobi se je zgodilo tudi to, da so - čeprav je bil Mesijev prihod napovedan - samo ljudje 

preprostega uma, ponižnega duha in jasnega razuma čustveno prepoznali Mesija, ko je prišel. 

23 Teologi so imeli v rokah knjigo prerokov in so vsak dan ponavljali besede, ki so napovedovale 

znamenja, čas in način Mesijevega prihoda; a vendar - videli so me in me niso prepoznali, poslušali so me 

in zanikali, da sem obljubljeni Odrešenik. Videli so moja dela, a so se nad njimi le razburjali, čeprav so 

bila v resnici vsa prerokovana. 

24 Ko je prišel dan, ko so ga množice, ki so jih spodbujali tisti, ki so se počutili vznemirjene zaradi 

Jezusove navzočnosti, ranili in bičali ter ga zaradi udarcev videli krvaveti kot navadnega smrtnika in se 

pozneje boriti s smrtjo ter umreti kot vsak drug človek, so farizeji, vladarji ljudstva in duhovniki 

zadovoljno vzkliknili: "Poglejte ga, ki se imenuje Božji Sin, ki se je imel za kralja in je trdil, da je Mesija!" 

25 Prav zaradi njih, bolj kot zaradi drugih, je Jezus prosil svojega Očeta, naj jim odpusti - ki so, 

čeprav so poznali Sveto pismo, zdaj zanikali Jezusa in ga pred množico predstavljali kot prevaranta. Oni 

so bili tisti, ki kljub temu, da so trdili, da so učitelji postave, v resnici niso vedeli, kaj počnejo ob Jezusovi 
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obsodbi, medtem ko so bila v množici srca raztrgana od bolečine zaradi krivice, ki so ji bili priča, in obrazi 

preplavljeni s solzami ob žrtvovani smrti pravičnega. To so bili moški in ženske preprostega uma ter 

ponižnega in velikodušnega duha, ki so vedeli, kdo je bil z ljudmi na svetu, in so razumeli, kaj so izgubili, 

ko je Mojster odšel. 

26 Ljudje, tudi v tem času bo oblika komunikacije, v kateri ste prejeli mojo besedo, slabo ocenjena; 

prav tako bodo učenje in razodetja, ki sem vam jih dal, zavrnili tisti, ki trdijo, da poznajo način, na 

katerega se mora zgoditi moja vrnitev. Ti ne bodo resno raziskovali moje besede, ne bodo iskali njenega 

bistva, ne bodo upoštevali čudežev in znamenj, ki sem vam jih dal o svojem prihodu in o svoji resnici, 

ampak bodo kot razlog za moje zanikanje navedli nepopolna dela, ki jih odkrijejo v tej skupnosti, njihovo 

profanacijo in neposlušnost. Tedaj bodo vstali in rekli: "Tisti, ki vam je rekel, da se vam po letu 1950 ne 

bo dal spoznati, naj bi bil Kristusov Duh? Ali lahko danes reče, da se bo ta manifestacija končala, jutri pa 

razglasi nasprotno?" Kajti že zdaj vam pravim, da bodo mnogi trdili, da se bom po letu 1950 še naprej 

kazal na enak način. O ljubljeno ljudstvo: ali boste vi razlog, da se vam bo jutri svet na tak način 

posmehoval in zanikal vse, kar sem vam govoril? 

27 Vidite, kako vas pripravljam, da ob času mojega odhoda ne boste dovolili temi, da bi prodrla v 

vaša srca. Toda povem vam, da se bodo tisti, ki so resnično začutili in razumeli mojo besedo, izognili 

stezam zmede in me v samoti iskali od duha do duha. Ti bodo v svojem srcu slišali nepozaben in znan glas 

svojega Učitelja, ki jim pravi: "Blagor vam, ki prelivate solze, ko vidite oskrunitev mojega Dela, saj 

razumete, da je to razlog, zakaj ga mnogi ne spoznajo, drugi pa se mu posmehujejo in ga zanikajo." 

28 Pazite in molite, učenci, da boste še naprej prepoznavali moj glas med vsemi prevarami, ki vam jih 

prinaša svet, in da se boste videli vodene in varovane z ljubeznijo do konca poti, kjer se Očetov dom odpre 

kot neskončno velik ovčji hlev, da bi za vedno prikril tiste, ki jih je ustvaril z ljubeznijo in poslal, da bi bili 

zaradi svojih zaslug na zemlji vredni popolnega doma. 

29 Kadar koli vam povem, da vam govori Kristus, se vedno najde kdo, ki tiste, ki prenašajo mojo 

besedo, ima za bogokletneže. Toda takšen način sojenja in obsojanja ni presenetljiv, če upoštevamo, da 

jim njihova neobčutljivost za duhovno preprečuje, da bi me začutili skozi bistvo mojega nauka. 

30 Ob neki priložnosti sem rekel farizejem: "Oče in jaz sem eno." Tudi oni so me imenovali 

bogokletnika in se zatekli k Svetemu pismu ter skušali dokazati, da je vse, kar sem rekel, lažno. 

31 Danes vam pravim, da kdor ne odpre oči svojega duha, ne more videti božanske luči, kajti nihče ni 

bil preizkušen tako kot Jezus. 

32 Ljudje so me zasliševali, mi nastavljali pasti, me skušali zmesti s svojimi popadljivimi vprašanji, 

me zamenjali, da bi preizkusili mojo preudarnost; in ker kljub svojim naporom niso našli načina, kako me 

uničiti, so me obtoževali, obrekovali in sodili, da bi videli, kako je v tem primeru ravnal tisti, ki se imenuje 

Božji Sin. A z vsem tem se niso zadovoljili, hoteli so videti tudi, ali bo moje telo krvavelo, ali bo 

sestavljeno iz mesa in kosti, in ko se je Jezus na poti na križ zgrudil in krvavel, so zastrigli z ušesi v 

pričakovanju, da bodo slišali moje pritožbe. 

33 Ko sem rekel, da sta Oče in jaz eno, je spregovoril Duh. Ko pa je telo krvavelo, se je pritožil 

človeški del, saj je bil živo meso. 

34 Svet je zahteval, da mu pokažem svojo resnico, in jaz sem mu jo pokazal, vendar je ni videl z 

vidnimi očmi. Moja beseda in moja dela bi morala biti dovolj, da bi dokazala božansko moč tistega, ki jih 

je storil. Vendar te moči niso izmerili. Toda moja človeška smrt ni pomenila konca teh preizkušenj. Bil 

sem s svojimi učenci v duhovni obliki. Tudi med njimi je bil eden, ki me je preizkušal in ki ni verjel v 

vstajenje svojega Gospoda, dokler se o tem ni prepričal tako, da je v rano na njegovem boku položil svoje 

prste. 

35 Ko se je nato seme Jezusove besede razširilo iz pokrajine v pokrajino in iz naroda v narod, so se 

povsod pojavili neverniki, dvomljivci in materialisti ter moje učenje, moje besede in moja dela podredili 

svoji racionalnosti. Toda ljudje se niso omejili na to, da bi presojali mojo resnico le po mojih delih in 

nauku, ampak so se trudili raziskati mojo človeško naravo, moj poklic, moje rojstvo, moje otroštvo in vse 

korake, ki sem jih naredil na zemlji. - Marija, sveta in čista ženska, ki jo je Bog izbral, da bi svetu dala sad 

življenja, se ni izognila tej preiskavi. Tudi ona je doživljala posmeh, obsodbe in preizkušnje ljudi. Ni jim 
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bilo dovolj, da jo je prerok Izaija že v preteklih časih razglasil za deviško in čisto. Še danes ljudje v 

cerkvah in sektah o njej razpravljajo in razmišljajo. 

36 Dokler človeštvo ne bo opustilo svojega materializma, ne bo moglo pogledati resnici v oči, ko jo 

bo presojalo. 

37 Odpuščam tako enemu kot drugemu, vendar vam svetujem, da prenehate uporabljati moje besede 

za to, da bi drug drugega zmedli, ranili ali ubili, kajti vaša sodba bo velika. 

38 Če boste še bolj zaostrili svoje spore in se na koncu zaradi različnih mnenj sovražili, kdaj se boste 

združili v resnici, ki je ena sama? 

39 Ne bojte se me, bojte se sami sebe, vam govori Mojster. Ali sem s križa obsodil tiste, ki so me 

žrtvovali? Ali je Marija v tej neskončno žalostni uri kaj očitala in obtoževala? - Ne, moji ljudje. 

40 Prav tako vas zdaj ne obsojam. Resnično, povem vam: vsakdo si ustvari svojo sodbo in izreče 

svojo sodbo. Želim vas osvoboditi bolečine, pokore, grenkega keliha, zato vas prosim, da očistite svoja 

srca nečistih čustev in se začnete ljubiti med seboj, kajti to je pot, ki vas lahko pripelje k svetlobi, miru in 

resnici. 

41 Če še vedno menite, da so za vaše trpljenje krivi vaši prvi starši, v svojih sodbah napačno razumete 

svojega Boga. 

42 V božanski priliki sem navdihnil prva človeška bitja, da bi najprej spoznala svojo usodo, vendar so 

si pomen mojih razodetij napačno razlagali. Ko so vam govorili o drevesu življenja, spoznanja dobrega in 

zla, s katerega je človek jedel, so vam želeli le pojasniti, da ko je človek pridobil dovolj znanja za 

razlikovanje med dobrim in zlim in je postal odgovoren za svoja dejanja, je od takrat naprej začel žanjeti 

sadove svojih del. 

43 Mnogi so mislili, da so vse solze tega sveta posledica greha prvih prebivalcev zemlje. Ker prilike 

niso znali razložiti, so na koncu rekli, da je Kristus prišel, da bi s svojo krvjo opral vse madeže. Če bi bila 

ta trditev pravilna - zakaj ljudje še naprej grešijo in trpijo, čeprav je bila žrtev že opravljena? 

44 Jezus je prišel na zemljo, da bi ljudi naučil poti k popolnosti - poti, ki jo je pokazal s svojim 

življenjem, dejanji in besedami. 

45 Veste, da je Bog ljudem rekel: "Rastite in se množite ter napolnite zemljo." To je bil prvotni zakon, 

ki vam je bil dan, ljudstvo. Kasneje je Oče ne le naročil, naj se ljudje množijo in naj človeški rod še naprej 

raste, temveč tudi, naj njihova čustva postajajo vedno bolj vzvišena in naj se njihov um neovirano razvija 

in razvija. Toda če je bil cilj prvega zakona razmnoževanje človeškega rodu - kako lahko domnevate, da bi 

vas isti Oče kaznoval, ker ste ubogali in izpolnjevali njegovo zapoved? Ali je mogoče, ljudje, da v vašem 

Bogu obstaja takšno protislovje? 

46 Oglejte si, kako materialno razlago so ljudje dali priliki, v kateri je bilo govora le o prebujanju 

duha v človeku. Zato razumite moj nauk in ne govorite več, da plačujete dolg, ki so ga prvi prebivalci 

zemlje povzročili s svojo neposlušnostjo vašemu Očetu. imajo višje pojmovanje božje pravičnosti. 

47 Povedal sem vam, da bo iz človekovega srca izbrisan tudi zadnji madež, a prav tako vam pravim, 

da mora vsak sam oprati svoj madež. Spomnite se, da sem vam rekel: "S komolcem, s katerim merite, se 

bo merilo vam" in: "Kar sejete, morate tudi žati". 

48 Zdaj je čas, ko lahko razumete moje stare besede: "Rastite in se množite", namreč da je to treba 

storiti tudi duhovno in da morate vesolje napolniti s svojimi dobrimi deli in lahkotnimi mislimi. 

49 Sprejemam vse, ki se mi želijo približati, vse, ki si prizadevajo za popolnost. 

50 Odpočijte si od svojih zemeljskih del, otroci moji, vstopite v svojo notranjost, kjer je tempelj, in 

premišljujte o moji besedi. 

51 Namenil sem vam, da na zemlji širite dobroto, ki je prava duhovnost. 

52 Se počutite preveč nesposobne in nepomembne? Ali se imate za preveč nečiste, da bi lahko 

naložili takšno nalogo svoji duši? Razlog za to je, da ne poznate moje modrosti in mojega usmiljenja, da 

ne opazujete z nezastrtimi čutili učnih primerov, ki vam jih dajem na vsakem koraku v naravi. 

53 Ali ne vidite, kako sončni žarki, ki osvetljujejo vse, dosežejo tudi najbolj onesnaženo lužo, jo 

izparevajo, dvignejo v ozračje, ga očistijo in nazadnje spremenijo v oblak, ki prehaja čez deželo in jo 

naredi rodovitno? 
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54 Včasih mi rečete: "Učitelj, kako to, da imaš oči uprte v to človeštvo, ko pa ni več patriarhov, 

pravičnih ljudi, ljudi, ki bi lahko bili tvoji apostoli? Ali ne vidiš, da živimo v svetu, polnem umazanije in 

greha?" Na to vam odgovarjam, da moja moč povzroči, da lilije vzklijejo tudi sredi blata, iz katerega nihče 

ne bi mislil, da bo vzklila cvetlica tako čudovite čistosti. 

55 Naj sonce moje Besede prodre v vaše bitje, da vas bo očistilo in povzdignilo ter da se boste s 

hitrim korakom podali na pot, da naredite srce svojih soljudi rodovitno. 

56 Sredi tega življenja greha in pokvarjenosti, ki ga živi človeštvo, naj vzklijeta čistost vaših del in 

iskrenost vaših molitev, in resnično, povem vam, vašemu duhu ni treba zavidati lilijam. 

57 V tej obliki bom govoril le kratek čas - čas, ki ga morate izkoristiti, tako kot poljske rastline 

izkoristijo ugoden letni čas za rast, cvetenje in obrod. 

58 Resnično, resnično, povem vam, več ljubezni je v kesanih grešnikih kot v tistih, ki so se vedno 

imeli za dobre. Tako bom še naprej govoril in grešniki se bodo še naprej kesali za svoje prestopke ter 

povečevali število spreobrnjenih. 

59 Srce grešnika je bolj dovzetno za ljubezenski dotik moje besede, saj je veliko ljudi, ki so grešili, 

ker jim je v življenju primanjkovalo ljubezni. Ko so slišali glas mojega Očeta, ki jih je klical, jim 

odpuščal, ozdravljal njihove rane in jih razumel, kot jih ni razumel nihče na svetu, so kmalu začutili 

božanski dotik na najbolj občutljivih strunah svojega bitja in izkusili vztrajnost svojega Učitelja do njih. 

60 Toliko ljudi hodi po svetu in išče besedo ali odrešujočo luč, tolažbo za svoje trpljenje. Iščejo 

nekoga, ki bo do njih prizanesljiv, ki ne bo opozarjal na njihove napake, ki jim bo govoril o boljšem 

življenju. Vendar ga v svetu ne najdejo, zato se zaprejo vase, umaknejo in nikomur več ne zaupajo svojih 

skrivnosti. 

61 Ta srca se odprejo le s ključem ljubezni, ki ga imam jaz in ga zaupam prav vsem, ki odprejo svoja 

srca in mi rečejo: "Učitelj, hočem ti slediti." 

62 Iz dna srca poslušalcev se poraja vprašanje: "Ali si ti Mesija?" Jaz pa vam pravim le: Poslušajte 

mojo besedo, razumite njen pomen in iščite njeno bistvo. 

63 Govorim resnico, učim pot, razkrivam reinkarnacijo, ki je zakon, da bi se duša izpopolnila in 

dosegla cilj svoje usode. Ali dvomite v to? Resnično, povem vam, da se resnica zaradi vaših dvomov niti 

najmanj ne spremeni. Vedno ostaja enako. 

64 Pravim vam, da nikoli ne zanikajte zaradi samega dejstva, da ne razumete. Zapomnite si, da ne bi 

obstajalo nič, če bi bilo resnica le to, kar razume vaš ubogi um. 

65 Nekateri mi pravijo: "Učitelj, če veš vse, če poznaš bitja, še preden nastanejo - ali si takrat vedel, 

da te bo Juda izdal?" O, nerodni razumniki, ki še v teh časih postavljate takšna vprašanja! Jaz, ki vse vem, 

sem ga izbral prav zato, ker sem vedel, da ta človek ne more ravnati drugače; in nujno je bilo treba 

izkoristiti vsako nepopolnost mojih učencev, da bi jim dal zgled za poučevanje. 

66 Učenec, ki je izdal svojega učitelja, je simbol, odprta knjiga, ki obstaja v vsaki človeški zavesti*, 

da bi lahko razumeli njen pomen in slišali njene nauke. 
* Glej opombo pod 145, 62 

67 Vedite, da je v vsakem človeku Jud. Da, učenci, kajti v vašem primeru je telo Juda duha; telo je 

tisto, ki se upira svetlobi duhovnosti, ki sije, ki čaka na duha, da ga pahne v materializem, v nizke strasti. 

68 Ker vas telo pripelje na rob prepada, ga ne smete obsojati. Ne, ker jo potrebuješ za svoj napredek 

in jo moraš premagati s svojo duhovnostjo, tako kot sem jaz premagal Juda s svojo ljubeznijo. 

69 Vidim, da dvomite v moč ljubezni, da dvomite v moč vere, da dvomite v manifestacijo mojega 

Duha skozi človeški organ razumevanja, da sami dvomite v svoje darove in sposobnosti, ki jih še niste 

razvili. Kaj lahko storite s tolikšnim dvomom? Katere čudeže lahko doživite? - Ni. 

70 Tako trmasti ste v svojem skepticizmu in tako močni v svojem dvomu, da duhovni svetlobi s 

svojimi žarki ne dovolite, da bi dosegla globlja področja vaše zavesti. Toda če se poduhovite, če živite v 

skladu z mojim naukom in mojo voljo, boste videli, da se iz vašega bitja dvigajo sposobnosti, ki ste jih 

zanikali, in duhovni darovi, za katere nikoli niste mislili, da jih imate. 

71 Ko se boste poduhovili in bosta v vaših srcih vladali čistost in nežnost, boste izkusili, kako so vam 

vsi elementi narave naklonjeni in vas ubogajo, ker ste se z njimi uskladili zaradi poduhovitve. 
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72 Če ste duhovni, ne boste več govorili: "Oče, daj mi hrano, daj mi pamet, daj mi materialno 

bogastvo." Še manj pa boste naredili napako, če mu boste rekli: "Oče, če mi daš, za kar te prosim, ti bom 

dal od vsega, kar imam, kar me prosiš." 

73 Ali ne mislite, učenci, da je takšen način prošnje podoben skušnjavi vašega Očeta? Ali mislite, da 

vam lahko dam več in bolje, če mi nekaj daste? Če mi rečeš, naj te prosim za vse, kar imaš, kaj bi se 

zgodilo s teboj, če bi ti v zameno za izpolnitev tvoje prošnje odvzel tisto, kar imaš na svetu najraje? Bi 

zdržali takšen preizkus? 

74 Ne, učenci, čas je, da vest vodi vsa vaša dejanja in misli. 

75 Naj govori vaša vera in nebesa vam bodo odgovorila. 

76 Božanski duh je bil poln ljubezni, čeprav je obstajal sam. 

77 Nič še ni bilo ustvarjeno, nič ni obstajalo okoli božanskega bitja, a vendar je ljubil in se počutil kot 

oče. 

78 Koga je ljubil? Čigav oče se je počutil? To so bila vsa bitja in vsa bitja, ki so izhajala iz njega in 

katerih moč je bila skrita v njegovem duhu. V tem duhu so bile vse znanosti, vse sile narave, vsa bitja, vsi 

temelji stvarstva. Bil je večnost in čas. V njem je bila preteklost, sedanjost in prihodnost, še preden so 

svetovi in bitja zaživeli. 

79 Ta božanski navdih je postal resničnost pod neskončno močjo božanske ljubezni in začelo se je 

življenje. 

80 Vesolje se je napolnilo z bitji in v vseh so se kazali Očetova ljubezen, moč in modrost. 

81 Kot neizčrpen vir življenja je bila Gospodova maternica od tistega trenutka, ko se je odločil, da se 

atomi združijo v telesa in bitja. 

82 Najprej je obstajalo duhovno življenje, najprej so bila duhovna bitja in šele nato materialna narava. 

83 Ker je bilo odločeno, da bodo morala mnoga duhovna bitja za življenje v materialnih svetovih 

sprejeti telesno obliko, je bilo najprej vse pripravljeno, da bi Gospodovi otroci našli vse pripravljeno zanje. 

84 Pot, ki jo bodo morali prehoditi njegovi otroci, je zasul z blagoslovi, vesolje je preplavil z 

življenjem in z lepotami napolnil pot človeka, v katerega je položil božansko iskro: vest, duha, 

ustvarjenega iz ljubezni, inteligence, moči, volje in zavesti. Toda vse, kar je obstajalo, je zaobjel s svojo 

močjo in mu pokazal njegovo usodo. 

85 Oče je ostal tam kot izvor vsega, kar obstaja, in ker je vesolju ponudil pot k razvoju in popolnosti, 

je ostal v pričakovanju vrnitve vseh svojih otrok, da bi tudi oni v njem našli svoj cilj, ki bi bil popolnost 

duše in večnost. 

86 Ta pot, vnaprej določena za vsako kraljestvo narave, vsako bitje in vsako vrsto, je bila zakon, ki ga 

je Stvarnik neizbrisno vtisnil svojim otrokom. 

87 Od takrat vse tke in živi za cilj, za katerega je bilo ustvarjeno; od takrat vse teče k popolnosti in se 

nenehno vrti okoli zapovedi, načela in zakona. 

88 Oče je kot sejalec uporabil elemente življenja, ki so bili v njem, kot da bi bili zemlja, in vanjo 

položil seme življenja, ki izvira iz njegove ljubezni, da bi nato dočakal dan, ko bo lahko požel tako popoln 

sad, kot je bilo seme in kot je bil navdih. 

89 Današnji znanstveniki so osupli, ko odkrijejo, da ima svet daljšo življenjsko dobo, kot so mu jo 

pripisovali prejšnji znanstveniki; in ko mislijo, da je Zemlja ugašajoča zvezda, ki je tik pred izumrtjem, 

jim povem, da je Zemlja živela tako malo, da je še daleč od tiste stopnje razvoja, ki bi lahko sprejela 

generacije milosti in duhovnosti. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 151  
1 V upanju, da boste potešili svojo žejo po ljubezni, ste pili iz številnih izvirov, a v tem času ste še 

bolj žejni kot kdaj koli prej. Kaj ste storili z vodo življenja, ki sem vam jo dal že takrat? 

2 Samarijanki sem rekel: "Kdor pije vodo, ki jo jaz dam, ne bo nikoli več žejen." Toda danes vam 

pravim: Če bi ljudje pili to vodo, ne bi nosili toliko trpljenja s seboj. 

3 Ljudje niso ostali pri mojem nauku in so raje uporabljali moje ime za ustvarjanje religij in 

denominacij v skladu s svojo razlago in udobjem. Zavrnil sem tradicije in jih učil nauka o ljubezni, vi pa 

danes prihajate k meni in mi predstavljate prazne obrede in ceremonije, ki niti najmanj ne spodbujajo 

duha. Če v vaših delih ni duhovnosti, v njih ne more biti resnice, in kar ne vsebuje resnice, ne doseže 

vašega Očeta. 

4 Ko je tista Samarijanka začutila, da je svetloba mojih oči prodrla do dna njenega srca, mi je rekla: 

"Gospod, vi Judje pravite, da je Jeruzalem kraj za čaščenje našega Boga." Tedaj sem ji rekel: "Resnično, 

povem ti, žena, bliža se čas, ko ne boste častili Očeta na tej gori ali v Jeruzalemu, kakor to počnete zdaj. 

Prihaja čas, ko boste častili Očeta v duhu in resnici, kajti Bog je duh." 

5 To je moj nauk vseh časov. Čeprav ste imeli pred očmi resnico, je niste hoteli videti. Kako jo lahko 

živite, če je ne prepoznate? 

6 Prav zato ste prišli v mojo navzočnost žejni. Toda ko si slišal to besedo, je tvoje srce začutilo 

svežino vode življenja in nisi se več hotel oddaljiti od izvira. 

7 Rekli ste mi: "Gospod, napovedal si nam, da se bo ta beseda, ki jo danes daješ po glasnikih, 

končala. Kaj naj storimo, da nas ne bo spet zajela žeja?" Mojster vam pravi: Prišel sem, da vas naučim 

moliti, da vam razkrijem duhovne darove, ki jih imate in jih niste upoštevali, s katerimi lahko izvajate moj 

zakon in me posnemate. Kdor ima v svojem življenju duhovnost, ne čuti žeje, utrujenosti, lakote ali bede. 

Poleg tega vam pravim: Zaradi vaše duhovnosti vam bom po letu 1950 bližje. 

8 Nato me vprašate: "Kako doseči duhovnost?" In jaz vam pravim: Dosegli ga boste z molitvijo od 

duha do duha, s skrbjo za pravičnost v vseh svojih dejanjih in z dejavno dobrodelnostjo do soljudi. Ko 

človek živi na tak način, postane duša svobodna in usmerja človekove korake, razsvetljena z lučjo Duha. 

Na zemlji se ne počuti več osamljenega, saj razume, da ga spremljata Gospodova navzočnost in 

navzočnost duhovnega sveta. Z vsakim korakom, ki ga naredi v življenju, odkrije novo luč in dobi nov 

vpogled vase. Ne počuti se več kot izobčenec ali bedak in se osvežuje s čudesi, ki jih je ustvaril njegov 

Oče in ki jih zdaj odkriva z darom navdiha in razodetja. 

9 V tem času vam pravim tudi, da kdor pije vodo, ki jo dajem, ki je moja beseda, ne bo nikoli več 

žejen, kakor vam pravim, da ne iščite posebnega kraja za molitev, ker me lahko najdete povsod. 

10 Opozoril sem vas na vse, kar lahko povzroči obup v vašem življenju, da ne boste niti za trenutek 

obupali na svoji življenjski poti. Napovedal sem vam, da bo prišel čas, ko bodo vse religije poskušale 

raziskati ta nauk, in če jih bo zanimal, bodo to presojale po vaših dejanjih, besedah in pričevanjih. 

11 Že veste, da se bodo o vas pogovarjali in borili, da bodo prinesli toliko argumentov proti veri, ki jo 

imate, da se bodo mnogi v strahu skrili, drugi bodo demoralizirani, večina pa se bo v zmedi obrnila z 

dobre poti. 

12 Ne pozabite, da sem vam vse to že napovedal, a naj vas spomnim, da bodo tisti, ki kljub vsemu 

ostanejo trdni in v tišini molijo, ne da bi njihova vera in upanje omahnila, podobni semenu iz prilike, ki se 

je rešilo pred viharjem. Ko je napočil določen čas, je začel kaliti, rasti in se nato množiti, dokler ni prekril 

polja, saj je znal počakati, da se vetrovi umirijo, da bi lahko živel in se razmnoževal. 

13 Ali ne bi želeli biti majhno seme iz te prilike in imeti jutri slavo, da vas vaš Oče imenuje "otroci 

vere", kot sem imenoval Noeta? Ne bojte se, saj nevihta ne bo samo proti vam. 

Kakor ste videli, da se narodi in sile na zemlji pripravljajo na boj, se tudi različne verske skupnosti 

pripravljajo na boj. 

14 Potrebno je, da se nebesa za kratek čas zaprejo za vse in da se ponovno odprejo šele, ko se z 

zemlje dvigne en sam krik, saj se priznava, da je samo en Oče vseh bitij. 

15 Želim, da že zdaj razumete, kakšna je naloga, ki jo morate izpolniti sredi tega spora - naloga, ki ne 

zajema le duhovnega, ampak tudi materialnega. 
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16 Očetova pravičnost se je tega naroda dotaknila s svojim žezlom, da bi mu dala oblast nad vojno, 

krivico in lažjo. Njegovi prebivalci so bili v svojih srcih in dušah maziljeni, da bi se izognili vojni. 

Pripravljeni in očiščeni so bili, da bi bili potrpežljivi in ne bi izgubili poguma ob trpljenju, ko se bo po 

svetu razširilo opustošenje in se bo slišalo jokanje prebivalcev narodov. Iz tega ljudstva se bodo dvignile 

molitve, razjasnila se bo oblika njihovega čaščenja Očeta, dela ljubezni, ki jih opravljajo na svoji poti, se 

bodo pomnožila. To bo namreč napovedani čas, ko bodo vse dežele pripravljene sprejeti to seme ljubezni. 

17 Vnaprej se pripravite na boj, tako da se opremite, razvijte svoje duhovne darove, dajte sijaj 

svojemu orožju. Ne izogibajte se preizkušnjam, saj dajejo vašemu duhu moč in trdnost. 

18 Očistite svoje srce, da boste v ta spopad vstopili čisti in pripravljeni, potem se vam ne bo treba 

ničesar bati. Duhovne sile in naravne prvine bodo na strani vseh, ki se bodo dvignili kot vojaki za mojo 

stvar ljubezni, miru in pravičnosti. 

19 V tej dobi iščem srca ljudi, da bi jim pokazal pravo pot. 

20 Vi, ki še imate tradicijo, se spomnite moje navzočnosti med vami v drugi dobi: spomnite se 

Jezusovega vstopa v Jeruzalem, z ljubeznijo se spomnite tistega časa in razmislite o pomenu nekaterih 

odlomkov, jaz pa vam pravim: Danes ne vstopam v blagoslovljeno mesto, ampak v srce vseh svojih otrok 

dobre volje. Če me želite sprejeti kot gosta, se pripravite in jaz bom z vami. Vedno sem vas ljubil na enak 

način, moj Duh je nespremenljiv. Vi, ki me ljubite in mi želite slediti, glejte pred seboj nebeško lestev, ki 

vodi k meni. Moja pot je znana vsem, tvoj duh ve, da mora, če me hoče doseči, izpolniti vse zapovedi 

zakona. 

21 Želim, da ste čisti v duhu. Pripravljen sem se izliti v vse, ki se pripravljajo. 

22 Pravični duhovi, ki živijo z mano, obžalujejo nerazumevanje človeškega srca, ko razmišljajo o 

mojem delu tretjega veka. Nekateri še vedno dvomijo in postavljajo pogoje, da bi bili poslušni, jaz pa 

nadaljujem svoj boj iz ljubezni do vas in kličem srca v želji po ljubezni in sočutju kot preprost romar. 

23 Pot je pot žrtvovanja, vendar vodi na vrh gore. Pojdi z mano in hodimo skupaj. Prisluhnite besedi, 

ki vam govori v tem času. Je zelo preprosta, vendar se bo dotaknila občutljivih strun srca tistih, ki so umrli 

za življenje milosti, in jih prebudila za novo življenje. 

24 V drugi dobi je bilo z menoj pri zadnji večerji dvanajst učencev. Zdaj vabim vse človeštvo, da se 

udeleži kruha Duha. Ponujam vam tudi mir svojega kraljestva, saj je v meni moč, da vam lahko ponudim 

te darove. Kdor mi želi slediti, je dobrodošel. Kdor pa je poklican od sveta in mu hoče služiti, bo moral, če 

bo enkrat poiskal mojo pot, z velikim trudom in bolečino nadoknaditi izgubljeni čas. 

25 Služite mi in vaša vest bo čista. Poleg tega vam bom dal vse, kar potrebujete za preživetje. Dokler 

ste zaposleni z opravljanjem svoje duhovne naloge, bodo moji angeli skrbeli za vaše imetje. 

26 Videl sem, kako se (notranje) pripravljate, in resnično, povem vam: dal vam bom svoje "telo" jesti 

in svojo "kri" piti. 

27 Duh je pripravljen preučevati nauke, ki sem vam jih dal v drugi dobi, in razlago, ki vam jo zdaj 

podajam. 

28 Tukaj glejte mizo, na kateri sta kruh življenja in vino milosti. Učenci me obkrožajo in v srcu se 

sprašujejo: "Čeprav je Oče z nami, zakaj se v njegovih besedah kaže žalost?" Toda med tistimi, ki tako 

sprašujejo, so tudi drugi, katerih misli sumijo, da jim bo Učitelj povedal nekaj težkega. To so tisti, ki se 

spominjajo, kako je Gospod namočil kruh v vino, da bi ga ponudil tistemu, ki ga je izdal. 

29 Ko je Jezus s svojimi učenci praznoval velikonočni obed po izročilu tistega ljudstva, jim je rekel: 

"Nekaj novega vam zdaj razodevam: vzemite od tega vina in jejte od tega kruha, ki sta moja kri in moje 

telo, in to delajte v moj spomin." 

30 Po Gospodovi smrti so se učenci spominjali njegove žrtve s pitjem vina in uživanjem kruha, ki sta 

bila simbola tistega, ki je iz ljubezni do človeštva dal vse. 

31 Skozi stoletja so si ljudje, razdeljeni v veroizpovedi, moje besede različno razlagali. 

32 Danes vam želim povedati, kaj sem občutil ob tisti uri, na tisti gostiji, kjer je bila vsaka Jezusova 

beseda in dejanje lekcija iz knjige globoke modrosti in neskončne ljubezni. Ko sem uporabljal kruh in 

vino, sem želel, da bi razumeli, da sta podobna ljubezni, ki je hrana in življenje duše, in ko sem vam rekel: 

"To delajte v moj spomin", je Učitelj rekel, da morate ljubiti bližnjega z ljubeznijo, podobno Jezusovi, in 

se darovati ljudem kot pravo hrano. 
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33 Jezus vam ni dal le svoje besede. Njegovi nauki in dela niso bili le prilike ali alegorije. Tako kot je 

svojim učencem v pouk s kruhom in vinom simboliziral svoje telo in kri, je naslednji dan pred očmi 

množice dal svoje telo in prelil vso svojo kri, da bi vsem ljudem dal jesti kruh večnega življenja, popolne 

ljubezni. 

34 Vsak obred, ki ga opravite s temi nauki, bo brezploden, če mojih naukov in zgledov ne boste 

uporabljali v svojem življenju. V tem je težava za vas, vendar je to tudi vaša zasluga. 

35 Jezus vas je učil usmiljenja, nežnosti in ljubezni; učil vas je, da iz srca odpustite svojim 

sovražnikom. Povedal vam je, da bežite od laži in ljubite resnico. Razglasil vam je, da morate vedno 

vračati zlo z dobrim, pa tudi dobro, ki ga prejmete. Naučil vas je spoštovanja do vseh vaših bližnjih in vam 

razkril, kako najti zdravje za telo in dušo ter kako s svojim življenjem spoštovati ime svojih staršev, da 

bodo tudi vas spoštovali vaši otroci. 

36 To so nekatere od zapovedi, ki jih mora upoštevati vsakdo, ki želi biti kristjan v resnici. 

37 Da bi ta nauk prižgal vero v srcih in da bi ga ljudje vzljubili, sem pri tem delal čudeže, in da bi bili 

ti čudeži čim bolj impresivni, sem jih delal na telesih bolnikov: Zdravil sem slepe, gluhe, neme, 

paralizirane, obsedene, gobavce in tudi mrtve sem obudil k življenju. 

38 Koliko čudežev ljubezni je Kristus storil med ljudmi! Njihova imena so se zapisala v zgodovino 

kot zgled za poučevanje prihodnjih generacij. 

39 Danes vam ponovno dajem svojo besedo; duhovna vsebina je enaka tisti, ki sem vam jo dal v drugi 

dobi. Z enako ljubeznijo govorim tudi vam. Še enkrat vam pokažem pot do Očeta. Učim vas z največjo 

nesebičnostjo. 

40 Danes ne simboliziram svojega telesa in krvi s kruhom in vinom, ne prihajam kot človek, da bi 

prelil svojo kri in vam dal svoje telo na križu. To je drugačen čas. Zdaj prihajam v duhu in vašemu duhu 

govorim o njegovem duhovnem poslanstvu, saj je zdaj sposoben razumeti prejšnje nauke in tudi nova 

razodetja. Trenutno pripravljam svoj tempelj v vašem srcu. 

41 Kot človek sem imel obliko, kot Bog je nimam. Glejte, v meni ni več telesnosti kot v moji resnici 

in ni več vina kot v moji ljubezni. 

42 Moj Duh, ki je vseprisoten, se čuti, ko ste pripravljeni. Iščite me in odstrl bom tančico mnogih 

skrivnosti z vašega duhovnega pogleda. Obrnil bom tvoje srce k dobremu, pokazal ti bom pot, po kateri 

moraš hoditi. 

43 Kako lahko še naprej mislite na kri in telo, saj je Sveti Duh tisti, ki prihaja k vam, saj prihajam 

samo zato, da razsvetlim vašega duha s svojo besedo, vas nahranim in pretresem vašo materialno naravo? 

44 Takrat me je poklical glas tvojega duha; zaradi tvojega notranjega vzpona, tvojega hrepenenja po 

svetlobi sem se ti približal. 

45 Kmalu bodo učenci spiritualizma širili ta nauk med ljudmi kot nauk, ki bo navdihoval ljudi, da se 

borijo za vzpon svojega duha. 

46 Ne oblikujte več sekt, združevati vas mora le odnos. Vaša vest vam bo povedala, kdaj ste zašli s 

poti. 

47 Od začetka časov sem vam dal en zakon. Označuje vam pot, ki je polna jasnosti, in sicer pot 

razvoja vaše duše. 

48 Takrat bom tudi jaz izdan, prodan in izročen. Ne poznate še načina, vendar odprite oči in delajte na 

sebi, da ne boste avtorji takšnih del. 

49 Kaj bo s tistim, ki je slišal moj klic, ki sem ga imenoval učenec, svet in njegova vest pa sta ga 

pozneje imenovala izdajalca? 

50 Spremljajte in odpuščajte drug drugemu, kajti moje odpuščanje zajema celotno vesolje. 

51 Tistega dne je tvoje srce utripalo z močjo, ker sem bil v njem jaz. 

52 Ljudje, ki slišijo mojo besedo: Odvrnite svoje misli od zemeljskih načrtov in se dvignite, da se bo 

vaš duh osvežil in se veselil v moji navzočnosti. Poskrbite za potrebne priprave, kajti trenutek je slovesen. 

Oče govori svojim otrokom, in če to počne s tolikšno ljubeznijo, zakaj ga otroci ne bi poslušali z vsem 

spoštovanjem, ki so ga sposobni? 

53 Vi, ki nosite glas, prenašajte moj nauk bolj s svojim duhom kot z ustnicami. 

54 Vi, "zlata peresa": zapišite mojo besedo bolj s svojo ljubeznijo kot s svojimi peresi. 
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55 Želim si, da bi to sporočilo ljudi prebudilo iz spanca. Hočem, da se ljudje, ko bodo iz vaših ust 

slišali moje nauke ali jih prebrali v vaših spisih, ganejo in trepetajo. 

56 Moje ljudstvo bo šlo naprej in širilo dobro novico ter oznanjalo moje sporočilo v tem času. Moje 

resnice ne boste dokazovali le z besedami, ampak z vsemi svojimi dejanji, tako da boste svoja življenja 

usmerjali k spoštovanju tega nauka. Vztrajali boste, da je ponovno utelešenje duha (z dušo)* ena od 

velikih resnic, ki bi jih človeštvo moralo poznati in vanje verjeti. Nekateri to sumijo, sprejemajo in 

verjamejo v to iz intuicije, kot nekaj, česar ne more manjkati v moji ljubeči pravičnosti do človeštva. Toda 

veliko bo tudi takih, ki vas bodo imenovali bogokletneže in lažnivce. Ne skrbite, enako se je zgodilo 

mojim apostolom, ko so oznanjali vstajenje od mrtvih, kot je učil Jezus. Duhovniki in sodniki so jih vrgli v 

ječo, ker so pridigali takšne nauke. Pozneje je svet sprejel to razodetje, čeprav vam lahko zagotovim, da ni 

mogel razumeti celotnega pomena tega nauka, zato je nujno, da pridem zdaj in vas poučim, da se 

"vstajenje mesa" lahko nanaša le na ponovno utelešenje duha, saj je to bistvo in razlog življenja - tisto, kar 

je v resnici večno. 
* Dopolnila v oklepajih v besedilu sta dodala tudi prevajalca. 

57 S kakšnim namenom naj bi vstala mrtva telesa, saj so bila le minljiva oblačila duše? 

58 Meso se pogrezne v zemljo in se z njo pomeša. Tam se očisti, preoblikuje in nenehno oživlja, 

medtem ko se duh še naprej razvija navzgor in se približuje popolnosti. Ko se vrne na zemljo, je to zanj 

vstajenje v človeško življenje in tudi vstajenje v povezavi z dušo za njegovo novo telesno lupino. Toda 

materialno ni neminljive narave, medtem ko je duhovno, zato vam še enkrat povem, da je vaš duh tisti, ki 

ga iščem, ki ga učim in ki ga želim imeti pri sebi. 

59 Takrat sem Nikodemu, ki me je v dobrem duhu poiskal, da bi govoril z menoj, rekel: "Kar je 

rojeno iz mesa, je meso, kar pa je rojeno iz Duha, je duh. Ne čudite se, ko vam rečem, da se je treba 

ponovno roditi." Kdo je razumel te besede? Z njimi sem vam želel povedati, da eno človeško življenje ni 

dovolj za razumevanje enega samega mojega nauka in da potrebujete veliko zemeljskih življenj, da bi 

razumeli učbenik, ki ga vsebuje to življenje. Zato je naloga mesa le, da služi kot opora duši na njeni poti 

po zemlji. 

60 Duša od telesa sprejema vtise, ki jih dobi v življenju. Bolj ko se povečujeta njegova občutljivost in 

zrelost, večji je pridelek za dušo. Telo je le orodje, oddajnik, podpora in oporni kamen. 

61 Življenje na tem svetu je nenehno poučevanje in odsev večnega življenja duše. Govorim o njegovi 

harmoniji, lepoti in popolnosti. 

62 To je še eno od mojih učenj, ljudje, a da bi ga bolje razumeli, se vanj poglobite bolj z duhom kot z 

umom. 

63 Svoje srce si pripravil, da pričakuje moj prihod. V njem sem vaš gost. 

64 Zavesa skrivnosti in tišine je raztrgana, že od tu vidiš žarke svetlobe kraljestva in slišiš glas 

svojega Očeta. Tvoja duša se je umila v očiščevalni vodi bolečine. Kdo med vami ni prelil solz? Kdo ni 

poznal grenkobe? 

65 Goreče hrepenite po miru in v svoji molitvi mi pravite: "Gospod, naj se končajo vojne na svetu in 

naj pride k nam mir tvojega kraljestva!" 

66 Začenjate čutiti nalogo, ki sem jo od začetka dal vašemu duhu. Vi ste ljudje, ki sem jih izbral, da 

jim spregovorim in zaupam nalogo, da ljudem na zemlji prinesejo mir in luč resnice. Tudi vi ste del tistega 

nehvaležnega ljudstva, ki me ni hotelo prepoznati v Kristusovi podobi. Drugi ljudje so me bolje prepoznali 

kot tisti, ki so trdili, da me pričakujejo. 

67 Zaradi svoje materializacije in nehvaležnosti ste prelili veliko solz, zato zdaj skrbite za mir in 

molite, da bi se ljudje med seboj ljubili. V tišini se sprašujete, kako je mogoče, da v Jezusu niste odkrili 

svojega Gospoda; kako je mogoče, da ste ga vlekli v žrtveno smrt in imeli moč in pogum, da ste ga videli 

umirati; kako je mogoče, da niste jokali zanj, ko je celo sonce skrilo svoje obličje, da bi ljudje razumeli 

svojo slepoto. Ne čudite se, da ste bili sposobni teh odklonov; tu sem v drugi manifestaciji in zelo možno 

je, da me nekateri spet zanikate. 

68 Na zemlji ni miru, niti v dneh, ki jih posvečate spominu na Gospodovo trpljenje, in prosim vas: 

Kako ste uporabili reinkarnacije, ki sem vam jih podelil? Kaj ste storili z življenji svojih bližnjih? Le 

pustili ste, da je čas minil, in svoja življenja in ideale ste uporabili na napačen način. Želeli ste biti 
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gospodarji, v resnici pa ste bili sužnji sveta in greha. Sanjaš o nesmrtnosti, a ne živiš v smeri večnosti, 

temveč v smeri smrti. Jaz, ki sem vstajenje in življenje, sem vas vedno znova obudil, da bi živeli resnično 

življenje. 

69 Resnično, povem vam, da bom ta bratomorni in sebični svet podvrgel sodbi in ga očistil, dokler ne 

bom videl ljubezni in svetlobe, ki se dvigata iz njega. Tudi tistim, ki danes vodijo svoje narode v pogubo, 

ki sejejo in širijo vse razvade, ki so ustvarili svoje kraljestvo krivic, bom dal ukaz, naj se borijo proti 

skušnjavam, naj odstranijo pokvarjenost in izruvajo drevo zla za korenino, da se popravijo. Ljudje, tudi vi 

boste pod to sodbo, ker ste napačno presodili Mojzesa, žrtvovali Jezusa, preganjali Elija in ubijali preroke, 

apostole in učence. 

70 Svetu ponujam mir, toda ponos narodov, ki so postali veliki, s svojo lažno močjo in lažnim sijajem 

zavrača vsak poziv vesti in se pusti voditi le svojim ambicioznim ciljem in sovraštvu. 

71 Človek se še vedno ne nagiba na stran dobrote, pravičnosti in razuma; še vedno se dviguje in 

obsoja svoje bližnje; še vedno verjame, da lahko vzpostavi pravičnost. Ali ne mislite, da bi se morali 

namesto sodnikov imenovati morilci in eksekutorji? 

72 Ljudje moči so pozabili, da je lastnik vsega življenja en sam, vendar jemljejo življenja svojih 

bližnjih, kot da bi jim pripadala. Množice kličejo po kruhu, pravici, zavetju, obleki. Pravičnost bom 

zagotovil jaz, ne ljudje ali njihovi nauki. 

73 Človek me je vedno želel videti kot sodnika, vendar mi nikoli ni mogel postaviti prestola kot 

svojemu kralju ali oltarja kot svojemu Bogu, temveč je lahko ustvaril le sodišče. Zato vam pravim, da s 

tega božanskega sodišča zdaj sodim vsako vaše delo. 

74 Ljudje so si v svojem ponosu želeli podrediti naravo in njene elemente, ne da bi se zavedali, da ti 

postanejo sodniki, ki kaznujejo človekovo aroganco in domišljavost. 

75 V tem času se bo uresničilo, kar so oznanjali preroki. Moja nova beseda bo dosegla filozofe in 

teologe, mnogi se ji bodo posmehovali, drugi bodo ogorčeni. Medtem ko se bo to dogajalo, bodo njihove 

osuple oči videle izpolnitev prerokb, ki sem vam jih zdaj oznanil. 

76 Učil sem vas le ljubiti dobroto, in če sem prišel zaradi tega, sem prišel zato, ker vem, da ste v svetu 

častili zlo, katerega moč je izhajala iz vaših nepopolnosti. 

77 Hočem vam govoriti na drugačen način - ne zato, da bi popravljal napake, ne zato, da bi vas grajal 

za napake, ampak zato, da bi vam dajal učne besede visoke modrosti in globokega razodetja. Toda to se ne 

bo zgodilo, dokler ne boste zunaj tega telesa, ki vas veže, in zunaj tega sveta, ki vas zapira. Ljudje, slišite 

moj glas, ne nasedajte v tej puščavi, spomnite se, da ste v prvi dobi dali svetu zgled vere, vztrajnosti in 

moči za vse čase, ko ste prečkali puščavo, polno preizkušenj, ovir in sovražnikov, dokler niste dosegli 

visokega cilja, za katerim ste si prizadevali: obljubljene dežele. 

78 Vzemite si ta primer za zgled, vzemite si zgled iz sebe, saj ste del tega ljudstva. Neprestano sem 

spodbujal vero svojih otrok in na koncu sem nagradil njihovo zvestobo. Resnično, povem vam: novo mano 

imam pripravljeno za vašega duha in v uri preizkušnje bo iz puščavske skale spet pritekla voda. 

79 S pesmimi in hvalnicami Jehovu si je množica olajšala svoje težavno popotovanje. V sedanjem 

času molitev in dobra dela poskrbijo, da ne boste čutili težav na poti. Že prečkate zadnjo puščavo. Bodite 

pogumni in verni, z deli ljubezni se povzpnite na vrh gore. 

80 Za tem svetom je domovina*, v katero boste vsi vstopili v duhu. Kdo tam nima ljubljene osebe? 

Kdo si ne želi ponovno videti nekoga, ki se ga spominja kot očeta, matere, brata, otroka, moža, žene ali 

prijatelja? 
* Glej opombo pod 145, 29 

81. Vaši današnji spomini, misli in molitve so klici, ki jih ta bitja slišijo v svojih domovih. Jutri vas bo 

spiritualizacija združila in povzročila, da boste vsi živeli v enem svetu in izpolnjevali zapoved, ki vam 

pravi: "Ljubite drug drugega. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 152  
1 To je dan spomina, ko se v različnih verskih skupnostih zberejo velike množice, željne Božje 

besede. Oglejte si, kako vsak od njih na drugačen način obeležuje Jezusov pasijon. 

2 To je dan spomina, ko se človekovo srce za kratek čas odvrne od zemeljskih užitkov in začuti, da 

se njegova usoda ne konča na tem svetu, ampak da mora kot Jezus prehoditi pot grenkobe v tem življenju, 

da bi se povzpel na Gospodovo desnico. 

3 Kako malo je tistih, ki lahko v svojem srcu podoživijo Učiteljevo trpljenje brez obredov in 

alegoričnih upodobitev! Duhovniki, ki me slišite s človeškim organom razumevanja, ne pričakujte, da bom 

to dramo ponovil v obliki čutnega prikaza. Dovolil vam bom, da se po svoji besedi spominjate del in 

naukov, ki sem vam jih dal v teh urah. Učenci so spet z menoj in rekel sem jim: "Bedite in molite, varujte 

se pasti skušnjav, ne pozabite, da je telo šibko. 

4 Če sem vam takrat rekel, da vam bom dal novo zapoved: "Ljubite se med seboj", vam danes 

pravim, da ta zapoved ostaja prva in zadnja. 

5 Svojim učencem v drugi dobi sem rekel: "Zelo kmalu me ne boste več videli, ker grem k Očetu. 

Toda kmalu bom spet med vami, ker vam bom poslal Tolažnika, Duha resnice." In tu sem, učenci tretjega 

obdobja, ki izpolnjujem svojo besedo in obljubo. 

6 Ko se je bližala ura in je bilo večerje konec, je Jezus svojim učencem dal še zadnja navodila. 

Odpravil se je v oljčni vrt, kjer je običajno molil, in rekel Očetu: "Gospod, če je mogoče, vzemi ta kelih od 

mene. A ne moja volja, ampak naj se zgodi tvoja." Tedaj je pristopil eden od mojih učencev, ki naj bi me 

izročil, v spremstvu množice, ki naj bi me prijela. Ko so vprašali: "Kdo je Jezus Nazarečan?" - Juda je 

pristopil k svojemu Učitelju in ga poljubil. Ko so videli Jezusovo mirno zbranost, sta v srcih teh ljudi 

zavladala strah in osuplost, zato so ponovno vprašali: "Kdo je Jezus?" Nato sem stopil k njim in jim rekel: 

"Tukaj sem, to sem jaz." Takrat se je začela moja strast. 

7 Privedli so me pred duhovnike, sodnike in vladarje. Zasliševali so me, mi sodili in me obtožili, da 

sem kršil Mojzesov zakon in želel ustvariti imperij, ki bi uničil cesarjevega. 

8 Koliko src, ki so še pred nekaj dnevi občudovala in blagoslavljala moja dela, jih je pozabilo, se 

izkazalo za nehvaležna in se pridružilo tistim, ki so me obrekovali. Vendar je bilo treba, da je bila ta žrtev 

zelo velika, da se ne bi nikoli izbrisala iz človeških src. 

9 Svet in vi kot njegov del ste me videli obrekovanega, zasmehovanega in ponižanega, kot ne bi 

mogel biti nihče. Vendar sem potrpežljivo izpraznil čašo, ki si mi jo dal piti. Korak za korakom sem 

uresničevala svojo usodo ljubezni med ljudmi in se podarila vsem svojim otrokom. 

10 Blagor tistim, ki so verjeli v svojega Boga, čeprav so ga doživeli okrvavljenega in zadihanega. 

11 Vendar me je čakalo še nekaj težjega: umreti pribit na les med dvema razbojnikoma. Toda tako je 

bilo zapisano in tako se je moralo uresničiti, da bi me prepoznali kot resničnega Mesijo. 

12 Ko sem z višine križa pogledal na množico ljudi, sem zagledal Marijo in ji rekel, sklicujoč se na 

Janeza: "Mati, to je tvoj Sin," in Janezu: "Sin, to je tvoja Mati. 

13 Janez je bil edini v tisti uri, ki je razumel pomen naslednjega stavka, kajti množica je bila tako 

slepa, da so, ko sem rekel: "Žejen sem", mislili, da gre za telesno žejo, in mi dali žolč in kis, medtem ko je 

bil moj duh žejen ljubezni. 

14 Dva hudodelca sta se poleg mene prav tako spopadla s smrtjo, toda medtem ko je eden bogokletel 

in se vrgel v pogubo, se je drugi pustil razsvetliti luči vere, in čeprav je videl svojega Boga pribitega na 

sramotno križno gred in blizu smrti, je verjel v njegovo božanskost in mu rekel: "Ko boš v nebeškem 

kraljestvu, se spomni name," na kar sem, gnan od tako velike vere, odgovoril: "Resnično, povem ti, še 

danes boš z menoj v raju." 

15 Nihče ne ve, kakšne nevihte so v tisti uri divjale v Jezusovem srcu. Sproščene sile narave so bile le 

slab odsev tega, kar se je dogajalo v samoti tega človeka, in bolečina božanskega Duha je bila tako velika 

in resnična, da je telo, ki se je za trenutek počutilo šibko, zavpilo: "Moj Bog, moj Bog, zakaj si me 

zapustil?" 

16 Kakor sem učil ljudi živeti, sem jih učil tudi umreti, odpustil in blagoslovil celo tiste, ki so me 

žalili in mučili, ko sem rekel Očetu: "Odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo." 
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17 In ko je Duh zapustil ta svet, je rekel: "Oče, v tvoje roke izročam svojega Duha." Popoln zgled 

poučevanja je bil dosežen, kot Bog in kot človek sem govoril. 

18 Vendar sem tu, ljudje, kot sem vam obljubil. Ne prihajam v telesu, to je v mesu, ampak v luči, in 

pravim vam: Minil je čas, ko sem moral svoje seme zalivati s krvjo, da sem ga lahko posejal; toda kako 

zelo se morate namesto tega očistiti in pripraviti. 

19 Navdihnjeni z lučjo Svetega Duha boste korak za korakom sejali ta nauk, da ga bodo slišali "gluhi" 

in videli "slepi". Tako kot Mojster boste deležni posmeha, obrekovanja in ponižanja, celo sorodniki se 

vam bodo posmehovali, vendar ne boste oslabeli. Takoj se boste namreč spomnili, da Sin Najvišjega, ki je 

bil vsa moč in modrost, ni bežal pred preizkušnjami ljudi, da bi jim po njih pričeval o svoji resnici. 

20 Zato vam vedno znova ponavljam: Iz moje Besede črpajte duhovno in moralno moč za svoj 

življenjski boj, kajti kdor je močan v duhu, bo takšen tudi v zemeljskih stvareh. Prav tako vam lahko 

povem, da boste včasih šli celo tako daleč, da se boste žrtvovali za smrt, kot sem vas učil po Jezusu v 

drugi dobi. 

21 Pazite in molite, ljudje, ne le zaradi materialnih nevarnosti, ampak tudi zaradi pasti, ki jih vaše oči 

ne morejo zaznati - tistih, ki prihajajo od nevidnih bitij. 

22 Velike legije zmedenih duš bijejo vojno z ljudmi, izkoriščajo njihovo nevednost, otopelost in 

pomanjkanje duhovnega uvida, ljudje pa niso pripravili orožja ljubezni, da bi se zaščitili pred njihovimi 

napadi, zato so v tem boju videti kot nezaščitena bitja. 

23 Moj duhovni nauk je moral priti k vam, da bi vas naučil, kako se opremiti za zmago v tej bitki. 

24 Iz tega nevidnega sveta, ki živi in tke v vašem svetu, izhajajo vplivi, ki prizadenejo ljudi, bodisi v 

njihovih mislih, čustvih ali volji, in iz njih naredijo predane služabnike, sužnje, orodja, žrtve. Duhovne 

manifestacije se pojavljajo povsod, a zemeljski ljudje še vedno nočejo zaznati, kaj obdaja njihovega duha. 

25 Treba je začeti bitko, uničiti temo, da bi se, ko bo v ljudeh zasijala luč, vsi združili v pristno 

občestvo in z molitvijo zmagali v boju proti silam, ki so jih tako dolgo obvladovale. 

26 Ljudje in narodi so podlegli moči teh vplivov, ne da bi to človeštvo opazilo. Redke in neznane 

bolezni, ki jih povzročajo, so spravile ljudi v stisko in zmedle znanstvenike. 

27 Koliko nesoglasij, zmede in bolečine si je človek nakopal sam. Odsotnost molitve, morale in 

duhovnosti je pritegnila nečista in motena bitja. In kaj lahko pričakujemo od tistih, ki so osamljeni, brez 

luči in brez opreme? 

28 Obstajajo tisti, ki ste jih prevarali in zatirali, ki ste jih vznemirjali in poniževali. Lahko vam 

pošljejo le zmedo in temo, lahko se vam le maščujejo in vam le očitajo. 

29 Zdaj me imenujte samo čarovnik in čarovnik, ker vam razkrivam te stvari, čeprav jih nisem 

povzročil jaz, ampak vi. Vse vas želim rešiti teme, bolečine in (duhovne) smrti, saj sem luč, ki sije pred 

ljudmi in pred legijami zmedenih duš. Kateri od njih me bo prvi prepoznal? 

30 Ko sem v drugi dobi osvobodil obsedenega človeka, so tisti, ki so to videli, rekli, da je Jezus 

sklenil pakt z duhom zla. Toda duh, ki je mučil tistega človeka, je spregovoril z menoj in rekel: "Vem, kdo 

si: Sveti Božji. 

31 A bili so tudi taki, ki so začudeni nad temi deli rekli: "S kakšno oblastjo in močjo zapoveduje 

nečistim bitjem in ga ta ubogajo?" Niso vedeli, da je ta dar Duha v vseh ljudeh in da vsi nosite to orožje s 

seboj. Pozneje so moji učenci ponovili dela svojega Učitelja in dokazali, da je Kristus prišel poučevat 

ljudi; ne le zato, da bi pokazal svojo moč, ampak da bi ljudem razkril duhovne darove in oblast, ki jo 

imajo vsi. 

32 Molite, vam je dejal Mojster, molitev daje sijaj orožju ljubezni, s katerim boste pridobili mir za 

človeštvo. Zaradi njega se prebudijo duhovni darovi, duša postane jasnovidna, oko razločevalno in srce 

občutljivo. 

33 Ljudje, učil sem vas, da se osvobodite nevidnih pasti in se pred njimi branite, da se ozdravite 

čudnih bolezni in se osvobodite zlih vplivov. Toda resnično vam povem - kot sem vam že razkril -, da 

lahko te preizkušnje preživite le z molitvijo in krepostjo. Če boste to nadomestili z drugimi ukrepi, boste 

postali žrtve teh vplivov in namesto da bi svojo pot osvetlili, boste povečali temo. Potem vas bo svet 

upravičeno imenoval čarovniki in čarovnice, medtem ko sem vam dal dragocen dar, da bi vsem potrebnim 

dušam prinesli svetlobo in mir. 
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34 Kdaj boste lahko ta svet teme, trpljenja in odklonov spremenili v svet miru? Kdaj boste lahko 

pritegnili k sebi svetlobo visokih duhovnih sfer, da boste lahko prišli v harmonijo z vsemi soljudmi v 

domu, ki sem vam ga namenil? 

35 Zaradi navodil, ki sem vam jih dal v svoji besedi, so se med vami zgodili pravi čudeži. Duše se 

prebujajo v nov dan, srca bijejo z upanjem. Tisti, ki niso mogli videti resnice, ker jim je nevednost kot 

preveza zakrivala duhovne oči, zdaj vidijo in se čudijo. Tisti, ki so telesno (in duševno) bolni, bodo 

ozdraveli, če bodo v svoje bitje, v svoje srce sprejeli bistvo mojih besed. 

36 Potem iz najglobljega, najčistejšega dela tega ljudstva priteče zahvalna molitev za dela, ki jih 

opravljam na njih, in pravi mi: "Hvala ti, Gospod, ker si nas imel za vredne teh čudežev, ki se dogajajo v 

nas." 

37 Ko se ti moški in ženske dvignejo, okrepljeni z mojo besedo ljubezni, tolažbe in modrosti, so 

poiskali sočloveka in na svoji poti naredili čudeže, pogosto ne da bi se tega zavedali. 

38 S svojo vero ozdravljajo srca, s svojim pričevanjem razblinjajo temo in prebujajo tiste, ki so bili 

ravnodušni. S svojo intuicijo rešujejo življenjske težave, s svojo močjo pa so sposobni vzdržati 

preizkušnje. Njihove roke se naučijo "maziliti" bolnike, njihov um najde način, kako razumeti mojo 

Besedo in se je veseliti; njihove molitve jim pomagajo razviti duhovne darove, ki so bili v mirovanju, in 

tako korak za korakom napredujejo, da njihov Gospod zasije njihovo pot s čudeži. 

39 Mesta, kjer se je moja beseda razodela, so se razmnožila in vsako od njih je kot šola resničnega 

znanja, kjer se zbirajo ljudje, ki so moji učenci in z veseljem prihajajo, da bi se naučili nove lekcije. 

40 Če bi vsaka od teh skupnosti pričevala o vseh koristih, ki jih je prejela od mojega usmiljenja, 

pričevanje o teh čudežih ne bi imelo konca. In če bi morali v knjigi zbrati vse, kar sem izrekel od prve do 

zadnje besede prek vseh mojih glasnikov, tega dela ne bi mogli opraviti. 

41 Toda po posredovanju svojega ljudstva bom človeštvu poslal knjigo, ki bo vsebovala bistvo moje 

besede in pričevanje o delih, ki sem jih opravil med vami. Ne bojte se prevzeti tega poslanstva, saj vas 

bom navdihnil, da v tej knjigi zapišete nauke, ki so nepogrešljivi. 

42 Ali mislite, da je vse, kar so zapisali moji apostoli druge dobe, vse, kar sem govoril na zemlji? 

Resnično, povem vam: Ne. Pomislite, kaj je rekel moj učenec Janez: "Dela, ki jih je Jezus storil, so tako 

številna, da mislim, da svet ne bi mogel zajeti knjig, ki bi jih bilo treba napisati zanje. 

43 Glejte, učenci, tudi njim sem v trenutku pisanja navdihnil in priklical v spomin le tisto, kar je bilo 

nujno potrebno, da se ohrani kot oporoka in pričevanje za prihodnje rodove. 

44 V tej dobi sem dal novo življenje svoji besedi med tistimi, ki so umrli za življenje milosti. Tako 

vas imenujem, ker imate v sebi duha, ki se ni znal hraniti s Kruhom življenja in zato ni razumel, da 

pripada večnosti. 

45 Spoznal sem plodnost Besede, ki sem jo svetu izročil v drugi dobi, in ugotovil, da zlo še naprej 

cveti in med ljudmi širi svoje grenke sadove. Iščem sled, ki naj bi jo moja žrtvovana smrt pustila v srcu 

človeka, vendar odkrivam kri, ki so jo ljudje prelili v bratomornih vojnah - grešna kri pri nekaterih, 

nedolžna pri drugih. Vedno mi govori o sovražnostih, nizkih strasteh, duhovni temi in smrti. 

46 To je svet, s katerim se morate soočiti, o ljudje. Toda ne bojte se, kajti duh ljudi se je zelo razvil, in 

če znate svetovati z besedami, ki prihajajo iz srca, kot sem vas učil, boste videli, kako se bodo njihove oči 

odprle za svetlobo in bodo k vam iztegnili roke v ljubezni in usmiljenju. 

47 Ljudje, sedanji čas je treba nameniti pripravi in razmisleku, kajti če ga ne boste izkoristili zdaj, 

vam bo še vedno žal. 

48 Veliko morate delati na sebi, da boste pripravljeni iti naprej in oznanjati mojo besedo. Doseči 

moraš popolno prenovo celotnega svojega življenja, da bo tisti, ki bo slišal nauk, ki ga boš oznanjal, 

pogledal na tvoj dom ali šel po tvojih stopinjah, da bi te izsledil, v tvojih delih našel samo čistost in 

resnico. 

49 Če imate željo svetu pokazati veličino nauka, ki sem vas ga učil v tem času, ne pozabite, da morate 

najprej postati kot čista ogledala, ki lahko odražajo Mojo svetlobo. Ne zaupajte vedno v zgovornost 

svojega govora ali v večjo ali manjšo sposobnost svoje besede. Resnično vam povem, da tudi najlepše 

besede ne bodo dosegle moči prepričevanja, ki jo ima dobro delo, pa naj bo še tako neopazno. 
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50 Preljubi ljudje, to je "tretji dan", ko med "mrtve" prinašam svojo besedo v novo življenje. To je 

tretjič, ko se na duhoven način pojavim pred svetom, da bi mu rekel: "Tukaj je isti Kristus, ki ste ga videli 

umreti na križu in ki vam govori zdaj, saj živi in bo živel in bo vedno." 

51 Nasprotno pa vidim, da imajo ljudje v svojih telesih mrtvo srce glede vere, ljubezni in luči, čeprav 

trdijo, da v svojih verskih skupnostih oznanjajo resnico. Mislijo, da so si zagotovili odrešenje, ko molijo v 

svojih cerkvah in se udeležujejo njihovih obredov. Toda povem vam, da se mora svet naučiti, da bo 

odrešitev dosegel le z opravljanjem del ljubezni in usmiljenja. 

52 Zbirni prostori so le šola. Verske skupnosti se ne bi smele omejiti na razlago zakona, ampak bi 

morale poskrbeti, da bi človeštvo razumelo, da je življenje pot, na kateri je treba z uresničevanjem mojega 

nauka o ljubezni uporabljati to, kar smo se naučili iz božjega zakona. 

53 Kdor le posluša nauk, se zadovolji s tem, da prisluhne lekciji, nauku, in tako verjame, da je že 

izpolnil svojo dolžnost, je v veliki zmoti, kajti če se je naučil lekcije, ki mu je bila razodeta, in je ni 

uresničil, ni bil pravičen ne do svojega Učitelja ne do soljudi ne do sebe. Takrat je bil le učenec, ki je 

mislil, da je razumel nauk, pri tem pa je pozabil na najpomembnejši del nauka: ljubezen, odpuščanje, 

sočutje, potrpežljivost, vero in vse dobro, kar vsebuje božanski nauk in kar mu svetuje uresničevati. 

54 Preljubi ljudje, naučite se biti "zadnji", da boste v mojih očeh prvi. Hočem, da ste ponižnega srca, 

preprosti in krepostni. Ne pustite se zapeljati lažnim slaviščem zemlje, ki duha le zapeljejo s prave poti ali 

mu preprečijo nadaljnji napredek in s tem zapravljajo dragoceni čas njegovega duhovnega napredka. 

Vedno iščite mesto, kjer ste lahko koristni, in ga imejte raje kot tisto, ki se vam zdi bolj prestižno. 

55 Ne bodite nečimrni in lahkomiselni; ne ljubite častnih mest, kot so to počeli farizeji, da bi se 

razkazovali pred ljudmi, da bi jim izkazovali čast. 

56 Resnično vzvišen duh se ne omadežuje s takšno nizkotnostjo, saj ga odbijata hvalisanje in laskanje. 

Kdor izpolnjuje Božji zakon in ga uresničuje v duhovnem in človeškem življenju, mu mir, ki ga prejme od 

svojega Gospoda po vsakem svojem delu, popolnoma zadostuje. 

57 Želja po višjem položaju, občudujočih pogledih in laskanju pomeni ljubiti sebe bolj kot koga 

drugega, to pa je zelo daleč od izpolnjevanja Božjega zakona. 

58 Ali vam nisem rekel: Boga boste ljubili bolj kot vse ustvarjene stvari? To je pomen prve zapovedi. 

Ali vam nisem rekel: Ljubite svoje bližnje kot brate in sestre? To je druga stvar, ki jo morate storiti. 

Zavedajte se, da mora biti ljubezen do sebe na zadnjem in nikoli na prvem mestu. 

59 Zato sem farizeje, ki so trdili, da so najbolj goreči v služenju Bogu, a so si vedno prizadevali biti 

prvi v sinagogi, uživali v čaščenju ljudstva in skrbeli, da so svoje telo vedno oblekli v lepa praznična 

oblačila, da bi med ljudmi skrili vso svojo hudobijo, imenoval hinavci. 

60 Ne želim vas imenovati hinavcev. Če se ne čutiš čistega, bodi vsaj zadržan in ne razkazuj čistosti, 

kajti zelo žalostno bi bilo, če bi nekdo, ki že verjame v tvojo modrost in krepost, odkril resnico in videl, da 

je bilo tvoje pričevanje lažno. 

61 Iskrenost in resnica se morata vedno izražati v vaših dejanjih. 

62 V vašem življenju naj vedno vlada ponižnost, vas prosi Mojster. 

63 Takrat boste izkusili, kako se bo v vašem srcu naselila prava krepost. Opazili boste, kdaj je vaša 

desna roka opravila dobro delo, leva pa tega sploh ni opazila. 

64 Povejte svetu, da ni treba, da se Kristus rodi in umre v vsaki generaciji, da bi bili odrešeni; povejte, 

da je moja beseda druge dobe še vedno živa in se dotika vseh duš ter kliče srce vsake generacije. 

65 Svoje novo sporočilo vam podajam zato, da bi vam olajšalo razumevanje vseh prejšnjih razodetij. 

66 Vrnil sem se k ljudem, da bi jim pomagal v trenutnih preizkušnjah. Mojster vam pravi: Ne 

vznemirjajte se, ko boste spoznali znamenja moje nove manifestacije, temveč se veselite, ker sem vam 

dovolil, da ste neposredno priča tem naukom. 

67 Kakor sem se po žrtveni smrti v drugem času v duhu prikazal Magdaleni in je presenečeno in 

hkrati polno veselja vzkliknila: "Gospod, hvaljen in poveličan bodi na veke!", tako sem se zdaj prikazal 

vam, ko ste verjeli, da je Mojster odsoten ali ravnodušen do vašega trpljenja, in ste me po svojem 

presenečenju blagoslovili. V svojem duhu ste sprejeli mojo luč, in ko ste prejeli tako veliko milost, ste se 

spomnili svojih soljudi in se zavzeli zanje, rekoč: "Imam srečo, da slišim tvojo besedo, medtem ko drugi 

ne poznajo teh naukov!" Toda Mojster vam pravi: Svojega Duha sem na mnoge načine razkril vsem 
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narodom. Tisti, ki so se notranje pripravili, se zavedajo, da živijo v času milosti in pravičnosti, in čutijo 

mojo navzočnost. 

68 Kakor sem odpustil Magdaleni, odpuščam tudi vam vsem, vendar želim, da se naredite vredne 

mene kot ona. 

69 Koliko zgledov poučevanja, vrednih zgleda, lahko zberete od svojih bratov in sester iz drugih 

obdobij! Njihovo delo je kot odprta knjiga. Toda vi - ali ne želite, da vaše delo ostane zapisano kot zgled? 

Pred vaše potomce bom postavil tista vaša dela, ki se mi bodo zdela vredna. Danes, ko živite v 

materialnem telesu, ne boste poželi ne slave ne spoštovanja. Bodite ponižni in pustite drugim, da presodijo 

vaša dela. 

70 Pri velikem delu, ki te čaka, ti bom v pomoč kot Simon iz Cirene. 

71 Moj nauk bo povzročil velike pretrese v svetu, prišlo bo do velikih sprememb v navadah in idejah, 

tudi v naravi se bo nekaj spremenilo. Vse to bo pomenilo začetek nove dobe za človeštvo in duhovi, ki jih 

bom kmalu poslal na zemljo, bodo govorili o vseh teh prerokbah. Razlagali bodo mojo besedo in razlagali 

dela, da bi pomagali pri obnovi in vzponu tega sveta. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 153  
1 Ponovno se med vami pojavi Mojster, da bi vam podal svoj nauk o Tretjem času. 

2 Resnično, povem vam, da vas bo vaša vera v moje razodevanje prek človeškega razuma podpirala 

v preizkušnjah vašega življenja, saj vas bo moja beseda spremljala povsod. Ne bodite kot tisti, ki so me 

poslušali skupaj z vami in ki so, naveličani poslušanja, odšli, ne da bi se zavedali dediščine, ki so jo nosili 

v sebi. 

3 Prišel bo trenutek, ko boste morali odgovarjati za vse, kar sem vam zaupal. 

4 S svojo vztrajnostjo izkazujete voljo in željo, da bi sledili moji sledi. Vidim, kako ljubezen, ki je 

obstajala v vaših srcih do moje Božanskosti, raste z vašim (duhovnim) dvigom in prakticiranjem 

dobrodelnosti. 

5 Jaz sem Očetova ljubezen, ki govori vašemu duhu in ga napolnjuje z mirom. Moja beseda vas 

očiščuje, ker doseže najgloblji del vašega bitja. Pomeni odrešenje, ker vas odvrne od slabih poti in vam 

ponudi pot resnice, in ko me poslušate, vas navdušuje, tako da vsi tvorite eno srce in eno voljo. 

6 Govorim vsemu človeštvu in grešnika, ki se trmasto oklepa svojih vrlin, kličem k obnovi, saj imam 

tudi zanj mesto v vrstah svojih vojakov. 

7 Moja večna in univerzalna beseda je omejena, ko jo glasnik počloveči, vendar nikoli ne izgubi 

popolnosti svojega pomena. Moja beseda ne boli in ne kaznuje. Zakaj mislite, da kaznujem, če je človek 

tisti, ki mu pot posuje s trnjem, da bi potem hodil po njem? 

8 Zavedajte se, da vse, kar obstaja, živi v okviru zakona in da tistega, ki se oddalji od prave poti in 

ne spoštuje zapovedi, ki vas vodijo, bo zakon takoj obsodil, da bo spoznal svojo zmoto. 

9 Za nekaj trenutkov opazujte vesolje, ki vas obdaja, in občudovali boste harmonijo, poslušnost in 

natančnost, s katero vsa področja in bitja izpolnjujejo svojo usodo. Ali mislite, da bi bilo moje delo 

popolno, tudi če vse ustvarjeno ne bi spoštovalo niti enega zakona? - Vi, ki ste moja mojstrovina, ste bili 

obdarjeni s svobodno izbiro, voljo, inteligenco in vsemi sposobnostmi, ki so lastne duhu, da bi z 

zaslugami, ki jih pridobite z razvojem svojih kreposti, dosegli duhovno popolnost, v kateri boste doživeli 

mir in srečo ter našli polno svetlobo, ki sem jo pripravil za vas, da bi dosegli obljubljeno deželo. 

10 Pot, ki vodi na Očetovo desnico, je tako ozka in ravna, da je On sam v Kristusu postal človek, da 

bi človeškemu duhu z znamenji svoje žrtvovane smrti in prelite krvi začrtal pot k popolnosti. 

11 Te poti, ki je zakon ljubezni, ne bodo ugasnile človeške ideje, kajti za vsakega duha pride čas 

odrešitve, ki jo najde le v Bogu. 

12 Danes me poslušate, jutri, ko se ne bom več oglašal na enak način, pa mi boste sledili po poteh 

sveta in me imeli za zgled. Če vas bo takrat doletel trenutek slabosti, vas bo moja beseda presenetila na 

poti in v spominu na moje navodilo ljubezni boste našli odrešitev in nadaljevali svoje poslanstvo ljubiti 

sočloveka. 

13 V tem času sem prišel k vam nedotakljivo in nevidno, vi pa ste me zaznali le s svojo duhovno 

občutljivostjo. Tako sem preizkusil vašo vero. Podelil sem vam mnoge manifestacije, s katerimi ste 

okrepili svojo vero. Vaše duhovne oči so se odprle in vaši čuti se zdaj prebujajo, da bi me dojeli in nato 

pričevali o meni. 

14 Tudi če tvoje ustnice ne govorijo moje resnice, tudi če tvoje srce še vedno dvomi - duh me ljubi in 

verjame. Želi me doseči in v svoji molitvi me prosi za luč, da bi prepričala "meso", ter za moč in 

potrpežljivost, da bi ga premagala. Med duhom in telesom še ni dogovora, zato vas je pogosto premagala 

samovolja slednjega in ste mu dali v službo svoje sposobnosti in voljo. Zato sem danes prišel, da bi 

nahranil duha, ga okrepil in mu vrnil njegovo dediščino. 

15 Vedno sem iskal duha in mu govoril o večnem življenju, ki je njegov cilj. Pripada mi, zato ga 

zahtevam zase. Postavil sem ga na pot razvoja in pokore, saj je bila moja volja, da se razvije navzgor in se 

izpopolni po zaslugah. Življenjska doba karoserije je kratka. Ko izpolni svojo nalogo, se mi pokloni in duh 

nadaljuje svojo pot, ne da bi se ustavil. 

16 Danes je čas največjega zadoščenja za dušo. Moja presoja je odprta in dela vsakega od nas so 

postavljena na lestvico. Čeprav je ta sodba za duše težka in žalostna, jim je blizu Oče, ki je bolj ljubeč Oče 

kot sodnik. Obdaja vas tudi ljubezen Marije, vaše zagovornice. 



U 153 

69 

17 Moji otroci me pričakujejo sredi kaosa, v katerem živijo danes. Ker vedo, da prihajam, so 

prestrašeni, ker so kršili moj zakon; ko sem se jim približal in jih vprašal, ali me poznajo, so odgovorili: 

"Gospod, pozabil sem na tvoje zapovedi, zapadel sem v materializem in sem zmeden. Toda danes, ko me 

kliče tvoj glas, bom popravil svoja pota in se pustil voditi tvoji luči." 

18 In ko sem prišel k vam, ki ste izvoljeno ljudstvo, in vas prosil, da me sprejmete medse, je vaš duh 

takoj odgovoril: "Oblikujte in izpopolnjujte naše bitje po vaših navodilih." Toda medtem ko duh pozna 

svojo usodo in jo sprejema, se telo temu upira in med njima se začne boj, v katerem morate pridobiti 

potrebne zasluge za odrešitev. 

19 Že dolgo nazaj sem vam napovedal dogodke, ki ste jih videli, da so se uresničili. Rekel sem vam: 

Spremljajte in molite, kajti dan, ko se bodo sprožile vojne in druge nesreče, je blizu. Toda vaše neverno 

srce mi je reklo: "Oče, ali je mogoče, da dopuščaš vojno med nami, saj si pokazal svojo ljubezen, dobroto 

in odpuščanje?" - Ko sem vam naznanil te dogodke, sem to storil zato, da bi se pripravili in molili za vse 

človeštvo, da bi odslej živeli notranje življenje in pokoro, da bi vzpostavili mir v svoji družini in 

uresničevali moj nauk. Prosil sem vas, da vse to storite, da bo bolečina manjša. Nisem vam hotel reči, da 

boste na ta način preprečili, kar je zapisano, ampak sem vam ponudil, da boste posredniki med svetom in 

mojim Duhom. 

20 Vse, kar je bilo napovedano, se je uresničilo leta 1939: močni narodi so si podredili šibke, drugi, še 

močnejši, so se združili in napadli prve, vojna se je širila, uničevala vse na svoji poti in sevala bolečino. - 

Molitev nekaterih mojih učencev je bila: "Gospod, upamo, da se ta beseda ne bo uresničila." Drugi so 

čakali, da se zgodijo dogodki, da bi verjeli. Toda moja beseda se je uresničila in danes me sprašujete, ali je 

nevarnosti konec. Toda povem vam, da je mir, ki ga doživljate danes, le navidezni mir in da je to, kar se je 

zgodilo do zdaj, le začetek trpljenja, ki bo prizadelo svet. 

21 Še vedno ste krhki, moji učenci, saj kljub temu, da imate mojo besedo, še vedno dvomite. Duh 

mojega Očeta pričakuje ponovno rojstvo človeštva. Vsak od vas naj bo učitelj tega pouka v krogu svoje 

družine, da boste, ko pride dan obiska, pripravljeni in močni. Poglej trmasta srca, ki te obkrožajo in te 

silijo v jok, da mi v svojem trpljenju rečeš: "Zakaj me preizkušaš sredi mojih ljubljenih zaradi tvojega 

nauka?" Jaz pa ti pravim: Tisti tvoj brat, ki ni razumel tvojega ideala, se bo zaradi tvoje potrpežljivosti in 

usmiljenja spremenil in bo odslej tvoj najboljši prijatelj in zaupnik. 

22 Že se bližajo tisti, ki bodo slišali moje zadnje besede. V kratkem času bodo razumeli duhovno 

vsebino mojega učenja. Zagotovite jim najboljši prostor, zdravite jih in jih ne ustavljajte na njihovi poti 

razvoja. Ko vidite, da se njihovi duhovni darovi hitro razvijajo, jim dovolite, da napredujejo, potem vam 

bo njihova roka pomagala nositi križ in vsi boste napredovali. 

23 O ljubljeni Izrael, v katerega sem vedno znova vlival svojo besedo, še vedno nisi razumel, kako 

zelo te ljubim! Kolikokrat ste bili ganjeni, ko ste slišali mojo besedo, in ko ste prejeli moje čudeže, ste mi 

obljubili, da mi boste sledili do konca. Bodite blagoslovljeni. Zaupajte svojemu Očetu, ki vedno bdi nad 

vami. Ne živite v svetu popolnega miru, vendar vam bo v njem uspelo uzreti kraljestvo, obljubljeno 

vašemu duhu. Moja ljubezen je z vami. Želite si me kot Očeta in ne kot sodnika. Ne želite stati pred mojim 

sodnim stolom. Pripravite svojo dušo, da bo, ko pridete k meni, v vas mir in zadovoljstvo ter veselje v 

mojem Duhu. 

24 Vedno sem se razodeval kot Oče. Na začetku sveta sem duhovno govoril ljudem, pogosto so me 

videli, kako se spuščam, da bi jim svetoval ali jih popravil. Govoril sem Adamu in on me je ponižno 

poslušal. Bil sem z Abelom in kakšen blagoslov sem našel v tem bitju. Toda približal sem se tudi Kajnu, 

saj ljubim vse, pravične in grešnike. Poslal sem velike duhove, ki so prinesli mojo svetlobo, da bi učili in 

razkrili Zakon in božanske zapovedi. Toda le redki so bili pripravljeni prebuditi svojega duha in prisluhniti 

glasu svoje vesti. Nekateri so se pokesali, ko so grešili, drugi pa so obrnili hrbet strogemu in 

nepopustljivemu Jehovovemu zakonu. Toda moj zakon je bil v vseh njih, in čeprav jih je razsvetljevala 

moja luč, sem videl, da je bilo grešnikov več, da se je zlo povečalo in resno škodovalo dušam. Nato sem 

dovolil, da se je zgodilo veliko očiščenje. Preživela sta le Noe in njegova družina, ki sta bila seme, začetek 

novega sveta. S pravičnim človekom sem sklenil zavezo in pojavila se je mavrica miru, znamenje zaveze. 

25 Kmalu so potomci teh ljudi spet podlegli skušnjavi. Srca, ki so prejela dediščino ljubezni, so 

postala brezčutna in trda. Za njihovo odrešenje je bil potreben nazoren zgled. Nato je Kristus postal človek 
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in prebival med njimi. Jedel je vaš kruh, doživljal in trpel stiske vašega življenja. Delal je čudeže, da bi se 

razkril, učil vas je prave poti. Živeli ste v njegovi bližini in videli, kako hodi po svetu. A ko je prišel konec 

njegovega poslanstva, so bili le redki pripravljeni videti njegov vnebohod, razumeti njegovo požrtvovalno 

smrt in brez oklevanja slediti poti, ki jo je začrtala njegova kri ljubezni in odpuščanja. 

26 Danes prihajam drugič kot mojster. Moj pogled išče tiste, ki mi morajo slediti, tiste, ki se morajo 

usposobiti, da bodo svetu govorili o mojem prihodu kot Duha tolažbe. Z bolečino pa gledam nežna in 

nedolžna srca, ki so otrdela. Toliko solz je teklo, da so njihovi izviri, oči ljudi, presahnili. Ni več ljubezni 

do mene in sočutja ljudi drug do drugega in moj duh Oče trpi zaradi človeštva. Moj pogled se ustavi na 

vsakem srcu, a sprejemam le bolečino, ki ste jo poželi v tem času. 

27 Mojster vam pravi: Niste razumeli, kako uporabljati darove, ki sem vam jih podelil. Toda prišel bo 

čas, ko boste bolje razumeli to navodilo in se mi boste počutili zelo blizu ter se mi zahvalili. 

28 Molite, opazujte in prosite za svet. Ko nastopi čas boja, vstani in širi mojo luč, spodbujaj in tolaži, 

odstranjuj bolezni, delaj čudeže, da boš na koncu svoje poti prišel k meni poln zaslug in se v miru pojavil 

pred mojim sodnim stolom. 

29 Kdaj pa se bo to ljudstvo zavedlo duhovnega poslanstva, ki ga ima do drugih ljudstev na zemlji? 

30 Povedal sem vam, da ne smete želeti biti več kot kdor koli drug, niti ne smete trditi, da ste nad 

drugimi. Vendar je vaša usoda velika in tudi narod, ki vam nudi svojo zaščito, mora izpolniti svoj del tega 

dela. 

31 Učil sem vas, da bi lahko delili veselo novico s svojimi soljudmi, in ko bo pravi čas, ponesli moje 

sporočilo drugim narodom. Vendar še vedno vidim, da spiš in se ne zavedaš velikih posledic svojega 

poslanstva. 

32 Ali želite, da vas bolečina, trpljenje, bolezen in lakota prebudijo iz letargije? 

33 Čaša, ki jo piješ, je zelo grenka in zelo težke so verige, ki jih vlečeš s seboj. Še vedno ste 

faraonovo zasužnjeno ljudstvo. Bolj ko hrepeniš po svobodi, večje so tegobe, ki te doletijo, in večja je 

tvoja davščina. Kakšno mero grenkobe boste še dosegli? 

34 Tisti, ki so se prebudili, morajo druge, ki še spijo, pretresti iz letargije in jim povedati, da jih na 

gori čaka Gospod, ki je isti kot prej, da bi slišali Očetov glas in jim pokazal pot, ki jih bo pripeljala do 

svobode in miru. Toda tako eni kot drugi morajo pravilno razumeti mojo besedo, kajti sicer se boste 

spraševali: "Kdo je faraon? Kaj je suženjstvo, o katerem govori ta knjiga? Na kateri gori nam bo govoril 

Gospod? Kam nas bo vodila pot, ki nam jo bo pokazal?" 

35 Vendar se morate naučiti razumeti simbole, v katerih vam govorim, da jih boste lahko pozneje 

razložili svojim bližnjim, ne da bi podlegli napaki. 

36 Družbeno okolje, v katerem živite in ki vas obdaja v tem času, je faraon tega časa. Prežeta je s 

sebičnostjo, sovraštvom, pohlepom in vsemi človeškimi grehi. 

37 Okovi so vaše potrebe, ki vas silijo, da se podrejate prevladujoči sebičnosti, nepravičnosti in celo 

moralni pokvarjenosti. 

38 Gora, na kateri vas pričakujem, je v vesti vsakega od vas, ki se bo po moji volji oglasila v vašem 

srcu, kajti v njem je zapisan moj zakon. 

39 Pot je smer življenja, ki vam bo omogočila doseči mir in svobodo, po katerih hrepenite in ki vam 

jih bo prinesla uresničitev tega zakona. 

40 Ali zdaj poznate pomen svojega poslanstva? Molite, ljudje, da bi se vaš narod prebudil na moj klic. 

Spremljajte, da boste vedeli, kako jim iti naproti, ko vas bodo iskale množice, in jih navdihovali s svojim 

zgledom. 

41 Razumite moje nauke, učenci, pridite in poslušajte mojo besedo, kajti ti časi se ne bodo vrnili. 

Danes me še vedno lahko slišite skozi organ uma nosilcev glasu, vendar bo ta čas minil in moje delo bo za 

vas odprlo novo fazo razodetja. 

42 Osvežite se s poslušanjem mojih naukov in jih ohranite v svojih srcih. Naredite iz svojega spomina 

skrinjo, ki bo hranila bistvo mojih naukov kot dragulj neprecenljive vrednosti. 

43 Danes, ko sem se na začudenje nekaterih in spričo nejevere ali vere drugih vrnil k vam, 

pričakujete, da vam bo Učitelj spregovoril o naukih, ki vam jih je dal v preteklih časih. 
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44 Poslušajte me: Bog se je človeku od začetka človeškega življenja razodel kot zakon in pravičnost. 

Božanski Duh se je zaradi nezrelosti in preprostosti prvih bitij uresničil tako, da je svoj glas slišal človeško 

in razumljivo. Čutnost teh bitij se je prebudila, dokler niso bila sposobna razlagati Očeta na poti nad 

naravo. Dokler so živeli v poslušnosti, so v vsem, kar jih je obdajalo, doživljali božjo milost. Prav tako jim 

ni bilo prizaneseno z napačnimi koraki in grenkobo, ki jim je kazala, da so se pregrešili proti svojemu 

Gospodu. V njih sem pustil zasijati luč vesti, ki je morala biti svetilnik, sodnik in svetovalec na njihovi 

življenjski poti. Prvi ljudje so instinktivno vedeli, da nevidni Oče vedno zapoveduje, kaj je dobro, in da ta 

zapoved temelji na zakonu, po katerem morajo živeti. Notranja svetloba, ki ste jo poimenovali "naravni 

zakon". 

45 Kasneje, ko se je človek razmnoževal in v svojem razmnoževanju pozabil izpolnjevati ta zakon, ko 

ni poslušal glasu svoje vesti in je izgubil vso plašnost, je Oče, ki je sledil otroku v njegovo puščavo, poslal 

k njemu ljudi, ki so bili zaradi svoje kreposti in modrosti obdarjeni z visokim duhom, da bi jih opomnili na 

pot, s katere so se umaknili. 

46 Ali se ne spomnite pravičnega Abela, za katerega kri še vedno zahtevam račun? Umrl je ob svoji 

daritvi. 

47 In o Noetu, globoko verujočem, ki je prenašal posmeh ljudi in do zadnjega trenutka oznanjal voljo 

svojega Gospoda? S svojimi dejanji so vas spominjali na moj obstoj in moj zakon. Nato sem vam poslal 

Abrahama, vzor poslušnosti in neskončne vere v svojega Gospoda, krepostnega Izaka in Jakoba, ki je bil 

zvest in poln moči, da bi tvorili deblo drevesa, iz katerega bi zrasla veja Mojzesa, ki sem ga poslal, da bi 

me predstavljal in ljudem izročil moj zakon. 

48 V Mojzesu je človeštvo videlo odsev moje veličine. V njem so videli pravico, pravičnost, 

neomajen pogum, vero, poslušnost in ljubezen. Naučili ste se, da je zaradi slabosti svojega ljudstva jezno 

razbil tablice zakona, ki ga je pravkar prejel od Očeta. Toda veste tudi, da sem mu jih takoj vrnil v roke, da 

bi razumeli, da vam bo vedno vladal samo en božanski zakon: zakon nevidnega Boga. 

49 Ko je minilo nekaj časa in se je pokazala potreba, da bi človeštvo globlje spoznalo svojega Očeta, 

je On - neutruden v svojem delu ljubezni - na svet poslal svoje preroke, da bi človeštvu oznanili, da bo 

prišel na zemljo in postal človek, da bi jim otipljivo pokazal svojo ljubezen in jih s svojim rojstvom, 

življenjem in smrtjo naučil, kaj je popolno življenje. Toda medtem ko so nekateri verjeli v moje preroke, 

so drugi dvomili, jih ubili in mi s to žrtvijo pripravili pot. 

50 Beseda mojih poslancev je povzročila, da so se srca grešnikov zatresla, saj so napovedali prihod 

tistega, ki bo s svojo resnico razkrinkal neresnico. Medtem ko so ljudje govorili: "Bog svetuje dobroto, 

popolna dela ljubezni, odpuščanja in pravičnosti, ker je popoln, mi ljudje pa tega ne moremo biti", je na 

svet prišel Jezus. 

51 Bil je Bog sam, ki je prišel na svet, da bi prinesel svoj zakon in nauke v človeški obliki. Danes vas 

zanima, kako je nastalo Jezusovo telo. Na to vam odgovarjam: Zadovoljni morate biti s tem, da veste, da je 

bilo to telo rojeno in spočeto zaradi delovanja neskončne ljubezni, ki jo imam do vas. Od tistega trenutka 

je Jezus začel piti kelih grenkobe, ki ga je moral piti do konca. Preživel je vse človeške preizkušnje, 

prenašal preizkušnje, spoznal težave, preganjanje, dolgotrajno delo ljudi, žejo in osamljenost; v svojem 

telesu je čutil minevanje časa in od blizu opazoval človeško življenje z njegovimi vrlinami in trpljenjem, 

dokler ni prišel čas, da začne govoriti in opravljati dela moči. 

52 Nato sem dovolil, da se ljudje zberejo okoli mene, da me slišijo, da me gledajo, da me izprašujejo 

z besedami in na duhovni način. Dovolil sem človeku, da je v iskanju božanskega prebadal moje telo, 

dokler ni zagledal mojih kosti, moja stran se je odprla in iz nje je pritekla voda. Dovolil sem, da me je svet 

naredil za svojega obtoženca, svojega posmehljivega kralja, izpostavljenega, in tako me je s križem 

sramote na ramenih odvlekel na kraj usmrtitve, kjer sta me čakala dva razbojnika, da bi umrla z menoj. 

53 Tako sem hotel umreti na svojem križu, da bi vas naučil, da jaz, vaš Bog, nisem samo Bog besede, 

ampak tudi Boga dejanj. Toda tisti, ki so me videli umirati, bili priča mojim mučnim bolečinam in slišali 

moje zadnje besede, so rekli: "Kako lahko Božji Sin umre? Kako to, da smo ga videli propadati in ga 

slišali žalovati, čeprav je Mesija?" 

54 Ljudje so zahtevali dodatne dokaze in v svoji ljubezni sem jim jih dal. Tako kot sem se rodil kot 

človeško bitje iz maternice svete ženske, da bi se poklonil človeškemu materinstvu, tako sem se potopil 
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nazaj v notranjost zemlje, da bi se ji poklonil in tam dokončal svoje poslanstvo kot človeško bitje. Toda 

zemlja ni mogla zadržati telesa, ki ni pripadalo njej, ampak Očetu, od katerega je prišlo in h kateremu se je 

vračalo. 

55 Zdaj vam pravim: Če ste dvomili v Kristusovo božanskost, ko ste ga videli umreti na križu, mi 

lahko poveste: kateri človek je tretji dan po svoji smrti vstal iz groba, ne da bi jo poškodoval, in se s 

svojim telesom povzpel v nebesa? Nihče! - To sem storil, ker sem Življenje, saj nisem mogel umreti ne v 

duhu ne v mesu. 

56 Dvomov ni bilo le med množico gledalcev. Tudi med mojimi učenci je bil eden, ki je dvomil, da bi 

se po smrti lahko prikazal med njimi. Thomas je rekel, da bo verjel, da je to mogoče, samo če bo lahko s 

prsti segel v rano na mojem boku. Komaj je to rekel, sem ga pozdravil: "Moj mir s teboj! Še vedno je imel 

dovolj moči, da se je približal globoki rani, jo pogledal in se je dotaknil z roko, da bi verjel, da je Mojster 

res umrl in vstal. 

57 Blagor tistim, ki verjamejo, ne da bi prej videli. Da, otroci moji, kajti prava vera je tudi pogled, ki 

vidi tisto, česar ne razum ne čutila ne morejo odkriti. Le vera lahko človeku razkrije nekatere skrivnosti 

stvarstva. 

58 Toda tisti, ki je vstal od mrtvih, prihaja v tem času v Duhu, polnem slave, da vam ponovno 

spregovori. 

59 Koliko izmed tistih, ki danes živijo na zemlji, ve, da se je pred človeštvom odprla nova doba? 

Samo tisti, ki so to besedo slišali, z gotovostjo vedo, da se je leta 1866 začelo novo obdobje: obdobje 

Svetega Duha. 

60 Skozi miselni organ Roqueja Rojasa je spregovoril duh Elija, začetnika, ki se je na ta način 

predstavil, da bi pripravil Gospodovo pot. 

61 S pomočjo tega pravičnega moža sem pred človeštvom odprl knjigo svojih naukov, svojih novih 

razodetij in ga povabil, naj naredi še en korak naprej po poti. 

62 V tem času sem prišel "na oblaku", ki je duhoven in neviden človeškim očem. Ta "oblak" je 

simbol za onstranstvo, od koder pošiljam žarek svetlobe, ki osvetljuje tiste organe intelekta, prek katerih se 

razodevam. Tako je bila moja volja in zato je to popolno delo. Poznam človeka in ga ljubim, saj je moj 

otrok. Lahko ga uporabim, saj sem ga ustvaril, za to sem ga ustvaril. V človeku se lahko razodenem, saj 

sem ga ustvaril prav zato, da bi se v njem poveličal. 

63 Človek je moja edina in resnična podoba, saj ima življenje, inteligenco, voljo in sposobnosti kot 

njegov Bog. 

64 Preden sem se razkril v sedanjosti v tej obliki, sem raziskoval srca ljudi. Vprašal sem tiste, ki 

negujejo svoj um v različnih verskih skupnostih: Ste zadovoljni? Odgovorili so mu: "Lačni smo in žejni 

tebe." 

65 Mnogi so iskali videz in obličje svojega Očeta, a ga niso našli. Upali so na čudež, vendar se ta ni 

zgodil, ker niso našli kruha, ki bi resnično nahranil njihovega duha. Vendar sem pripravil tisto drevo, tisti 

izvir in tista polja ter priklical množice, ki so hrepenele in žejne miru, ki so hrepenele po ljubezni in se 

želele počutiti ljubljene. Ko so prišli v mojo navzočnost, so slišali to besedo, ki se na enak način kaže na 

vseh obstoječih krajih zbiranja, in vsakič, ko zazveni, je kot ljubeč dotik roke, ki prebudi tistega, ki spi, in 

kot glas prijatelja, ki svetuje. 

66 Ko ste me nekaj časa poslušali, ste razumeli, da ne morete biti le občudovalci, ki svoje življenje 

preživljajo le v duhovni kontemplaciji, in ste mi rekli: "Gospod, z uživanjem tega sadeža, ki si nam ga dal, 

smo prevzeli dolžnost do Tvoje Božanskosti, da gojimo in širimo njegovo seme." 

67 Ko se zaveš, da tvoj Učitelj še vedno nosi svoj križ ljubezni na ramenih, jokaš in mu rečeš: 

"Gospod, daj, da nosimo tvoj križ, daj, da se žolč in kis iz nas napijeta." Toda pravim vam, da se je to že 

zgodilo, kot ste prosili. Ali niste opazili, kako težko je bilo v zadnjem času vaše poslanstvo? Ali se ne 

zavedate, kako grenak je bil ta čas in da zdaj preživljate nekaj, česar še nikoli niste trpeli? Še naprej 

izkazujte to pripravljenost in molite. 

68 Izbral sem vas, preproste ljudi, kajti če bi govoril z učenci, teologi in znanstveniki, mi ne bi verjeli. 

Ko pa govorim prek navadnega človeka, ljudi osupnem. Kdo je sem pripeljal velike množice? To ste bili 

vsi vi, ker ste bili pripravljeni pričevati. Tu so tisti, ki so vam rekli: "Kako je mogoče, da je Kristus na 
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svetu?" In tudi tisti, ki so vzklikali: "Nemogoče je, da bi se Mojster vse popolnosti razodel po človeku!" 

Tu so tisti, ki so dvomili o vaših besedah in trditvah. 

69 Ljudje, če je Jezus s svojo krvjo zalival semena, ki jih je Oče posejal v srca ljudi v prvi dobi, danes 

Moj Božanski Duh na ta polja pošilja roso milosti, da bi postala rodovitna. 

70 Bliža se dan mojega odhoda. Moje bivanje med vami v tem času je daljše kot v preteklih časih, 

daljše, kot je bilo z Izraelom v puščavi, daljše, kot je bil čas, ko je Jezus živel med ljudmi. Kdo od tistih, ki 

so me v tem času poslušali, se je počutil zastrupljenega s to besedo? Koga je ta zapletla v zmoto ali 

napako? Resnično, povem vam: Če vam ni prinesla dobrega, ker je niste sprejeli vase, vam tudi ni 

povzročila slabega. 

71 Spomnite se, da sem vam nekoč rekel: nisem vas ustvaril, da bi bili kot parazitske rastline. Ne 

želim, da bi se zadovoljili s tem, da nikomur ne škodujete. 

Želim, da bi našli zadovoljstvo v tem, da ste naredili nekaj dobrega. Kdor ne dela dobrega, čeprav bi ga 

lahko delal, je naredil več zla kot tisti, ki se je zaradi nezmožnosti delati dobra dela omejil na delanje zla, 

ker je bilo to edino, kar je znal početi. 

72 Tako vam je danes spregovoril tisti, ki je umrl za svet, vstal v Očetovo slavo in prišel k vam v 

duhu v tej tretji dobi. 

73 Tukaj glejte moje vstajenje tretji dan, ko se Kristus prikaže svojim novim učencem in jim reče: 

Moj mir z vami! 
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Navodila 154  
1 Luč mojega Duha vas razsvetljuje v tem jutru milosti. 

2 Mojega učenja in učnih primerov druge dobe človeštvo ni razumelo, saj namesto medsebojne 

ljubezni najdem razdor med narodi in spore med različnimi ideologijami, sektami in verskimi skupnostmi. 

Zgled ponižnosti sem vam dajal od zibelke do trenutka, ko sem med vami umrl na križu. Mojega življenja, 

mojega zgleda, mojih naukov in moje požrtvovalne smrti ljudje niso jemali za zgled. 

3 Ta stran v Božji knjigi je bila lekcija za vse čase; na njej sem vam pustil vse, kar sem vam takrat 

želel povedati, in ničesar, kar bi lahko pozabil. Napovedal sem vam, da se bom vrnil k vam, in tu sem, da 

izpolnim svojo obljubo. Vendar vidim, da je vaš svet v popolnem neredu, vidim ljudi, ki skušajo 

spremeniti obličje planeta v skladu s svojimi prepričanji in doktrinami. Toda danes prihajam poln ljubezni, 

da vam povem: če niste razumeli naukov druge dobe, sem tu, da vam jih pomagam razumeti s svojo 

besedo. 

4 Poslušajte: Nekoč je Jezus prišel na bregove Jordana in tam srečal Janeza Krstnika, ki je učil svoje 

učence in jim oznanjal prihod nebeškega kraljestva. Ko je predhodnik druge dobe zagledal Jezusov sijoči 

pogled, prijaznost njegovega obraza in božansko veličino, ki jo je izžareval, je prepoznal Mesija in se mu 

poklonil. Janez, ki je pravkar poučeval svoje učence in jih poslušal govoriti o nauku, ki ga je učil Jezus, 

jim je rekel: "Kraljestvo se je približalo ljudem." Ko je stal pred Odrešenikom, ga je takoj prepoznal in 

vzkliknil: "Glejte, to je tisti, ki mu nisem vreden razvezati vrvic njegovih sandal." 

5 Ker pa je bil Janez moj prerok in moj služabnik, so bili njegovi nauki v skladu z mojimi in tudi 

njegovi učenci so bili moji. 

6 Ob neki drugi priložnosti, ko je bil Jezus v bližini vasi, je poslal svoje učence po hrano, da bi se 

nahranili, in ko so se vrnili, so srečali Janezove učence, ki so pridigali. Ko so prišli v Gospodovo hišo, so 

rekli: "Gospod, Gospod, srečali smo može, ki pridigajo nauk in delajo čudeže. Ali je to v skladu z vašim 

zakonom?" Jezus jim je rekel: "Zakaj ste vznemirjeni? Vsakdo, ki se ukvarja z dobrodelnostjo, je v skladu 

z zakonom." 

7 To vam govorim danes, učenci tretjega veka, da ne bi upoštevali tistih zunaj mojega zakona, ki jih 

srečujete na svoji poti in ki sejejo ljubezen, usmiljenje in svetlobo, ne glede na ime nauka, ki mu sledijo. 

8 Takrat me vsi niso prepoznali kot božanskega sejalca. Za mnoge sem bil le Galilejčan, ki je 

pridigal na zemlji. Samo tisti, ki so v Jezusovih besedah odkrili glas božanstva, so ga prepoznali kot Sina 

Najvišjega. 

9 Tisti, ki se danes kaže med vami, je isti, ki vam je govoril v drugi dobi. Toda tega, kar so ljudje 

videli takrat, danes ne vidijo več na enak način. Ta Učitelj s prijaznim obrazom, nežnim pogledom in 

ljubečo besedo prihaja danes v duhu in govori po človeku. 

10 Kdor me želi občutiti in videti v tej obliki manifestacije, naj um in srce umirita. 

11 Mnogi med vami ste izgubili mir. Ko pa ste videli mir in zaupanje svojih bratov in sester, ste se 

zatekli k njim, k njihovi veri in upanju, v želji, da bi dosegli pristan odrešenja. Tako boste pomagali drug 

drugemu. 

12 V tem času bom obudil ljudstvo, ki bo vestno sledilo mojemu zakonu, ki bo ljubilo resnico in 

usmiljenje. Ti ljudje bodo kot ogledalo, v katerem lahko drugi vidijo napake, ki so jih storili. Nikomur ne 

bo sodnik, toda njegove vrline, dela in (duhovno) izpolnjevanje dolžnosti se bodo dotaknili duha vseh, ki 

mu bodo prekrižali pot, in pokazali na njihove napake vsem, ki kršijo moj zakon. 

13 Ko bo to ljudstvo močno in številčno, bo pritegnilo pozornost sosedov, saj bosta čistost njegovih 

del in iskrenost njegovega bogoslužja osupnili ljudi. Takrat se bodo ljudje vprašali: "Kdo so tisti, ki znajo 

tako moliti, ne da bi imeli templje? Kdo je naučil te množice, da so z molitvijo častile svojega Boga, ne da 

bi čutile potrebo po postavljanju oltarjev za svoje čaščenje? Od kod ti potujoči pridigarji in misijonarji, ki 

kot ptice ne sejejo, ne žanjejo in ne predejo, pa vendar še vedno obstajajo?" 

14 In rekel jim bom: "Tega ubogega in ponižnega ljudstva, ki kljub temu živi polno gorečnosti po 

mojem zakonu in je močno proti strastem sveta, ni oblikoval noben človek. Te množice, ki z veseljem 

delajo dobro, ki jih razsvetljuje navdih in ki v srca prinašajo sporočilo miru in kapljico zdravilnega 

balzama, niso poučevali učitelji ali duhovniki nobene kultne skupnosti na zemlji. Resnično, povem vam, 
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da v tem času na vašem svetu ni človeka, ki bi bil sposoben učiti čaščenja Boga v resnični duhovnosti. 

Resnica, ki je ponižna in za svoj tempelj išče čista, plemenita in iskrena srca, ki ljubijo iskrenost, nima 

svojih korenin v razkošju obredov ali ceremonij, niti v bogastvu ali zemeljski moči. Kje so ta srca? 

15 "Krščanski" se imenuje velik del tega človeštva, ne da bi sploh vedel, kaj pomeni beseda "Kristus" 

in kakšen je njen nauk. 

16 Kaj ste naredili iz moje besede, mojega zgleda, mojega nauka, ki sem vam ga nekoč dal? 

17 Ali ste res bolj razviti ljudje kot tisti iz tistega obdobja? Zakaj tega ne dokažete z deli svojega 

uma? Ali mislite, da je to življenje večno, ali morda mislite, da se morate razvijati le s pomočjo človeške 

znanosti? 

18 Naučil sem vas resničnega izpolnjevanja zakona, da bi ta svet spremenili v velik tempelj, v 

katerem bi častili resničnega Boga in v katerem bi bilo človekovo življenje nenehna daritev ljubezni 

Očetu, ki bi ga moral ljubiti v vsakem od svojih bližnjih in se tako pokloniti svojemu Stvarniku in 

Gospodarju. 

19 Toda danes, ko sem se vrnil k človeštvu - kaj najdem? Laž in sebičnost sta zamenjala resnico in 

dobrodelnost; ponos in nečimrnost sta zamenjala krotkost in ponižnost; malikovanje, fanatizem in 

nevednost so zamenjali svetloba, vzvišenost in duhovnost; grdost in profanacija sta zamenjala gorečnost in 

pravičnost; bratstvo, mir in ljubezen sta zamenjala sovraštvo in sproženi spori med brati in sestrami. 

20 Toda prišel bom v svoj tempelj, da bi od tam pregnal trgovce, kot sem to storil v drugi dobi v 

jeruzalemskem templju, in še enkrat jim bom rekel: "Ne delajte iz hiše molitve trgovine z živili." Učil bom 

ljudstvo, da bo vsak služil pred pravim oltarjem, da ne bo več v zmoti in da ne bo več blodilo iz 

nevednosti zaradi slabih razlag, ki jih dajejo mojemu zakonu. 

21 Mojster vam pravi: "Duhovno" je um, oltar je srce; molitev je misel, ki se dviguje navzgor, daritev 

pa so dobra dela, ki jih lahko darujete. 

22 Če čutite, da sta pomoč in ljubezen do soljudi vaše pravo življenje, kako naj svet ne razume, da 

srce ni le neobčutljiv organ in da je duh več kot telo? Kako ne bi mogel razumeti, da je navdih 

dragocenejši od podob, ki jih je ustvaril človek, da bi predstavljal božansko, in da so dobra dejanja, s 

katerimi pričujete o mojem zakonu, vrednejša od najdragocenejših zemeljskih dobrin? 

23 Resnično, povem vam: če želite ohraniti svojo vero in tako preprečiti, da bi vaša duša propadla v 

tej nevihti, morate zgraditi svoj tempelj v duhovni obliki. Naj se moje kraljestvo spusti v tvoje srce, nihče 

se ne bo mogel boriti proti njegovi svetlobi. Ko bo nevihta minila, boste videli neviden, a močan in velik 

vzpon neuničljivega templja, katerega temelji bodo v vaših srcih. 

24 Poglejte, kako je v tem trenutku svet razsvetljen z močno svetlobo, ki izžareva iz mojega Duha. 

Svetloba vam pomaga pri napredku in razumevanju ter z njo dosegate mir. 

25 Svetloba in ljubezen izhajata iz srca, mir je v duhu kot odsev večnosti. 

26 Moja beseda je ljubeča, vendar se je ne naveličajte, kajti če boste uživali le v zemeljskih užitkih, 

bom vaša srca našel prazna. Zato pogosto prihajam k vam, da bi vaše srce ob stiku z božanskim utripalo v 

drugačnem ritmu, saj se nenehno oddaljujete od poti svoje dolžnosti. 

27 Zakaj so obstajali in še obstajajo ljudje, ki so se naučili človeške znanosti z uporabo sposobnosti, 

ki jim jih je podelil Stvarnik, in jih uporabljajo za boj proti božanski znanosti in njeno zavračanje? - Ker 

jim njihova nečimrnost ne dopušča, da bi ponižno in s spoštovanjem vstopili v Gospodovo zakladnico, 

temveč iščejo svoj cilj in prestol na tem svetu. 

28 Med grešniki bom izbral tiste, ki mi bodo v tem času služili. Moja moč bo delovala v njih in 

preoblikoval jih bom s svojo milostjo. 

29 Sprijaznite se s svojo vestjo, da boste od nje prejeli odpuščanje, kajti dokler boste mislili, da ste 

opremljeni, in ne boste poslušali notranjega glasu, ki vam kaže vaše napake, ne bo občestva z menoj in 

malikovanje ne bo moglo popolnoma izginiti. 

30 V tem času vam govorim kot Oče in Sodnik. Toda ne bojte se, kajti tudi v božanskem je ljubezen 

in nežnost Matere, ki jo imenujete Marija. 

31 Moji ljubljeni otroci, čutite ljubezen do nje. Slišim molitev, ki izhaja iz tvojega duha, da bi jo 

hvalil, ker veš, da so tvoje ustnice za to preveč okorne, ker jih imaš za nečiste in jih raje držiš zaprte. 
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32 Toda sprašujem vas: ali obstaja kdo, ki ni bil deležen božanja nebeške Matere? Resnično, povem 

vam: vsi brez izjeme so prejeli njeno ljubezen. 

33 Poglejte tiste, ki so bili prej izrojeni, zdaj pa se vzpenjajo v višave gore. Danes bi lahko bili med 

ljudmi, a kmalu, v tem času duhovnih preizkušenj, se boste po moji milosti in vaših zaslugah 

potrpežljivosti in ljubeznivosti tudi vi dvignili nad vsako bedo. Ne pozabite, da je bolečina kipar duše. 

34 Duša in telesna lupina sta v procesu oblikovanja harmoničnega bitja, ki se zaveda svojih duhovnih 

in človeških dolžnosti. Bili ste priča razvoju učenj in v svoji duhovni kontemplaciji ste spoznali, kdo je 

Stvarnik vseh lepot vašega sveta, saj vaš um ni več zamegljen. 

35 Živite v miru, ker si prizadevate biti v harmoniji s svojim Bogom, in mir je zaklad za duha na tem 

svetu. Doživite ga, ko ste izpolnili vse svoje dolžnosti do Očeta. 

36 Vedno si prizadevajte živeti tako, da boste imeli to zadovoljstvo, tako da ob odhodu s tega sveta na 

drugega vašega duha ne bo bremenila nobena zemeljska skrb ali bolečina zaradi neizpolnjevanja dolžnosti. 

37 V dejavnosti ljubezni se ne smete utruditi, saj jo izkazujete sami sebi. Govorite o mojem nauku z 

ljubeznijo in moja beseda bo zacvetela v srcih. 

38 Učim vas in vas napolnjujem z modrostjo, saj sem vam že povedal, da po letu 1950 ne boste več 

poslušali moje besede s človeškim razumskim organom, in kdor ne uporablja mojih naukov, bo čutil svoje 

srce prazno in bo taval kot mrtev. Zakaj kot mrtev? - Ker se bo počutil duhovno in moralno nemočnega in 

v svojih preizkušnjah ne bo našel moči, da bi premagal samega sebe in zaznal mojo božansko milino. 

39 Vaša naloga je, da te brate in sestre vrnete k življenju, jih odvrnete od materializma in jih 

prepričate o tako veliki milosti, ki jo prinaša spiritualizacija. 

40 Po letu 1950 se bom še naprej razodeval po navdihu vsakega od vas. Če se znate duhovno 

pripraviti, bom delal čudeže. Od vas zahtevam le, da je vaša vera vsaj tako velika kot gorčično seme, 

potem boste videli, da se bo moja beseda uresničila. 

41 Govorite in delajte dobro, ne da bi se bali, da se bo o vas govorilo. Svojim bližnjim se morate 

približati brez razlikovanja, saj ne veste, kateri izmed njih najbolj trpijo v svoji notranjosti. Pogosto boste 

videli, kako se bodo vaši soljudje veselili, ko vas bodo poslušali, in kako vam bodo jasno izražali svojo 

hvaležnost. 

42 Vztrajno jih vabite na pot dobrote, in ko bodo na njej, se jim bodo številna trpljenja umaknila. 

43 Na Novi Jeruzalem se bo spustila mana. 

44 Poskrbel bom, da bo med vami obstajala svoboda verskega prepričanja in besede ter pravičnost, 

tako da bodo ljudje drugih narodnosti, ko bodo med vami, ob vrnitvi s seboj v srcu odnesli dar ljubezni in 

ideal bratstva in 

v njih se razplamti pravičnost. 

45 Po letu 1950 človeštvo pričakuje pravi mir. 

Jaz pa vam pravim: Smrtonosni srp mora še naprej kositi plevel, dokler polja niso čista in pšenični klasi ne 

zasijejo. 

46 Videli boste, da bodo s tega sveta odšli ugledni voditelji vlad, ki ovirajo mir, in narodi, ki naj bi 

nasprotovali božanski pravičnosti, bodo izginili, da bi naredili prostor novim ljudstvom, ki se bodo tam 

pojavila. 

47 Molite, da bi v njih že zdaj posejali semena miru. Združite se v eno srce in eno misel in začutili 

boste mojo navzočnost zelo blizu. 

48 Upoštevajte zapoved, ki sem vam jo zapustil v dveh obdobjih: "Ljubite drug drugega." 

49 Tako kot je bila obljubljena dežela razdeljena izraelskemu ljudstvu, bo tudi vsa zemlja razdeljena 

človeštvu. To se bo zgodilo ob pravem času - po očiščenju. Ker je moja volja, da se ta razdelitev izvede, 

bosta v njej prevladovali pravičnost in enakost, tako da bodo vsi ljudje lahko delali skupaj pri enem delu. 

50 Danes ljudstva jedo drobtinice z mize mogočnikov in gospodarjev, ti pa bogatijo s tem, da si 

nakopičijo kruh svojih služabnikov in tistih, ki so od njih odvisni. A čeprav so drobtinice revnih trde, niso 

tako grenke kot hrana, ki jo jedo veliki tega sveta. 

51 Tako eni kot drugi so žrtve, zato je treba, da vas osvobodim, da vam pretrgam verige. Vendar je 

prav tako nujno, da se suženjstvo in opustošenje, ki ju povzročajo kuge, povečata, saj sicer ljudje ne bi 

želeli slediti Njemu, ki prihaja po vašo odrešitev. Se spomnite keliha, ki ga je Izrael pil, ko je stokal v 
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suženjstvu v Egiptu? Mojzes se je moral pojaviti, da bi jim prinesel osvoboditev. Se spomnite tudi, kako 

so bili ljudje zaprti in ponižani v svoji domovini in kako je bilo drugim narodom, ko se je Mesija pojavil 

na zemlji, da bi jim pokazal pot do odrešitve? 

52 Tudi v tem času se pojavi potreba, da ljudje pred osvoboditvijo spoznajo pomanjkanje, bedo, 

zatiranje, nepravičnost, lakoto in žejo, da bi se končno notranje prebudili v želji po drugačnem, boljšem 

življenju. 

53 Ko se bo to človeštvo odreklo svojemu materializmu in spoznalo, kako daleč od mojega Zakona je 

živelo, bo iz vsega srca reklo: "Kako neumni in neumni smo bili ljudje, ko smo se prostovoljno predali 

strastem, da bi postali njihovi sužnji. Tam zgoraj je gora, s katere vam je Oče postavil svoj zakon. 

Povzpnite se nanjo po poti, ki sem vam jo pokazal. Obljubljena dežela ima večno odprta vrata v 

pričakovanju množic, ki jim prinaša mir in blagoslove. 

54 Ko bo človek padel v globino brezna in bo zaradi boja in trpljenja izčrpan, ne bo imel več moči, da 

bi se rešil, bo osuplo doživel, kako iz globine njegove lastne šibkosti, obupa in razočaranja izvira neznana 

moč, ki prihaja iz duha. Ko bo spoznal, da je prišla ura njegove osvoboditve, bo razprl krila in se dvignil 

nad ruševine sveta nečimrnosti, sebičnosti in laži ter rekel: "Tam je Jezus, zavrženi. Živ je. Zaman smo ga 

poskušali ubiti na vsakem koraku in vsak dan. Živi in prihaja, da bi nas rešil in nam podaril vso svojo 

ljubezen." 

55 To bo ura, ko bo človek spoznal, da za dosego resnične duhovne veličine in veličastnega življenja 

na zemlji ni drugega zakona kot zakon njegovega Boga - niti drugega nauka kot tistega, ki sem vam ga dal 

v Kristusovi besedi. 

56 Spoznajte bistvo svojih konfliktov, preučite težave, ki vas vznemirjajo, nato pa uresničite moje 

smernice in načela. Potem boste videli, kako lahko človeštvo v njih najde rešitev za vse težave, ki ga 

pestijo. Ker pa se počutite nesposobni, da bi v praksi izvajali besede in nauke, ki vam jih daje Božanski 

učitelj, se vam bo morala približati bolečina, ki je tudi učitelj, da bi vas prepričala o mnogih resnicah, vas 

naredila občutljive in vas še bolj nagnila. 

57 Sprašujete me: "Ali nima vaša beseda dovolj moči, da nas prepriča o naših napakah, nas reši in 

nam tako prihrani trpljenje?" Jaz pa vam pravim, da ima moja beseda večjo moč, kot bi ji lahko zaupali. 

Toda če bi se tisti, ki me posluša, takoj spremenil, brez napora, že zaradi tega, ker je slišal mojo besedo, 

kakšna bi bila vaša zasluga? 

58 Tisti, ki ga posluša, mora imeti vero, voljo, trud in ljubezen. Takrat bo imel velike zasluge, 

njegova nagrada ali odlika pa bo, da ne bo doživljal trpljenja, ker je moj zakon in moj nauk uporabil kot 

orožje. 

59 Množice, ki me zdaj poslušate, ali ne čutite prisotnosti mojega zakona nad svojim duhom? Ali ne 

čutite, da vaše srce bije kot oživljeno, ko slišite mojo besedo? 

60 Molite, da boste razumeli, in bodite budni, da boste uresničili moje nauke, saj imate v tej grenki in 

težki uri za človeštvo veliko odgovornost. 

61 Če kljub velikim stiskam, ki vas pestijo, ne boste izgubili tiste sledi duhovnosti, ki ste jo uspeli 

doseči, boste na svoji poti videli resnične čudeže, s katerimi vas bo vaš Oče spodbujal na vaši težki 

življenjski poti. 

Moj mir z vami! 



U 155 

78 

Navodila 155  
1 Mnoga učenja, ki vam jih podajam v tem času, se vam zdijo nova, ker so bila pozabljena. Zdaj pa 

je čas, da vas nanje ponovno opozorim. Za vas sem pripravil veliko polje dela, na katerega vas vabim, da 

posejete semena večnosti, ki vam jih dajem v tem času. 

2 Izobražujem svoje nove učence, ki bodo s svojo vero in ljubeznijo do bližnjega pridobivali vedno 

večjo moč nad boleznimi telesa in duše - moč pooblastila nad silami narave in tudi nad duhovnim svetom. 

3 Razumite, da so časi nevednosti minili. Zdaj živite v času razumevanja in popolnega uresničevanja 

mojih naukov. Si predstavljate, kako daleč bi prišli, če bi od najzgodnejših časov izvajali moje nauke in 

upoštevali moje zapovedi? Toda dolgo ste spali, dolgo ste tudi zadovoljevali telo z užitki in vse to vas je 

zaviralo na poti duhovnega razvoja. Ker sem danes prišel k vam z novim duhovnim naukom, se vam zdi 

čuden in ni v skladu z vašim načinom razmišljanja, čustvovanja in življenja. Vendar je dovolj, da 

razmislite o eni od mojih razglasitev, da spoznate resnico mojih besed. Potem boste videli, da moj nauk ni 

čuden, ampak da je čuden vaš način življenja. 

4 Pridite v mojo "deželo", tam vas bom spomnil na vse, kar ste pozabili. Izbrisal bom vse, česar ne bi 

smeli hraniti kot duhovno seme, in videl bom vse, česar do zdaj niste videli. Z enim samim korakom vas 

bom iztrgal iz stagnacije, v katero ste zapadli, in vam omogočil, da vstopite v novo življenje - takšno, 

kakršno bi morali živeti od začetka. 

5 Ali vidite, kako preprosta je ta beseda, ki cveti na ustnicah nosilcev glasu? Resnično pa vam 

pravim, da bo v vsej svoji preprostosti in skromnosti privedla ljudi do razumevanja modrosti, ki je niso 

mogli razumeti s pomočjo znanosti in teologij. 

6 Dobri učenci, vztrajni in zvesti bodo veliki raziskovalci tega nauka. Tudi oni bodo skromni, vendar 

bodo kljub svoji preprostosti navduševali svoje soljudi z lučjo Besede. 

7 Moje ljudstvo ne bo govorilo le z ustnicami, ampak bo s svojimi dejanji oznanjalo moje nauke in s 

tem učilo, kako izpolnjevati in spoštovati moj zakon. Nesebično bodo posredovali, kar so prejeli od 

svojega Gospoda. Dokazali bodo svojo gorečnost za resnico in pristnost zakladov, ki so jim bili zaupani. 

8 Učite soljudi z dobrimi, iskrenimi in velikodušnimi dejanji. Ne pozabite, da morate svojo dušo 

očistiti že tukaj, da bo ob prehodu na drugi svet vredna biti tam in da je to ne bo motilo in da ne bo zašla 

na kriva pota. 

9 Imate potrebno moč, da s svoje poti odstranite vse, kar ustavlja vaše korake. Že veste, da je orožje, 

ki premaga vse, ljubezen. Zelo veliko bo veselje tistega, ki bo zmagal v tem človeškem boju in se po 

zmagi izkazal kot zmagovalni vojak. 

10 Ne pozabite, da sem vam dal orožje in da se nisem zadovoljil le s tem, ampak sem vas naučil tudi 

bojevati, da bi zmagali v bitkah. 

11 Kaj vam je torej treba iskati na druge načine, saj vam zdaj dajem vse, kar je v resnici? 

12 Odprl sem um nepoučenih, da se lahko osvežijo z razlago mojih besed. "Slepim" sem odprl oči za 

luč resnice, da bi se lahko očistili svojih grehov in se počutili ljubljeni od svojega Gospoda. 

13 Ali vam ni bilo že od najzgodnejših časov prerokovano, da bo prišel dan, ko bo vsako oko videlo 

Očeta? Kdor je čist, me bo videl, in to bo njegova nagrada; kdor pa ima umazano srce, me bo prav tako 

videl, in to bo njegova odrešitev. Kdor odpre oči moji svetlobi, prodre v skrivnost in ve, zakaj. Doživlja 

začetek in konec. Trdno mora hoditi v prihodnost. 

14 Pravilno razlagajte moje nauke; ne mislite, da lahko moj Duh uživa ob vašem trpljenju na zemlji 

ali da sem prišel, da bi vas prikrajšal za vse, kar vas osrečuje, da bi me v tem razveselil. Prišel sem, da bi 

priznavali in spoštovali moje zakone, saj so vredni vašega spoštovanja in pozornosti, ker vam bodo 

prinesli srečo, če jih boste spoštovali. 

15 Učil sem vas, da je treba dati Bogu, kar je Božjega, in cesarju, kar je cesarjevega; toda današnji 

ljudje imajo samo cesarja in svojemu Gospodu nimajo ničesar ponuditi. Če bi svetu dali vsaj to, kar je 

nujno, bi bilo vaše trpljenje manjše. Toda cesar, ki mu dovolite, da odloča o vaših dejanjih, vam je 

narekoval sprevržene zakone, vas naredil za sužnje in vam jemlje življenje, ne da bi vam dal kaj v zameno. 

16 Poglejte, kako drugačen je moj zakon, ki ne veže ne telesa ne duha. Le ljubeče vas prepričuje in 

vodi z dobroto. Daje vam vse brez sebičnih interesov in sebičnosti ter vas sčasoma nagradi in poplača. 
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17 Razumite, učenci, preučujte moje lekcije, da boste vedeli, da želim z vami oblikovati ljudstvo, ki 

mu bo Oče zaupal, saj bo pripravljeno izpolnjevati velike naloge. Ljudje, ki ne obupajo ob prvem klicu na 

pomoč, ljudje, ki se znajo soočiti s tistim, ki se imenuje njihov sovražnik, mu odpustijo, ga ljubijo in ga 

poučujejo. 

18 Tako boste po moji volji pripravljeni na dan mojega odhoda. Vsi veste, da je leto 1950 datum, ki 

ga je določila moja volja in od katerega se ne bom več razkrival prek organa uma nosilca glasu; in ker se 

moja beseda vedno izpolni, se bo s tem časom končala moja manifestacija, ki za vas pomeni začetek 

tretjega veka. 

19 Ne želite spremeniti tega datuma in nikakor ne poskušajte ohraniti manifestacije Moje besede v 

njeni sedanji obliki, prav tako ne v duhovnem svetu. Že zdaj vam pravim, da tistih, ki to počnejo, ne bo 

več razsvetljevala Učiteljeva svetloba. 

20 Toda zakaj bi storili takšno oskrunitev, saj sem vam napovedal in tudi obljubil, da se boste po tem 

času pogovarjali z menoj od duha do duha, čeprav niste bili nosilci glasu? 

21 Povedal sem vam tudi, da bodo tisti, ki sem jih poklical in usposobil za preroke tega časa, imeli 

nalogo, da opozarjajo množice in jim ne pustijo spati. Razkril jim bom velike nauke, da vam bodo 

pomagali, da ne padete v skušnjavo. 

22 Govorim vam z največjo jasnostjo, tudi kadar uporabljam primerjave, ker vem, da me tako bolje 

razumete. Ko sem v drugi dobi govoril množicam, sem to pogosto počel v prilikah, da bi me razumeli. Ko 

pa sem govoril samo svojim učencem, sem govoril s preprostimi besedami, a z globokim naukom. 

23 Razumite torej, da govorim v prilikah in uporabljam prispodobe, da bi "zadnji", tisti z neizurjenim 

umom ali tisti, ki še niso razvili svojega duha, lahko dojeli celoten pomen mojega nauka. Kadar vam 

razodevam razodetja brez uporabe simbolov, so namenjena tistim, ki jim razvoj in poznavanje duhovnih 

naukov omogočata boljše razumevanje. 

24 Zaman bodo mnogi govorili, da je ta nauk nov ali da ni povezan z božanskimi razodetji, ki so vam 

bila dana v preteklih časih. Zagotavljam vam, da ima vse, kar sem vam v tem času povedal s pomočjo 

človeškega razuma, korenine in temelje v tem, kar vam je bilo že preroško razglašeno v prvem in drugem 

času. 

25 Do zmede, o kateri vam govorim, pa je prišlo zato, ker so tisti, ki so razlagali ta razodetja, ljudem 

vsilili svoje razlage, ki so bile deloma pravilne in deloma napačne. To se dogaja tudi zato, ker je bila 

duhovna luč mojih naukov ljudem prikrita in včasih podana v izkrivljeni obliki. Zato danes, ko je prišel 

čas, ko vas bo Moja luč osvobodila iz teme vaše nevednosti, mnogi ljudje zanikajo, da bi to lahko bila luč 

resnice, saj po njihovem mnenju ne ustreza temu, kar sem vas učil prej. 

26 Zagotavljam vam, da se nobena moja beseda ne bo izgubila in da bodo ljudje tega časa sčasoma 

spoznali, kaj sem vam (dejansko) povedal v preteklih časih. Ko bo svet spoznal spiritualizem, bo rekel: 

"Vse to je Jezus že povedal!" 

27 Resnično, vse sem vam (takrat) že povedal, čeprav sem vam o mnogih razkritih resnicah povedal 

le njihovo osnovo. Pustil sem vam jih, da bi se jih postopoma naučili razumeti, saj takrat človeštvo še ni 

bilo sposobno razumeti vsega, kar vam zdaj v celoti predstavljam. 

28 Ob neki priložnosti je bil Jezus z možem, ki je bil vešč Zakona, in v odgovor na njegova vprašanja 

mu je Učitelj razodet.* Tedaj je mož, osupel nad nečim, kar mu ne bi bilo nikoli prišlo na misel, rekel: 

"Gospod, kako je to mogoče?" Božanski učitelj mu je odgovoril: "Če ne moreš verjeti v zemeljske stvari, 

ki ti jih govorim, kako bi lahko verjel v nebeške?" Toda zdaj je čas, da me razumete, saj lahko razviti 

človeški duh sprejme tisto močno svetlobo Božanskosti, ki vse razkriva, odkriva in pojasnjuje in ki jo 

imenujete svetloba Svetega Duha, to je Duh Resnice. 
* O reinkarnaciji duha z dušo v nočnem pogovoru z Nikodemom (Jn 3,1-21). 

29 Zato bodite dobre volje, ljubljeno ljudstvo, kajti pouk, ki sem vam ga prinesel v tem času, bo za 

vas kruh večnega življenja. 

30 Že danes vam podajam nauke, ki jih boste v celoti razumeli šele v prihodnosti, le v nakazani 

obliki, kajti zdaj jih ne bi razumeli in mnogi med vami jim ne bi verjeli. S tem vam želim povedati, da še 

niste dosegli cilja, vrha duhovnega znanja in da moji božanski nauki še niso dosegli svoje meje. 
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31 Bodite moji učenci na veke vekov, večno pazite na mojo besedo, ki je ne boste nikoli poskušali 

spremeniti. Moj zakon in moj nauk si nikoli ne nasprotujeta. V božanskem je vse urejeno, harmonično in 

popolno, o čemer se lahko prepričate na podlagi materialne narave, ki vas obdaja. 

32 V drugi dobi se nihče ni mogel upreti božanski moči, ki je izhajala iz Jezusovih besed. Kdor jo je 

slišal, je bil takoj prepričan, premagan in bolje poučen. Tako grešnik kot arogantni, tako revni kot bogati, 

tako farizej kot pismouk, tako božji kot cesarjev predstavnik - vsi, ki so verjeli vanj, so začutili, da se jim 

je duh zatresel pred božansko navzočnostjo Božjega Sina. 

33 Razlog za to je bil, da je bila Jezusova beseda le razlaga njegovih del, saj so pričevanje o njegovem 

obstoju vsebovale besede njegovega nauka. 

34 Na enak način je Jezus učil svoje učence in jim pokazal, da je za verodostojnost njihovih besed 

nujno, da jih podkrepijo z zgledom svojih dobrih del. 

35 Tudi iz ust teh učencev je morala Božja beseda pretresti tiste, ki so jo slišali, saj je iz njihovih oči 

sijala svetloba, njihove besede pa so vsebovale resnice, ki jih ni bilo mogoče zavrniti. Tudi oni so učili s 

svojim zgledom, pridigali s svojimi deli in jih zapečatili s svojo krvjo, tako kot njihov Učitelj. S svojo 

smrtjo sta potrdila resničnost besed, ki sta jih izrekla svetu. Zato so osvojili srca ljudstev in narodov, ki so 

jim prinesli seme resnice in ljubezni. 

36 Množice, celo plemiči in pogani, so se predali pred resnico in iskrenostjo mojega nauka, ki sem ga 

čisto in resnično izvajal in oznanjal. 

37 Nihče, ki je imel srečo, da je sprejel mojo Besedo v svoje srce v njeni izvirni čistosti, ni nikoli 

zašel na kriva pota. Kako bedno pa je bilo za tiste, ki so prejeli mojo besedo, pomešano s človeškimi 

nečistočami! Ko so končno odkrili te pomanjkljivosti, so mu obrnili hrbet in se posmehovali temu, kar so 

prej imeli za absolutno resnico. 

38 Poglejte ta velika ljudstva na zemlji, kako jih obvladuje sebičnost, ki je zanikanje mojega nauka! 

Poglejte, kako so potopljeni v materializem, živijo samo za svet in ignorirajo vsak duhovni klic! Povem 

vam, da so tudi oni spoznali moje nauke. Toda manjkalo je tistih, ki so prenašali moje seme in pričevali o 

tej resnici s svojim življenjem in zgledom svojih del, kar bi morali storiti, kot so to storili Gospodovi 

učenci in tudi nekateri drugi, ki so pozneje delali prav tako kot oni in prenašali resnico nauka z 

nevarnostjo za svoje življenje. 

39 Kako je mogoče, se včasih sprašujete, da čeprav je bil ta svet zasejan z Odrešenikovo besedo in 

napojen z njegovo krvjo in krvjo tistih, ki so mu sledili, obstajajo ljudje in ljudstva, ki od tega poučevanja 

niso ohranili ničesar? 

40 Na to vam odgovarjam, da v tem času primanjkuje apostolov resnice, ki bi s svojimi deli ljubezni 

opozarjali na človeške zmote in pričevali o resnici, vsebovani v božjih navodilih. 

41 Od spoznanja mojega nauka, ki vas uči le ljubezni, usmiljenja, spoštovanja, pravičnosti in miru, je 

človek prešel k malikovanju, materializmu, verskemu fanatizmu, profanaciji, in ko je človeštvo v vsem 

tem začutilo odmik od resnice, si je prizadevalo za svojo osvoboditev. 

42 Danes se mnogi ne le odvrnejo od sledenja mojemu nauku, ampak se proti njemu borijo in ga 

skušajo popolnoma izkoreniniti iz človeških src. Ne vedo, da jih bom presenetil z besedo, ki se ji nihče ne 

more upreti - z glasom, zaradi katerega so se zatresli kralji in gospodarji ter padli prestol in imperiji. Toda 

najprej je treba vsako rastlino, ki je nisem posejal jaz, izkoreniniti do korenin, da bo moje božansko seme 

spet padlo v pripravljeno zemljo. 

43 Učenci, vzemite vase ves ta nauk, da boste med tistimi, ki bdijo in molijo v času preizkušnje. 

44 Nič ne moti vašega miru v tem trenutku, nič ne ovira vaše predanosti, zaradi katere ste dosegli 

notranjo vzvišenost. 

45 Kadarkoli na ta način sprejmete Učitelja, boste začutili, kako izginjajo stiske, ki včasih kot megla 

ovijejo vaša srca. 

46 Velika je moja usmiljena ljubezen, ker je veliko tudi vaše trpljenje. Vendar ne govorite, da so se 

časi spremenili in da so vam prinesli bolečino, saj se časi kot taki ne spreminjajo, spreminjajo se ljudje. 

47 Vaše življenje se je spremenilo zaradi znanosti, novih zakonov, idej in običajev. Če bi se vaša duša 

vedno držala duhovnosti, je ne bi okužil materializem, ki jo obdaja, vendar se pogosto prepusti vplivom 

sveta. Na vrhuncu materializma pa vas moja božanska luč vpraša: Kakšne spremembe ste opazili v naravi, 
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ki vas obdaja? Nobenega!* Toda poglejte onkraj materialnih stvari in videli boste duhovni in intelektualni 

razvoj ljudi. 

* Opozoriti je treba, da je bilo to rečeno v prvi polovici 20. stoletja. ─ Poleg tega: procesi v naravi ves čas brez 

odstopanj sledijo znanim in morda tudi še neznanim naravnim zakonom. 

48 Tema, ki vas obdaja, je gosta, toda duh potrebuje svobodo. To svobodo daje moja beseda, ki bo 

naredila čudež in spravila duha s telesom, saj razume, da sta oba združena z enim samim zakonom. Tedaj 

bosta telo in duh delovala v harmoniji z vestjo, ki vam bo razkrila, kdo ste in kam greste. 

49 Vaša dela bodo nastala v skladu z vašim načinom razmišljanja, in če je vaše razmišljanje 

razsvetljeno z navdihom duha in posluša glas vesti, bodo vaša dela popolna, saj je duh popoln zaradi 

svojega izvora. 

50 Vedno vam bom govoril: "Izkoristite zadovoljstva, ki vam jih lahko nudi vaš svet, vendar jih 

uživajte v okviru mojega zakona, in boste popolni. 

51 Vedno znova slišite očitke vesti, ker niste uskladili telesa in duha z zakonom, ki sem vam ga dal. 

52 Pogosto še naprej grešite, ker verjamete, da vam ne bo odpuščeno. To je napačno mnenje, kajti 

moje Srce so vrata, ki so vedno odprta za tistega, ki se kesa. 

53 Ali v vas ni več upanja, ki bi vas spodbudilo k čakanju na boljšo prihodnost? Ne dovolite, da vas 

prevzameta mračnost in obup. Spomnite se moje ljubezni, ki je vedno z vami. Poiščite pri meni odgovor 

na svoje dvome in kmalu se boste počutili razsvetljeni z novim razodetjem. Luč vere in upanja bo zasijala 

globoko v vašem duhu. Takrat boste branili šibke. 

54 Čakajo vas leta lakote, toda če se boste ljubili med seboj kot bratje in sestre, se bo znova zgodil 

čudež prvega časa in manna bo padla na vas. 

55 V tem času bom razvezal človeške jezike, da me bodo prepoznali po enem jeziku: Duhovni, ki je 

ljubezen. Tedaj se bo izpolnila Izaijeva prerokba, ko je rekel: Jeziki bodo razvezani, ker jih bodo razvezali 

ognjeni jeziki. 

56 Vidno izražajte moje usmiljenje, govorite o mojem delu, ne ustrašite se žrtve. Uporabite svoje 

orožje ljubezni, usmiljenja, velikodušnosti in nežnosti, in če se boste z vero in pogumom spopadli z bitko, 

bo zmaga kmalu vaša. Vendar se poglobite v mojo besedo, da ne boste imeli občutka, da vas moj nauk sili, 

da mu sledite; kajti vabim vas le, da me poslušate, in - ko me boste razumeli - bo tisti, ki to počne iz 

ljubezni, iz prepričanja, iz svobodne volje, izpolnil svojo nalogo. Moja očetovska dolžnost je, da svojim 

otrokom vedno pokažem pot do odrešenja. 

57 Dragi moji, zavedajte se, da imate v tem preprostem nauku priložnost spoznati in razumeti 

ljubezen svojega Očeta. Tudi jaz prosim za preprostost in iskrenost tvojega srca, da bi se ti razodel v 

polnosti. 

58 Zdaj, v času moje manifestacije, se razkrivam v vseh nosilcih glasu in prek njih podajam navodila 

in nauke. Kdo bi si upal zanikati, da se manifestiram skozi to ali ono? Kdo v resnici pozna mojo pravo 

naravo? Ljubite in spoštujte drug drugega, da bo vaše delo v nebesih veljalo kot zasluga. Moja volja je 

tudi, da bi moja beseda izšla v tiskani obliki, da bi jo poznali prihodnji rodovi. 

59 Če želite, da vas bodo soljudje priznavali, morate poskrbeti, da bo vaša dejanja vedno vodila 

ljubezen. Bodite sočutni z bolečino drugih ljudi, odstranite slabe vplive, ki spodkopavajo zdravje vaših 

soljudi, z avtoriteto, ki sem vam jo dal, in prepoznali vas bodo kot ljudi z duhovno močjo. Poslušajte moj  

Prilika: 

60 "Starec je počasi in naporno hodil po poti. Kmalu sta ga dohitela dva mladeniča, ki sta hitela po isti 

poti in sta mu rekla: "Dragi starec, je tvoj cilj še daleč? Starec mu je odgovoril: "Cilj je še daleč, pot je še 

dolga in hoditi jo je treba previdno, da se ne utrudiš. Čeprav sem utrujen, verjamem, da bom z zadnjimi 

močmi dosegel svoj cilj! 

61 Ko so ga poslušali, so ti mladi ljudje v naglici nadaljevali pot, pri tem pa pozabili na starčeve 

besede in se slabšalno izražali o samozavesti tega ostarelega popotnika, ki je upal, da bo dosegel cilj poti, 

čeprav je bil po njihovem mnenju tik pred padcem. 

62 Starec je šel naprej, mladeniča, ki sta ga tako hitro pustila za seboj, pa so kasneje napadli žeja, 

lakota in utrujenost, tako da so se nazadnje od izčrpanosti zrušili. Že so trdno spali, ko jih je dohitel starec, 

jih zbudil in jim prijazno rekel: "Mladi ste v svoji mladosti izkusili, kaj je izčrpanost. Ne hodite na to pot, 
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ki je tako daleč, v naglici. Hodimo premišljeno in zagotavljam vam, da bomo prispeli. Toda oni so 

zaspano odgovorili: "Pustite nas, izčrpali smo se do skrajnosti in ne moremo več. Vi imate palico in lahko 

greste naprej, mi je nimamo. 

63 Ko jih je starec, ki ni razumel, videl, da tako ležijo, jim je ponudil kos kruha, s katerim jih je 

okrepil, jim prinesel k ustom malo vode in jim pogasil žejo. Pomagal jim je vstati, jih spremljal na 

njihovih potepanjih in spodbujal njihovo vero, dokler jih ni končno pripeljal na cilj." 

64 Globoko razmišljajte in se učite, ljubljeni učenci, kajti vaša naloga je, da ste voditelji človeštva. 

Moj mir z vami! 



U 156 

83 

Navodila 156  
1 Dobrodošli učenci, ki prihajajo k Mojstru v želji po modrosti. Tukaj sem spet med vami, otroci 

moji, ker vidim, da ste učenci, željni pouka. Spomnite se, da še niste dovolj pripravljeni, da bi lahko 

posredovali mojo besedo svojim bližnjim, in pohitite, da bi prisluhnili Njemu, ki vse ve. Jutri boste 

poučeni in boste mojstri. 

2 Prosite me za milost, da bi razumeli mojo besedo, in jaz vam jo podeljujem. Toda zavedajte se, da 

vam v tem trenutku govorim popolnoma jasno. 

3 Vzemite mojo besedo in se z njo hranite, ker bom okrepil vašega duha. 

4 Moja učenja so vedno drugačna, vendar vsebujejo isto bistvo, isto ljubezen. Vedno začnem s tem, 

da vam govorim poln ljubezni, in končam s tem, da izlijem svoje usmiljenje. Moj zakon je vsebovan v teh 

dveh krepostih. Iz tega vira črpajte moč in svetlobo. To je Moja volja, ki vam jo sporočam, ne kot ukaz, 

kajti Mojster, ki je neskončna modrost, zahteva, da svojo nalogo razumete in izpolnjujete s svojo lastno 

voljo. 

5 Podelil sem vam svobodno voljo in vam pokazal le pot, po kateri morate iti. In vedno vam bom 

govoril, da je ta pot pot k popolnosti - pot, ki se ne konča s telesno smrtjo, ampak se nadaljuje po tem 

življenju, ki ga preživi vaša duša. 

6 Povedal sem vam, da vam obljubljam blaženost na onem svetu in da se ne boste več umazali z 

umazanijo in strastmi mesa, če boste izpolnili svojo nalogo na tem svetu, 

7 Ne veste, koliko stopenj boste še preživeli na tem planetu. Če menim, da je prav, da se ponovno 

utelesiš, moraš prevzeti novo zemeljsko telo, vendar z bolj razvito dušo, ki ne bo nasprotovala božji volji. 

Nadaljevali boste svoje delo v korist soljudi. Še naprej se boste razvijali navzgor in se izpopolnjevali, 

polni zaupanja in upanja v mojo pravičnost. 

8 Morali boste biti močni, da boste kos nevarnostim in skušnjavam, zaradi svojega zgleda in 

dokazov o moči duše pa boste imenovani razsvetljeni in Gospodovi izbranci. Duhovni svet svetlobe vam 

bo pomagal na vaših poteh in vas ves čas varoval. S skupnim življenjem po moji volji boste uresničili 

mojo preroško besedo. 

9 Nadaljujte z delom, tudi če vaše fizične oči ne vidijo sadov vašega prizadevanja. Morda ga boste 

videli v duhu ali v novem telesu. 

10 To bo jutrišnje delo človeštva, v katerem si bo vsakdo prizadeval za dobro vseh, narodi pa se bodo 

borili za mir na svetu. 

11 Takrat se bo začela bitka svetovnih nazorov in verovanj. To bo čas debat in razprav, v katerih bodo 

intelektualci tega sveta preizkusili vaše znanje. 

12 Razpravljali bomo o različnih razlagah moje besede o drugem obdobju in o vsem, kar sem govoril 

prek svojih razsvetljenih. Takrat se bo dvignila zavesa z mnogih skrivnosti in hinavščina mnogih bo 

premagana z resnico mojega nauka. 

13 Moja božanska želja je, da bi ljudje drug drugega razumeli onkraj svojih doktrin in tako naredili 

korak k duhovnemu zedinjenju. 

14 Pripravite se na ta čas, da boste s svojimi preprostimi in jasnimi besedami prepričali učenjake in 

razumne ljudi, kajti vaša duhovna vzvišenost bo dovolj, da vas bom navdihnil s svojo modrostjo, ki bo 

neizčrpno tekla iz vaših ust. Sledite poti, ki jo je določil vaš Gospod. 

15 Vidim, da trpite zaradi nespoštovanja, ki vam ga kaže svet, in tudi zato, ker ste mi sledili na poti 

ponižnosti in dobrodelnosti. 

16 Ne jokajte zaradi sebe, saj se vaša duša v resnici očiščuje. Žalujte za tistimi, ki še vedno živijo 

prepuščeni užitkom tega sveta in so še naprej ujetniki mesa. Ne mislite, da se navdušujem nad vašim 

trpljenjem, saj bi s tem zanikali krepost vašega Očeta, ki je ljubezen. Pomislite, da prihajam k vam prav 

zato, da vam skrajšam dneve trpljenja in olajšam bolečino. Svetujem vam, da vztrajate v dobroti, saj je 

bolje, da zdaj trpite zaradi dobrega kot zaradi slabega. 

17 Nad vašim trpljenjem vam bom dal občutiti svoj mir, to božansko milost, ki je mogočneži kljub 

vsemu svojemu bogastvu ne morejo uživati. 
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18 Naučil sem vas zdraviti telesno in duševno bolne. Kdor prakticira takšno krepost in bi zbolel, bo 

občutil prisotnost najvišjega zdravnika na čelu svoje postelje. Naučite se čutiti mojo navzočnost in 

navzočnost duhovnega sveta, da se ne boste nikoli počutili zapuščeni, da se osiroteli človek ne bo počutil 

nezaščitenega, da se vdova ne bo počutila osamljeno ali nemočno, da moški ali ženska, ki sta ostala sama, 

ne bosta čutila praznine v duši in da bodo tisti, ki na zemlji niso izkusili ljubezni, v svojih srcih zaznali 

ljubezen nebeškega Očeta. 

19 Ljubite svoje bližnje, služite jim, posvetite jim vsaj del svojega časa, saj boste tako dosegli, da bo 

vaš duh izpolnil svojo nalogo. Potem boste lahko v svojem življenju za zgled vzeli nauk svojega 

božanskega Učitelja, ki je pozabil na svoje trpljenje in grenkobo ter se posvetil le nalogi blagoslavljanja in 

širjenja tolažbe svojega nauka na vseh svojih poteh. 

20 Ljudje: Zdaj, ko sem z vami v tej podobi, trepetajte od sreče, ko slišite mojo besedo. 

21 Obnovite se, revni, ki niste nikoli ničesar imeli, bolni, ponižani, ki ste lačni in žejni pravice, trpeči 

in zatirani. Napolnite svoje srce z upanjem, kajti resnično vam pravim, da to upanje ne bo razočarano. 

Razumite, da je prišla ura sodbe in da bodo vsi, ki so potrpežljivo prenašali svoje zadoščenje, ki so s 

krotkostjo izpraznili čašo trpljenja in ljubeče prenašali svoje preizkušnje, prejeli nagrado. 

22 Razodetja, znanje, kruh, priložnost za delo in zdravilni balzam - vse to in še več je bilo dano tistim, 

ki so vedeli pričakovati uro moje vrnitve. 

23 Učenci, množite se, da se bosta moj mir in moja luč razširila po vsej zemlji. Moje sporočilo ni 

namenjeno nekaterim privilegiranim bitjem, ampak vsem mojim otrokom. Blagor tistim, ki ga prejmejo, in 

vsem, ki ga pričakujejo. 

24 V odnosu do Očetovih naukov ste še vedno dojenčki, zato še ne živite v skladu s popolnostjo 

duhovnega življenja. Še niste dosegli polnosti resničnega življenja; da bi vam pomagal, je bilo potrebno, 

da je vaš Gospod prišel, da bi vam pomagal, da bi z njegovo pomočjo spoznali vse, česar ne veste, česar 

niste razumeli in kar ste pozabili. 

25 Kristus je in mora biti vaš zgled; zato sem takrat postal človek. Kakšno je bilo razodetje, ki ga je 

Jezus prinesel človeštvu? - Njegova neskončna ljubezen, njegova božanska modrost, njegovo usmiljenje 

brez meja in njegova moč. 

26 Rekel sem vam: Vzemite si me za zgled in delali boste enaka dela, kot jih delam jaz. Ker sem 

prišel kot Učitelj, morate razumeti, da to ni bilo storjeno zato, da bi vam dal nemogoče nauke ali nauke, ki 

so zunaj človeškega razumevanja. 

27 Razumite torej, da boste dosegli polnost življenja, o kateri sem vam govoril prej, če boste delali 

dela, kakršna vas je učil Jezus. 

28 Koliko ljudi misli, da imajo duhovno veličino zaradi znanja, ki so ga dosegli, a zame niso nič več 

kot otroci, ki so zastali na svoji razvojni poti. Zavedati se morajo, da vzpona svojega duha ne morejo 

doseči le z razvojem svojega intelekta, temveč z razvojem celotnega svojega bitja, pri čemer je v človeku 

veliko talentov, ki jih mora razviti, da bi dosegel popolnost. 

29 Zato sem kot enega od svojih zakonov ljubezni in pravičnosti uvedel reinkarnacijo duše, da bi ji 

omogočil daljšo pot, na kateri bi imela vse potrebne priložnosti za dosego popolnosti. - Vsak zemeljski 

obstoj je kratka lekcija, saj bi bilo sicer premalo možnosti, da bi človek izpolnil moj celoten Zakon. 

Vendar je neizogibno, da spoznate cilj tega življenja, da bi iz njega sprejeli njegov pomen in dosegli 

njegovo harmonijo, ki je osnova človeške popolnosti, da bi lahko napredovali na višjo raven življenja, 

dokler ne dosežete duhovnega življenja, kjer imam za vas pripravljenih toliko lekcij, ki vas jih moram še 

naučiti, in toliko razodetja, ki vam jih moram še dati. 

30 Nikoli niso vsi ljudje na Zemlji živeli na isti duhovni ravni. Poleg ljudi z visoko izobrazbo so 

živeli tudi drugi, ki so bili zaostali. Opozoriti vas moram, da sedanji čas ne bo edini čas, ko se lahko 

pojavijo ljudje zelo vzvišenega duha. 

31 V vseh časih, tudi v oddaljenih obdobjih človeške zgodovine, ste imeli primere ljudi visokega 

duha. Kako bi lahko razložili, da so že v najzgodnejših časih obstajali ljudje razvitega duha, če niso šli 

skozi zaporedne reinkarnacije, ki so jim pomagale, da so se razvijali navzgor? 
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32 Razlog za to je, da duh ne nastane hkrati s telesno lupino in da začetek človeškega rodu ne sovpada 

z začetkom duha. Resnično, povem vam: ni duha, ki bi prišel na svet, ne da bi prej obstajal v onstranstvu. 

Kdo od vas lahko izmeri ali ve, koliko časa je živel v drugih sferah, preden je prišel živeti na to zemljo? 

33 V drugih svetovih duhovi prav tako uživajo svobodo volje in grešijo ter zahajajo s poti, ali pa 

vztrajajo v dobroti in se na ta način povzpenjajo, kot to počnete na Zemlji. Ko pa pride določen čas, tisti, 

ki jim je usojeno živeti na tej zemlji, pridejo nanjo, da bi izpolnili plemenito nalogo, drugi pa, da bi 

izpolnili svojo dolžnost pokore. Toda odvisno od tega, kako želijo videti to zemljo, se bo nekaterim 

predstavljala kot raj, drugim pa kot pekel. Zato bodo, ko bodo dojeli usmiljenje svojega Očeta, videli le 

čudovito življenje, posejano z blagoslovi in življenjskimi lekcijami za duha - pot, ki jih bo približala 

obljubljeni deželi. 

34 Nekateri zapustijo ta svet z željo, da bi se vrnili, drugi pa s strahom, da se bodo morali vrniti. 

Razlog za to je, da vaša človeška narava še ni sposobna razumeti harmonije, v kateri boste živeli z 

Gospodom. 

35 Razkril sem vam že, da je moje ljudstvo razpršeno po vsej zemlji, to pomeni, da je duhovno seme 

razpršeno po vsem zemeljskem krogu. 

36 Danes se ne strinjate in celo ne spoštujete drug drugega zaradi malenkosti. Ko pa bo materialistični 

nauk grozil, da vas bo vse preplavil, boste vsi, ki razmišljate in čutite z duhom, končno postali eno. Ko bo 

prišel ta čas, vam bom dal znamenje, da se boste lahko prepoznali - nekaj, kar boste lahko videli in slišali 

na enak način. Ko boste drug drugemu pričevali, se boste začudili in rekli: "Gospod je tisti, ki nas je 

obiskal." 

37 Razumite, da vaši duhovni bratje in sestre ne živijo le v tem narodu, ampak tudi v drugih ljudstvih, 

regijah in narodih. Vedite, da se morate pripraviti na največjo čistost v svojem življenju, da boste lahko 

resnično pričevali o vsem, kar ste tukaj slišali in prejeli. Dotaknem se vseh duš, da vam bodo, ko bo prišla 

ura, lahko resnično in popolno pričevali o vsem, kar so prejeli, in da vas bodo pripravljeni poslušati z 

ljubeznijo. 

38 Ko se bodo združili, tega ljudstva na zemlji ne bodo premaknile človeške sile. Bilo bo duhovno 

enotno, ne da bi iskalo svoje mesto, niti ne bo imelo duhovne vlade, ki bi vladala svetu. 

39 Sredi različnih ideologij, doktrin, gibanj, religij, verovanj in sekt ga bo vodila in navdihovala višja 

luč, in takrat bo človeštvo, ki je doslej živelo potopljeno v najgloblji materializem, osupnilo, ko bo 

zagledalo videz tega učenega ljudstva. 

40 Moje ljudstvo v preteklih časih ni opravljalo del, ki bi ga približala popolnemu občestvu s 

Stvarnikom, ampak je zapadlo v profanacijo in neposlušnost. Kljub temu jih nisem uničil, saj jih je moja 

pravičnost ljubezni hotela ohraniti in povečati na zemlji, da bi se očistili preteklih prestopkov in nato z 

večjo svetlobo v duhu opravljali poslanstvo, ki jim je bilo zaupano že v prvih časih. Njeno bistvo je, da 

svojim bratom in sestram prinašajo božje sporočilo, da so duhovni pionirji za druge narode ter da s svojimi 

deli in zgledom učijo, kako spoštovati in ubogati Očetov božanski zakon. 

41 Razumite, da sem vas poslal na svet kot blagoslov za človeštvo. Molite in opazujte, da boste 

pripravljeni na uro, ko boste vsi združeni v duhu, mislih in delih, četudi boste fizično oddaljeni drug od 

drugega. Le z duhovnostjo se boste lahko borili in premagali zmaja materializma, ki korak za korakom 

napreduje, požira ljudi ter seje bolečino in trpljenje. 

42 V tem času vam pravim: Blagor vam, ki vam je bilo usojeno, da me sprejmete v tem času in da 

slišite mojo besedo. Opremil sem vas in moja luč je preplavila vašega duha. Zaradi tega boste močni, in 

tudi če bi vas doletele velike preizkušnje, se ne boste pustili premagati. Ko boste v duhovnem domu, se 

boste zavedali, kako velik privilegij vam je bil podeljen, in počutili se boste srečni. 

43 Ko ste prvič slišali mojo besedo, ste začutili, da sem jaz tisti, ki vam govorim; in ko ste pomislili 

na svoja dela, ste pomislili, da niste čisti, da bi se morali narediti vredne, in začeli ste novo življenje, vsak 

dan popolnejše. Toda kako težko je ostati trden pri tej odločitvi. Pogosto se žrtvujete, ne da bi jaz to od vas 

zahteval, in kmalu se utrudite. Pravim vam, da mi je všeč, če potrpežljivo stopate po poti. Kako se boste v 

kratkem času izpopolnili, če je delo, ki se ga lotevate, tako veliko? 

44 Ljubiš me in to je tvoj temelj. Pokažeš mi svojo vero, a tudi takrat mi poveš, ko si v stiski: "Učitelj, 

vedno mi je preprečeno, da bi izpolnil tvoje zakone. Zaradi nejevere mojih bližnjih sem slaboten, 
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skušnjava se mi nenehno približuje, da bi me spodnesla, in tudi sam sem prelomil svojo odločitev!" 

Vendar vam pravim, da morate delati sredi tega spora; ovire, na katere naletite, so preizkušnja za vašo 

vero in z njimi se duša vedno bolj očiščuje. Zaupajte vase, razumite, da imate v sebi mojega Duha in da ste 

pripravljeni sodelovati v tej veliki bitki. 

45 Še vedno ste komaj naredili prve korake, in čeprav sem nekatere poklical za cerkvene voditelje, 

druge pa za "nosilce glasu", morate vsi delati na sebi, da bi spoznali svoje poslanstvo in ga znali 

uresničevati. Vendar ne zanikam vaših zaslug: V svojih srcih ste dali mojo stvar na prvo mesto in vaša 

največja želja je, da bi mi sledili. Jaz, vaš Oče, sem vas vodil, vas usmerjal in vam odprl svoje srce, da bi v 

njem spoznali mojo ljubezen in moje usmiljenje. 

46 Moja potrpežljivost nima meja. Za dosego duhovnega vzpona sem vam namenil tri dobe in nešteto 

reinkarnacij, a tudi v tem času vam govorim, ne da bi upošteval človeško nevero in materializem. Nahajate 

se v tretjem obdobju duhovnih razodetij, in če boste znali uporabljati svoje duhovne darove, boste spoznali 

moč svojega duha in se naučili, da sem iz vas vedno želel narediti višja bitja, ki so sposobna velikih del. 

Poskrbel sem za vse, da se boste prepustili mojemu zakonu ljubezni in ga spoštovali. Na desni strani 

vsakega "delavca" je angel varuh, in ko te entitete komunicirajo z vami, vam razkrivajo svojo ponižnost in 

poslušnost. Spremljali so vas na vaši življenjski poti in z vami trpeli težave na poti. Poslušajte jih, saj 

boste v njihovih besedah, polnih svetlobe, našli razlago mojih razodetij. Po letu 1950 se boste spominjali 

zgleda teh krepostnih bitij, ki se ne bodo oddaljila od vas, temveč bodo še naprej navdihovala vašega duha 

in varovala človeštvo. 

47 Vzgajajte se, da moji besedi ne boste pripisovali nepopolnosti. Prepoznajte njegovo (duhovno) 

vsebino. Če nosilec glasu, ki ga uporabljam, ne bo pripravljen, če njegov duh ne bo pozorno sprejemal 

mojih navodil, beseda, ki bo prišla iz njegovih ust, ne bo odražala moje popolnosti. Zato se poglobite v 

njegov pravi pomen in izvedeli boste, kaj sem želel izraziti. Ne pripisujte mi nepopolnosti; razumite, da 

sem jaz vaš Bog, da sem popoln. 

48 Vstani z gorečnostjo in brani mojo stvar. Z ljubeznijo in pravičnostjo popravite vse, kar v dejanjih 

"delavcev" najdete zunaj zakona. 

49 Od vaše setve prejemam tisto, kar vsebuje resnico in čistost, in tisto, kar ni dozorelo, puščam v 

vaših rokah, da ga lahko še naprej negujete in popravljate. 

50 Pridite k meni, otroci moji, sprejmem vas. Ste kot utrujeni popotniki, ki ste tavali po različnih 

poteh, zdaj pa po velikih preizkušnjah in razočaranjih iščete moj blagoslov in pomoč. Ko si prišel, si me 

blagoslovil in se mi zahvalil, ker si našel kraj počitka, in Mojster ti je rekel: Napolnjujem vas z milostjo in 

moja volja je, da pridobite novo moč, da vas navdihne pogum, saj se boste po tem, ko boste navdušeno 

poslušali moje nauke, pripravili na bitko, ki prihaja nad vse ljudi, še posebej pa nad Izraelovo ljudstvo. Ne 

pozabite, da ste del tistih ljudi, katerih naloge so bile v vseh časih zelo velike. Med vami so preroki, 

razlagalci moje besede, modreci. 

51 Ustvarjeni ste bili popolni. Vaš duh je bil razsvetljen, da bi lahko spoznali slavo moje stvaritve, da 

bi ob preučevanju njenega duhovnega bistva razumeli, da ste mi podobni, in da bi jo ob poznavanju 

materialne narave lahko uporabljali, saj sem jo ustvaril kot ponižni služabnik človeka. Kdaj ga boste 

pripravljeni prepoznati in nadzorovati? Kdaj boste tako vredni, da boste lahko ukazali naravni sili, naj se 

naseli ali spremeni v korist vaših soljudi? Res je, da spoštujejo zakone, ki so sprejeti s pravičnostjo in 

ljubeznijo, toda vi imate oblast in rekel sem vam, da lahko, če se poduhovite, v mojem imenu ustavite 

bolezni, neusmiljenost vremena, krutost nesreč in greh. Vse to lahko storite, če imate vero. Prišel bo čas, 

ko se bo pretresel vsak duh in prebudil vsak um; ko bo iskal vir, iz katerega prihajata svetloba in 

popolnost, bo našel mene. 

52 Bliža se obdobje prenove. Vi, moji učenci, boste postavili temelje za rojstvo novega sveta. Delali 

boste kot vojska dobrega, angeli, ki se iz ljubezni do vas trudijo doseči duhovni vzpon človeštva. 

53 Ljubezen je najmočnejša sila, s katero lahko človek doseže svojo prenovo. 

54 V drugi dobi so mnogi dvomili vame; niso mogli verjeti, da je ponižni človek sredi množice 

ubogih, bolnih in grešnikov Mojster, Očetova beseda. Ko so videli moje koristi in dela ljubezni in 

odpuščanja, so rekli: "Je to čarovnik ali prerok?" Ko je tista ženska, ki je prešuštvovala, prišla v mojo 

navzočnost, so me hoteli preizkusiti in so mi rekli: "Sodite to žensko, ki je grešila; je pokvarjena in si ne 



U 156 

87 

zasluži biti med nami. Izobči jo, ker ni vredna poslušati tvojih naukov in deliti tvojega kruha." Rekel sem 

jim: "Poznate krivdo te ženske, vsi se strinjate, da je grešna. Kdor pa je čist, brez vsakega greha, naj prvi 

vrže kamen." Tiste, ki so jo obtoževali, sem se dotaknil njihove vesti in kmalu so spoznali, da je njihova 

krivda zelo velika, večja od krivde te ženske. Osramočeni so se umaknili in tista, ki jo je ta množica 

obtoževala in obsojala, me je prosila za odpuščanje, ker je spoznala svojo sramoto, in njeno kesanje je bilo 

tako veliko, da se je počutila očiščeno in v njenem srcu se je razplamtela ljubezen. Nato sem jo dvignil in 

ji rekel: "Odpuščam ti, pojdi in ne greši več." 

55 Kadarkoli vas torej muči breme krivde in se kesate, se očistite z molitvijo in dobrimi deli. Pridite k 

meni, pridobite mir in ne grešite več. Vendar vam povem tudi tole: Zakaj brez sočutja sodite prestopke 

drugih in se ne ozrete vase? Odpuščam vam, še preden se pregrešite, toda kako malo kesanih žensk sem 

našel na svoji poti. Še enkrat vam sporočam, da bo greh izginil. 

56 Zemlja bo čista. Človek bo spet prisluhnil glasu svoje vesti. Vabim vas, da bivate z menoj, in to je 

edini način, da me dosežete. 

57 Kadarkoli boste bdeli in molili, boste osvobojeni trpljenja in skušnjav. Čas, ki vam ga dajem, 

izkoristite za dela, ki dokazujejo vašo vero kot učencev. Svet se vam bo približal in bo osupel, ko bo videl 

vaš mir, in bo rekel: "Kako je mogoče, da to ljudstvo uživa notranji mir, medtem ko so narodi postali 

ognjeni zublji sovraštva?" Mojster jim bo odgovoril: "To ljudstvo se mi zdi očiščeno in vredno, vendar 

sem se spustil k vsem. Kdor me išče, me bo našel, jaz pa mu bom tako blizu, da me bo čutil v svojem 

srcu." 

Moj mir z vami! 
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Navodila 157  
1 Izraelsko ljudstvo, razkrivate mi svoje srce. Želim, da me ljubite kot svojega Očeta. Moj duh 

hrepeni po tvoji ljubezni. Svet me je pozabil, in ko me išče, to počne s pomočjo nepopolnih kultov, in ker 

nima dokazov o moji navzočnosti, izgubi vero in postane neveren. Če bi nekomu rekli, da trenutno 

govorim z Izraelci, ne bi verjel, zahteval bi od mene dokaz in bi bil kot Tomaž. Jaz pa sem vam rekel: 

"Blagor tistemu, ki veruje, ne da bi videl." 

2 Tempelj, ki sem ga pripravil zase, je v duhu samega človeka, kot sem vas vedno učil. 

3 Preučite moje razglase in si zapomnite, da sem ponovno prišel k vam, ker niste vedeli, kako priti k 

meni. Čeprav ste imeli zakon, mojo besedo in prerokbe, niste razumeli svoje usode in niste izpolnili 

svojega poslanstva. Če bi ga pravilno razumeli, bi pričakovali dogodke, ki nakazujejo to novo dobo. 

4 Prišel sem, da vam podam svoj nauk kot v drugem veku. Mnogi me ne bodo prepoznali, le tisti, ki 

se duhovno razvijajo, bodo jasno videli to manifestacijo. Vi, ki me slišite, sočustvujte s človeštvom, ki še 

ni odkrilo moje sledi, in se pripravite, da boste učili in postali mojstri. S kakšnim veseljem boste videli, 

kako bodo vaši učenci rasli v veri in poznavanju mojega nauka. 

5 Mnoga srca bodo prišla k meni. Tisti, ki so polni ponosa, bodo prišli ponižno. Drugi bodo prišli 

pod vodstvom svoje vesti, merili svoja dela in se zelo kesali. Čakam jih, da jih pripravim, da bo njihov duh 

kot čist izvir in moja beseda kot kristalno čista voda, ki bo pogasila njihovo žejo. 

6 Elija je bil poslan, da bi pripravil tiste, ki naj bi prejeli to luč. Presenetil je človeštvo, ujeto v 

globok spanec in gluho za vse, kar je duhovno. Le redki so bili pripravljeni sprejeti sporočilo. Kako 

blaženi so bili ti otroci, ko so videli, da je moja obljuba izpolnjena! In kakšna ljubezen je bila v mojem 

duhu do vseh ljudi! Leta so minevala in moja beseda, polna življenjske moči, se je pretakala, da bi 

nahranila srca. Drugi se bodo prebudili pozneje, ko se bo ta manifestacija končala. Vendar se ne bodo 

pritoževali, saj za vse prihaja čas največje milosti, ko si boste prizadevali, da bi z menoj komunicirali brez 

telesnih posrednikov. 

7 Znanstvenike bom preganjal jaz. Pojavile se bodo številne nenavadne bolezni, ki jih ne bodo znali 

zdraviti, ne bodo znali ublažiti bolečin. Le tisti, ki se duhovno dvignejo, bodo imeli sposobnost 

zdravljenja. Nekateri duhovniki se bodo polni želje po duhovništvu pridružili "izraelskemu ljudstvu". 

Mnogi, ki so bili "prvi", bodo "zadnji". Od mnogih ustanov in cerkva, ki niso bile ustanovljene na temeljih 

ljubezni, ne bo ostal niti en kamen na drugem. Trenutno čistim polja in ne želim, da bi plevel rasel poleg 

pšenice. 

8 Obiskujte domove, obračajte se na bolne, pomagajte trpečim v zaporih in poboljševalnicah, vse 

tolažite, pojdite v mojem imenu in uveljavljajte svoje duhovne darove. 

9 Vzemite si za zgled duhovni svet, posnemajte ga v njegovi potrpežljivosti in ljubezni do človeštva, 

v njegovem boju za blaginjo vseh vas. 

10 Mnogi, ki so zelo ljubili svet, a so mi pozneje prisluhnili, so spoznali svoje napake in začutili, da v 

njih raste želja po očiščenju. Prehajajo skozi notranji boj, nato pa me vprašajo: "Gospod, ali je treba 

zanikati 'meso' in svet, da bi se naš duh osvobodil?" Na to jim odgovarjam: "Zasluga ni v zanikanju 'mesa', 

ampak v doseganju harmonije med duhom in telesom, ki ga pokriva." Toda kako doseči to harmonijo, če 

duha najprej ne vodi vest? 

11 Ali misliš, da sem uporabil tvoje telo kot sovražnika tvojega duha? "Ne, odgovorite mi vi. Vendar 

so se vedno obnašali tako - kot sovražniki. Eno je že od nekdaj v nenehni vojni z drugim - s "telesom", ker 

ima raje svet z njegovimi lažnimi prazničnimi oblačili, in z duhom, ker čuti željo po osvoboditvi in 

doseganju višje stopnje popolnosti. 

12 Samo moji nauki, ki so razlaga zakona, vas bodo lahko pripeljali do harmonije, do notranje sprave 

vašega bitja. Verjemite mi: ko boste zmagali v tej bitki, vam bo celotna pot postala lahka. 

13 To morate razumeti na ta način: "Meso" je ladja, duh je krmar. Kako je lahko prav, da ladja 

krmarja krmili, kakor se ji zljubi? 

14 Prav zaradi tega pomanjkanja harmonije v človeku so nastale velike nevihte, v večini katerih je bil 

duh poražen. Ko pa bo "meso" končno postalo ubogljivo zaradi prepričevanja in zaupanja, s katerima se 

duh pomika proti svojemu velikemu cilju, in bo brez upora sprejelo nalogo, ki mu pripada, ter ne bo več 



U 157 

89 

prikrajševalo svoje duše za to, kar ji pripada, bo dosežena harmonija med obema naravama, ki sestavljata 

človeško bitje. To povišanje boste dosegli, ko bosta telo in duša skupaj hodila po poti duhovnega razvoja, 

ki jima jo s pomočjo vesti kažeta ljubezen in modrost njunega Stvarnika. "Meso" se bo nato križalo na 

križu žrtvovanja in odpovedi zaradi poslušnosti, ubogljivosti in krotkosti ukazom Duha, da bi njegovemu 

duhu zagotovilo vzvišenost in veselje, da je dosegel svoje mesto v večnem življenju. 

15 Svoboda volje je najvišji izraz, najpopolnejši dar svobode, ki je človeku podeljen na življenjski 

poti, da bi z vztrajnostjo v dobrem, pridobljeno po nasvetu vesti in skozi preizkušnje, ki jih je prestajal v 

boju, dosegel Očetovo naročje. Toda svobodo volje je zamenjala razuzdanost, vest je preslišana, 

poslušamo le zahteve sveta, duhovnost pa je zamenjal materializem. 

16 Ob tolikšni zmedi in odstopanju se bo moj nauk ljudem tega časa zdel absurden. Vendar vam 

pravim, da je to pravi nauk, da bi se ljudje osvobodili letargije, v katero so zapadli. 

17 Zemeljski romarji, odložite svojo palico in potovalni nahrbtnik ter si odpočijte od dolgih poti. Sedi 

tu z menoj, jej moj kruh in se pogovarjaj s svojim Učiteljem. Naj tvoj duh pride k meni v popolno 

občestvo. 

18 Vi ste isti ljudje, ki ste mi včasih sledili v želji po izpopolnitvi svojih duš, zdaj pa me presenečeno 

sprašujete: "Zakaj si se vrnil k nam?" Jaz pa vam odgovarjam: "Pisano je, da bo duh mojih otrok živel na 

desnici svojega Gospoda vso večnost. Da pa bi lahko prišli k meni, se morate naučiti in si pridobiti zasluge 

pri sledenju svojemu Učitelju. 

19 Vedno sem v vas sejal svoje seme, a kako malo je tistih, ki so me ljubili. Svojo moč sem razkril 

prek odposlancev, izbrancev iz velikega števila duhovnih bitij - od pravičnega Abela, ki je bil zgled 

ponižnosti; Jožefa, Jakobovega sina, ki je bil maziljen z modrostjo in svetostjo; Janeza Krstnika, ki je živel 

samo zato, da je pričeval o meni, ne da bi uporabil kar koli iz sveta, kar bi škodovalo njegovemu telesu ali 

duši. Tako kot ti, ki so bili čisti v duhu, je tudi veliko drugih, ki jih poznate in katerih delo z leti raste in 

dobiva velike razsežnosti. Toda toliko dokazov in toliko krikov, ki ste jih pustili umreti v neskončnost, 

vam ni bilo dovolj, ker v mojih odposlancih niste hoteli prepoznati odseva moje božanskosti. 

20 Prosili ste za navzočnost svojega Gospoda, da bi mu bili zelo blizu in da bi slišali njegov glas, ki 

govori v vašem jeziku, in to vam je bilo odobreno, da bi lahko dosegli svojo odrešitev. Čeprav sem bil 

tako blizu tebi in sem govoril svojemu ljudstvu, mi nisi sledil in me prisilil, da se vrnem k tebi. 

21 Moje učenje o drugi dobi je zapisano v knjigi vaše vesti. Naučila sem vas ljubiti in sprejemati 

Marijino ljubkovanje in nežnost. Z veseljem sem čutil toploto materinega telesa in užival v hrani, ki mi jo 

je nudilo njeno naročje. Z njo sem se lahko veselil in z njo delil tudi trud in težko delo dneva. Prejel sem 

božanje žarkov Kraljeve zvezde in užival v pogledu na gore, polja in morje ter vse obdaril s svojimi 

blagoslovi. Blagoslovil sem žitna polja, vode in vse, kar daje človeku hrano. 

22 Podal sem roko prijateljstva, se veselil nedolžnosti majhnih otrok, miline in plemenitega vedenja 

mladih moških ter čistosti srca devic. Z zadovoljstvom sem opazoval nesebičnost in požrtvovalnost mater 

ter energijo moških. Triintrideset let sem živel na svetu, da bi človek lahko neposredno izkusil popolnost 

in zgled svojega Gospoda, ki ga je lahko od blizu kontempliral, da bi se naučil jemati me za svoj stalni 

zgled. Naučil sem vas ljubiti Boga in ubogati njegove zakone. Povedal sem vam, kako naj ljubite svoje 

starše, brate in sestre ter otroke, govoril sem vam o ljubezni med zakoncema, pokazal sem vam dostojen 

način dela, medsebojno spoštovanje in pomoč, povabil sem vas, naj živite v popolnem občestvu z Očetom 

in tudi v sožitju z naravo. 

23 Kljub temu so bili poklicani številni, izbrani pa le nekateri. Dvanajst jih je bilo tistih, ki sem jim 

dal polnost svoje modrosti. Naredil sem jih odgovorne za Drugo zavezo, za nauke, ki so bili skoraj vsi 

podani v prenesenem pomenu, za svoje neštete prilike; vse to sem za vedno vtisnil v duh ljudi, tako da 

tega ne bo mogel izbrisati niti čas niti spremenljive usode. 

24 Tem bitjem sem dal pogum, da jih v bitki, ki jih je čakala, ne bi nič zastrašilo, da bi se lahko uprli 

pismoukom in se dvignili nad človeško znanost. Svojim učencem sem rekel: "Zapuščam vas kot pastirje 

ljudi, tiste črede, ki je danes razpršena in ki se mora združiti v eno samo oviro." Rekel sem jim tudi: 

"Zgradite tempelj!" Toda ko sem jim to rekel, nisem mislil na templje, zgrajene iz kamnov, ampak sem 

jim govoril o Duhu, ki je primeren "kraj" za gradnjo bivališča za vašega Gospoda. Človek si ne more niti 
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predstavljati mojega templja, saj ga tvori vesolje z vsemi svojimi bitji, v njem pa je pravi oltar, daritev in 

luč. 

25 Srce mojih učencev je bilo pripravljeno, posoda je bila čista od znotraj in od zunaj ter polna 

dobrote, vere in upanja. Zato so se odločili, da bodo človeštvu prinesli veselo novico. Ko so se po mojem 

odhodu pogovarjali s svojimi tovariši, so jim rekli: "Vsi lahko sprejmete Gospoda; v njegovi besedi je 

vsebovana kri in telo Gospoda." 

26 Tako so govorili, jaz pa sem jih vodil korak za korakom. Znala sta učiti in vse svoje besede 

potrjevati z dejanji. Kjer koli so bili, so bili v templju - v puščavi, v domovini ali v različnih deželah, 

kamor je stopila njihova noga. Njihova usta so bila kot izvir kristalno čiste in osvežujoče vode, ki je 

očiščevala narode. 

27 Tako kot Jezus niso nosili ne krone ne žezla ne vijolične obleke; bili so ponižni. Rekel sem jim: 

"Bodite ponižni, bodite 'zadnji', kamorkoli greste. Dajte svojim bližnjim vse, kar ste prejeli od mene, 

ničesar ne prikrivajte in poskrbite, da se moje seme razmnoži in doseže vsa srca." 

28 Moji učenci so vedno spoštovali človeško življenje, nikoli si niso upali zavzeti mojega mesta 

sodnika. Vedeli so, da je treba zadevo, bodisi pravično ali nepravično, prepustiti meni, saj jo lahko samo 

jaz pravilno rešim. Ljudi niso spraševali, zakaj so grešili, do vseh pa so bili usmiljeni in usmiljeni. 

29 Zdaj, v tretji dobi, ko se moje ljudstvo približuje koncu mojega pojavljanja, pripravljam nove 

učence. Vse se je zgodilo po moji volji. Trenutno gradim neuničljiv tempelj v duhu svojih otrok. 

30 Ne predstavljajte mi več nobenih simbolov in ne zastopajte me več v fizični obliki. Poslušam in 

sledim le svojim navdihom. To bo zadostovalo, da dosežete svojo spiritualizacijo. 

31 V tem času ste slišali moj glas na enak način, kot sem vam ga dal slišati v prvem času, ko sem 

povzročil, da je duh ljudi trepetal. 

32 Zdaj vam ne dajem več svojih navodil po Jezusu, svoji utelešeni Besedi. Govoril sem vam prek 

človeških bitij, saj ste zdaj bolj razviti in me lahko razumete ter prenašate mojo besedo. 

33 Konec te manifestacije je že blizu, da bi jo nato ponovno nadaljevali v višji obliki z začetkom 

dialoga med duhom in vašim Stvarnikom, ki ga uporabljajo višja duhovna bitja, ki prebivajo z mano. 

34 Ne bojte se dneva mojega odhoda, saj se nikoli ne bom oddaljil od vas. Po svojem vnebohodu v 

drugi dobi sem se pokazal svojim učencem, omejen v Jezusovi podobi, da bi jih potolažil. Danes ne veste, 

koliko dni me ne boste čutili, toda na koncu teh dni me boste spet videli in začutili boste, da vas 

navdihujem in da v vaš um prihajajo nove besede. Prosim vas le, da se združite, v eno samo "telo" in eno 

samo voljo, da boste na ta način vredni doseči cilj. Dvanajst plemen izbranega ljudstva bo prisotnih na ta 

dan (slovo), spremljalo vas bo tudi dvanajst apostolov, da vas bo njihov zgled spodbujal. Ker vas tako kot 

njih puščam kot ovce med lačnimi volkovi. Toda jaz bom z vami v preganjanju, v zaporu, v vsakem 

trenutku, ko me boste potrebovali. 

35 Zaščitil bom svoje seme. 

36 Še vedno se morate zelo truditi, da vas bom, ko bom videl, da med mojim ljudstvom vladajo 

ljubezen, čistost in preprostost, zapustil kot gospodarje človeštva. Če vas prosijo za navodila, jim jih dajte; 

če vas utišajo, molčite v ponižnosti. Vedno sejte po svojih poteh, kot sem vas učil. 

37 Ljubite svoje soljudi, da boste med njimi postavili temelje miru in harmonije. 

38 Ljudje, kdaj boste obrodili sad? Veliko časa je minilo, odkar sem vas učil, a apostoli, ki jih ljudje 

tako zelo potrebujejo za duhovno prebujenje, še vedno ne pridejo. 

39 Kratek je čas, ki vam je ostal, da me poslušate, zato se morate naučiti mojih lekcij, da boste lažje 

pričevali o njih. 

40 Zapomnite si: Ko bo moja beseda za vas prenehala, bo od vašega zgleda in vaših del odvisno, ali 

se bodo mnoga srca, ki niso imela sreče, da bi me slišala na tej manifestaciji, prebudila v veri in se obrnila 

k mojim delom. 

41 Kot primer teh besed vam navajam spreobrnjenje Savla, kasneje imenovanega Pavel, ki je svoje 

telo in duha popolnoma posvetil služenju svojemu Gospodu. 

42 Pavel ni bil eden od dvanajstih apostolov, ni jedel za mojo mizo in ni hodil za menoj, da bi 

poslušal moje nauke. Pač pa ni verjel vame in ni z dobrimi očmi gledal tistih, ki so mi sledili. V njegovem 

srcu je bila ideja, da bi uničil seme, ki sem ga zaupal svojim učencem in ki se je pravkar začelo širiti. Toda 
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Pavel ni vedel, da je eden od mojih. Vedel je, da mora priti Mesija, in v to je verjel. Vendar si ni mogel 

predstavljati, da bi bil ponižni Jezus obljubljeni Odrešenik. Njegovo srce je bilo polno ponosa sveta, zato 

ni čutil navzočnosti svojega Gospoda. 

43 Savel se je uprl svojemu Odrešeniku. Preganjal je moje učence in ljudi, ki so se obračali k njim, da 

bi iz ust teh apostolov slišali moje sporočilo. Tako sem ga presenetil, ko je hotel preganjati moje lastne. 

Dotaknil sem se ga na najbolj občutljivem mestu njegovega srca in takoj me je prepoznal, saj me je njegov 

duh čakal. Zato je slišal moj glas. 

44 Moja volja je bila, da bi se ta splošno znani mož na ta način spreobrnil, tako da bi bil svet na vseh 

njegovih poteh priča presenetljivim delom, ki naj bi služila kot spodbuda veri in razumevanju. 

45 Zakaj bi podrobno opisovali življenje tega človeka, ki se je od tedaj posvetil ljubezni do bližnjega, 

navdihnjen z ljubeznijo do svojega Učitelja in njegovih božanskih naukov? 

46 Pavel je bil eden največjih apostolov moje besede, njegovo pričevanje je bilo vedno prežeto z 

ljubeznijo, iskrenostjo, resnicoljubnostjo in svetlobo. Njegov nekdanji materializem je postal zelo visoka 

duhovnost, njegova trdota je postala neskončna nežnost; in tako je preganjalec mojih apostolov postal 

najbolj goreč sejalec moje besede, neutrudni potujoči pridigar, ki je božansko sporočilo svojega Gospoda, 

za katerega je živel in kateremu je posvetil svoje življenje, prinašal različnim narodom, pokrajinam in 

vasem. 

47 Tukaj imate, ljubljeni ljudje, čudovit primer spreobrnjenja in dokaz, da lahko ljudje, tudi če me še 

niso slišali, postanejo moji veliki apostoli. 

48 Danes vam pravim: Kje je moje ljudstvo? Kje so tisti, ki so modri v preizkušnjah, pogumni v 

bitkah in trdni v bojih? Razpršeni so po vsem svetu. Jaz pa jih bom dal na pot z mojim glasom in jih 

duhovno združil, da bodo šli pred vse narode. Vendar vam pravim, da jo bodo danes oblikovali ljudje vseh 

ras, ki bodo razumeli naravo zavezništva, ki ga pričakujem od vseh ljudi. 

49 To ljudstvo bo pogumno in divje, vendar ne bo imelo bratomornega orožja in bojnih vozov ter ne 

bo pelo pesmi o uničenju. Njegov prapor bo mir, njegov meč resnica in njegov ščit ljubezen. 

50 Nihče ne bo mogel odkriti, kje so ti ljudje: so povsod. Njegovi sovražniki ga bodo skušali uničiti, 

vendar jim to ne bo uspelo, saj ga nikjer ne bodo našli zemeljsko enotnega, ker bodo njegova enotnost, red 

in harmonija duhovni. 

51 Če jih je nekoč Mojzes osvobodil, jih vodil po izsušenih in osamljenih poteh ter jim dajal korak 

skozi sovražne množice, ki so jih obkrožale, dokler jih ni pripeljal do vrat obljubljene dežele, bo danes 

Elija, ki je neviden, a otipljiv in prisoten, poklical ljudi v boj in jim pokazal poti, polne svetlobe, da bi jih s 

trdnim in zanesljivim korakom pripeljal do pragov doma, ki ga pripravljam za vašega duha. 

52 Duhovni zakon, ki ga vodi in usmerja, je isti zakon, ki sem ga vtisnil v kamen in vam ga razodel na 

gori Sinaj. Duhovni kruh, ki ga hrani, je isti, ki ga vsebuje Beseda, ki vam je bila dana po Jezusu. Luč, ki 

mu daje upanje in pogum, da nikoli več ne bo zašel s poti resnice, bo navdih, ki bo v tem času prišel iz 

neskončnosti in človeškemu duhu razkril vse, kar mu je bilo neznano. 

53 Kdor je napredoval v sposobnostih, ki sem mu jih podelil, in v duhovnih darovih, kdor je tudi 

neutruden iskalec resnice ali ljubitelj duhovnosti - resnično, povem vam, bo eden od vojakov tega ljudstva 

in bo slišal klic svojega Gospoda, ko ga bo poklical v boj, in tudi, ko ga bo poklical k miru. 

54 Se vam zdi ta slika le lepe sanje? 

55 Ko je Mojzes v Egiptu nagovoril Izrael in jim napovedal blagoslove obljubljene dežele, so ljudje 

dvomili, saj so se navadili na suženjski jarem in trpljenje v suženjstvu, zato se jim je zdelo nemogoče, da 

bi jih čakala dežela svobode in blaginje. Kljub temu se je to ljudstvo odpravilo na pot in se vedno bolj 

bližalo deželi, ki se jim je sprva zdela le lepe sanje, dokler niso končno dosegli sadov svoje vztrajnosti in 

zvestobe. 

56 Ne predstavljajte si me s krono in žezlom; ne, raje me glejte ponižnega in preprostega. 

57 Hočem, da bi sprejeli bistvo moje besede, ki je hrana za vsako dušo. V njem boste našli kruh 

življenja, vino duhovnega veselja in sad prave ljubezni. 

58 Medtem ko z menoj obedujete za to mizo ljubezni in duhovnosti, se morate naučiti govoriti z 

menoj in me slišati. Kajti ta manifestacija, ki ste ji trenutno navzoči, je le začasna, zato se morate naučiti 
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duhovno pogovarjati z menoj, da se ne boste počutili zapuščeni, osamljeni ali siromašni, ko ne boste več 

slišali mojega glasu v tej obliki. 

59 Osvežite se v tem času, ko imate moje oznanilo. Nikar pa ne izrinite iz svoje zavesti dneva, ki je 

določen po moji volji, ko boste zadnjič prejeli mojo besedo. 

60 To vam povem: Kajti za tiste, ki so se preveč navadili na moje oznanjevanje, je dan, ko me ne 

bodo mogli več slišati, "smrt", zato bodo izpostavljeni skušnjavi, da bi si na nedovoljen način pridobili 

oznanilo, ki bi nekoliko zapolnilo praznino njihovega srca. Toda moje svetlobe ne bo. 

61 Gotovo že razumete, da če to oznanjevanje ne bi imelo določenega konca, ne bi mogli narediti niti 

koraka naprej, saj vas ne bi zanimalo preučevanje moje Besede niti prizadevanje za duhovni dialog. Zakaj 

bi to počeli, ko pa lahko dan za dnem poslušate to besedo in to tolažbo prejmete vsakič, ko zanjo prosite? 

Ko pa bo učenje končano in sporočilo posredovano, bo vse drugače. Če mi želite biti blizu, morate 

razmisliti o vsem, kar je ohranil vaš spomin, in če se želite počutiti močni, se morate posvetiti resničnemu 

duhovnemu izpolnjevanju dolžnosti, pri katerem postanete sejalci miru, svetlobe, zdravilnega balzama in 

ljubečega delovanja. 

62 Zaradi vas bo čas, ko me boste slišali prek človeškega organa razuma, le kratek, saj ste tako otročji 

in krhki, da se na mojo navzočnost v tej obliki navadite že po kratkem času, ko me slišite. Ne čutite več 

tistega čustva, ki vas je prevzelo v prvih dneh, in vedno manj doživljate tisto veselje, tisto blaženost, ko 

me poslušate - občutek sreče, ki vas je mnoge noči celo prikrajšal za spanec ob misli, da me boste slišali, 

in v želji, da bi spet prišel dan in trenutek, ko boste slišali tisti glas, ki se vam je včasih zdel nemogoč. 

63 "Ali je res," ste se spraševali v svojih srcih, "da lahko slišim glas svojega Gospoda? Sem vreden, 

da sem priča manifestaciji svojega Stvarnika skozi to čudovito besedo? Mojster, kako velik užitek si 

podaril našemu duhu, ko si nam dal slišati tvoj očetovski glas, tvojo besedo kot Mojstra, tvojo božansko 

besedo!" Nisi se utrudil, ko si me poslušal, in nisi izpustil niti ene same besede ter ubogal vsa moja 

navodila. Toda čas je mineval in postalo vam je navada, da me poslušate, in ker se niste več hoteli 

poglobiti, ste se začeli naveličati moje besede, ki se vam je zdela monotona - "vedno ista, vedno ista" -, ne 

da bi se zavedali, da niste več prišli pripravljeni kot v prvih dneh, ko ste prihajali pobožno in polni strahu, 

čudenja, vere, ljubezni in ponižnosti. 

64 Lahko vam povem, da ni bilo niti enega srca, ki mu moja beseda in moje manifestacije po 

določenem času poslušanja ne bi postale običajne, zato vam še enkrat povem, da zaradi svoje človeške 

nezrelosti in šibkosti ne morete dolgo vztrajati v duhovnosti, zato je bolje, da zaradi vas omejim čas 

svojega pojavljanja. Kajti če tega ne bi storil, sčasoma vsi ne bi čutili spoštovanja do milosti, ki vam jo je 

zdaj podelil vaš Učitelj, ko je izpolnil obljubo iz druge dobe. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 158  
1 Božanska luč mojega Duha naj bo med vami. 

2 Dobrodošli, ljubljeni učenci, ki kot poslušne ovce hitite na klic Dobrega pastirja. Če bi si kdo 

drznil izstopiti iz kroga, potem ko je že bil v oviri, bom ostalim prepustil dobro skrb, da poiščejo 

izgubljenega. Ni namreč moja volja, da bi se izgubila (tudi) ena od mojih ovac. 

3 Jaz bdim nad vsemi, dajem svoj mir vašemu srcu in luč vašemu umu, da boste hodili po dobri poti. 

Če pa jo enkrat zapustiš in pozabiš Njega, ki je dal vse, da bi te rešil, in s katerim si živel in v čigar toplini 

si našel tolažbo, ti resnično povem, da te bo moja ljubezen, ki ti pomaga, spremljala povsod in moj glas te 

bo nenehno klical po tvoji vesti. Ne morete zabloditi. Pojasnil sem vam zakon, po katerem se morate 

ravnati. Ne morete se slepiti, saj imate vest, ki pravilno presoja vsako vaše dejanje in vam pove, kaj je 

dovoljeno in kaj ne. Če ne boste poslušali njegovih nasvetov, vas bodo obtožila vaša dejanja. Še enkrat 

vam pravim: Spoznajte sebe, da boste lahko spoznali svoje bližnje. 

4 Pripravite se, da boste močni, kajti moji novi apostoli ne bodo šibki in ne bodo padli na poti po 

nekaj korakih. Imajo dovolj moči, da dokažejo, da lahko ljudem vlivajo zaupanje in jih vodijo s svojim 

zgledom, besedo in načinom razmišljanja. 

5 Vsi imate sposobnosti, da v prihodnosti postanete resnični vodniki src in duš, in celo breztelesna 

bitja, ki živijo v motenem stanju duše, boste lahko osvobodili teme in jih popeljali k svetlobi. 

6 Ta naloga je težka, vendar vam jo omogočam, da jo razumete po vsakem glasovnem nosilcu. 

7 Če kdo zaradi nerazumevanja mojega dela zaide s poti, ga bom ponovno poklical, da bi spoznal, da 

kdor je sklenil zavezo z Bogom, na svoji poti razvoja ne sme narediti nobenega koraka nazaj. Govorim 

tvojemu duhu, za katerega je bilo vse zavito v temo, preden me je prepoznal. Ker pa se je Oče razodel na 

svoji poti, se je prepričal o skrbi in ljubezni Božjega Duha, ki se je omejil na tri časovna obdobja, na tri 

različne, a popolne faze razodetja, da bi se razumel človeškemu duhu. 

8 Nekateri želijo resnico iskati na druge načine. Pravim jim: Če imate dober razlog, da iščete, iščite, 

vendar pravilno. Drugi čutijo, da so v Očetovi družini, brez katere ne bi mogli več živeti. 

9 Nihče te ne bo mogel zaščititi tako kot jaz, nihče te ne bo mogel ponovno dvigniti s toliko ljubezni, 

ko boš padel na poti. Jaz sem edini, ki bo osvetlil vašo življenjsko pot. Pridite k meni, o ljubljeni, kakor 

jaz prihajam k vam, z notranjo vzvišenostjo, ljubeznijo in iskrenostjo. Naj bodo vsa vaša dejanja prežeta z 

duhovnostjo, potem boste doživeli neizmerno blaženost. 

10 Čakajo vas leta preizkušenj, a med njimi morate izpolniti svoje poslanstvo. To poslanstvo bo 

pomagati trpečim sočloveku in pri tem pozabiti nase. 

11 Ne bodite užaljeni, če drugi ocenjujejo vaš narod kot drugorazrednega. Pokažite, da ste vsi enaki v 

očeh moje ljubezni in pod mojim zakonom. Naj se vaš duh v vaših delih odraža brez mraka, iz vaših misli 

pa naj izvirajo navodila in razsvetljenje glede napak ljudi v njihovih različnih ideologijah. 

12 Želim, da razmislite o vsem, kar sem vam povedal, da bi si zapomnili ta navodila in bili z njimi 

močni na svoji poti. 

13 V tem času vam ne pokažem nobene druge poti in vam lahko rečem, kakor v drugem času v 

Salomonovem templju: "Nisem prišel odpraviti postave, ampak jo izpolniti." Videl sem namreč, da je 

učitelji postave niso razumeli, zato so slabo razlagali mojo besedo. 

14 Jaz, Beseda, sem v Jezusu postal človek, da bi ljudi učil nauk o ljubezni in pravičnosti, ki izvira iz 

zakona, ki ga je Oče dal človeštvu v preteklih časih. Učenje o duhovnosti, ki vam ga razkrivam v tem 

času, pa je namenjeno temu, da vam pokažem, kako upoštevati Kristusov nauk, da bi se duh lahko povzpel 

na vrhove znanja in duhovne resnice. 

15 Človeštvo je duhovno razdeljeno na religije, sekte, doktrine in ideologije. Toda moč svoje besede 

bom dokazal tako, da jih bom združil, čeprav sem vam že povedal, da bo svet očiščen in da bodo duše 

trepetale kot gozdovi ob sunkih orkana, preden se to zgodi. Čeprav ste neznani in neopazni, imate luč, s 

katero lahko osvobodite iz teme tiste, ki v njej tavajo kot slepi, in jim pokažete svetlo obzorje in boljšo 

prihodnost. 
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16 Ne ohranjajte več tradicij in domišljijskih obredov. Prakticirajte mojo Besedo s čistim umom, kajti 

rekel sem vam, da bo duhovna vez, ki združuje narode in rase, saj je moja Beseda ljubezni univerzalni 

zakon. 

17 Iz ljubezni do vas in zato, da bi razumeli, koliko ste me vredni, se razodevam po vašem razumu. 

Toda prišel bo čas, ko ta oblika manifestacije ne bo več potrebna, in takrat bo moč vašega notranjega 

vzpona vaš duh približala Očetu, tako da boste slišali njegov "božanski koncert", ki vam bo najprej rekel: 

"Ljubite drug drugega". 

18 Danes vam pravim: "Pridite k meni in našli boste mir." Tu sem poskrbel za ta zbirališča, da bi bila 

kot drevesa, ki vam dajejo senco in pod katerimi poslušate mojo besedo. V drugi dobi ste me slišali v 

dolinah, na bregovih rek in na gorskih vzpetinah. V templju narave ste se navdihovali in se družili z 

menoj. Danes boste tudi vi obiskali te kraje in tam, daleč od sveta, ki me greši in zanika, začutili čisto 

ozračje, prežeto z vitalnostjo, kjer vse govori o meni. Ko bo vaš duh svoboden in svoboden, se bo združil z 

Očetom v popolnem občestvu. 

19 Mnoge duše me iščejo v različnih religijah, sektah in filozofijah ter me prosijo za luč, da bi našle 

pravo, najkrajšo pot. Vendar ne vedo, da se razodevam v tem narodu, v tej obliki, ki jo poznate. Vse vas 

vodim k svetlobi, ker moja ljubezen ne pozna ras in narodov. Vi, ki me poslušate, delajte na sebi, 

preoblikujte se, da boste lahko postali moje orodje pri delu ljubezni, pomiritve in razvoja duha navzgor. 

20 Iz tebe bo izšla preroška beseda, beseda, ki zdravi in tolaži. Želite služiti človeštvu? Temeljna 

zakona, ki sem vam ju dal, sta ljubezen do tistega, ki vas je ustvaril, in ljubezen drug do drugega. Vse 

kreposti izvirajo iz ljubezni do Boga in bližnjega. 

21 Vsi ste prišli iz mene z enakimi talenti. Nekaterim nisem dajal prednosti pred drugimi. Vsak duh 

ima sposobnosti in darove, da doseže svoj lastni vzpon. 

22 Bodite močni, sprejmite svojo spravo in sodelujte pri delu tretjega obdobja, da boste lahko doživeli 

vzpostavitev mojega kraljestva v človeškem duhu. Povzdignite se, da boste lahko živeli v višjih svetovih 

od tega, kjer ni trpljenja, dokler se ne izpopolnite in pridete k meni. Čeprav ta zemeljski svet še vedno nudi 

toliko zadovoljstva, lepote in milosti, pomislite na duhovno življenje, ki vas čaka, in se mu približajte že 

danes. Dovolite mi, da iz te zemeljske doline skozi obraze vidite čudovito življenje, polno miru, ljubezni 

in harmonije. 

23 Še enkrat vam povem, da bo v meni rešeno vse človeštvo. Ta kri, prelita na Kalvariji, je življenje 

za vsakega duha. Vendar ne gre za kri samo, saj je padla v prah zemlje, temveč za božansko ljubezen, ki jo 

simbolizira. Kadar koli vam govorim o svoji krvi, zdaj veste, kaj je to in kakšen je njen pomen. 

24 Veliko ljudi je prelilo kri v službi svojega Gospoda in iz ljubezni do svojih bratov, vendar pri tem 

niso utelešali božanske ljubezni, temveč le duhovno, človeško ljubezen. 

25 Jezusova kri pa uteleša božansko ljubezen, saj v njej ni nobenega madeža. V Učitelju ni bilo nikoli 

nobenega greha, zato vam je dal svojo kri do zadnje kapljice, da bi razumeli, da je Bog za svoja bitja vse, 

da se jim popolnoma in brez zadržkov daruje, ker jih neskončno ljubi. 

26 Če je prah zemlje absorbiral tekočino, ki je bila življenje v Učiteljevem telesu, je bilo to zato, da bi 

razumeli, da mora moj nauk z božanskim namakanjem, s svojo ljubeznijo, modrostjo in pravičnostjo, 

narediti življenje ljudi plodno. 

27 Svet - neveren in skeptičen do Učiteljevih besed in zgledov - se bori proti mojemu nauku in pravi, 

da čeprav je Jezus prelil svojo kri, da bi ljudi odrešil greha, svet ni odrešen; da vsak dan bolj greši, čeprav 

je bolj razvit. 

28 Kje je moč te odrešilne krvi, sprašujejo ljudje, medtem ko tisti, ki bi morali pokazati prave 

temeljne ideje mojega nauka, ne morejo zadovoljivo odgovoriti na vprašanja tistih, ki so lačni luči in žejni 

spoznanja resnice. 

29 Povem vam, da imajo v tem času vprašanja tistih, ki ne vedo, večjo globino in vsebino kot 

odgovori in razlage tistih, ki trdijo, da poznajo resnico. Toda prišel sem, da vam ponovno spregovorim, in 

tu je moja beseda za tiste, ki verjamejo, da je ta kri resnično omogočila odrešitev grešnikov pred božansko 

pravico - vseh, ki so bili izgubljeni in obsojeni na hudo kazen. Pravim vam: Če bi Oče, ki vse ve, verjel, da 

ljudje ne bodo postopoma uporabili in razumeli vsega nauka, ki jim ga je Jezus dal v svojih besedah in 

delih, ga res ne bi nikoli poslal; kajti Stvarnik nikoli ni storil ničesar nekoristnega - ničesar, kar ne bi 
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obrodilo sadov. Če pa ga je poslal, da bi se rodil, rasel, trpel in umrl med ljudmi, je to storil zato, ker je 

vedel, da bo to sijoče in rodovitno življenje Učitelja s svojimi deli začrtalo neizbrisno pot, neuničljivo 

sled, da bodo vsi njegovi otroci našli pot, ki jih bo vodila k resnični ljubezni in po njegovem nauku k 

domu, kjer jih pričakuje Stvarnik. 

30 Vedel je tudi, da bo ta kri, ki priča o čistosti, neskončni ljubezni in ki je bila prelita do zadnje 

kapljice, ljudi naučila, da z vero v svojega Stvarnika izpolnijo nalogo, ki jih bo povzdignila v obljubljeno 

deželo, kjer mi bodo lahko ponudili izpolnitev svoje naloge in nato rekli: "Gospod, vse je izpolnjeno. " 

31 Zdaj vam lahko povem, da ura, ko je bila moja kri prelita na križu, ni bila tista, ki je nakazovala 

uro človekovega odrešenja. Moja kri je ostala prisotna tukaj na svetu, živa, sveža in s krvavo sledjo 

mojega trpljenja je zaznamovala pot do vaše sprave, ki vam bo omogočila doseči dom, ki vam ga je 

obljubil vaš Oče. 

32 Rekel sem vam: Jaz sem vir življenja, pridite in se očistite svojih madežev, da boste lahko 

svobodni in celi odšli k svojemu Očetu in Stvarniku. 

33 Moj vir je ljubezen, je neizčrpen in brezmejen. To vam želi povedati moja kri, prelita v tistem 

času. To je zapečatilo mojo besedo, potrdilo moj nauk. 

34 Tudi v puščavi sem svojemu ljudstvu zaupal svoj zakon, a sem mu dal simbol: mano. 

35 V tem času imate drugo mano; ni enaka tisti, ki je fizično hranila ljudi. Tudi vi imate mojo kri, 

čeprav ni tista, ki je tekla iz Jezusovih ran. 

36 Sem v duhu in trenutno me slišite kot duhovno bitje. Hranite se z mojo besedo, ki je kruh večnega 

življenja, in se očiščujete z izvajanjem mojih naukov. Razumite, da morate za dosego odrešitve prispevati 

tudi svoj delež, ki je ljubezen in pomoč sočloveku. 

37 Dal sem vam svojo kri; sprejmite jo na pravi način. Če bi za odrešenje zadostovalo že to, da sem 

vam ga dal - resnično, povem vam: potem že nihče ne bi grešil, potem zemlja ne bi bila več potrebna za 

zadoščenje za grehe, saj bi vsi ljudje že prebivali v nebeškem kraljestvu. 

38 Hočem, da si po svojih zaslugah zaslužite, da pridete k Gospodu, saj si kot zavestna bitja zaslužite 

neskončno milost, neizrekljivo srečo, da pridete v Očetovo naročje, ker ste ga ljubili in ker ste ljubili tudi 

njegova bitja, ki so vaši bratje in sestre. 

39 Po mojih zaslugah je našel tvoje. Pokazali vam bodo pot, vas popeljali na najvišjo višino duha, tja, 

kjer so svetloba, mir in resnično življenje. 

40 Tu je Mojster, ki s svojimi božanskimi nauki osvetljuje vaš um, saj ste v času Luči. 

41 Hitite na moj klic in pokažite poslušnost mojemu zakonu, ker ste ugotovili, da lahko z njegovim 

izvajanjem stojite pred svojim Gospodom. To je univerzalni zakon ljubezni, ki ga bo človeštvo spoznalo in 

živelo. Spremenil bo podobo sveta, saj bo nestabilne ljudi spremenil v ljudi z visoko moralo. 

42 Pomagam si z grešniki in njihovo voljo za prenovo uporabljam kot zgled svetu. Ne čudite se, da se 

razodevam po grešniku, saj ne gledam na njegov greh, ampak na njegovo hrepenenje po odrešitvi. 

43 Ko pomislite, da sem celo v najmanjših bitjih narave, kako naj vas zanikam in se ločim od vas 

samo zato, ker imate v sebi nepopolnosti, saj me ravno takrat najbolj potrebujete? 

44 Jaz sem življenje in sem v vsem, zato nič ne more umreti. Globoko razmišljajte, da ne boste ostali 

vezani na obliko izražanja. Umirite svoje čute in me odkrijte v jedru besede. 

45 Želim, da že zdaj, ko ste še utelešeni, spoznate sposobnosti duha, da me boste znali ljubiti in da bo 

vaše čaščenje Boga vredno mene. Tako me boste čutili v sebi in zunaj sebe. 

46 Obstaja veliko učenj, religij in sekt. Vsi si prizadevajo, da bi me iskali, a povem vam: Pot, po 

kateri me lahko najdejo vsi, je tista, po kateri me iščejo redki: pot ljubezni, ki pomeni resnico, pomoč in 

vzpon. 

47 Vedno manj uporabljam alegorije in prilike, saj je čas, da me razumete na podlagi te preproste in 

jasne besede. Ni še luč vaše vere tista, ki osvetljuje vašo pot, čeprav bi morala biti. Razsvetljenje mojih 

razodetij in skrivnosti je tisto, ki vam omogoča razločevati dobro od zla. Toda luč vere se bo še vedno 

prižgala v vas in vam omogočila jasen pogled. Ne pozabite, da sem rekel, da morate rešiti veliko svojih 

soljudi. Ne bojte se prihodnosti, prihodnost sem jaz in v njej me boste prav tako našli. 



U 158 

96 

48 Kdo drug kot vi lahko bolje razume in olajša trpljenje svojih soljudi, saj je to isto trpljenje, ki ste 

ga prinesli pred mene in od katerega se zdaj očiščujete? Pustil vas bom pripravljene kot tolažbo za trpeča 

srca. 

49 Razmislite, kako sem vam pomagal razumeti in izpolniti težko poslanstvo, ki ste ga od večnosti 

prejeli od svojega Očeta. 

50 Ne bojte se, kajti če verjamete vame in mi zaupate, boste vzdržali. Spomnite se tistega moškega, ki 

se mi je približal v Drugem času in mi rekel: "Gospod, verjamem vate in te prosim, da mojemu očetu, ki 

umira, povrneš zdravje. Vem, da bo ozdravel, če boš tako rekel." Ko je Učitelj videl v tem človeku toliko 

vere, mu je rekel: "Pojdi, in ko prideš v svojo hišo, te bo tvoj oče pričakal zdravega." Tako se je tudi 

zgodilo. 

51 Tako naj bo vaša vera po moji volji, ko pa doživite čudež, se spet obrnite k Očetu in se mu 

zahvalite. 

52 Ne poznate ne miru ne prave ljubezni, jaz pa želim, da spoznate moj mir in nosite mojo ljubezen v 

svojih srcih. 

53 Vsi, ki si želite boljšega življenja, vsi, ki vas muči zmeda, ki vlada v svetu, združite se v molitvi, 

da bi malo po malo pritegnili moj mir na zemljo. Poskušajte moj nauk uresničevati v praksi, da boste ob 

mojih besedah začutili, kako ljubezen na novo vstopa v srca. Pripravite se na prihod mojega kraljestva 

med vas, bodite glasniki in znanilci mojega miru. 

54 Zlo, ki je skupek vseh človeških grehov, vrlin in nevednosti, že dolgo vlada ljudem. Toda moja 

volja je, da to moč zdaj uničijo sami. Pri tem jim bom pomagal, izročil jim bom svoj meč, da bodo z njim 

premagali zlo. Ta moč bo popolnoma uničena, njen vpliv bodo zavrnila vsa srca; njihovih glasov ne bodo 

več slišali in njihovih šepetov ne bodo več poslušali. Duša se bo osvobodila in se postavila nad greh, telo 

pa se bo končno uklonilo in obvladalo strasti. 

55 Izkušnje, prepričanja, svetloba znanja in ravnovesje, ki so plod duhovnega razvoja človeka, bodo 

rodovitna zemlja, na katero bo padlo moje seme. 

56 Takrat bom vladal jaz, vendar bo to v vaših srcih. Nakazan vam bo mir narodov in navdihoval vas 

bom iz neskončnosti. Razlike med rasami bodo postopoma izginile. Težave, ki so se doslej zdele 

nepremostljive, bo sčasoma premagal razum. Pravičnost in dobra presoja se bosta izražali v delih ljudi in 

vsak človek bo živel budno, da mir na svetu ne bo moten. 

57 Grenkost in bolečina bosta v dušah pustili neizbrisen spomin in ta bolečina, ta spomin bosta kot 

strašilo, ki se ga bodo ljudje bali, tako kot so se do danes bali smrti. 

58 Toda človeštvo si želi več preizkušenj in te bodo prišle. Po teh obiskih bodo mnoga srca ostala 

čista in mnoge duše svobodne. Vojna idej, ki je še niste doživeli, mora izbruhniti in se razširiti, da bi se 

tisti, ki spijo, prebudili in da bi tisti, ki ostajajo v stagnaciji, zapustili dobro uhojene poti in napredovali na 

poti k popravi. Moje ime in mojo besedo bodo uporabljali kot orožje in z njima se bodo ljudje 

poškodovali. Toda povem vam, da ne bosta ne moje ime ne moja beseda tista, ki bosta ranila ali "ubila", 

ampak bodo to nameni, s katerimi ju bodo ljudje uporabljali. 

59 Končno vas bo vse premagal moj nauk, moja ljubezen, kajti iz moje besede bo prihajala luč, ki jo 

svet potrebuje, da bi verjel, spoznal in se rešil. 

60 Delajte na sebi, kajti odgovornost tistih, ki so v tem času prejeli mojo Besedo, je zelo velika. 

61 Vse, kar se v tem času dogaja med vami, se vam zdi nenavadno: moški in ženske čutijo prebujanje 

svojih spečih duhovnih darov, slišijo glasove iz onstranstva, imajo duhovna videnja in preroške sanje, 

trepetajo pod vplivom neznanih moči, čutijo, da se njihov nekdaj okorni um jasni in so sposobni razumeti 

globoke lekcije. Ljudje brez besed se kopajo v svetlobi navdiha, obsedeni se osvobodijo bremena in 

odkrijejo, da imajo dar komuniciranja z duhovnim svetom. Gospodov glas slišijo najbolj pripravljeni, 

drugi delajo čudeže z bolniki, ki jim zaradi božjega usmiljenja povrnejo zdravje. 

62 Ob vseh teh čudežih so se veselile vse te množice, ki so mislile, da jih je moja ljubezen, ki jim 

pomaga, zapustila, in nenadoma so odkrile, da je njihov duh poln darov. Že davno nazaj vam je bilo z 

ustnicami preroka napovedano, da bo prišel ta čas. 

63 Prišel je čas, ki vam ga je napovedal Joel. Vendar vas moram opozoriti, da ti darovi Duha, ki jih 

zdaj vidite, kako izhajajo iz vašega bitja, niso bili dani šele zdaj. Skupaj z vami so se preoblikovali od 
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začetka obstoja vašega duha in zdaj, v tem času, sem vas poslal na Zemljo, da požanjete sadove svojega 

razvoja. 

64 Elijev duh je prišel, da bi odprl to dobo in se dotaknil organa človekovega uma z žarkom svetlobe, 

ki je v njem - vrata, skozi katera bo pozneje moja svetloba zaplavila kot beseda, da bi ljudem dala 

natančna navodila in pustila mojo besedo kot oporoko in pot v novo dobo. 

65 Elija je bil prvi, ki se je pustil slišati prek človeških ust, da bi vam oznanil bližino moje duhovne 

navzočnosti med vami, in bo ostal vaš duhovni pastir tudi po koncu mojega oznanjevanja. Elija vas mora 

še naprej voditi, saj sami ne morete razumeti vsega, kar vas učim. 

66 Elija bo obnovil pravi pomen nauka, ki sem vam ga dal od prvih časov. On vas bo razsvetlil, da 

boste našli pravo razlago mojih razodetij. Dotaknil se bo vsakega uma in srca, da bi ga prebudil za 

svetlobo te nove zore. Prav tako vas bo očistil vseh madežev in madežev, ki ste jih dodali duhovnim 

darovom, ki se kažejo po vas. Kajti ne boste mislili, da ste delovali popolno in da je bilo vse vaše delo v 

skladu z resnico. 

67 Leto 1950 sem vam označil kot konec te oblike manifestacije skozi človeški razum. Toda to ne bo 

pomenilo konca razvoja različnih darov, ki jih imate; nasprotno, po tem bo vaš duh zaradi odsotnosti moje 

besede iskal mojo luč, mojo navzočnost in moj navdih, se trudil, da bi jih pridobil, in tako se bo vsak dan 

bolj izpopolnjeval. 

68 Pričujte mi s svojimi sposobnostmi in jih uporabljajte za prakticiranje kreposti, za duhovni 

napredek, za ustvarjanje miru za svoje soljudi. Pazite, da vas trenutek slabosti, nepremišljen korak, 

preizkušnja, zaradi katere se spotaknete, lahko zavede s prave poti, z ozke poti resnice, in vas zapelje na 

poti zgolj navidezne svetlobe, ki vas vedno bolj oddaljujejo od izpolnitve vaše dolžnosti. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 159  
1 Velika množica, vaš duh je poln veselja, ker vam je bila dana milost, da vidite zoro nove dobe, ki 

so vam jo napovedali preroki in Gospod, vaš Bog. Bodite pozorni na vse, kar se dogaja v svetu, saj se ne 

razkrivam samo vam. 

2 Ljudi sem prizadel v njihovem materializmu, da bi se začeli zavedati časa, v katerem živijo, in 

prepoznali mnoge dogodke kot božanska znamenja, na katera so gledali ravnodušno, ker so jim pripisovali 

druge vzroke. 

3 V preteklih časih so bila obdobja, ko je bilo Božje ljudstvo sposobno duhovno razlagati vse, kar se 

je dogajalo okoli njega, saj so bili ljudje, ki so živeli po mojem zakonu, me ljubili ter živeli preprosto in 

krepostno življenje. Strune njegovega srca so bile še vedno občutljive, tako kot je bil občutljiv njegov duh. 

Ti ljudje so živeli v stalnem duhovnem občestvu s svojim Gospodom. Slišali so počlovečeni glas svojega 

Stvarnika in lahko prejemali sporočila iz duhovnega sveta, od bitij, ki so jih imenovali angeli. V tišini 

noči, v miru svojega srca in z darom sanj je prejemal sporočila, navodila in prerokbe, ki jim je verjel in jih 

upošteval. 

4 Bog ni bil le na njihovih ustnicah, ampak je živel tudi v njihovih srcih. Zakon ni bil napisan samo 

za njih, ampak so ga ljudje živeli. Naravno je bilo, da je bil njihov obstoj poln čudežev, ki jih zdaj ne 

doživljate več. 

5 To so zgledi učenja, ki jih je vredno jemati za vzor, ki so jih ljudje zapisali s svojim življenjem in 

ki naj bi bili pot in seme za rodove, ki so prišli za njimi. 

6 Razumeti: Če so ti ljudje zaradi svoje preprostosti in (notranje) vzvišenosti čutili duhovno okoli 

sebe, je naravno, da sta jih materializem in pomanjkanje vere današnjih ljudi od teh pojavov oddaljila. 

Toda povem vam, da je zdaj dovolj bednega, neplodnega in bednega življenja, ki ga živi to človeštvo; zato 

sem vas poiskal, da bijete po srcih tistih, ki spijo, da vračate vid slepim, ki ne morejo videti resnice, in se 

dotikate skritih strun ljudi, da jih naredite dovzetne za mojo navzočnost. 

7 Ali menite, da ta znanstveni in materialistični svet skoraj ne čuti nagnjenosti k duhovnosti? Povem 

vam, da to ni nič težkega, saj je moja moč neomejena. Notranji vzpon, vera, svetloba in dobrota so za dušo 

bolj nujni kot hrana, pijača in spanje za telo. 

8 Četudi so darovi, sposobnosti in lastnosti duha dolgo časa mirovali, se bodo na moj klic prebudili 

in povzročili, da se bo duhovnost vrnila med ljudi z vsemi svojimi čudeži in razodetji, ki bodo večja od 

preteklih, saj jih boste zdaj bolje razumeli. 

9 Ljudem tega časa in prihodnjih časov moram povedati, naj ne pričakujejo, da bodo videli enaka 

znamenja ali manifestacije, kot so jih videli ljudje prve dobe, saj morate razumeti, da zdaj živite v novi 

dobi, da ste se dovolj potepali in razvili, da lahko razumete, doumete in čutite na povsem drugačen način. 

Zato ne zahtevajte zunanjih znamenj, ki naredijo vtis le na vaše čute, da bi na njih utemeljili svojo vero. Za 

vas imam pripravljena neskončna znamenja, razodetja in čudeže, ki jih boste opazovali bolj z duhovnim 

pogledom kot s pogledom svojega materialnega telesa. 

10 Preučujte in spoznavajte, kaj vam govori zgodovina, vendar razumite, da je danes drugačen čas, da 

živite v drugačni dobi in da tako kot je vaš duh bolj razvit kot takrat, tudi oblika, v kateri vam danes 

podajam svoje nauke, ni enaka, čeprav je njen pomen enak in večno veljaven. 

11 Na ta dan, ko ste z molitvijo pričakali svojega Učitelja, resnično prihajam v vaša srca. Tam me 

sprejmite, ljudje, saj vas sprejemam v svojem očetovskem Duhu. 

12 V tvoji duši najdem mir in v tvojih čustvih harmonijo. Ta mir se širi po vašem bitju in ta notranja 

priprava vabi mojega Duha, da sestopi v svojem božanskem sijaju. Pripravite vse svoje sposobnosti, da 

boste lahko v celoti razumeli moje učenje. 

13 V tem trenutku vam ne govorim o fizičnih čutilih, temveč o čutilih duha, ki so že dolgo v njem, 

vendar jih ne razumete, saj sprejemate le zunanje oblike in zavračate duhovno bistvo. 

14 Približujete se minljivemu življenju in pravim vam: Še vedno ste nezreli, saj nagnjenja vašega 

mesa še niso v skladu z vašim duhom. Vendar sem vam dal moč in pogum, da boste z meditacijo in 

molitvijo premagali instinkte. 
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15 Moja beseda, ki jo prenaša nosilec glasu, postaja vedno bolj jasna, globoka in popolna, zato so 

otrdela srca postala ponižna in plemenita. 

16 Kdo ni doživel svoje "Golgote" in kdo v življenju ni trpel? - Nihče, saj vsi nosite križ, ko sledite 

Kristusu. Vidim, da živite predano in poslušno, ne da bi se uprli naravnim zakonom ali silam narave, in ko 

sem videl, da teh zakonov ne kršite, sem vam rekel: vredni ste Očeta in Učitelja in zdaj ste razumeli, da ni 

žrtvovanje zemeljskega telesa tisto, s katerim se morate pokloniti Stvarniku, saj ste razumeli pravi način, 

kako ga slaviti z Duhom, tako da niste več pogani. 

17 Živite na zemlji in za življenje morate uporabljati naravne elemente. Ker pa za vse velja zakon, jih 

lahko uporabljate le v okviru tega zakona. Tako boste svojemu duhu dali, kar mu pripada, svojemu telesu 

pa, kar mu ustreza. Ničesar vam ne odrekam, saj nič ni v nasprotju z mojimi božanskimi nasveti, vendar 

vse uporabljajte zmerno. 

18 Če poznate Očetov zakon, se vam ni treba ničesar bati, saj boste vedeli, kako izkoristiti, kar vam 

pripada v okviru mojega zakona. 

19 Izpolnite, kar vam naroča moja beseda, da storite, saj bom iz vas naredil ljudstvo miru in napredka, 

ker ste ljudstvo, ki ga iščem. Ti si Izrael, v katerem je Levi, ki sem ga očistil, da mi služi v tem času. 

20 V prvi dobi je Oče mazilil Levija, da bi iz njega izšli služabniki Božjega čaščenja in bi postali 

prenašalci mojega navdiha in mojega zakona. Zato vidite, da tudi med prišleki iščem svoje služabnike - 

tiste, ki morajo iti k drugim narodom, da bi izpolnili moje poslanstvo. To se bo zgodilo po letu 1950, saj 

bo moje delo priznano po vsem svetu. 

21 Danes ste še vedno radovedni učenci, ker se zavedate, da se še ne morete imeti za mojstre, zato 

hitite poslušati besedo tistega, ki ve vse. 

22 Pripravite svojega duha, srce in um in sčasoma boste postali mojstri in uživali v svojih učencih. 

23 Sprejemam vašo molitev, v kateri me prosite, naj vam podelim svojo milost, da boste lahko 

razumeli mojo besedo. 

24 Vidite, ne govorim vam vedno v prilikah, ampak to počnem z vso jasnostjo, da lahko razumete. 

25 Negujte in krepite svojega duha pri mojem poučevanju, da se bo lahko razvijal. 

26 Mojstrov nauk se vedno začne na enak način, saj vsebuje isto ljubezen. Začne se z ljubeznijo in 

konča z usmiljenjem, dvema besedama, ki vsebujeta ves moj nauk. Ta visoka čustva dajejo duhu moč, da 

doseže območja svetlobe in resnice. 

27 Spoznajte, kako vas postopoma vodim k razumevanju in izpolnjevanju Moje volje - ne kot ukaz, 

kajti Jaz kot neskončna Modrost vem, da se bo iz vas samih rodila volja, da boste ubogali Moj zakon, ko 

vas bom navdihnil in prebudil k ljubezni. Moja ljubezen vas razsvetljuje in vas osvobaja. Moja skrbna 

ljubezen vam kaže le pot do popolnosti, ki jo morate ubrati. Pot, o kateri vam tako pogosto govorim, je 

tista, ki vodi onkraj fizične smrti, saj boste vedno pripravljeni na ta trenutek prehoda. Ali vam intuicija ali 

duh ne govori, da obstaja nekaj, kar preživi zemeljsko telo, in da je to duh? Vedno sem vas učil na ta način 

in vas pripravljal na prehod tega razpotja, tako da ko bo vaš duh prešel iz minljivega življenja sveta v 

duhovni dom, kjer je večno življenje, ne bo presenečen ali vznemirjen spričo neskončnosti. 

28 Vaša naloga je le, da tukaj izpolnite svojo usodo; potem vam za dobro izpolnitev nalog in dolžnosti 

obljubljam blaženo življenje v duhovnem življenju. Ko se bo to zgodilo, se ne boste več umazali v blatu 

hudobij tega sveta. Tvojega duha ne bodo več zasenčile nizke strasti zemeljskega telesa. 

29 Resnično, povem vam: Da bi dosegli popolno čistost, se bo morala vaša duša še zelo očistiti, tako 

na tem svetu kot v duhovnem. 

30 Kolikor pogosto bo potrebno, se boste morali vrniti na ta planet, in bolj ko ne boste izkoristili 

priložnosti, ki vam jih daje vaš Oče, bolj boste zavlačevali svoj končni vstop v resnično življenje in 

podaljševali svoje bivanje v solzni dolini. 

31 Vsaka duša mora med vsakim zemeljskim bivanjem pokazati napredek in sadove svojega razvoja, 

tako da vsakič naredi odločen korak naprej. 

32 Zavedajte se, da je edino dobro, ki koristi lastni blaginji, tisto, ki ga storite iz resnične ljubezni in 

usmiljenja do drugih, in to nesebično. 
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33 Ko duša postane poslušna in predana Gospodovi volji, to stori, ker mu zaupa. Ne upira se odhodu 

iz zemeljskega telesa in vrnitvi v onstranstvo, ker se ne boji sodbe, niti se ne upira vrnitvi na zemljo, kjer 

ga čakajo nevarnosti in skušnjave, ker ve, da bo iz tega očiščevalnega lonca izšel čistejši. 

34 Tistega, ki premaga skušnjave, ki prihajajo od zunaj in od znotraj, bodo drugi imenovali 

razsvetljen in izbran od Gospoda. Poleg tega bo imel ob sebi duhovno bitje ali angela luči, ki bo bdel nad 

njim, in skupaj bosta delala, dokler se moja volja ne uresniči. 

35 Zato se ne vznemirjajte, če vaše oči v tem življenju ne vidijo izpolnitve teh prerokb. Vašemu duhu 

bom dal ne le videti, ampak celo požeti sadove, ki jih je posejal v preteklosti, pa naj bo to pred kratkim ali 

pred dolgim časom. 

36 Prihaja čas sporov, ko bodo ljudje pokazali svojo inteligenco in zgovornost, kar jih bo pripeljalo do 

hvalisanja in nečimrnosti. Ponovno bomo razpravljali o moji Besedi o drugem veku in razpravljali o 

različnih razlagah, ki so ji bile dane. Resnično, povem vam: iz tega viharja bo izbruhnila luč, mnoge 

tančice se bodo raztrgale in hinavščina se bo zrušila zaradi resnice. 

37 Moja božanska želja je, da ljudje poenotijo svoje ideje in duhovne oblike čaščenja, saj imam zanje 

nekaj pripravljenega, ko se to zgodi. 

38 Preučite moje nauke, vzemite jih za svoje in jih živite tako, da se vam ne bo treba bati svetovnih 

modrecev, znanstvenikov in pismoukov. 

39 Molite, da bi iz vaših ust pritekla neskončna modrost. 

40 Ljudje, ali se bojite priti v mojo navzočnost in me najti kot sodnika? Resnično, povem vam: tudi 

kot sodnik sem popoln, zato se ne bojte moje krivice. 

41 Dovolj je, če vas spomnimo na primer prešuštnice, ki so jo sodniki že obsodili. Ostala je 

nedotaknjena zaradi besed Kristusa, ki ta trenutek govori tudi vam. 

42 Ne morem vam izreči kazni, ki bi bila težja od teže vaših prestopkov. Zato vam pravim, da se vam 

ni treba bati mene, ampak samih sebe. 

43 Samo jaz poznam težo, veličino in pomen vaših prestopkov. Ljudje so vedno navdušeni nad 

zunanjim videzom, ker ne znajo pogledati v srce svojih bližnjih. Po drugi strani pa gledam v srca in lahko 

vam povem, da so k meni prišli ljudje, ki so se obtoževali hudih prestopkov in so bili polni obžalovanja, 

ker so me užalili, a sem jih našel čiste. Nasprotno pa so prišli drugi in mi rekli, da nikomur niso storili nič 

slabega, a sem vedel, da lažejo. Čeprav se njihove roke niso umazale s krvjo bližnjega, je kri njihovih 

žrtev, ki so jim ukazali vzeti življenje, tekla po njihovih dušah. Oni so tisti, ki mečejo kamen in skrivajo 

svojo roko. Ko sem v svojem razglasu izrekel besede "strahopetec", "lažnivec" ali "izdajalec", se je 

celotno njihovo bitje zatreslo in pogosto so se umaknili od mojega pouka, ker so začutili, da na njih počiva 

pogled, ki jih je usmerjal. 

44 Ker je človeška pravičnost nepopolna, so vaši zapori polni žrtev, usmrtitve pa so umazane s krvjo 

nedolžnih. Ah, koliko zločincev vidim na svetu, ki uživajo svobodo in spoštovanje, in koliko 

pokvarjencem ste postavili spomenike v čast njihovemu spominu! 

45 Če bi lahko videli ta bitja, ko potem živijo v duhovnem svetu in se v njihovih dušah dvigne 

svetloba! Namesto nesmiselnih in nekoristnih poklonov bi jim poslali molitev, ki bi jih potolažila v 

njihovem težkem kesanju. 

46 Prišel sem, da vzpostavim kraljestvo miru med ljudmi, in čeprav se bodo nekateri le nasmehnili, 

bom nadaljeval, dokler vam ne dokažem moči ljubezni in pravičnosti - moči, ki ju ne poznate, ker ju zelo 

malo uporabljate. 

47 Tega kraljestva ne bom gradil na ruševinah ali truplih, ampak na rodovitnih poljih, ki jih bodo 

obrodile izkušnje in pognojila bolečina. Na njej bo vzcvetelo moje seme, tam bo zasijala moja pravičnost. 

48 Ljudje tega časa imajo nalogo prenoviti in očistiti svoja zemeljska telesa, da bodo lahko zapustili 

dobro dediščino tistim, ki pridejo za njimi; kajti duše, ki morajo priti v inkarnacijo v tistih časih, sem že 

pripravil in izbral. 

49 Razumite svojo usodo, ljudje. Razumite to besedo, da boste spoznali svojo nalogo. Nočem, da bi 

se lotili več, kot je resnično vaše, ali da bi naredili manj, kot sem vam zaupal, saj potem vaše delo ne bo 

trajno. 
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50 Nekateri od vas mi v srcu pravijo: "Učitelj, zakaj nas v svoji besedi včasih kriviš za mir 

človeštva?" Toda povem vam, da v tem času ne boste vi tisti, ki boste rešili človeški rod, saj gre za 

nadčloveško delo. Kljub temu ste začetek novega načina življenja, začetek duhovno naravnanega 

človeštva, ki bo na vsak način prispevalo k odrešitvi in osvoboditvi ljudstev in narodov. 

51 Še enkrat vam moram povedati, da skupnost vere, ki jo oblikujete okoli mojih manifestacij, ni 

skupnost, ki jo Oče v svoji ljubezni postavlja nad druge skupnosti na zemlji. Gospod je vanj uprl svoj 

pogled le zato, ker ga je oblikoval iz duš, ki so bile vedno na svetu, ko je prišlo novo božje razodetje. So 

duhovni otroci ljudstva Izrael, ljudstva prerokov, glasnikov, vidcev in patriarhov. 

52 Kdo drug kot oni bi me lahko sprejel v tem času, razumel novo obliko mojega razodetja in bil priča 

izpolnitvi mojih obljub? 

53 To vam povem, ker vam to lahko razkrijem samo jaz. Zapisano je namreč, da lahko samo Jagnje 

odpre knjigo s sedmimi pečati. To vam sporočam zato, da boste razumeli odgovornost, ki jo ponovno 

prevzemate do drugih narodov sveta, za katere morate biti kot ogledalo, ki odseva moj zakon. 

54 Za to ljudstvo je obstajal samo en Bog in vedo, da je bil Kristus "Beseda", po kateri je Oče 

spregovoril človeštvu. Niti Mojzesa, niti Abrahama, niti Salomona, niti Elija - nobenega od prerokov niso 

imeli za božanstvo. Po drugi strani pa je treba vedeti, koliko Gospodovih poslancev so drugi narodi 

pobožanili in tako pozabili na pravega Boga ali ga niso prepoznali! 

55 Ko govorim o svojem "ljudstvu Izrael", o "Gospodovem ljudstvu", imam v mislih tiste, ki so s 

seboj na zemljo prinesli duhovno poslanstvo - tiste, ki so oznanjali moj zakon, ki so me oznanjali, ki so mi 

bili zvesti; tiste, ki so oznanjali obstoj živega Boga, ki so širili seme ljubezni in ki so v Sinu znali 

prepoznati Očetovo prisotnost in besedo. To so tisti, ki sestavljajo Božje ljudstvo, to je Izrael, močan, 

zvest in moder Izrael. To je moja legija vojakov, ki so zvesti Zakonu in Resnici. 

56 Tisti, ki so preganjali moje preroke, ki so raztrgali srce mojim poslancem; tisti, ki so obrnili hrbet 

resničnemu Bogu in se poklonili malikom; tisti, ki so me zanikali, se norčevali iz mene in zahtevali mojo 

kri in moje življenje, niso pripadali izvoljenemu ljudstvu, čeprav so se zaradi rase imenovali Izraelci; niso 

pripadali ljudstvu prerokov, skupini razsvetljenih, zvestim vojakom. "Izrael" je namreč duhovno ime, ki je 

bilo nezakonito uporabljeno za poudarjanje rase. 

57 Vedeti morate tudi, da vsakdo, ki si želi pripadati mojemu ljudstvu, lahko to doseže s svojo 

ljubeznijo, usmiljenjem, gorečnostjo in spoštovanjem zakona. 

58 Moje ljudstvo nima določenih držav ali mest na svetu, moje ljudstvo ni rasa, ampak je zastopano v 

vseh rasah, med vsemi ljudmi. Ta množica ljudi, ki tu posluša mojo besedo in prejema nova razodetja, je 

le del mojega ljudstva. Drugi del je razpršen po zemlji, tretji, največji del, pa živi v duhovnem svetu. 

59 To je moje ljudstvo, ki me pozna in ljubi, ki me uboga in mi sledi. 

60 Sto štiriinštirideset tisoč izbrancev gre pred ljudstvo kot voditelji. Nekateri so v mesu, drugi v 

duhu. Sledijo jim velike legije duhovnih in človeških bitij, ki si prizadevajo doseči svetlobo, da bi se lahko 

upravičeno imenovali "otroci Izraelovega ljudstva". 

61 Otroci tega ljudstva so vedno dokazovali, da imajo moč nad naravnimi silami. Na njunem pohodu 

po svetu so se zgodili veliki čudeži, ki so osupnili ljudi tistega časa. Izrael bi moral še naprej kazati to moč 

svetu, saj priča o prevladi duha nad materijo. 

62 Če vam bo kdo od vaših tovarišev pokazal moč svojih skrivnih znanosti, se ne bojte in ne čudite, 

saj sem vas naučil še večjih čudežev. Prav tako nikogar ne smete slabo obsojati, saj je vsaka skupina ljudi 

iskala resnico o duhovnem življenju v skladu s svojimi sposobnostmi in vero. 

63 Govorim vam o vsem, da se vsega naučite in da vas nič ne preseneti. Podrobno vam podajam svoja 

navodila, da ne bi zašli na področja znanja, ki jih imenujete okultna, v skrivnosti ali v neumna in 

nekoristna razmišljanja. 

64 Duhovnost je jasnost, preprostost, usmerjenost v ljubezen in boj za doseganje popolnosti duše. 

65 Ko bo to ljudstvo prodrlo in se razširilo med človeštvo ter učilo z besedami in dejanji, se bodo 

proti njemu borile cerkve, sekte in znanosti. Nekateri bodo napadli en del, drugi se bodo borili proti 

določenim idejam. Takrat bo Božje ljudstvo že močno, vera in spoznanje pa bosta v njegovih srcih 

dozorela. 



U 159 

102 

66 Kateri od otrok tega ljudstva bo med tistimi, ki bodo to seme ponesli do meja zemlje? Vi ne veste, 

vendar vam razkrivam tako veliko, da ste začetek setve v tem času. 

67 Učenec Janez je veliko govoril za vas. Njegovi navdihi so luč za vašo pot, odgovor na vaša 

vprašanja in predmet vašega preučevanja. V svojem razodetju je videl duhovno bitko tega časa, katere 

bratomorne vojne so le slab odsev velike bitke, ki poteka v duhovnem prostoru in (duhovno) na tem svetu. 

68 Človek je slep za resnico o dogajanju in potrebuje to razodetje, da bi videl vzrok boja in kaosa, ki 

vlada v svetu. Prav tako potrebuje duhovnost, da bi imel orožje za obrambo sredi bitke. 

69 Blagor tistim, ki verjamejo v mojo besedo in se pripravljajo, ker bodo rešeni. Toda gorje tistim, ki 

ravnodušno poslušajo moje opomine, saj jih bo vihar ujel v popolni nemoči! 

70 Nebo in zemlja bi prej preminila, kot da se moja beseda ne bi uresničila. Pred mnogimi stoletji 

vam je bil napovedan ta čas in zgodil se je, ker sem ga napovedal. 

71 Moliti morate, množice ljudi, kajti molitev bo utrla pot tistim, ki se bodo pozneje odpravili na pot 

kot sejalci. Vedite, da se v trenutku vašega pogovora z menoj moja luč iz neskončnosti kot rosa milosti 

spusti na tiste, za katere molite. 

72 Razumite svoje poslanstvo, da bo vsak izmed vas vreden otrok Izraela, Božjega ljudstva. 

73 Pripravljam vas, da boste posnemali tiste apostole, ki so mi sledili v drugi dobi in ki so s svojim 

zgledom določili pot krotkosti, poslušnosti in ponižnosti. Boste nosilci te dobre novice in na vsakem 

koraku boste slišali glas svoje vesti, ki vam bo povedala, ali s svojimi deli na svoji poti puščate dober 

zgled. Pokazal sem vam obsežna polja semena, na katera bo padlo moje božansko seme. Moja skrbna 

ljubezen že vse pripravlja in pripravlja. 

74 Na vsakega duha in vse meso sem izlil luč svojega Duha, da bi me vsi čutili in videli, da bi ves 

svet pričal o moji resnici. 

75 Človek se je prebudil, usposobil in razvil svoj um, vendar je pustil v mirovanju darove duha, ki so 

bistveni za njegovo popolnost. 

76 Človek je zgrešil pot, saj so vojne, ki jih je povzročil, plod njegove slabe znanosti, ki je ni želel 

očistiti v luči svoje vesti. Ko se človeški um razvije v sozvočju s čutili, ki jih razsvetljuje božanska luč, 

boste videli ljudi, ki bodo s pomočjo svoje znanosti odkrivali in delali čudeže, če jih bo navdihovala 

ljubezen do bližnjega. 

77 Samo moj glas vas lahko vodi sredi zmede pojmov, v kateri nihče več ne ve, kaj je resnica, in ne 

more razlikovati med dobrim in zlim ali svetlobo in temo. 

78 Vam, ki me poslušate, pravim: Vaša dediščina v tem času je enaka kot v prejšnjih časih: prinašati 

luč mojega sporočila narodom. 

79 Ne le, da vas je moja beseda usposabljala, tudi preizkušnje, s katerimi ste se nenehno soočali, so 

bile del moje božanske lekcije. Včasih ste bili sposobni razumeti in uporabiti preizkušnje, drugič pa ste 

ostali otopeli in gluhi za Mojstrov glas. 

80 Oseba, ki vas zapusti, da bi živela v duhovnem domu; nekaj, kar vam je bilo odvzeto na zemlji; 

bolezen, ki vas priklene na posteljo in vas z bolečino očisti - vse to so preizkušnje, ki modro vstopajo v 

vaše življenje, da bi vam pomagale izpolniti vašo usodo, to je ljubiti drug drugega. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 160  
1 Sadež življenja, sladek in zdrav sad za duha, je to, kar vam dajem v svoji Besedi. Jejte in začutite, 

da ste zbrani za Gospodovo mizo. O preroki tretjega veka! Pripravite se, da boste lahko uzrli tisto, kar je 

dano uzreti le označenim. Medtem ko mnogi od tistih, ki sestavljajo to množico, ne čutijo moje 

navzočnosti v svojih srcih in mislih, lahko pričate o svojih vizijah, ki so polne svetlobe in resnice, tako po 

vsebini kot po obliki. Resnično, povem vam: kadarkoli se kdo od vas notranje pripravi, duh vstopi v 

svetlobo duhovnega življenja, kjer se nasiči in navdihne, da bi lahko razložil svoje videnje tistim, ki čakajo 

na njegovo pričevanje. 

2 Ko se bo to ljudstvo poduhovilo in se naučilo čutiti Mojo prisotnost, ne bo več potrebovalo vidca, 

ki bi mu dal dokaz, da je bila Moja manifestacija resnica. Takrat vam bom lahko rekel: "Blagor tistim, ki 

so verjeli, ne da bi videli. 

3 Velika in resna je odgovornost vidca, saj je od njegove besede pogosto odvisna vera mnogih šibkih 

src, ki iščejo dokaze, da bi verjeli. 

4 Poslušalec mora razviti odlično intuicijo, da bi prepoznal, ali je to, kar vidi v duhu, sad dobre 

priprave ali ne; ali naj o tem, kar je videl, priča svojim bratom in sestram ali naj to zamolči. Toda kako 

malo tistih, ki so prejeli ta dar, ga je znalo spodbujati z ljubeznijo, gorečnostjo in duhovnostjo, ki jih 

zahteva! 

5 Dar videnja je eden najtežjih, zato vam pravim, da vidčev pogled nikoli ne more prodreti v 

duhovno območje brez spiritualizacije. 

6 Oduhovljenje pomeni dvig čustev, čistost življenja, vero, dobrodelnost, usmiljenje, ponižnost pred 

Bogom in globoko spoštovanje prejetih darov. Če lahko dosežete katero koli od teh vrlin, začnete s svojim 

duhovnim pogledom prodirati v dom ljubezni in popolnosti. Prav tako lahko, ko dosežete duhovnost, že na 

zemlji rečete, da živite v duhovnem domu, četudi le v trenutkih molitve. Hkrati boste prejeli svetlobo, ki 

vam bo razkrila dogodke v prihodnosti, saj za vzpenjajočega se duha to, kar prihaja, ni več skrivnost. 

7 Da, učenci, samo v človeškem življenju človek ne ve, kaj se bo zgodilo v prihodnosti, kaj bo jutri. 

Ne pozna svoje usode, ne ve, kakšno pot mora prehoditi in kakšen bo njegov konec. 

8 Človeško bitje ne more prenesti spoznanja o vseh preizkušnjah, ki jih mora prestati v svojem 

obstoju. Zato sem v svoji usmiljeni ljubezni do njega med njegovo sedanjost in prihodnost položil tančico 

skrivnosti in tako preprečil, da bi njegov razum zašel na napačno pot pri premišljevanju ali spoznavanju 

vsega, kar mora še doživeti in pretrpeti. 

9 Po drugi strani pa ima duh, bitje, obdarjeno z močjo in ustvarjeno za večnost, v sebi sposobnost 

poznavanja svoje prihodnosti, dar prepoznavanja svoje usode in moč, da razume in (tudi) sprejme vse 

preizkušnje, ki ga čakajo, saj ve, da bo na koncu poti, ki jo je prehodil v poslušnosti Zakonu, dosegel 

obljubljeno deželo, raj duha, ki je stanje vzvišenosti, čistosti in popolnosti, ki ga bo končno dosegel. 

10 Vzemite me za zgled svojemu poduhovljenju, saj sem zato takrat postal človek. Vsako moje delo 

je bilo trajen nauk za človeštvo. Toda če so bila moja dela človeštvu v navdih, jih morate vzeti za zgled 

tudi sami, da bi se še bolj razvili in razvili darove duha in človeških sposobnosti ter se še bolj približali 

zgledu, ki sem vam ga dal s svojim življenjem, svojimi deli in besedami. 

11 Ne pozabite, da sem kot človek vedno vedel, kakšna je moja usoda na tem svetu, da sem poznal 

prihodnost in ji bil priča že od otroštva. Po Jezusu sem svojim učencem govoril o vsem, kar se bo zgodilo 

v zadnjih dneh mojega bivanja na zemlji, o mojem trpljenju in žrtveni smrti. Človeštvu sem razkril 

njegovo duhovno prihodnost, napovedal njegove boje in preizkušnje ter vnaprej napovedal, kaj se bo 

dogajalo med narodi od tistega časa do časa, ki sem ga imenoval svoje novo razodetje, ki ga vi imenujete 

"drugi prihod". 

12 Oduhovljenje Jezusovega telesa mu je omogočilo, da je spoznal svojo usodo, ker mu jo je razodel 

moj Duh, in prav to oduhovljenje mu je dalo moč, da je s popolno ljubeznijo in ponižnostjo sprejel 

Očetovo voljo. 

13 Ne morete doseči ravni duhovnosti svojega Mojstra, da bi vedeli, kaj vas čaka v usodi, kaj vas 

čaka v prihodnosti; vendar vam bom prek vašega notranjega vzpona dal slutiti bližino nekega dogodka. 
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14 To slutnjo, to duhovno vizijo prihodnosti, to spoznanje svoje usode boste dosegli le, če se bo vaše 

bitje, sestavljeno iz telesa in duha, postopoma razvijalo višje na poti duhovnosti, ki je, če ponovimo, vera, 

iskrenost, ljubezen do življenja, ljubezen in pripravljenost pomagati svojemu bližnjemu, ponižnost in 

ljubezen do svojega Gospoda. 

15 Da bi vam pomagal očistiti vaše bitje, vam predajam svoje misli, ki jih, potem ko so postale 

beseda, sprejemate z razumom mojih glasilk in ki vam kažejo pot k svetlobi. Blagoslavljam tistega, ki 

verjame v to resnico, in tistega, ki dvomi, saj ste vsi moji učenci, moji ljubljeni otroci. 

16 Moje učenje s tem oznanilom bo med ljudmi pustilo pot duhovnosti, ki bo moje učence 

spominjala, da sem bil z njimi na nov način, da bi izpolnil svojo obljubo. 

17 To je novi dan, ki so ga s svojim petjem pozdravili škrjanci, da bi človeštvu naznanili prihod 

tretjega časa. 

18 Moje novo razodetje je bilo napovedano za čas boja med vzpenjanjem duha in materializacijo 

telesne lupine, za čas vojne med resnico in lažjo, boja med dobrim in zlim, med svetlobo in senco. 

19 Razmislite o tistih svojih soljudeh, ki se imajo za močne. Želijo zmagati v ubijanju, svoj novi 

imperij želijo zgraditi na ruševinah, ruševinah in truplih. 

20 Pravim vam, da je čas, da posejete semena svetlobe in miru na polja, ki ste jih s svojo ljubeznijo 

naredili rodovitna. 

21 Iščem človekovo srce, da bi ga rešil njegove stiske in ga rešil njegove zmede. Zmagal bom tako, da 

vam bom dal večno življenje, da boste sčasoma vladali nad živimi. 

22 Moje duhovne vojske so sredi bitke za odrešitev svojih bratov in sester na zemlji in resnično vam 

pravim, da se ne bodo vrnili poraženi, ampak bodo ob prihodu peli zmagoslavne pesmi. 

23 Prišel sem, da vas odkupim z močjo misli, ne da bi moja Beseda morala postati nov človek, ki bi 

bival med vami. Kaj je čudnega na tem, da se moj Duh z mislimi oglaša v tvojem? Kaj je nenavadnega na 

pastirju, ki išče svojo izgubljeno ovco? 

24 Resnično, povem vam, še preden ste obstajali, sem vas ljubil, in ker sem poznal vašo usodo, sem 

že mislil na vaše odrešenje. Zato sem želel živeti kot človek z ljudmi, saj sem vam s svojo ljubeznijo želel 

pokazati pot k svetlobi, ki vas bo nekega dne pripeljala v večnost, v hišo mojega Očeta. 

25 Po Jezusu sem na zemlji razkril svojo božansko moč: Obudil sem Lazarja, spreobrnil Magdaleno, 

telesno in duhovno slepim povrnil vid, v srca vlil vero in upanje, dušam, ki so obtičale v zastoju, odprl 

novo pot in nazadnje sem zemljo napojil s svojo krvjo in vam dal svoje telo kot dokaz, da sem bil med 

vami iz ljubezni, da bi se popolnoma podaril tistim, ki jih zelo ljubim. 

26 Tako danes kot takrat se v Duhu podarjam človeštvu, da bi vas rešil in vas naredil koristne, kajti 

seme, ki sem vam ga dal posejati, je seme koristnosti, zaradi katerega ne boste več duhovno neplodni in 

paraziti življenja. 

27 Ali še vedno oklevate, ko greste v službo? Da, otroci moji, toda kar so za vas leta in stoletja, so 

zame le trenutki. Izkoriščam čas, da bi v mislih, srcih in dušah dozoreli sadovi ljubezni. 

28 To je čas, ko bo božanska luč polno zasijala v mojih sledilcih, ki bodo razkrili darove Duha in 

dokazali, da ne potrebujejo ne zemeljskih dobrin ne posvetnih znanosti, da bi delali dobro in delali čudeže. 

V mojem imenu bodo ozdravljali, ozdravljali brezupno bolne, spreminjali vodo v balzam in dvigali mrtve 

s postelje. Njihova molitev bo imela moč, da umiri nevihte, pomiri sile narave ter se bori proti kugam in 

zlim vplivom. 

29 Obsedeni bodo osvobojeni svojih obsedenosti, svojih preganjalcev in zatiralcev z besedo, molitvijo 

in avtoriteto mojih novih učencev. 

30 Resnično, povem vam: Ko bom videl svoje ljudstvo pripravljeno, mu bom sporočil uro, ko se bo 

odpravilo v boj luči proti temi. In če boste naleteli na zavrnitev, se mirno spomnite, da ni prvič, da je 

človek zavrnil moje seme. Človek je od najzgodnejših časov odrezoval veje z "drevesa" in jih presajal, 

kakor se mu je zdelo primerno, tako da pozneje ni več vedel za njihov izvor. Vendar želim, da veste, da 

sem v bistvu jaz to drevo - v svojem delu, na katerega človek ne sme na noben način vplivati, ampak mora 

od njega le prejemati koristi in katerega seme mora širiti. 

31 Boj dobrega proti zlu ne poteka le v vašem svetu, temveč se lahko z njim srečujete tudi v 

duhovnem svetu, kjer potekajo veliki boji, katerih vpliv vas doseže in se odraža v vojnah. Ne dovolite, da 
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bi duhovni svet, ki vas je do zdaj varoval, zamenjala bitja z malo svetlobe znanja. Pazite na svoje korake 

in nenehno kličite mir za ta svet, v katerem živite. 

32 Molite in delajte. Oduhovite se, da boste zmagali v vseh preizkušnjah. Spomnite se zgledov 

poučevanja, ki vam jih je dalo ljudstvo, imenovano Izrael, ki se je odpravilo na klic svojega Gospoda. 

Vodili so jih v puščavo, da bi se naučili veliko lekcijo. Tam so se naučili zakona, komunicirati z Očetom 

in prebudili svoje duhovne darove. Naučila se je ubogati božje zapovedi, se uskladiti z zakonom ter živeti 

skupaj v harmoniji in bratstvu. 

33 Ta poslušnost ga je rešila pred nevarnimi situacijami in zasedami. Njegova enotnost ga je naredila 

močnega proti nasprotnikom. Zaradi njegovega reda je bilo prečkanje puščave znosno in pogosto veselo. Z 

vztrajnostjo in vero je dosegel zmago in doživel izpolnitev božje obljube. Ko današnji ljudje razmišljajo o 

zgodovini tega ljudstva, se čudijo tako veliki veri teh ljudi in so presenečeni nad številnimi čudeži, ki jih je 

Gospod storil na njihovi poti. - Ko ob pogledu na to vero in duhovnost slišim, kako se vam iz prsi izvijejo 

vzdihi, vam povem, da je od človeka odvisno, ali se bodo ti čudeži vrnili. Ko jih bom videl pripravljene, se 

jim bom razkril. 

34 Zdaj je naloga vseh, ki so že opremljeni in prebujeni, da oznanjajo osvoboditev sveta. Ne pozabite, 

da Elija, obljubljeni za ta čas, trenutno pripravlja vse, da bi narode na zemlji, zasužnjene z materializmom, 

osvobodil iz faraonove oblasti, kot je to nekoč storil Mojzes v Egiptu z izraelskimi plemeni. 

35 Svojim sotrpinom povejte, da se je Elija že oglasil v človeškem umu, da je njegova navzočnost v 

duhu in da bo še naprej razsvetljeval pot vsem ljudstvom, da bodo lahko napredovala. 

36 Vaš pastir ima nalogo, da vsa bitja vrne na njihovo pravo pot, ne glede na to, ali gre za duhovno, 

moralno ali materialno področje. Zato vam pravim, da bodo narodi, ki bodo sprejeli Gospodov klic prek 

Elija, blagoslovljeni, saj jih bo združeval zakon pravičnosti in ljubezni, ki jim bo prinesel mir kot sad 

njihovega razumevanja in bratstva. Tako združeni se bodo podali na bojišče, kjer se bodo borili proti 

korupciji, materializmu in laži. V tem boju bodo ljudje tega časa doživeli nove čudeže in razumeli duhovni 

smisel življenja, ki govori o nesmrtnosti in miru. Prenehali se bodo pobijati med seboj, ker bodo spoznali, 

da morajo uničiti le svojo nevednost, sebičnost in pokvarjene strasti, iz katerih so izvirali njihovi padci in 

stiske - tako materialne kot duhovne. 

37 Od kod idolatrija in verski fanatizem, če ne iz nepoznavanja zakonov, ki vladajo duhu? Kaj je 

vzrok vojn, ki sejejo zmedo med narodi in uničujejo ljudi, če ne pretiran pohlep ali nebrzdano sovraštvo? 

38 Razumite torej, da v zadnji bitki ne bo šlo za boj ljudi proti lastnim bratom, ampak za boj dobrega 

proti zlu. Svoj meč dajem človeku v desno roko, da premaga samega sebe in doseže vrata obljubljene 

dežele. Toda ne pričakujte, da je to določena domovina, ki jo boste prejeli kot dediščino, saj boste to novo 

obljubljeno deželo odkrili v globokem miru svojega duha. Doživeli boste preobrazbo svojega dosedanjega 

negotovega, sovražnega in žalostnega sveta v razkošno bogato in ljubečo deželo. Obstajali boste v 

duhovnosti, pravičnosti in ljubezni. Tako bodo ljudje napredovali, saj se bodo hranili z resničnim znanjem. 

Človeško življenje bo bolj vzvišeno, in ko se bo moj duh manifestiral med zrelimi ljudmi prihodnosti, bo 

na vseh področjih nastopil čas razodetja in videli boste uresničena znamenja in čudeže, ki so vam jih 

preroško oznanjale prejšnje generacije. 

39 Ko bo svet dosegel svojo obnovljeno osvoboditev in začel pravično in dobro življenje, ki ga bo 

vodila Elijeva luč, boste imeli tukaj na zemlji odsev duhovnega življenja, ki vas čaka onkraj tega življenja, 

da bi potem večno uživali v miru in luči svojega Očeta. - Če pa se sprašujete, kako se bodo vsi narodi 

združili v eno ljudstvo, kot so se združila plemena, ki so tvorila izraelski narod, vam pravim: ne skrbite, 

kajti ko bodo vsi narodi pripeljani v "puščavo", jih bo obisk združil, in ko se bo to zgodilo, bo nova mana 

padla iz nebes na vsa potrebna srca. 

40 Veselite se v moji navzočnosti, ljubljeno ljudstvo, v svojem srcu naredite praznik, vzkliknite od 

veselja, saj ste končno videli, da je prišel Gospodov dan. Bali ste se prihoda tega dne, saj ste še vedno 

razmišljali kot staroselci in menili, da je srce vašega Očeta maščevalno, da goji zamero zaradi žalitev, ki 

jih je bil deležen, in da ima zato srp, bič in kelih trpljenja pripravljen, da se maščuje tistim, ki so ga 

tolikokrat in tolikokrat užalili. Toda veliko je bilo vaše presenečenje, ko ste ugotovili, da v Božjem Duhu 

ni ne jeze, ne jeze ne gnusa, in čeprav svet joče in žaluje kot še nikoli prej, razlog ni v tem, da mu je Oče 

dal jesti ta sad in piti ta kelih, ampak da je to žetev, ki jo človeštvo po malem žanje zaradi svojih del. 
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41 Res je, da so bili vsi katastrofalni dogodki, ki so se sprožili v tem času, napovedani vnaprej. Toda 

ne mislite, da vam jih vaš Gospod pošilja za kazen, ker so vam bili napovedani. Nasprotno, ves čas sem 

vas opozarjal na zlo, na skušnjave in vam pomagal, da ste se rešili padcev. Poleg tega sem vam zagotovil 

vsa sredstva, ki jih potrebujete, da se rešite sami. Toda zavedati se morate tudi, da ste bili vedno gluhi in 

nezvesti mojim pozivom. 

42 Tudi danes vam pravim: Uporabite moje delo kot skrinjo in vstopite vanjo, da boste varni pred 

bližajočimi se nevihtami. Vendar boste izkusili, da mnogi nočejo verjeti mojemu opozorilu in se ne 

pripravijo. Ko pa bo prišla preizkušnja in jih bičala, bodo najprej rekli, da sem se jim maščeval in jih 

kaznoval. 

43 Poslušajte mojo besedo, ljudstvo, in uživajte v njeni dobroti. Odprite svoja srca in začutili boste 

obisk svojega Očeta. Izpovedujte se v duhu pred menoj in občutili boste mir, ki ga ne boste nikoli več 

želeli izgubiti. 

44 Kako si me lahko pričakoval, saj si bil poln nasilja in ti je moj prihod povzročal grozo namesto 

neskončnega veselja? Ponovno vam povem, da se vam ni treba bati mene, vendar vas lahko zaradi vas 

samih doleti vse vrste zla. Zato se bojte zadoščenja, ki ga boste prejeli zaradi svojih prestopkov. 

45 Res sem neusmiljeno pozoren, vendar pravičen, iskren in nepodkupljiv. Ker ste od mene prišli 

čisti, se mi zdi prav, da se vrnete v enakem stanju. Naučil sem vas, da me obarvani ne morejo doseči. 

Najprej se mora očistiti in to se trenutno dogaja v svetu. 

46 V Jezusu je svet videl Boga, ki je postal človek. Ljudje so od njega prejemali le lekcije ljubezni, 

nauke neskončne modrosti, dokaze popolne pravičnosti, nikoli pa besede nasilja, dejanja ali znamenja 

zamere. Nasprotno, kako zelo je bil užaljen in zasmehovan. V rokah je imel oblast in vso moč, kakršne 

nima ves svet, vendar je bilo nujno, da svet spozna svojega Očeta v njegovi pravi naravi, pravičnosti in 

usmiljenju. 

47 V Jezusu je svet videl Očeta, ki daje vse za svoje otroke, ne da bi kaj zahteval v zameno zase - 

Očeta, ki z neskončno ljubeznijo odpušča najhujše žalitve, ne da bi se maščeval, in Očeta, ki svojim 

otrokom, ki ga žalijo, odpusti in jim s svojo krvjo pokaže pot do duhovne odrešitve, namesto da bi jim vzel 

življenje. 

48 Kako bi bilo mogoče, da bi v tem času, ko se ljudem razodevam v duhu, iz njihovih src izbrisal 

predstavo o ljubečem in pravičnem Očetu, ki so si jo o meni ustvarili med svojim življenjem na zemlji? 

49 Pripraviti se morate, ker prinašam pravico za vse. Pripravite se, kajti veličina, s katero se 

postavljam, ne bo vzbujala strahu v vaših srcih, ampak bo razlog za veselje in radost. 

50 Spremljajte in molite, da boste v bližajoči se bitki ob meni. 

51 Poglej, kako moja svetloba razblinja meglice tvojega sveta. Res je, da se borim proti ljudem, 

vendar le zato, da bi izkoreninil vse zlo, ki živi v njihovih srcih. V tiste, ki mi zvesto sledijo, bom položil 

luč in moč svoje ljubezni, in takrat bodo rekli: "Poiščimo zmaja, ki nas pričaka, zver, zaradi katere 

grešimo in žalimo Gospoda." Iskali ga bodo na morjih, v puščavi, na gorah, v gozdovih in v nevidnem, a 

ga ne bodo našli, ker živi v človekovem srcu. Le ta jo je rodila in tam je rasla, dokler ni zavladala zemlji. 

52 Ko bo bliskanje mojega meča svetlobe pretreslo srce vsakega človeka, bo nasilje, ki izhaja iz zla, 

postajalo vse šibkejše in šibkejše, dokler ne bo izginilo. Potem boste rekli: "Gospod, z božansko močjo 

tvojega usmiljenja sem premagal zmaja, za katerega sem mislil, da se skriva v nevidnem, ne da bi 

pomislil, da ga nosim v svojem srcu." 

53 Ko bo modrost zasijala v vseh ljudeh, kdo si bo potem drznil dobro spet spremeniti v zlo? Kdo se 

bo torej odpovedal večnemu zaradi minljivega? Resnično, povem vam: Nihče, saj boste vsi močni v 

božanski modrosti. 

54 Greh je le posledica nevednosti in šibkosti. 

55 Zato vas vabim, da se udeležite mojega božanskega učenja, da boste postali pravi otroci svetlobe. 

56 Pred človeštvom se je odprla nova doba. Medtem ko svet spi in se ne zaveda svetlobe, ki ga 

razsvetljuje, je v duhovnem svetu veselje in praznovanje. Na vsakega duha in na vsako meso se je v tem 

času izlil moj Duh. 

57 Razpršeno živi novo Abrahamovo seme, ki ga je treba ponovno združiti, da bi mu dali novo 

duhovno vzgojo. Vojne, uničenje, kaos in smrt niso bili dovolj, da bi človeštvo razumelo, da je moja 
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pravičnost prišla, da bi jih poklicala na pot mojega zakona. Poslanci, ki sem jih poslal, spijo in v svetu 

iščejo le udobje, blagostanje in zemeljske dobrine, ideal duhovne večnosti pa jim je skrit. Glas vesti jim je 

spregovoril, vendar je njegov krik zamrl v materializmu uma in človeškega srca. Dovolil sem, da so se vse 

bolečine, grenkoba, sovraštvo in neusmiljenost prelile, hkrati pa sem ljudi spomnil na svoj zakon ljubezni 

in pravičnosti ter jim dal vedeti, da je bil moj prihod napovedan za takšen čas. 

58 Za svojo manifestacijo sem izbral nepomemben kotiček zemlje. V tem času so bili izbrani 

preprosti moški in ženske, ki so mi služili kot posredniki mojega oznanila in so imeli srečo, da so prvi 

slišali moje božanske besede v tem tretjem času. Zaradi duhovnega pomena te besede in čudežev, ki sem 

jih storil med svojimi otroki, se je ta prva skupina ljudi nepreklicno spremenila v množico in pozneje v 

veliko skupnost. 

59 Moja beseda se je trudila, da bi ta srca osvobodila materialnih spletk, sebičnosti in hinavščine ter 

jih osvobodila vrlin in nevednosti. To je edini križ, ki sem jim ga naložil na ramena, vendar so to le prvi 

koraki. Temu ljudstvu sem rekel, da bo prišel dan, ko bodo s svojim pogledom, besedo ali mislijo delali 

neverjetna dela. Kdaj se bodo ti dogodki zgodili? - Ko med vami zavlada duhovnost. 

60 Združene misli velike skupine ljudi bodo lahko zavrgle slabe vplive in potisnile malike s 

piedestalov. 

61 Še danes trepetate pod vplivom vojne in pred divjanjem naravnih sil ter se bojite sodbe ljudi. 

Razlog za to je, da se zaradi nezadostnega razvoja svojih duhovnih darov počutite majhne in nesposobne. 

62 Srečen je tisti, ki se pripravlja, saj bo v tej bitki pogumen vojak, ki bo na koncu zmagal. Katere so 

po vašem mnenju sile, ki se borijo druga proti drugi? Odgovarjate mi s človeškimi ugibanji, jaz pa vam 

pravim, da se bosta v odločilni bitki pomerili sili dobrega in zla. Katera od teh sil bo po vašem mnenju 

zmagala? Rekli ste mi: "Nedvomno je moč dobrega, mojster." In res, če se ljubite med seboj, bo dobro v 

vas premagalo zlo. 

63 Nekoč sem vam pokazal, kako premagati skušnjave sveta in smrti, da bi zmagala ljubezen in 

resnica. Zdaj želim, da mi sledite in izženete strasti iz svojih src, da bo v vas vstopil mir Božjega Duha in 

me povabite, da imam v vas svoje svetišče. Ko boste premagali zlo, boste presenečeni, ker boste razumeli, 

da ste skušnjavo ustvarili s svojimi strastmi, nagnjenji, slabostmi in grehi, in ko ste jo premagali, ste ubili 

ta prevladujoči vpliv v sebi. 

64 Ljudje, zaslužite si, da boste dosegli mir, vendar me ne prosite za ta mir, ne da bi si ga prej 

zaslužili. Čas je napredoval, vaš duh je zrasel in zdaj mora pridobiti vse, po čemer hrepeni in kar 

potrebuje. Njegovo otroštvo, obdobje, ko je moral oče svojim malim otrokom zagotoviti vse, se je 

končalo. 

65 Človeštvu bom dokazal, da njegovih težav ne bo mogoče rešiti z nasiljem in da dokler bo 

uporabljalo uničevalno in morilsko orožje, ne bo moglo vzpostaviti miru med ljudmi, ne glede na to, kako 

strašno in grozljivo se zdi to orožje. Ravno nasprotno, posledično bodo le še bolj vzbudili sovraštvo in 

željo po maščevanju. Le vest, razum in čustva ljubezni bodo lahko temelji, na katerih bo počivala doba 

miru. Toda da bi ta luč zasijala v ljudeh, morajo najprej do zadnje kapljice izprazniti čašo trpljenja. 

66 Učenci, ne obupajte, ko slišite govorice o vojni, ko vidite, da prihaja lakota in beda ter da se 

pojavljajo nenavadne kuge. 

67 Na dnu srca boste prepričani, da bo človeštvo ob teh obiskih popilo vse kapljice čaše trpljenja. Ob 

tej uri ne smete ostati nedejavni ali ravnodušni; nasprotno, posvetite se svoji nalogi, da v um zmedenega 

vnesete svetlobo in bolnemu zdravilni balzam. 

68 Pazite in molite, ljudje, da vplivi te sile zla, v kateri oživljajo človeške strasti in zmedeni duhovi 

delajo svoje zlo, ne bi zatemnili luči, ki sem jo dal vašemu razumu. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 161  
1 Sem nerazdružljiv prijatelj človeškega srca. Vedno sem vas spremljal na vseh poteh. Ko ste me 

poiskali kot svetovalca, ste prejeli zdravilne in ljubeče nasvete. Ko ste se obrnili k meni po pomoč, ste me 

našli kot zdravnika, ki krepi vašega duha. V srečnih dneh sem delil vaše veselje in se nedolžno nasmehnil 

vašim zdravim užitkom, ki jih srečujete na svoji življenjski poti. Pokličite me s spoštovanjem, kadar ste 

odvisni od razvad, saj veste, da s tem škodujete svoji duši in povzročate degeneracijo svojega telesa. Ne 

iščite me v senci ali materializmu zapletenega ali umetnega življenja. Iščite me v svetlobi in uporabljajte 

svoje sposobnosti za svoje dobro in dobro svojih soljudi. Preoblikujem vas, da se vrnete v stanje 

popolnosti, ki je bilo vaše na začetku. Želim, da si ta nauk, ki sem ga že tolikokrat ponovil, vtisnete v 

svojega duha, kajti kmalu moje besede ne bo več mogoče slišati prek glasnikov. Ne želim, da bi se tisti, ki 

so prejeli moj nauk, po tem času oddaljili od mene. Bodite pripravljeni na dialog med duhovi in se naučite 

sprejemati moja navodila in prerokbe s pomočjo intuicije. V globini svoje vesti slišite moj glas, ki vas 

vodi. 

2 Duh je zaradi svoje svobodne volje mojster pri izbiri svoje poti in moja volja je bila, da uporabi 

svoj razum in moč volje, da mi dokaže svojo ljubezen in priznanje. Zakon je vtisnjen v duha, meso pa je 

šibko. Pripravil sem duha in materijo, da tvorita eno samo entiteto, ki je sposobna izpolniti veliko usodo, 

ki vsebuje modrost in popolnost. 

3 Od začetka časov sta obstajali dve možni poti dušnih prizadevanj in tudi dva predstavnika: Abel in 

Kajn. Abel je prvi zgled poslušnosti, Kain pa prvi, ki je svoje srce nahranil s hudobijo in skušnjavami 

sveta. 

4 Moja luč razsvetljuje vse ustvarjene stvari, in vsak, ki hoče biti odrešen, uboga Zakon in premaga 

svojo nepokorščino. Jaz kot Oče trpim zaradi tistega, ki je padel v skušnjavo in zašel na kriva pota, vi pa 

boste vsi prišli k meni. Prišel je čas prebujanja duha in poklical sem človeštvo. Želim, da dosežete 

blagoslovljeno mesto, ki vam je bilo obljubljeno od začetka časov. 

5 Pokažem vam svojo pot in vas povabim, da ji iz ljubezni sledite. Ne prisiljujem vas, niste moji 

sužnji. Vsi nosite mojo svetlobo v sebi in lahko izberete pot, ki vas veseli. Videl sem, da vas je svet utrudil 

in da se pripravljate na korak za korakom proti nebeškemu kraljestvu. Molite za ljudi iz življenjskega 

obdobja, v katerem ste, in jim z mislimi pošiljajte žarke svetlobe. Vse, kar boste storili v mojem imenu, 

bom blagoslovil. 

6 Kdo je človeku razkril skrivnosti mesa? Meso samo. Kdo je razkril skrivnosti znanosti? Um. Toda 

povem vam, da mu Božji obstoj lahko razkrije le Duh. 

7 Čudovito priliko o raju, o drevesu spoznanja dobrega in zla, je prvi dobil po navdihu. To je bilo 

globoko sporočilo za ljudi vseh časov in starosti. Toda nekateri niso razumeli pravega pomena tega nauka, 

drugi pa so ga ponaredili. 

8 Zaradi tega nerazumevanja je nastal spor, ki je razdelil tiste, ki so preučevali božanska razodetja, in 

tiste, ki so se poglabljali v naravo. Tako je izbruhnil boj med tistimi, ki me iščejo z duhom, in tistimi, ki 

pričakujejo vse na materialen način. 

9 Kako neumni so bili tisti, ki so menili, da je znanost v Božjih očeh obsojanja vredna! Nikoli se 

nisem razglasil za njenega nasprotnika, saj sem začetek in konec vse znanosti. Tisti, ki so iz svoje znanosti 

ustvarili zakon, pa so bili materialisti. Da bi se poklonili svoji znanosti, so pozabili na Boga, ki je s svojo 

božansko modrostjo ustvaril vse. 

10 Kakšen je pravi pomen prilike, ki sem jo povedal prvemu? Njegov pomen je pojasnil božanski 

glas, ki se je v človeku prvič oglasil prek njegove vesti, da bi ga opozoril na preizkušnje, ki ga čakajo v 

življenju. To je bil očetovski glas, ki je otroku z vso ljubeznijo govoril: "Pripravite se, pazite in molite, da 

ne padete v skušnjavo. Bodite pozorni! Prebudite svoje čute in sposobnosti, da boste lahko prestali 

preizkušnjo, ki sem vam jo namenil v spopadu duha s telesom, v katerem bodo večne vrednote zmagale 

nad bedo minljivega telesa. Oglejte si vse, kar vas obdaja, vendar hodite previdno, da se ne spotaknete. 

Telo, ki ga imate in s katerim zaznavate vsa ta čudesa in slavo stvarstva, je šibko bitje, ki ga morate voditi 

z duhom. Ne dovolite mu, da bi vam vsiljeval svoje zemeljske želje in nagnjenja. Naučite ga, naj pri 

spoštovanju mojega zakona uporablja le tisto, kar potrebuje. 
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11 Kdo vam lahko svetuje pri vsakem od korakov? Vest, ta božanska luč, ki sem jo pustil v tebi, da bi 

bila tvoja svetilka in vodnik na življenjski poti. Kako lahko postanete pozorni na ta glas in klic? Z 

molitvijo, ki je način, kako se povezati s svojim Očetom. Če se boste tako pripravili, bo vaše bivanje na 

zemlji večni raj! 

12 Toda povem vam: navdiha, ki sem ga položil v človeka, ni upošteval, zato se je v njegovem 

življenju pojavila bolečina. 

13 Mnogi se danes norčujejo iz navdihov, ki so jih ljudje prejeli o duhovnem. Toda v tem času, ki je 

čas svetlobe, bo človeštvo razumelo nauke, razkrite v preteklih časih. A da bi prišel tako daleč, bo moral 

okusiti še veliko sadov pridelka drevesa znanosti, ki ga je vzgojil. 

14 Da, če bi ljudje od prvega trenutka, ko so spoznali dobro in zlo, skrbeli za drevo znanosti s pravo 

ljubeznijo, vam povem, da bi bili sadovi, ki bi jih poželi, povsem drugačni. Oglejte si, koliko dobrega so 

človeštvu naredili vsi tisti, ki so s plemenitimi nameni uporabljali te sadeže. 

15 Koliko časa so ljudje potrebovali, da so se prepričali o svojih napakah, in koliko časa bo še minilo, 

da bodo popravili zlo, ki so ga zasejali. Vendar jim bom pomagal pri vsem, kar potrebujejo, da bodo 

svojemu duhu vrnili prvotno čistost. 

16 Vašega duha bom sprejel, ko bo zadnja človeška generacija živela na tem svetu kot v svetišču, ko 

bo iz svojega obstoja ustvarila pravi raj, ki ga bo dosegla z duhovnim udejanjenjem svojega življenja. 

17 To se nanaša na ljudi v drugih časih, vendar je dobro, da o teh naukih razmislite, da boste utrli pot 

tistim, ki pridejo za vami, in oni svojim potomcem, dokler ne pride čas, o katerem sem govoril v tej lekciji. 

18 Moj Duh pošilja svojo luč in osvetljuje pot, po kateri mora tvoj duh priti k meni in na kateri je 

vtisnjena Jezusova sled. Kdor napreduje na moji poti, se počuti, kot da bi si povrnil izgubljeno dediščino, 

tako kot se tisti, ki jo zapusti, počuti razdedinjenega. 

19 Prišel je čas sodbe, vendar ne glede na to ne želim, da bi se ljudje podredili mojemu zakonu zaradi 

strahu pred mojo pravičnostjo, ampak da bi se podredili moji božanski ljubezni. 

20 Ste stvaritev mojega neskončnega usmiljenja in vodil vas bom k popolnosti. Stoletja in celi vekovi 

se bodo prepletali s tvojim duhom in moje dletalo ga ne bo nehalo gladiti. Nobeno božansko delo ne more 

ostati nedokončano. 

21 Človek je s svojo svobodno voljo ukrivil svojo razvojno pot, dokler ni pozabil, iz koga je izšel; 

prišel je do točke, ko se mu zdijo krepost, ljubezen, dobrota, mir, bratstvo tuji njegovi naravi bivanja, 

sebičnost, pokvarjenost in greh pa se mu zdijo nekaj povsem naravnega in dovoljenega. 

22 Nova Sodoma je po vsej zemlji in potrebno je novo očiščenje. Dobro seme bo rešeno in iz njega bo 

nastalo novo človeštvo. Na rodovitna polja, ki jih zalivamo s solzami kesanja, bo padlo moje seme, ki bo 

vzklilo v srcih prihodnjih generacij, ki bodo svojemu Gospodu ponujale višjo obliko čaščenja. 

23 Mojster vas vpraša: Ali se je vaš duh pripravil na to, da bo nadaljeval dialog med duhom in 

duhom, ko bo moja beseda končana? 

24 Vaši otroci me ne bodo več slišali prek intelekta teh nosilcev glasu, toda vi jim boste pripravili pot, 

potem bodo naredili korak naprej v duhovnosti. 

25 Luč, ki osvetljuje ta čas, je luč šestega pečata. Glejte svetilnik, ki kot vir svetlobe neizčrpne vere 

razsvetljuje vse, žive in mrtve. 

26 Ta svetloba navdihuje znanstvenika, uporablja jo filozof in vsi, ki želijo prodreti v skrivnosti. 

27 Kaj pa je sedem pečatov? Kaj je šesti pečat? Ali lahko z gotovostjo odgovorite na to vprašanje, ki 

vam ga zastavlja Mojster, in ali bi lahko to natančno odgovorili teologu in človeštvu, če bi vas vprašala na 

enak način? 

28 Kratek je čas, ko boste še vedno kot majhni otroci. Potem boste postali učenci in nazadnje mojstri, 

ki bodo ponesli seme moje resnice na poti človeštva. 

29 Tistega dne bom odprl svojo zakladnico, odgrnil bom tančico in vam razkril skrivnost, da boste 

močni med ljudmi, da boste postali gospodarji. 

30 Pričakoval sem, da boste s poglobljenim študijem sčasoma odkrili vsebino te skrivnosti, vendar se 

doslej niste posebej potrudili pri preučevanju mojega dela. 

31 Pri tem niste ravnali kot znanstveniki, ki svoje življenje posvečajo študiju. Ne govorim vam, da 

postanite znanstveniki, saj je modrost mojega učenja nad vsemi znanostmi. Pravim vam le: posnemajte 
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njihovo vztrajnost. Skrbijo za drevo znanosti, katerega sadove sem vam (vsem) dal, ko sem vam dal drevo 

duhovnega življenja, da bi ga negovali in uživali njegove sadove, ki hranijo vašega duha. 

32 Molite, da vas najdem pripravljene in vredne, kajti moja beseda bo zapisana za prihodnje rodove, 

vi pa boste o njej pričevali s svojimi deli. 

33 Jagnje je tisto, ki govori z vami, ki vam razkriva te nauke in dešifrira te skrivnosti, kajti do zdaj je 

bil le ta vreden razbiti pečate. Toda zaradi žrtve Brezmadežnega Jagnjeta ste vsi vredni te luči in ob 

pravem času bo to spoznanje doseglo vse konce sveta. 

34 Govorim vam tudi kot Stvarnik, kajti Oče je v Sinu, kakor je Sin v Očetu in Svetem Duhu. 

35 Učenci, iz mene so izšle tri narave bitij: božanska, duhovna in materialna. Kot stvarnik in lastnik 

vseh ustvarjenih stvari vam lahko govorim na božanski in hkrati razumljiv način. Ker je materialna narava 

izšla iz mene, lahko tudi svoj glas in svojo besedo fizično slišim in tako razumem človeku. 

36 Jaz sem popolna znanost, izvor vsega, vzrok vseh vzrokov in svetloba, ki vse osvetljuje. Sem nad 

vsem ustvarjanjem, nad vsem učenjem. 

37 Da bi se Bog lahko imenoval "Oče", je iz svojega materinega telesa dal nastati duhovnim bitjem, ki 

so mu bila podobna po svojih božanskih lastnostih, in jih spremenil v človeška bitja, tako da so bile tri 

narave njihove lastne. Toda Oče jim je najprej pripravil njihov dom, zemljo z notranjostjo iz kamenja in 

ognja, z zrakom, vodo, kovinami, plini in svetlobo. Vse to je bilo kot imperij, močan in neomajen, ki naj bi 

služil kot temelj za človekov dom: kraljestvo mineralov. 

38 Stvarnik je želel okrasiti ta dom, zato je pustil, da so iz zemlje pognale rastline, drevesa s cvetovi 

in plodovi, da bi v njih človek našel hrano, senco, osvežitev, navdih, balzam in veselje, in tako je nastalo 

novo kraljestvo: kraljestvo rastlin. 

39 Človek ni smel biti sam, zato mu je Oče dal nižja bitja, divje živali, ptice in ribe za prijatelje in 

služabnike. Vsa bitja, ki živijo v notranjosti in na površju zemlje, tista, ki se zibljejo v vetru, in tista, ki 

naseljujejo vode, da bi otrok pri nekaterih našel hrano, pri drugih prijateljstvo in pri tretjih oporo. Ko je 

bila ta vrsta ustvarjena, je na zemlji nastalo novo kraljestvo: živalsko kraljestvo. 

40 Ta tri kraljestva so v svoji harmoniji tvorila eno. Svet. Ko je bilo vse kot velika gostija, ki jo je 

Gospod oživil z življenjem, svetlobo in milostjo, je poslal človeka, bitje, ki je bilo podobno svojemu 

Stvarniku in v katerem se je zrcalilo božanstvo; Bog je vanj položil iskro svojega Duha, vest, da bi tako 

obdarjeno bitje doseglo popolnost duše na njeni poti razvoja. 

41 Ta tri področja, ki sestavljajo vaš svet, so bila ustvarjena v sedmih razvojnih stopnjah, ki jih 

nekateri imenujejo "dnevi". 

42 Oče je s popolno potrpežljivostjo ustvaril vse potrebno za pot in življenje svojih otrok. Tako je v 

enem časovnem obdobju ustvaril sonce in zvezde, v drugem zemljo z rastlinami in morji, v tretjem živali 

in nazadnje človeka. 

43 Vse je bilo vnaprej pripravljeno, urejeno in načrtovano, da človek ne bi naletel na nobeno 

nepopolnost, ampak bi na vsakem koraku doživljal čudeže in popolnosti ter povsod našel Očetovo 

ljubezen in njegovo navzočnost v vsem ustvarjenem. 

44 Ko je bilo vse pripravljeno, sem rekel človeku: "Tu je tvoj dom, tu je tvoje začasno kraljestvo. 

Odpravi se na pot, pij iz izvirov, okusi in uživaj sadove, nauči se vsega in postani gospodar nad zemljo*, 

to je tvoje kraljestvo." - Ko je človek odprl oči svetlobi in življenju, je občutil blaženost, ko so ga božali 

žarki Kraljeve zvezde, ko se je posladkal s svežino vode in okusom sadja, ki se je predstavilo njegovim 

ustom. 
* V večini prevodov Svetega pisma piše (občasno napačno razumljeno): "Podjarmite zemljo." Pričujoči prevod se 

ujema s španskim izvirnim besedilom, v naslednjih verzih pa je jasno razvidno, da se mora tudi človek izkazati za 

vrednega tega poklica in visoke odgovornosti po božjih zapovedih in zgledu Jezusa Kristusa, ki je tudi Gospod 

nad nami. V zvezi s tem opozarjamo na 162, 5254, kjer smo prav tako opozorjeni na modrost in popolnost v delih 

našega Očeta Stvarnika, pa tudi na 167, 39, kjer je jasno, da zapoved ljubezni seveda velja za celotno stvarstvo. 

45 Toda veste, da ima človek zaradi svoje svobodne volje že od začetka slabosti, zaradi katerih je 

spoznal bolečino, delo, trud, temo, padce. 

46 Vse je bilo vnaprej premišljeno in pripravljeno, da bi duh našel pot svojega razvoja. Nato mu je 

Oče po vesti razodel svoj zakon, da bi spoznal pot svetlobe in sožitja z božanstvom in naravo. Že takrat je 
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intuicija človeku razkrila obstoj njegovega lastnega duha, katerega vest, ki je moja lastna luč, ga je naučila 

razlikovati dobro od zla in ga notranje spodbudila, da je stopil na pravo pot. Nato je Oče pripravil pot in 

svetišče za človekovega duha. 

47 Na začetku šotorov je Gospod poskrbel, da so se ljudje razmnožili in naselili zemljo. Svoj obstoj, 

svojo prisotnost in svojo pravičnost je izkazoval tako, da je človeštvu govoril prek naravnih sil, ki so - 

včasih dobrohotne, včasih sovražne in neusmiljene - popravljale prekrške ali nagrajevale dobra dejanja. 

48 Toda ne le, da vam je glas elementov govoril od mene, tudi jaz sem na svet poslal ljudi, ki so 

svetovali krepost, budili duha ljudi in jih učili o obstoju božanskega bitja, ki mu morajo služiti in ga 

častiti. 

49 To je bil prvi čas, prvo duhovno kraljestvo, v katerem je Oče kraljeval v srcu človeka, ki je živel 

poln milosti v domu, ustvarjenem za njegovega duha. 

50 Toda ta dom, ki ga je Gospod začel graditi v srcu svojih otrok, je moral vzgajati tudi v treh 

obdobjih ali kraljestvih. 

51 Drugi čas ali drugo kraljestvo je Oče vzpostavil, ko je njegova Beseda v Jezusu postala človek in 

živela med ljudmi; tretji čas, s katerim se to delo duhovne popolnosti zaključi, pa se je začel s prihodom 

Svetega Duha v tem času, ki predstavlja tretje kraljestvo. 

52 V prvem se je božanski Duh razodel kot pravičnost, v drugem kot ljubezen, v tretjem času pa se je 

razodel kot luč modrosti in razodetja, da bi to delo doseglo vrhunec. 

53 Tukaj vidite tri kraljestva, ki tvorijo eno samo, tri dobe, v katerih se uresničuje delo duhovne 

popolnosti, tri obdobja, ki so vsebovala skrivnost, ki vam jo je danes razkril Mojster. Toda zavedajte se, da 

so ta tri kraljestva nastala v sedmih stopnjah, katerih podobo imate v stvarjenju materialne narave - sedem 

stopenj, od katerih je zadnja popoln dom duha. 

54 Prvo od teh duhovnih stopenj razvoja v svetu predstavlja Abel, prvi Očetov služabnik, ki je Bogu 

daroval svojo žgalno daritev. Je simbol žrtvovanja. V njem se je vzbudil odpor. 

55 Druga stopnja predstavlja Noeta. Je simbol vere. Po božjem navdihu je zgradil skrinjo in vanjo 

popeljal ljudi, da bi jih rešil. Množica se je dvignila proti njemu s svojim dvomom, posmehom in 

poganskim duhom. Toda Noe je za seboj pustil seme vere. 

56 Tretje obdobje simbolizira Jakob. Pooseblja moč, je Izrael, močan. Duhovno je videl nebeško 

lestev, po kateri se boste vsi povzpeli na Stvarnikovo desnico. Proti njemu se je dvignil Gospodov angel, 

da bi preizkusil njegovo moč in vztrajnost. 

57 Četrti simbol je Mojzes, ki uteleša zakon. Opozarja na plošče, na katerih je zapisano za ljudi vseh 

časov. On je bil tisti, ki je s svojo neizmerno vero osvobodil ljudstvo in ga popeljal na pot odrešitve v 

obljubljeno deželo. Je simbol zakona. 

58 Peto obdobje predstavlja Jezus, božanska Beseda, brezmadežno Jagnje, ki vam je ves čas govoril 

in vam bo še naprej govoril. On je ljubezen, zaradi katere je postal človek, da bi živel v človeškem svetu. 

Trpel je bolečino, pokazal človeštvu pot žrtvovanja, ljubezni in usmiljenja, po kateri bo doseglo odrešitev 

vseh svojih grehov. Prišel je kot učitelj, da bi nas naučil, kako odraščati v skromnih razmerah, a živeti v 

ljubezni, se žrtvovati in umreti v ljubezni, odpuščanju in blagoslovu. Uteleša peto stopnjo in njegov simbol 

je ljubezen. 

59 Šesto obdobje predstavlja Elija. Je simbol Svetega Duha. Prihaja na svojem ognjenem vozu in 

prinaša luč vsem narodom in vsem svetovom, ki so vam neznani, meni pa znani, saj sem Oče vseh svetov 

in vseh bitij. To je faza, v kateri trenutno živite - faza Elija. Njegova luč vas razsvetljuje. On je 

predstavnik tistih naukov, ki so bili skriti in se v tem času razkrivajo človeku. 

60 Sedmo obdobje uteleša Oče sam. On je cilj, vrhunec razvoja. V njem je čas milosti, sedmi pečat. 

61 S tem je razrešena skrivnost sedmih pečatov. Zato vam pravim, da ta doba vsebuje šesti pečat. 

Kajti pet jih je že minilo, šesta je zdaj rešena, sedma pa še vedno ostaja zaprta, njena vsebina še ni prišla, 

še vedno je potreben čas, da ta stopnja pride do vas. Ko bo prišel, bodo zavladali milost, popolnost in mir. 

A da bi ga dosegli - koliko solz bo moral človek še preliti, da bo očistil svojo dušo. 

62 Ko se očiščenje konča, bo skušnjava omejena. Vojne med ljudmi se bodo nehale in ne bo več 

motenj in korupcije. Takrat bo prišlo kraljestvo miru in milosti, človeštvo bo doseglo velik duhovni 

napredek in njegova povezava z Očetovim Duhom bo neposredna. 
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63 Tako kot sem vam razkril, da je človek podoben svojemu Stvarniku, vam zdaj povem, da je to 

materialno kraljestvo, ki sem ga ustvaril z milostjo in popolnostjo, odprta knjiga, ki vam je vedno govorila 

o treh kraljestvih, treh časih in Očetovi popolni moči. Tudi stvarstvo je bilo ustvarjeno tako, da je bilo 

sedem stopenj njegovega nastajanja vzor sedmih pečatov, te velike knjige življenja, katere tančico, ki je 

zakrivala njeno skrivnost, sem odstranil z lučjo svoje Besede. 

64 Dovolite, da vas razsvetli svetloba šestega pečata. 

65 Samo jaz bom lahko povedal, kdaj se konča šesta stopnja in začne sedma. Živite v šestem obdobju, 

v Elijevem času, v tretji dobi. Čeprav vas popolnoma obdaja svetloba mojega Duha, ki izhaja iz moje 

Besede, se še niste osvobodili greha in niste dosegli popolnosti, ko ste se združili duh z duhom z mojo 

Božanskostjo. Vaši otroci, prihodnji rodovi, pa bodo dosegli to čistost in bodo moji učenci, ki duhovno 

komunicirajo s svojim Učiteljem, pravi preroki na poti sveta. Živeli bodo v miru in harmoniji z vsemi 

zakoni ter sčasoma ustvarili pravi dom človeškega duha na zemlji. 

66 Resnično, povem vam: Dokler se te prerokbe ne bodo izpolnile, bo minilo veliko sonc, veliko vode 

bo padlo z neba, veliko let bo minilo in ljudje jih bodo pozabili, pa tudi veliko rodov. Toda končno bo 

prišel čas, ko bo Oče okronal svoje delo na tem planetu. 

67 Vzemite s seboj ta preprosti nauk, jasen kot dnevna svetloba in prozoren kot voda, da boste v tišini 

svoje sobe, v kontemplativnih urah noči, spoznavali in razmišljali o tem, kar sem vam razodel, in se boste 

lahko osvežili v njegovi popolnosti. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 162  
1 Ni dneva, ko človeštvo ne bi trepetalo pred obiskom ali se čudilo dogodku, ki se mu zdi 

nenavaden, vendar še vedno ne razume časa, v katerem živi, niti pomena vsake od teh preizkušenj. S 

kakšno jasnostjo so vam starodavni preroki Joel, Daniel in apostol Janez napovedali, kaj se bo zgodilo v 

teh časih. Toda kako ravnodušni so bili ljudje te dobe do klicev svojega Gospoda! Ko se občasno prebijejo 

skozi svojo brezbrižnost in materializem, se le vprašajo: "Kaj se dogaja na zemlji, kjer so vse stiske, vojne, 

bolečine, opustošenje in smrt?" Vendar ne bdijo, ne molijo in ne razmišljajo o tem, kar jim je bilo 

razodeto, saj so jih doslej zanimala le lažna zadovoljstva, ki jim jih daje svet. 

2 Bolj ko se ljudje počutijo zatirane, bolj ko jih ogrožajo katastrofe, ki so jih sami sprožili, bolj 

mislijo, da jim zadostujejo njihove lastne moči, namesto da bi iskali zatočišče pri meni, prosili za mojo 

milost in prosili za mojo pomoč. Pustijo se prevzeti svojim nizkim strastem in svoje sovraštvo ter željo po 

moči spremenijo v orožje, s katerim se želijo boriti in braniti. Toda kdaj ste vedeli, da se je proti zlu 

mogoče boriti z zlom? 

3 Dovolil bom ljudem, da nadaljujejo s svojo aroganco in se hvalijo s svojim materializmom, da 

nekaj časa nadaljujejo s pomanjkanjem dobrodelnosti, da bodo videli, kam jih vodijo njihove strasti. 

Medtem pa se bom čutil v srcu vsakega, ki je pripravljen in me pričakuje. 

4 Svojega Duha sem izlil na vsakega duha in vse meso, da bi moški in ženske prero kovali v skladu s 

prerokbami. Govorim vam v sanjah in duhovnih videnjih ter človeštvu dajem znamenja prek naravnih sil, 

da se med ljudmi pojavi močno in veliko ljudstvo - tako veliko, kot ga še niso poznali. To ljudstvo bo 

uničilo zlo, ki ga bo našlo na svoji poti, in ne bo sovražnika, ki ga ne bi premagalo, in ne bo zidu, ki ga ne 

bi moglo premagati. Tisti, ki mu pripadajo, bodo povsod napredovali, njegove klice bo slišalo vse 

človeštvo, njegova beseda bo naredila konec vsakršnemu napačnemu ravnanju in vsem ljudem bo uspelo 

spoznati resnico. Doktrine, religije, ideologije in znanosti, ki prikrivajo resnico, bodo trepetale pred 

njegovim korakom. 

5 Vi, ki poslušate to besedo, se zahvalite Gospodu, svojemu Očetu, da vam je bilo dano doživeti 

izpolnitev moje obljube, ki so vam jo dali stari preroki, tisti, ki so vam že prerokovali moje oznanilo, ko 

vam je eden od njih napovedal, da se bo "moj Duh izlil na vse meso". 

6 Pazite in bodite močni, da boste postali del ljudstva pogumnih vojakov, ki ga bom kmalu vzgojil. 

Ne mislite - in to sem vam že večkrat povedal -, da samo vi pripadate temu ljudstvu. Kajti samo tisti, ki so 

me slišali v tej obliki oznanjevanja, ne bodo deležni poznavanja mojega nauka. Spomnite se, da je moje 

seme raztreseno po vsej zemlji. 

7 Ti preroki v preteklih časih niso bili deležni nobene zemeljske oblasti ali pooblastila, niso se bili 

prisiljeni podrejati nobeni oblasti in so se osredotočili le na izpolnjevanje navodil svojega Gospoda, ki je 

svojo besedo položil na usta tistih, ki jih je izbral. 

8 Polni vere in poguma jih ni nič zadržalo pri nalogi, da bi ljudi učili mojega zakona in jih odvračali 

od verskega fanatizma, tako da so jih seznanjali z brezbrižnostjo in zmotami duhovnikov. 

9 Če malo razmislite in preučite Sveto pismo, boste spoznali, da so vsi preroki izrazili eno samo 

bistvo, ki so ga s svojimi besedami posredovali ljudem. Ljudem so dajali napotke, razodetja in sporočila 

brez napak materializiranega čaščenja, ki so ga ljudje v tistih časih prakticirali. Učili so poslušati Zakon in 

Božjo besedo ter pomagali ljudem pri komunikaciji z nebeškim Očetom. 

10 Ljudje, ali ne vidite velike podobnosti med temi preroki in temi glasniki, po katerih vam govorim v 

tem času? Na ustnice slednjih položim tudi bistvo svojega zakona; po njihovih besedah vas doseže moj 

navdih in iz njih se širijo navodila, ki poslušalce pozivajo, naj na najglasnejši način iščejo svojega 

Gospoda. Govorijo brez strahu, da so med mnogimi, ki jih poslušajo, tudi izvidniki ali fanatiki. Predano 

opravljajo svojo nalogo v službi svojega Očeta, da bi lahko po njih spregovoril človeštvu in mu posredoval 

nauke, ki bodo človeku odprli nove poti luči. 

11 Ljudje, med temi preroki in nosilci glasu ni le velika podobnost, ampak je med njimi tudi popolna 

povezanost. Ti so to napovedali in to, kar so napovedali že zdavnaj, ti služabniki zdaj doživljajo. 

12 Ne mislite, da so takrat vsi ljudje verjeli v to, kar so oznanjali njihovi preroki. Ne, pogosto so 

morali prenašati posmeh soljudi, grožnje duhovnikov in preganjanje mogočnežev. Potrebno je bilo, da so 
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se uresničile prerokbe o Božji sodbi nad ljudmi, da bi vsi verjeli v resnico, ki so jo oznanjali Gospodovi 

služabniki. Pogosto so se njihove napovedi uresničile šele, ko jih ni bilo več na tem svetu. V tem času so ti 

moji otroci doživeli tudi posmeh, obrekovanje, brezbrižnost tistih, ki so jim prisluhnili. Toda moja beseda 

bo znana tudi zunaj teh krajev zbiranja, četudi jo bodo zasmehovali in zavračali. Kar sem vam napovedal, 

se bo tudi uresničilo, in takrat bodo ljudje usmerili svojo pozornost na tisto, kar so prej obravnavali s 

prezirom ali brezbrižnostjo. 

13 Tako kot je takratno ljudstvo prežeto z vero v nevidnega Boga, ki je vsa moč in pravičnost, takoj 

ko je verjelo v to, kar so napovedali njegovi preroki, tako bo to ljudstvo, ki je zdaj prejelo to razodetje, 

napolnjeno z neomajno vero, ki se bo okrepila z razodetjem, ki so ga prejeli od svojega Gospoda. Ta vera 

je nujno potrebna, da bo pričevanje, ki prihaja iz vaših ust, polno prepričljivosti. Vendar sem vam že 

povedal, da če ne znate pričevati o meni, bom to storil, ko bo prišel čas, saj svojih obljub ne bom pustil 

neizpolnjenih. 

14 Kolikokrat v zgodovini Božjega ljudstva so ljudje s svojo neposlušnostjo nasprotovali moji volji, 

vendar se je kljub njihovim odklonom moja beseda uresničila. Enako se bo zgodilo tudi v tem času. Vsi ne 

bodo ubogali mojih navodil. Medtem ko bodo nekateri pravilno razlagali moje ukaze, bodo drugi v 

prizadevanju, da bi uskladili glasnejše in resničnejše z nižjim in telesnim, poskušali kljubovati moji volji, 

ne da bi razumeli, da Božja volja, ki je moč in neskončna pravičnost, sodi vsa nepoštena dejanja tistih, ki 

so oskrunili mojo besedo. 

15 To vam govorim, ker vem, da bo med vami nastala zmeda, ki jo napovedujem že v tem času. 

Knjigo, v kateri je zapisana moja beseda, pa bom ohranil, da bo pozneje predstavljena vsemu svetu in bo 

pričala o tem, kar vam je Mojster povedal ob svojem novem razodetju. 

16 Poslušajte me po mojih novih prerokih, ki jih imenujete glasniki, in pravilno razlagajte mojo 

besedo, da boste lahko izpolnili naloge, ki sem vam jih dal. 

17 Medtem ko so ljudje v meni želeli prepoznati nedosegljivega, oddaljenega Boga, sem se odločil, da 

jim dokažem, da sem jim bližje kot trepalnice njihovim očem. 

18 Molijo mehanično, in ko ne vidijo takoj izpolnjenega vsega, za kar so nujno prosili, obupano 

vzklikajo: "Bog nas ni slišal." 

19 Če bi znali moliti, če bi združili srce in um s svojo dušo, bi v svojem duhu slišali božanski 

Gospodov glas in čutili, da jim je njegova navzočnost zelo blizu. Toda kako bodo občutili mojo 

navzočnost, če me bodo prosili s pomočjo zunanjih kultov? Kako naj dosežejo, da njihova duša postane 

občutljiva, če sami častijo svojega Gospoda v podobah, ki so jih naredile njihove roke? 

20 Želim, da razumete, da sem vam zelo blizu, da se zlahka povežete z mano, me začutite in prejmete 

moje navdihe. 

21 Če pozorno preučite razodetja in nauke, ki sem vam jih dal skozi stoletja, boste odkrili le eno pot, 

ki vas lahko pripelje do cilja duhovnosti. Ne pozabite, da sem jaz tisti, ki sem vas naučil popolnih in 

uspešnih poti in načinov, kako priti k meni. Ne razumem, zakaj se pustite zapeljati lažnim naukom, ki 

samo spodbujajo vaš fanatizem in povečujejo vašo nevednost. 

22 Ko je bil zakon dan svetu, sem vam rekel: "Ne imejte tujih bogov poleg mene." 

23 Ko je v drugi dobi neka ženska vprašala Jezusa, ali je Jeruzalem kraj, kjer naj časti Boga, ji je 

Učitelj odgovoril: "Prihaja čas, ko ne Jeruzalem ne kateri koli drug kraj ne bo pravi kraj za čaščenje Boga, 

saj ga bomo častili v duhu in resnici", to je iz duha v duha. 

24 Ko so me učenci prosili, naj jih naučim moliti, sem jim dal za zgled molitev, ki jo vi imenujete 

Oče naš, s katero sem jim dal razumeti, da je prava, popolna molitev tista, ki tako kot Jezusova spontano 

izhaja iz srca in seže do Očeta. Vsebovati mora poslušnost, ponižnost, priznanje krivde, hvaležnost, vero, 

upanje in čaščenje. 

25 Koliko lekcij duhovnosti vam je Oče dal v vseh teh sporočilih in kako zelo sta bila njegov zakon in 

nauk na zemlji izkrivljena! Ta materializacija, nenehno oskrunitev in izkrivljanje tega, kar sem vam na 

glas predal, so razlog za kaos, ki ga trenutno trpi človeštvo - tako na duhovnem kot na materialnem 

področju, v teh dveh oblikah življenja, ki sta bili vedno združeni v človeku. Ne bi se namreč bilo mogoče 

dotakniti enega od njih, ne da bi to vplivalo tudi na drugega. 
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26 Ali ste presenečeni, da me je v teh časih veliko ljudi zapustilo in da so druga ljudstva zavrnila moje 

nauke? Ali ste zaskrbljeni, ko vidite, da se med ljudmi širijo materialistični nauki? Vsak od vas prisluhne 

glasu svoje vesti in se vpraša, ali je s svojim življenjem resnično pričeval o nauku, ki ga vsebuje moja 

beseda. 

27 O hudih prekrških in prestopkih, storjenih proti mojemu zakonu, bom sodil. Ne bo niti enega 

prekrška, ki ga popoln Mojster ne bi popravil. Ne smete dovoliti, da bi vas zmotili. Popravite svoje napake 

in ne obsojajte. Razumite, da vas nikoli ne kaznujem - kaznujete se sami. 

28 V tistem, ki je grešil v nevednosti, naredim luč, tistega, ki je grešil zavestno, pa spodbudim h 

kesanju, da oba s polnim zaupanjem v moje odpuščanje začneta popravljati prestopek, ki sta ga zagrešila. 

To je edini način, da me dosežete. 

29 Razmislite o vsem tem, duhovniki, ki vodite ljudi po različnih verskih poteh. Molite in svoje 

privedite do spiritualizacije. Zdaj je čas, da se pokesate za svoje napake in začnete boj proti človeškemu 

materializmu, ki je smrt in tema za dušo. Zato uporabljajte mojo resnico, vzemite mojo besedo kot orožje 

in živite po mojem nauku. 

30 Nimam nobene preference do ene ali druge verske skupnosti. O tem, ali ste na moji strani, se ne 

bom odločil jaz, ampak vi. Če boste to storili, boste dosegli tudi to, da se boste vsi združili v duhu. 

31 Iz majhnih otrok ste postali učenci, vendar vidim, da duhovno ne napredujete in tako ne pomagate 

svojim bližnjim. Da, ljudje, s svojim pomanjkanjem napredka v mojem nauku zaustavljate napredek novo 

prispelih množic. Ustvarili ste oviro, ki enemu od vaših bratov in sester zelo otežuje, da bi napredoval 

korak dlje, kot ste prišli vi. 

32 Tako kot vam ob tej manifestaciji predstavljam še zadnjo lekcijo, ki vam je še razumljiva, morate 

moje nauke do zadnjega izvajati v praksi. 

33 Če še niste pripravljeni, je to zato, ker me sicer slišite, vendar me še niste zares razumeli. Če niste 

razumeli moje besede, je to zato, ker o njej niste razmišljali. Če do danes niste izvajali prave dejavnosti 

ljubezni, je to zato, ker niste dovolili, da bi vas moja beseda ljubezni prebudila k sočutju; in če ne prejmete 

več, kot ste prejeli do danes, je to samo zato, ker so bile vaše zasluge skromne. 

34 Množice, ki prihajajo poslušat mojo besedo, bi bile večje, če bi v vas lahko videle vredne zglede 

učenosti, saj bi bila vaša dela dokaz spoštovanja, vere, poslušnosti mojemu delu in sledenju mojemu 

nauku. 

35 Naučil sem vas moliti, da bi se z molitvijo približali ne le Očetu, ampak tudi svojim sočloveku v 

stiski, da bi jim prinesli svoje sporočilo miru. Ko pa vas vprašam, kaj je čutil vaš duh, ko je molil za 

narode, vdove, sirote, lačne kruha, za zapornike in bolnike, mi lahko samo odgovorite: "Gospod, ti si 

edini, ki lahko stori dobro potrebnim. Smo tako nezreli in nevedni, da ne moremo sočustvovati z bolečino 

sočloveka, niti ne moremo od daleč razumeti, kaj se mu dogaja. Zadovoljni smo, da te prosimo, da nanje 

izliješ koristi svoje neskončne ljubezni. Spričo tako velikih potreb duha moramo priznati, da nismo niti 

začetniki. Samo Ti nam lahko poveš, kaj je naš duh storil med molitvijo." 

36 Vsaj v tem trenutku ste iskreni in priznavate svojo nevednost in nezrelost. Zato vas blagoslavljam 

in svoj nauk naredim še bolj jasen, da ga lahko razume tudi najbolj neveden človek. 

37 Veste, da se duhovna bitja približujejo ljudem in od odnosa teh bitij je odvisen tudi njihov vpliv na 

ljudi. Vedeti morate, da se vaš duh, ko molite za katerega koli sočloveka, loči od vašega telesa, da bi se 

približal tistemu, za katerega moli. Iz tega sklepajte, da bo glede na vašo pripravo ter stopnjo čistosti in 

duhovnosti, ki ste jo dosegli v svojem življenju, enak tudi duhovni vpliv, ki ga boste dali tistim, za katere 

molite. 

38 Ne bojte se, ko vam povem, da vas nenehno obkrožajo nevidna bitja. Mnogi med njimi potrebujejo 

vašo pomoč. Posvetite jim svoje misli, besede in dela ljubezni, da bodo našli pot k poslušnosti in zagledali 

luč. 

39 Orožje, ki vam ga dajem, ni tisto, ki jemlje življenje; nikogar ne oslepi, ne preliva krvi in ne 

povzroča bolečine; ne pušča vdov in sirot, ne domov, ki so padli v bedo. Orožje, ki sem vam ga zapustil, 

so ljubezen, usmiljenje in odpuščanje, da bi se z njihovo pomočjo lahko borili za preoblikovanje slabih 

vplivov v vibracije svetlobe. 
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40 V svojih molitvah vedno namenite misel tudi tistim bitjem, ki ob vas prelivajo solze, ne da bi jih 

videli z očmi telesa. Vendar jih ne poskušajte doseči ali jih prisiliti, da se oglasijo, razen z mislimi. 

Razumite, da je orožje, ki sem vam ga dal, orožje ljubezni, vzpona in miru. 

41 Da bi postali mojstri v tem mojem nauku, je nujno potrebno, da ga temeljito preučite. Prav tako 

vam povem, da obstajajo duhovi, polni svetlobe in modrosti, ki sem jih imenoval za zaščitnike. Njihovo 

število je neskončno in neutrudno sodelujejo pri delu Očeta, ki je vse ustvaril. Verjemite, da niste sami in 

odvisni od svojih moči, ampak da vas obkrožajo bitja, ki ponižno in brez hvalisanja bdijo nad vami in 

sodelujejo z vami, da bi se lahko duhovno povzpeli. 

42 Božji zakon je sestavljen iz dveh zapovedi: Ljubiti Boga, ki je vaš Oče, in v njem ljubiti soljudi. 

To počnejo bitja, ki jih človeštvo imenuje angeli varuhi, zaščitniki, duhovi svetlobe, višja bitja. 

43 Posnemajte jih, pomagajte jim pri njihovem poslanstvu, potem bo nastala velika duhovna 

harmonija, ki bo obstajala med vsemi otroki moje božanskosti. Iz te harmonije bo izviral mir, najvišja 

nagrada duše v večnosti. 

44 Povedal sem vam, da je vaše materialno življenje omejeno, in na to vas opozarjam zato, da bi 

vsakdo vedel, ali je izpolnil nalogo, ki mu jo je naložil Oče. Če ste na to pozabili, vas opozarjam, da se 

boste kot dobri učenci lotili svoje dolžnosti. 

45 Vaš obstoj na zemlji je kratek. Takoj ko se tega zavedaš, me prosiš za drugo obdobje in mi rečeš: 

"Gospod, daj mi čas, da izpolnim svojo nalogo." Povem vam le to: sonce ne vzhaja ali zahaja niti za 

trenutek prej ali pozneje, kot je določil Stvarnik. Vse ureja nezmotljiv zakon. Zato na zemlji ne boste 

živeli niti sekunde dlje, kot vam je namenjeno. Zato vam moja beseda zveni kot ura večnosti, ki vam 

svetuje, da uporabite čas. 

46 Medtem ko se tvoji duši bliža svetel dan večnosti, se tvojemu telesu bliža noč. Razumite to in ne 

recite, da izpolnjujete mojo zakonodajo samo zato, ker poslušate mojo besedo. Ne poskušajte ga 

"izpolniti" po svojem načinu razmišljanja, ampak ga upoštevajte kot osnovo mojih božanskih naukov. 

47 Razmislite: Ko boste v duhovnem bitju, ko boste izpolnili svoje dolžnosti in naloge v tem 

življenju, vam bom dovolil, da vplivate na zavest zemeljskega človeštva, da ga navdihujete in 

razsvetljujete ter mu tako pomagate na njegovi poti razvoja. 

48 Vaša naloga je občutljiva; da bi jo izpolnili, se morate pokazati ponižni, kot vas je učil Jezus, s 

krotkostjo in dejavno ljubeznijo, s katero je izpolnjeval svoje poslanstvo. 

49 Odreči se morate oblačilom nadrejenosti in družbenega prestiža, ki vsebujejo le nečimrnost. 

Osvoboditi se morate sebičnosti in se spustiti k revežem in gobavcem ter jih potolažiti v njihovem 

trpljenju. Tako boste moji učenci, ker boste sledili zgledu, ki sem vam ga dal. 

50 Moja milost vas je obdarila, zato morate storiti enako velika dobra dela. 

51 Ko bo vaš um v molitvi čist in se bo odvrnil od vseh materialnih vplivov, vam bom izpolnil vse, za 

kar prosite za svoje soljudi. Potem boste presenečeni, ko boste videli, kako obilna tolažba prihaja iz vaših 

ust za tiste, ki trpijo. Vaš trud bo ploden in blagoslovljen, ker izvajate moj nauk ljubezni. 

52 Zdaj vam pravim, da bodite dobrotljivi ne le do svojega bližnjega, ampak tudi do drugih oblik 

življenja in vrst, saj so vsi Gospodova bitja. Vse je popolno Očetovo delo, v katerem se razodeva njegova 

modrost. 

53 V naravi je vse življenje, razvoj in preobrazba v njej. 

54 Dajem vam vedeti, kdo ste, da boste s tem razumevanjem lahko dobrohotni do vseh bitij. 

55 Spoznajte sebe, svoje sposobnosti, svoje občutke. Ne zamenjujte čistih občutkov s strastmi. 

Spoznajte nagnjenja in instinkte, ki so lastni telesu, da bo duh vedno prevladoval nad njim. Ne odrekajte 

svojemu duhu priložnosti za ljubezen, kajti tam, kjer vlada sebičnost, ne more sijati z ljubeznijo do soljudi. 

Ko ljubite, to počnite duhovno in tako, da bo vaša ljubezen namenjena vsem. Če ga vežete na osebe, ga 

omejujete le na nekatere ljudi, ste podlegli egoizmu. 

56 Duhovno ljubezen lahko obravnavate kot univerzalno ljubezen. Pripravite svoje srce kot izvir, ki 

sprejema ljubezen moje milosti kot kristalno čisto vodo in jo po svojih delih izliva na soljudi. 

57 Bolj ko boste čutili to ljubezen v sebi, večja bo zdravilna moč, ki jo boste prelili na rane. To bo 

pravi zdravilni balzam, ki bo depresivno dušo prebudil k novemu življenju, in vonj, ki bo napolnil 

življenja tistih, ki jokajo, z vonjem. 
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58 Zavedajte se, da v srcih ljudi ne živi nobena duhovna ljubezen. Ljubijo, vendar s sebično 

ljubeznijo, ki uničuje celo njihova življenja, saj je strast kot črv, ki razjeda najboljša čustva. Ko v 

človekovem srcu izbruhnejo strasti, dokončno uničijo vse dobro, kar je imel v duši. Strast je brezno, ki se 

odpre pred človekovimi nogami in ki ga, ko ga potegne v svoje globine, spravi ob svetlobo in mir. 

59 Glej, kako moja navodila odpravljajo nevednost, da me boš lahko priznal kot božansko in edino 

Modrost ter uničil lažne bogove, kot je to storil Abraham, ko je iskal Boga onkraj tega, kar so videle 

njegove oči. Zato sem z njim sklenil zavezo, da bi bil seme izbranega ljudstva. Na preizkušnji je dokazal, 

da je njegov Bog Stvarnik in živi Bog. 

60 Tudi vi morate dokazati resničnost teh razodetij - s čistim načinom življenja in s pobožnostmi brez 

pretiranega in navdušenega čaščenja. 

61 Spomnite se, da je bila na Mojzesovih ploščah zapisana zapoved, ki pravi: "Ne naredi si nobene 

podobe ali podobnosti tistega, kar je zgoraj v nebesih, niti tistega, kar je spodaj na zemlji, niti tistega, kar 

je v vodah 'pod zemljo'." 

62 Pomislite, kako dolgo vas že odvračam od malikovanja, da bi me prepoznali, da stojim nad vsemi 

ustvarjenimi stvarmi, nad vsem, kar se giblje in hodi, da bi tja, v nebeško kraljestvo, dvignili svojega duha. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 163  
1 Ljudje, vidim vaše solze in slišim vaše vzklike. Razmišljam o vaših težavah in trpljenju. Vidim 

verige revščine in pomanjkanja, ki jih nosite, razočaranje, ki teži vaše srce, ker ste verjeli, da na svetu ni 

pravičnosti in dobrodelnosti. Potem moliš in mi rečeš: "Gospod, nisem vreden tvojega miru. Če si ne 

zaslužim tvojih koristi, mi daj moč, da bom prenašal trpljenje in krivice življenja." 

2 V teh trenutkih moja navzočnost postane otipljiva in vam govori: ne izgubite potrpljenja, ostanite 

preudarni, ne obupajte niti za trenutek, saj ne veste, v katerem trenutku bo moj mir potrkal na vaša vrata. 

Naslonite glavo na moje prsi in ne poslušajte več vojnih krikov. Pozabite na svoje stiske in se spomnite, da 

ne boste propadli, dokler ste z menoj. Pridi k meni, spremljaj svojega Očeta in Gospoda. V meni boste 

našli brata, zakonca, prijatelja, očeta. 

3 Okrepi svoje srce s poslušanjem moje besede, da se boš, ko boš nadaljeval boj za življenje, lahko z 

pokončno držo in visoko dvignjeno glavo samozavestno nasmehnil. 

4 Ne dvomite več v trenutku preizkušnje, ne recite, da vas nisem slišal v trenutku bolečine, v 

najtežjem trenutku. Dokler je v vas dih življenja, dokler vaše telo diha, dokler vaš um razmišlja in dokler 

vaša duša trpi, bom z vami, ker sem življenje, ki utripa in vibrira po vsem vesolju. 

5 Vedite, kako moliti ne le v urah trpljenja, ampak tudi v trenutkih veselja. Pred mene prinašate 

samo svoje solze, trpljenje in žalost, v svojih radostih, ko je vaše srce v prazničnem razpoloženju, pa 

pozabite name; takrat mi zaprete svoja vrata. 

6 Moram vam spregovoriti in vas pripraviti na bitko, ki bo težka. Hočem, da je v vas in okoli vas 

svetloba, da prakticirate krepost v svojem domu in zunaj njega, saj vas potem nihče ne bo mogel 

presenetiti, da (duhovno) spite. 

7 Napovedal sem vam, da bodo v to deželo prihajali dolgi vlaki ljudi iz tujih dežel v iskanju miru za 

svoja srca in svetlobe za svoje misli. Srečali se bodo z učenci tega nauka, ki jih bodo spraševali. Od njih 

bodo zahtevali pričevanje o tem, kar so slišali, in jih podvrgli izpitu, da bi potrdili resničnost te besede. 

8 Ali ne mislite, da mora biti vaše srce potem pravi vir ljubezni, dobrote in svetlobe, ki je pripravljen 

priteči kot pomoč v potrebah vaših soljudi? Ali ti ne bi bilo všeč, če bi bil vsak dom mojega ljudstva šola, 

v kateri bi se praktično izvajala božanska navodila? 

9 V drugi dobi sem svoje učenje ponesel v številne kraje v Judeji in povsod sem našel primeren kraj, 

kjer je bilo mogoče slišati mojo besedo. Mojster je bil vedno pozoren, in ko je bil postavljen pred 

preizkušnjo, ni bil nikoli presenečen. Doline so slišale moj glas, gore so odmevale moje besede, morski 

valovi so sprejemali vibracije mojih sporočil in samota puščav je bila razsvetljena z mojo prisotnostjo. 

10 Želim, da se združite, da bo ta narod kot oaza v puščavi sveta. Vem, da te bodo ljudje iskali, ker se 

bodo naveličali uničevanja, grešenja in ubijanja. Ob besedah luči in visokih mislih se bo duh, ki danes še 

dremlje, prebudil in moj nauk se bo na zemlji pojavil kot skrinja odrešenja. Ta čas bo postal preizkušnja za 

to ljudstvo, saj bodo od njihovega pričevanja odvisna mnoga srca. 

11 Zakaj bi torej zdaj obupali ali se uprli ob preizkušnjah, saj so le-te dleta, ki zgladijo vaše srce, da 

bo jutri lahko in bo razlagalec svojega Učitelja? 

12 Hočem, da mi rečeš: "Hvala ti, Učitelj, tvoje preizkušnje so me opomnile in tvoja luč me je 

opogumila na poti. Moji bolniki ozdravijo in lahko potolažim trpeče na svoji poti." 

13 Od drugih pričakujem, da mi bodo rekli, naj jih pripravim, da postanejo moji delavci, naj jim 

zaupam delovna orodja, da bodo lahko sejali semena miru in ljubezni v srca svojih soljudi. 

14 Moja skrbna pomoč je odvisna od vaše prošnje, da vam podelim božanski dar, da ste delavci na 

duhovni ravni. 

15 Danes vas želim potolažiti v vaših stiskah: bolniki, ki ste vse življenje nosili križ bolečine, pridite 

k meni, ozdravil vas bom. Naučil vas bom, da se borite proti svojim boleznim ter potrpežljivo in ponižno 

pričakujete trenutek osvoboditve od trpljenja, ki vas bremeni. Pokazal vam bom tudi vse, kar ste dosegli 

na poti sprave. 

16 Pridite k meni vsi, ki ste prinesli breme trpljenja. Zaman iščete ozdravljenje in tolažbo pri ljudeh, 

kajti dobrodelnost je izginila iz človeških src, vi pa morate vedeti, da brez dobrodelnosti čudeži niso 

mogoči. Samo znanost ni dovolj, da bi svet osvobodila bolečine. 
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17 Znanstveniki, polni nečimrnosti, menijo, da božanska razodetja niso vredna njihove pozornosti. Ne 

želijo se duhovno dvigniti k Bogu, in če česa od tega, kar jih obdaja, ne razumejo, to zanikajo, da jim ne bi 

bilo treba priznati svoje nezmožnosti in nevednosti. Mnogi med njimi želijo verjeti le v tisto, kar lahko 

dokažejo. 

18 Kakšno tolažbo lahko ti ljudje prinesejo v srca svojih bližnjih, če ne priznavajo izvornega načela 

ljubezni, ki vlada stvarstvu, in če poleg tega ne razumejo duhovnega smisla življenja? 

19 Vedel sem, da bodo prišli časi prevlade materialistične znanosti, sebičnosti, brezbrižnosti do tistih, 

ki trpijo in propadajo, zato sem vam ponudil, da vam pošljem Tolažnika; tu imate izpolnitev te obljube. 

Prišel sem v Duhu, da vam razložim vse skrivnosti, da boste postali otroci luči. Prinašam vam božansko 

tolažbo tega razodetja in z njeno pomočjo boste lahko prestali vse življenjske preizkušnje in se dvignili k 

meni. 

20 Poklical sem vas, in ko ste prišli k meni, ste mi s solzami v očeh povedali, da ste najbolj ubogi na 

svetu, mi pokazali svojo bedo in me opozorili na pomanjkanje znanja in slabe sposobnosti, da bi se znašli 

v življenjskih prelomnicah. Nato sem vam razkril, da nikakor niste izobčenci ali najrevnejši. Preizkušal 

sem vas in vi ste se pritoževali, ker ste se počutili zapuščene, ne da bi odkrili, da v svojem duhu nosite 

zaklad. 

21 Bolnik je jokal, ker ni imel na voljo zdravnika, ki bi ga ozdravil, in ker še ni odkril, da ima njegov 

duh obilo zdravilnega balzama. 

22 Tisti, ki je jokal zaradi svoje nevednosti, se ni zavedal, da ga je v tišini njegovega srca božanski 

glas njegovega Učitelja klical v duhovno kraljestvo. Tisti, ki je mislil, da je bil razdedinjen, ni odkril vseh 

darov, s katerimi ga je Oče poslal, da bi izpolnil svojo nalogo na zemlji. Potrebno je bilo, da vas je dosegla 

resnica in prižgala luč v vaših srcih, da bi se prebudili iz globoke letargije, se dvignili z vero in rekli: 

"Nismo sami, Gospod je z nami. Nismo izobčenci, naše bitje je polno Očetovih darov. Ne bomo propadli 

pod težo bolečine, ker imamo v srcu neizrekljivo tolažbo Učiteljeve besede, ki nam daje luč na vseh naših 

poteh. Nismo odvisni od volje ljudi, naša usoda ni odvisna od njih, ampak od volje našega Očeta. Ne bo 

več ovir, opornih točk ali napačnih poti, ki bi nas odvračale in odvračale od nadaljevanja prave poti. V 

bolečini bomo našli tolažbo, v temnih urah nam bo zasijala luč, v boju za življenje pa bomo čutili, da nam 

prihaja moč. Kdo nas je rešil? Kdo nam je vrnil zdravje in življenje? Mojster je tisti, ki nas je s svojo 

božansko besedo popeljal nazaj na pravo pot in nam dal tolažbo, ki jo je obljubil že v najzgodnejših 

časih." 

23 Ljubite resnico, učenci, razumite jo in jo živite. Kdor pozna resnico, ima v sebi srečo, da vidi 

Božjo luč. Pozna mir in neomajno hodi po poteh izpolnitve. 

24 Mnogi bodo to delo kritizirali in zavračali, ko bodo izvedeli, da so se v njem razkrila duhovna 

bitja. Vendar ne skrbite, saj se bodo temu delu mojega učenja uprli le nevedneži. 

25 Kolikokrat so apostoli, preroki in Gospodovi glasniki govorili svetu pod vplivom duhovnih bitij 

svetlobe, ne da bi se človeštvo tega zavedalo, in kolikokrat je vsak od vas deloval in govoril po volji 

duhovnih entitet, ne da bi se tega zavedal! In prav to, kar se je vedno dogajalo, sem vam zdaj potrdil. 

26 V drugi dobi vas je Jezus učil, da je človeški um vrata, skozi katera lahko vstopi duhovni svet. 

Naučil vas je, da se osvobodite zmedenih bitij, ki s svojimi slabimi vplivi zaradi storjenih prestopkov 

preizkušajo ljudi na poti sprave; prav tako vas je naučil, da se izpopolnite do te mere, da bo Sveti Duh 

lahko govoril skozi človekova usta. 

27 In vendar so bila ta razodetja pogosto predmet trgovanja in kako so bila oskrunjena! To je razlog, 

zakaj so se v tem času borili proti mojemu delu in se bodo proti njemu borili še naprej. Toda tisti, ki 

resnično verjamejo v to, bodo še naprej študirali in se ravnali po njej, da bi jutri lahko razložili moje nauke 

in odvrnili od napake tiste, ki so zmedeni, in tiste, ki moje nauke profanirajo. 

28 V tem času sem želel podrobno predstaviti vsa ta razodetja in zaključiti njihovo razlago, zato sem 

poslal Elija, da razsvetli vaše razumevanje in vam pripravi pot, da vas moj prihod in prihod mojih 

duhovnih vojsk ne bi prestrašil. 

29 Elija je kot duhovna entiteta potrkal na vrata izbranca tega časa, ki se je, ne da bi vedel ali poznal 

kaj o sedanji manifestaciji, znašel v zadregi, pokoren in poražen pred duhovno močjo, ki je potrkala na 
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njegovo srce, da bi se posvetil tej službi. To je bilo prvo seme, za katero so skrbeli prvi verniki in ki je 

obrodilo prve cvetove in prve sadove. 

30 Rastlina je zrasla in postala mlado drevo, njeni cvetovi pa so bili manifestacije bitij svetlobe, ki so 

prišla k temu ljudstvu kot glasniki, preroki, angeli varuhi in svetovalci. Sadovi so bili manifestacije vašega 

Učitelja s pomočjo njegovega božanskega žarka, ki vam je prinesel sladek okus življenja. 

31 Kako bi lahko v sebi uničili idejo o smrti, ne da bi bili priča obstoju bitij, ki so nekoč bila na zemlji 

in zdaj nevidno živijo v drugem svetu? Kako bi se lahko osvobodili tistih, ki vas čakajo in povzročajo zlo, 

in kako bi se lahko harmonično strinjali s tistimi, ki v sebi nosijo le svetlobo in dobroto? - Samo tako, da 

čutimo njihovo prisotnost, slišimo njihov glas in sledimo njihovim nasvetom - da doživljamo njihove 

manifestacije in vidimo, kako uresničujejo svoja dela. Pričevanje tega ljudstva se mora razširiti po svetu, 

da bi prepričalo tiste, ki pravijo, da verjamejo v življenje, ne pa v vstajenje in večnost. To so mrtvi, ki 

varujejo svoje mrtve, ker se bojijo, da bi postali znani. 

32 Ljudje, izkoristite dneve, ki so vam ostali, za to duhovno oznanjevanje s pomočjo človeškega 

razuma. Veste, da bo ta pouk kratek in da bo sad vaše izkušnje, resnično, jasno pričevanje, brez skrivnosti, 

tisto, kar boste jutri prinesli svojim soljudem. 

33 Ne bom vam dovolil, da še naprej povzročate, da se duhovni svet manifestira prek materialnih 

čutov, ko bo čas, določen po moji volji, potekel. Toda vedite, da ne glede na to, da žarek Gospoda in 

duhovnih entitet ne obvladuje več vaših možganov, se navdih po vašem Gospodu vedno in povsod 

nadaljuje v vseh tistih, ki se dvigajo v molitvi. In luč duhovnega sveta bo sijala iz enega sveta v drugega, 

iz enega duha v drugega in bo dosegla vse moje otroke. 

34 Blagor vsem, ki resnično izkoristijo ta čas učenja, kajti po letu 1950 bodo oni tisti, ki bodo širili 

seme mojega nauka. Vi, ki ste bili del listja mogočnega "drevesa", poskrbite, da bodo ljudje v njem našli 

sadove življenja in resnice. 

35 Ljudje, če v svojem srcu čutite resnico mojega nauka, ko o njem govorite, boste videli, da mnoge 

vaše besede postanejo resničnost; in če dovolite, da vse vaše besede postanejo dejanja, boste delali prave 

čudeže. Če pa ni duh tisti, ki govori skozi telo, če ni on tisti, ki se razodeva, ne boste mogli dati ne miru ne 

zdravja. 

36 Duh se bo lahko oglasil, ko boste pripravljeni. Otrok Očeta, ki prebiva v vas, ima zelo veliko moč, 

ki mu jo je podelil Stvarnik, da pomaga tistim, ki so v stiski. Zato vas učim, da ne dovolite, da bi propadli 

tisti, ki vam kažejo svojo bedo, in da klic na pomoč tistega, ki vas kliče, ne usahne v puščavi. Posredovati, 

kar ste prejeli, je zakon, ki vas ga je naučil vaš Oče. Ali te nisem ljubil? Potem lahko tudi vi dajete 

ljubezen svojim soljudem. To bratsko ljubezen prenašajte med seboj. 

37 Človek ne živi samo od materialnih stvari, ampak se mora hraniti tudi z duhovnimi zakladi. Tako 

govorim tem poslušalcem, ki le ponižno poslušajo, in moj nauk jih postopoma spreminja. Kdaj pa boste to 

luč ponesli vsem ljudstvom na zemlji? Kdaj boste dosegli, da se bodo vsi ljudje očistili v moji resnici? 

38 Človek je oskrunil vse, ne le svojo dušo: vode so onesnažene, zrak je okužen in prepreden z 

mikrobi in smrtjo, zato vas sprašujem: s katerimi nauki in ob katerem času se nameravate očistiti? Kdaj 

boste pripravljeni očistiti svoje telo in dušo, če želite umiti le svoje telo? Kaj bi s tem dosegli? - Da bi 

prevarali sami sebe. Najprej očistite srce in um, od koder prihajajo vse slabe misli in zla dela. Utelešeno 

bitje potrebuje duhovni kruh, da bi - četudi le za nekaj trenutkov - začutilo, kaj je: duh. 

39 Poleg vsakdanjega kruha si poiščite še drug kruh, poleg svojega doma si prizadevajte še za drug 

dom. Ta kruh je kruh moje Besede in ta dom je v neskončnosti. 

40 Ko govorim z vami, mi vaše srce sporoča mnoge svoje želje in upe. Odgovarjam nekaterim svojim 

otrokom, ki so na svoji življenjski poti izkusili prisotnost duhovnih bitij, ki jih običajno imenujete temni 

ali zmedeni duhovi. 

41 Zakaj me prosite, naj odstranim ta bitja s krajev, kjer se običajno pojavljajo? Vedeti morajo, da so 

preživeli svojo navidezno "smrt", da bi izpolnili zakon o povračilu škode in pridobili izkušnje. Svojo 

nalogo, čeprav neprostovoljno, opravljajo tako, da nevernim in materializiranim ljudem resnično pričajo, 

da duša preživi telo. 

42 Zato jih bom poklical nazaj šele, ko bo napočil čas, ki sem ga določil. Zdaj imajo še vedno nalogo, 

ki jo morajo opraviti. Zato me ne prosite, naj jih odstranim od vas; počakati morajo na čas, ki jim je 
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določen. Zakaj želite, da bi bilo vse v življenju v skladu z vašimi željami in ne v skladu s tem, kar je dobro 

za druge? Opozarjam vas, da vas ta bitja ne bodo vznemirjala, če boste velikodušni in boste do njih 

sočutni. 

43 Dvignite svoje misli, prosite in prejeli boste. Zahtevajte, kar menite, da je prav za vas in za vaše 

bližnje. V teh trenutkih, ko prosite, ohranite notranjo tišino in verjemite, da sem jaz navzoč, da bi lahko 

vstopili v občestvo z menoj. Slišim duše, prihajam v srca, govorim vam iz duha v duh. Iz vaših src 

jemljem vse bolečine, vse strahove, stiske in žalosti. Ni srca, ki ga ne bi obiskal; ni zavesti, ki je ne bi 

razsvetlil; ni bolečine, ki je ne bi osvobodil svojih otrok, da bi jo odnesel s seboj in iz vseh skupaj 

oblikoval trnovo krono. 

44 Tako boste molili po moji volji, tako me boste vedno sprejemali. Svoje ljubezni ne izkazujte z 

zunanjimi gestami, ki služijo le temu, da vas pri tem vidijo. Iščite me v tišini, bodite sami s svojim 

Gospodom in dosegli boste mojo navzočnost v svojih srcih in slišali moj glas, ki vam govori: dajem vam 

svoje usmiljenje, ker ste minljivi na tem svetu. 

45 Elijah, v tem času združite izbrane duše, ki so utelešene ali niso več v telesu, da bodo močne kot 

eno, saj vas čakajo velike preizkušnje. Vendar vas bo razsvetlila luč mojega Svetega Duha, ker vas ljubim 

in vas ne pustim osramotiti. Izobražujte se, da boste pravilno razumeli mojo besedo in znali ločiti pšenico 

od plevela. Spremljajte in molite, da ne boste zašli s te poti in da vas bolečina ne bo nepričakovano 

presenetila. 

46 Razumite, da nisem jaz tisti, ki povzroča bolečino, saj sem vaš Oče, ki želi okrasiti vašo dušo. Vi 

sami ste tisti, ki sejete bolečino na svoji življenjski poti, in ko vas doleti, mi rečete: "Gospod, zakaj nas 

bolečina bremeni?" Zavedajte se, da vas samo ljubim, blagoslavljam in vam dajem svoja navodila. 

47 Poslušajte mojo priliko: 

48 Po poti je hodila ženska s tremi dečki, najstarejši je bil star osem let, srednji sedem, najmanjši pa 

štiri. V izobilju jim je dajala materinsko ljubezen, jih hranila in oblačila z veliko nežnostjo. Nekega dne je 

najstarejši sin rekel svoji materi: "Že dolgo se trudiš, da bi nas nahranila in oblekla. Sem najvišji med nami 

brati in pripravljen sem storiti vse, kar od mene zahtevate, da vam pomagam podpirati moje brate. Tudi 

moj nekoliko mlajši brat, ko odraste, vam bo pomagal pri najmlajših, in ko bo tudi on odrasel, bo delal 

tako kot mi in tako bomo vsi skupaj ostali na isti poti." 

49 Mati mu je rekla: "Še vedno si majhen in resnično ti povem, da še ne poznaš sveta. Ljudje ti bodo 

v svoji hudobiji škodovali in potem se boš moral vrniti k meni, medtem ko boš poln bolečin. Ker pa te 

ljubim, ne želim, da bi zašel na kriva pota ali doživljal bolečino po lastni krivdi." Deček ji je ubogljivo in 

poslušno odgovoril: "Izpolnil bom tvojo voljo in počakal, da bo prišel pravi čas in bom lahko šel na kraje, 

kamor me boš usmeril." 

50 Žena mu je rekla: "Resnično, zdaj si se naučil prvo lekcijo, zato te imam za največjega med tvojimi 

brati in sestrami - ne le zaradi tvoje starosti, ampak tudi zato, ker si poslušen in preudaren." 

51 Leta so minevala in deček je postal mladenič. Njegovi bratje, ki so prav tako odrasli, so se 

zgledovali po preudarnosti starejšega brata, ki je bil iz dneva v dan bolj inteligenten. 

52 Nekega dne je ženska rekla mladeniču: "Ali se želiš potepati po poteh sveta? Dal ti bom knjigo, 

katere vsebino boš preučeval, da boš njen pouk vtisnil v svoj um in srce. Resnično, povem ti, da boš z njo 

neškodljivo prestal vse nevarnosti in nobena bolečina te ne bo presenetila." Nato ga je skupaj z njegovimi 

brati pripeljala v kočo, v kateri je živel častitljivi starec, ki mu je rekla: "Tu so moji otroci, na katere si 

dolgo čakal, saj si jih poznal pred menoj. Upam, da jih boš sprejel in jim pomagal po svoji volji. 

53 Starec ju je pogledal z veliko ljubeznijo in rekel ženski: "Vaši otroci so dobri, vendar jih je treba še 

pripraviti na odhod v svet, saj so še šibki in bi jih svet lahko okužil s svojo pokvarjenostjo. Dajte mi 

knjigo, ki jo držite v rokah, da vam iz nje razkrijem velike lekcije. Temeljito premislite o teh lekcijah, saj 

boste zaradi njihove resnice v celoti preživeli vse nevarnosti." Obrnil se je k mladim in rekel: "Uči se iz te 

knjige in ljubeče pouči svojega brata, da bo ta poučil najmlajšega, nato pa vsi pričujte o tem pouku s 

svojimi deli ljubezni." 

54 Ko je največji od bratov pogledal starca, ki je imel tako prijazen in nežen obraz, je pokleknil pred 

njim in mu rekel: "Naj poljubim tvoje roke in tvoje čelo." Starec mu je odgovoril: "Stori to, ker si vreden 

moje ljubezni in boš z njo delal velika dela." Nato je žena rekla mladeniču: "Pripravi se, saj boš kmalu 
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zapustil mojo oskrbo. Toda tudi ko boš daleč, boš z menoj. Upam, da se boste vedno spominjali svojih 

bratov in da bodo sledili zgledu, ki ste jim ga dali. Ne delaj napak, bodi kot čisto in sijoče ogledalo, v 

katerem se lahko pogledajo, da jim bo po tvojem zgledu prihranjena bolečina." 

55 Mladenič je odgovoril: "Ker imam rad tebe in dobrega starega moža, bom storil vse, kar je v moji 

moči, da bi bil dober zgled svojim bratom. Prišel je pravi čas in mladenič je odšel v različne kraje, vendar 

je v vseh videl, da sta bila hudobija in grenkoba velika in da so bila srca otrdela zaradi greha. Za trenutek 

ga je bilo strah, a ko se je spomnil starčevih besed, je odprl knjigo in na prvi strani našel zakon, po 

katerem naj bi se ravnali ljudje, da bi po njem postali močni. Našel je nauke neskončne ljubezni, s 

pomočjo katerih bi lahko dajal zdravilni balzam, ki bi lajšal bolečine bolnih in razveseljeval trpeče, 

svetlobo, ki bi slepim vrnila vid, razsvetlila zmedene, in modrost, ki bi prinesla mir v srca sočloveka. 

56 Veliko je bilo veselje tistega mladeniča, ki je sredi puščave dvignil duha in rekel starcu: 

"Blagoslovljen bodi, Gospod, razsvetlil si me s svojimi navodili in čutim, da prebivaš v mojem srcu in da 

si me navdihnil za dela, ki jih želiš, da jih opravljam. Pripravljen sem se spopasti z bitko, da bi 

prebivalcem tega sveta prinesel tvoje božansko sporočilo, da bi se približal tistim, ki v srcu čutijo žalost, in 

tistim, ki so žejni tvojega navodila." 

57 Ta mladenič je spoznal, da so te množice ljudi, ki jih poleg bolečine v srcu obdaja neizmerna tema, 

željne pravičnosti in usmiljenja. 

58 Poln ljubezni se je obrnil k tem množicam in jim rekel: "Iz daljnega kraja prihajam k vam in 

izpolnjujem poslanstvo starca, da vam prinesem balzam za vaše trpljenje in da pospešim vaše znanje. 

Prisluhnite sporočilu, ki vam ga prinašam, odprite vrata svojih src in sprejmite resnico vase, kajti ljubim 

vas, kakor ljubim starega moža, ki me je poslal k vam, in vam predajam njegovo ljubečo pomoč." 

59 Tedaj so ti ubogi iztegnili roke in ko so začutili ta dar ljubezni, so se jim iz oči ulile solze kesanja, 

besede odposlanca pa so bile kot kristalno čista voda, ki je pogasila njihovo žejo. Občutili so mir in se 

zahvalili staremu možu, ki jim je poslal mladeniča, ki jih je s svojim zgledom naučil poti do odrešenja. 

60 Mladenič jim je rekel: "To, kar ste prejeli, ohranite v svojih srcih in ne dovolite, da vam to vzame 

čas ali zloba sveta, saj bi bila potem vaša sprava dvakrat težja." 

61 Te radožive množice so ga spraševale, od kod prihaja in kako se imenuje, na kar je mladenič 

odgovoril: "Ne smem vam povedati. Vedeti morate le to, da sem poslanec. Verjemite v to, kar ste prejeli. 

Če boš veroval, bo tudi tvoja gobavost izginila." 

62 Ko so se ljudje počutili zdrave in močne, so zapeli himno ljubezni, ki je še nikoli prej niso slišali, 

in pod vodstvom mladeniča staremu možu ponudili svojo vero, svojo predanost in svojo ljubezen. 

63 Ko se je mladenič vrnil k starcu, da bi mu poročal o izpolnitvi svojega poslanstva, je videl, da ga je 

tisti, ki ga je poslal, da bi njegovemu bližnjemu prinesel sporočilo ljubezni, stisnil k srcu in se obrnil k 

ženski, ki ga je pripeljala k njemu, ter rekel: "To je Sin, ki je zmogel izpolniti poslanstvo, ki sem mu ga 

dal, da bi bil njegov zgled vzor njegovim bratom in sestram, da bi, ko bo prišel pravi čas za njihovo pot, 

oznanjali mojo resnico v srcih ljudi." 

64 Preljubi ljudje, ponovno sem vam dal svoj nauk o ljubezni, da bi ga jasno razumeli in da bi bil luč, 

ki vas vodi na vaši življenjski poti; da bi se z izpolnjevanjem svoje naloge približali svojemu Očetu, ki 

vam bo poln ljubezni dal nagrado in vam kot Mojzesu pokazal svetla področja obljubljene dežele. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 164  
1 Veliko sem vas preizkušal v tem času, da bi dosegli svetlobo in moč, ki ju duša potrebuje, da bi 

dosegla svojo popolnost. Ni preizkušnje, ki ne bi imela rešitve, in ni bolečine, ki v duši ne bi pustila žarka 

svetlobe. Tako lahko podate poročilo o svoji predanosti in pravilno ocenite svoje slabosti. Dokazovati 

morate namreč vero in pričevati o mojem nauku - ne samo z besedami, ampak tudi z dejanji, ki naj bodo 

zgled sočloveku. 

2 Usposabljam vas, da boste, ko prejmete nauk, znali ta nauk uporabiti in da ga ne boste pozabili. 

Delam na vaši življenjski poti, da se boste lahko, ko bo prišel čas, ko ne boste več imeli moje besede prek 

glasnikov, še naprej pogovarjali z menoj iz duha v duh. Kamor koli greste, vas bom spremljal jaz in v 

vaših besedah bo moja beseda, v vaših mislih moj navdih in v vašem duhu bo moj duh. Vi ste moji novi 

učenci in vas ne bom zapustil, kakor nisem zapustil tistih, ki so mi sledili v drugi dobi. Tudi oni so bili na 

preizkušnji in v najtežjem trenutku preizkušnje sem jih opazoval in presojal njihovo vero. 

3 Spomnite se naslednjega svetopisemskega odlomka: Mojster je v spremstvu učencev plul s čolnom 

po mirnem jezeru. Jezus je govoril in ljudje so ga poslušali. Ko je bilo učenje končano, je Mojster zaprl oči 

in počival. Učenci so se pogovarjali o moji besedi in drug drugemu pomagali, da bi jo razumeli. - Do 

takrat je bilo vse okoli skupine učencev mirno. Tedaj so se pojavila znamenja velike nevihte, vihar se je 

razbesnel in na razburkanem morju je završalo, valovi so bili visoki in čoln je postal igrača valov. Učenci 

so se bali za svoja življenja, si dajali navodila, zbirali jadra, medtem ko so nekateri molili. Niso si upali 

zbuditi Jezusa, a ko je nevarnost naraščala, so ga glasno klicali. Toda on je spal, zato jih ni slišal. Nato so 

ga drugič in tretjič poklicali: "Učitelj, zbudi se; glej, potapljamo se." Jezus je odprl oči in jim rekel: "Mali 

verniki, ki niste verovali vame." Iztegnil je roko in ukazal poplavi vode, naj se umiri. Spet je zavladal mir 

in morje je bilo mirno. Učenci so se osramočeni zaradi pomanjkanja vere in presenečeni nad čudežem, ki 

se je zgodil pred njihovimi očmi, zaobljubili, da ne bodo nikoli več dvomili, in po tej preizkušnji je bila 

njihova vera večja. 

4 V tem času tudi vi plujete po takšnem morju. Borite se z viharjem odklonov, greha in sebičnosti. 

Čoln je moje delo, mojster je tisti, ki ga poslušate, učenci ste vi, ki ste zdaj z mano. Tudi valovi, ki danes 

bičajo vaš čoln, se divje premikajo, in spričo naraščajoče nevihte mislite, da spim. Potem, ko me pokličete 

na ves glas, si zaslužite, da vam ponovim to besedo in vam povem, da niste uporabljali mojih naukov. 

5 Pojdimo s čolnom naprej. Glej, že se bliža trenutek, ko bom iztegnil roko nad vode in jim rekel: 

"Umirite se in postanite mirni." Danes vas pripravljam, ker me kmalu ne boste več slišali in vas bom 

zapustil okrepljene. Nisem vam še dal svojih zadnjih navodil, toda ko bo prišla ta ura, se ne bojte 

preizkušenj, ne obupajte pred nevarnostjo, spomnite se mojih navodil in jih dobro premislite; z njimi boste 

močni in sposobni opraviti svojo nalogo. 

6 Zdaj vas Mojster sprašuje: Kje so vaši mrtvi in zakaj jokate zaradi izginotja bitij, ki jih imate radi? 

Resnično, povem vam: V mojih očeh ni nihče umrl, kajti vsem sem dal večno življenje. Vsi so živi; tisti, 

za katere ste mislili, da so izgubljeni, so pri meni. Kjer mislite, da vidite smrt, je življenje; kjer vidite 

konec, je začetek. Tam, kjer mislite, da je vse skrivnost in nedoumljiva skrivnost, je svetloba, jasna kot 

večna zarja. Tam, kjer verjamete, da ni ničesar, je vse, in tam, kjer zaznavate le tišino, je koncert. 

7 Vaša duša se še ni popolnoma prebudila v svoj razvoj navzgor, toda preizkušnje, ki jih bom v tem 

času v različnih oblikah izvajal za vas, vas bodo soočile z resničnostjo, in ta svet, ki ga imate zdaj tako 

radi, ki ga tako občudujete, ker je dajal užitek vaši fizični lupini, se vam bo potem zdel reven, ker ste se 

povzpeli in dosegli višjo, bolj duhovno raven življenja; in to se bo nadaljevalo, dokler ne dosežete polnosti 

življenja. 

8 Blagor tistim, ki iz sveta jemljejo le tisto, kar je potrebno za napredek njihove duše in telesa, kajti 

potem vam ločitev od tega sveta ne bo težka. Ne boste čutili, da vaša duša trpi, ko mora zapustiti svojo 

telesno lupino. 

9 Želim, da se zmorete z resnično predanostjo ločiti od telesa, ki je začasno vaša lupina, vaše 

oblačilo, in da enako storite z vsem, kar ste pridobili v svetu, v katerem zdaj živite. Vedite, da za dušo ne 

obstaja razdalja, odsotnost ali smrt, in ko odhajate s tega sveta, razumite, da vstopate v boljše življenje, v 

katerem boste še naprej ljubili istega Očeta, se ravnali po istem zakonu in si prizadevali za isti ideal 
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vzpona; da boste od tam bolje spoznali življenje, bolje opravljali svoje poslanstvo in znali ločiti brezno od 

vrha. 

10 Kako zelo se človek boji smrti in kako obupan je, ko pride ura smrti. Duša se boji neskončnosti, 

tega najvišjega in neznanega področja. In zakaj se bojite? - Ker se niste pripravili. Dal sem vam duhovne 

napotke, svojo usodo poznate že od začetka. Božji in človeški zakon sta bila vedno usklajena in sta vas 

učila, kako živeti (pravilno), da bi se zavestno in opremljeni približali tej uri. 

11 Kadarkoli ste bili blizu temu, da bi pozabili na moj nauk, se vam je prikazal moj poslanec, bodisi 

prerok bodisi jaz sam, da bi vam vrnil svetlobo. Zato sem zdaj prišel k vam v tišini, brez razkazovanja - za 

nekatere poln skrivnosti, za druge svetel zgled, za tiste, ki me niso razumeli, zmeden, za tiste, ki so jasno 

začutili mojo navzočnost, pa poln veličine. 

12 Molite, ljudje, da bi mir mojega Duha, združen s to molitvijo, občutili po vsem svetu in ga razširili 

po njem. Ko boste vsi v duhovnem domu, boste spoznali, da vaše molitve niso bile zaman. Tam boste 

izkusili, kako blizu so si vsa duhovna bitja in kako enostavno je komunicirati med duhovi. Česar znanost 

ni mogla posredovati, boste spoznali na podlagi Mojega nauka, ki vsebuje vse v sebi in prek katerega vam 

zdaj podajam te nauke s pomočjo človeške sposobnosti razuma. 

13 V tem milostnem jutru se razodeva Kristusov sijaj, da bi vas sprejel namesto vsega sveta. 

14 Zberite se v sebi in poslušajte mojo besedo. K vam sem prišel v duhu, ker vi niste prišli k meni. 

Resnično pa vam pravim, da mora človek doseči svoj polni duhovni razvoj, da bi se lahko duhovno 

povzpel in me dosegel. - Človek se je v vseh časih upiral mojim zapovedim, češ da je njegovo telo 

neprilagodljivo, kar preprečuje napredek njegovega duha. Vendar sem vas z dobroto naučil, da moje 

napotke izvajate v praksi, da bi ugotovili, da jih ni nemogoče izpolnjevati. 

15 Zavedajte se, da ste se ustavili, medtem ko vas svet potrebuje; da je treba delati na sebi in se 

združiti, da boste našli moč v svojih delih. Razumeti morate, da vam ta beseda ne daje le zemeljske 

pravičnosti, ampak tudi duhovno zaupanje. V njej je vsebovana Očetova milost. 

16 Z vnemo, da bi se izpopolnili, ter s sevanjem ljubezni in usmiljenja na svoji življenjski poti boste 

dosegli duhovno odrešitev. 

17 Prizadevajte si za duhovnost, tako da boste ljudje dobre volje in trdnega značaja, kajti to delo je 

nad vso človeško znanostjo, nad vsem, kar človek ima in kar lahko spozna na tem svetu. Materializacija, v 

katero je padlo človeštvo, mu ne dopušča, da bi ugledalo čudovito življenje duhovnosti. V tem trenutku 

vas ne obsojam, želim le, da me razumete tako, da razmišljate o moji besedi. 

18 Svet me ne sliši, saj ima glas teh teles, prek katerih se razkrivam, le majhen domet. Zato je glas 

vesti, ki je moja modrost, tisti, ki govori ljudem in preseneča mnoge, ki so pod vplivom svoje sebičnosti 

gluhi za klice tega glasu in se posvečajo le laskanju in zemeljskemu prestižu ter se omamljajo s svojim 

družbenim položajem in močjo. 

19 Ko bodo ti ljudje izvedeli, da sem vam govoril in vam razodel, da morate za to, da pridete k meni, 

prakticirati ljubezen in usmiljenje, se bodo prebudili iz globokega duhovnega spanca, se usposobili in mi 

ponižno prišli služiti. S temi primeri bom nagovoril človeštvo, pretresel njegova temeljna načela. Jeziki in 

rase se bodo mešali, ker bodo ljudje odkrili skrivnost bratstva, ki je niso našli v svojih knjigah in 

pergamentih. 

20 Vse vas ljubim, vsem vam dajem svojo vodilno besedo, da bi vas vodila po pravi poti in vas 

končno prepričala, da uresničujete moj popolni zakon. 

21 Danes živiš bolj za svet kot zame. Oboje moraš enakovredno zadovoljiti, tako da telesu daš tisto, 

kar potrebuje za preživetje, duši pa tisto, kar potrebuje za odrešitev. 

22 Vsi si prizadevajo razširiti svojo človeško dejavnost, vsak um ustvarja različne ideje, vendar vam 

vsa človeška dela ne služijo za doseganje višjega razvoja, saj morajo biti zato v skladu s popolnim 

zakonom ljubezni. 

23 Človek s svojo znanostjo krši zakone narave in sile, ki sem jih ustvaril za vaše dobro, vodi na pot 

uničenja. Zato je v vaših življenjih veliko pretresov. Ker sprožate morilske vojne, glasniki miru pa se 

počutijo neuspešne in ne najdejo vere. 

24 Vendar usposabljam nove glasnike, ki bodo prinašali moj mir v vsako srce, ki ga potrebuje, in to 

ste vi. Naj bo človeštvo deležno tega miru z vašimi molitvami. Z deli ustvarjajte mir med soljudmi, potem 
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boste osvajali eno srce za drugim in prišel bo dan, ko bo svet vstopil v kraljestvo miru - ne tistega miru, ki 

ga ustvarjajo ljudje, ki temelji na njihovi moči in grožnjah, ampak tistega, ki temelji na duhovnem miru, 

miru, ki ga boste dosegli z ljubeznijo drug do drugega. 

25 Po letu 1950 se bo začel čas spiritualizacije. Pokazal se bom skozi vsakega, ki se bo usposobil, in 

tako boste čutili, da se moj duh nikoli ne oddaljuje od vas. 

26 Moja beseda se bo vtisnila v vašega duha in videli boste, kako se bo uresničila. Ko se ga boste 

spomnili, boste v srcu začutili tolažbo, v duhu pa zaupanje in svetlobo. 

27 Moj zakon ne more biti težak križ na vaših ramenih, nasprotno, je osvežitev in užitek za duha. 

28 Ne bojte se svojih nevernih soljudi, ker mi tako služite. Določen jim je tudi čas, ko morajo priti v 

mojo navzočnost, in ko se to zgodi, bodo šli in mi služili. Toda najprej mi morate služiti, da boste zgled 

mojega nauka. Čas, ki ga boste preživeli tukaj, da mi služite, vam bom nadomestil v večnem življenju. 

29 Po vas želim svojo ljubezen podariti človeštvu. Medtem ko je vaš narod varen, se drugi pogrezajo 

v pogubo. Obrnite oči in misli proti vzhodu in odkrili boste lakoto, bolečino in obup. Zato naj bo vaša 

molitev polna sočutja in ljubezni do soljudi, saj bo ljubezen vašega duha, za katero ni razdalj, dosegla vaše 

soljudi in jih objela s svojim ljubečim usmiljenjem. 

30 Koliko jih sanja o smrti v pričakovanju, da jih bo ta trenutek pripeljal k meni, da me bodo potem 

lahko večno častili v nebesih, ne da bi vedeli, da je pot neskončno daljša, kot so verjeli. Da bi se lahko 

povzpeli vsaj eno stopničko višje na nebeški lestvi, ki vas bo pripeljala do mene, morate živeti človeško 

življenje na pravilen način. Za to, da mnogi ne razumejo bistva mojih naukov, je kriva nevednost. 

31 Bojijo se oskruniti v svetu, ker verjamejo, da bodo s tem za vedno izgubili nebesa. Vendar se 

motijo, saj nihče ne bo izgubil nebes. Večnost je priložnost, ki vam jo je dal Stvarnik, da bi vsi prišli k 

njemu. 

32 Druga napaka je, da se človek želi ohraniti čistega, vendar ne iz ljubezni do Očeta, ne zato, da bi 

bil všeč tistemu, ki ga je ustvaril, ampak le iz egoistične želje, da bi izpolnil pogoje in si tako pridobil 

položaj, udobno mesto - in to tudi v prihodnosti v večnem življenju, v skladu s predstavo, ki so si jo ljudje 

ustvarili o tem. 

33 Nekateri se čutijo spodbujeni k opravljanju dobrih del, ker se bojijo, da jih bo smrt presenetila in 

da ne bodo imeli zaslug, ki bi jih lahko ponudili svojemu Gospodu. Drugi se ločijo od zla, vendar le zaradi 

strahu, da bi umrli v grehu in bi morali po tem življenju prestajati večno trpljenje v peklu. 

34 Kako popačen in nepopoln je ta Bog v obliki, v kateri si ga mnogi predstavljajo! Kako nepravično, 

pošastno in kruto! Če bi združili vse grehe in zločine, ki jih zagrešijo ljudje, se to ne more primerjati z 

ogabnostjo, ki bi bila večna kazen v peklu, na katero - po njihovem mnenju - Bog obsodi otroke, ki 

grešijo. Ali vam nisem razložil, da je najvišja lastnost Boga ljubezen? Ali ne mislite, da bi bilo večno 

mučenje popolno zanikanje Božje lastnosti večne ljubezni? 

35 Kristus je postal človek, da bi svetu razodel božansko ljubezen. Toda ljudje imajo trda srca in 

vsevedne misli, zato kmalu pozabijo na nauk, ki so ga prejeli, in si ga napačno razlagajo. Vedel sem, da 

bodo ljudje postopoma zamenjali pravičnost in ljubezen z maščevanjem in kaznijo. Zato sem vam 

napovedal čas, ko se bom duhovno vrnil na svet, da bi ljudem razložil nauke, ki jih niso razumeli. 

36 Ta obljubljeni čas je ta, v katerem živite, in jaz sem vam dal svoja navodila, da bi se moja 

pravičnost in božanska modrost razodeli kot popoln nauk o vzvišeni ljubezni vašega Boga. Ali mislite, da 

sem prišel, ker se bojim, da bodo ljudje sčasoma uničili dela svojega Gospoda ali celo življenje samo? Ne, 

prihajam samo iz ljubezni do svojih otrok, ki jih želim videti polne luči in miru. 

37 Ali ni prav in primerno, da tudi vi pridete k meni samo iz ljubezni? Ne iz ljubezni do sebe, ampak 

iz ljubezni do Očeta in do soljudi. Ali menite, da tistega, ki se izogiba grehu samo zaradi strahu pred 

peklenskimi mukami, navdihuje Božja ljubezen, ali tistega, ki dela dobra dela samo z mislijo na nagrado, 

ki jo lahko s tem pridobi, namreč na mesto v večnosti? Kdor tako misli, me ne pozna in ne prihaja k meni 

iz ljubezni. Deluje le iz ljubezni do sebe. 

38 Prišla je ura, ko bo za vedno padel temni trak nevednosti, ki je ljudem tako dolgo zakrival oči, da 

bodo lahko zagledali življenje v njegovi polnosti. Če nekateri želijo, da bi ljudje še naprej verjeli v 

peklensko kazen, da bi jim to prepričanje služilo kot vodilo pri njihovih korakih na zemlji, vam povem, da 

ima resnica večjo moč nad dušo kot prevara. 
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39 Učenci, poslušajte mojo besedo z notranjo zbranostjo in jo temeljito premislite. 

40 Človeštvo, če bi vse, kar ste porabili za vodenje krvavih vojn, porabili za humanitarna dela, bi bil 

vaš obstoj poln Očetovih blagoslovov. Toda človek je bogastvo, ki si ga je nabral, uporabil za sejanje 

uničenja, bolečine in smrti. To ne more biti pravo življenje, ki bi ga morali živeti tisti, ki so bratje in sestre 

ter Božji otroci. Tak način življenja ni v skladu z zakonom, ki sem ga zapisal v vašo vest. 

41 Da bi se zavedali, v kakšni zmoti živite, bodo izbruhnili vulkani, iz zemlje se bo izlil ogenj, ki bo 

uničil plevel. Sprožili se bodo vetrovi, zemlja se bo tresla, poplave vode pa bodo uničile celotne dežele in 

narode. 

42 Na ta način bodo kraljestva narave izrazila svoje nezadovoljstvo s človekom. Razšli so se z njim, 

ker je človek uničil eno prijateljsko in bratsko vez za drugo, ki ga je povezovala z naravo, ki ga obdaja. 

43 Mojster vam daje ta razodetja, ker vidim, da si znanstveniki po eni strani na vse pretege 

prizadevajo iztrgati skrivnosti narave in odkriti nove elemente in sile, ki uničujejo in ubijajo, po drugi 

strani pa ne upoštevajo prave znanosti, ki uči ohranjati, ljubiti in graditi. Ljudje tega časa se ne zavedajo, 

da so zanemarili svoje pravo poslanstvo in opustili svojo nalogo. 

44 Na svetu živi na milijone bolnih ljudi, na milijone otrok je prepuščenih samim sebi in so 

dezorientirani. Nešteto starih ljudi je brez tolažbe, ki bi jim pomagala prenašati njihovo usodo. Obstajajo 

nezaščitene vdove in ženske, ki ne poznajo slastne topline pravega doma. S tem, ko ste oskrunili zakonsko 

zvezo, ki je institucija božanskega izvora, ste poteptali najdragocenejšo stvar v človeškem življenju. 

Teptali ste človeško življenje, ki bi moralo biti posvečeno. Uničujete domove mojih otrok, ki morajo biti 

nedotakljivi, saj so svetišča in templji, v katerih me častijo, pa naj bodo še tako skromni. Vendar ljudje 

trdijo, da imajo vero, zato jih lahko vprašam: Kaj je ta religija, ki vas uči, da delate takšna dela, kot ste jih 

delali vi? 

45 Na veliki dan bo Oče govoril vsem ljudem in njegov glas bo pomenil sodbo. 

46 Ta katastrofa je posledica materializacije, v katero je padlo človeštvo. Ker ste duha potisnili na 

zadnje mesto in mu dali prednost pred strastmi mesa in idejami o smrti, je povsem naravno, da ste na 

koncu dosegli rezultat, ki ga vidite danes. Ker je meso sebično, kakšne druge sadove bi lahko pričakovali 

od njega razen vojn in popolne moralne degeneracije? 

47 Le nauk o poduhovljenju bo lahko povzročil, da bo človek slišal glas vesti in da se bo duh lahko 

osvobodil greha. 

48 Nova vojna, ki bo izbruhnila, ne bo potekala zaradi materialnih ciljev, ampak bo to bitka med 

duhom in "mesom", in ko bo duh zmagal, bo razglasil vladavino ljubezni med ljudmi kot znamenje 

ponovne vzpostavitve miru v svetu. Ali ne mislite, da lahko na temeljih resničnega miru zgradite svet 

duhovnega in materialnega napredka? 

49 To je duhovno spodbudno delo, ki čaka prihodnje generacije. Ko človek posveti svoje življenje tej 

plemeniti in visoki nalogi, bo začutil, da je našel harmonijo s svojim Gospodom, s svojim Stvarnikom, ki 

še vedno gradi. 

50 Če boste med poslušanjem teh naukov začeli prenavljati mali svet svojih besed, misli in del, boste 

s tem prispevali k prenovi človeštva. 

51 Vesolje je velika knjiga modrosti, ki sem jo odprl pred človekovimi očmi, da bi spoznal in se 

naučil upoštevati zakone, ki vladajo stvarstvu. S preučevanjem te knjige bo dosegel modrost, si prizadeval 

za izboljšanje, blaginjo in napredek v svojem življenju na zemlji; in če bo to znanje okronal z vsemi 

vrstami duhovnega znanja, bo v tem obstoju, ki je globoka in velika preizkušnja, dosegel popolno zmago, 

saj bo resnica postala njegova last in bo nesmrten. 

52 Božanski zakoni, ki vladajo vesolju, so zakoni modrosti, moči in ljubezni. Iz njih izhajajo vse 

druge, ki so podlaga za nastanek vsega, kar obstaja. 

53 "Vesolje": Če te človek preučuje s čistim srcem in z umom, polnim hrepenenja, da bi spoznal več 

moje resnice, in če ga navdihuje predvsem duh, ne pa sebični ali arogantni občutki, bo od tebe prejel 

velike nauke, ki jih doslej ni prejel. V tebi bo lahko našel podobo mojega kraljestva. 

54 Moji ljubljeni otroci, v vaše misli se vliva moja luč, da lahko preučujete moje besede kot črke v 

knjigi moje modrosti. Človeška miselna sposobnost je neskončno polje za duhovno kontemplacijo. 

Razmislite o mojih besedah. 
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55 Mnogi so mi prisluhnili, vendar mi za zdaj še ne bodo vsi sledili z enako ljubeznijo. Tudi tedaj sem 

poklical velike množice, vendar mi je od njih sledilo le dvanajst mož. Tudi med njimi so bili le trije 

resnično blizu Učitelju, Janez pa je bil edini, ki je prejel razodetje velikih skrivnosti, ker je z močjo svoje 

velike ljubezni odprl zakladnico božje modrosti. Ljubezen odpira vrata modrosti, ker vsebuje ponižnost in 

krotkost. Ljubezen je pravi dom miru v večnosti duha. Tistemu, ki jo prakticira, ni treba ničesar prositi, saj 

modrost pride k njemu. Razume nepopolne, grešnike, nikogar ne obsoja, vse opravičuje. Razume šibke in 

tudi močne. Ljubezen je povzročila vse, z njo je bil ustvarjen človek in bo tista moč, ki bo vse premaknila 

in pripeljala do enotnosti. Ljubezen je razlog vašega obstoja. 

56 Koliko skrivnosti še vedno obstaja za človeka. Obkrožajo ga nevidna in neoprijemljiva bitja, ki bi 

morala biti zanj že vidna in oprijemljiva. 

57 Življenje, polno lepot in razodetja, utripa nad obstojem človeških bitij, vendar ga ta v svoji slepoti 

še niso sposobna videti. 

58 Ne pozabite mojih naukov, saj vam bodo pomagali biti apostoli resnice. Pravi apostol mojega 

nauka je tisti, ki dela vse, kar ga je Bog naučil po Jezusu. Zagotavljam vam, da če bi vsakega od vas, ki me 

že tako dolgo poslušate, vprašal: "Kaj trenutno počnete, kaj sem vam naročil, da naredite, ali kaj si želite? 

Ali delaš to, kar ti zapoveduje Bog, ali to, kar si sam naročil?" Ne bi vedeli, kako mi odgovoriti. 

59 Ta narod je bil izbran, da izpolni mojo obljubo v tem času, da boste priče začetka in konca moje 

besede. Tudi v drugi dobi ni bilo treba, da bi se moje oznanilo razširilo po vsem svetu, da bi ta izvedel za 

moj prihod. To je bilo dovolj, da je prebudilo ljudstvo, da je začelo pričevati in širiti seme, ki ga je prejelo. 

Opozoriti vas moram, da se ljudje, ki sem jih učil s svojimi nauki, niso smeli imeti za absolutne lastnike 

tako velike dediščine niti za edine, ki jim je bilo zaupano duhovno poslanstvo v tem delu. Moje sporočilo 

vseh časov je bilo namenjeno vsem ljudem, vendar se je zgodilo, da so ljudje, ki so prejeli razodetje, od 

njega imeli najmanj koristi, saj niso znali ceniti darov in milosti, s katerimi jih je obdaril Gospod. 

60 Spomnite se, kako je v drugi dobi seme, ki ga je Kristus posejal v Judeji, zacvetelo le zunaj nje. 

61 Ne želim vam reči, da se morajo vsi ti dogodki ponoviti med vami, saj si želim, da bi moje učenje 

zasijalo med tem ljudstvom in mu osvetlilo pot. Če pa se ne posvečate izpolnjevanju blagoslovljenega 

poslanstva, ki sem vam ga zaupal, če se ne trudite kot pravi učenci božanskega Učitelja, vsaj pokličite 

ljudi, razložite jim, kaj sem govoril tistim, ki so me poslušali, prenesite jim moje ukaze, osvetlite jim pot, 

da bodo ubogali moj zakon in moja navodila. 

62 Ne pozabite, da je moja beseda vir življenja in da se človeštvo uničuje, ker je nima. Moja beseda je 

pot, ki kaže pot do odrešitve. Ne pozabite, da je veliko izgubljenih in zmedenih ljudi, ki tavajo po svetu. 

Pojdite k njim in jih rešite. 

63 Bodite pozorni na tiste, ki prihajajo poslušat mojo besedo. Oglejte si, kako jočejo od sreče, se 

kesajo za svoje pretekle prekrške in se odločajo, da se bodo popravili. Poglejte, kako so tisti, ki so prišli k 

meni lačni ljubezni, imeli mir v srcu, ko so se vrnili na svoje domove. Ko ste jih pripeljali v mojo 

navzočnost, jih je družba prezirala, vi pa ste bili priča, da sem iz njih naredil glasnike, voditelje in preroke, 

da bi še naprej širili moje delo. Moja beseda ni le okrepila njihovega duha, ampak je bila tudi zdravje za 

njihovo telo. 

64 Ste ljudstvo, ki sem mu že stoletja govoril in učil. Mislim na vašo dušo, ki sem jo pogosto 

razsvetlil z lučjo svoje resnice, ki sem ji pogosto pomagal na poti sprave in ji dal novo telesno lupino. 

65 Za vse čase sem vam zapustil knjigo ljubezni in modrosti, da bi na njenih straneh našli luč, ki vam 

kaže pot, ki vodi k Bogu. Če želite v mojih razodetjih tega časa najti otipljiv dokaz njihove resničnosti, ga 

lahko najdete v tesnem odnosu, ki obstaja med to besedo in besedo, ki sem vam jo dal v preteklosti, ko 

sem vam rekel: "Jaz sem Pot, Resnica in Življenje in nihče ne pride k Očetu, če ne izpolni moje postave." 

Moj mir z vami! 
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Navodila 165  
1 Počivajte nekaj časa, ljubljeni ljudje, pustite mi svojo utrujenost. Moja skrbna ljubezen vas je 

poklicala, da pridete k Mojstru. Prosim le, da očistite svoje misli predsodkov, da bodo vaša srca sprejela 

bistvo moje besede in da bodo vaši duhovi občutili mojo navzočnost. Zaradi pomanjkanja priprave in 

duhovnosti niste razumeli številnih naukov, ki sem vam jih dal. Za nedoločljivo dolgo časa prihajate kot 

začetniki, čeprav bi že morali biti učenci, če bi razumeli mojo besedo in uporabljali moj nauk. 

2 Razumeti: Če želite nadzorovati svoje strasti in zavrniti privlačnost, ki jo na vas deluje svet, lahko 

v moji besedi najdete luč in moč za to. 

3 Tisti, ki se s tem zadovoljijo in skušajo umiriti svojo vest tako, da me samo poslušajo, bodo kmalu 

spet zapadli v letargijo in bodo v nevarnosti, da podležejo skušnjavi. Zato moja beseda spodbuja in dviguje 

tiste, ki padejo na poti. 

4 Kakor je zvezda naznanila Mesijev prihod, tako je v tem času Elijev Duh s svojo svetlobo naznanil 

moj prihod. Moja skrbna ljubezen vam je pripravila ta košček zemlje, da boste prejeli razodetje tretjega 

obdobja. Danes svet še ne pozna teh naukov, toda ob pravem času bo dobra novica dosegla vse človeštvo. 

Z darom intuicije začuti duhovni pomen tega obdobja. Mnogi so sposobni v velikih dogodkih tega časa 

prepoznati potrditev in izpolnitev prerokb iz preteklih časov. 

5 Ljudje, zavedajte se, koliko milosti vam je bilo podeljene, a med temi množicami poslušalcev so še 

vedno takšni, ki dvomijo o mojem pojavljanju in moje besede pripisujejo nosilcem glasu. Kaj bi ti lahko 

dali, saj so tako nevedni kot ti in si videl, da so izšli iz tvojih vrst? Nekateri med njimi so zaradi 

pomanjkanja duhovnosti meso in ponovno meso, grešniki, kot ste vi. Toda ko jih razsvetli moja luč, ko jih 

navdihne moj žarek, jih preoblikuje čudež moje ljubezni in moje moči. 

6 Še vedno ste kot mesto, ki spi, katerega prebivalci se predajajo potrebi po počitku in ne slišijo, če 

kdo joče, če kdo potrebuje pomoč, zaščito, balzam ali kruh. Trenutno še vedno pozabljate na ljudi in 

mislite le nase. Toda če ste pozabili na ljudi, ki jih lahko vidite in katerih stiskam ste lahko neposredno 

priča, koliko bolj ste pozabili na tiste, ki so v duhu in ki s seboj vlečejo žalostno verigo grenkobe! 

Zavedajte se, da je vaša naloga bdeti, moliti in posredovati za vse vaše brate in sestre, prisotne in odsotne, 

oddaljene in bližnje, vidne in nevidne. 

7 V tem času vas vodim skozi lonček, da boste lahko, ko ga boste prestali, postali začimba sveta, luč, 

ki razsvetljuje temne poti. 

8 Moj veličastni glas kliče človeštvo, da bi ga prebudil iz letargije in da bi vsi postali del mojega 

ljubljenega ljudstva. 

9 Zaupam vam ključ, ki odpira vrata, za katerimi se skrivajo številna razodetja, ki jih želite izvedeti. 

Uporabite ta ključ in se naučite odpreti vrata v kraljestvo, da boste spoznali vse, kar ste imeli za 

nedoumljivo skrivnost. 

10 Mnogih razodetij, ki naj bi postala del vašega znanja in za katera so ljudje domnevali, da pripadajo 

samo Bogu, še niste sposobni razumeti. Takoj ko nekdo izrazi željo, da bi jih razlagal ali vanje prodrl, ga 

takoj označijo za bogokletnega ali pa ga imajo za arogantnega. 

11 Kaj bi rekli ljudje v prejšnjih časih, če bi jim rekli, da bo nekega dne človeštvo spoznalo vse, kar 

veste - tako v smislu znanosti kot v smislu duhovnih razodetij? Kdor bi napovedal takšne dogodke, bi bil 

označen za bogokletnega ali pa bi veljal za norca. 

12 V tem času se bo zgodilo tudi to, da se bo materialistični svet ob napovedi dialoga med duhovi, 

vzpostavitve miru na vsem svetu in spoznanja o posmrtnem življenju temu uprl in z vsemi močmi zanikal 

možnost uresničitve teh ciljev ter ostro obsodil tiste, ki si bodo drznili napovedati takšne dogodke. 

13 Če bi človeštvo preučevalo in proučevalo besede in oznanila prerokov iz prejšnjih časov, bi v njih 

našlo veliko tistega, kar zdaj vidite, da se uresničuje - tistega, kar zdaj doživlja človeštvo. 

14 Pojmovanje duhovnega, ki ste ga pridobili, vam je bilo napovedano, tako kot vse, kar je odkrila 

vaša znanost. 

15 Danes vam lahko zagotovim, da bo v prihodnosti komunikacija z mislimi dosegla velik razvoj in 

da bodo s tem načinom komunikacije izginile številne ovire, ki danes še vedno ločujejo narode in svetove. 

Ko se naučite mentalno povezati s svojim Očetom, ko dosežete dialog med duhom in duhom, kakšne 
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težave bi lahko imeli pri povezovanju s svojimi brati in sestrami, vidnimi ali nevidnimi, prisotnimi ali 

odsotnimi, bližnjimi ali daljnimi? 

16 Pri mojem učenju se trenutno učite te oblike duhovne komunikacije, kot sem vas je naučil jaz. Da 

bi jo lahko vsak dan izvajali, sem vam svetoval, da se umirite, zaprete ustnice in pustite svojemu duhu, da 

govori. 

17 Želim, da ste moji dobri in ponižni učenci, tisti, ki se ne potegujete za nazive ali časti v skupnosti, 

ampak da je vaš ideal le doseči popolnost s krepostjo in slediti mojim navodilom, da bo vaše življenje 

postalo zgled. Kakšno korist bi vam prinesli častni položaji, nazivi ali imena, če nimate zaslug, da bi jih 

upravičeno imeli? 

18 Ne storite ničesar in se ne držite ničesar, kar je narobe. Hierarhijo med vami vzpostavljam, ne da bi 

se tega zavedali, saj le jaz vem, kdaj ste naredili odločen korak na poti razvoja. Vedno se počutite majhne, 

tudi če ste v bistvu že mojstri. 

19 Velika je ljubezen, ki jo imam do vas, in ta ljubezen, ki ste jo že začutili v svojih srcih, vas želi 

prebuditi, da bi se dvignili in izpolnili Očetovo poslanstvo. 

20 Po preprostih ljudeh vam dajem svojo besedo, ki kot tanko dletalo gladi in oblikuje vašega duha. 

21 Želim, da ohranite ideal iskrenosti, ki ga je moj Zakon vedno vcepljal ljudem, da vam bo pomagal 

vztrajati v boju, dokler ne boste v svetu vzpostavili bratstva in duhovnosti. 

22 Vsak od vas me razume glede na svojo duhovno zrelost. Zato se razkrivam na različne načine, da 

bi vsi lahko prejeli mojo luč in razumeli moje nauke. 

23 Na svoji duhovni poti razvoja ne stojte na mestu. Zavedajte se, da se z vašim napredkom vedno 

bolj razkrivam in da me z vsakim korakom vašega razvoja sprejemate z večjo slavo. 

24 Tudi če bodo tisti, ki prenašajo mojo besedo, poraženi v boju, se bom dal spoznati svojemu 

ljudstvu. Resnično, povem vam, da ne želim, da bi vam manjkal ta pouk. Ne pozabite: Medtem ko ste me 

poslušali, je k vam pritekla moč, da bi vam vaša vera pomagala premagovati ovire, ki se pojavljajo na vaši 

življenjski poti. Želim vas pripraviti, da bi vas pustil kot priče mojega razodetja in da bi bili zgled svojim 

bližnjim, ko bi s svojimi deli pričevali o nauku, ki ste ga prejeli. 

25 Učite se in delujte, poučujte in čutite s tem, kar delate in govorite, potrjujte moj nauk s svojimi 

deli. Med svojimi učenci nočem hinavcev. Razmislite, kaj bi se zgodilo človeštvu in vam, če bi to delo, 

ustanovljeno s toliko ljubezni in potrpežljivosti, propadlo zaradi pomanjkanja morale, kreposti in 

resnicoljubnosti v vašem življenju. 

26 Oglejte si, kako so se nad človeštvom zvrstila obdobja očiščevanja, pa še vedno ni prenove. 

Upoštevajte, da so si ljudje in ljudstva prizadevali za vzpostavitev trajnega miru, vendar do tega ni prišlo, 

temveč se krvavi val še naprej širi. Razlog za to je, da med ljudmi ni ljubezni in iskrenosti. Niso razumeli, 

kako naj se srečujejo v ljubezni do bližnjega, zato sem prinesel svoj mir in besedo, ki ljudi kliče k edinosti 

in medsebojni ljubezni. 

27 Vi, ki me poslušate na teh nepopisnih krajih srečanj, se združite, ljubite drug drugega kot "delavci" 

na eni in isti "kmetiji", imate isti cilj in ta cilj bo odrešenje človeštva. 

28 Poiščite bistvo mojega dela in se vzdržite odvečnih razprav. Najprej se očistite madežev, da ne 

boste umazali tistega, kar je jasno in čisto. Tako boste svoje soljudi spodbudili, da popravijo svoje 

pomanjkljivosti. 

29 Ljubite se, kot vas je učil Jezus. Osvobodite se sebičnosti, pustite svojo osebo za seboj. 

30 Ne smete oditi s tega sveta, ne da bi prej opravili svoje delo miru in ljubezni. To naj bo pričevanje, 

ki ga boste nosili o meni, in pravi način, da poravnate dolg, ki ga imate do mene. 

31 To vam pripovedujem prek preprostih ljudi, prek "zadnjih", prek tistih, ki so jih ljudje na svoji 

življenjski poti pozabili, ki so slišali klic Učitelja in se trudili, da bi mu sledili. Toda ta sled, ki vam jo 

puščam s svojo besedo, je enaka tisti, ki sem jo postavil pred vas v drugi dobi, in enaka tisti, ki sem vam jo 

pustil v prvi dobi po Mojzesu. 

32 Iščite me onkraj materialnih pojavov, iščite me v duhovnem, čeprav me lahko najdete 

simboliziranega v vsem ustvarjenem. Naj bodo oči vašega duha tiste, ki gledajo mojo navzočnost. 
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33 Materializem ljudem ne omogoča, da bi videli pot, po kateri hodijo. Greh, fanatizem in nečimrnost 

so debela tančica, ki jim preprečuje, da bi videli svojega Očeta. Če ne bi bilo tako, bi razmišljali o 

minljivosti tega življenja in vrednosti duhovnega življenja. Zagledali bi svet popolnosti, ki je onkraj smrti. 

34 Če bi bili ljudje ponižni v duhu in srcu, bi bil z njimi mir, kajti mir temelji na ponižnosti, ne na 

lažnih utvarah o veličini ali na praznem slavju. Toda ljudje so razdeljeni v razrede, in medtem ko imajo 

nekateri vse udobje, drugi životarijo v bedi. Zato ni miru. Toda moja pravičnost bo odstranila vse te 

samopoveličevanja in ljudje bodo drug drugega prepoznali kot brate in sestre, kot otroke istega Očeta. 

35 Skrbna ljubezen vašega Gospoda vam je zaupala zlato pšenico, da bi jo s svojim delom na zemlji 

povečali. To je seme dela, ki sem ga že davno začel v duhu človeka in ki mu bo dalo pravi mir. 

36 Blagor vam, ki ste v tem času slišali mojo besedo, kajti v njej boste našli zanesljivo pot. Toda ne 

smete ga le slišati, temveč ga morate tudi razumeti in si ga pravilno razlagati, da ne bi, ko ga boste učili 

svoje bližnje, v njihova srca zasejali zmede. 

37 Vaš duh mora počakati, da se njegovo telo očisti in obnovi, da lahko začne opravljati svoje 

poslanstvo. Takrat boste duhovno in telesno eno bitje, poslušno in ubogljivo orodje, po katerem se bodo 

pokazali duhovni darovi, ki jih je podelil Oče. Ne obnašajte se kot tisti, ki - ne da bi razumeli in doumeli 

moj nauk o duhovnosti, ne da bi bili ustrezno pripravljeni in zreli - se odpravijo na pot in se imenujejo 

"delavci", ne da bi se zavedali, da seme, ki ga sejejo, v resnici ni moje. 

38 Ne pozabite, da je dvanajst učencev druge dobe potrebovalo nekaj časa, preden so končno 

razumeli nauk svojega Učitelja. Prejeli so številna učenja in bili podvrženi številnim preizkušnjam. 

Neprestano sem jih spraševal in z mojo besedo sem se dotaknil vsake njihove slabosti ali pomanjkljivosti 

in jih popravil, da sta se v njih prebili čistost in resnica; a kljub temu so potrebovali obdobje priprav, da so 

se lahko seznanili z mojim naukom. 

39 Kaj ne bom moral storiti vam, mojim učencem, ki živite v veliko bolj materialističnem času, kot je 

bil tisti? 

40 Zdaj razumite, zakaj vas tako dolgo učim in zakaj vas nenehno preizkušam. 

41 Medtem ko sem Andreju, Simonu in Janezu, ko so me prvič videli, rekel le: "Hodi za menoj!" in so 

mi sledili, sem vam moral v tem času veliko govoriti, da bi vera končno prodrla v vaša srca. 

42 Želim, da v teh apostolih najdete zgled, ki vas bo spodbujal pri vašem vsakdanjem delu, in 

razumeli boste, da sta, ko so šli oznanjat mojo besedo, mir in ljubezen že vstopila v njihova srca in v njih 

ni bilo več nečistosti. 

43 Ni bilo nikogar, ki bi posejal seme, ki ni bilo moje, ali ki bi storil dejanje, s katerim bi lahko 

spravil v zmedo svoje bližnje. Razlog za to je bil, da so kot sadje čakali, da dozori na drevesu življenja, da 

bi se nato v čistosti ponudili željam src, ki so hrepenela po spoznanju resnice. 

44 Danes pa ste se odločili, da boste postali mojstri, čeprav se niste bili sposobni naučiti niti prve 

lekcije. Želite rešiti svoje bližnje, medtem ko ste še vedno v nevarnosti, da padete; govorite o čistosti, 

iskrenosti, duhovnosti, medtem ko se niste znebili niti svojih vrlin. 

45 Zaradi tega so se mnogi med vami vrnili k meni z jokom in pritoževanjem, da so vas imenovali 

prevaranti, ker niste mogli ozdraviti bolnika, ker niste prepričali nevernika ali ker so vas ujeli pri dejanjih, 

ki niso primerna za moje Delo. Zato se nekateri posvetijo študiju mojega nauka in izboljšanju svojega 

življenja, da ne bi ponovno propadli, drugi nadaljujejo s svojimi nepoštenimi dejanji in sejejo zmedo, tretji 

pa zaradi porazov, ki so jih doživeli, zapustijo pot in zanikajo resnico mojega dela. 

46 Želel sem vas voditi korak za korakom, stran za stranjo poučevati vašega duha o svojih naukih 

ljubezni, saj ni daljše poti od (nujnega) razvoja duha. - Resnično, povem vam, da na svetu ne boste našli 

ničesar, kar bi bilo za vas bolj sveto od vašega bližnjega. 

47 Ta moj nauk vam daje znanje o tem, kaj za vas pomenijo in bi morali pomeniti duh, vest, občutki 

in vera. Kadarkoli se kdo od vas seznani s temi nauki, začuti, da mu iz srca pritečeta spoštovanje in 

globoka ljubezen do soljudi, saj v vsakem od njih lahko prepozna nekaj Božje navzočnosti, v vsakem od 

svojih bližnjih prepozna otroka Najvišjega, v notranjosti vsakega človeka pa zagleda Gospodov tempelj. 

48 Kdor razume vse to znanje in ga ima za gotovo - ali bi si upal oskruniti ta tempelj in ali bi bil 

sposoben žaliti tega sočloveka? 
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49 To je lekcija, ki jo želim, da bi jo razumeli, kajti ko se bo to zgodilo, boste le še korak od tega, da 

boste ubogali najvišjo zapoved, ki vam pravi: "Ljubite drug drugega." 

50 Kako se lahko imenujete spiritualisti, če ne veste, kaj je duh in kaj pomeni ter kaj je vreden za 

Boga? 

51 Razmišljajte o vsem, kar sem vam povedal, da bi se vaša telesna lupina združila z vašim duhom v 

eno voljo in mu omogočila, da se manifestira in izpolni svoje poslanstvo. Takrat boste izkusili, da je vsak 

od vaših duhovnih darov luč in moč, pred katero se bodo uklonili tudi najbolj trdni vratovi in najbolj trda 

srca. In ko bodo prejeli dokaze o resnični duhovnosti, bodo čustveno vzkliknili: "Ti resnično delujejo v 

skladu z Jezusovim naukom, ti resnično oznanjajo resnico!" 

52 To uro vzemite kot uro svojega občestva z Očetom. Govorite mi duhovno, slišim vas, ljudje. Z 

menoj položite vse trpljenje, ki ste ga prejeli od sveta. S svojimi solzami sperite madeže svoje duše. Videli 

boste, kako je zaradi joka in molitve breme vašega srca vse lažje in lažje za vas. Tedaj bom na vas izlil 

svojo milost, s katero vam bom dal občutek moči. 

53 Če se imenujete trinitarijanci, ker ste temeljito preučili moje nauke in o njih pričate s svojimi deli, 

vam ne more manjkati svetlobe, moči in miru. 

54 V vas sem položil božanski pečat, ki vas naredi dediče modrosti, ki je shranjena v knjigi moje 

božanskosti, in kdor ima v sebi to luč, ne more propasti. 

55 Zdaj vam govori Oče vseh časov. To je isti, ki vam je po Mojzesu razodel Zakon, vam dal slišati 

glas "Besede" v Kristusu in vam zdaj poslal Elija v Duhu, da bi pripravil ljudi, saj se morajo v tem času 

naučiti notranjega občestva s Svetim Duhom, ki je Jaz sam. Kdor pride v občestvo z menoj, bo odkril, da 

sem sam Oče in hkrati tisti, ki ga imenujete Sin: to je Beseda ljubezni Božanstva. Božja trojica ne pomeni 

različnosti duha, temveč različnost lastnosti ali moči. 

56 Zakon, ljubezen, modrost - to so tri oblike razodetja, v katerih sem se pokazal človeku, da bi bil 

trdno prepričan o svoji poti razvoja in da bi v celoti spoznal svojega Stvarnika. Te tri faze razodetja se med 

seboj razlikujejo, vendar imajo vse en in isti izvor in so v svoji celovitosti absolutna popolnost. 

57 Ob različnih priložnostih sem vam že dejal: Zakaj si tako zelo želite prepoznati tri božanska bitja, 

ko pa lahko najdete le eno? Vseskozi vam je govoril en sam glas, en sam božanski duh se vam je 

razodeval. Ta edinstveni, večni glas, ki vam je v različnih oblikah izražanja oznanjal moj zakon, je tisti, ki 

ga nosite vtisnjenega v svoji vesti in katerega bistvo morate ohranjati v svojih srcih. Toda namesto da bi 

me ljubili v duhu in resnici, kot vas je učil moj nauk, me ljubite v materialističnih kultnih oblikah in 

predstavah, ker svojega Stvarnika ne morete razumeti drugače. 

58 Ko sem na kamen vklesal svoj zakon, kdo bi dvomil, da so te plošče svete, saj so vsebovale božjo 

zapoved? Vendar sem te kamnite plošče umaknil pred človekovimi očmi in mu pustil le poznavanje 

mojega zakona. 

59 Kristus se je rodil, živel in umrl v revščini, čistosti in popolnosti, vi pa bi si želeli, da bi ostal 

večno na zemlji. Zato ste ga želeli ovekovečiti v podobah, ki so jih izdelale človeške roke. Vendar morate 

razumeti, da je njegov človeški videz izginil, da bi človeškemu duhu pustil le najčistejše bistvo svoje 

besede in del, ki so bila popoln izraz Božje ljubezni. Danes, ko sem se razodel v Duhu in se dal spoznati 

po organih razumevanja, ki sem jih pripravil, kaj lahko uresničite iz mojega tretjega razodetja? Ali upate, 

da boste pobožanstveni predmeti, kraji ali osebe? Ne, od tega časa moje duhovne manifestacije morate 

ohraniti le neskončno svetlobo, ki sem jo izlil na vas, svetlobo večne modrosti. Če bi iskali ljubezen in 

modrost v zakonu prve dobe, bi ju našli; če bi iskali zakon in modrost v Jezusovi ljubezni, bi ju našli; in če 

bi iskali zakon in ljubezen v modrosti, ki jo je Moj Duh izlil na vsa bitja v tej tretji dobi, ju lahko odkrijete 

v njunem bistvu. Zavedajte se, da vse božanske vrline in moči tvorijo eno samo bistvo, ki je Bog. 

60 Razumite nauk, ki sem vam ga dal. Razkriva ljubezen, ki jo gojim do človeštva. 

61 S svojim učenjem oblikujem vaše srce in uporabljam preproste ljudi. Učenci spiritualizma bodo 

ohranjali Moj nauk v vsej njegovi čistosti, saj bo prav ta utrdil mir in bratstvo med ljudmi. 

62 Verski simboli bodo izginili, saj me človek ne sme več omejevati, da bi bilo njegovo delo vredno 

Očeta. 

63 S tem, ko ste me poslušali brez očitnih materialnih oblik predstavljanja, ste v sebi oblikovali nov 

značaj. Vaš um se je prebudil in vaša morala se je okrepila. 
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64 Za prihodnost želim moške in ženske prepričanja - učence, ki pridigajo z zgledom, ne hinavce, 

kajti vaš padec zaradi pomanjkanja morale in resnicoljubnosti, zaradi pomanjkanja miru in moči duše bi 

bil zelo boleč. 

65 Oglejte si, kako človeštvo, ki je skozi stoletja šlo skozi očiščevalni lonec in odrešilne preizkušnje 

ognja, še vedno ne more utrditi svojega miru. Krvava pot je vedno daljša, ker so ljudje pozabili mojo 

besedo. Ni iskrenosti, zaupanja, pomoči in ljubezni. 

66 Vendar sem tu s svojim novim sporočilom o edinosti in miru, s svojo preprosto besedo, ki bo po 

dolgem boju naredila čudež združitve človeških misli in src. Ali so še vedno tisti, ki sprašujejo, zakaj sem 

prišel? 

67 Tudi v tem času so bili mnogi poklicani in le redki izbrani, pri meni pa ni nobenega izbranega. 

Človek je namreč tisti, ki se naredi vrednega svojega Gospoda in si pridobi pravico do njegove milosti. 

68 Na enak način sem vsem dal Svoja navodila, vse sem naučil hoditi po tej poti in živeti v tej solzni 

dolini. Razumite me pravilno: ne samo vi, ampak ves svet mora živeti pod tem zakonom. Toda moji 

učenci, razpršeni po vsem svetu, bodo tisti, ki jo bodo vcepili s svojo moralo in zgledom. 

69 Izpolnite svojo nalogo že zdaj in ne dovolite, da bi duhu minil čas, ne da bi jo uporabil, kajti potem 

lahko pride trenutek obžalovanja. 

70 Zato se poslužujem ponižnih, tistih, ki so se izgubili na življenjskih poteh, ki so slišali rešilni glas 

svojega Gospoda in mu prostovoljno začeli slediti. To ste vi, "zadnji", ker mi služite v tretjem obdobju. 

71 Pošiljam vam svoj mir, toda resnično vam povem: dokler bodo ljudje imeli vse življenjske 

potrebščine in bodo pozabljali na tiste, ki umirajo od lakote, ne bo miru na zemlji. 

72 Mir ni v človeški slavi ali bogastvu. Temelji na dobri volji, medsebojni ljubezni, služenju in 

spoštovanju. O, če bi le svet razumel te nauke! Sovraštvo bi izginilo in v človeškem srcu bi zacvetela 

ljubezen. 

73 Samo moja ljubezen in moja pravičnost lahko danes varujeta tiste, ki so je lačni in žejni. Samo jaz 

lahko v svoji popolni pravičnosti sprejmem tistega, ki stori prekršek proti svojemu obstoju. 

74 Če bi vedeli, da je zapuščenost duše strašnejša od osamljenosti na tem svetu, bi potrpežljivo in 

pogumno vztrajali do zadnjega dne svojega bivanja na zemlji. 

75 V tej besedi sem vam dal svojo očetovsko ljubezen. S svojimi deli pričujte o moji resnici. 

76 Ljubite drug drugega. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 166  
1 To je dan veselja za moje ljudstvo, dan miru za tiste, ki so prišli poslušat mojo besedo. Ko sem dal 

to dediščino prvim, sem jim rekel, naj skrbijo zanjo, saj je kot majhna sadikica, ki bo pozneje postala gosto 

listnato in mogočno drevo. Danes velike množice prihajajo poslušat mojo besedo in pričujejo o izpolnitvi 

moje napovedi. 

2 Drevo je obrodilo veje, ki so bile ločene, da bi jih posadili na drugo zemljo. Resnično, povem vam: 

eni so bili posajeni po moji volji, drugi pa po volji ljudi. 

3 Že zdavnaj sem vam povedal, da se drevo pozna po sadu, in ko bodo ta "drevesa" začela roditi 

sadove, boste vedeli, kakšen sad nosi vsako od njih, ali je dober ali ne. Bile so sadike, ki so bile sprva 

polne soka in moči, obetale so dober sad in blagodejno senco za utrujenega popotnika, saj je tisti, ki jih je 

negoval, odšel poln ljubezni in pomoči ter postal odrešitev za blodečega. Na vprašanja ljudi je odgovarjal 

z besedami, polnimi svetlobe, slepim je dajal luč in bolnim tolažbo. Z njegovimi ustnicami in deli so se 

dogajala znamenja in čudeži; resnice so bile prejete po navdihu. To se je zgodilo, ker je Oče, ko je videl 

gorečnost in vnemo teh delavcev, jih je preplavil z ljubeznijo in modrostjo. Ko so množice videle 

predanost tega učenca, ko so se prepričale o njegovi ljubeznivosti in iskrenosti, so mu sledile po dolgih 

poteh, sledile so mu na vrh gore. Poslušali so ga in mu slepo verjeli. Ko pa je videl, da mu množica sledi 

in da ljudje ubogajo njegov glas, kot da bi bil zakon, je v svojem srcu začutil nečimrnost in megalomanijo 

ter pozabil na tistega, ki mu je dal vse in brez katerega ne bi mogel storiti ničesar, izgubil ponižnost in se 

začel hvaliti s svojimi zaslugami in svojo močjo nad drugimi. Počutil se je popolnega v praksi mojega 

učenja in se glasno razglasil za pravega učenca in celo mojstra. 

4 Povem vam: Kdor se hvali s svojimi duhovnimi darovi in ne seje ponižno, bo njegova žetev jalova. 

5 Mnoge od tistih, ki so glasno razglašali, da delajo dela ljubezni, bi lahko vprašal: "Kje so vaši 

sledilci? Kje so tisti, ki so vam sledili? Kaj se je zgodilo z vsemi tistimi, ki so prejeli duhovne darove, da 

bi širili ta semena?" In morali bi mi odgovoriti, da so ostali sami, ker so tisti, ki so jih našli, spet zašli, tisti, 

ki so ozdraveli, so spet zboleli, in tisti, ki so začeli videti luč, so se vrnili v svojo temo. Toda Mojster vas 

vpraša: "Zakaj se je to zgodilo tistim, ki sem jim dal navodila?" - Ker so nauke, ki so jih prejeli, 

uporabljali po svojem razumevanju in presoji, ker so se predčasno lotili dela, torej preden so pravilno 

razumeli Učiteljev nauk. 

6 Tisti, ki so čakali na pravi čas, da so se lotili študija, opazovanja in molitve, so tisti, ki so ostali 

trdni, saj njihove korenine segajo globoko, njihove veje pa so vzdržale viharje. Ti so se odpravili na pot v 

času, ko njihova srca niso več mogla biti plen nečimrnosti. Toda to je dan miru in odpuščanja, ko želim, da 

vsi razmislite o mojih besedah, da boste, ko se boste vrnili k svojemu drevesu in na svoja polja, popravili 

vse, kar ste storili v nepopolnosti. Še vedno je čas, da drevo poravnate in shranite seme. Vendar morate 

svoja prizadevanja pomnožiti. 

7 Vrnite se v svojo deželo, in če se vam zdi, da so vas zapustili in pozabili tisti, ki so vam slepo 

sledili in jih niste mogli obdržati, zaščitite korenine drevesa, odrežite vse poškodovane plodove, obrežite 

suhe veje, ga zalijte in znova boste videli, kako prihajajo popotniki, ki si želijo njegove sence in sadov. 

8 Blagor tistim, ki se dvignejo iz lastnega padca, blagor tistim, ki se dvignejo k svetlobi. Takrat 

boste videli, kako bodo razglasili moj ponovni prihod, ki so ga ljudje pričakovali stoletje za stoletjem in 

zaradi katerega bodo mnogi mrtvi trepetali celo v svojih grobovih. 

9 Resnično, povem vam, da božanske obljube, da se bo k vam vrnil kot Duh Tolažnik, ni izbrisal 

nihče, ne čas, ne greh in ne celotna obdobja, ki so minila nad ljudmi. Prav tako ne bo izbrisan dokaz o 

moji vrnitvi in na koncu se bodo ljudje uklonili moji resnici. 

10 Ko poslušate mojo besedo, vam življenje mine v luči vesti, in ko se moja učna beseda konča, se 

počutite razbremenjeni svojih dolgov, stisk in kesanja. Tudi če mojo besedo sprejmeš z neizobraženimi 

intelektualnimi organi, tvoje bitje trepeta, ker v njem čutiš oko, ki te gleda, uho, ki zazna tudi tvoj najlažji 

vzdih, in občutljivost, ki lahko prebere tudi tvoje najbolj skrite misli. 

11 Prvi dan, ko sem na ta način spregovoril človeštvu, sem odprl novo duhovno obdobje. Srca, ki so 

bila navzoča ob moji božanski manifestaciji, so se počutila preplavljena s strahom, občudovanjem, 
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čudenjem in blaženostjo. Zato je ta majhna skupina mojih prvih učencev rasla in se množila, dokler ni 

postala velika skupnost, ki je zdaj prisotna, da bi poslušala moje nauke. 

12 Med temi množicami so tudi tisti, ki so se, potem ko so me poslušali leto za letom, navadili na to 

manifestacijo in niso več tako ganjeni, kot so bili, ko so me poslušali ob prvih prejetih učenjih. Kljub temu 

večina še naprej z navdušenjem posluša mojo besedo in njihova srca hitreje utripajo, ko so tukaj, da bi 

slišali moje modro in ljubeče poučevanje. 

13 Želel sem duhovno oblikovati srca, ki sprejemajo to Besedo, da bi vsak postal energičen delavec za 

dejavnost, ki mu je bila dodeljena - zavedajoč se svojega poslanstva in predan mojemu delu. Medtem ko 

so me nekateri še naprej zvesto poslušali, se učili in izpopolnjevali, da bi bili vredni ponujati sočloveku 

sadove, ki so jih zrasli s študijem in razmišljanjem, potrpežljivostjo, trudom in vztrajnostjo, so drugi iskali 

pohujšanje in želeli sejati, še preden je bil pravi čas. Pred določenim časom so se odselili in učili tisto 

malo, kar so se naučili. 

14 Zato so nekateri mistificirali nauke, ki so jih prejeli, in zaradi pomanjkanja znanja spreminjali 

moje nauke po svojem okusu, kar je povzročilo težave za uspeh tistih, ki so moje nauke oznanjali le takrat, 

ko so lahko sledili mojim naukom. 

15 Povem vam, da bo pšenica dobrih sejalcev, ko bo udarila ura, premagala plevel nezvestih in v uri 

spora bo svet vedel, kdo ji je prinesel mojo resnico. 

16 Ko slišite kakšnega spiritualista, ki se hvali s svojim poslanstvom in po svetu kriči, da je eden od 

novih Kristusovih učencev, ste lahko prepričani, da njegova usta širijo laži, saj je pravi učenec tega Dela 

tisti, ki se ne hvali, ki tiho dela za slavo svojega Učitelja in resnično ljubi vse svoje bližnje. Moje dobre 

služabnike boste spoznali po njihovi ponižnosti. 

17 Kaj se bo nazadnje zgodilo tistim, ki ne bodo izvajali mojih naukov po zapovedih mojega zakona? 

- Morali se bodo očistiti in v novem poslanstvu popraviti vse svoje napake ter oprati vse madeže, dokler 

jim ne bo uspelo plevela, ki so ga gojili, spremeniti v pšenico. 

18 Množicam, ki v tem času poslušajo mojo besedo, pravim: Še naprej poslušajte moj nauk s 

spoštovanjem. Ne dovolite, da bi vam izginila iz spomina, ne da bi o njej prej razmislili. Ne poskušajte 

učiti, ko ste le slabotni otroci. Počakati morate, da postanete močni in usposobljeni učenci. Potem boste 

lahko videli, da bo vsako seme, ki ga boste posejali, vzklilo, raslo, cvetelo in obrodilo sadove. In rekel ti 

bom: sprejemam tvoj dar, sad semena, ki sem ti ga zaupal. 

19 Ne želim vas še soditi, saj bi v vas našel le malo prednosti, če bi to storil. Prihajam k vam kot Oče, 

da vam odpustim in vam ponudim še eno obdobje kot dragoceno priložnost, ki jo morate izkoristiti in za 

katero boste odgovorni pred menoj. 

20 Na ta dan milosti vam povem, da sem človeštvu dal spoznati in občutiti Marijino navzočnost in 

ljubezen, kajti v njej se bo v tem času uresničila "nova zaveza". Tudi Marija se vam je v svoji krotkosti in 

ponižnosti razodela. 

21 Oče je na to ljudstvo izlil svoje darove milosti, toda resnično vam pravim: tudi vi mi morate 

odgovarjati za navzočnost Božje Matere. 

22 Da, kličem vas na odgovornost, ker želim, da se v celoti zavedate, kaj sem vam dal. Toda v jedru 

tega poziva k odgovornosti je moje ljubeče usmiljenje. 

23 Svet trenutno ne pozna mojega dela in mojega oznanjevanja, ker ste se izogibali razglašanju teh 

naukov pred ljudmi. Toda nove generacije jih bodo spoznale in okrepile vaše vrste. Resnično, povem vam: 

Jezusovo in Marijino ime sta združena v delu odrešenja; in ker ljudje v tem času niso znali skleniti zaveze 

s svojim Gospodom, bo ime Matere simbol zveze in bratstva med ljudmi. 

24 Nasilje elementov bo glas, ki bo prebudil ljudi, ki trdovratno želijo živeti v temi, in ne jaz jim bom 

sodil. Zaradi svojih dejanj bodo padli v sodbo. 

25 Ljudje so si ustvarili svoje naloge, ki so bile prvotno hrupne, a so jih oskrunili s svojim grehom in 

oskrunili s svojimi znanostmi, mnoge od njih pa navdihujejo sebičnost, sovraštvo in aroganca. 

26 Poslušajte: V prvi dobi sem sklenil zavezo z Abrahamom in njegovimi potomci. To zavezo so 

otroci tega ljudstva pozabili. Z Mojzesom, ki je osvobodil Izrael iz suženjstva, sem sklenil zavezo. Toda 

sčasoma so ljudje spet pozabili na zavezo. 
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27 Na svet sem prišel v drugi dobi; svojo zavezo s človeštvom sem zapečatil s svojo krvjo in ta 

zaveza ljubezni je imela dovolj moči, da je moje otroke naučila poti, po kateri se lahko ljudje vseh časov 

znebijo vseh svojih grehov. V Jezusu sem namreč premagal smrt, zmagal nad temo, bolečino spremenil v 

božansko strast in dušam utrl pot k svetlobi. 

28 Danes ste slišali, da hočem z vami skleniti novo zavezo, ker vas ne najdem združene ne v sebi ne 

med seboj, zato je Moja volja, da v tej tretji dobi, v maternici šestega pečata, sklenete zavezo ljubezni in 

bratstva v meni. 

29 Vsi ste v šestem pečatu, ki je stopnja, poglavje knjige sedmih pečatov, katere vsebina je Božja 

modrost in popolnost duš. 

30 Prišle bodo nove generacije, ki bodo prepoznale delo tretjega obdobja, v katerem ste naredili prve 

korake. Nadaljevali bodo vaše delo, in ko se bodo različne rase in narodi končno vzljubili kot bratje in 

sestre, ko bodo ljudje premagali sovraštvo, se bo delo Svetega Duha utrdilo v srcih ljudi. 

31 Že v prvi dobi sem vas učil, da mi posvetite sedmi dan. Ker se je človek šest dni posvečal 

izpolnjevanju svojih posvetnih dolžnosti, je bilo prav, da je vsaj enega posvetil služenju svojemu 

Gospodu. Nisem ga prosil, naj mi posveti prvi dan, ampak zadnjega, da bi si na ta dan odpočil od dela in 

se posvetil duhovni kontemplaciji*, da bi dal svojemu duhu priložnost, da se približa Očetu in se z njim 

pogovarja v molitvi. 
* španski "meditaeiön" = meditacija, kontemplacija; tudi: razmislek, notranja kontemplacija, duhovna 

kontemplacija. 

32 Dan počitka je bil določen zato, da bi človek, ko bi pozabil na težak zemeljski boj - četudi le za 

kratek čas -, dal svoji vesti priložnost, da mu spregovori, ga spomni na Zakon, da bi se preizkušal, se kesal 

za svoje prestopke in v svojem srcu sprejel plemenite sklepe, da se bo pokesal. Šabat je bil dan, ki je bil 

nekoč namenjen počitku, molitvi in preučevanju zakona. Toda ljudje so pri sledenju tradiciji pozabili na 

bratska čustva do soljudi in duhovne dolžnosti, ki so jih imeli do svojih bližnjih. Časi so minevali, 

človeštvo se je duhovno razvijalo in Kristus je prišel, da bi vas naučil, da se morate tudi ob dnevih počitka 

ukvarjati z dobrodelnostjo in delati vsa dobra dela. 

33 Jezus vam je želel povedati, da čeprav je dan namenjen razmisleku in telesnemu počitku, morate 

razumeti, da ne dan ne ura ne moreta biti vnaprej določena za izpolnitev poslanstva Duha. 

34 Čeprav vam je Mojster govoril z največjo jasnostjo, so ljudje od tega odstopali in vsak je izbral 

dan, ki mu je najbolj ustrezal. Medtem ko so nekateri še naprej ohranjali soboto kot dan, posvečen počitku, 

so drugi za praznovanje bogoslužja izbrali nedeljo. 

35 Danes vam ponovno govorim in moja učenja vam prinašajo novo znanje. Preživeli ste veliko 

izkušenj in se razvili. Danes ni pomembno, kateri dan namenite počitku od zemeljskega dela, ampak 

vedite, da morate vse dni hoditi po poti, ki sem vam jo začrtal. Razumite, da ni določene ure za vašo 

molitev, saj je vsak čas dneva primeren za molitev in izvajanje mojega nauka za dobro vaših soljudi. 

36 Želim, da v vašem duhu vedno prebivajo svetloba, navdih in ljubezen, da sta um in srce ogledalo 

duha, da se v njem odražajo njegove vrline in se izražajo v veličastnih idejah, plemenitih mislih in čustvih. 

Takrat se boste zavedali popolne harmonije, ki obstaja med duhom in telesom, med duhovnim in 

človeškim, med zakoni in dolžnostmi duha ter zakoni in dolžnostmi sveta. Končno boste lahko spoznali, 

da ima celotno življenje s svojimi preizkušnjami in lekcijami en sam cilj: izpopolnitev duha, ki bo v 

Gospodovem kraljestvu doživel mir in resnično srečo. 

37 Včasih pomislite in si rečete: "Čemu je koristen ta obstoj, saj nam ne daje nič dobrega in od njega 

nimamo nobene koristi?" Če nekdo tako razmišlja, je to zato, ker preprečuje svetlobi, da bi sijala v 

njegovem umu. Življenje se mu zdi nesmiselno, ker ni mogel uresničiti vseh svojih želja, ker bi rad imel 

vse po svojih predstavah. Potem verjame, da je tudi on nekoristen, in to samo zato, ker ni razumel in dojel 

pomena moje besede. 

38 Duhovni del človeka še vedno miruje, zato je živel toliko nekoristnih življenj. 

39 Lahko bi vas prisilil in prisilil, da izpolnjujete moje zapovedi, vendar potem vaše zasluge ne bi bile 

resnične in vaš napredek ne bi bil pristen. Dopuščam, da vas življenje, v katerem si sami ustvarjate lekcije 

in preizkušnje, ne da bi se tega zavedali, nauči prave lekcije, ki je včasih boleča, odvisno od tega, kakšna 
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so bila vaša dela. Toda sredi preizkušnje vam moj Duh pošilja luč, ki doseže vašega duha - včasih na 

nežen način, včasih pa kot neizprosen sodnik, da se prebudite in slišite glas vesti, ki je moj lastni glas. 

40 Sprašujem vas: Ali želite biti koristni in čutiti, da je koristen tudi vaš obstoj? Potem se učite iz 

mojih besed - tistih, ki sem vam jih dal v preteklosti, in tistih, ki jih slišite danes, saj se obe dopolnjujeta. 

Toda ne mislite, da ste s tem, ko ponavljate moje stavke in življenjska pravila, že uresničili moj nauk. Ne, 

kdor ne zna ljubiti, ne bo mogel oznanjati božanskih besed in izpolnjevati tega, kar učijo. 

41 Ljubezen je izvor in razlog vašega obstoja, o ljudje. Kako bi lahko živeli brez tega darila? 

Verjemite mi, da je veliko ljudi, ki v sebi nosijo smrt, in drugih, ki so bolni samo zato, ker nikogar ne 

ljubijo. Zdravilni balzam, ki je rešil mnoge, je bila ljubezen, in božanski dar, ki dviguje k resničnemu 

življenju, odrešuje in povzdiguje, je prav tako ljubezen. 

42 Zato vam, otroci, ki ste slišali ta nauk, Učitelj pravi: od danes naprej začnite ljubiti. Naj bodo vsa 

vaša dela v odnosu do drugih prežeta s tem čustvom, ki naj se prelije tudi v besede in molitve, ki mi jih 

posvečate. 

43 Vedite, da beseda, v kateri ni ljubezni, nima ne življenja ne moči. Sprašujete me, kako lahko 

začnete ljubiti in kaj morate storiti, da se to čustvo prebudi v vaših srcih, jaz pa vam odgovarjam: Najprej 

morate razumeti, kako moliti. Molitev vas bo približala Učitelju in ta Učitelj sem jaz. 

44 V molitvi boste našli tolažbo, navdih in moč ter slastno zadovoljstvo, da lahko z Bogom govorite 

zaupno, brez prič ali posrednikov. Bog in vaš duh sta združena v tem sladkem trenutku zaupnosti, 

duhovnega dialoga in blagoslova. 

45 Pripravite se, učenci, saj se vam bom razodel. Vsi prinašate pred mene skrbi in težave, jaz pa vam 

pravim: Zakaj vas je strah? Ali niste občutili mojega pogleda, polnega usmiljenja, na vas? Ali vas moja 

navzočnost ne okrepi? Ne dajajte mi razloga, da ponovim svoje besede iz druge dobe in vam povem, da ste 

ljudje majhne vere, da mi ne zaupate, čeprav sem vam tako blizu in trdite, da me poznate. 

46 Kadarkoli me boste prosili in iskali, bom z vami. Moja beseda in zapovedi, ki sem vam jih dal v 

vseh časih, vam bodo po vaši vesti dajale moja navodila. Postanite bogati z močjo in opremo. Prinesite to 

besedo življenja povsod v srca, ki potrebujejo tolažbo in luč, saj sem vas poklical za sejalce duhovnih polj. 

47 Ker ste bogati z mojimi darovi milosti in ker je to, kar ste prejeli, neizčrpen zaklad naukov, morate 

to znanje z ljubeznijo posredovati naprej. Pojdite k drugim v stiski, k tistim, ki na zemlji ne uživajo dobre 

volje, ugleda ali spoštovanja. Poiščite sirote, vdove, neozdravljivo bolne in jim brez zadržkov pomagajte. 

Dajte jim duhovni balzam, ki se v izobilju dviga iz dna duše, in posvečajte več pozornosti njihovi duši kot 

telesu. 

48 Skupino delavcev sem oblikoval iz moških in žensk, saj ne zna razlagati mojega zakona samo 

moški. Ženska, obdarjena z lepimi in plemenitimi čustvi, je bila vedno sodelavka pri mojem odrešenjskem 

delu. Ob tem nanjo prenašam tudi odgovornost za dobro izpolnjevanje mojih navodil. Oba naj bdita nad 

tem delom, ki sem ti ga zaupal. 

49 Ljudje moji, s tem organom uma* sem za kratek čas z vami. Molili ste in v trenutku največjega 

vzpona ste v tišini svojih src slišali ljubeč pozdrav Učitelja, ki vam je rekel: "Mir z vami." Spoznali ste 

učinek, ki ga ima molitev, in doumeli, kakšno neizmerno moč ima, ko jo pošljete navzgor - tako za 

izpolnitev duhovne potrebe kot za rešitev materialne stiske. 
* To se nanaša na um, zlasti v smislu zmožnosti nosilca glasu, da govori. 

50 Spomnite se, da je bilo pogosto dovolj izgovoriti besedo "Oče", da se je vse vaše bitje zatreslo in 

da je vaše srce preplavila tolažba, ki jo daje njegova ljubezen. Vedi, da kadar me tvoje srce vneto kliče, 

tudi moj duh trepeta od veselja. 

51 Ko me kličeš "Oče", ko to ime izbruhne iz tebe, se tvoj glas sliši v nebesih in iz božanske modrosti 

izvabiš neko skrivnost. 

52 Naj me ne kličejo "oče" samo vaše ustnice, saj imate mnogi od vas navado to početi mehanično. 

Želim, da molitev "Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime" prihaja iz najčistejšega in 

najglobljega srca in da razmislite o vsakem stavku, da boste potem navdihnjeni in v popolnem občestvu z 

menoj. 

53 Naučil sem vas mogočne in popolne molitve, ki otroka resnično približa Očetu. Ko besedo "Oče" 

izgovarjate z gorečnostjo in spoštovanjem, z vzvišenostjo in ljubeznijo, z vero in upanjem, razdalje 
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izginejo, prostor izgine, saj v tem trenutku dialoga med duhom in duhom niti Bog ni daleč od vas niti vi 

niste daleč od njega. Tako molite in v svoje srce boste s polnimi dlanmi prejeli koristi moje ljubezni. 

54 Potem me boste videli s svojim duhovnim pogledom, ko vas bom vodil naprej kot pastir ovce. 

Videli boste božansko luč, ki bo osvetljevala vašo življenjsko pot, in slišali moj glas, ki vas bo nenehno 

spodbujal na vaši poti: "Bodite močni, ne ustavljajte se, vsak korak naprej vas bo približal vašemu Očetu." 

55 Na današnji dan sem vam, o učenci, še enkrat govoril o ljubezni in molitvi, da bi se naučili 

razumeti njuno milost in tudi njuno učinkovitost ter tako dosegli visoko nagrado, ki vam jo je obljubila 

moja očetovska ljubezen. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 167  
1 Iz mnogih src se k Bogu dviga vprašanje: "Gospod, ali bo bolečina, ki pesti ta svet, trajala večno?" 

Na to jim Mojster odgovori: "Ne, moji ljubljeni. 

Otroci, vaša bolečina bo izginila, ko boste našli pravo ljubezen." 

2 Čeprav se na zemlji veliko govori o ljubezni, je v resnici med vami ni. Nekateri se pretvarjajo, 

drugi jo zamenjujejo s sebičnim čustvom, tretji pa z nizkotno strastjo. V človeškem srcu vlada laž, vladajo 

laži, ljudje se pretvarjajo, da ljubijo, da so prijatelji, da so dobrodelni. Plevel je zrasel in se razširil 

vsepovsod in le ogenj bolečine ga bo lahko uničil. 

3 To je ogenj, ki ga bodo ljudje zanetili s svojimi vojnami idej, verovanj, filozofij in znanosti. To je 

vojna, ki se približuje z velikimi koraki. V tem ognju, ki ga podžigajo njihova lastna poželenja po moči, 

strasti in sovraštva, bodo našli svoje očiščenje. Tako so si želeli, tako so zahtevali. 

4 Kako naj bi se ljudje ljubili kot bratje in sestre, če še niso očistili svojih src? Na svetu je potreben 

velik obisk, da iz njega pridejo očiščeni, saj bolečina očiščuje. 

5 Prav tako vam povem: Ljudje morajo verjeti v ljudi, verjeti in zaupati drug v drugega, saj morate 

priti do prepričanja, da vsi na zemlji potrebujete drug drugega. 

6 Ne mislite, da mi je všeč, ko pravite, da verjamete vame, čeprav vem, da dvomite v ves svet. Od 

vas namreč pričakujem, da me ljubite z ljubeznijo, ki jo izkazujete svojemu bližnjemu, in da odpustite 

tistim, ki vas prizadenejo; da ljubeče pomagate najrevnejšim, najmanjšim in najšibkejšim, da brez 

razlikovanja ljubite svoje soljudi in da ste pri vseh svojih delih najbolj nesebični in resnicoljubni. 

7 Učite se od mene, saj v vas nikoli nisem dvomil, verjemite v svoje odrešenje in zaupajte, da se 

boste dvignili in dosegli pravo življenje. 

8 Čeprav je v delih ljudi veliko zunanje lažnosti, ni nikogar, v čigar notranjosti ne bi bilo delčka 

resnicoljubnosti. Ta del je iskra duhovne svetlobe, ki jo nosi v sebi, je moja božanska navzočnost, iskra 

Boga, ki ga notranje razsvetljuje. Naredil bom, da bo ta luč, ki je moja, zasijala v vsakem srcu in da se bo 

njen odsev pokazal v vsakem vašem delu. 

9 Hočem, da živite v resnici, za to pa je treba, da umre vse zlo. Vi, ki se zavedate ure, ki se 

približuje, že danes pazite in molite ter kot preroki oznanite to bitko svojim soljudem, da bi se pripravili in 

ne bi obupali v trenutkih grenkobe med prihajajočo bitko. 

10 Bodite prepričani, da bodo vsa "polja" obrodila sadove, ko bodo pripravljena. Moje seme je 

pripravljeno, da se spusti nanje: Vsak človek bo rastlina, ki bo cvetela in dajala sadove ljubezni ter tako 

izpolnila usodo vseh ustvarjenih stvari. 

11 V rastlinskem kraljestvu obstajajo parazitske rastline, ki so neuporabne; ne vzemite si jih za zgled. 

12 Ali veste, zakaj Oče od vas pričakuje samo sadove ljubezni? - Kajti seme življenja, ki sem ga 

položil v vsako bitje, je bilo prvobitno seme, ljubezen. 

13 Če se vam je včasih zdelo, da ste se posušili, kot se to dogaja pri rastlinah, če ste za kratek čas 

usahnili ali trpeli muke žeje, to ni bilo zato, ker vam je primanjkovalo vode moje milosti. Moj izvir 

ljubezni se je vedno izlival v vsakega duha in vsako srce kot poživljajoča voda. Toda te človeške rastline, 

obdarjene z duhom, imajo svobodno voljo in se zaradi slabe uporabe tega dragocenega daru oddaljujejo od 

božanske milosti, ki edina lahko reši in okrepi dušo. Kako zelo se razlikujete od rastlin na zemlji, ki na 

svojem mestu vedno ponižno sprejemajo, kar jim podari Božje usmiljenje! 

14 Vsi mislite, da ste v svojem življenju že ljubili, a povem vam: nekateri so resnično ljubili, drugi pa 

so strasti in sebičnost zamenjali za ljubezen. 

15 Po Jezusu sem vam dal popolna navodila. Razmislite o moji življenjski poti od rojstva do smrti, 

potem se vam bo ljubezen razodela na živ in popoln način. 

16 Ne prosim vas, da bi bili podobni Jezusu, kajti v njem je bilo nekaj, česar vi ne morete doseči: biti 

popoln kot človek, saj je bil tisti, ki je bil v njem, sam Bog v omejeni obliki. A še vedno vam svetujem, da 

ga posnemate. 

17 Moj večni zakon vam je vedno govoril o tej ljubezni. V prvih časih sem vam rekel: "Ljubi Boga z 

vsem svojim srcem in z vso svojo dušo" in "Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe". 
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18 Kasneje sem vam dal te navdihnjene besede: "Ljubite svoje brate in sestre, kakor je Oče ljubil 

vas"; "Ljubite drug drugega". 

19 V tem času sem vam razodel, da morate ljubiti Boga bolj kot vse ustvarjene stvari, da morate 

ljubiti Boga v vsem, kar obstaja, in vse, kar obstaja v Bogu. Da bi se še naprej udejstvovali v usmiljenju in 

milosti do soljudi, da bi lahko videli Očeta v vsej njegovi slavi, kajti usmiljenje je ljubezen. 

20 Človek me še nikoli ni mogel ljubiti z duhovnim čaščenjem, kot to počne danes, brez nepoštenosti. 

Poganski časi in časi nevernikov so zdaj oddaljeni. Malikovanje, ki se je ohranilo v vseh kultih in časih, je 

s svojo čutno prevaro in lažnim sijajem postalo utrujajoče za duše. 

21 Kmalu bodo prišle generacije, ki bodo uvedle duhovno čaščenje moje božanskosti na vseh koncih 

sveta. Ko bo ta oblika verske prakse končno vzpostavila kraljestvo miru in svetlobe med ljudmi, bo verski 

fanatizem med ljudmi izginil, saj v spiritualizaciji ni več prostora za strasti in nevednost. 

22 Ker je pred vami še dolga pot, se ne smete ustaviti in misliti, da ne boste nikoli dosegli cilja. 

Pojdite naprej, saj bo vaša duša kasneje jokala tudi zaradi izgubljenega trenutka. Kdo vam je rekel, da je 

cilj na tem svetu? Kdo vas je naučil, da je smrt konec in da lahko v tem trenutku dosežete moje kraljestvo? 

23 Smrt je kot kratek spanec, po katerem se bo duša v objemu moje svetlobe prebudila z novimi 

močmi, kot da se zanjo začenja nov dan. 

24 Smrt je ključ, ki vam odpira vrata ječe, v kateri ste bili, ko ste bili vezani na telesno materijo, 

hkrati pa je ključ, ki vam odpira vrata večnosti. 

25 Ta planet, ki so ga človeške nepopolnosti spremenile v dolino sprave, je bil za dušo ujetništvo in 

izgnanstvo. 

26 Resnično, povem vam: življenje na zemlji je le še ena stopnja na lestvi življenja. Zakaj ga ne 

vzamete tako, da bi lahko uporabili vse njegove lekcije? Razlog, zakaj se mnogi vedno znova vračajo k 

njej, je ta: Ker tega niso razumeli in niso imeli koristi od svojega prejšnjega življenja. 

27 V ljudeh jutrišnjega dne bo toliko duhovnosti in razumevanja razvoja, ki ga mora doseči njihova 

duša, da bodo - ko se bo začela njihova agonija in bodo le še korak oddaljeni od telesne smrti - oni sami in 

tisti, ki jim bodo v tej uri pomagali, na ta trenutek gledali kot na najlepši trenutek svojega zemeljskega 

življenja, ki bo kot vrhunec plodnega in koristnega življenja, in bodo lahko, tako kot njihov Mojster na 

križu, rekli: "Vse je izpolnjeno." 

28 Govorim vam z očetovskim tonom in preprostimi besedami. Pričakovali ste moje novo razodetje v 

tem času, polnem skrivnosti, in veliko je bilo vaše presenečenje, ko ste videli preprostost mojih naukov in 

ponižen način, na katerega vam govorim. 

29 Elija je prišel kot žarek svetlobe sredi nevihte, za njim pa njegove nevidne vojske, velike legije 

duhov svetlobe, ki mu sledijo kot ovce pastirju. Prebija pot množicam, podira trnjevo grmovje na desni in 

levi, da bi naredil prehod za tiste, ki mu sledijo, in zbira duše, ki prepoznavajo njegov glas kot glas 

pastirja, ki jih bo v tem času vodil k meni. 

30 Ste pozabili, da je bila Elijeva ovca tista, ki vam je pričevala o moji navzočnosti in vas povabila, 

da se združite v oviri in nato sledite pastirjevi poti? 

31 Odpravite se na pot, človeštvo, odkrijte pot, odkrijte smisel življenja! Združite se, ljudje z ljudmi, 

ljubite drug drugega! Kako tanka je pregrada, ki ločuje en dom od drugega, in kako oddaljeni so njegovi 

prebivalci drug od drugega! In na mejah vaših držav - koliko pogojev se tam zahteva, da bi tujca spustili 

skozi! In če to počnete celo med človeškimi brati, kaj ste storili s tistimi, ki so v drugem življenju? Med 

njimi in seboj ste spustili zaveso - če ne zaveso svoje pozabe, pa zaveso svoje nevednosti, ki je kot gosta 

megla. 

32 Ko gledam prebivalce tega sveta, vidim, da vsa ljudstva poznajo moje ime, da milijoni ljudi 

govorijo moje besede, toda resnično, povem vam, še vedno ne vidim ljubezni med ljudmi! 

33 Vse, kar vas učim v tem času in kar se dogaja v svetu, je razlaga in izpolnitev razodetja, ki sem ga 

dal človeštvu po svojem apostolu Janezu, ko sem ga v času, ko je živel na otoku Patmos, v duhu ponesel v 

nebeške višave, na božansko raven, v brezmejnost, da bi mu s pomočjo alegorij pokazal izvor in cilj, Alfa 

in Omega; in videl je dogodke, ki so se zgodili, ki se dogajajo in ki se še bodo. 

34 Takrat ni ničesar razumel, toda moj glas mu je rekel: "Zapiši, kaj boš videl in slišal," in tako je 

pisal. Janez je imel učence, ki so z ladjami prečkali morje in ga iskali v njegovem zatočišču. Ti možje so 
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ga, ki je bil Jezusov učenec, nestrpno spraševali, kakšen je bil Mojster, kakšne so bile njegove besede in 

čudeži; Janez, ki je svojega Mojstra posnemal v ljubezni in modrosti, jih je s svojimi besedami osupnil. 

Tudi ko se je bližala starost in je njegovo telo že upogibal čas, je imel še vedno dovolj moči, da je pričeval 

o svojem Učitelju in rekel učencem: "Ljubite se med seboj." Ko so tisti, ki so ga iskali, videli, da se bliža 

dan Janezovega odhoda, so ga v želji, da bi imeli vso modrost, ki jo je ta apostol zbral, prosili, naj jim 

razkrije vse, česar se je naučil od svojega učitelja, vendar so v odgovor slišali le stavek: "Ljubite drug 

drugega." 

35 Tisti, ki so spraševali s tolikšno vnemo in zanimanjem, so se počutili prevarane in so mislili, da je 

starost izbrisala Kristusove besede iz njegovega spomina. 

36 Povem vam, da Janez ni pozabil niti ene moje besede, ampak je iz vseh mojih naukov kot eno 

samo kvintesenco izrekel nauk, ki povzema celotno Postavo: Ljubite drug drugega. 

37 Kako je lahko učenje Učitelja, ki ga je tako zelo ljubil, izginilo iz spomina tega ljubljenega 

učenca? 

38 Ali veste, učenci tega časa, ali vam ne bom, ko bo prišlo leto 1950, zadnje leto mojega oznanila, 

namesto kakršnih koli navodil rekel le: "Ljubite se med seboj"? Vse na vaši življenjski poti vam govori o 

tej lekciji: drevo, ki razširi svoje listje, da bi vam dalo senco, cvet, ki spusti svoje cvetne liste, ko vdihnete 

njegov vonj, tako da njegova požrtvovalna smrt postane vaše zadovoljstvo. 

39 To je pot, zato sem vam rekel, da ljubite Boga v vsem ustvarjenem in vse stvarstvo v Bogu, kajti v 

vsem sem navzoč in v vsem vam govorim. 

40 Vidim, da so vsi ljudje bolni, tako telesno kot duševno. Ljudje, v katerih se še vedno sliši le 

nenehno lamentiranje vesti, poiščite me kot vir zdravja, saj imam balzam, ki zdravi vse bolezni. Da pa bi 

med vami razodel svojo moč, mi morate pokazati svoja srca brez madežev. 

41 Želite si, da bi na vaši življenjski poti pokazal svojo moč in svoja čudesa, in pripravljen sem vam 

to omogočiti. Zakladnica vašega Očeta čaka le na vašo opremo, da bi vas obdarila z zdravjem, močjo in 

svetlobo. 

42 Danes vas moja beseda neguje, seje in zaliva, in jutri, ko bo prišel pravi čas, bom prinesel žetev 

ljubezni, zlato pšenico svojih dežel. 

43 Ali se sprašujete, zakaj nenehno popravljam vaše napake in pomanjkljivosti? Jaz samo 

odstranjujem koprive in drug plevel, ki je zrasel v vaših srcih in zadušil vaša dobra čustva. 

44 Ta čas je namenjen čiščenju. Ne le ljudje, tudi duhovna bitja bodo morala oprati svoje madeže v 

kristalno čisti vodi moje sodbe, tudi duhovna bitja so podvržena temu očiščenju. 

45 Ko bodo ljudje osvobojeni vseh nečistoč, bodo začutili, da se zemlja približuje nebesom. Ta 

pristop se bo zgodil duhovno in vas napolnil z mirom, zaupanjem in znanjem. 

46 Učenci, če boste v prostem času začeli razumevati mojo Besedo, boste v njenem bistvu našli 

popoln razum in neskončno pravičnost. Moja beseda prebuja ljudi k vzvišenemu življenju, k srečnemu 

bivanju. Toda čeprav je bilo za vas potrebno, da sem govoril v tej obliki, da bi vas prebudil, so bili 

nekateri ljudje, ki niso potrebovali telesno slišne manifestacije duhovnega, da bi jih prebudil k izpolnitvi 

Mojega zakona. 

47 Intuitivni spiritualisti, navdihnjeni, sanjači me nosijo v svojih srcih, tudi če niso slišali besede, ki 

ste jo do zdaj prejeli. Že dolgo so v duhovnem dialogu s svojim Mojstrom. 

48 Srečali jih boste na poti in presenečeni boste nad njihovim poznavanjem mojega dela. Tudi oni 

bodo ob srečanju z vami navdušeni, ko bodo ob vašem pričevanju in razlagah videli, da se njihove ideje in 

dejanja potrjujejo. Vendar pa v vaših idejah, načinih delovanja, verovanju ali življenju ne smejo odkriti 

ničesar, kar bi zanikalo duhovnost mojega nauka, saj se bodo potem z razočaranjem v srcu odvrnili od 

vaše poti. Pazite in molite, učenci, da boste razumeli moj nauk in ga uporabljali v svojem življenju z enako 

čistostjo, s kakršno ste ga prejeli. Potem bo v vaših srcih veliko veselje, ko boste srečali tiste, ki sem jih 

imenoval intuitivni spiritualisti. Skupaj boste v svetu oblikovali močno skupnost, ki bo s svojo molitvijo, 

gorečnostjo v zakonu, preprostostjo v življenju in ljubeznijo do bližnjega učila človeštvo resničnega 

čaščenja Boga in mu pokazala pot dobre volje za življenje v miru na zemlji. 
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49 V ponižnosti svoje molitve mi pravite: "Gospod, če si najvišji Stvarnik in tudi naš Oče, stori z 

nami, kar ti je všeč. Če je Tvoja volja, da bolečina izčrpava naša srca, stori nam, kar je Tvoja volja 

predvidela. Če želiš, da se očistimo, preden nam zaupaš neko nalogo, naj se to zgodi, kot si določil." 

50 Le redki so tisti, ki mi govorijo na tak način, vendar jih uporabljam, da vam dam zgled, kakšna naj 

bi bila vaša pripravljenost in pokorščina Očetovim navodilom. Vendar vam dajem vsa svoja navodila, da 

bi postali enako ponižni in poslušni. 

51 Včasih se vam bo zdelo, da je moja beseda polna sodbe, in dotaknila se bo občutljivosti tistih, ki jo 

bodo slišali. Toda vedno bo prežeta z božanskim bistvom, veliko nežnostjo in neskončnim usmiljenjem, 

zaradi česar jo boste vedno poslušali z veseljem in zanimanjem. 

52 Če bi vas moja beseda preplavila, je ne bi mogli razumeti. Vendar želim, da razmišljate o 

božanskih naukih, ki vas učim, kajti kdor se uči, se navdihuje, in kdor se navdihuje z božansko ljubeznijo, 

je že moj učenec. 

53 O spiritualistični učenci, ne bojte se izpolnitve svoje naloge, saj je ni težko uresničiti. Z modrostjo 

vas vodim po poti, da se ne spotaknete in da nihče ne zablodi. Toda ne mislite, da je posejana z rožami, 

ker vam pripravljam pot - ne, na njej boste našli trnjeve grmovje in preizkušnje. 

54 Pravim vam: Kdor mi želi slediti ali me najti, mora dati prednost poti žrtvovanja in odrekanja pred 

potjo nezdravih užitkov in nizkih strasti. Kajti na prvi poti boste lahko našli užitke, ki vam bodo dali mojo 

moč in spodbudo, na drugi pa zelo boleče padce. Mojo božansko sled, mojo sled ljubezni, boste vedno 

našli na poti samopremagovanja, žrtvovanja, ljubezni in ponižnosti. 

55 Ljudje so kot otroci, ki ne razmišljajo o posledicah svojih dejanj, zato ne razumejo, da je ovira, na 

katero naletijo na svoji poti, le ovira, ki jo je postavil Mojster, da bi ustavil njihovo nesmiselno pot ali jim 

prihranil napačno odločitev. 

56 Želim, da se zdaj obnašate kot odrasli, da razmislite o svojih delih, o svojih dejanjih in da 

pretehtate svoje besede. To je način, kako v vaše življenje vnesti modrost in pravičnost. Poleg tega bi 

morali razmišljati o tem, da je življenje ogromna in stalna preizkušnja za duha. 

57 Na moji poti se nihče ne pogubi, in čeprav se kdaj zgodi, da se človek pod težo križa zgrudi, ga 

višja sila spet dvigne in ga opogumi. Ta moč prihaja iz vere. 

58 Blagoslovljeni učenci, po resnici vam povem, da če bi to ljudstvo sledilo mojemu nauku, bi veselo 

oznanilo moje besede že doseglo mnoga srca. Z zgledom del v vašem življenju bi lahko dali največje 

pričevanje o resničnosti mojega nauka. 

59 Naj nihče ne verjame, da je prisotnim namenjeno vse. Ne, ljudje, vsaka generacija ima nalogo, da 

opravi del mojega dela. 

60 Naredite iz svojih src posodo in poskrbite, da se bo njegova ljubezen ob pravem času prelila v srca 

vaših soljudi. Vendar ne ustvarjajte ovir, ki bi zavlačevale ali preprečevale širjenje mojega nauka, saj bi jih 

morali z veliko telesno ali duševno bolečino ponovno odstraniti. 

61 Naj vaši soljudje občutijo vse, kar vsebuje moje delo odrešenja in dobrote. Povem vam, da bodo 

vsi, ki jim boste dali čutiti božanski vpliv, ki izhaja iz njega, blagoslovili mojo besedo. 

62 Dal vam bom, da boste svojim soljudem storili to, kar sem storil vam, kajti če je moja beseda 

delala čudeže, jo tudi vi nosite v svojih srcih in prav to besedo boste posredovali svojim soljudem. 

63 Kakor sem vas ozdravil na duši in telesu, vam povrnil mir ali povzročil, da se je v vaših srcih 

rodila vera in vas rešila pred pogubo, tako storite tudi vi vsem, ki to potrebujejo. Vendar vas moram 

opozoriti, da moja beseda dela te čudeže le, če jo prej resnično začutite v svojem srcu, kakor jo čuti vaš 

Oče, ko vam jo daje. 

64 Če želite spoznati spodbudni učinek in moč moje besede, jo uporabljajte in pogosto boste 

presenečeni. Če pa ga hranite le v svojem srcu, da bi ga uživali sami, boste podobni bogatemu skopuhu, ki 

ne ve, kaj ima, niti ne pozna vrednosti svojega premoženja, saj je njegov zaklad mrtvo bogastvo. 

65 Naučite se loviti srca, zdraviti bolnike in voditi duše v nevihtah tega življenja. Oduhovite se in v 

tem boste našli moč, ki vam bo omogočila, da mirno in samozavestno preživite preizkušnje. Ta duhovnost 

se bo odražala v vašem materialnem življenju in bo hrana, zdravilni balzam in bakla, ki osvetljuje vašo 

pot. 
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66 Zgodilo se bo, da bo kruha na mizi vašega doma premalo, ne da bi vaše telo začutilo lakoto in da 

bi se vaša moč zmanjšala. Prišli bodo dnevi bolečine in trpljenja, ko bodo kuge opustošile mesta, in tam, 

kjer ni zdravnika in se ni mogoče zanesti na zdravila, se bo pokazal moj nevidni balzam, ki se bo spustil v 

trenutku molitve mojih otrok. Vendar si morate pridobiti zasluge, preden se približajo dnevi opustošenja, 

tako da boste lahko, namesto da bi se ukvarjali z lastno bolečino, olajšali bolečino svojih soljudi. 

67 Prižgite svetilke vere v srcih svojih soljudi, naučite jih s spoštovanjem izgovarjati moje ime, ceniti 

moj nauk in moliti z duhom. Ne pozabite, da človek ne živi samo od kruha, ampak tudi od vsake besede, 

ki prihaja od Gospoda. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 168  
1 Pridite in pogasite žejo v moji ljubezni, otresite se utrujenosti, popotniki. V svoji Besedi vam 

prinašam dar, ki je lekcija za vas. Tudi če ste prišli k meni brez zaslug, vam z veseljem zaupam naloge v 

svojem delu, da se boste počutili kot Gospodovi otroci ter bratje in sestre vseh ljudi. 

2 Vaši darovi, ki so prirojene lastnosti duha, se bodo razkrili na način, ki ga to človeštvo ne pozna, in 

nihče vam ne bo mogel reči, da ste jih ukradli ali si jih prilastili. Pozneje bodo ti ljudje veljali za 

predhodnike časa duhovnosti. 

3 Na pomoč vam je bila poslana legija duhovnih bitij, da bi se lahko združili v tej misiji. Ta bitja vas 

bodo spodbujala, navdihovala in obnavljala, ko se boste spotaknili, in ko bodo vašo pot ovirala bitja teme, 

vam bodo pokazala pot do svetlobe, ki jih bo razsvetlila in osvobodila njihove zmede. Svetloba vaših 

angelov varuhov vas bo razsvetljevala, da boste lahko prepoznali pot in odkrili pasti. 

4 Učite se in razumite moje nauke, da jih boste lahko uresničili brez madeža, saj vas potem nihče ne 

bo zmedel z lažnimi nauki, ki jih je vzel iz duhovnega, da bi ustvaril znanosti, doktrine in filozofije. Bili 

boste med izobraženimi ljudmi, zaslišani in postavljeni na preizkušnjo, vendar ne boste izgubili poguma, 

ker boste čutili, da je z vami moja skrbna ljubezen. Razumite, da morate skrbno varovati dragulj, ki sem ga 

položil v vašega duha, in ga ne smete mešati z nekoristnim znanjem ali ga prodajati za materialno korist. 

5 Bliža se čas, ko bo vsako oko pripravljeno gledati mojo navzočnost. Potem se boste odpravili kot 

moji glasniki in pričali o tem, kako se vam razodevam, da bi vsako dušo prebudili iz letargije. Vi boste 

preroki, ki bodo svetu oznanjali obiske, ki morajo priti, in obdobje, ki bo sledilo tem dogodkom. 

6 Ali vidite, kako današnji ljudje sebično težijo k zadovoljstvu, ki jim ga prinaša človeško življenje, 

ne da bi skrbeli za prihodnost svoje duše? Resnično, povem vam, na dnu potrebujejo mojo ljubezen in 

hrana, ki jih že tako dolgo čaka na moji mizi, bo še vedno hrana tistih, ki so jih prej gledali ravnodušno. 

7 Vztrajajte do konca, učenci, ne bodite žalostni, ko pridete k meni in vas bodo vaši soljudje 

prezirali. Nagradil bom tvojo vero in ti zagotovil pravico, tako da bo na koncu tvoj obraz razsvetljen z 

nasmehom zmage. Luč bo zasijala, tema se bo umaknila in začela se bo obnova, tako da bo na temeljih 

miru in pravičnosti zrasel tempelj, v katerem bo človeštvo počastilo svojega Stvarnika z življenjem, ki bo 

kult ljubezni, duhovnosti in spoštovanja zakonov, ki jih je Oče postavil za svoje otroke. 

8 Luč mojega Duha je z vami. Ne vidite ga s fizičnimi očmi, vendar ga čutite, kako sije v vašem 

umu. 

9 Očetov duh je neviden, vendar se kaže v neskončnem številu oblik. Celotno vesolje je le 

materialna manifestacija božanskega. Vse, kar je ustvarjeno, je odsev resnice. 

10 Obstoj duhovnih bitij, ki so otroci moje božanskosti, sem glede na kraj, ki ga naseljujejo, obkrožil 

z vrsto življenjskih oblik, v katere sem položil modrost, lepoto, vitalnost in dobro voljo, da bi vsakemu od 

teh domov dal najvidnejši dokaz svojega obstoja in predstavo o svoji moči. Opozarjam vas, da je smisel 

življenja ljubiti, spoznavati in posedovati resnico. 

11 Pravim vam: Kdor ne ljubi, kdor ne izkazuje svoje ljubezni v najvišji obliki in s popolno 

iskrenostjo, ne bo imel pravega znanja in bo imel zelo malo. Po drugi strani pa bo tisti, ki ljubi z vso svojo 

dušo in vsemi močmi, ki so mu dane, v sebi nosil luč modrosti in čutil, da je v resnici lastnik vsega, kar ga 

obdaja; kajti kar je Očetova last, je tudi last njegovih otrok. 

12 Zdaj vam razlagam, kaj sem vam povedal v Drugem času in česa niste razumeli, ter vam na najbolj 

jasen način, glede na vaš sedanji duhovni razvoj, razkrivam, česar vam takrat nisem sporočil. 

13 Ob neki priložnosti sem rekel množicam: "Še veliko stvari vam moram povedati, vendar jih zdaj 

ne povem, ker jih ne bi razumeli." Zdaj, ko se moj glas na novo sliši v svetu, vam pravim: To je čas, ko 

lahko razumete, kaj sem takrat zamolčal. Poslušajte in razmislite o tem. 

14 Oče je Stvarnik, izvir vse resnice in življenja. Da pa bi lahko uživali v njegovem delu, so morala 

obstajati bitja, ki so imela duha, ki bi morala z njim uživati vse, kar izvira iz njegovega božanskega 

usmiljenja; poleg tega bi morala v celoti poznati njegov obstoj in sprejeti ljubezen svojega Očeta ter ga 

tudi znati ljubiti. 

15 Pojasnil sem vam že, kaj je bil vzrok, ki je človeštvo oddaljil od izpolnjevanja zakona ljubezni, ki 

sem mu ga postavil, čeprav je človek (notranje) razsvetljen z lučjo svoje vesti. Povedal sem vam tudi, da je 
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Oče zaradi tega odklona, ki je povzročil toliko človeških napak in grehov, poslal na svet svojo Besedo, da 

bi vam dal največji dokaz svoje neskončne ljubezni, ko je postal človek in vam pokazal pot, ki vam bo 

omogočila doseči odrešitev. 

16 Danes, mnogo stoletij stran od tega dogodka, vam povem, da čeprav sem prelil svojo kri za vse 

človeštvo, so le tisti, ki so hodili po poti, ki vas jo je učil Jezus, lahko dosegli odrešenje svojih duš, 

medtem ko vsi tisti, ki so ostali v nevednosti, fanatizmu, zmotah ali grehu, še niso odrešeni. 

17 Povem vam: tudi če bi tisočkrat postal človek in tisočkrat umrl na križu, dokler se ljudje ne 

dvignejo, da bi mi sledili, ne bodo dosegli odrešitve svojih duš. Ne bo te odrešil moj križ, ampak tvoj. 

Svojo sem nosil na ramenih in umrl kot človek ter bil od tistega trenutka v Očetovem naročju. Sledite mi v 

krotkosti in ljubezni ter svoj križ nosite na svojih ramenih z resnično ponižnostjo, dokler ne dosežete 

končnega cilja svojega poslanstva, potem pa boste tudi vi s svojim Očetom. 

18 Mnogi si prizadevajo spoznati Boga, vendar te želje niso uresničili, ker me niso iskali tam, kjer 

dejansko prebivam - v duhu. Da bi me spoznali, morajo najprej spoznati sebe. 

19 Danes sem z vsemi svojimi otroki. Nekaterim bom pomagal nositi njihov križ, da se bodo kmalu 

povzpeli na goro, na vrhu katere jih pričakuje njihov Oče. Drugim bom odprl oči ter jim dal jasnost in 

sposobnost videnja, da me bodo lahko videli, tretje pa bom naučil, kako se potopiti v svojo notranjost, da 

bodo v najbolj vzvišenem delu svojega bitja odkrili dediščino, o kateri se jim prej niti sanjalo ni, da bi jo 

lahko imeli. Takrat se bodo mnoge idealistične želje uresničile in harmonija bo sijala v vseh, ki so dobre 

volje. Božanska svetloba bo v celoti zavzela tiste duše, ki se ne bodo upirale spoznavanju resnice. 

20 Ne čudite se, da sem vam rekel, da vas mora odrešiti vaš križ, kajti s tem sem vam hotel povedati, 

da sem po svojem božanskem zgledu v vsakem srcu pustil Odrešenika, ki bo usmerjal vaše korake in vas 

nazadnje odrešil. 

21 Prisluhnite mojemu glasu v svoji vesti in mi povejte, ali ni bila moja beseda v njej zaznavna ves 

čas vašega življenja in ali se ta vpliv ne pokaže najmočneje v trenutkih, ko vas doleti preizkušnja. 

22 Kršil bi pravičnost in popolnost, če bi vas oskrunjene sprejel v svoje kraljestvo, ne da bi bil vaš 

duh očiščen z vašo pokoro. Kakšne zasluge bi imeli, če bi prejeli ves blagoslov samo zaradi moje 

žrtvovane smrti? 

23 To vam govorim zato, da bi vas spodbudil k razmišljanju, vas pretresel iz letargije in vas povabil, 

da pridete k meni, zato vas nenehno kličem. 

24 Pridite, izvoljeno ljudstvo, in si odpočijte od svojega dela, saj vam danes kot vedno ponujam svojo 

ljubezen. Odprite svoja srca in mi dovolite, da ozdravim rano, zaradi katere ste tako dolgo trpeli, ne da bi 

to opazili vaši soljudje. Zakaj se bojiš prihodnosti, ko pa veš, da sem ti blizu? Gledam v vas in vem, da ste 

v preizkušnjah še vedno šibki in strahoma kličete Elija in mene, Mojstra, ker čutite, da propadate. Toda 

povem vam, da vas ne bom pustil, da je Elija močna palica, ki vas podpira, da sem vsakemu od svojih 

otrok namenil pravično usodo in da bodo preizkušnje oblikovale vašo dušo in jo približale meni. 

25 Presegam čas in vam dajem ta zaklad, da bi ga lahko uporabili za svoj duhovni razvoj navzgor. Jaz 

sem vaš Učitelj, ki vas uči vse življenje. Človekova usoda ni trpeti. Nisem vas poslal, da bi trpeli, ampak 

da bi vas izpopolnil, da bi prišli k meni. Vedno sem vam sporočil svojo voljo. V tretjem obdobju vas zdaj 

učim, kot sem vam obljubil. 

26 Prišli ste iz različnih krajev na zemlji, da bi slišali mojo besedo, in premagali ste nasprotovanja na 

svoji poti. Vaša ljubezen je bila večja od ovir, na katere ste naleteli na svoji poti, in uspeli ste v svojih 

prizadevanjih. Danes se mi zahvaljujete za vse, kar sem vam podaril, in v moji ljubezni se počutite varne. 

27 Spodbudil sem vas, ker ste verjeli in ostali neomajni pri mojem učenju. Spoznali ste, da vam svet 

ne more dati miru, zato ste se od njega odvrnili in ta čas posvetili študiju moje Besede. 

28 Začutite moj mir in svežino drevesa. Ta hiša ni drevo, o katerem vam govorim, ampak moj Duh, 

poln usmiljenja in ljubezni do vseh mojih otrok. Kako pogosto jokate ob misli, da so mnogi, ki so lačni in 

žejni tega usmiljenja, in bolečina zaradi tega napolnjuje vaše srce. Jaz pa vam pravim: Če želite, da moja 

beseda doseže vse vaše soljudi, se pripravite in bodite ambasadorji dobre volje. Povem vam: vsi bodo 

rešeni, nobena duša ne bo izgubljena in vsi - nekateri na tem svetu, drugi na drugih ravneh življenja - me 

bodo ljubili in priznavali. 
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29 Zaradi neposlušnosti sveta je moj duh žalosten. Celo ljudje, ki so me slišali, omahujejo in ne želim, 

da bi temu času blagoslovov sledil čas bolečine. 

30 Če po tem, ko sem vam govoril, iščete navodila v izbranem jeziku za svoje veselje in prezirate 

mojo besedo, ker je preprosta, je to zato, ker je niste razumeli, ker niste razumeli navodil, ki vas učijo 

vsega, kar potrebujete za življenje po mojih zakonih, in vam odkrivajo skrivnosti, ki jih človek ni mogel 

razvozlati. 

31 Čutili ste dolžnost, da molite in pomagate ne le svojim zemeljskim bratom in sestram, ampak tudi 

tistim, ki že živijo v drugih regijah, in vaša ljubezen jih je dosegla. Ne veste, koliko tolažbe so ta 

pozabljena bitja prejela s tem. Po vaši ljubezni in priprošnji so v tem času prepoznali moje delavce. 

32 Nisem prišel, da bi svet presenetil z novimi nauki. Vse, kar vas učim, sem vam napovedal že od 

začetka časov. Pripravil sem vas, da boste sprejeli mojo besedo, ki vam jo prenašam prek glasnikov in 

pozneje iz duha v duh. Šele takrat me boste resnično prepoznali, ko boste združeni z menoj prejeli bistvo 

tega sadu življenja. Tisti, ki so to razodetje ocenili kot nepopolno, bodo vedeli, da je bil to prvi korak v 

Očetovem pogovoru z njegovimi otroki, in ga bodo videli kot pravilnega in popolnega. 

33 Zahvalite se mi in svoji materi za koristi, ki vam jih je izkazala. Je vaša vodnica, pomočnica 

devicam, vzgojiteljica otroških src in spodbuda moškim v njihovem boju za obstoj. 

34 Odprite svoje srce in mi dovolite, da sem v njem. Sledite mi po moji poti, ki je globoko vtisnjena, 

tako da se z nje ne boste nikoli oddaljili. Želim, da tudi ti pustiš globoko sled svojih korakov. Z vsake 

točke, kjer ste, boste lahko prepoznali vrh gore kot cilj svoje usode. Obrnite pogled navzgor, da ga boste 

videli in ne boste skrenili s poti. 

35 Trenutno vam v puščavi dajem kruh, ki sem vam ga obljubil v preteklih časih. Končno ste prišli do 

drevesa, ki ste ga iskali. Drevo sem jaz, ki sem vas pričakal, da bi vam dal senco in vam ponudil svoje 

sadove. Oči vašega duha so se odprle, zdaj vidite čudeže in resnice. Blagor vam, ki med uživanjem tega 

kruha mislite na tiste, ki ga še niso uživali. Molite zanje, a ne bodite žalostni, kajti Elijeva roka bo tudi njih 

prijela in jih nosila na svojih ramenih kot ovce. Tu so moje roke, ki so kot zibelka, v kateri bo vaša duša 

rasla s pomočjo mojih nasvetov in skrbi Marije, vaše nebeške matere. 

36 Vaše srce mora biti občutljivo in v vašo dušo mora vstopiti ljubeča nežnost, da boste lahko opravili 

nalogo, ki sem vam jo dodelil. Ne pozabite, da ta naloga ni omejena le na to, da prinašate tolažbo tistim, ki 

trpijo na zemlji, ampak da morate z molitvijo prodreti tudi v nevidno območje, v onstranstvo, kjer prav 

tako vladajo bolečina, nesreča in zmeda, da bi lahko dali nekaj sočutja in ljubezni tistim, ki tvorijo velike 

množice ljudi v stiski in ki od vas v svoji spravi pričakujejo tako veliko. Občuti jih okoli sebe, ko moliš 

zanje, naredi njihovo bolečino svojo, ljubi jih brez zadržkov, brez odpora, saj so tudi kot umazani še vedno 

moji otroci in še vedno tvoji bratje in sestre. 

37 V tem času se bodo razvili vaši duhovni darovi in sposobnosti. Svetloba šestega pečata osvetljuje 

vas, svetloba sedmega pečata pa bo ob koncu vašega razvoja osvetlila vso Zemljo. 

38 Od enega razodetja do drugega sem vedno pustil preteči določen čas. Ne morete reči, da vas je 

Moje razodetje v tej dobi presenetilo ali da ga niste sposobni razumeti. Vidite, zdaj vas usposabljam in 

vam govorim prek človeškega organa razumevanja; pozneje si boste morali prizadevati za dialog z mojim 

Duhom prek svojega. Takrat bo čas mojih novih in velikih čudežev. Zakaj vam govorim na ta način? - Ker 

želim, da se navadite na misel, da te besede ne boste več slišali in da se boste morali poduhoviti, da bi bili 

močni. Te manifestacije nosilcev glasu se bodo končale in takrat bo med mojim ljudstvom nastopilo 

žalovanje, pri čemer bodo tisti, ki so najbolj dvomili in prizadeli nosilca glasu, potočili največ solz. 

39 Takrat me boste bolje spoznali; takrat boste razumeli, da sem vas postavil na začetek poti in da 

sem uporabil človeškega posrednika, da bi izrazil svojo voljo kot še eno stopnjo na lestvi vašega 

duhovnega razvoja. Želel sem, da bi bil Marijin glas v tej obliki prav tako slišen, da bi lahko slišali njen 

milostni glas in še naprej ostali Marijino ljudstvo, ki ji ne ponuja cvetov z vrtov, ki jih obdeluje na zemlji, 

ampak zna na travnikih in vrtovih src in duš nabirati dišeče cvetove, ki jih krepost vzgaja, da bi jih 

posvetila njej. Noben vonj ni boljši od tistega, ki izhaja iz srca, saj bo dosegel srce vaše Matere. Marija je 

svetilnik materinske svetlobe. Blagor tistemu, ki nikoli ne izgubi upanja, da se bo zasidral, ko ga bo 

osvetlil ta rešilni svetilnik. 

40 Pridite, ljubljeni učenci, in sprejmite duhovni krst. V duhu ste se počutili mrtvi, a ste bili obujeni. 



U 168 

146 

41 Veliko sem vam govoril o darovih Duha, saj je zdaj čas, da spoznate, kdo ste, po kaj ste prišli sem 

in kakšna prihodnost vas čaka. 

42 To spoznanje je razsvetlilo tvoj um; kajti četudi tvoj spomin ne more ohraniti vseh mojih besed, 

tvoj duh ohrani njihovo bistvo, in ko pride čas, se jih spomni z enako jasnostjo, s kakršno so bile slišane. 

Zato ste odgovorni za vse, kar vam sporočim. 

43 Včasih misliš, da nimaš ničesar od mojih naukov, in jih hraniš v spominu, zaradi česar se tvoje 

srce počuti prešibko, da bi se lahko borilo. Toda mojster vas sprašuje: Kakšen je sad semena, ki sem ga 

posadil v vas? - Vsa dela, ki jih opravljate po mojem nauku, sreča, ki jo čutite, ko veste, da se vas je 

dotaknila moja milost, in vztrajnost v boju tistih, ki širijo luč resnice povsod. 

44 Želim, da delate tako, da bo moja beseda cvetela in obrodila sadove v vseh. 

45 Tega od vas ne pričakujem le jaz. Na zemlji je veliko ljudi, ki čakajo na ponovno pojavitev mojih 

poslancev in apostolov, pa tudi v duhovni dolini so bitja, ki nestrpno čakajo na vašo uresničitev mojega 

zakona. Duhovni svet namreč išče občestvo in harmonijo z materialnim svetom: nekaterim daje čutiti 

naklonjenost, drugim bolečino, mnogim pa prižiga luč vesti. 

46 Blizu so vam in vaša vera bo povzročila, da bo več svetlobe v tistih, ki jo potrebujejo, in več 

veselja v tistih, ki vas ljubijo. 

47 Pravi spiritualist bo vsak dan molil za trpeče duše na onem svetu. 

48 Namen mojega poučevanja je razsvetliti človeški um. Toda ne čudite se načinu, na katerega sem 

prišel k vam v tem času; ne pustite se zmesti in se ne navadite nanj. Ko se moja božanska svetloba sreča z 

umskim organom človeškega bitja, ki mi služi kot glasnik, se zgosti v vibracije, ki se spremenijo v besede 

modrosti in ljubezni. Koliko stopnic nebeške lestve mora moj duh spustiti, da te doseže v tej obliki! Prav 

tako moram k vam poslati svoja duhovna bitja svetlobe, da vam bodo lahko dodatno razložila moje nauke. 

49 Nosilca glasu ne sodite preveč strogo, saj je vsak človek zmotljiv in daleč od popolnosti. Če pa 

želite presoditi pomen ali bistvo besede, ki prihaja iz njegovih ust, to storite, saj boste tam našli mojo 

navzočnost, mojo popolnost. 

50 Bistvo, okus ali vsebina te besede je enaka besedi, ki vam jo je dal Jezus v drugi dobi. Oblika se 

lahko spreminja glede na pripravo in navdih nosilca glasu, ne pa bistvo. 

51 Človekov um je omejen in sega le do določene točke. Do takrat mora moja Božanskost iz ljubezni 

priti k vam, da bi vzpostavila povezavo med človekom in Bogom. 

52 Ta čas je moral priti, saj duhovni razvoj ne miruje, še manj pa Mojster v svojih naukih. Zato od 

svojih služabnikov zahtevam prenovo in čistost, kajti če možgani tistih, po katerih vam govorim, ne bi bili 

čisti, bi bilo oznanjevanje nepopolno. 

53 Zavrnite vsako nepopolnost, da ne boste postali žrtev dvomov ali napak. Kajti moji učenci bodo 

jasno videli to, kar ostali vidijo le na zakrit način. 

54 Moja ljubeča beseda je ključ, ki odpira vaša srca. Tvojo dušo sem poslal na zemljo - ne zato, da bi 

pretrpela kazen, ampak da bi izpolnila zadoščenje. Toda to odpuščanje ne bo boleče, če boste vzeli križ 

ljubezni do bližnjega in se skupaj z njim povzpeli na vrh, kjer vas pričakuje Očetova ljubezen. Če se bojite 

prekletstva ali kazni večnega ognja zaradi svojih prestopkov, ste v zmoti. Medtem ko ste pričakovali, da 

boste trpeli le grenkobo pokore, sem vas poslal v svet, da bi vam omogočil slišati mojo besedo in vas tako 

naredil za ribiče duš. Kako spremenjene se bodo vaše duše vrnile v onstranstvo od zadnjega časa! Prišli so 

skrušeni, prestrašeni, brez zaslug. Zdaj se lahko vrnejo nasmejani in njihov notranji vzpon jih bo pripeljal 

v svetlobo mojega kraljestva. Kdo bi si upal zamenjati ta križ ljubezni za težko breme bolečine, ki ga 

prinaša neposlušnost? Kolikim sem zaupal vodstveno službo, da bi zbrali sadove, ki jih v drugih življenjih 

niso poželi! Ali lahko kdo od njih trdi, da je ta položaj pridobil po svojih zaslugah? Ta naloga je tako 

občutljiva in zahtevna, da jo lahko podeli le moja ljubezen. 

55 Izkoristite ta čas, kot da je to zadnja priložnost, da pridete k meni, da se boste lahko potrudili pri 

izpolnjevanju svojega poslanstva. Delajte nesebično, ne da bi pričakovali nagrado za svoje služenje 

človeštvu na tem svetu, saj bi bilo za vašo dušo žalostno, če bi po delu prišla pred svojega Očeta in 

ugotovila, da je bilo njeno delo brezplodno. 

56 Prepričajte se, da so vaša dela vredna zgleda za druge. Takrat vas bodo upravičeno primerjali s 

čistim ogledalom, v katerem se lahko vaši soljudje pogledajo, da bi lahko popravili svoje napake. Vaša 
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duša je svoj zemeljski obstoj v drugih življenjih že posvetila uživanju zemeljskih užitkov. Zdaj del svojega 

časa namenite izpolnjevanju svojih duhovnih dolžnosti. Tako se bo vaša duša povzdignila, ne da bi vam 

bilo treba opustiti človeške dolžnosti. 

57 Kdo ste bili pred tem življenjem? Kdo ste zdaj in kdo boste v prihodnosti? To so skrivnosti, na 

katere zna odgovoriti le božanski sodnik. Zaenkrat bo dovolj, da razumete pravi pomen zakona 

reinkarnacije, ki sem vam ga razkril kot višjo resnico. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 169  
1 Moj pogled prodre v tvoje srce. Naj bo v vas kot pšenica na rodovitni zemlji. Če bi vas v tem 

trenutku sodil, bi vam rekel, da je vaše orodje za obdelovanje polj zaradi nedejavnosti zarjavelo, da orožje 

leži zapuščeno, da ste skrili seme in posušili izvire žive vode. 

2 Danes pa želim sprejeti le vaše žalosti. Pritožujete se in trpite ter vse svoje bolečine pripisujete 

moji pravičnosti in se ne zavedate, da ste sami odgovorni za svoje spotikanje. Namesto da bi z vnemo 

vstali v boj, ste zaspali v senci mogočnega drevesa. 

3 To, da vam Oče govori na tak način, vam povzroča bolečino. Toda zakaj se sramujete? Ali vam je 

primanjkovalo navodil? Ali niste imeli Mojstra med seboj? Šele ko boste slišali moje očitke, boste dovolili 

svoji vesti, da vam spregovori o napakah, ki ste jih storili, in šele takrat se boste spomnili, da se niste 

združili med seboj, kot vam je zapovedal Oče. Ne pozabite, da so velike vojne še pred nami in da se bodo 

odprla vrata, skozi katera bodo vstopile vojne, kuga, lakota in smrt, če ne boste posejali mojih semen 

ljubezni in usmiljenja, da bi dosegli mir med soljudmi. 

4 Povedal sem vam, da nisem prišel k vam kot sodnik, čeprav bi vam lahko sodil. Zakaj torej 

zasedate moje mesto sodnika, da bi presojali dejanja svojih soljudi? Ali menite, da ste popolni in 

nezmotljivi? 

5 Ne kršite mojega zakona, ne razlagajte narobe mojih naukov, ne izvajajte svoje volje. 

6 Resnično, povem vam: Če z vami, ljudmi, ravnam s tolikšno ljubeznijo in usmiljenjem, se z enako 

skrbno ljubeznijo obračam tudi na tiste, ki v onstranstvu odplačujejo svoje pretekle pregrehe. Tem bitjem 

pošiljam svojo svetlobo, da bi jih osvobodil njihove raztresenosti, ki je kot tema, in njihovih 

samoobtoževanj, ki so "ogenj", da bi jih nato poslal med ljudi, tako da bi tisti, ki so prej sejali bolečino v 

srca, zdaj, opremljeni z lučjo znanja, postali dobrotniki in zaščitniki svojih bratov. 

7 Zakon, ki vas je vodil v prvi dobi, in kri, ki vas je učila poti pokore v drugi dobi, sta luč, ki vas vse 

dviguje v tej tretji dobi, kjer Moj glas prek vaše vesti obrača ljudi s poti zablod. Povedati vam moram, da 

vidim, da vse človeštvo hodi po poti zablode! 

8 Ko bodo učenci izvedeli te besede, se bodo počutili užaljene, protestirali pa bodo tudi tisti, ki se 

pretvarjajo, da so čisti v duhu. Toda dokazal bom tako enim kot drugim in vsem, da je človeštvo danes 

zašlo na pot, na kateri vladata le negotovost in strah, ki sta seme zablode. 

9 Ali obstaja notranji mir in spokojnost pri katerem koli človeku na zemlji ali v katerem koli 

človeškem bitju? Ali so ljudje zaupali v zmago dobrega in pravičnosti nad zlom? Ali imajo ljudje na 

Zemlji zanesljiv način, da se moralno, duhovno in fizično rešijo pred uničenjem, ki grozi človeštvu? Ne, 

ljudje, ljudje ne vedo, kam gredo in kaj hočejo. Sovraštvo, ki izvira iz pomanjkanja duhovnosti in 

nepoznavanja zakona, medsebojni strah, ambicija biti boljši od drugih, dopuščanje nižjih strasti in 

pomanjkanje resnicoljubnosti pri izpolnjevanju božjih zakonov so človeštvo pripeljali na temno pot, kjer je 

vse znamenje zla in kjer ni ne upanja ne vere, še manj ljubezni. 

10 Mnogi ljudje so se tako navadili na svet grehov in trpljenja, v katerem živite, da mislijo, da je to 

življenje najbolj naravno, da je zemlji usojeno, da bo dolina solz in da nikoli ne bo mogla živeti v miru, 

sožitju in duhovnem napredku. 

11 Tisti, ki tako mislijo, so ujeti v spanec nevednosti. Tisti, ki mislijo, da je bil ta svet zame namenjen 

solzni dolini in spravi, se motijo. Eden, ki sem ga ponudil ljudem, se lahko vrne in se bo vrnil, kajti vse, 

kar sem ustvaril, je življenje in ljubezen. Zato se motijo tisti, ki trdijo, da je Bog svetu namenil, da bo 

postal kraj človeške bolečine. Namesto tega bi morali reči, da so ga sami obsodili na poslanstvo sodbe, 

medtem ko je bil dejansko ustvarjen za veselje in osvežitev duhov, ki so postali ljudje. 

12 Nihče ni bil vnaprej določen za greh, čeprav je bilo vse predvideno, da bi človeka rešili pred 

padcem. 

13 Človek se ni želel razvijati navzgor z ljubeznijo in ni želel postati moder z izpolnjevanjem mojega 

zakona; pozabil je, da ga moja pravičnost, ki se ji je vedno poskušal izogniti, varuje, ker moja pravičnost 

izvira iz popolne ljubezni. 

14 Zemlja, ki jo je oskrunil greh, umazal kriminal ter oskrunila pohlep in sovraštvo, si bo morala 

povrniti svojo čistost. Človeško življenje, ki je bilo neprestani boj med dobrim in zlim, bo postalo dom 
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Božjih otrok, dom miru, bratstva, razumevanja in plemenitih prizadevanj. Da pa bi dosegli ta ideal, morajo 

ljudje prestati preizkušnje, ki jih bodo pretresle iz duhovne letargije. 

15 Sedanji čas je ugoden za samopremislek, čeprav mislite nasprotno, saj se počutite kot ujetniki 

človeštva brez sočutja, brez ljubezni in brez miru. Toda bolj ko se boste bližali vrhuncu bitke, močnejše bo 

vaše prebujenje, kajti slutnja Duha vam bo povedala, da bo po preizkušnji prišel mir in z njim obnovitev. 

16 Kako daleč od resničnosti so danes milijoni bitij, ki živijo le za svojo materialno prisotnost! Kako 

bi lahko odprli oči za resničnost? - Samo tako, da prisluhnemo glasu vesti - glasu, ki potrebuje zbiranje, 

premišljevanje in molitev, da bi bil slišan. 

17 Ne bodite nestrpni, ljubljeni ljudje, ne zahtevajte, da se moje besede uresničijo v nekaj urah. 

Nekatere od njih se bodo kmalu uresničile, druge pa sčasoma. 

18 Človeška bitja, zlasti ko doživljajo ure, polne bolečine, imajo trenutke, ki se jim zdijo kot stoletja, 

ker se ne znajo oborožiti z upanjem, vero, potrpežljivostjo in blagostjo. Če pa se dvignejo k meni, da bi 

prejeli luč, jim bodo te kreposti dale moč za upanje in boj ter posladkale težke ure. 

19 Prehajate skozi težke čase, ko je napredek, ki ste ga dosegli v svojem duhu, na preizkušnji. V duhu 

- povedal sem vam ─ ker je edini, ki vas lahko podpira na vašem napornem potovanju skozi življenje. 

20 Ne zanašajte se le na svojo človeško moč, saj je telo krhko. To storite z močjo duha, ki me prosi in 

je prežet z vero. Takrat boste lahko zaupali, da boste v bitki obstali. 

21 Moja ljubezen vas pokriva kot zaščitni plašč v urah bolečine in sodbe, ki jih preživljate, in moje 

usmiljenje vam daje razumeti, da je čaša, ki jo pijete, nujna. 

22 Odvzel bom ta kelih in ga spremenil v vino večnega življenja za vas, takoj ko mi boste pokazali 

svoje zasluge. 

23 Ko boste našli sami sebe, boste pridobili potrebno opremo, da boste kot Mojster spoznali moj 

nauk. Takrat boste zaslišali glas vesti in maska, ki pokriva vse zlo, bo padla z vas. 

24 Prizadevajte si za odrešitev duše, tudi za ceno materialnih dobrin, kajti več ko boste izgubili zaradi 

tega, več boste imeli pozneje. Bolj ko boste dajali, bolj se bodo povečali darovi v vašem duhu. Resnično, 

povem vam, ko sebičnost ne bo več našla mesta v vašem srcu, boste postali mojstri in moja ljubezen vas 

bo sprejela in rekla: "Vaš Oče vas z veseljem sprejema in vam ponuja duhovni kruh." Resnično, poklical 

sem vas od vsepovsod, saj se je zvok božanskega zvona slišal po vsem svetu. Vendar so se na klic odzvali 

le redki. 

25 Ali ste razumeli, ljudje, da sem vas poklical, da bi vam dal jesti kruh večnega življenja? 

26 Vsi ste dobili svoje mesto na duhovni pogostitvi, toda Mojster vidi, da so še vedno prazna mesta. 

To so tisti, ki niso sprejeli mojega povabila. Zavračali so hrano, ki sem jim jo pripravil. Z bolečino vam 

pravim: "Kdor zavrača, kar mu ponujajo nebesa, mora pozneje točiti solze." Te besede je slišal tudi eden 

od mojih služabnikov, ki je prejel navodilo, naj se odpravi k meni in mi pripelje vsakega lačnega, ki ga 

sreča. Nato ga bom posadil za svojo mizo in tisti, ki niso niti slutili niti pričakovali tako velike milosti, 

bodo zasedli prazna mesta in bodo bolj blagoslovljeni od tistih, ki se imenujejo moji izbranci. 

27 Še naprej bom klical človeška bitja in tudi bitja, ki pripadajo onstranstvu, da bodo lahko 

breztelesni sedeli za mojo mizo skupaj z utelešenimi, saj so vsi moji otroci. 

28 Učenci: Ko vam pride moja beseda in je ne razumete, dvomite vanjo. Jaz pa vam pravim: Če vas 

muči negotovost, se umaknite v samoto na polja in tam sredi narave, kjer imate za priče le odprto polje, 

gore in nebo, še enkrat vprašajte svojega Učitelja. Potopite se v njegovo besedo in hitro vas bo dosegel 

njegov ljubeči odgovor. Takrat se boste počutili prevzeti, navdihnjeni, napolnjeni z neznansko duhovno 

blaženostjo. Tako ne boste več ljudje majhne vere, saj boste vedeli, da vsaka Božja beseda vsebuje 

resnico, a da bi jo razumeli, morate vanjo vstopiti s predanostjo in čistim umom, saj je svetišče. 

29 Kadarkoli ste pripravljeni in želite nekaj vedeti, bo vaša želja po svetlobi pritegnila božansko 

svetlobo. Kolikokrat sem vam rekel: Pojdite v gorsko samoto in mi tam povejte svoje skrbi, trpljenje in 

potrebe! 

30 Jezus vas je s svojim zgledom naučil teh lekcij v drugi dobi. Spomnite se mojega zgleda, ko sem se 

umaknil v puščavo in molil, preden sem začel svojo pridigarsko službo. Spomnite se, da sem v zadnjih 

dneh svojega bivanja med ljudmi, še preden sem šel molit v sinagogo, odšel v samoto Oljskega gaja, da bi 
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se pogovarjal z Očetom. - Narava je tempelj Stvarnika, v katerem se vse dviga, da bi se mu poklonilo. 

Tam lahko neposredno in neomadeževano prejmete sijaj svojega Očeta. 

31 Tam boste daleč od človeškega egoizma in materializma začutili, kako v vaše srce vstopajo modri 

navdihi, ki vas spodbujajo, da na svoji poti delate dobro. 

32 Te manifestacije, ki vam jih zdaj podajam prek človeškega organa uma, se bodo končale leta 1950. 

Ta nepreklicni čas bo prišel. Toda kaj je pomembno, da ne slišite več moje besede prek glasoslovca, če ste 

se naučili notranje se dvigniti in prejemati navdih neposredno od Učitelja? 

33 Vstanite, ljubljeni otroci, in delajte po Jezusovem zgledu. 

34 Kakor se prek teh misli predstavljam pred vašimi očmi, tako boste prejeli moj navdih. Nato boste v 

mojem imenu oznanjali nauke, s katerimi vas navdihujem. Tako boste izkusili, da se moje učenje nadaljuje 

in da se moje razodetje za vedno spušča v vašega duha. Le zunanja oblika bo nekoliko drugačna. 

35 Ko boste pripravljeni, se boste dela lotili s ponižnostjo. Resnično, povem vam: Če je v vašem srcu 

vsaj malo nečimrnosti ali ponosa, ne boste mogli opraviti dobrega dela. Kdor želi oznanjati moj nauk, ga 

mora tudi ponižno prakticirati. Tako vam govorim, da boste razumeli, kaj vam še manjka. - Želite se 

popolnoma posvetiti širjenju mojih naukov. Toda kako lahko učite, če se Jezusov nauk ne razodeva v 

vaših dejanjih in življenju? Naj ljudje v vaših dejanjih prepoznajo moje delo, potem se bo v učencu 

zrcalila podoba Učitelja. 

36 Povem vam, da boste to občutili, ko bo vaš duh pripravljen učiti moj nauk svoje soljudi. To bo 

takrat, ko boste našli sami sebe. Takrat boste zelo jasno slišali glas vesti. Dokler to ne bo veljalo za vas, 

me ne boste mogli resnično občutiti. 

37 Ni nikogar, ki si ne bi želel najti sreče, in čim trajnejša je, tem bolje, saj vas učim poti, ki vodi do 

najvišje in večne blaženosti. Kljub temu vam le pokažem pot, nato pa vam pustim, da izberete tisto, ki vam 

najbolj ustreza. 

38 Sprašujem vas: Če hrepenite po sreči, zakaj je ne sejete in nato ne žanjete? Kako malo je tistih, ki 

so začutili spodbudo, da bi bili tam za ljudi! 

39 Govorim tako, da me razumeta tako vaš duh kot vaša zemeljska narava. Toda zavedajte se, da 

želim rešiti dušo, tudi na račun njenega telesa. 

Vedite, da več kot boste dali, več boste imeli. Ko boste dosegli to stopnjo, boste postali mojstri. Potem bo 

vaše življenje zgled, ogledalo, v katerem lahko drugi vidijo svoje napake in jih popravijo. 

40 Da bi vam pomagali pri vašem opremljanju, pridite in poslušajte mojo božansko besedo. 

41 Naj se vaše misli in čutila umirijo, da boste v svojem srcu čutili moj glas. 

42 Moja beseda je pot, ki jo je moja volja začrtala od večnosti, da duše ne bi brezciljno tavale po 

zemlji. Resnično, povem vam: človek mora spoznati duhovnost, da bi dosegel razvoj svoje duše. 

43 To je doba svetlobe Svetega Duha, ki jo notranje občutijo razvite duše, tisti, ki vidijo onkraj 

zunanjih pojavov. 

44 Opazujte vesolje in ga cenite v vsej njegovi popolnosti in lepoti. Ustvarjen je bil zato, da bi se 

Gospodovi otroci po njem zgledovali in v njem videli Očetovo podobo. Če boste tako dojemali stvarstvo, 

boste svoje mišljenje povzdignili do moje božanskosti. 

45 Vaše razmišljanje ne sme nikoli mirovati, nenehno mora napredovati, tako kot razvoj ras skozi 

generacije ne pozna zastoja ali kot človeška znanost, ki sčasoma vedno pokaže pot naprej. 

46 Iščite me z duhom, ne da bi se oklepali običajnih tradicij ali simbolnih obredov. Iščite me v svojem 

srcu in našli me boste v njem, kajti srce ljubi, trpi in čuti. 

47 Če ljudje ne bi pozabili na svoja srca, ko so si prizadevali povečati svoje znanje v znanosti, ne bi 

bilo toliko nesoglasij in sebičnosti in bi že odkrili božansko iskro, ki jo vsi nosite v sebi, zato ste vsi bratje 

in sestre v meni. Ljudje bi že izpolnjevali Jezusovo osnovno načelo "ljubiti drug drugega", kar bi bilo 

dovolj, da bi na tem svetu zavladala mir in svetloba. 

48 Danes se glas vesti srečuje z gluhimi ljudmi, ki se, ne da bi ga poslušali, spuščajo v morilske 

vojne, uničujejo narode, elemente življenja in materialne sile, ne da bi pomislili, da posledično sejejo 

moralni in duhovni razkroj, ki je še hujši. 
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49 O vsem tem vam moram spregovoriti, moški in ženske, da boste pri delu moralne in duhovne 

obnove lahko izpolnili svojo nalogo v tem času. Ne omejujte se le na poslušanje moje besede; temeljito jo 

premislite in jo uporabite, kajti če tega ne storite, bi bilo to gluho seme. 

50 Podpirajte napredek svoje duše in poskrbite, da bo zapustila svoje zemeljsko telo polna predanosti 

in vzvišenosti, ko bo prišel trenutek, ki ga določa moja volja. Razumite, da nihče ne pride k meni fizično, 

ampak kot duhovno bitje. Ko se to zgodi, poskrbite, da boste dosegli visoke stopnice nebeške lestve, kjer 

ni več bolečine in raztresenosti. 

51 Nepopolni ste glede na svoja dela, ne pa glede na svoj izvor ali stvaritev. Vendar boste to 

popolnost sčasoma dosegli po lastnih zaslugah. 

52 Resnično ste stali pred oltarjem modrosti, kjer je bil vaš duh obilno obdarjen z mojo milostjo. 

53 Učenci, ko se bova ti in jaz pogovarjala brez nosilca glasu ali posrednika med duhoma in bova 

sama soočena z neskončnostjo, boš v najglobljem delu svojega bitja slišal božanski glas, ki prihaja iz 

tišine, da bi govoril tvojemu duhu. - Za to tišino je nebeški koncert, katerega zvokov še ne morete slišati, 

saj vaš sluh sliši le materialne zvoke. 

54 Prisluhnite temu sporočilu z resnično predanostjo, kajti prišel bo čas, ko me ne boste več slišali v 

tej obliki. Toda če boste ostali pripravljeni, boste pozneje prejeli mojo besedo na popolnejši način. To 

obliko manifestacije, v kateri trenutno sodelujete, lahko ocenite kot zunanjo. Obljubljam vam, da bo 

druga, notranja, in dosegli jo boste, ko se boste še bolj poduhovili. Takrat se bodo ljudje približali 

popolnemu občestvu, ko se bodo brez posrednikov ali prič dvignili k Očetu in neposredno od njega prejeli, 

za kar prosijo. Takrat bo človeški duh začel sijati kot še nikoli, saj se bom v občestvu z menoj zrcalil v 

njem. 

55 Manifestacija Moje svetlobe skozi človeški razum je bila izvedena zato, da bi vam prinesla 

temeljne nauke in postavila temelje za veliko razsvetljenje, ki bo prišlo pozneje. Prišel sem tudi, da vam 

olajšam breme križa, ki ga vsak od vas nosi v življenju - križa, ki si ga je vsak ustvaril sam in na katerem 

se je sam križal. 

56 Mnogim, ki so mi prinesli svoje stiske in kelih grenkobe, sem lahko rekel, da jih nihče ni odpeljal 

na Kalvarijo; oni sami in po svoji volji so iskali ta kelih. Lahko jim tudi povem, da bodo žeblji, trnje, žolč 

in kis izginili in da bodo vstali v novo in boljše življenje, če bodo znali priti k meni in me poklicati na 

vrhuncu preizkušnje. 

57 Ko to slišijo, me nekateri vprašajo: "Učitelj, ko nam govoriš o novem življenju, imaš v mislih to, 

ki je na onem svetu, ali življenje, ki ga moramo živeti na zemlji?" Na to vam odgovarjam, da ko se 

dvignete k svetlobi, ljubezni, resnici in dobroti, vam ni treba skrbeti, kje boste ostali. 

58 V tistem drugem času sem vam rekel: "Hiša mojega Očeta ima veliko dvorcev". - Ali veste, da je 

vsak duh Božja hiša? Na vsakem kraju, kjer je vest, bo Gospod. 

59 Danes si še ne morete predstavljati, kakšen bo svet, ko bo v celoti uresničil moj nauk, ko bo človek 

iztrgal greh iz svojega srca - to dobro vem. Vem, da bodo prišli časi, ko bodo moški in ženske, od otrok do 

starcev, vsi lahko uživali v popolnem miru in izkusili srečo življenja v popolni blaženosti tukaj na zemlji, 

kjer je bilo prelitih toliko solz in krvi. Ti ljudje niti za trenutek ne bodo želeli porušiti harmonije s svojim 

Bogom in bodo s seboj nosili v mislih zapisano bistvo mojega zakona z njegovim najvišjim načelom 

medsebojne ljubezni. 

60 Zato vi, ki me poslušate, razumite, kako nujno je, da se pripravite na prinašanje dobre novice 

svojim soljudem, da jih ne bi več prikrajšali za blaženost, ki jim jo bo prineslo njihovo prebujenje. Ne 

pozabite, da bodo mnogi od tistih, ki jih boste prebudili, dosegli, česar vi niste mogli, in da bodo tisti, ki 

jih bodo prebudili, po vrsti dosegli več kot tisti, ki so jim prinesli dobro novico, in tako naprej, korak za 

korakom, dokler ne pride čas, ko bo ljudstvo veliko in številčno in bo izpolnitev Moje besede vidna na 

zemlji. 

61 Čakal sem, da dosežete duhovno zrelost, da vam rečem: Vzemite seme in ga razpršite. 

62 V drugi dobi sem vam dal primer, kako morate počakati na pravo uro, da opravite nalogo, zaradi 

katere ste prišli na Zemljo. 

63 Čakal sem, da bo moje telo - Jezus, ki so ga ljudje imeli pred očmi - doseglo najboljšo starost, da 

bi prek njega izpolnil božansko poslanstvo, da bi vas naučil ljubiti. 
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64 Ko je to telo - srce in um - doseglo svoj polni razvoj, je moj Duh spregovoril skozi njegove 

ustnice, moja modrost je preplavila njegov um, moja ljubezen se je naselila v njegovem srcu in harmonija 

med tem telesom in božansko svetlobo, ki ga je razsvetljevala, je bila tako popolna, da sem pogosto 

govoril množicam: "Kdor pozna Sina, pozna Očeta." 

65 Kristus je uporabljal resnico v Bogu, da bi učil ljudi. Ni je črpal iz sveta. Ne od Grkov, Kaldejcev, 

Esenov ali Feničanov - od nikogar ni črpal svetlobe. Ti še niso poznali nebeške poti, jaz pa sem učil to, 

česar na zemlji niso poznali. 

66 Jezus je svoje otroštvo in mladost posvetil dejavni dobrodelnosti in molitvi, dokler ni prišla ura, da 

bi oznanil nebeško kraljestvo, zakon ljubezni in pravičnosti, nauk luči in življenja. 

67 Poiščite bistvo moje besede, ki je bila razglašena v tistih dneh, in mi povejte, ali bi lahko izhajala 

iz katerega koli človeškega nauka ali znanosti, ki je bila znana v tistem času. 

68 Povem vam: če bi se resnično zavzemal za učenost teh ljudi, bi svoje učence iskal med njimi in ne 

med neizobraženimi in nevednimi ljudmi, iz katerih sem oblikoval svojo skupino apostolov. 

69 Sprašujete me, kaj vam lahko povem o naukih in filozofijah teh ljudstev, in povem vam, da so to 

navdihi Duha, vendar ne najvišja resnica, ki jo imam samo jaz. 

70 V tej tretji dobi je bila moja volja, da se spoznam po človeku, z uporabo njegovega duha in 

razuma. Vendar sem pri tem uporabil skromne, neizobražene in preproste misli, pri čemer sem pazil, da 

njihovih misli niso prizadele znanosti in teorije. Da bi vam s temi neizrazitimi človeškimi ustnicami 

posredoval svoja navodila ter presenetil in navdušil množice poslušalcev, ki so jih sestavljali ljudje vseh 

vrst, ne smete misliti, da bi moral glasnike najprej poslati k mojstrom, da bi pri njih našli opremo in 

modrost - nasprotno, držal sem jih stran od vsake okužbe in vpliva, da bi bil njihov um dovolj 

nepristranski, čist in svoboden, da bi pred ljudmi reproducirali božanski navdih. Kaj bi torej lahko vprašali 

te ljudi (Mojstre) o globokem in neznanem sporočilu, ki ga moj Duh zdaj razkriva človeštvu? 

71 Zato sem izbral neizobražene in preproste ljudi, da bi prek njihovega organa razumevanja oznanil 

svoj nauk. 

72 Učenje, ki sem ga takrat zaupal Jezusu, je bilo popolno v svojem bistvu in obliki. Ne morete mu 

pripisati nobene pomanjkljivosti, saj je tisti, ki ga je navdihnil, in tisti, ki ga je posredoval, popoln. 

73 Danes, ko vam govorim prek teh bitij, ki živijo zelo daleč od popolnosti, se morate bolj posvetiti 

pomenu besede kot njeni zunanji obliki, saj so to človeška bitja, ki se ne morejo uskladiti s popolnostjo 

tistega, ki jih navdihuje z božanskim sporočilom. 

74 Vse to vam govorim zato, ker so že poučeni ljudje, ljudje, ki verjamejo v mojo navzočnost na tej 

manifestaciji, dolžni s svojim duhovnim dvigom, molitvijo in opremo sodelovati z glasnikom, ki opravlja 

tako občutljivo duhovno poslanstvo. 

75 Tisti, ki ne razumejo odgovornosti tistih, ki opravljajo to poslanstvo, do njih ne bodo imeli 

ljubečega sočutja. Razumni pa bodo kot zvesti pomočniki, ki s svojimi molitvami pomagajo bratom in 

sestram deliti breme križa. 

76 Ko bo moje oznanilo končano in boste razumeli vso ljubezen, ki sem vam jo izkazal, ko sem se 

razodel skozi ta bitja, mi boste morali reči: "Gospod, ker si se spustil v našo bedo, našo grešnost in bedo, 

česa ne bi smeli storiti, da bi vam vrnili tako veliko ljubezen? Potem boste začeli ljubiti in posvečati svoja 

življenja tistim, ki potrebujejo ljubezen, svetlobo in usmiljenje. 

77 Ti ljubljeni učenci, ki so me obkrožali in mi sledili v drugi dobi, so dali svoja življenja, prelili 

svoje duhove in kri, ker so želeli z ljubeznijo poplačati tistega, ki je zapustil svoj prestol, da bi živel z 

njimi in jim dal najdragocenejši zaklad Duha: resnico. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 170  
1 Ko pomisliš na muke, ki sem jih pretrpel na križu, se zgroziš, da je človeška nizkotnost dosegla 

tako skrajno krutost. Toda povem vam, da ta bolečina in čaša, ki sem jo takrat spil, nista bili največja 

grenkoba. 

2 Najbolj me je bolelo, ko sem videl, da moji otroci kljub mojemu življenju med njimi niso hoteli 

priznati, kdo sem - tisti, ki jim je z besedami, polnimi svetlobe, razodel resnico -, in ko sem videl, da so 

zavračali moje besede in me zanikali ter da sem v njihova srca izlil svojo ljubezen, medtem ko so me 

zasmehovali in njihova usta izgovarjala bogokletje proti meni. 

3 Zadnji vzdih, ki sem ga izdihnil na križu, je bil božansko odpuščanje, ki je prišlo iz mojega srca 

zaradi tolikšne bede in smrti. Toda moja strast se ni končala s tem vzdihom. Rekel sem vam, da sem 

Življenje, in moj Duh je še naprej sprejemal nehvaležnost vseh ljudi v večnosti. 

4 Razpravljali so o tem, ali sem obljubljeni Mesija ali ne. Preučevali so moja dela, da bi ugotovili, ali 

potrjujejo, kar so napovedovale prerokbe; in medtem ko so nekateri prišli do zaključka, da sem 

Obljubljeni, so me drugi zanikali - materialisti, ki častijo le materialno, tisti, ki so prerokbe razlagali v 

skladu s svojimi posvetnimi željami in sebičnimi interesi, vsi so me še naprej zanikali. 

5 Kako slepi so bili tisti, ki so slišali moje besede življenja in videli moja mogočna dela, a se niso 

zavedali, da jih je lahko uresničil samo Bog. 

6 Danes lahko rečemo, da je človeštvo prepoznalo Kristusa kot Mesija, ki ga je Oče obljubil 

človeštvu že v prvi dobi. Vendar me ljudje ne prenehajo zanikati, zavračati in mi ponujati žolč in kis svoje 

nehvaležnosti za mojo ljubezen. 

7 Danes ne dvomijo več o Jezusu, vendar mnogi dvomijo in celo zanikajo mojo božanskost. Nekateri 

mi pripisujejo veliko duhovno vzvišenost, drugi trdijo, da tudi jaz hodim po poti razvoja duše, da bi lahko 

dosegel Očeta. Toda če bi bilo tako, vam ne bi rekel: "Jaz sem Pot, Resnica in Življenje." 

8 Poznam vaše razmišljanje, vaše filozofije. Vem, da se za vas uteleša le duša, ki potrebuje to 

preizkušnjo, da bi dosegla svoj vzpon in popolnost, in to vam preprečuje, da bi verjeli, da je božanska 

"Beseda" postala človek. Vem, da ne razumete, da bi Božansko bitje lahko čutilo bolečino, in ljudje, ki se 

zavedajo, da se je to zgodilo Kristusu, zato zanikajo, da bi lahko bil obljubljena Božanskost. 

9 O, moji ljubljeni otroci, če bi le lahko razumeli, da je utelešenje "Besede" na zemlji največji izraz 

Božje ljubezni! To je bila želja po ponižnosti do vas in nauk moje želje, da bi se omejil, da bi se naredil 

majhnega, da bi vi čutili, da vam bolj pripadam, vi pa da ste bližje Očetu. 

10 Toda ta velika bolečina - kako malo veste o njej! Razmišljate le o telesni bolečini, o telesu, ki trpi, 

o tesnobi duše, ne razumete pa, da bo bolečina med vami trajala, dokler ne bo harmonije med človeškimi 

bitji in njihovim nebeškim Očetom. Toda kakšno bolečino bi lahko trpeli, ki se ne bi odražala pri vašem 

Očetu? 

11 Ne mislite, da se branim pred vašimi sodbami ali da vas prosim, da mi ne odvzamete božanske 

narave, ki mi jo odrekate. Zdaj sem prišel, da bi človeku rekel, naj me presoja s svojim duhom. 

12 Prenehajte s svojim človeškim razumom brati in razumeti veliko knjigo življenja, ki jo je božanski 

Duh zapisal za vašega duha, saj je vaš duh tisti, ki doseže nesmrtnost, in ne "meso". 

13 Ne pozabite, da vam te nauke podajam prek neizobraženih in preprostih bitij, da bi jim lahko 

verjeli. Če bi vam jih namreč dal prek izobraženih ljudi, bi ta razodetja vzeli le za še eno od mnogih teorij, 

ki so se v teh časih pojavile na zemlji. 

14 Tisti, ki jih je v tem času prevzela moja beseda, so se lotili dela kot marljivi delavci in se 

neutrudno trudijo, navdihnjeni z mojimi nauki. Njihova usta mi ne govorijo: "Učitelj, tukaj smo s teboj", 

ker vedo, da so povsod z menoj, ko izpolnjujejo moj zakon, in jutri bodo duhovni vodniki in ambasadorji 

človeštva. 

15 V svetu ljudje že čakajo na prihod apostolov miru in luči - na vas, ki ste bili z božanskim 

Mojstrom in ki boste prinesli veselo novico v srca. 

16 Še vedno ste v procesu preizkušanja in priprave na prakticiranje mojih naukov. Siti ste moje 

ljubezni in ste popolnoma prežeti z mojim delom. 
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17 To so že zadnja leta mojega razglašenja. Po letu 1950, ko bom umaknil svojo besedo, se je boste 

spomnili in vaše srce bo polno žalosti, ker je niste znali uporabiti. Toda resnično vam povem, da se ne 

bom ločil od vas, spremenila se bo le oblika, v kateri se izražam, in lahko vam celo povem, da se vam bom 

približal, ker bo prišel čas resničnega poduhovljenja. 

18 Še naprej boste v duhovnem stiku z mano. Spoznajte, kako preprost je moj nauk, kako lahko 

razumete moj zakon, kakršnega vas je učil Jezus Galilejski. 

19 Ne želim vas še soditi, ampak vam še enkrat pokazati pot, ki vodi k meni. 

20 Zdaj ste še učenci, jutri pa boste mojstri in boste z besedami in deli učili, kar sem vam razodel. 

Moški in ženske boste učitelji visoke morale. Pomislite, da se boste morali soočiti z verskimi skupnostmi, 

med katerimi boste morali opraviti veliko duhovno delo, saj je med mnogimi ugasnila vera in izginilo 

upanje, to pa zato, ker ljudje ne poznajo samih sebe in se ne usmilijo samih sebe. Da pa bi lahko oznanjali 

mojo resnico in govorili o moji ljubezni, se morate očistiti. 

21 V drugi dobi sem svojim učencem rekel: "Če je bil kateri od členov vašega telesa vzrok vašega 

greha, ga odrežite." To pomeni, da morate biti čisti, tudi če vas to stane bolečine in žrtve. Pravim vam: 

očistite svoje srce, ne dovolite, da bi se v njem ukoreninile strasti. Očistite posodo od znotraj in zunaj. 

22 Naj vaše srce bije v ritmu moje ljubezni, potem vas bodo vaši bližnji morali prepoznati po čistosti 

vaše duše in iskrenosti vaših čustev. Poiščite mirno ravnovesje, odpustite in odpuščeno vam bo. Živite v 

miru s seboj. 

23. Zavedajte se, koliko vaših soljudi sredi svojega malikovalskega delovanja pričakuje Mesijev 

prihod. Pomislite, koliko ljudi v svoji nevednosti misli, da bom prišel samo zato, da izvršim svojo sodbo 

nad hudobnimi, rešim dobre in uničim svet, ne da bi vedeli, da sem med ljudmi kot Oče, kot Gospodar, kot 

brat ali prijatelj, poln ljubezni in ponižnosti, in da vsem podajam roko pomoči, da bi jih rešil, blagoslovil 

in odpustil. 

24 Zato po mojem navodilu razvijajte svoje (duhovne) darove, da bi pričali o mojem novem razodetju 

- naj bo to zato, da odpravite bolečino trpečega, da izgubljenemu pokažete pot luči ali da s klicem "vstani 

in hodi!" prebudite "mrtvega" v novo življenje. 

25 Odpravili boste idejo o smrti in učili pravo življenje. 

26 Ko govorite o mojem delu, to počnite s prepričanjem. V trenutku navdiha izrazite, kar čuti srce. 

Pripravite se, ker bom skozi vaša usta govoril človeštvu. Živite budno, ne da bi se oddaljili od mojega 

nauka, da se ne boste nikoli zapletli v človeške spletke. 

27 Skupina, ki se zbira, da bi poslušala mojo besedo, je še vedno majhna. Vendar jo imam za 

predstavnico vsega človeštva in ji dajem svoj nauk, kot sem to storil, odkar sem prek svoje hčere Damiane 

Oviedo s pomočjo njenega razuma razkril svojo voljo. To, kar sem vam dal na ta način, so bili nauki 

modrosti, ki naj jih hranite v svojih srcih kot dragocen dragulj, saj je njihovo bistvo ljubezen. 

28 Blagoslavljam vas, ker me neutrudno sprejemate. Želim, da tako kot sem jaz poučil in vodil vas, 

tudi vi vodite in poučujete svoje soljudi. Podelil sem vam dar zdravljenja bolečine z mojim zdravilnim 

balzamom, ki je usmiljenje. 

29 Vi ste priče tega, kako sem se dal spoznati. Jutri, ko ta beseda ne bo več prišla iz človeških ust in ta 

milost ne bo več obstajala, se boste z ljubeznijo spominjali tega časa in teh manifestacij. Nato boste 

pričevali o tem, kar ste slišali in videli. 

30 Po letu 1950 vas bodo ljudje vprašali, na kakšen način je bila razodeta Gospodova beseda, in vi jim 

boste povedali, da je bila razodeta preprosto, v preprostem jeziku in razumljiva vsem. 

31 Poslušali vas bomo z zanimanjem in z veseljem brali knjige, ki prinašajo moje nauke. 

32 V različnih oblikah sem vas učil skozi stoletja, a vedno sem vas učil isto. Predvsem pa je zanetila 

vero, da boste postali vredni pred menoj in končno dosegli nagrado za svoje zasluge v večnem življenju. 

33 Kaj bi mi lahko prinesli v svojem srcu, česar ne bi mogel videti? 

34 Vse slišim in vse vem. Spremljajte in molite, kajti volk vas pričaka. Ne obsojajte tistih, ki so na 

svoji življenjski poti padli v skušnjavo, temveč jih ljubeče povabite k novemu začetku, da bi napredovali 

na poti razvoja. 

35 V drugi dobi je ženski, ki se je pustila zapeljati skušnjavi v greh, na odprti ulici sodila množica 

ljudi, ravno ko je šel mimo Jezus. Ti ljudje so žensko obtožili prešuštva in jo hoteli ubiti. Obrnili so se 
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torej na Mojstra in mu rekli, da bi ga preizkusili: "Gospod, ta ženska je bila zalotena pri prešuštvovanju in 

Mojzesova zakonodaja pravi, da jo mora ljudstvo kamniti. Kaj pravite na to?" Jezus jih je usmiljeno 

pogledal in jim odgovoril: "Kdor je med vami brez greha, naj prvi vrže kamen." 

36 Svetloba te besede je razsvetlila duše, in ker so se vsi počutili preveč nepopolne in nevredne, da bi 

sodili sočloveku, so se osramočeni umaknili in pustili majhen trg prazen. 

37 Jezus je nato vprašal žensko, ki je ležala na tleh: "Žena, kje so tisti, ki te obtožujejo? Odšli so. 

Vstani, pojdi in ne greši več." 

38 Resnično, povem vam: Samo jaz sodim vse stvari. 

39 Vabim vas, da preučujete mojo besedo, in če želite moj mir, upoštevajte moje zapovedi, da bodo 

vedno vaše vodilo. 

40 Ljudje, napišite aktivne dobrodelne dejavnosti na svoj banner. Kdor želi delati na mojih področjih, 

naj bo usmiljenje osnovno načelo njegovega dela, potem bo imel veliko poslanstvo, ki ga bo moral 

izpolniti. 

41 Polja, na katerih se je razširila bolečina, so zelo obsežna, seme ljubezni in usmiljenja pa je v srcih 

tistih, ki naj bi se lotili sejanja, zelo redko shranjeno. 

42 Moj duh tolažbe se izliva na vse, ki bodo na zemlji opravljali to veliko delo ljubezni. Ta tolažba je 

bila dana tudi duhovnemu svetu, tistim entitetam, ki jim je bilo usojeno, da izžarevajo svojo svetlobo na 

zemeljskih poteh. 

43 Ko vam govorim o svojem duhovnem svetu, imam v mislih množice poslušnih duhovnih bitij, ki 

kot pravi služabniki delajo le tisto, kar jim zapoveduje njihov Gospod. Te sem vam poslal, da bi bili 

svetovalci, zaščitniki, zdravniki ter pravi bratje in sestre za vse ljudi. Ne pritožujejo se, ker imajo v sebi 

mir. Ne postavljajo vprašanj, saj jim je svetloba njihovega razvoja in izkušnje na dolgih poteh dala 

pravico, da razsvetljujejo um ljudi. Zlahka in ponižno so na voljo vsakemu klicu na pomoč in vsaki 

potrebi. 

44 Jaz sem tisti, ki sem jim naročil, naj se oglasijo med vami, da vam bodo dajali svoja navodila, 

pričevanja in spodbude. Hodijo pred vami, čistijo pot in vam pomagajo, da ne izgubite poguma. 

45 Jutri boš tudi ti pripadal tej vojski svetlobe, ki deluje v neskončnem svetu duhovnih bitij samo iz 

ljubezni do svojih človeških bratov in sester, v zavesti, da s tem slavi in ljubi svojega Očeta. 

46 Če jim želite biti podobni, posvetite svoj obstoj dobroti. Deli svoj mir in svoj kruh, z ljubeznijo 

sprejemaj potrebne, obiskuj bolnike in zapornike. Prinesite luč na pot svojih soljudi, ki tavajo v iskanju 

prave poti. Napolnite neskončnost s plemenitimi mislimi, molite za tiste, ki so odsotni, in molitev jih bo 

približala vam. 

47 Ko bo smrt zaustavila utrip vašega srca in bo ugasnila luč v vaših očeh, se boste prebudili v svetu, 

ki je čudovit zaradi svoje harmonije, reda in pravičnosti. Tam boste začeli razumeti, da vam Božja 

ljubezen lahko povrne vsa vaša dela, preizkušnje in trpljenje. 

48 Ko duša doseže ta dom, jo vedno bolj preveva neskončni mir. Takoj se spomni tistih, ki še vedno 

živijo daleč od te blaženosti, in se v svoji želji, da bi tudi tisti, ki jih ljubi, dosegli ta božanski dar, pridruži 

duhovnim vojskam, ki se borijo in si prizadevajo za rešitev, blaginjo in mir svojih zemeljskih bratov in 

sester. 

49 Da bi pripravil vaše srce in dal moč vašemu duhu, vas moj glas spodbuja na tej poti preizkušenj, 

ki, kot ste že opazili, dajejo trdnost vašemu duhu. Tisti, ki imajo moč, jo lahko delijo s tistimi, ki se 

počutijo šibki. 

50 Kmalu boste videli prihod številnih ljudi iz drugih držav, ki bodo prišli v ta narod, kjer se Mojster 

razodeva. 

51 Luč moje modrosti bo ljudi pretresla iz letargije in videli boste, kako se duhovno in intelektualno 

razvijajo. Ta korak bo v dobro človeštva. 

52 Narodi bodo obrnili svoje oči na ta del zemlje in spoznali moje delo in mojo besedo, ki se bo 

ohranila v tisku. Takrat bodo misli tistih, ki ste jih imenovali nosilci glasu, zaprte za to oznanilo. 

53 Zbirališča, ki so sprejela velike množice, bodo ostala odprta tudi po mojem odhodu, tako da se 

bodo učenci lahko še naprej zbirali tam in preučevali mojo besedo. Kot stražarji bodo čakali na prihod 

"zadnjih", ki jih danes napovedujem. Ko boste na svojem delovnem mestu, boste spoznali veličino tega, 
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kar sem vam razkril. Če temu poslanstvu ne boste zvesti, bosta nesreča in nesreča doletela vse, ki se vam 

bodo poskušali približati v želji po miru in svetlobi. 

54 Naučil vas bom tudi, kako izpolnjevati svoje dolžnosti do tistih, ki vladajo svetu. Če želite, da so 

njihove odločitve koristne in pravične za njihove narode, jih morate podpirati z molitvijo. 

55 Če jih namesto tega zapustite in se ukvarjate le s kritiziranjem njihovih odločitev, jim dovolite, da 

izgubijo srce v boju in so izpostavljeni škodljivim vplivom. Bodite kot varuhi miru. 

56 Resnično, povem vam, da je človek že od najzgodnejših dni človeštva intuitivno vedel, da v sebi 

nosi duhovno bitje - bitje, ki se, čeprav nevidno, razkriva v različnih delih njegovega življenja. 

57 Vaš Gospod vam je od časa do časa razkril obstoj duha, njegovo naravo in skrito bitje. Čeprav ga 

nosite v sebi, je tančica, s katero vas ovija vaša materializacija, tako debela, da ne morete prepoznati, kaj 

je v vašem bitju najplemenitejše in najčistejše. 

58 Človek si je drznil zanikati številne resnice. A vendar - vera v obstoj njegovega duha ni bila ena od 

stvari, proti kateri se je najbolj boril, saj je človek začutil in končno razumel, da bi bilo zanikanje 

njegovega duha enako zanikanju samega sebe. 

59 Ko se je človeško telo zaradi strasti, vrlin in materializma izrodilo, je postalo veriga, temna 

preveza, zapor in ovira za razvoj duha. Kljub temu človeku nikoli ni manjkala iskra notranje svetlobe, ki bi 

mu priskočila na pomoč v urah preizkušenj. 

60 Resnično vam povem, da je najvišji in najčistejši izraz duha vest, ta notranja luč, ki človeka naredi 

prvega, najvišjega, največjega in najplemenitejšega med vsemi bitji, ki ga obdajajo. 

61 "Učitelj," me vprašate v tišini, "zakaj tako malo vemo o duhu? Zakaj tako malo vemo o sebi?" 

62 Mojster vam odgovori: Ker ste se bolj usmerili k temu, kar vam prinaša svet, in se niste posvetili 

preučevanju minljivega, ki je vaš duh. Tudi duh se zaradi lepot, čudes in užitkov, ki mu jih ponuja 

življenje - četudi le za kratek čas - odreka blaženosti, ki mu jo lahko ponudi njegov lastni razvoj. Kljub 

temu - to vam moram povedati po resnici - ne smete verjeti, da je zemeljska snov močnejša od duha in da 

je to razlog, da se je ta potopil, dokler se ni materializiral. Ne, duh je neprimerljivo močnejši in vedno bo. 

Če je padel, je to storil prostovoljno, saj ga je zapeljal svet, ki mu ponuja - četudi le začasno - življenje, 

bogato z užitki in skušnjavami prek telesnih čutov. 

63 Povsem naravno je, da mu materializacija preprečuje, da bi spoznal samega sebe, in mu ne 

dopušča, da bi razkril svoje sposobnosti prek človeškega dela bitja. Materialna narava se namreč zdi 

najbolj nasprotna duhovni naravi. Vendar pa boste, ko bosta oba elementa v vas našla harmonijo, izkusili, 

da je vaša fizična narava kot čisto ogledalo, ki odseva duhovno in celo božansko v vsej svoji lepoti. 

64 Iščite mojo navzočnost v delih, ki sem jih opravil, in našli me boste na vsakem koraku. Poskusite 

me slišati in slišali me boste v mogočnem glasu, ki izhaja iz vsega ustvarjenega. Kajti zlahka se razkrivam 

skozi manifestacije stvarstva. Razkrivam se v zvezdi, v divjanju nevihte in v blagi svetlobi jutranje zarje. 

Svoj glas slišim v melodičnem ptičjem trilerju, izražam pa ga tudi z vonjem cvetja. In vsak moj izraz, vsak 

stavek, vsako delo vam vsem govori o ljubezni, izpolnjevanju zakonov pravičnosti, modrosti, večnosti v 

duhu. 

65 Zakaj se niste uspeli pokazati v vsej duhovni polnosti, v veliki lepoti svojega duha, čeprav ste 

imeli moč nad materialnim? - Ker ste se pustili prevzeti strastem tega sveta. 

66 Zato se ne izogibajte študiju in prakticiranju mojih naukov, češ da boste tako dosegli večjo 

duhovnost. Naučiti se ga morate zaslužiti z modrostjo, potem pa boste dosegli začetek univerzalne 

harmonije, v kateri boste dovolili svojemu duhu, da se manifestira. 

67 Razlagajte zakon in ga upoštevajte. To vas bo pripravilo na življenje v višjih duhovnih svetovih. 

Dokler obstajajo materialni svetovi, mora duhovni svet še naprej izžarevati in jih osvetljevati. 

68 Razmisli: če zdaj ne bi bil sposoben obvladati fizične lupine brez podlage - kakšno nalogo bi lahko 

zaupal tvojemu duhu, ko bo nekoč živel v svetu višje duhovnosti? 

69 Samo jaz vam lahko dam ta učenja, o otroci ljudi. Kateri človek bi ti lahko povedal, kaj še vedno 

hranim za tebe v svoji skrivni sobi? Razmišljajte in molite, o učenci, da bi vas moja navodila pripeljala do 

sprave duha z njegovim zemeljskim oblačilom. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 171  
1 Vodnjak milosti se izliva na vas, da bi potešil vašo žejo po miru in vas očistil. 

2 Moram te poučiti, ker vidim, da si še vedno šibek. V tej besedi je moč, ki daje duhu nov pogum. 

3 Ali ne opazite, ko me poslušate, kako žalost zapusti vaša srca? To se zgodi, ker vas Očetov glas 

razbremeni in potolaži. 

4 Še vedno ste otroci na dolgi poti duha, zato vas moje usmiljenje podpira in moji nasveti vodijo. Na 

poti so trnje in na njenih robovih zevajo prepadi, toda učim te, da ne delaš napačnih korakov, da ne dovoliš 

skušnjavi, da te premaga. Kajti namenjeno vam je, da z zgledom svojega življenja poučujete soljudi. Tako 

boste dali najboljše pričevanje, da ste poslušali Mojstra mojstrov. 

5 Čeprav mislim na tvojega duha, ne pozabim na tvoje telo - šibko bitje, ki potrebuje sočutje, 

ljubezen in potrpežljivost, da bi našlo harmonijo z duhom in služilo svojemu Bogu s kančkom popolnosti. 

6 Ob koncu vsakega leta si izprašajte vest, kajti dokler živite na zemlji, ste podvrženi tudi zakonom 

časa. Obrnite misli v preteklost in pustite, da gre vse znova mimo vas. Spomnite se dneva, ko ste prvič 

slišali mojo Besedo, dneva, ko je vaš duh predvidel, da se pred njim odpira novo obdobje, in je razumel, 

da se je tančica mnogih skrivnosti raztrgala, da bi lahko zelo jasno videl resnico tega nauka. Od tistega 

trenutka ste namreč razumeli napake in zmote, ki so bile prisotne v vašem življenju, in v vas se je pojavila 

neizmerna želja, da bi služili svojemu Gospodu z ljubeznijo in služenjem sočloveku. Brez oklevanja si 

prisegel, da mi boš od tega trenutka naprej sledil, ne da bi pomislil, ali se bo pojavil trenutek šibkosti ali 

malodušja, zaradi katerega bi se spotaknil. 

7 Kolikor pa ste me poslušali, so moja navodila prodrla v vaše bitje in vaša vest je bila ubogljiv 

sodnik, ki je brzdala instinkte mesa. 

8 Vaša vest še nikoli ni obsodila vaših slabih dejanj, ne da bi vas pred tem opozorila in vam dala 

vedeti, kaj pomeni izpolnjevati moje zakone in kdaj jih kršiti. 

9 Voden po vaši vesti, sem vam prepustil izbiro poti, in ker ste se odločili, da me boste iskali in 

delali dobro na tej poti, sem vam bil neutruden in ljubeč Učitelj, ki vas je popravljal z nežnostjo, sodil z 

božansko pravičnostjo in vas ljubil kot najpopolnejši Oče. 

10 Kljub temu še niste dosegli stopnje duhovnosti, ki jo morate imeti, da bi lahko širili moj nauk. 

11 Ko boš bolečine, trpljenje in tudi veselje sočloveka naredil za svoje, boš naredil zanesljiv korak na 

poti. Dokler sodite tiste, ki so manj krivi od vas, in se imate za boljše od drugih, namesto da bi bili 

ponižnega srca, ste še daleč od tega, da bi bili moji učenci. Ali niste videli, da sem bil križan in da sem 

odpustil človeštvu? Zakaj me ne vzamete za zgled? - Ker vedno z večjim zanimanjem zaznavate 

zadovoljstva za telo kot za duha. 

12 Vidim, da še ne razumete povsem mojih navodil in nimate jasne predstave o cilju, ki vas čaka. 

13 Nočem, da bi kateri koli od mojih otrok propadel v breznu teme. Želim, da se še naprej vzpenjate 

po lestvi do duhovne popolnosti. 

14 Zdaj pa v luči svoje vesti preveri svoje celotno življenje in svoja dejanja, da boš vedel, ali si 

napredoval ali pa si obstal na mrtvi točki. Nekateri morajo prenehati s svojo razuzdanostjo. Zagotavljam 

vam, da boste prav med žrtvovanjem, ki za telo pomeni odpoved strastem, začutili željo, da bi mi služili in 

ljubili sočloveka. Takrat bo izbruhnilo kesanje in jok bo pustil svežino in mir v srcu ter iskrenost v duhu. 

15 Od vas nisem zahteval popolne požrtvovalnosti v svoji službi in je tudi ne bom, saj vam dolžnosti, 

ki ste jih prevzeli v svetu, prav tako jemljejo čas. Vendar želim, da se zavedate, kaj ste se od mene naučili 

tudi med to nalogo. 

16 Pazite in molite za tiste, ki trpijo lakoto, bolezen ali bedo, kajti jaz bom bedel nad vami. Iščite 

mojo besedo; tako boste v stalnem dialogu z menoj. 

17 S svojim duhom glejte na nebeško lestev, ki se dviga pred vami kot svetleča pot v neskončnost in 

vabi vašega duha, da doseže Očetovo naročje - naročje miru in neizrekljive blaženosti. 

18 Našel sem vas izgubljene, kot odpadnike brez kompasa, kot romarje, ki so se izgubili v puščavi. 

Toda poslal sem vam svojo luč, ki vam je pomagala najti pot, polno upanja, vere in tolažbe, ki je dvignila 

vašega duha in ga napolnila z vitalnostjo in energijo, da bi nadaljeval pot proti cilju. 
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19 Na koncu nebeške lestve, na zadnji stopnici, je dom, za katerega ste vsi namenjeni, vendar ga je 

treba osvojiti z zaslugami, z vero, z veliko ljubeznijo in usmiljenjem, s premagovanjem ovir in 

nasprotnikov, dokler končno ne dosežete nove obljubljene dežele, kraljestva, ki ni od tega sveta. 

20 Ta lestev v nebesa je ravna pot in na njej ni labirintov ali odklonov, s čimer vam dajem vedeti, da 

pri izpolnjevanju Mojega zakona in temeljitem preučevanju Mojih naukov ne boste naleteli na nobene 

težave. 

21 Neomajno boste šli naprej po tej poti in se borili za svoj vzpon. Naredil vas bom močne. Če ne z 

mojo močjo in mojo svetlobo, s kakšnim orožjem se boste borili in branili? S čim bi premagali skušnjave? 

Če vas ne bi pokril s svojim plaščem ljubezni, kako bi se lahko osvobodili svojih sovražnikov? Toda 

resnično, pravim vam, tudi vi morate pridobiti mojo zaščito in svetlobo mojega meča z zaslugami. 

22 Vaše sledi bodo ostale vtisnjene na duhovni poti, ki se odpira pred vami. Te sledi pa naj govorijo o 

dobrih delih, odpovedih, plemenitih dejanjih, velikodušni ljubezni in neomejenem usmiljenju. 

23 Usodo vsakega človeka določata njegova duhovna in človeška naloga. Oba morata biti usklajena in 

si prizadevati za dosego enega samega cilja. Resnično, povem vam: Ne bom ocenjeval le vaših duhovnih, 

ampak tudi materialna dela. V njih bom namreč odkril zasluge, ki bodo vašemu duhu pomagale, da me 

doseže. 

24 Na svojih potepanjih ne boste sami. Pred vami - nekatera bližje, druga dlje - je veliko bitij, ki prav 

tako korak za korakom hodijo naprej, opazujejo in molijo za tiste, ki hodijo za njimi. Njihov cilj ni priti 

sam ali prvi, temveč utreti pot svojim bratom in sestram, tako da bo nekoč blaženost prvih postala 

blaženost vseh. 

25 Kako lepa se mi zdi ta pot! Kako se moj duh osveži, ko vidi napredek mojih otrok, njihovo 

prizadevanje, da bi prišli višje in dosegli novo raven popolnosti! 

26 Obstajajo bitja iz vseh svetov, nekatera v duhu in druga v telesu, ki opravljajo različne naloge. 

Svoj dom si ustvarjate v večnosti, da bi se jutri posladkali s sladkim okusom medu, ki vam ga bo dal mir 

duha. 

27 Blagor tistemu, ki mi sledi na poti resnice. 

28 Blagor tistemu, ki ljubi in zaupa, ki pozna svojo nalogo in jo izpolni. 

29 Ko vam govorim o "poti", ne mislim na pot na zemlji, kajti v svetu, ki ga živite, ni mojega 

kraljestva. To je duhovna pot vedno navzgor. Vašega duha čakata razvoj in napredek. Zato ste lahko na 

poti duha, kjerkoli na zemlji že ste. 

30 Otroci moji, če ste zašli s poti, se vrnite k njej; če ste se ustavili, pojdite naprej. 

31 Nalogo, ki jo nosite v sebi, sem vam dal glede na vaše sposobnosti in moč. Le razumeti in ljubiti jo 

morate. Vsak dan molite, da boste prejeli potrebno luč za svoja prizadevanja. Nato ostanite pripravljeni, 

pozorni, da boste slišali glasove tistih, ki vas kličejo, tistih, ki vas prosijo, in da se boste lahko soočili s 

preizkušnjami. Vsak dan vašega obstoja je namreč stran v knjigi, ki jo piše vsak od vas. Vsak dan je 

zaznamovan s preizkušnjo in vsaka preizkušnja ima svoj pomen in razlog. 

32 Iz vas bom naredil ljudi, ki bodo zdravi po telesu in duši, saj ste izbranci, pričevalci mojih 

razodetij v vseh časih, in ste prišli v to obdobje, da izpolnite težko nalogo in utrete pot novim generacijam. 

33 Vašo pot sem zasul z dokazi ljubezni, da ne bi dvomili ne vame ne vase. - Vi, ki ste me poslušali v 

tem času, ne boste padli v grob in s seboj odnesli skrivnosti te manifestacije, ki sem jo delil z vami. Vaša 

najpomembnejša naloga je, da v mojem imenu govorite ljudem in pričujete o mojih razodetjih. 

34 Ne govorite mi, da nimate dovolj znanja za to, saj sem vam pogosto govoril in s poslušanjem ste se 

očistili. Vsi lahko to sporočilo ponesete v svet. Ljudje to pričakujejo in so pripravljeni sprejeti. Ali niste 

opazili želje po duhovnosti in miru, ki jo imajo ljudje? Vas ne ganeta njihova nevednost in bolečina? 

35 Moj Duh se razliva po vseh ljudeh, govori jim po njihovi vesti in jim govori: Pridite k meni in si 

odpočijte. Prejmite vero, ki vam manjka, ne bodite več slepi na poti. 

36 Ljudje, ali poznate delo, ki ga trenutno razvijam v svetu? "Ne," mi rečete, "vidimo le to, da se 

človeštvo upira, se pogreza v veliko pogubo in doživlja hudo obiskanje." Resnično, povem vam, dovolil 

sem človeku, da se sam sodi s svojo lastno roko in prepozna vse svoje napake, da bi se očiščen vrnil k 

meni. Vsakemu bitju sem poslal svojo luč in mu stal ob strani v dneh stiske. 
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37 Moj Duh se je spustil na vsakega duha in moji angeli so razporejeni po vsem vesolju ter 

izpolnjujejo moja navodila, da vse uredijo in vrnejo v pravo smer. Ko bodo vsi izpolnili svoje poslanstvo, 

bo izginila nevednost, zlo ne bo več obstajalo in na zemlji bo vladalo samo dobro. 

38 O, če bi me le znali razumeti, če bi poznali moje hrepenenje po tem, da vas izpopolnim - 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. 

39 Toda kaj je moja želja, ljudje? - Vaša združitev in vaš mir. 

40 Spet sem tu, govorim vam in v pričakovanju vašega prebujenja premika vaša srca. 

41 Vsako dobro drevo bo zaščiteno, njegove korenine in veje pa se bodo razširile, da bodo dajale 

zavetje in hrano popotniku. Plevel pa bo iztrgan iz korenin in vržen v ogenj, ki ne ugasne. 

42 Govorim vam v prispodobi, in ko vam govorim o tem drevesu, govorim o človeških delih. 

43 Tistim, ki sem jim zaupal službe, pravim: Pripravite svojo žetev. - Očetje družin, učitelji in 

vladarji, gospodarji in služabniki, veliki in mali, nočem, da bi mi ponujali svoja polja kot divja. Tudi če je 

to le majhna setev - ponudite mi jo očiščeno in glasno. 

44 Pridite k meni, pokličite in odprlo se vam bo. Vendar pridite veseli, zadovoljni s svojim delom, da 

se boste tako kot jaz počutili odlično. 

45 Resnično, povem vam: če bi bilo tisoč pripravljenih umov, bi se istočasno razkril prek teh tisoč 

umov. 

46 Svoje učenje vam podajam, odkar sem se prvič razkril po svoji hčerki Damiani Oviedo, po katere 

razumu sem vam sporočil svojo voljo. Od takrat se skozi te nosilce glasu pretaka moja modrost, modrost, 

ki jo morate zbirati v svojih srcih kot dragocene dragulje, saj vsebujejo ljubezen. 

47 Želim, da tako, kot sem vas učil in vodil, učite svoje soljudi. 

48 Vi ste priče vsega, kar sem povedal v tem času, da boste jutri, ko moje besede ne bo več med vami, 

lahko o teh naukih govorili svojim bližnjim. Ko se boste ozrli nazaj na te manifestacije, boste tistim, ki vas 

sprašujejo, razložili, kako se je Mojster razkril in kaj je s tem storil nosilec glasu. Kajti po letu 1950 vas 

bodo ljudje spraševali in navdahnjeni z vašimi pričevanji bodo prosili za knjige, v katerih je natisnjena 

moja beseda, in v njih bodo našli mojo navzočnost in moje bistvo. Če iščejo nepopolnosti, jih ne bodo 

našli, kajti nepopolnosti tistih, prek katerih se razodevam, ne bodo prišle v te knjige. 

49 Ti spisi bodo v srcih prižgali luč prave vere. Grešnikom bodo pokazali pot k prenovi in ustvarili 

nove učence, nove vojake, med katerimi bodo mnogi pokazali več vere in ljubezni kot mnogi izmed tistih, 

ki me zdaj poslušajo. 

50 Pripravite se, da bodo vaša pričevanja glasna in resnična. Svojo luč sem posvetil vsem ljudem. 

51 Blagor srcu, ki je pripravljeno, saj bo začutilo mojo navzočnost. 

52 Ljudje, moja volja je, da v tej tretji dobi vsak um, srce in duh doseže to duhovno znanje. 

53 Knjiga modrosti je odprta, da bi vsi postali moji učenci. 

54 Z največjo vnemo pazite na navodila, ki vam jih dajem v tem času. 

55 Vi ste moja ponižna družina, ki sem ji zaupal dediščino, ki sem ji razodel vse, kar je bilo po moji 

volji. 

56 Ne poznate nebeškega doma in še naprej tavate po puščavi. Toda prišel sem, da vas združim v 

svoji ljubezni, in ne pozabite, da vas pričakuje ljubezen vašega Očeta. Trenutno vam pripravljam pot, da si 

boste lahko opomogli od napornega dela tega dne. Toda že zdaj vam povem, da je na tej poti več trnja kot 

cvetja. Nič vas ne bo presenetilo, če ste se naučili življenjskih poti in na njih pridobili trdnost in pogum. 

57 V tem času ste moji učenci, poskušate razumeti moje razodetje, hkrati pa ste presenečeni nad 

napredkom znanosti. Veselite se, da ste bili priča vsem tem čudežem, saj niste spoznali le sadov človeške 

inteligence, ampak ste dosegli tudi duhovno znanje na visoki ravni razvoja. 

58 Koliko znanstvenikov, ki veljajo za učenjake, zanika duhovno življenje, medtem ko vi razumete, 

česar oni niso spoznali. Vaša naloga je, da razkrijete (moje učenje), da bi v tem času vsi naredili še en 

korak k svetlobi. 

59 Vidim željo ljudi, ki si želijo priti k meni. Povedal sem vam: tlakoval sem pot, da bi lahko vsi 

izkusili neskončno blaženost, ko me najdejo. Vi, ki ste naredili korak k prenovi, k duhovnosti, čutite, kako 

se vaša duša veseli. 
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60 Preden konec leta 1950 odidem, bi rad to občinstvo zapustil opremljeno. 

61 V drugi dobi sem pripravil dvanajst mož, ki so razširili moj nauk po vsem takrat znanem svetu. 

Dvanajst mož je bilo dovolj, da so vzpostavili moj zakon ljubezni. Rekel sem jim, da bom spet med 

ljudmi. In zdaj se je moja beseda izpolnila, kajti Mojster se je vrnil v duhu in v spremstvu svojih duhovnih 

vojsk. 

62 To je čas osvoboditve duha, doba svetlobe in evolucije. Prepoznali boste seme, ki ga puščam v 

dušah, in to seme bo pričevanje o mojem prihodu k ljudem v tej tretji dobi, v kateri se razodevam od leta 

1866. 

63 Vi, ki me zdaj poslušate, ste moji učenci v tem času in ste prišli k meni, ne da bi vedeli, na kateri 

poti ste. 

64 Želim, da bi bili moji novi učenci sejalci miru na tem svetu. 

65 Ne veste, koliko vaš duh doseže za svoj razvoj s kratkimi trenutki, ki si jih vzamete od sveta, da bi 

se posvetili meni. Resnično imam za vas pripravljena presenečenja, ko pridete k svojemu Očetu. 

66 Naloga, ki sem vam jo zaupal, je občutljiva, vendar ni težak križ samožrtvovanja. Nič vas ne sili, 

da bi sledili tem naukom, saj ste obdarjeni s svobodno voljo. Toda nad svobodo mišljenja, življenja in 

delovanja, ki je vaša, sije luč, ki je vest, ki vam svetuje, kaj morate storiti, in vas uči razlikovati dobro od 

zla. Ta luč sem jaz, ki sem v vas in zunaj vas ter vam pomagam tako v veselju kot v bolečini, ko hodite po 

dobri poti ali ko bežite proti prepadu. Povsod sem, ker sem Božansko srce, ki bije po vsem vesolju. 

67 Nočem več zadoščenja ali bolečine za vas; hočem, da duše vseh mojih otrok, kakor zvezde krasijo 

obzorje, s svojo svetlobo razsvetljujejo moje kraljestvo in z veseljem napolnijo srce vašega Očeta. 

68 Pripravite svoja srca, da sprejmejo glasnico ljubezni, ki je Marija, Mati, ki je prišla, da bi 

potolažila srca otrok. 

69 Najnežnejša Božja ljubezen do njegovih stvaritev nima oblike. V drugi dobi pa je dobila podobo 

ženske v Mariji, Jezusovi Materi. 

70 Razumite, da je Marija vedno obstajala, saj so bili njeno bitje, njena ljubezen in njena nežnost 

vedno v Božanstvu. 

71 Koliko teorij in zmot so ljudje ustvarili o Mariji! O njenem materinstvu, spočetju in čistosti. 

Koliko so pri tem bogokletstva zagrešili! 

72 Na dan, ko bodo zares razumeli to čistost, si bodo rekli: "Za nas bi bilo bolje, če se ne bi nikoli 

rodili." V njihovih dušah bodo gorele ognjene solze. Tedaj jih bo Marija ovila s svojo milostjo, Božja Mati 

jih bo varovala s svojim plaščem, Oče pa jim bo odpustil in z neskončno ljubeznijo rekel: "Čujte in molite, 

ker vam odpuščam in v vas odpuščam in blagoslavljam svet." 

73 V tvojih rokah ne iščem žetve, ker vem, da so prazne. Videl sem tiste, ki so, namesto da bi sejali 

vero v srca, iztrgali še tisto malo, kar so imeli. 

74 Bogato sem vas obdaril s sposobnostmi, da lahko udejanjate dejavno ljubezen do bližnjega, zato ni 

prav, da prihajate k meni kot potrebni ljudje in me prosite za pomoč. 

75 Ali ste jih poslušali in skrbeli zanje, ko so se vaši bližnji obrnili na vas po pomoč? Vaša vest vam 

govori, da ste velikokrat ostali gluhi in ravnodušni, to pa ni nauk, ki sem vas ga učil v Jezusu. 

76 Moj pogled bere vaša srca, moja beseda vas sodi, a vi ne trepetate. Medtem ko vas sodim, vas 

učim, vas ljubim in vam odpuščam. Odpuščam vam, ki me poslušate, in odpuščam človeštvu. 

77 Včasih vas vidim neodločene in se bojite iti naprej, bojite se pasti na poti, bojite se celo moje luči, 

ker mislite, da vas bo zaslepila s svojim sijajem. Kako boste postali močni in prenehali z bolečino? Naj luč 

mojega Duha napolni vaše bitje, potem boste razumeli mnoga razodetja in vaša otožnost bo izginila. Ne 

bodite užaljeni zaradi dejstva, da vas en in isti Bog sodi, ljubi in tudi trpinči. Naj vas ne zmoti, da iz 

Očetovega srca prihaja najstrožja sodba in hkrati najbolj ljubeča priprošnja za njegove otroke; vendar ne 

izpodbijajte Očetove pravičnosti, saj že imate mojo luč v svojem duhu. Kajti če se bo v tvojem življenju 

neusmiljeno pojavljala, se ti bo zdelo, da sem ti odrekel svoje odpuščanje, da te ne ljubim več, da sem 

prestopil mejo pravičnosti in se izkazal za krutega in krivičnega.V svoji zablodi ne bi mogel razumeti, da 

nihče ne žanje bolečine, če je prej ni posejal. 

78 Če bi razumeli moj nauk, bi čutili mojo ljubezen in prepoznali mojo navzočnost v vašem življenju, 

ki vam prihrani napačne korake in padce ter vas z očetovsko dobroto obnovi, ko vas vaša nehvaležnost ali 
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potreba spravita na tla. Spet drugič boš videl, da ti olajšam utesnjujoče breme tvojih prestopkov in tvoje 

srce spodbudim k globoki kontemplaciji, saj sta moja ljubezen in moje odpuščanje brezmejna. 

79 Do zdaj so se z mojim delom seznanili le neizobraženi ljudje s preprostim umom in skromnim 

znanjem. Ti so bili vedno prvi, ki so me prišli poslušat, zdaj pa bodo prišli tudi učenjaki, filozofi in 

znanstveniki. Nekateri bodo to storili z namenom, da bi raziskali pomen tega učenja, drugi pa z občutkom, 

da bodo pri tem naleteli na svetlečo resničnost. Vsi se bodo v moji besedi naučili novih lekcij in ta nova 

modrost, ki jo bodo odkrili v mojih razodetjih, bo spremenila način razmišljanja, bivanja in čustvovanja 

vsega človeštva. 

80 Kako zelo se bodo čudili preprostemu in popolnemu načinu, ki sem ga izbral za uresničitev 

svojega razodetja, in koliko razlag in rešitev bodo našli v mojih naukih. 

81 Nov čas zaupam temu človeštvu, ki ga sestavljajo bitja različne duhovne zrelosti in različnih nalog 

na zemlji. 

82 Človeka jutrišnjega dne čaka srdit boj - boj, ki ga ne bo podžgala želja po materialnih dobrinah in 

ki ne bo tako sebičen, da bi v svojem poteku uničeval človeška življenja. Ne, govorim vam o plemenitem 

in vzvišenem boju, s katerim bosta na svetu ponovno vzpostavljena mir in ljubezen. Govorim vam o delu, 

prizadevanju in žrtvovanju za vaše izboljšanje, tako moralno kot materialno, pa tudi za vaše odrešenje in 

duhovni napredek. 

83 Na temeljih resničnega znanja, ljubezni in pravičnosti bodo jutrišnji ljudje gradili svet miru in 

svetlobe. Na ruševinah preteklosti bo nastal moralno, duhovno, intelektualno in znanstveno nov svet, ki bo 

popolnoma spremenil življenja ljudi. 

84 Tu, kjer je bilo dobro tako zelo nasprotovano, kjer je bilo sveto tako zelo oskrunjeno, kjer je bilo 

vse, kar je pravično in dovoljeno, nasilno zavrnjeno, bo prevladal zakon ljubezni. Današnja solzna dolina 

se bo spremenila v dolino miru. Kajti dobra volja človeka, da se drži zakona, bo pravično nagrajena, ko bo 

ponovno pridobil najvišji dar duha, ki je mir. 

85 Ko se bo človekovo življenje odvijalo v ozračju miru, bo njegovo znanje večje in njegov navdih 

večji kot kdaj koli doslej. 

86 Kako bi lahko današnji ljudje dobili navdih sredi pokvarjenega sveta, v katerem krožijo neštete 

misli sovraštva, zla in materializma ter tvorijo nekakšno zaveso, ki preprečuje njihovim mislim, da bi 

ugledale resnico večnega? 

87 Pridite k meni, ljudje, molite in mi v duhovnem jeziku povejte svoje želje in trpljenje. Takrat vas 

bom namreč prijel za roko in vas popeljal v notranjost svojega svetišča, kjer vam bom razkril vse, kar vam 

lahko služi za okras vašega bivanja, da bo lepše in plemenitejše. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 172  
1 Oblekel sem vas v oblačilo milosti, da se boste po tem razlikovali od narodov in verskih skupnosti 

na zemlji. 

2 Le z izvajanjem mojega nauka boste lahko ohranili čistost tega oblačila, ki ni materialno, ampak je 

iz svetlobe in ga nosite v svoji duši. 

3 Je tako občutljiva, da jo lahko omadežuje že zloben pogled, ki odraža zlobna čustva do bližnjega. 

Zdaj boš lahko razumel, da pri hujših prestopkih ne povzročaš le madežev, ampak iz svojega oblačila 

iztrgaš cele kose. 

4 Ko ste izšli iz mojega duha, ste bili vsi obdarjeni s tem oblačilom, ki je čistost duše. Komu je 

uspelo ohraniti to milost nedotaknjeno do njegove vrnitve? Kdo je preživel vse bitke in skušnjave brez 

greha? - Zelo malo. Večino sem videl v krpah in mnogi so brez vsake kreposti. 

5 Zdaj sem prišel, da vas ponovno pokrijem, da vas oblečem, da izlijem svojo svetlobo na duše kot 

ogromen plašč, ki ga razdelim, da bi vas okrasil. Zavedajte se, o ljudje, da vas bo svet prepoznal prav po 

tej luči. 

6 Osvobajam vas od zla, da bi bili vredni posedovati moje seme in ga sejati. Kako bi vas lahko 

poslal gole ali raztrgane, umazane ali nečiste, da bi pričali o moji besedi? 

7 Zdaj, ko ste začeli pot k prenovi, se ne zadržujte, ne zaspite sredi poti, saj bi s tem odložili svoj 

duhovni napredek. 

8 Želim, da je vsak vaš korak pri mojem delu še en korak, ki vas popelje višje na vašem romanju, in 

da veste, da vam bo vsako delo prineslo sadove. Ne opustite žetve, ne zadovoljite se s setvijo in nato 

zanemarite žetve. 

9 Če resnično želite postati mojstri v duhovnosti, morate biti vztrajni, potrpežljivi, študiozni in 

pozorni, saj boste tako imeli priložnost, da postopoma obirate sadove svojega dela na poti, na kateri boste 

pridobivali izkušnje, ki so svetloba, ki so znanje o resničnem življenju. 

10 Tisti, ki v svetu poučujejo moje delo, morajo biti pravi poznavalci človeka - tako tistega, kar 

pripada duši, kot tistega, kar zadeva telo. 

11 Iz duha, ki je očiščen v izkušnjah, okrepljen v boju in očiščen z dobroto, bo prišel nasvet, ki je 

natančen, beseda, ki reši težavo, sodba, ki je pravilna, navodilo, ki prepriča. 

12 Koliko je na svetu takih, ki se posvečajo duhovnemu vodstvu s pomočjo različnih cerkva in sekt, a 

namesto da bi svoje soljudi vodili po poti resnice, jih puščajo zabloditi v temi in jih potiskajo v brezno 

nevednosti! Zakaj? - Ker ne poznajo ljudi, ker jih ne poskušajo razumeti. Toda kako bi lahko razumeli 

ljudi, če ne poznajo niti samih sebe? 

13 Ne želim, da bi se to zgodilo tudi vam, ljubljeni učenci tretjega veka. Upoštevajte, da sem vas učil, 

da najprej preiščete svojo notranjost, da se notranje spoznate, da boste lahko sodili sami sebe. Zavedajte 

se, koliko preizkušenj, velikih in majhnih, vam podvržem, da bi uporabljali moje nauke in živeli v resnici 

moje besede. Potem, ko boste pripravljeni, ko vas bo oblikovalo fino dletalo moje pravičnosti in moje 

ljubezni, vas bom poslal k svojim bližnjim s svojim sporočilom tolažbe, upanja in miru. 

14 Kdo se bo lahko uprl moči resnice, ki prihaja iz vaših besed? Koga ne bodo navdušili in globoko 

ganili razumevanje, empatija in prepričljivost vaših nasvetov? V srcih se bo pojavila vera, prišlo bo do 

spreobrnjenja, ozdravitve in neštetih čudežev. To je sad, ki ga želim, da ga obrodite, to je žetev, ki jo 

pričakujem od vas. Vendar se ne motite. Ko vam govorim o sadovih svojih naukov, se vedno najdejo 

takšni, ki si to besedo razlagajo zelo zemeljsko in iščejo sadove svojih del v obliki laskanja, časti, 

pozornosti in celo plačila v denarju. Kako daleč je ta sadež od tistega, kar mislim v svoji Besedi! Izvedeli 

ste že, da sem govoril o sadovih izkušenj, iskrenosti, razumevanja, duševnega miru in duhovnosti. 

15 Tisti, ki na zemlji še vedno iščejo plačilo v obliki denarja in priznanja, so duše na nizki stopnji 

razvoja, ki nočejo spoznati resnice in so še vedno zadovoljne z nagrado, ki jim jo daje svet. 

16 Zdaj se bodo zbudili iz sanj in se zavedli svoje golote, čeprav so mislili, da so praznično oblečeni. 

Spoznali bodo svojo duhovno bedo in se počutili duhovno revne, čeprav so mislili, da imajo neizčrpno 

bogastvo. 
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17 Učenci, skrbite za svoja oblačila, učite se od mene, da boste jutri lahko učili svoje soljudi. Očistite 

svoje srce vseh slabih nagnjenj in ga spremenite v rodovitno zemljo, v kateri moja beseda kali in rodi 

sadove v veselje vaših soljudi in v slavo vašega duha. Jaz sem vedno s teboj, ti pa nisi vedno z mano. Zato 

vam, ko se prek glasnika prikaže moja božanska luč, rečem: Dobrodošli, o množice, željne modrosti. 

18 Medtem ko ti prihajaš sem, da bi izpolnil obljubo, se jaz predstavljam, da izpolnim obljubo, in te 

blagoslavljam, ker me nisi pustil, da bi sam pridigal v puščavi. 

19 Nisem vas našel opremljenih, saj se je človeštvo mnogo stoletij namesto preučevanju mojega 

nauka posvečalo zunanjim obredom in oblikam čaščenja, ki ne osvetljujejo poti duha. Vendar vam 

odpuščam, priskočim vam na pomoč in vam omogočim, da dosežete znanje, ki je še vedno skrito v moji 

Besedi druge dobe. Ko boste to lekcijo sprejeli za svojo, vam bom dal svoje novo sporočilo, ki vas bo 

napolnilo z veseljem zaradi bistva in modrosti, ki vam ju bo prineslo. 

20 Želim, da to človeštvo ne bi bilo več začetnik v duhovnem znanju, ampak da bi postalo dober 

učenec, ki razume odgovornost, ki jo ima v tej dobi sodbe. 

Oče ima dolžnost povračila škode in duhovnega napredka do Očeta. 

21 In vi, ljudje, morate pričevati o mojem nauku s svojimi deli ljubezni, da bi se tudi druge skupnosti 

povzpele k luči, ki je osvoboditev, resnica in življenje. 

22 Že dolgo vas razveseljujem s tem oznanilom, vendar se mi zdi, da je le malo ljudi opremljenih. 

Večina jih odstopa od naloge, ki bi ji morali posvetiti vse svoje moči, ljubezen in vero, saj jih prav križ 

dviguje in približuje meni. 

23 Če nekateri niso razumeli moje besede, ne zato, ker bi bila premalo jasna, ampak zato, ker niso 

znali izuriti svojega razuma, ker do danes v srcu niso čutili ljubezni do bližnjega, ker niso dovolili, da bi 

pomen moje besede prodrl v njihovo srce in ga prebudil k resnični ljubezni. 

24 Včasih se pritožujete, da število sledilcev moje besede narašča le počasi. Toda povem vam, da se 

morate pritoževati nad sabo, saj imate nalogo povečati in pomnožiti množice, ki sestavljajo to skupnost. 

Toda če v vaših srcih ni vere, če vaši duhovni darovi niso razviti, če v vaših mislih ni luči duhovnega 

znanja, kako boste prepričali nevernika? Kako ga boste ganili s svojo vero in ljubeznijo, če te vrline niso 

razvite v vašem srcu? 

25 Kdor ne razume, ne more voditi k razumevanju; kdor ne čuti, ne bo prebudil čustev. Zdaj razumite, 

zakaj so se vaše ustnice zataknile in zarekle, ko ste se soočili s potrebo, da pričate o moji besedi. 

26 Kdor ljubi, mu ni treba jecljati, kdor veruje, se ne boji. Tisti, ki čuti, ima veliko priložnosti, da 

dokaže svojo iskrenost in resnicoljubnost. 

27 Nenehno govorim, da se morate pripraviti s skrbnim preučevanjem mojih naukov, da udejanjate 

moje besede, ker želim, da so vaši koraki na tej poti varni. Tisti, ki me niso resnično razumeli ali se niso 

resnično poduhovili do trenutka, ko se moja beseda ne bo več kazala v tej obliki in moj duhovni svet ne bo 

več govoril prek mojih izbrancev ter med mojim ljudstvom ne bo več simbolov in obredov, bodo v 

nevarnosti, da bodo podlegli zmotam, in bodo ostali na robu prepada. Toda zakaj bi se bali, da se bo to 

zgodilo, ko pa sem vas tako dolgo in ob toliko priložnostih svaril, da bi se izognili nevarnostim, padcem in 

obiskom? 

28 Čas je, da razmislite o korakih, ki jih morate narediti na tej poti, da boste svoje poslanstvo izpolnili 

na najčistejši in pred menoj najbolj prijeten način. Resnično, pravim vam, tisti, ki jih navdihujejo ti ideali, 

bodo dosegli pravo vizijo svoje prihodnosti in gotovost glede vsega, kar morajo doseči v življenju. Zanje 

ne bo prepadov, teme in negotovosti. 

29 Želim si, da bi bili vsi tako močne duše. Zato vam nenehno govorim o pripravah, duhovnem 

poglabljanju in raziskovanju. 

30 Vidim vas skrušene, tiho jokajoče, kako poslušate moje besede, in blagoslavljam vas, ker ste 

dovolili, da božansko bistvo mojih naukov prodre v vaša srca, ki se do danes še niso prebudila za ljubezen, 

usmiljenje in dobroto. 

31 Vaš duh je doživel trenutek počitka, ki je bil odmik od hude preizkušnje, ki jo je prestajal v telesu, 

priklenjenem na zemljo. 

32 Koliko duš tistih, ki prihajajo na to manifestacijo, od dneva, ko so se inkarnirali v to telo, do 

trenutka, ko so prvič slišali mojo besedo, ni imelo niti trenutka počitka! Koliko bitij najde mir le v kratkih 
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obdobjih mojega pojavljanja! Njim in vsem vam pravim, da se lahko še naprej tesno veselite moje besede, 

vendar se morate tudi zavedati, da bo prišel dan, ko je ne boste več poslušali; takrat se boste morali lotiti 

dokazovanja svoje vere, duhovnosti in poslušnosti v prepričanju, da boste takrat videli svoj (duhovni) 

napredek nagrajen z neposrednim dialogom duha z duhom. 

33 Videl sem, kako se borite s svojim telesom, da bi ga premagali. Preživeli ste velike bitke s svojim 

srcem, da bi si izsilili poslušnost in se mu predali. Njegova narava se upira zahtevam vesti. Toda če boste 

vztrajali v molitvi, če boste bdeli, boste iz njega naredili najboljšega sodelavca pri duhovni izpolnitvi. Ta 

boj je del vašega povračila v tem času. 

34 Vse vaše lastnosti so skrite od trenutka, ko ste bili ustvarjeni. Inteligenca, empatija in razum so bili 

vedno tvoji za zadnjo bitko. Ko boste premagali zlo in bo vaš duh pilot, ki krmili ladjo, boste lahko 

poiskali sočloveka in mu bili svetel zgled, prava priča. Ne da bi se hvalili s svojo močjo duše in avtoriteto, 

pokažite svoja dela, ki bodo razodevala poslušnost in ubogljivost mojim zakonom ter bodo zgled, ki bo 

vaše soljudi spodbujal, da vam sledijo na poti razvoja. 

35 Ko ne boste več slišali moje besede prek glasnikov in bo vaš duh začutil željo, da bi uresničil, kar 

sem vas učil v tem času, naj vsak od mojih učencev skupino ljudi, ki mu je bila dodeljena, obravnava kot 

svojo družino, da bi jih učil in vodil. Obnašajte se do njih usmiljeno, popravljajte jih z ljubeznijo in 

modrostjo, pustite jim dihati ozračje miru, kakršno ste ustvarili danes, in takrat se bo moj Duh prilagodil, 

da vas bo vse navdihoval in blagoslavljal. 

36 Ne sprašujte jih, od kod prihajajo in zakaj me iščejo. Elija jih bo vodil, ko bo prišla njihova ura. Že 

danes pripravljam tiste, ki bodo prišli v zadnji uri, in kličem blažene tiste, ki verjamejo v to besedo, ki sem 

vam jo dal po človeškem prenosu. 

37 Naročam vam, da bi bili začimba zemlje, da bi razveseljevali življenja ljudi z dobro novico, da se 

je Učitelj razodel v tem času trpljenja in zapustil svojo Besedo kot dediščino vsem, da bi se z njo hranili in 

živeli za vedno. 

38 Ne nalagam vam popolne preobrazbe tega človeštva, ampak z gorečim prizadevanjem prinašajte 

mojo Besedo v srca in ta bo delala čudeže. Kako veliko tolažbo bo vaš bližnji prejel v dneh preizkušnje, če 

ga boste naučili razlagati moj nauk, in kako boste hrepeneli po tistih urah, ki ste jih preživeli v moji 

bližini, ko ste pili to božansko bistvo in se počutili kot otroci, ki od svojega Očeta prejemajo vso nežnost 

in ljubezen. 

39 Človeštvo je danes plodno polje za delo. Polja so zelo velika, delavcev pa je malo. Kako mi boste 

ponudili duhovni napredek generacije, ki danes živi na tem svetu, če ne boste marljivo delali? Na voljo 

imate le omejen čas, pripraviti pa morate veliko stvari. Ura je ugodna! Ponovno zgradite templje, ki so se 

zrušili v srcih ljudi. Pomagajte obnoviti domove, na svoji poti pridigajte o duhovnosti. Pričujte s svojimi 

deli. 

40 Pazite, da bo krepost preoblikovala vaše brate in sestre, da bodo otroci sladka vez med očetom in 

materjo, mladostniki pa trden temelj za nove rodove; da bosta mož in žena po podobi Boga in njegovega 

stvarstva ter da bodo vsi skupaj z angeli varuhi, ki vam pomagajo, dosegli popolno harmonijo z vašim 

Očetom. 

41 Tvoje prošnje me dosežejo, luč, ki sem jo izlil na tvojega duha, razsvetljuje tvoje bitje. 

Predstavljena so vsa vaša dela in lahko presodite svoje zasluge. Trpljenje, ki ga preživljate zdaj, bo minilo 

in v vesolju bo zavel mir. 

42 Molite za narode, ki se med seboj spopadajo v vojni. Deli svoj kruh in oblačila s tistimi, ki so v 

nesreči. Odprite svoje shrambe in jih nahranite z resnično ljubeznijo. V tej uri trpljenja pokažite svoje 

bratstvo s svetom. Izvajajte dejavno ljubezen do bolnikov, pripravljajte duše, ki morajo oditi na oni svet, 

krepite vero trpečih in vsem prinašajte mir. Prosite in storil bom čudeže med ljudmi, ki sem jim pomagal v 

vseh časih. Če namreč mislite, da sem zapustil svoj prestol, da bi se vam razodel, ste v zmoti, kajti prestol, 

ki si ga predstavljate, ne obstaja. Prestol je namenjen nečimrnim in arogantnim ljudem. Razumite, da moj 

duh ne prebiva na določenem kraju. Ker je neskončen in vseprisoten, je povsod, na vseh krajih, v 

duhovnem, materialnem in v vsem ustvarjenem. 

43 Kje je torej prestol, ki ga postavljaš pod mene? 
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44 Ne jemljite mojih besed kot očitek zaradi vašega slabega razumevanja in prepoznavanja resnice, 

kajti ne prihajam k vam, da bi vas poniževal v vaši nezrelosti, ampak da bi vas povzdignil k svetlobi. 

45 Ali mislite, da se ne zavedam razvoja in sprememb, ki so se zgodile v vašem znanju in prepričanju, 

odkar ste slišali to besedo? Resnično, povem vam, da se zavedam korakov, ki jih delate na duhovni poti. 

46 Ko ste se mi prikazali, niste verjeli v mojo navzočnost v človeku, saj ste bili prepričani, da me 

lahko najdete le v podobah, simbolih in predmetih, ki so jih posvetile vaše cerkve. Potem, ko ste kljub 

pomanjkanju vere razumeli, da imajo moji nauki pomen, ki razsvetljuje in daje mir vašim srcem, ste 

spoznali, da se božanska svetloba kaže skozi ta bitja, ki so namenjena prenašanju mojega sporočila. 

47 V vaših srcih se je rodila nova vera, nova luč, ki vam je dala spoznanje, da lahko človek 

neposredno komunicira z Bogom. Toda to še ni bilo vse; še vedno ste morali spoznati, da človeški razum 

ni potreben, da bi Oče govoril z vami. In takrat ste vedeli, da bo ta božanska manifestacija prek nosilca 

glasu začasna, saj bo pozneje prišel čas dialoga med duhovi, ko bodo ljudje iz svojega čaščenja, prepričanj 

in dejanj čaščenja odstranili zadnjo sled materializma, fanatizma in nevednosti ter bo vse v njih 

poduhovljeno. 

48 Nekateri ste to že razumeli, drugi po tem že živite, vendar vam še vedno veliko manjka, da bi 

dosegli cilj, od koder me lahko razumete v moji resnici, v moji resničnosti, in ne več s pomočjo fantazij, ki 

jih je ustvarila vaša človeška domišljija. 

49 Ne predstavljajte si me več na prestolu, kot so tisti na zemlji. Osvobodite se človeške podobe, ki 

mi jo vedno pripisujete. Ne poskušajte si predstavljati nebes, saj jih vaš um nikoli ne bo mogel dojeti v 

vsej njihovi popolnosti. Ko se boste osvobodili vseh materialnih stvari, se boste počutili, kot da bi pretrgali 

verige, ki so vas vezale, kot da bi se pred vašimi očmi zrušil visok zid, kot da bi se razblinila gosta megla 

in vam omogočila videti neskončno obzorje ter neznano, globoko in svetleče nebo, ki je obenem dostopno 

dobrotljivi duši. 

50 Nekateri pravijo: Bog je v nebesih, drugi pravijo: Bog prebiva v onstranstvu. Vendar ne vedo, kaj 

govorijo, in ne razumejo, v kaj verjamejo. 

51 Bivam v nebesih, vendar ne na tistem kraju, ki ste si ga zamislili. Prebivam v nebesih svetlobe, 

moči, ljubezni, znanja, pravičnosti, blaženosti, popolnosti in harmonije. 

52 Da, jaz sem v onstranstvu, toda onstran človeškega greha, onstran materialne sužnosti, onstran 

ponosa, nevednosti in omejenosti. Zato vam pravim, da prihajam k vam, ker prihajam v vašo omejenost, 

ker vam govorim tako, da me vaši čuti zaznavajo in vaš um razume, in ne zato, ker prihajam iz drugih 

svetov ali bivališč: Moj Duh prebiva v vsem stvarstvu. 

53 Veliko ste se trudili in porabili veliko časa, da ste spremenili svoja prepričanja in predstave, še bolj 

pa se morate truditi, da bi dosegli duhovni cilj, za katerega sem vas določil, to je spoznati svojega Očeta, 

ga ljubiti in ga častiti z duhom. Potem boste začeli čutiti resnična "nebesa" duha, stanje vzvišenosti, 

harmonije, miru in dobrega počutja, ki je pravi raj, do katerega morate vsi priti. 

54 Podajte roko v znak prijateljstva, vendar to storite iskreno. Kako boste lahko bratje in sestre, če še 

niste sposobni biti prijatelji? 

55 Če želite, da Oče prebiva med vami, se morate naučiti živeti kot bratje in sestre. Če vam bo uspelo 

narediti ta korak na poti k bratstvu, bo vaša zmaga nagrajena z dialogom duha z duhom. Če se namreč 

ljubite med seboj in ste enotni v volji in mislih, vam bom dal, da boste po navdihu vstopili v občestvo s 

svojimi brati in sestrami, ki živijo zunaj vašega sveta. 

56 Moje delo je polno svetlobe, moja resnica je jasna, zato nihče ne more hoditi v temi, čeprav trdi, da 

sem tam. 

57 Ko sem takrat živel med vami, so pogosto ponoči, ko so vsi spali, ljudje, ki so me spraševali, 

prihajali na skrivaj, ker so se bali, da bi jih odkrili. Poiskali so me, ker so čutili kesanje, ker so kričali proti 

meni in bili ogorčeni, ko sem govoril množici. Njihovo obžalovanje je bilo še močnejše, ko so spoznali, da 

je moja beseda v njihovih srcih pustila dar miru in svetlobe in da sem v njihova telesa prelil svoj zdravilni 

balzam. 

58 Skrušeni so stopili pred mene in rekli: "Učitelj, odpusti nam, odkrili smo, da je v tvojih besedah 

resnica." Odgovoril sem jim: "Če ste spoznali, da govorim samo resnico, zakaj se skrivate? Ali ne greste 

ven, da bi sprejeli sončne žarke, ko se pojavi? Kdaj ste se jih sramovali?" 
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59 Resnično, povem vam: Kdor ljubi resnico, je nikoli ne prikriva, ne zanika in se je ne sramuje. 

60 To vam govorim zato, ker mnogi prihajajo na skrivaj, da bi me poslušali, zanikajo, kam gredo, in 

prikrivajo, kaj so slišali, včasih pa zanikajo, da so bili z menoj. Česa bi se morali sramovati? 

61 Naučiti se morate govoriti o mojem nauku tako, da nikoli ne boste dali razloga za posmeh. Prav 

tako morate gojiti iskrenost, da boste pričevali o meni z besedami, ki so izraz vašega srca. To je seme, ki 

vedno vzklije, saj ima prepričljivo moč resnice, ki se dotakne srca in doseže duha. 

62 Ko v vas zasidram svoje božansko sporočilo, mora postati bratsko sporočilo. Da pa bi naredila vtis 

na materialistično srce človeštva in ga ganila, mora imeti pečat resnice, ki sem vam jo razkril. Če karkoli 

skrivate, če karkoli prikrivate, niste dali pravega pričevanja o tem, kakšno je bilo moje razodetje v tretji 

dobi, zato ne boste našli vere. 

63 Dokazal sem vam, da je mogoče nevednemu ali zaslepljenemu človeku odstraniti temni trak z oči, 

ne da bi mu škodoval, ga užalil ali prizadel. Želim, da tudi vi storite enako. Na sebi sem vam dokazal, da 

imajo ljubezen, odpuščanje, potrpežljivost in strpnost večjo moč kot strogost, obsojanje ali uporaba sile. 

64 Učenci, zapomnite si to lekcijo in ne pozabite, da če se želite upravičeno imenovati bratje svojih 

bližnjih, jim morate pokazati veliko dobrote in kreposti. Obljubljam vam, da bom svojo navzočnost v 

vašem duhu občutil na prekipevajoč način, ko bo na zemlji zasijala luč bratstva. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 173  
1 Niste več majhni otroci na duhovni poti, ste razvite duše. Ali veste, kaj pomeni "spiritualist"? 

Povedal vam bom v enem kratkem stavku: spiritualist pomeni "učenec Svetega Duha". 

2 Vsi boste veliki, ko boste dosegli resnično ponižnost in ko boste prakticirali resnično ljubezen. 

Dokler bo v vaših srcih hudobija, ne boste prejeli visoke nagrade, ki sem vam jo obljubil. Zato vas učim, 

popravljam in čistim v bistri vodi reke življenja, da postanete vredni priti k meni. 

3 Z ljubeznijo bom popravljal tvoje napake, dvignil te bom, ko boš padel, in te potolažil v tvojem 

trpljenju. Ne bom dovolil, da propadete, in nikoli vas ne bom zapustil. Za roko vas bom vodil po poti k 

popolnosti, dokler ne pridete v moje kraljestvo. Če niste gledali - sem gledal. Moje usmiljenje in moja 

milost sta z vami, da se v ljubezni obrnete k drugim narodom zemlje. Naučil sem vas častiti, kar je všeč 

moji božanskosti. V besedah sem se razkril skozi vaš razum, intuicijo in razodetje. Z vami sem govoril 

tudi prek svojega duhovnega sveta. V vseh vaših preizkušnjah, bolečinah in težavah sem se pokazal kot 

Oče. 

4 Z vseh svetov, z vseh nebes sem prejel davek. Toda ko sem usmeril svoj pogled na ta planet, sem 

preiskal vse sekte in verske skupnosti, vendar sem prejel le bolečino in zunanje kulte, ki niso več primerni 

za ta čas. Toda jaz vse obsipam s svojo milostjo in ljubeznijo ter sprejemam dobro seme. 

Svoj pogled sem usmeril (tudi) na svoje duhovne ljudi in ugotovil, da je tudi vaše čaščenje Boga 

nepopolno. 

5 Razodel sem se vam prek človeškega razuma, da bi vam pokazal (pravo) pot, in vam rekel: 

Oduhovite se, odpovejte se vsemu nepotrebnemu. S svojimi nauki vas želim osvoboditi malikovanja, 

fanatizma in materializma, tako da odpravim tradicije in obrede. Mojim naukom ste namreč dodali nekaj 

svojih nekdanjih običajev, vanje ste vnesli izročila in obrede, ki so zakoreninjeni v vaših srcih in so 

dediščina vaših prednikov. 

6 Vi ste izraelsko ljudstvo, ki mu govorim s človeškim organom razumevanja, da bi po letu 1950 

komunicirali z menoj iz duha v duh in učili svet resničnega čaščenja. 

7 Pripravite svoje otroke, kajti oni so jutrišnji rodovi, ki bodo začeli sejati mojo resnico, ne da bi jo 

mešali s fanatizmom ali malikovanjem. 

8 Kako velik in lep je moj nauk in kako daleč je od vsega odvečnega! Razumite ga, da ne zapadete v 

fanatizem. Prišel bo čas, ko ga boste lahko v celoti razumeli in s svojimi mislimi dosegli onkraj. Kako lepo 

bo, ko boste dosegli to duhovnost! 

9 Takrat boste spoznali, da je bila vaša zaostalost velika, čeprav ste imeli pod seboj največjega 

učitelja. Potem boste razumeli tudi razlog za toliko preizkušenj, očiščevanj in obiskov. 

10 Ne bojte se sveta, osvetlite njegovo pot z lučjo svojega duha, dematerializirajte ga in ga osvobodite 

greha. 

11 Ne delim vas na razrede; te razlike izginejo, ko ste z mano. Ne ponižujem tistega, ki je dobro 

oblečen, saj s svojo obleko ne želi poniževati drugih. Ubogega dostojanstveno postavim ob bok tistemu, ki 

ga je vedno imel za boljšega, in iz te duhovne združitve z isto besedo ustvarim pravo bratstvo. Kajti tako 

kot je lahko v učenjaku malo zrela duša, je lahko v preprostem človeku velika duša. Toda to prepoznam le 

Jaz. Zato vabim vse rase in plemena, da slišijo isto besedo, da boste vsi postali učenci Svetega Duha. 

12 Prišlo bo leto 1950, a moj duhovni svet se ne bo ločil od vas. Ne bo imel več dostopa do vašega 

uma, vendar vas bo še naprej varoval in navdihoval. Govoril bom skozi usta tistih, ki so za to usposobljeni. 

Pripravil vam bom pot, da boste šli naprej in ljudem prinašali veselo novico. Ker ste vzpostavili stik s 

svojim Očetom ter s svojimi duhovnimi brati in sestrami, kako ne bi mogli prečkati dežel in morij, da bi 

vzpostavili stik s svojimi brati drugih ras in jezikov? Dal vam bom avtoriteto in univerzalni jezik za to, ki 

je ljubezen. 

13 Želim, da ste jasno ogledalo in zgled, ki ga je vredno dajati. Ne želim, da bi bili še ena sekta na 

zemlji. Hočem, da ste varno zatočišče za brodolomca, zvezda za izgubljenega v puščavi, drevo za smrtno 

izčrpanega in izčrpanega popotnika. 

14 Da bi vam pomagal izpolniti vašo nalogo, vas blagoslavljam, ljubljeno ljudstvo. Vidim željo, s 

katero se zbirate in čakate na mojo besedo. Ne želite zamuditi nobenega mojega učenja, saj v njih najdete 
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hrano, ki krepi duha in poživlja telo, in prepričani ste, da ni dediščine, ki bi bila primerljiva s tisto, ki vam 

daje znanje, ki ga vsebuje to Delo. 

15 V tej besedi ste našli vstajenje in življenje in ste se obrnili k njemu, kakor stori brodolomec, ko 

odkrije rešilni čoln. 

16 Človeško življenje je kot nevihta in vi se želite rešiti pred pogubo zaradi vojn, sproščenih strasti in 

nesreč. 

17 Želite živeti v miru, hrepenite po svetu pravičnosti, sanjarite o bratstvu med ljudmi, zato, ko slišite 

mojo besedo, v njej odkrijete božansko obljubo tega sveta, po katerem hrepenite. Zbrali ste se okoli te 

manifestacije, da bi se počutili varne in opremljene ter v upanju, da me boste dosegli, očiščeni s svojimi 

dobrimi deli. 

18 Blagoslavljam to generacijo, ki me je znala poslušati in verjeti v moje oznanilo, tako kot bom 

blagoslovil prihodnje generacije, ki bodo svoje bogoslužje in služenje opravljale z resnično duhovnostjo. 

19 Moj nauk bo človeštvo spet slišalo, vendar ne zato, ker bi se moj zakon vrnil k ljudem, saj je bil 

vedno zapisan v njihovi vesti. To bodo ljudje, ki se bodo vrnili na pot Zakona. Ta svet bo podoba črednega 

sina iz moje prilike. Tako kot on bo tudi ona našla Očeta, ki jo bo pričakal na svojem posestvu, da bi jo 

objel z ljubeznijo in posadil za svojo mizo, da bi jedla. 

20 Ura vrnitve tega človeštva k meni še ni prišla, niti mu ni ostal del njegove dediščine, ki jo bo 

zapravilo v gostijah in užitkih, dokler ne bo golo, lačno in bolno, potem pa bo dvignilo oči k Očetu. 

21 Iz brezna v brezno je človek duhovno potonil do ravni zanikanja in pozabe mene, do skrajnosti 

zanikanja samega sebe z zanikanjem bistva svojega bitja, svojega duha. 

22 Le moje usmiljenje bo lahko ljudem prihranilo bolečino, da bi morali ponovno prehoditi pot, da bi 

se vrnili k meni. Samo jaz lahko v svoji ljubezni poskrbim za sredstva na poti svojih otrok, da bodo odkrili 

pot odrešenja. 

23 Ali ni vaše srce polno veselja ob misli, da boste pred svojimi očmi videli Očetovo hišo? Ali vas ne 

pretresa moralna in duhovna tragedija, v kateri živijo ljudje na zemlji? 

24 O, če bi le že razumeli poslanstvo, ki ga morate izpolniti v tem času! Kako bi potem skrbeli za 

svoje bližnje in kako bi pozabili na svoje skrbi! Toda vidim, da še vedno nimate pojma o darovih, ki jih 

ima vsak izmed njih. Kako se boste združili, da bi človeštvu sporočili, da je odrešenje blizu? 

25 Res je, da naloga enega ni naloga drugega, vendar se morate združiti, da bi vsi v harmoniji tvorili 

enotno "telo "* in enotno voljo ter se tako, združeni v izpolnjevanju mojega zakona ljubezni, borili za 

boljši svet. Kako boste lahko sanjali o svetu miru, harmonije in bratstva, če za to ne boste uporabili 

sredstev? 
* Tu telo simbolično predstavlja skupnost. 

26 V boju niste sami, pri hoji niste slepi in ne manjka vam orožja za obrambo. Vašemu duhu sem dal 

razumeti lepote duhovnega življenja, odprl sem vaš duhovni pogled v prihodnost, razkril sem vam darove 

in sposobnosti, ki jih nosite v globinah svojega bitja. 

27 Misel o nekoristnosti, nesposobnosti, nerodnosti in revščini, ki ste si jo ustvarili o sebi, sem 

odstranil iz vaših misli, da bi lahko razumeli, da ste lahko vsi koristni in da se morate vsi razvijati, dokler 

ne pridete v dom, kjer vas čaka vaš Oče. 

28 Nekateri mi pravijo: "Gospod, zakaj nam ne dovoliš, da bi te vsi videli, kot naši bratje in sestre, ki 

pričujejo, da te vidijo?" 

29 O, šibka srca, ki morate videti, da bi verjeli! Kakšno zaslugo vidiš v tem, da vidiš Jezusa v videnju 

v podobi človeka, če me tvoj duh z ljubeznijo, vero in čutenjem lahko brez omejitev in popolnoma zazna v 

mojem božanskem bistvu? Zlo delaš, ko zavidaš tistim, ki imajo dar videnja duhovnega v številkah ali 

simbolih na omejen način, saj to, kar vidijo, ni ravno božansko, ampak alegorija ali simbol, ki jim govori o 

duhovnem. 

30 Bodite zadovoljni s svojimi darovi in raziskujte pričevanja, ki jih prejemate, ter vedno iščite 

pomen, luč, navodila in resnico. 

31 Svoj križ nosite do konca s potrpežljivostjo in predanostjo, potem ga bo moj zakon odvzel, ko 

boste prišli do vrat doma, ki sem vam ga obljubil in kjer boste uživali pravi mir. Trenutno ste še vedno 

popotniki, ste vojaki in borci, ki si prizadevajo za visok cilj, ki bodo osvojili boljšo domovino. 
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32 V svojem boju niste sami; človek ni bil nikoli sam, saj sem mu vedno pokazal najboljšo pot, ga 

spremljal in mu vlival pogum. 

33 Če bi me kdo vprašal, kako so bili ljudje vodeni, preden so se zavedali Mojzesovega zakona, ki so 

ga prejeli od Gospoda, bi mu odgovoril, da sem pred Mojzesom poslal vse duhove z zakonom, zapisanim 

v njihovi vesti, da bi bila vsa njihova dejanja v življenju všeč moji božanskosti. Potem sem na svet poslal 

duhove velike luči, patriarhe in preroke, da bi s svojimi deli vse soljudi učili izpolnjevanja mojega zakona. 

34 Ti možje so me počastili s svojim življenjem; niso bili malikovalci, saj so že poznali duhovnost, 

imeli so čustva ljubezni in usmiljenja do drugih, bili so pripravljeni sprejeti tujca v svoji deželi in domu. 

Bili so gostoljubni do tujca in utrujenega popotnika. Za vse so imeli dobro besedo in moder nasvet. 

35 Vendar se vsi ljudje ne pustijo voditi notranjemu glasu vesti. Za to je potrebna duhovnost, ki se ji 

čutila mesa izogibajo. Zato se je moral vaš Oče v različnih oblikah razodeti ljudem, da bi jim razložil 

Zakon in razkril božansko. 

36 Vi, ljudje, ki poslušate moje nauke v tretji dobi in še vedno ohranjate nekaj semena, ki sem vam ga 

zaupal v preteklih časih, razumete, da morate očistiti svoja srca sebičnosti in materializma, da boste 

dočakali srečen trenutek, ko boste ponovno usmerjali svoja življenja po navodilih svoje vesti kot tisti prvi 

razsvetljeni, kot Abraham, iz katerega so izšli ljudje, ki so bili skrbniki vseh mojih razodetij skozi stoletja. 

37 Hočem, da boste, ko bo prišel čas, ko se bo moja manifestacija končala v obliki, v kateri jo imate 

danes, opremljeni tako, da bo vsak duh tistih, ki sestavljajo to skupnost, kot tempelj zame, vsako srce kot 

svetišče, vsak dom kot oltar, kot očetova hiša, gostoljubna in polna dejavne dobrodelnosti. Kako globok 

bo vaš mir, kako močno bo vaše srce, da bo zmagalo v vseh preizkušnjah. 

38 Kruh ne bo blagoslovljen samo po meni, ampak tudi po vas, ker se ga boste naučili pripravljati z 

ljubeznijo, z vero in v ozračju miru. 

39 Duhovna milost, s katero sem vas obdaril, je seme spiritualizacije. Kdor z ljubeznijo goji to seme v 

svojem srcu, ne bo postal žrtev kuge ali sproščenih elementov, niti ga ne bodo stiskale materialne stiske. 

40 Ne pričakujte, da bodo ti dnevi prišli sami od sebe. Ne, ljudje, pomagati jim morate, da pridejo 

skozi spiritualizacijo, da boste lahko izkusili njihove čudeže in presodili, česa je sposoben duh, ko se 

dvigne nad blato, prah in umazanijo materializiranega in nečistega življenja. 

41 Učenci, ne pozabite, da duhovnost ne sme dopuščati nobenega fanatizma, malikovanja ali 

predsodkov, saj potem to ne bi bila več duhovnost. 

42 Kdor nosi čistost v svojem srcu in me želi častiti z dejanji svojega življenja, ne potrebuje razumnih 

kultnih oblik, da bi čutil, da je izpolnil zapovedi svojega Očeta in Gospoda. Tisti, ki v srcu čuti nemir 

vesti, ki ga obsoja, pa hrepeni po obredih in vidnih oblikah kulta, ker lažno verjame, da se bo z njimi lahko 

spravil s svojim Očetom. 

43 Bodite preprosti kot rože in čisti kot ptice. Bodite prozorni kot zrak in bistri kot čista voda, potem 

boste dosegli tisto čistost in vzvišenost, ki vam bo omogočila spoznati resnico življenja. 

44 Kdor bi trdil, da moj nauk ogroža materialni napredek človeštva, se hudo moti. Jaz, Mojster vseh 

Mojstrov, človeštvu kažem pot do njegovega vzpona in resničnega napredka. Moja beseda ne govori le 

duhu, ampak tudi umu, razumu in celo čutom. Moje učenje vas ne le navdihuje in poučuje o duhovnem 

življenju, temveč prinaša svetlobo v vsako znanost in na vse poti. Moje učenje namreč ni omejeno le na to, 

da vse duše usmeri na pot v dom, ki je onkraj tega obstoja, temveč doseže tudi človekovo srce in ga 

navdihuje, da na tem planetu živi prijetno, humano in koristno življenje. 

45 Če sem vam v drugi dobi rekel, da moje kraljestvo ni od tega sveta, vam danes pravim, da tudi 

vaše ni tukaj, saj je ta svet, kot že veste, za človeka le prehodno obdobje. 

46 Učim vas resničnega življenja, ki nikoli ni temeljilo na materializmu. Zato se bodo mogočneži na 

zemlji znova uprli mojemu nauku. K vam prihajam s svojim večnim naukom, s svojim večno veljavnim 

naukom, ki ga sestavljajo ljubezen, modrost in pravičnost. Vendar tega ne bodo razumeli takoj, človeštvo 

me bo spet obsodilo, spet me bo križalo. Toda vem, da mora moj pouk skozi vse to, da bi bil priznan in 

ljubljen. Vem, da bodo moji najhujši preganjalci pozneje moji najbolj zvesti in odrekljivi sejalci, saj jim 

bom dal zelo velike dokaze o svoji resnici. 

47 Da se bo Nikodem iz druge dobe, knez med duhovniki, ki je poiskal Jezusa, da bi se z njim 

pogovoril o modrih in globokih naukih, v tem času spet pojavil, da bi vestno raziskal moje Delo in se 

obrnil nanj. 
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48 Ta Savel, imenovan Pavel, ki me je besno preganjal in postal eden mojih največjih apostolov, se bo 

spet pojavil na moji poti in povsod se bodo pojavili moji novi učenci, nekateri goreči, drugi zanikujoči 

sami sebe. Sedanja ura je zelo pomembna, čas, o katerem vam govorim, se vse bolj približuje. 

49 Ali vam ta vojna idej, spopadi, ki ste jim trenutno priča, in dogodki, ki se dogajajo vsak dan, ne 

govorijo o nečem, kar prihaja, ali vam ne dajejo slutiti, da se neko obdobje končuje in da nova doba 

začenja širiti svojo svetlobo? 

50 Želim le, da vi, pričevalci moje besede v tem času, ostanete trdni v trenutkih preizkušnje, ki 

morajo biti pred uveljavitvijo mojega zakona. Kajti moje ponovno pojavljanje med vami bo kot orkan, ki 

bo s svojo silovitostjo stresel in razburkal zemljo in morja, na katerih prebiva in se giblje to človeštvo, 

tako da bodo iz njih bruhala vsa nečistoča, ki jo skrivajo v sebi. 

51 Ko bodo prišle te preizkušnje, se ne bojte, saj boste ob njih razumeli, da se je začel konec 

vladavine in da je blizu zora novega, srečnejšega časa. 

52 Zloba, nepravičnost, aroganca, hlapčevstvo, nevednost in zemeljska oblast bodo padle, da bi 

naredile prostor za vzpostavitev vladavine ljubezni, svetlobe in miru med ljudmi. Ne oklevajte in ne 

pustite, da bi vaša svetilka ugasnila, tudi če menite, da je preizkušnja zelo težka in da je čaša, ki jo morate 

piti, zelo grenka. Nasprotno, takrat boste prižgali plamen upanja in ga razplamteli, kot to stori vojak v hudi 

bitki, ko čuti, da bo premagal sovražnika in da je zmaga blizu. 

53 Ko se boste videli obkroženi s sovražnimi množicami, katerih jeziki bruhajo strup proti vam, ne 

dvomite v moje obljube, kajti v tistih trenutkih vam bom dal čutiti svojo pomirjujočo navzočnost in slišati 

svoj ljubeči glas, ki vam bo znova rekel: "Jaz sem z vami." 

54 Pogosto boste doživeli, kako se med temi hordami pojavi srce, ki vas razume in vam je kot ščit. 

Vendar boste to dosegli le, če mi boste zaupali in verjeli. 

55 Spomnite se Danijela, preroka, ki je tako branil svoje zatirano ljudstvo v suženjstvu v Babiloniji. 

56 Naj se začne bitka. S svojo ljubeznijo morate na novo zaliti seme, ki ga je Večni posejal v 

človekovem duhu. Dovolite, da se plevel izruva s srpom moje pravice in da se polja obrnejo, da bodo 

primerna za obdelavo. 

57 Ljudem, ki se pehajo za dobrinami sveta, je treba nameniti še nekaj trenutkov, da bo njihovo 

razočaranje popolno, da se bodo končno prepričali, da jim zlato, moč, naslovi in užitki mesa ne bodo 

nikoli zagotovili miru in blagostanja duha. 

58 Za vse človeštvo se bliža ura samospraševanja v luči vesti. Potem se bodo učenjaki, teologi, 

znanstveniki, vladarji, bogataši in sodniki vprašali, kakšen je bil duhovni, moralni ali materialni sad, ki so 

ga pobrali in ga lahko dajo ljudem v hrano. Po tem času se bodo mnogi vrnili k meni, ker bodo spoznali, 

da jim je kljub ugledu, ki so ga uživali na zemlji, manjkalo nekaj, kar bi zapolnilo praznino, v katero je 

padla njihova duša, ki se lahko hrani le s sadovi duhovnega življenja. 

59 Za te duše sem sredi puščave ustvaril oazo, saj vem, da so v življenju na zemlji trkale na ena vrata 

za drugimi in prehodile eno pot za drugo - nekatere v iskanju resnice, druge v iskanju moči, tretje v 

iskanju sreče. Na koncu poti, ki so jo prehodili na zemlji, ko bodo pripravljeni vse zavrniti, pa jim bom 

dovolil, da se spočijejo v mojem naročju, jih potolažil in jim pokazal pravo pot, da bodo na njej našli 

polja, kjer bodo lahko posejali plodna semena svoje izkušnje. 

60 Oaza je duhovna, v katero bodo prišli ljudje vseh ras po najrazličnejših puščavskih poteh - nekateri 

utrujeni, drugi polni ran, sivi, mnogi pa s praznimi potovalkami, osramočeni zaradi neplodnosti boja, ki so 

ga vodili. Tam bodo slišali moj glas, ga takoj prepoznali in vzkliknili: "Gospod je!" S tem stavkom bodo 

izrazili ponižnost, s katero me bodo končno našli. Vsi me bodo morali doseči po svojih zaslugah. 

61 Ta ura neskončnega blagoslova, sprave in ponižnosti bo prinesla božansko odpuščanje tudi 

izgubljenim otrokom, ki se bodo končno vrnili v Očetovo hišo in hrepeneli po tistem, ki jim je dal 

življenje in dediščino. 

62 Ta novembrski dan ste namenili spominu na bitja, ki so odšla v onstranstvo. Od prve zore se 

mnoge duše dvignejo v molitvi za tiste, ki jih imenujejo "mrtvi". Pravim vam, da je zelo dobro, da se jih 

spominjate in da imate do njih misel hvaležnosti, ljubezni in občudovanja. Vendar pa ni dobro, da za njimi 

jokate, kot da bi bili blago, ki ste ga izgubili, niti da jih imate za mrtve. Če bi jih namreč lahko videli v 

trenutkih, ko vaše oči točijo solze zanje in vaše prsi vzdihujejo zaradi pokojnih, bi se čudili svetlobi, ki jih 
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osvetljuje, in življenju, ki se pretaka skozi njih. Potem bi vzkliknili: "Resnično, oni so tisti, ki živijo, mi pa 

smo mrtvi!" 

63 Resnično živite narobe, če ob mrtvem telesu točite solze in pozabljate, da je njegova duša polna 

utripajočega in vibrirajočega življenja. 

64 Če bi namesto običajnega posvečanja dneva tistim, ki so prestopili v duhovno življenje, z njimi 

vedno bili povezani z molitvijo, bi njihovo nevidno, a resnično prisotnost v svojem življenju in njihov 

blagodejni vpliv čutili ves čas svojega življenja - v svojih bojih, preizkušnjah in tudi v svojih prijetnih 

urah. 

Ta bitja pa bi imela priložnost sodelovati pri vaših plemenitih delih in podvigih, s čimer bi dosegla več 

svetlobe. 

65 Nekoč sem rekel: "Naj mrtvi pokopljejo svoje mrtve." In če pozorno in z ljubeznijo preučite te 

moje besede, boste spoznali, kako upravičeno sem vam to rekel. 

66 Vsi imate v svojih srcih in pred očmi zadnjo podobo, fizično podobo svojih preminulih 

ljubljencev. Tistega, ki je v telesu umrl kot otrok, se spominjate kot otroka; tistega, ki je v telesu zapustil 

to življenje kot starec, se spominjate kot starca, tako kot se v tem stanju vedno spominjate tistega, ki je 

zapustil telo, izčrpano od bolečin, ali ki je umrl sredi mučne agonije. Vendar morate razmisliti o razliki 

med telesom in dušo, da boste razumeli, da se tam, kjer človek umre, duša rodi v novo življenje, v katerem 

ne vidi več svetlobe sveta, temveč božansko svetlobo, ki osvetljuje večno življenje duše. 

67 Nekoč sem vam dejal, da je človek malikoval zaradi svoje zasvojenosti z materialnimi stvarmi, in 

v čaščenju svojih mrtvih daje nazoren primer svojega malikovanja. Toda moj nauk se je kot zora 

neskončne lepote pojavil v vaših življenjih in razpršil sence dolge noči nevednosti, v kateri so ljudje živeli 

v zmoti. In ta svetloba, ki se dviga v neskončnost, bo kot božanska zvezda poslala svoje najlepše žarke 

svetlobe na vaš duh, da bi vas pripravila na to, da boste z zanesljivim korakom uživali v življenju, v 

katerega lahko vsi vstopite s svojim višjim razvojem. 

68 Ne boste več grenko jokali za tistimi, ki so preminuli in imajo zdaj boljše življenje, niti ne boste 

kasneje kot duhovi jokali zaradi tistih, ki ste jih zapustili, ali ker ste zapustili telo, ki vam je vse življenje 

služilo kot lupina. 

69 Obstajajo bitja, ki trpijo in se bojijo, ko občutijo razpad telesa, ki so ga tako zelo ljubili. Toda vi 

boste med tistimi, ki se bodo zahvaljevali svojemu Stvarniku, ko bodo videli, da se je končala naloga, ki jo 

je prevzelo to človeško telo. 

70 Danes vam odpuščam in oproščam vse vaše napake, hkrati pa vam pokažem stran iz Božanske 

knjige življenja, kjer lahko razsvetljujete svojega duha in um, da boste lahko delali dela, vredna tistega, ki 

vas jih je naučil. 

71 V tem času prevzemate veliko odgovornost do človeštva, in več ko boste od mene prejeli naukov, 

večja bo ta odgovornost, saj ste vi ljudje, ki boste ljudem govorili o duhovnosti. Med vami bom pustil 

trdno zakoreninjen popoln način komuniciranja z menoj - brez obredov ali malikovalskih oblik, preprosto 

iz duha v duha. 

72 To blagoslovljeno seme, ki je že v vaših srcih, bo kruh, ki ga boste delili s svojimi brati in 

sestrami, in bo tudi duhovna dediščina, ki jo boste zapustili svojim otrokom. 

73 Ko sem vam rekel: "Ljubite se med seboj", vam nisem želel povedati, da bi se to moralo dogajati 

samo med ljudmi, ampak tudi iz enega sveta v drugega. Zdaj pa vam pravim, da si - ko razmišljate o tistih, 

za katere pravite, da so umrli - ne smete predstavljati, da so daleč od vas ali brez čustev. Ne ljubite mrtvih 

in se jih ne spominjajte kot mrtvih; spominjajte se jih le kot živih, saj živijo v večnosti. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 174  
1 Dragi učenci, vsak trenutek, ki mine v vašem življenju, je še en korak, ki vas približa vašemu 

Očetu. Počasi, korak za korakom, stopate po poti, ki vodi v kraljestvo svetlobe. 

2 Bliža se čas, ko boste znali pravično dati svojemu duhu in svetu, kar mu pripada. To bo čas prave 

molitve, čaščenja Boga brez fanatizma, ko boste molili pred vsakim podvigom, ko boste znali ohraniti, kar 

vam je bilo zaupano. 

3 Kako bi lahko človek zašel na kriva pota, če bi namesto da bi izpolnjeval svojo voljo, najprej v 

molitvi prosil svojega Očeta? Kdor zna moliti, živi v povezanosti z Bogom, pozna vrednost koristi, ki jih 

prejema od svojega Očeta, in hkrati razume pomen ali namen preizkušenj, ki jih doživlja. 

4 Človek, ki moli neposredno k Bogu, je poduhovljen človek, ki pred očmi nima temne rute in je 

pripravljen v sebi in zunaj sebe odkriti neznane svetove modrosti in resnice, ki obstajajo v človekovem 

življenju, ne da bi se jih ta zavedal. 

5 Kdor odkrije to pot, ne more več mirovati; ker so se njegovi čuti in duhovni darovi prebudili in 

postali dovzetni, danes sliši glasove narave, jutri prejema sporočila iz duhovnega kraljestva, pozneje pa bo 

slišal glas svojega Gospoda v dialogu med duhom in duhom kot sad ljubezni med Očetom in njegovimi 

otroki. 

6 Ljudje, ne zavidajte nosilcem glasu, po katerih se razodevam, kajti če se resnično telesno in 

duhovno pripravite, jih boste presegli tudi po koncu te manifestacije. 

7 Za to ljudstvo, ki je priča moje manifestacije v tem tretjem obdobju, je predviden čas znamenj, 

čudežev in dokazov. 

8 Nisem še spregovoril svoje zadnje besede, v kateri vam bom dal velika razodetja. Toda moja volja 

in moja navodila so zapisana v zavesti vsega tega ljudstva, tako da bodo v celoti vedeli, kako se bo 

končala moja manifestacija in kateri dan je izbran in določen za moje zadnje navodilo. 

9 Razumeti morate, da vas želim naučiti vsega, kar morate vedeti, da bi lahko vstopili v svetove ali 

domove, ki vas čakajo. Tako kot se je moral vaš duh pripraviti v svetu, v katerem je živel neposredno pred 

tem, da bi se lahko utelesil in živel na zemlji, tako se mora pripraviti tudi na vrnitev v dom, ki ga je 

zapustil, čeprav so to domovi, ki so boljši v ljubezni, čistosti in modrosti. 

10 Ne dvomite v mojo besedo. V prvi dobi sem (tudi) izpolnil svojo obljubo, da bom osvobodil Izrael 

iz suženjstva Egipta, ki je pomenilo malikovanje in temo, ter vas pripeljal v Kanaan, deželo svobode in 

čaščenja živega Boga. Tam je bil napovedan tudi moj prihod kot človek in prerokba se je v Jezusu 

izpolnila beseda za besedo. Mojster, ki je živel in vas ljubil, je obljubil, da se bo razodel v Duhu, in tu 

imate izpolnitev te obljube. 

11 Danes vam sporočam, da imam za vašega duha pripravljena čudovita območja, bivališča, duhovne 

domove, kjer lahko najdete resnično svobodo ljubiti, širiti dobroto in ustvarjati svetlobo. Ali dvomite v to, 

ko sem izpolnil vse svoje prejšnje obljube, ki sem vam jih dal? 

12 Vedite, da pri mojem delu vedno delujejo veliki duhovi: Elija, ki je namenjen, da med učenci 

oznani Mojstrov prihod, je luč, ki naredi preboj med duhove, se spusti k tistim, ki so zašli s poti, k 

zaspanim ali tistim, ki so izgubili vero v duhovno življenje, da bi jih obdal z ognjem ljubezni, ki izžareva 

iz njega - ognjem, ki je vera, uničenje zla in očiščenje. Njegov klic odmeva v vseh narodih, njegov 

očiščevalni ogenj se širi. Res je, da očiščenje na svoji poti pušča sled bolečine, vendar kmalu pride 

božanska tolažba, utelešena v Mariji, in vlije svoj balzam na vsako jokajoče srce, na vsako bitje, ki ga 

muči bolečina. 

13 Potem bom iskal eno srce za drugim, da bodo ljudje slišali moj božanski klic, ki jim govori le: 

Hodite za menoj. 

14 Moje učenje omogoča človeku, da se razvija v vseh vidikih svojega bitja: Srce postane občutljivo 

in ga oplemeniti, prebudi um ter izpopolni in povzdigne duha. 

15 Moje učenje temeljito preučite, kar vam bo omogočilo razumeti pravi način izvajanja mojih 

naukov, da bo vaš razvoj skladen, to pomeni, da ne boste razvijali le intelekta, ne da bi poskrbeli za 

čustveno življenje, ki ga morate gojiti, ali ideale duha, ki jih morate oživljati. 
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16 Vse sposobnosti vašega bitja lahko v moji besedi najdejo svetlo pot, po kateri se lahko razvijajo in 

izpopolnjujejo do neskončnosti. 

17 Dal sem vam dovolj časa, da ste sprejeli in razumeli moje nauke, tako da ste mnogi med vami, ki 

ste prišli sem kot otroci, zdaj mladeniči, drugi, ki ste prišli kot mladeniči, pa ste zdaj starci. Nekateri so na 

tej poti zrasli in zdaj spadajo med moje "delavce", drugi pa so zadihali in zdaj zasedajo mesto med mojimi 

izbranci. 

18 Tem ljudem sem dal dovolj časa, da se v njih pojavi luč trdne in resnične vere in da njihov duh 

globoko spozna moje delo. Moja beseda vas pripravlja, da boste lahko čutili mojo navzočnost in prejemali 

moj navdih, tudi ko ne boste več slišali glasu in se boste morali osredotočiti na jedro svojega bitja. 

19 Moj nauk je zapisan v vaši vesti. Tam je skrinja, ki najbolje hrani moj zakon, tako da ko se te ure 

duhovne osvežitve, ki jih imate s svojim Učiteljem, sčasoma oddaljijo, bo bistvo moje besede še naprej 

vibriralo v vaši duši, polno življenja, sveže in utripajoče z ljubeznijo in modrostjo. 

20 V svoji besedi vam vedno znova govorim, da morate doseči duhovnost, saj vas bo to na zemlji 

odlikovalo. Brez spiritualizacije ne boste mogli dati sočloveku pričevanja, ki bi ga morali dati. 

21 Ne bojte se, saj med vami končujem svojo besedo. Moje delo ne bo propadlo in tvoj duh ne bo 

obupal. V duhovni dolini pripravljam bitja, ki se bodo inkarnirala kot vodniki in preroki narodov - bitja 

svetlobe, spiritualisti, ki vas bodo naučili narediti korak naprej po poti, ki jo je odprla moja beseda. 

22 Danes vam želim povedati, da tako kot vi potrebujete bitja svetlobe, ki pridejo k vam iz duhovne 

doline, da vam pomagajo na vaši poti, tako tudi duhovni domovi potrebujejo nekatere izmed vas, da 

pridejo k njim s svetlobo mojih navodil. Ne poznate tistih med vami, ki me ta trenutek poslušajo in morajo 

kmalu oditi na duhovno poslanstvo. To je razlog, zakaj se številna srca že dolgo časa čistijo in zakaj se 

njihov duh vsak dan čuti vse bolj povezan z mojim delom. 

23 Želim si, da bi se med mojimi duhovnimi gostitelji našli tudi nekateri izmed vas, ki bi se pridružili 

tistim, ki sodelujejo z menoj pri tem blagoslovljenem delu obnove in pravičnosti za odrešitev vseh bitij, ki 

hodijo daleč od poti življenja in resnice. 

24 To besedo ohranite v svojem duhu, saj vas lahko pripravi na veliki trenutek, ko boste zapustili ta 

obstoj in postali duhovno svobodni. 

25 To je veličasten čas razodetja, o ljubljeno ljudstvo. Čas svetlobe, ki dviguje duše. Blagor tistim, ki 

se pripravljajo, saj bodo prejeli mojo svetlobo v izobilju. 

26 Vendar se zavedajte, da to še zdaleč ni začetek nove dobe, da vam nisem razkril vsega, kar ta čas 

prinaša ljudem, in da vsega, kar ste prejeli, še niste razumeli. 

27 Še bodo minili dnevi, leta in cela stoletja, v katerih bo človeštvo priča čudežnim pojavom svetlobe 

in še neznanim duhovnim razodetjem. 

28 Ti časi se bližajo, zato pripravite pot tistim, ki bodo stopili na vaše mesto. S svojimi dobrimi deli 

boste blagoslovili pot. Takrat boste začeli graditi pravi tempelj, ki ga bodo nadaljevali drugi, pozneje pa 

bodo prišli drugi in ga dokončali. 

29 Dolgo časa sem vam dajal svoj nauk, da bi se kot dobro seme globoko ukoreninil v vaših srcih in 

da bi ga bili v vsakem trenutku svojega življenja pripravljeni širiti med soljudmi. 

30 Iz mojih besed sestavite knjigo in iz njih vzemite najpomembnejše, da boste imeli pravo predstavo 

o čistosti mojega nauka. V besedah, ki jih prenaša glasovni nosilec, lahko odkrijete napake, vendar ne v 

pomenu. Moji oddajniki niso bili vedno pripravljeni. Zato sem vam rekel, naj ga ne berete površno, ampak 

naj se poglobite v njegov pomen, da boste odkrili njegovo popolnost. Molite in premišljujte, da ga boste 

razumeli. 

31 Vsi potrebujete vero, da bi živeli. Gorje tistemu, ki živi le za nečimrnosti tega sveta, saj bo njegova 

duša prazna in na koncu zemeljske poti ne bo imel za kaj pokazati. Zapomnite si, da ste bili poslani na 

zemljo, da bi opravili duhovno nalogo in da se boste potem vrnili k meni, medtem ko se bo telo zlilo z 

zemljo, iz katere je nastalo. Naj vas moja ljubezen navdihuje, da bi dosegli veliko vero, iz svojega srca 

naredite tempelj. Zaprite oči svojega telesa in odprite oči duha, da boste lahko videli onkraj svojega sveta. 

Jaz sem v tebi in zunaj tebe, v najglobljem delu tvojega bitja, varujem in ohranjam tvojega duha. Poznam 

vse vaše želje in upe ter vam pravim: s potrpežljivostjo in požrtvovalnostjo se povzpnite na goro 
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popolnosti. Ko boste blizu cilja, bom malo odprl vrata svojega kraljestva, da boste lahko uzrli moj mir in 

bili močni v zadnji uri. 

32 Vse se razvija. Človek napreduje v znanosti, vendar pridobljenega znanja ne uporablja za dobro; 

ne zna potolažiti ali zaščititi svojega bližnjega. Želja po moči in napačno pojmovanje svobodne volje sta 

povzročila novo vojno, katere posledica je bolečina. Povsod vidim siromaštvo, bedo, zapuščenost in smrt 

in za vse to mi boste odgovarjali. Kaj ste storili z mojo besedo? Niste mu prisluhnili in ste se izgubili v 

morju bolečine in zapletov, a to ne bo zadnja vojna, ki jo boste bojevali. - Toda sodba prihaja za vse. V 

moji navzočnosti so sodniki in obtoženi, usmrtitelji in žrtve. Vsi narodi bodo slišali moj klic. Kličem vas k 

molitvi v tej uri odločitve in vam dajem luč svojega Duha. 

33 Moja stvaritev je stalna in nič ne propade. Ko bo bolečina pojedla meso in bo duša ostala gola in 

razgaljena, ne da bi izpolnila svojo nalogo na zemlji, ji bom dal novo telesno obleko in ji dovolil, da se 

vrne v isto. 

34 Pozivam vas, da opravljate duhovna dela, ki bodo prestala preizkus časa. Gradite na trdnih tleh, da 

ne bo nobena naravna sila uničila tega, kar ste ustvarili. 

35 Stojiš pred mojo mizo. Sedite okoli mene in me poslušajte. 

36 Moja volja je, da v tem času vsako človeško in duhovno bitje prejme to božansko znanje, ki vam 

ga je zdaj razodel Sveti Duh. 

37 Moja beseda je bila v tem času kot knjiga modrosti, odprta pred ljudmi. 

38 Vas, ki sem vas imenoval svoje učence, postavljam za budne varuhe tega navodila. 

39 Ste ponižna Jezusova družina, ki ji je zaupana dediščina. Razumite, da sem vam jaz, Mojster, 

razkril svojo voljo. 

40 Noben zemljan ne pozna nebeškega sveta. Še vedno ste popotniki v puščavi življenja. Nekateri 

tavajo, ne da bi vedeli, kam gredo. Toda v večnosti vas čaka Očetova ljubezen. Zato sem se spustil, da 

vam pomagam na vašem napornem življenjskem potovanju, da bi se lahko vrnili v maternico, iz katere ste 

prišli. 

41 Pred tem vas hočem združiti v ljubezni, da vas bodo zasluge, ki jih pridobite, približale meni, ko se 

boste trudili, da se približate drug drugemu, si odpuščali in si segali v roke kot bratje. Pripravil sem pot, da 

boste na njej dosegli mir mojega kraljestva - mir, ki ga v tem življenju ne najdete, ker ste v njem izkusili le 

bolečino. Zakaj niste sledili poti, ki sem vam jo začrtal v drugi dobi? Ne bi se spotaknili ali padli. Zdaj ste 

moji učenci, ker vas ljubim in vam želim dati novo priložnost, da se rešite. Ali jo boste zdaj izkoristili ali 

pa boste spet ostali v stagnaciji? Ne pozabite, da je to, kar sem vam tako preprosto razkril, nekaj, kar spada 

v skrivni zaklad Očetove modrosti, ki je bil skrit celo pred učenjaki in teologi. Ker pa vam je bila dana ta 

milost, ne postanite kot znanstveniki, ki so zaradi svojih odkritij postali nečimrni in slepi, tako da zanikajo 

tistega, ki je vse ustvaril. 

42 Danes imate to, kar so drugi napačno ocenili ali prezirali. Toda ko začnete širiti moje nauke, se ne 

ustavljajte in ne presojajte, ali je tisti, ki mu govorite, vreden, da sprejme moje nauke, tudi če gre za tiste, 

ki so me najbolj odločno zavrnili. 

43 Ti, čigar duh žari od veselja, ko me poslušaš, boš oznanjal moje delo. Bliža se ura mojega odhoda 

in takrat boste opremljeni. 

44 V drugi dobi sem izbral dvanajst mož, da bi po mojem odhodu širili veselo novico po svetu. 

Dvanajst mož je bilo dovolj za to delo. V tem času sem učil na tisoče moških in žensk ter poslal svoje 

duhovne gostitelje, da vam pomagajo, saj ste v času osvobajanja duš. Število mojih vojakov je tako veliko, 

ker je človeštvo zdaj večje, njegovi grehi in prestopki pa so prav tako večji. 

45 Bodite ponižni in se sprijaznite s svojo usodo. 

46 Včasih se v vaših srcih poraja vprašanje: "Ali sem duhovno napredoval ali pa sem se ustavil?" In 

jaz, Mojster, svojim učencem povem, da so naredili korak naprej, če so pripravljeni občutiti bolečino 

sočloveka; če so sposobni odpustiti tistim, ki so jih hudo prizadeli, so naredili še en korak; in če se njihovo 

srce poistoveti z vsemi ljudmi brez razlike rase ali družbenega razreda, so na poti duhovnega razvoja 

močno napredovali. 

47 Toda kaj je bilo povod za ta občutja in dejanja? - Ljubezen, ki jo je moj zakon znal vnesti v vas. 

Samo ljubezen vam lahko posreduje moj nauk, saj iz nje izhajajo vse kreposti. Zaman si ljudje prizadevajo 
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rešiti svoje težave z drugimi sredstvi. Zaman si želijo vzpostaviti mir na svetu, če ta ne temelji na 

medsebojni ljubezni. 

48 Kljub temu vidim, da moje učenje še vedno brezbrižno in včasih celo s posmehom sprejemajo tisti, 

ki na življenje gledajo s čustvi, ki jim jih je vcepilo materialistično in sebično srce. Vendar vam povem, da 

bodo tudi oni sčasoma prišli do zaključka, da lahko človeštvo iz brezna, v katerega je padlo, rešijo le 

visoka morala, jasno znanje in pravi razum. In ta visoka moralnost ji lahko da le duhovnost, ki vas jo 

učim. Čistost vaših del pred lučjo vesti in razumno pravičnost boste našli samo v moji besedi, saj ne 

govorim o nemogočih stvareh in vas ne učim fantazij. Moje učenje temelji na resničnosti, na resnici. 

49 Človek je poskušal doseči nemogoče s sredstvi, ki vam jih Moj zakon ljubezni in pravičnosti ni 

ponujal, in če sem mu dovolil delati v svobodi, je bilo to zato, da je lahko imel svoje izkušnje, čeprav je bil 

v njegovi vesti vedno prisoten Moj zakon. 

50 Če človekovo srce ne bi bilo tako otrdelo, bi bila bolečina vojne dovolj, da bi se zamislil nad 

svojimi napakami, in vrnil bi se na pot svetlobe. Čeprav ima še vedno grenak spomin na te človeške 

poboje, se pripravlja na novo vojno. 

51 Kako lahko mislite, da bi vas jaz, Oče, Božanska ljubezen, lahko kaznoval z vojnami? Ali res 

verjamete, da vam lahko tisti, ki vas ljubi s popolno ljubeznijo in ki želi, da bi se ljubili med seboj, da 

zločin, bratomor, umor, maščevanje in uničenje? Ali ne razumete, da je vse to posledica materializma, ki 

so ga ljudje nakopičili v svojih srcih? 

52 Ljudje so skrenili s poti, ki jim jo kaže njihova vest, izgubili so razum in skrenili s poti morale in 

dobrih čustev. Niso se hoteli ustaviti v času, niso šli vase in plujejo proti globokemu breznu, ki so ga 

ustvarili, proti srečanju s temo. Toda moja ljubezen jim je odpustila njihove prestopke, moja luč pa jih je 

skušala zadržati in jim pokazala, da so zašli s poti. Toda moj zakon spoštuje svobodno voljo, ki sem jim jo 

podaril, čeprav jim bo moja pravičnost omogočila, da bodo poželi sadove, ki jih bodo posejali v svojih 

življenjih. 

53 Toda ko se bo zdelo, da je za človeka vsega konec, da je smrt zmagala ali da je zlo zmagalo, se 

bodo bitja dvignila iz teme v svetlobo. Iz smrti se bodo dvignili v resnično življenje in iz brezna 

pokvarjenosti se bodo dvignili v poslušnost večnemu Božjemu zakonu. 

54 Vsi ne bodo spoznali brezna, saj so se nekateri trudili, da bi se izognili tej vojni strasti, želji po 

moči in sovraštvu, in so živeli le na robu nove Sodome; drugi, ki so veliko grešili, pa se bodo pravočasno 

ustavili in si s pravočasnim kesanjem in popolno prenovo prihranili veliko solz in bolečin. 

55 Vi, ki me poslušate, teh vojn nikakor ne hranite ali k njim prispevate. Vztrajajte na moji poti, da 

bodo vaše življenje, vaše besede in vaša dela služili mnogim srcem, da se ustavijo na svoji dih jemajoči 

poti, da bodo izkusili moj mir in se izognili prisili, da bi pili ta kelih trpljenja. 

56 Izkoristite ta dan, ki ste ga posvetili svojemu Stvarniku. Vaše srce se pripravlja in utripa v ljubezni 

do moje Božanskosti in napolnjeni ste z mojo milostjo, ker se izkažete za vredne, da sprejmete mojo 

navzočnost. 

57 Naj se veselje vašega duha zrcali v vašem telesu, da ne postane lažno veselje. Kako bi lahko bil 

vaš um hkrati vesel in srce žalostno, če oba živita v harmoniji? 

58 To stanje je lepo, kadar izvira iz blaženosti duha. Prizadevajte si za popolnost svojih del, kajti v 

popolnosti je največja sreča. 

59 Kakšno nepopolnost vidite v stvarstvu? - Pravite mi, da nobenega. Vendar je veliko 

pomanjkljivosti, ki jih najdemo v delih ljudi. Delajte mojo voljo, kajti vse, kar se zgodi zunaj zakona, je 

nepopolno. 

60 Razumeti: Obvladati morate svojo domišljijo. Ne smete soditi o delih svojih soljudi. Hočem, da ste 

dobri, in poleg tega želim, da postanete popolni; čeprav ste na videz nepomembni, ste večji od materialnih 

stvari in svetov, ker imate večno življenje, ker ste iskra Moje svetlobe in duhovna bitja. Zavedati se 

morate, kaj je duh, da boste razumeli, zakaj vas kličem na pot k popolnosti. 

61 Poiskal sem te v tvoji bolečini, da bi te rešil. To je ljubezen vašega Očeta, ki se še ni naveličala 

trkati na vrata vaših src. 

62 Od leta 1866 se vam razodevam po ljudeh, ki jih navdihujem, da vam pokažejo pot dobrote in 

pravičnosti. 
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63 Mojster vam pravi: Moja volja je, da pričam, da je to tretje obdobje. 

64 V prvem času je Abraham sklenil zavezo z Očetom. V drugem času je Kristus s svojo krvjo 

zapečatil zavezo, ki jo je sklenil s človeštvom, saj je s svojo krvjo, ki pomeni ljubezen, življenje, 

žrtvovanje in odpuščanje, svetu pokazal pot do odrešitve od krivde ter tako duhu podaril odrešenje in 

večno življenje. 

65 V tem času izlijem svojo luč v duha, kajti če me želite doseči kot ljudje, tega ne boste nikoli 

dosegli, saj je obljubljeni dom v večnosti namenjen duhu. 

66 Priporočam vam svoj nauk, da ga boste posredovali svojim bližnjim v enaki obliki, kot vam ga 

dajem jaz. Vendar pri poučevanju nikoli ne razpravljajte na nasilen način. Pazite, da ne sodite tega, česar 

ne poznate, ampak razumite, da bo za spreobrnitev ljudi k duhovnosti zadostoval že čisti zgled. 

67 V moji zapovedi, ki pravi: "Ljubite drug drugega", je povzet moj nauk. Zakaj me vsi niste 

razumeli, čeprav sem vam ob stvarjenju dal enako stopnjo spoznanja? Zakaj znajo nekateri dati Bogu, kar 

je njegovo, in svetu, kar je njegovo, medtem ko drugi dajejo vse svetu, iz katerega naredijo svojega Boga, 

svoj raj in svoje nebeško kraljestvo? - Ti so namreč pozabili, da sem vam v drugi dobi rekel: "Moje 

kraljestvo ni od tega sveta." 

Moj mir z vami! 
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 Pogoji za mir v svetu  71-72 

Opozorilo pred nepooblaščeno prekinitvijo našega 

 Obstoj na Zemlji  73-74 

Navodila 166 

Primeri dobrega in slabega 

 Vodenje ljudi  3-7; 13-17 

 Učinek oznanil na čredo vernikov  9-12 

 

 Pomen Marije v novem dogodku odrešenja20-23 

 Božja nova zaveza s človekom26-30 

 Dan počitka in razmisleka  31-35 

 Zaželena harmonija med telesom in umom  36 

 Zdravilna in odrešilna moč ljubezni . .  41-44 

 Poslanstvo oznanjevanja, tolažbe in zdravljenja  46-48 

 Spremljajoča, blagodejna moč srčne molitve  49-55 

Navodila 167 

 Nujno očiščenje človeštva z bolečino  1-4 

 Božja vera v dobro v ljudeh  5-12 

 Nesebična ljubezen do Boga in človeka  14-19 

 Prihaja duhovna praksa religije .  20-21 
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 Telesna smrt je osvoboditev za dušo22-27 

Odpravite umetne meje med 

 Ljudje in med ljudmi  29-32 

 Janezovo razodetje ─ njegova maksima ljubezni  33-37 

 Zdravje, moč in znanje s prečiščevanjem  40-45 

spiritualisti z vsega sveta kot napredni bratje 

v duhu, ki intuicijo in navdih prejemajo 

 in jih znate uporabljati. .  46-48 

Sledenje Kristusu zahteva premagovanje samega sebe, 

Žrtvovanje, dejavna dobrodelnost in ponižnost53-54 

Navodila 168 

 Pravi ljubimec ima vse  11 

Ne gre za Jezusovo smrt na križu, ampak za izpolnitev  

Zakon ljubezni po njegovem zgledu 

 prinaša človeku odrešitev  14-23 

Človekova usoda ni, da bi trpel, 

 ampak da se izpopolnijo25 

Posredovanje in usmiljeno sočutje za zadoščenje 

Duše v posmrtnem življenju  36; 45-47 

Delo z ljubeznijo namesto težkega trpljenja sprave . . . .  54-57 

Navodila 169 

 Božje usmiljenje za trpeče duše v onstranstvu  6 

Pravo in pot povračila škode vodita do  

 Popolnost  7-9 

Ni usoda Zemlje, da bi bila svet 

 Sprava za  10-14 let 

 Navdih v tišini in lepoti narave  28-31 

Potrebni pogoji za učitelje 

 delovanja Duha  35-36 

 Uničujoče posledice enostranskega usposabljanja uma  47-48 

 Navdih z Božjim glasom v človeku  53-54 

 Prihodnje Kristusovo kraljestvo miru na zemlji59 

Jezusov nauk ni bil izposojen iz človeških naukov; 

 od ljudi se ni mogel ničesar naučiti  62-69 
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 Neokrnjena preprostost nosilcev glasu  70-76 

Navodila 170 

 Jezusova največja bolečina na križu  1-3 

 Nepriznavanje Jezusove božanske narave  4-11 

 Lažna mesijanska pričakovanja danes  23 

 Pomen izraza "duhovni svet" v duhovnem delu  42-48 

 Pomoč z molitvami za ljudi v vladi  54-55 

 Narava in delovanje duha v človeku ....  56-63 

 Razodetje Boga v njegovih stvariteljskih delih  64-65 

Navodila 171 

 Vodenje po lastni vesti  7-10 

 Ravna pot Duha na "lestvi v nebesa"  17-30 

 Pisna pričevanja o manifestacijah . . .  48-55 

 Marija, utelešenje Božje nežne ljubezni  68-72 

V težkih okoliščinah ni dovolj Božje ljubezni 

 Obisk  77-78 

Moč, ki spreminja človeštvo, je 

 nova Božja beseda  79-87 

Navodila 172 

 Obleka svetlobe duhovne čistosti  1-6 

Učitelji duhovnega dela morajo biti poznavalci 

 biti človeško srce  10-14 

Pomanjkanje prepričevanja zaradi pomanjkanja 

 Vera, ljubezen in znanje  24-26 

Navodila za misijonarje  33-43 Popravljanje napačnih predstav o Bogu48-52  Pomanjkanje poguma 

za priznanje  57-62 

poučevanje v bratskem duhu, brez 

 Moralna prisila  63-64 

Navodila 173 

 Kaj pomeni ime "Spiritualist"?  1 

Eksternalizirane oblike kulta ─ tudi v 

 Razodetje Cerkve  4-9 

 Enakost ljudi pred Bogom  11 

"Marljivi sin" kot prilika za človeštvo  19-23 Notranje vodstvo vesti ─ nekoč in danes  32-36; 42 

 Začetni boj proti nauku o duhu  45-46 

Pavel in Nikodem se bosta reinkarnirala kot 

 Priznajte Gospodovo delo  47-48 

 Zemljo pretresajoče porodne bolečine kraljestva miru  49-52 
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 Ura samospraševanja v luči vesti  57-58 

 Lažno žalovanje za "mrtvimi"  62-66 

Ljubeča povezanost z duhovno živečimi 

 Umrli  67-73 

Navodila 174 

Izogibanje napakam z molitvijo ─ pred 

 Akcija stoji vprašanje Božje volje  1-3 

 Prebujanje duhovnega čutnega zaznavanja z molitvijo  4-7 

 Obljuba čudovitih duhovnih domov9-11 

 Elijevo delovanje v srcih in narodih12 

Razvoj vseh vidikov človeka 

 z naukom duha  14-16 

 Veličasten čas novih Božjih razodetja.  25-27 

Naročena za pisanje knjige, ki bi zajela bistvene  

 Pomen navodil vsebuje  30 

Izpolnjevanje življenjske naloge s potrpežljivostjo 

 in samožrtvovanje  31 

 Značilnosti duhovnega napredka  46-47 

 Nevarnost samouničenja človeštva  48-55 

 Pot do popolnosti  57-60 
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