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Nadaljnji prevodi bodo sledili.  

 

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

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

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

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

brezplačen prenos vseh šest doslej objavljenih zvezkov mojega osebnega duhovnega zgleda v obliki 
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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.  
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izkušenj z bitji, ki jih je ustvaril, in je namenjena njihovemu poučevanju, da bi jo preučevali, da bi se 

očistili in izpopolnili z namenom vrnitve k Bogu in ponovnega vstopa v Očetovo naročje.  
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Predgovor 
 

Bog se je v svoji brezmejni ljubezni ves čas razodeval ljudem, da bi jim pokazal pot duhovnega razvoja: V 

svetopisemskih časih, prvič, po svojih prerokih, drugič po Jezusu Kristusu in njegovih apostolih, v 

sedanjosti, tretjič, po svojih tako imenovanih glasnikih ─ preprostih ljudeh, ki verjamejo v Boga. 

Priprave na to so se v Mehiki začele leta 1866, od leta 1884 dalje pa so se ljudje iz preprostega 

ljudstva nedeljo za nedeljo srečevali, da bi v preprostih zbirališčih poslušali božjo besedo. 

Na začetku je bila na enem mestu peščica ljudi. Proti koncu leta 1950 se je božji duh ob nedeljah 

pojavil na več kot stotih različnih zbirališčih v Mehiki. 

Tovrstno razkrivanje se je končalo 31. decembra 1950, kot je bilo napovedano že večkrat prej. Zadnjih 

petnajst let so bile te Gospodove besede sopostavljene in zapisane. 

Iz tega velikega števila protokolov je bilo po letu 1950 izbranih 366, ki so bili v začetku šestdesetih let 

prejšnjega stoletja objavljeni v dvanajstdelnem delu Libro de la Vida Verdadera (Knjiga resničnega 

življenja). 

Dodatne informacije in zgodovinsko ozadje o izvoru božjih razodetij v Mehiki so na voljo v prvem 

zvezku tega dela in v knjigi Uvod v Knjigo resničnega življenja fundacije Unicon. 

Naslednji izvirni odlomki bralcu omogočajo prvi vpogled v nekatere pomembne teme tega zvezka: 

K ljudem sem se vrnil sredi vojnih novic, dogodkov in znamenj, s katerimi sem napovedal svoj prihod. 

Vendar me ljudje niso čutili. 

Sredi te tišine, te revščine, tega kotička zemlje (Mehike), trenutno zveni moja beseda skozi človeški 

razum, kličem ljudi, jih prebudim k novemu življenju, jih prenavljam s svojimi prepričljivimi in ljubečimi 

navodili, v njih prebudim njihove speče sposobnosti, da bi jih dvignil na pot hoje za svojim Učiteljem. 

Povedati vam moram, da sem vas v tem času našel bolj zapletene v verski fanatizem in malikovanje 

kot kadar koli prej, hkrati pa je vaša duša revnejša v krepostih kot kdaj koli prej. Zdaj vas sprašujem, 

potem ko ste me leto za letom poslušali s tem oznanilom: kdo meni, da sem uničil njegova življenjska 

načela? Kdo se počuti zmedenega ali vidi, da je njegova krščanska vera uničena? Resnično, povem vam, 

da sem vas spomnil na to, kar sem vam razkril v preteklosti, samo zato, ker ste to pozabili ali popačili. To, 

kar so ljudje skrivali pred vami, sem vam razkril in to, kar je bilo shranjeno v moji skrivni zakladnici, sem 

vam razkril. Ta doba je doba duhovne svobode. Moški so razsvetljeni s svojim duhom in bodo znali izbrati 

varno pot. (188, 33-35) 

Ne zamenjujte te komunikacije s komunikacijo, ki jo ljudje ustvarjajo po lastni volji ─ nekatere vodi 

znanost, druge radovednost, tretje vraževerne predstave. (188, 45) 

Jaz, Oče, nisem nikogar zavrnil iz svojega naročja ljubezni in odpuščanja, niti tistih, ki so se pustili 

zapeljati skušnjavi in so padli v brezno. Nikogar nisem obsodil. Niti na zemlji niti v "duhovni dolini" ni 

nezaščitenih bitij. Kdo med vami bi bil lahko izgnan iz mojega naročja, ker je grešnik in ni vreden mojega 

usmiljenja? Živim v srcu prekaljenega grešnika, ki ni mogel sprejeti svetlobe mojega božanskega Duha, 

ker ni poslušal klica, ki je prihajal iz glasu njegove vesti. Ali mislite, da sem se od njega oddaljil zaradi 

verige njegovih prestopkov? Ne, za božjo voljo. Jaz sem Oče vseh bitij in ne zavračam nobenega od svojih 

otrok. Jaz sem Ljubezen in kot ljubeči Oče ne zanemarjam nikogar, svoje ljudstvo. 

Na vas je, da molite za blodečega, da prosite, naj luč mojega Duha razsvetli njegovo dušo, da se bo 

prebudil, pretrgal vezi skušnjave in razpršil temo, ki ga je zaslepila. (206, 36-37) 

Dobri sejalci spiritualizma se ne bodo nikoli razlikovali po ničemer zunanjem ali materialnem. Ne bodo 

imeli nobenega pretiravanja, nobenih oznak, nobenega posebnega načina govorjenja. Vse, kar se tiče 

njihovega načina delovanja, bo jasno in preprosto. Če se bodo po čem odlikovali, bo to po dejavni 

dobrodelnosti in duhovništvu. 

Pravi pridigarji spiritualizma se ne bodo odlikovali po zgovornosti, temveč po modrosti in preprostosti 

svojih besed, predvsem pa po resničnosti svojih del in pravičnosti svojega življenja. 
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Ne pozabite, da na zemlji nisem potreboval zunanjega lepega načina govorjenja, da bi osvojil srca 

množic, ampak da sem vedel, kako jih doseči z ljubeznijo, resnicoljubnostjo, zdravilno močjo in 

modrostjo. To je zgled, ki si ga morate vzeti k srcu in mu slediti po moji volji. 

Prav tako ne želim, da bi svojo versko prakso omejili na materialne kraje čaščenja, saj boste tako zaprli 

svojo dušo in ji ne boste dovolili, da razširi krila in osvoji večnost. 

Oltar, ki vam ga prepuščam, da na njem praznujete bogoslužje, ki ga pričakujem, je življenje brez 

omejitev, onkraj vseh veroizpovedi, vseh cerkva in sekt, saj temelji na duhovnem, večnem, božanskem. 

(194, 24-28) 

Dovolil sem, da na zemlji obstajajo religije, ki so poti za dušo, ki vodijo k Bogu. Vsaka religija, ki uči o 

dobroti in ljubezni ter hvali usmiljenje, je dobra, ker vsebuje svetlobo in resnico. Ko ljudje v njih usahnejo 

in spremenijo tisto, kar je bilo prvotno dobro, v slabo, se pot izgubi pod vplivom materializma in greha. 

Zato vam v tem času na novo pokažem svojo resnico, ki je pot, bistvo življenja in zakon, da boste iskali 

ta zakon, ki je svetilnik in vodilna zvezda onkraj oblik in obredov, onkraj vsega človeškega. Kdor me išče 

na ta način, bo spiritualist. (197, 10-11) 

Do združitve religij bo prišlo, ko se bo človekov duh dvignil nad materializem, tradicije, predsodke in 

fanatizem. Takrat se bodo ljudje duhovno združili v enem samem bogoslužju: v bogoslužju dobrote iz 

ljubezni do Boga in bližnjega. Ko se bo to zgodilo, bo človeštvo vstopilo v obdobje popolnosti. Zato od vas 

zahtevam, da moje delo izkazujete z dobrim in poštenim ravnanjem. 

Naj vas ne skrbi, da ne boste dočakali uresničitve vsega tega. V vsakem primeru pa boste zadovoljni, 

da ste s svojim semenom prispevali k vzpostavitvi kraljestva miru ─ semena, ki bo obrodilo sadove v srcih 

prihodnjih generacij. (187, 43) 

Rekel sem vam, da bo prišel čas, ko se bo svetloba pojavila v vseh krajih, v vseh državah in na vseh 

celinah. Ta luč bo sijala v skladu z duhovno izobrazbo človeka. Vendar se bo s tem oblikovalo novo in 

natančnejše pojmovanje stvarstva, novo pojmovanje duhovnosti. Tako se bo začela nova stopnja 

duhovnega razvoja. (200, 41) 
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Navodila 175 
1 Luč mojega Duha je prišla, da vam razkrije vse darove, ki so v vašem bitju ─ vse, kar nosite v sebi 

od svojega izvora, ne da bi se tega zavedali. Sporočil sem vam, da je zdaj čas, da se resnično spoznate, 

odkrijete in spoznate, kaj je vaša dediščina, da boste lahko duhovno veliki. 

2 Občasno sem vam dajal razodetja: Najprej je bil to zakon, nato moj nauk in nazadnje popolno 

spoznanje vašega duhovnega poslanstva. 

3 Praviš, da sem bila trikrat z moškimi, vendar je res, da sem bila vedno s teboj. Jaz sem tisti Oče, ki 

je ljudem prvič razodel svoj zakon pravičnosti, drugič je svojo 'Besedo' spremenil v človeka v Jezusu, 

svojem Sinu, in se zdaj duhovno razodeva svetu. Tako sem vam dal božansko priliko skozi vse čase, katere 

pomen vam govori o vašem duhovnem razvoju in vam daje vedeti, da je tisti, ki vam je govoril v vseh 

časih, en Bog, en Duh in en Oče. 

4 Sprašujete me, kaj želim doseči, ko se duhovno razkrivam človeštvu tega časa? Na to vam 

odgovarjam: Prizadevam si za vaše prebujenje v Svetlobo, za vaše poduhovljenje in združitev, saj ste bili 

ves čas razdeljeni. Medtem ko so nekateri iskali zaklade duha, so se drugi posvetili ljubezni do bogastva 

sveta ─ spiritualizem in materializem v nenehnem boju; spiritualisti in materialisti, ki se nikoli niso mogli 

razumeti. 

5 Ne pozabite: Ko je imel Izrael, ki je pričakoval Mesija, pred očmi, se je razdelil na vernike in 

zanikovalce moje resnice. Razlaga je preprosta: verniki so bili tisti, ki so me pričakovali z duhom, 

zanikovalci pa tisti, ki so me pričakovali s čutili "mesa". 

6 Ti dve sili se bosta morali znova soočiti, dokler se iz tega boja ne izlušči resnica. Boj bo oster, kajti 

bolj ko mineva čas, bolj ljudje ljubijo zemeljsko, saj jim znanost in odkritja dajejo občutek, da živijo v 

lastnem kraljestvu, v svetu, ki so ga ustvarili sami. 

7 Današnji ljudje so razširili svoja področja vpliva, obvladujejo in prečkajo vso zemljo. Ni več 

neznanih celin, držav ali morij. Ustvarili so poti na kopnem, na morju in v zraku. Vendar se ne zadovoljijo 

z dediščino, ki jo imajo na svojem planetu, temveč raziskujejo in iščejo po nebu, saj hrepenijo po še večjih 

domenah. 

8 Blagoslavljam željo po znanju pri svojih otrocih in njihove želje, da bi bili modri, veliki in močni, so 

deležne mojega brezpogojnega odobravanja. Toda moja pravičnost ne odobrava nečimrnosti, na kateri 

pogosto temeljijo njihovi ambiciozni cilji, ali sebičnega namena, ki ga občasno zasledujejo. 

9 Ljudem ne preprečujem, da bi povečali svoje znanje, niti jim ne skrivam luči znanosti. 

Ko sem človeško seme položil v zemljo in mu rekel, naj raste in se razmnožuje, sem mu rekel tudi, naj 

si podredi zemljo, to pomeni, da bo med vsemi bitji, ki ga bodo obkrožala, človek zavestno bitje, ki pozna 

človeške zakone in božansko pravico ter goji vrline, okoli katerega se bodo vsa bitja in elementi 

harmonično vrteli. 

10 Kako daleč od harmonije je človek živel, odkar je začel hoditi po zemlji! O tem pričajo njegovi 

nenehni padci, neizčrpna čaša trpljenja, ki jo je prestal, in pomanjkanje miru. 

11 Zdaj vam dajem novo lekcijo, ki je namenjena vsem ljudem. Vsi niso molili v pričakovanju mojega 

prihoda, toda bolečina jih je ohranjala budne in pripravljene, da me sprejmejo. 

Človeštvo je že imelo izkušnje, ki so mu jih pustili Izraelci po drugi dobi, tako da nihče ne sme imeti 

namena nezaupati Božji pravičnosti. Ali ne veste, da so bili darovi preroštva, božanske znanosti in 

duhovne moči dani "duhovno revnim", ki so hrepeneli po Gospodovem prihodu, da bi od njega prejeli luč 

upanja in znanja? 

Če me vprašate, kje so te duše, vam povem, da zdaj živijo v domovih, kjer se jim vse velike stvari, ki 

obstajajo na tem planetu, zdijo kot navaden zemeljski prah. Če pa me vprašate, kaj se je zgodilo s tistimi, 

ki niso sprejeli ničesar iz mojega kraljestva, ker so se jim moja beseda in moje obljube zdele slabe, vam 

povem, da so med tistimi, ki se inkarnirajo in reinkarnirajo do popolnega razvoja svoje duše. Ker so 

zahtevali zlato in moč, so za duhovno poplačilo upravičeno dobili svet z njegovim dvomljivim bogastvom 
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in lažno močjo. Božja pravičnost jih je prizadela, a nikoli niso bili izgnani s poti odrešenja, ki vodi v 

kraljestvo resnice. 

Zato jih bom danes, ko vam obilno pošiljam luč svojega Duha, neutrudno iskal, da bodo razumeli, da je 

zdaj dovolj časa preizkušnje, ki jim je namenjen, in da bodo razumeli, da je zdaj tretji čas, čas, v katerem 

se končajo vekovi, o katerem sem govoril, ko je šlo za sodbo judovskega ljudstva. 

12 Vsi imate "sestanek" z menoj in se boste morali zbrati, da bi me slišali, saj me morate vsi slišati. 

13 Vse bo postavljeno na tehtnico moje pravičnosti, na kateri bodo pretehtana vsa dela, ki še niso 

bila obsojena. Mojo prisotnost in moč boste občutili kot še nikoli prej. Kajti po kaosu se bo vse vrnilo na 

pravo pot. 

14 Molite in nenehno opazujte, da ne boste presenečeni, o ljudje. Resnično, povem vam: če boste 

bdeli in molili za svet, vas bo zaščitil nevidni plašč, ker ste ljubili sočloveka in čutili njegovo bolečino kot 

svojo lastno. 

15 Ponovno vam povem, da bom dal čutiti svojo navzočnost, svojo moč in svojo pravičnost. Če sem 

človeku dovolil, da v svoji hudobiji oskruni vse, kar je sveto v njegovem življenju, bom postavil mejo 

njegove pokvarjenosti. Če sem mu dovolil, da se potika po poti svoje svobodne volje, mu bom dokazal, da 

ima vse, kar je na njem, vrednost "doslej in ne več". Če sem mu dovolil, da živi svoje prizadevanje za moč 

in veličino v svetu, ga bom ustavil na njegovi poti in ga prisilil, da s svojo vestjo premisli o svojem delu, da 

bo lahko odgovoril na moja vprašanja. 

16 Dovolil sem, da se v vaših življenjih pokažejo bolečina, uničenje in smrt, da bi zaradi teh tako 

grenkih sadov razumeli, kakšna drevesa ste gojili. Toda povzročil bom tudi, da bo bolečina izginila in da se 

bo duša spočila in kontemplirala, saj bo iz nje vzklila himna ljubezni do svojega Stvarnika. 

Rečeno in tudi zapisano je bilo, da bo prišel dan, ko bodo ljudje svoje duše oblekli v belo oblačilo 

vzvišenosti, ko bodo ljubili drug drugega. 

17 Vsi bodo rešeni, vsem bo odpuščeno, vsi bodo potolaženi. Kje je torej smrt, kje je večno 

prekletstvo in pekel brez konca? 

18 Nisem ustvaril ne smrti ne pekla, kajti ko je moj duh zasnoval misel na stvarjenje, sem čutil samo 

ljubezen in iz mojega materinega telesa je izšlo samo življenje. Če bi obstajala smrt in pekel, bi morala biti 

človeška dela, ker bi bila bedna; in že veste, da nič človeškega ni večno. 

19 Resnično, povem vam, da se v trenutkih, ko se moja beseda sliši prek glasoslovca, ne trese le duh 

tega ljudstva, ampak tudi vsa bitja, ki v "duhovni dolini" enako potrebujejo božansko svetlobo. 

20 Zvok človeške besede jih ne doseže, toda pomen in navdih mojih sporočil jih dosežeta, saj je moj 

glas univerzalen in njegov odmev doseže vse svetove in domove, v katerih živi Božji otrok. 

21 V vsak svet pošiljam žarek svoje svetlobe. Vam sem to luč poslal v obliki človeških besed, v druge 

domove pa prihaja po navdihu. 

22 V luči tega božanskega žarka se bodo zdaj vse duše združile in iz njega naredile nebeško lestev, ki 

jih bo vodila v duhovno kraljestvo, obljubljeno vsem vam, ki ste duhovni delček moje božanskosti. 

23 Predstavljajte si veselje vseh tistih bitij, ki so imela materialne stike z vami na Zemlji in zdaj živijo 

zunaj vašega sveta, ko bodo izvedela, da se glas, ki ga slišijo, sliši tudi na Zemlji. Niso se odvrnili od vas, ne 

pozabljajo vas in ne prosijo za tiste, ki so še nekaj trenutkov ostali v zemeljski dolini. Njihov božji objem in 

blagoslov sta vedno z vami. 

24 Tu živijo tisti, ki so bili vaši starši, otroci, bratje in sestre, zakonci, prijatelji ali dobrotniki, zdaj pa 

so preprosto vaši bratje in sestre kot duhovna bitja. Toda njihova ljubezen do vas je enaka ali celo večja, 

prav tako njihova moč, da vam pomagajo in vas zaščitijo. 

25 Molite zanje, ljudje, ne prenehajte jih ljubiti in se jih spominjati, kajti vaš spomin in molitve so 

sladka tolažba v njihovem boju. Nikar si ne predstavljajte, da so zmedeni ali da živijo v temi, saj bi to 

pomenilo, da se počutite pooblaščeni, da jih obsojate. Če so ljudje na zemlji na splošno preveč nepopolni 

in nepravični, da bi lahko pravično presojali zadeve svojih bližnjih, kako naj bi lahko sodili o katerem koli 

duhovnem bitju? 
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26 Še enkrat vam povem, da jim lahko v svetu pomagate le vi s svojimi molitvami in dobrimi deli. 

27 Ne čutite potrebe, da bi se v vašem življenju manifestirale na kakršen koli materialen način, bodisi 

z uporabo možganov bodisi na kakršen koli drug način, saj bi s tem zanikali duhovnost, ki sem vas je 

naučil. Prav tako ni določen dan v letu, na katerega bi ga lahko priklicali. Upoštevajte, da je duhovno 

življenje daleč od zemeljskega časa, zato je lahko vsak trenutek primeren za to, da se mu približamo z 

duhovno molitvijo. 

28 Koliko bitij, za katera ste pogosto verjeli, da trpijo stiske, so prav tista, ki so se borila, da bi vas 

približala tej poti k Luči, ki je sama niso mogla najti, ko so bila na Zemlji. Zato ne jokajte za njimi in nikakor 

ne žalujte, ker so odšli v "duhovno dolino". Niso "umrli", le za nekaj trenutkov so prehiteli čas, ko boste 

morali oditi. Tako je bilo od mene določeno, da vam pripravijo pot. 

29 Ljudje, ali vam moram res povedati, da nimate kaj početi na pokopališčih in da so solze, ki jih 

prelivate nad grobovi, solze nevednosti, materializma in trme? 

30 Duše tistih, za katerimi jokate, so žive, vi pa vztrajate, da so mrtve v telesu, ki je izginilo pod 

zemljo. Vi jih imate za izgubljene, oni pa vas polni ljubezni pričakujejo, da bi vam pričevali o resnici in 

življenju. Misliš, da so oddaljeni ali brezčutni in gluhi za tvoje težave in stiske, in ne veš, koliko kamnov 

odstranijo s tvoje poti in pred koliko nevarnostmi te rešijo. 

31 Zaradi nevednosti ste neprijazni in celo kruti do sebe in drugih, čeprav vam moram povedati: Kdo 

je lahko še vedno neveden, potem ko je slišal katerega od mojih učnih govorov? 

32 Moja beseda je žarek svetlobe, ki vas mora vse objeti, da boste ostali združeni v ognju moje 

ljubezni. Če po tem, ko ste jo slišali, verjamete in jo uresničujete, boste od tega trenutka združeni z 

vsemi, ki me ljubijo, mi verjamejo in me slavijo. 

33 V svojih naukih sem vam povedal, da je zemeljsko življenje pot trpljenja duše in da je konec 

njenega bivanja na zemlji Golgota, zato si lahko prizadevate, da bi mi sledili tako, da bi si za zgled vzeli 

moja zgledna dela. 

34 Blagor dušam, ki z vero in krepostjo dosežejo vrh, saj bodo v trenutku, ko bodo odvrgle telo, 

izkusile Očetovo maziljenje kot nagrado za svojo moč in ljubezen. To so tisti, ki vstopijo v večnost brez 

spotikanja. 

35 Moja beseda v tem času bo ljudem pomagala razumeti pomen mojega zakona in mojega nauka. 

Priznanje, ki jim ga lahko da človeštvo, jim ne bo dalo blaženosti, blaženosti srca in miru duše. Kajti duša 

najde popolno srečo le v domovini, ki ji pripada. 

Koliko priložnosti imate, da ste dobri in koristni za svojega bližnjega! Vsak dom je primerno polje za 

sejanje mojega semena. Vsako mesto in vsak narod sta kot zemlja, žejna dobrodelnosti in ljubezni, in jaz 

vas bom naredil za sejalce, da boste svet zalivali z ljubeznijo in tolažbo ter ga zasejali z mirom. 

36 Dela, besede in molitve so sredstva, s katerimi lahko in morate izpolniti poslanstvo služenja in 

ljubezni do sočloveka. 

37 Naučil sem vas popolne molitve, ki je pravi jezik duha in ki človeka pripelje v neposreden stik z 

menoj. 

38 Dal sem vam dar Besede, ki je izraz svetlobe, ki je v duhu, in ljubezni, ki združuje srce. 

39 Ljudje, ki me poslušate: ne recite, da od vas zahtevam preveč, saj bolje kot vi sami vem, česa ste 

sposobni. Danes se počutite šibke, nerodne, nesposobne in nevredne, ker preučujete svojo notranjost in 

odkrivate številne slabosti, številne pomanjkljivosti, zaradi katerih ne čutite tuje bolečine. Toda najprej 

vas bom ozdravil, dal vam začutiti svoj mir, da bi okrepil vaša srca in vam utrl pot. Takrat ne boste več 

čutili strahu, ne boste več dvomili in se ne boste počutili nesposobne. 

40 Zato sem vam pustil čas, da me poslušate in se postopoma krepite ob moji besedi, ne da bi vas 

poslal v širne dežele, da bi opravili svoje poslanstvo. Ko bo vaš duh prepojen z mojim bistvom, ne bo 

čakal na dokaze ali znamenja, da bi se odpravil na pot, saj bo po navdihu prejel, kaj naj stori. 

41 Molite, ljudje, in ko boste molili, bom poslal svoj mir na vsa ljudstva zemlje, blagoslovil bom vaše 

domove in osvetlil vaše poti. 



 

11 

42 Dal vam bom dokaz, da je vse, kar sem vam obljubil, res. Kakšen dokaz bo to? Da se vam bo v 

življenju uresničilo nekaj, na kar ste dolgo upali, nekaj, kar je za nekatere nemogoče doseči. Za nekatere 

se bo to, kar sem jim dal, kmalu uresničilo, za druge pa jih bom pustil čakati. Toda resnično, povem vam, 

ne bo nikogar, ki ne bi prejel mojega dokaza ljubezni. Ko bo ta milost dosegla vsakega od vas, se boste 

spomnili moje besede in vaša vera se bo okrepila. 

43 Ne obupajte, ne prelivajte solz, znate čakati na to uro, medtem ko živite, molite in bdite po 

mojem nauku. 

44 Ali vidite, kako v trenutkih, ko dvignete svojo dušo, pozabite na svoje trpljenje in vas napolni moj 

mir? Poskrbite, da boste vedno z menoj, sledite mojemu nauku in videli boste, da bosta moj mir in luč 

prevladala nad vašimi udarci usode in težavami. 

45 Razumite, da vaše trpljenje ni brez koristi, da imate nalogo, da se duhovno in telesno nadzorujete, 

da boste pripadali številu mojih sejalcev. 

46 Tisti, ki prinašajo tolažbo ljudem, dvigajo padle in dajejo moč šibkim, morajo biti razsvetljeni s 

svetlobo izkušenj in postati močni v boju in preizkušnjah. Ne sme jih prestrašiti nobena podoba bolečine, 

ne smejo trepetati pred nobeno nesrečo bližnjega, ne smejo se ustrašiti nobene bolečine, ko se k njim v 

želji po usmiljenju stegujejo roke sočloveka. 

47 Med tistimi, ki so se utrdili v razvadah in bolečini, boste videli mnoge, ki se bodo v želji po prenovi 

in poduhovitvi dvignili k svetlobi. Da pa bi jih ta navdih dosegel, morate v njihova srca položiti pravi dokaz 

bratstva, dejanje, ki je žarek svetlobe, ki razsvetljuje temo teh ljudi. 

48 Razumite, da je bila bolečina, ki vas je spremljala v različnih oblikah, dletom, ki je vašo dušo 

notranje oblikovalo za izpolnitev občutljivega poslanstva. 

49 Navodila, ki sem vam jih dal v tej tretji dobi, so nova zaveza, ki jo je treba združiti s tistimi iz 

preteklih časov ─ kajti ta tri so eno samo razodetje. 

50 Moja luč bo razsvetljevala misli tistih, ki jim je namenjeno, da vse moje nauke združijo v eni sami 

knjigi. 

51 Moji duhovni služabniki bodo vodili roko mojih izbrancev, da v tej knjigi ne bo nobenega madeža. 

52 Spori, ki so obstajali v tej skupnosti vernikov, njihove razprave in nesoglasja bodo izginili, ko se 

boste potopili v študij te knjige in spoznali resnico mojega dela. 

53 Danes se še ne zavedate posledic, ki jih bo za vas imela vaša razdvojenost. Resnično, povem vam, 

jutri boste zaradi tega jokali. Kolikokrat sem vas prosil, da združite svoje misli, dejanja in duše, a prav 

tolikokrat niste poslušali mojega božanskega nasveta! 

54 Navdihnil sem vas, da tvorite eno ljudstvo, in vam dal ime "novi Izrael". Dal sem vam različne 

naloge in naročila, da boste imeli vse potrebno na svoji življenjski poti in v svojih bojih, kot se je to zgodilo 

Izraelu v prvi dobi, ko je v želji po obljubljeni deželi taval po puščavi. Vendar še niste poskušali razumeti 

mojih ukazov in niste želeli upoštevati zgleda enotnosti, ki ga je to ljudstvo pustilo v pisni obliki ─ 

neizbrisen zgled; saj so prav zaradi svoje skladnosti in povezanosti premagali težave, na katere so naleteli 

na svoji poti. 

55 Čaka vas nova "obljubljena dežela", vendar ste še vedno daleč od nje. Še vedno se potepate po 

prostrani puščavi, pustili ste za seboj suženjstvo "faraona" in ste že prejeli Zakon. Vendar se še niste 

povsem odpovedali malikovanju in ne da bi se tega zavedali, častite zlato tele. 

56 Najprej se morate soočiti s preizkušnjami, nasprotovanji in preganjanji, da bi se lahko prebudili iz 

spanca. Le tako boste usposobljeni za izpolnjevanje mojih ukazov in boste z veseljem bdeli nad delom, ki 

sem vam ga razodel, tako kot so Izraelci ustvarili tabernakelj in skrinjo zaveze, da bi ohranili Zakon, saj so 

jih preizkušnje prebudile k svetlobi. 

57 Tvoja duša bo tvoj šotor in Duh tvoja skrinja zaveze. Tam bo moj zakon razsvetljeval pot 

Gospodovemu ljudstvu. 
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58 V tem času se ni pojavil človek, ki bi kot Mojzes stopil pred to ljudstvo in s čudeži okrepil njegovo 

vero. Toda z malo priprave boste lahko začutili duhovno prisotnost Elija, ki vas vodi, spodbuja in 

navdihuje na tem popotovanju. 

59 Množice, ki me poslušajo, zdaj točijo solze. Samo jaz poznam vzroke njihovega žalovanja, samo jaz 

poznam vse ovire in težave, na katere so naleteli na svoji poti in ki jih ustavljajo. 

60 Bodite trdni, množice, bodite mi zvesti in videli boste, da bodo ovire padle. Molite in delajte 

vedno bolj resnicoljubno, iskreno in popolno, da boste pri opravljanju svojega poslanstva našli tolažbo in 

moč, potrebno za prenašanje življenjskih preizkušenj. Če boste živeli tako, boste, ko boste to najmanj 

pričakovali, videli, da je pot čista in da so ovire za spotikanje odstranjene. 

61 Vi ste moja polja, na katerih trenutno rasteta pšenica in plevel. Ura žanjca še ni prišla, a ko bo 

prišla, bodo dela vsakega od vas sojena. Potem vam bom pustil dobre učence na zemlji in s tega sveta 

vzel tiste, ki niso obrodili sadov edinosti in duhovnosti. 

62 Glejte in bodite pozorni na mojo besedo. Ne bodite samovšečni, ker ste prejeli moja zelo velika 

naročila in poslanstva, in ne mislite, da vas moja sodba ne more doseči. 

Spomnite se Davida in Salomona, ki sta, čeprav sta bila v očeh svojega ljudstva velika, zaspala v svoji 

veličini, prekršila zakon in videla, kako se je moja božanska pravica, neizprosna in modra, znesla nad 

njima, ko sta verjela, da ju Oče zaradi svoje ljubezni ne bo nikoli prizadel. 

63 Ljudje, pomislite na nove rodove, pomislite na svoje otroke, kot so to storili patriarhi, ki so svoje 

narode pripravljali na Mesijev prihod. 

64 Molite za potomce, pripravite jim pot s skrbjo in ljubeznijo. Zavedajte se, da imajo še višje 

poslanstvo od vašega in da bo dobro, če bodo našli pot duhovnosti, ki ji bodo sledili. 

65 V čem bo ta sled? V vašem življenju, v vaših delih. 

66 Vsaka duša ima velik dolg do svojega Očeta. Moja ljubezen do vas in moja pravičnost sta vam 

ponudili novo priložnost na zemlji, da se mi opravičite, duhovno popravite in očistite, da se boste lahko 

preselili v naslednji dom. 

67 O blagoslovljeni tretji čas, ti si prinašalec vsega, kar svet potrebuje, da bi se rešil suženjstva. 

Blagor tistim, ki uporabljajo tvojo luč, saj bodo našli odrešitev. 

68 Na vaši duhovni poti življenja sem vas vodil, preizkušal in pripravljal na razodetje tega časa. Ljudje 

niso tisti, ki bodo rodili novo izraelsko ljudstvo: Jaz bom tisti, ki ga bom oblikoval, očistil, dvignil in poslal v 

svet, da izpolni svoje poslanstvo. 

Ko bo to ljudstvo raslo in se pripravljalo, bom gladil poti, odpiral vrata in odstranjeval ovire, da bo 

lahko napredovalo. Enako sem storil Izraelu, ko sem ga rešil iz Egipta in ga popeljal čez morje in puščavo. 

69 To ljudstvo ima nalogo duhovno prebuditi človeštvo. Ko pa bo to izpolnila in se bodo ljudje 

zavedali časa, v katerem živijo, boste iz njihovih src izvabili željo po svetlobi in iz njihovih misli ideal 

Videli bomo vzpon razvoja, ki bo človeško življenje pretresel do temeljev in preoblikoval svet. 

70 Svestoba bo slišana in ubogana, klici Duha bodo razumljeni, duhovne potrebe bodo upoštevane in 

spoštovane in povsod bo sijala goreča želja, da bi spoznali Boga, ga začutili, se mu približali in širili 

njegovo resnico. 

71 Te prerokbe se bodo uresničile med ljudmi, ko jih bosta duhovna lakota in žeja pripeljali do 

skrajnih meja njihove odpornosti, ko bodo s ponižanim ponosom priznali svojo krivdo pred svojim 

Gospodom, ko bodo sestopili s svojih prestolov, sodniških stolčkov in častnih mest, s katerih so me 

poskušali prezreti, s katerih so me obsojali in zanikali, in se zaradi svojih napak pokesali, obrnili svoje oči 

proti meni in mi govorili kot otroci ─ Očetu, ki jih že stoletja pričakuje. 

72 Kako nizko je človek padel v svojem materializmu, da je nazadnje zanikal tistega, ki je vse ustvaril! 

Kako se je lahko človeški um tako zatemnil? Kako bi me lahko vaša znanost zanikala in oskrunila življenje 

in naravo, kot je to storila? 

73 V vsakem delu, ki ga odkrije vaša znanost, sem navzoč; v vsakem delu se razkriva moj zakon in sliši 

moj glas. Kako to, da ti ljudje ne čutijo, ne vidijo in ne slišijo? Ali je znak napredka in civilizacije zanikati 



 

13 

moj obstoj, mojo ljubezen in mojo pravičnost? Potem niste nič bolj napredni od prvobitnih ljudi, ki so 

znali v vsaki sili in čudežu narave odkriti delo božanskega, višjega, modrega, pravičnega in mogočnega 

bitja, ki so mu pripisovali vse dobro v vsem, kar obstaja, in ga zato častili. 

74 Z naraščajočo inteligenco so skušali razumeti, kaj zaznavajo njihova fizična čutila. Kakšno popolno 

čaščenje bi mi lahko ponudili? Kako bi lahko razumeli resnico? Vendar sem njihovo čudenje, zvestobo in 

čaščenje sprejel kot prve sadove velikega polja, ki ga je moral Moj Duh obdelovati skozi stoletja. 

75 Od takrat do danes ─ koliko naukov sem dal človeštvu in koliko razodetja sem mu podaril! In 

vendar ─ čeprav bi moralo to človeštvo že doseči vrh razumevanja in bi morala biti njegova religiozna 

praksa popolna, se je njegova sebična, ponosna in nečloveška znanost napihnila, da bi me zanikala, in 

obstoječi verski kulti živijo v spanju rutine in tradicije. 

76 Dal sem vam dar svobode volje in spoštoval to blagoslovljeno svobodo, ki sem jo podelil svojim 

otrokom. Toda v vaše bitje sem položil tudi božansko luč vesti, da bi pod njenim vodstvom usmerjali 

svoje sposobnosti po pravih poteh. Toda povem vam, da je duša v boju med dušo in materijo doživela 

poraz, boleč padec, ki jo je vedno bolj oddaljeval od vira resnice. 

77 Toda njen poraz ni dokončen, temveč le začasen, saj se bo dvignila iz brezna, ko ne bo več mogla 

prenašati lakote, žeje, golote in teme. Bolečina bo njena rešitev, in ko bo poslušala glas svoje vesti, bo 

vstala močna in sijoča, ognjevita in navdahnjena ter bo spet uporabljala svoje darove; vendar ne več s 

svobodo, da jih uporablja za dobro ali zlo, ampak jih bo posvetila le izpolnjevanju božjih zakonov, kar je 

najboljše čaščenje, ki ga lahko nudite svojemu Očetu, ki vas tako zelo ljubi. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 176 
1 Bodite močni pred skušnjavami sveta in mesa. Kadar koli vas preizkušnja prizadene, se spomnite 

mojih lekcij iz druge dobe in sledite mojemu zgledu. 

2 Sprašujete me, kako je bilo mogoče, da so se Jezusa dotaknile skušnjave sveta? Na to vam 

odgovarjam, da srce vašega Učitelja ni bilo prizadeto zaradi nizkih skušnjav. 

3 Telo, ki ga je imel na svetu, je bilo človeško in čuteče, bil je orodje, ki ga je moj Duh uporabil, da bi 

človeštvu posredoval moje nauke. Vedel je za preizkušnjo, ki ga je čakala, ker mu jo je razkril moj Duh, in 

ta materialna plat bitja je trpela bolečino, ki jo je čakala. 

4 Želel sem, da bi vam telo dalo te znake človeškosti, da bi bili prepričani, da je bila moja bolečina 

resnična in da je bila moja človeška žrtev resnična. 

5 Če ne bi bilo tako, moja žrtev v očeh ljudi ne bi imela nobene vrednosti. Zato je Jezus trikrat 

poklical moč mojega Duha, ki ga je spodbujal, da je zmagal v težki preizkušnji: Prvič v puščavi, drugič v 

oljčnem vrtu, tretjič na križu. 

6 Potrebno je bilo, da postanem človek in vam pokažem svoje 

telo in moja kri, da bi v tem telesu učinkovala bolečina, ki bi mu jo povzročili ljudje. Če bi prišel v duhu, kaj 

bi se žrtvoval za vas? Čemu bi se odrekel in kakšno bolečino bi mi dal čutiti? 

7 Božanski duh je nesmrten, ne pozna fizične bolečine. Toda meso je občutljivo na bolečino, 

njegove sposobnosti so omejene, po naravi je smrtno. Zato sem izbral to sredstvo, da bi se razkril svetu in 

mu ponudil svojo pravo žrtev, da bi vam pokazal pot do vašega odrešenja. 

8 Dokler ste grešniki, imejte v mislih to strast in se spominjajte te krvi, da se boste v kesanju za 

svoje prestopke očistili in mi skušali slediti v tem zgledu brezmejne ljubezni, ki sem vam ga dal. 

9 Dokler ste ljudje, se spominjajte mene na križu ─ odpuščam svojim jetnikom, blagoslavljam jih in 

ozdravljam, da boste tudi vi na svoji težki življenjski poti blagoslavljali tiste, ki vas bolijo, in delali vse 

dobro tistim, ki so vam storili zlo. Kdor tako ravna, je moj učenec, in v resnici mu povem, da bo njegova 

bolečina vedno kratka, ker mu bom v trenutkih preizkušnje dal čutiti svojo moč. 

10 Zelo malo je tistih, ki si prizadevajo poučevati svoje brate in sestre z zgledi Mojstra. V tej 

skupnosti, tako kot v večini verskih skupnosti, se poučevanje izvaja z besedami, ki nimajo moči, ker 

nimajo potrditve z deli in zgledi ljubezni. 

11 Zdaj imate priložnost slišati razlago mojega nauka, ki bo postopoma brusila vaše srce, dokler ne 

bo pripravljeno opravljati poslanstva, ki sem ga zaupal vašemu duhu. 

12 Ne bojte se hoditi po mojih stopinjah, saj ne bom od nikogar zahteval, da stori enako v moji žrtvi. 

Prav tako vam moram povedati, da je samo to telo izpraznilo čašo, ki mu jo je izročil Moj Duh ─ drug 

človek je ne bi spil. Kajti moje telo je prejelo življenje in se okrepilo v kreposti in čistosti Te, ki je ponudila 

svoje maternice, da bi ga sprejela: Marija. 

13 Meditirajte, ljudje, in izkoristite to blagoslovljeno tišino, v katero vstopate, ko poslušate moje 

nauke. Resnično, povem vam, da bo v teh trenutkih kontemplacije in duhovnosti moje seme vzklilo v 

vaših srcih. 

14 Na ta dan dosežete enotnost in mir med svojimi srci, da se pred menoj pokažete kot eno bitje, ki 

se zaveda dogodka, ki mu je priča, ko sliši mojo besedo prek glasnika. In sprejemam tvojega duha. Vse, 

kar mi darujete čisto in preprosto v svojih molitvah in bogoslužnih dejanjih, sprejemam kot pravičen 

poklon otrok njihovemu nebeškemu Očetu. 

15 Najnujnejša zahteva, ki jo postavljate, je, da bi na tem svetu zavladal mir, da bi se med ljudi vrnilo 

patriarhalno življenje drugih časov; toda povem vam, da se ta mir ne bo vrnil, dokler vi, moji novi učenci, 

ne boste postavili temeljev novega sveta, za katerega vas usposabljam. 

16 Če boste v vsakem bližnjem videli brata, če boste opustili njihovo različno presojanje in v njih 

ljubili mene, boste dočakali začetek novega časa. Takrat bo življenje za človeka mirno, jaz pa bom priznan 

in ljubljen kot Oče. 
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17 Moja beseda v tem času je enaka tisti, ki sem vam jo dal v Jezusu. To je isti kristalno čisti potok, ki 

je osvežil vaše duše, ko ste mi sledili po palestinskih pokrajinah. Njegovo bistvo vam je znano, nikoli ne 

boste mogli zamenjati njegovega "okusa", saj je njegov božanski pečat ostal vtisnjen v vašem duhu. In 

zdaj, ko sem se spustil, da bi se razkril prek teh moških in žensk, in ko slišite besedo, ki prihaja iz njihovih 

ust, se zavedate, da lahko prihaja samo od mene, in me sprašujete, zakaj nisem izbral druge oblike, da bi 

človeštvu prinesel svoje sporočilo za ta čas. 

18 Pravite mi, da med vami ni ljudi brezhibne kreposti, ki bi mi lahko služili. Ni ne Mojzesa ne 

prerokov prve dobe ne Petra ne Janeza. Resnično, povem vam: v vseh časih sem pošiljal krepostne 

duhove in med njimi so tisti, ki so mi služili v ponižnosti. Ljubite jih in jih podpirajte, saj je njihova naloga 

zelo velika. Njihove misli in srca sem ohranil kot čisti vir in pogosto je bila bolečina najboljše sredstvo za 

njihovo očiščenje. Njihova življenja so podobna življenjem mojih odposlancev v drugih časih. 

Blagoslavljam jih. Blagor tistim, ki so mi tako sledili in so začutili polni pomen službe, ki sem jim jo dal. 

19 Vabim vas, da vstopite v moje kraljestvo, o ljubljeno ljudstvo. Prav tako kličem vse narode na 

zemlji, ne da bi jim dajal prednost; vendar vem, da me vsi ne bodo slišali. Človeštvo je ugasnilo svetilko in 

hodi v temi. Toda tam, kjer je zaznati le zmedo, se bo pojavil eden od Mojih razsvetljenih, ki bo v svoji 

okolici širil svetlobo ─ duhovni stražar, ki opazuje in čaka na Moje znamenje, da bi dal budnico, ki bo 

prebudila in spodbudila njegove soljudi. 

Dovolite, da je ljubezen teh odposlancev rodovitno seme v vaših srcih. Ne presojajte jih napačno, ko 

se vam pokažejo v materialni revščini, ampak jim prisluhnite, saj delujejo v mojem imenu, da bi vam 

posredovali moč, ki je še ne poznate. Naučili vas bodo popolne molitve, osvobodili vas bodo vezi 

materializma, na katere ste vezani, da bi vam dali duhovno svobodo in da bi se lahko dvignili k meni. 

20 Vi, ki me poslušate, nestrpno pričakujete izpolnitev vseh mojih besed. Želite videti, kako se 

človeštvo spreminja v moje učence, prosite me, da bi bili med tistimi, ki jih pošiljam v druge dežele s 

težkimi nalogami. Toda resnično, povem vam, da se morate predhodno usposobiti, saj vas čaka velika 

bitka. 

Toda vsi odposlanci, o katerih vam govorim, niso med vami in vsi niso slišali moje besede prek 

glasnikov. Veliko, veliko jih bo govorilo intuitivno, ker sem jih duhovno pripravil. Pametno sem jih razdelil, 

da bi moja luč dosegla vse vaše brate in sestre. 

21 Kako lahko mislite, da bi lahko, ko sem prišel k vam, zanemaril druge narode, ko pa ste vsi moji 

otroci? Ali mislite, da je kdo oddaljen ali zunaj mene, čeprav je moj Duh univerzalen in zajema vse 

ustvarjene stvari? Vse živi in se hrani z mano. Zato se je moj Univerzalni žarek spustil na ves svet in duh je 

sprejel moj vpliv na tem svetu in v drugih svetovih, kajti prišel sem, da rešim vse svoje otroke. 

22 Ne želim, da bi zapravljali ta čas, da bi šli skozi svet, ne da bi pustili sled na svoji življenjski poti, 

ampak da bi bili resnični negovalci semena, ki sem vam ga zaupal in za katerega si boste prizadevali tudi, 

ko boste zapustili ta svet, dokler vaše seme ne vzcveti v dušah vaših bratov in sester. 

23 Nočem vas zavezati k svojim ukazom; le navdihujem vas, da to storite, saj ne bom sprejel nobene 

druge izpolnitve kot tisto, ki se je rodila iz vaše zavestne in pripravljene duše. Bodite svobodni v mejah 

mojih zakonov, vendar se navadite na poslušnost. Izpolnite oba zakona, ki vladata človeku in sta v bistvu 

enaka, saj oba izhajata od mene. 

24 Molite za vsa bitja, hrepenite po harmoniji in razumevanju vseh do mene, da se bo vaša molitev 

dvignila kot pesem, kot radostna himna, ki dviga duše in jim kaže pot, po kateri bodo dosegle cilj svoje 

usode. 

25 Moj nauk omogoča človeku, da se razvija v vseh vidikih svojega bivanja: čuti in plemeniti srce, 

prebuja in poglablja um ter izpopolnjuje in povzdiguje dušo. 

26 Moje učenje temeljito preučite, kar vam bo omogočilo razumeti pravi način izvajanja mojih 

naukov, da bo vaš razvoj harmoničen; da ne boste razvijali le intelekta, ne da bi si prizadevali za ideale 

duše, ki naj bi jih spodbujali. 

27 Vse sposobnosti tvojega bitja lahko v moji besedi najdejo svetlo pot, po kateri lahko rastejo in se 

izpopolnjujejo v neskončnost. 
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28 Dal sem vam dovolj časa, da vpijete in razumete moje nauke. Medtem so mnogi izmed vas, ki ste 

nekoč prišli kot otroci, zdaj mladostniki, tako kot so drugi, ki so prišli kot mladostniki, zdaj odrasli. 

Nekateri so na tej poti zrasli in so zdaj med mojimi "delavci", drugi pa so zadihali in imajo zdaj svoje 

mesto med mojimi izbranci. 

29 Tem ljudem sem dal dovolj časa, da se v njih rodi trdna in resnična vera in da v svojem duhu 

dosežejo globoko poznavanje mojega dela. Moja beseda vas pripravlja na čas, ko ne boste več slišali tega 

glasu in se boste morali osredotočiti na najgloblji del svojega srca, da bi začutili mojo navzočnost in 

prejeli moj navdih. 

30 Moj nauk je zapisan v vaši vesti; tam je skrinja, ki najbolje hrani moj zakon, tako da ─ ko mine čas 

in se oddaljijo ure duhovne osvežitve, ki ste jih preživeli s svojim Učiteljem ─ bistvo moje besede polno 

življenja vibrira v vaši duši, prežeto z ljubeznijo in modrostjo. 

31 V vseh mojih lekcijah boste odkrili, da vam nenehno govorim, naj dosežete duhovnost, saj je to 

tisto, kar naj bi vas odlikovalo na zemlji. Brez spiritualizacije ne boste mogli pričevati svojim bližnjim, kot 

bi morali. 

32 Ne bojte se dneva, ko bom med vami dokončal svojo besedo. Moje delo ne bo propadlo in tvoja 

duša ne bo obupala. V duhovni dolini imam pripravljena nekatera bitja, ki se bodo inkarnirala na Zemlji, 

da bodo vodniki in preroki skupnosti ─ bitja svetlobe, ki vas bodo naučila narediti korak naprej po poti, ki 

jo je začrtala moja beseda. 

33 Danes vam želim povedati, da tako kot ste tukaj odvisni od bitij svetlobe, ki prihajajo iz 

duhovnega sveta, da vam pomagajo na vaši poti, so tudi duhovni domovi odvisni od tega, da nekateri 

izmed vas pridejo k njim s sporočilom mojih navodil. 

Ne veste, kdo od tistih, ki me v teh trenutkih poslušajo, mora kmalu oditi, da bi izpolnil duhovno 

poslanstvo. To je razlog, zakaj se morajo mnoga srca že dolgo očiščevati in zakaj z vsakim dnem čutijo, da 

je njihova duša vedno bolj razsvetljena s svetlobo mojega nauka. 

34 Želim, da se združite z duhovnimi gospodarji, da bi si z ljubeznijo do vseh bratov in sester 

prizadevali za odrešitev vseh bitij, ki hodijo stran od poti življenja in resnice. 

35 To besedo hranite v svoji duši, saj vam bo lahko služila v smrtni uri, ko boste zapustili ta obstoj, 

kot priprava, ki vas bo duhovno osvobodila. 

36 Razumite, kako čudovit čas razodetja je bil to, ljubljeni ljudje ─ čas svetlobe, ki dviga duše! Blagor 

tistim, ki se pripravljajo, saj boste prejeli mojo svetlobo v izobilju. 

37 Vendar ne pozabite, da je to komaj začetek dobe, da vam še ni bilo razodeto vse, kar ta čas 

prinaša ljudem, in da še niste razumeli vsega, kar ste prejeli. 

38 Minili bodo dnevi, leta in stoletja, med katerimi bo človeštvo priča čudovitim sporočilom svetlobe 

in duhovnim razodetjem, ki jih njegov duh še ni poznal. 

39 Ti časi že prihajajo, zato morate pripraviti pot tistim, ki bodo zasedli vaša mesta. Pot morate 

blagosloviti s svojimi dobrimi deli. Potem boste začeli graditi pravi tempelj, ki ga bodo drugi nadaljevali 

po svoji volji, pozneje pa ga bodo drugi prišli dokončat. 

40 Videl sem, kako se borite s svojim telesom, da bi obvladali njegovo uporništvo. S srcem ste morali 

izbojevati velike bitke, da ste ga prisilili v poslušnost in pokorščino. Njegova narava se upira ukazom vesti; 

toda če boste vztrajali v molitvi, če boste pozorni, boste iz njega naredili najboljšega sodelavca pri 

duhovni izpolnitvi. Ta boj je del vaše sprave v tem času. 

41 Vse vaše lastnosti so v vas od trenutka, ko ste bili ustvarjeni. Inteligenca, občutljivost in razum so 

razsvetlili vašo dušo, da se lahko borite v zadnji bitki. Ko boste zmagali nad zlom in bo vaša duša postala 

pilot, ki vodi telo, boste lahko šli k svojim soljudem in jim dali svetel zgled, kako doseči razvoj duše. Ne da 

bi se hvalili z močjo duše in samoobvladovanjem, boste pokazali svoja dela, ki bodo razodevala 

poslušnost in pozornost do mojega zakona. 

42 Ko ne boste več slišali Moje besede prek glasnikov in bo vaša duša čutila željo, da bi ubogala, kar 

sem vas učil v tem času, naj vsak od Mojih učencev skupino, ki mu je dodeljena, obravnava kot svojo 

družino ter jo poučuje in vodi. 
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Vedno uporabljajte usmiljenje, popravljajte z ljubeznijo in modrostjo, poskrbite za vzdušje miru, 

kakršno ste ustvarili danes, in takrat bo moj Duh otipljivo navzoč, da bo navdihoval in blagoslavljal vse. 

43 Nikogar ne sprašujte, od kod prihaja in zakaj me išče. Elija jih bo vodil in njegova ura bo prišla. Že 

zdaj pripravljam tiste, ki bodo prišli, in sprejemam tiste, ki verjamejo v to Besedo, ki sem vam jo dal s 

človeško sposobnostjo razumevanja. 

44 Učim vas, da bi bili "okus" zemlje, da bi osladili življenja ljudi z dobro novico, da se je Mojster vrnil 

k njim v tem času žalosti in jim zapustil svojo Besedo kot dediščino, da bi se vsi hranili in živeli večno. 

45 Ne nalagam vam popolne preobrazbe tega človeštva. Prepričljivo prinašajte mojo besedo v srca in 

naredila bo čudeže med vašimi soljudmi. Koliko tolažbe bodo prejeli v dneh obiska, če bodo znali 

poslušati in razlagati moj nauk! In vi, kako boste hrepeneli po tistih urah, ki ste jih preživeli z menoj in v 

katerih ste vsrkali to božansko bistvo, in se počutili kot majhni otroci, ki od svojega Očeta prejemajo vso 

njegovo nežnost in ljubezen. 

46 Človeštvo je danes plodno polje za delo. Polja so zelo široka, delavcev pa je malo. Kako mi boste 

predstavili to generacijo, ki se je spreobrnila k mojemu nauku, če ne boste delali? Na voljo imate le 

omejen čas in veliko je treba postoriti. Ura je primerna. Ponovno zgradite "templje", ki so bili porušeni v 

srcih! Pomagajte obnoviti domove, z mislimi, besedami in deli pridigajte duhovnost na svoj način! 

47 Pazite, da se vrne krepost med ljudi, da bodo otroci močna vez med očetom in materjo, mladina 

močan temelj novih generacij, mož in žena podoba Boga in njegovega stvarstva ter da bodo vsi skupaj z 

angeli varuhi, ki vam pomagajo, tvorili popolno harmonijo z menoj. 

48 Vaše prošnje me dosežejo, luč, ki sem jo izlil, razsvetljuje vaše bitje. Predstavljena so vsa vaša dela 

in lahko presodite svoje zasluge. Bolečine, ki jih zdaj doživljate, bodo minile in po vsem svetu bo zavladal 

mir. 

49 Molite za narode, ki se med seboj spopadajo v vojni. Deli svoj kruh in oblačila s tistimi, ki jih 

potrebujejo. Odprite svoje shrambe in jih nahranite. Pokažite svoje bratstvo v tej uri stiske sveta. Izvajajte 

dejavno dobrodelnost do bolnikov, pripravljajte duše, ki morajo oditi na oni svet, krepite vero trpečih, 

prinašajte mir vsem sočloveku. Prosite in naredil bom čudeže med človeštvom. 

50 Vaš svet je poln sužnjev. Zato v vsakem človeku živi globoko hrepenenje po svobodi. Vendar za to 

ne smete kriviti zakonov duha ali človeških zakonov, temveč sebe. Pravi zakon, božanski ali človeški, mora 

namreč voditi, poučevati in ščititi, nikoli pa okovati. 

51 Razumite, da niste svobodni v duhu, ker ste daleč od božanskega bistva, zakona ljubezni do 

vašega Očeta nad vsemi ustvarjenimi stvarmi, ljubezni drug do drugega kot bratov in sester v Stvarniku, 

in ste postali sužnji verskega fanatizma, malikovanja in praznoverja. 

52 Prav tako niste svobodni v okviru človeških zakonov, saj so ti, ki naj bi vzpostavljali pravičnost med 

ljudmi, pod vplivom sebičnosti narodov, nepravičnosti in laži. 

53 Tudi vladarji in tisti, ki imajo nalogo voditi duše, so otroci moje božanskosti. Zakoni, ki jih 

uporabljajo eni in drugi, morajo biti človeški. In vendar, kako daleč narazen hodita in živita. 

54 Kdaj bo človeštvo doseglo, da bo "dalo Bogu, kar je Božjega, in cesarju, kar je cesarjevega"? 

55 Medtem ko nekateri zadovoljno živijo le po merilih sveta in ne upoštevajo vseh božjih zakonov, si 

drugi prizadevajo za dvig duše po poteh, ki so jim jih predpisale različne verske skupnosti, čeprav se jim v 

srcu upirajo in se izogibajo podrejanju zemeljskim zakonom. 

56 Resnično, povem vam: ne eni ne drugi ne opravljajo svoje dolžnosti. 

57 Poglejte kraljevsko zvezdo, ki vsak dan vzhaja na vzhodu, 

kako sveti in greje vse enako, ne da bi dajal prednost kateremu koli bitju? 

58 Takšna je Očetova ljubezen do vseh njegovih otrok in takšna naj bo vaša ljubezen in vaša 

pravičnost, da bodo moji zakoni tako veljali za ljudi. 

59 Ali ne prepoznate popolne harmonije, ki obstaja med božanskim in vsem, kar je ustvarilo vaše 

srce? Zakaj torej tudi med ljudmi, ki so Božji otroci, ne more biti popolna harmonija? 
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60 Srečen je tisti, ki sliši ta klic in prepozna čas svetlobe, v katerem živi, saj bo lahko napredoval na 

poti razvoja duše navzgor. 

61 Zdaj ste v zadnjih letih, ko boste slišali mojo besedo, ki je bila kot iskra moje modrosti v vaših 

življenjih. 

62 Ta navodila bodo ostala zapisana v knjigah in bodo skupaj z učenci, ki se resnično pripravijo in 

nosijo v srcu neomajno vero, živo pričevanje, ki ga bom zapustil ─ ko pride ura mojega odhoda ─ tistim, ki 

me v tem tretjem obdobju niso slišali. 

63 Blagor tistim, ki kljub preizkušnjam ostanejo zvesti, saj bodo dosegli modrost in mir. 

64 Da bi lahko vsak izpolnil nalogo, ki jo je prejel, se morate združiti v eni volji, se znebiti vztrajnosti 

svojega mesa pri duhovnem učenju, ne smete več usmerjati svojega zanimanja le na to, kar zadeva vaše 

materialno življenje, ampak morate misliti tudi na svojo dušo. 

65 Jaz sem večno življenje; če ga hočeš doseči, moraš le izpolniti moj zakon. 

66 Predanost, ki jo imate v moji "oviri", ko poslušate moje besede, morate ohraniti tudi pozneje, v 

vašem življenju pa morajo vladati red, spoštovanje, disciplina in ponižnost. 

67 Razsvetljujem vašo dušo, um in srce, usmerjam vaše življenje na pravo pot. 

68 Želim, da se moj nauk ukorenini v vaših srcih, da ga ne boste pozabili, saj ne veste, kako zelo ga 

boste pogrešali v času boja, niti ne veste, koliko časa boste morali ostati na tej zemlji. Zato delajte dobro 

na podlagi mojega nauka, da vas Oče, ko vas bo poklical, ne bo presenetil, ampak boste delali kot dobri 

delavci. 

69 Resnično, povem vam: ta nauk bo obnovil moralo tega sveta, saj bo korak k duhovnosti, saj bo 

prebudil srca k bratstvu. 

70 Trenutno sem še vedno nerazumljen; kajti medtem ko mi preprosti ljudje v svoji nevednosti 

ponujajo fanatične kulte, tisti, ki veljajo za učene ali močne, pravijo, da so sami sebi zadostni. 

71 Kako malo jih hodi za menoj! 

72 Preljubi ljudje, naj vas moja beseda še naprej opremlja. 

73 Dajem mir vašemu srcu, mir vašemu domu in svobodo vašemu duhu v trenutkih, ko se telo 

prepusti spancu. 

74 Ohranite to milost in prejmite moj blagoslov. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 177 
1 Človeštvo, vi, ki vas ta trenutek predstavlja ta zbor, ki poklekne skrušen in prestrašen pred 

navzočnostjo svojega Gospoda: S čim lahko plačate svoj dolg ljubezni in ste resnično všeč svojemu Očetu? 

2 Povedal vam bom, kako to doseči: z bojem za svoj mir in duhovni vzpon. Na ta način boste 

odplaknili svojo krivdo in povzdignili svoje duše. 

3 Dovoljujem vam določen čas, da potešite hrepenenje svoje duše. Nova doba se pred vašimi očmi 

dviguje kot sijoč dan, poln obljub in razodetja. S svojo svetlobo vam želi sporočiti: Borite se! In v tej 

besedi je vsebovan Očetov ukaz. Borite se za mir, za prenovo, za zmago duhovnosti. 

4 Te besede vtisnem v vašo vest, da vam jih bo ponavljala na vsakem koraku. 

5 Spoznaj, da je moja ljubezen mesto, ki ga moraš zavzeti. V igri je veliko ovir in sovražnikov, ki jih 

morate premagati. Da bi vas ustavili, se bodo spopadli z vami, toda v vaših rokah se blešči nevidni meč, če 

ga znate upravljati. To je meč ljubezni. 

Borite se, zmagujte z njim in ne dvomite, saj boste na koncu videli, kako mesto pade, ker je vaša 

ljubezen premagala Očeta. 

6 Med vami sem želel ustvariti bratsko in gostoljubno družino, da bi "karavane" brezdomcev, ki 

hrepenijo po miru in usmiljenju, vstopile v vaše domove in bile deležne ljubezni, ki sem jo položil v vas. 

Toda vaše priprave so bile počasne, zamujali ste in karavane brezdomcev so se ustavile v puščavi, ko so 

videli, da se je zvezda, ki je vodila njihove korake, ustavila na svoji poti. Zato ne želim, da bi vas ljudje 

našli "speče" ali grešne, ko ste budni, saj potem ne boste mogli biti priča moji vrnitvi, ampak boste izdali 

svojega Učitelja. 

7 Dajem vam čas, da se pokesate za svoje prestopke in obnovite svoja življenja. Oče družine, ki je 

prekršil svoje dolžnosti in opustil svoje, naj gre naprej in obnovi dom. 

8 Naj se tisti, ki so se pridružili tistim, ki so padli v vice, dvignejo in premagajo slabosti mesa ter 

uporabijo voljo in moč svojega duha, dokler ne postanejo celi. Naj se vsi, ki smo služabniki tega dela, 

združimo v duhu, ljubimo drug drugega in si stojimo ob strani. Tedaj bo zvezda, ki se je ustavila na svoji 

poti in s tem ustavila "velike karavane v puščavi", nadaljevala svojo pot in množicam ljudi pokazala pot, ki 

vodi v deželo miru. 

9 Ko bodo ljudje, ki so prišli sem pred vojno, smrtjo in uničenjem ter v srcu nosijo spominske 

podobe sovraštva in zločina, vstopili v krog skupnosti, kjer se v vsakem domu dvigne svetišče resnične 

ljubezni, kjer v vsakem zakonu zasije luč mojega zakona in kjer starši ljubijo otroke, kjer otroci ljubijo in 

spoštujejo starše, kjer majhne otroke vodijo z nežnostjo in modrostjo in kjer starejše spoštujejo ─ ali ne 

mislite, da bodo ob takšnih znakih spoštovanja mojega zakona priznali, da se je v tej skupnosti zgodil 

čudež, ki ga lahko pripišemo samo Očetovi milosti? 

10 Ljudje, do danes ste bili trdi in nehvaležni! Od vas nisem zahteval nobene daritve in od vas nisem 

zahteval nemogočega. Če se vam včasih zdi, da težko sledite mojemu nauku, je to zaradi pomanjkanja 

ljubezni. Za tistega, ki ljubi, ni ne ovir ne brezen ne nemožnosti, saj je ljubezen božanska moč, ki vse 

oživlja, ki vse premika. 

11 Pridite na moja polja, množice ljudi. Polje vas pričakuje, da bi sprejelo seme vaše ljubezni in 

kasneje nagradilo vaš trud s sladkimi sadovi, ki bodo vzklili iz njegovega materinega telesa. 

12 Tesno se povežite z vezmi bratstva, kajti skušnjava preži na moje ljudstvo, vojna se približuje v 

želji po vratih, kjer stražar spi, da bi kuga, lakota in bolezen prodrle v naročje tega naroda z novimi in 

neznanimi lastnostmi. 

13 Dal sem vam zemeljsko znanost, da bi se borili proti tem nesrečam in odpravili to trpljenje. Jaz pa 

sem vas naučil višjo znanost, ki se ji uklonijo vsi sovražniki svetlobe, vsi uničevalci zdravja in miru. Ta 

znanost je moč ljubezni, ki se krepi v molitvi. 

14 Razmislite o teh besedah, o ljudje, in nato poslušajte, kaj vam svetuje vaša vest. 

15 Moj Duh vam pošilja svoj mir, ki ga ne znate vedno ohraniti. Kdaj se boste naučili nositi Me v sebi, 

ne da bi me s svojimi dejanji ali mislimi odbijali? 
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16 Naj nikogar ne zmoti, ko mu rečem, da hočem, da me nosite v notranjosti svojega srca, saj želim, 

da v vas prebivata moja luč in moj mir. 

17 To je moj glas sodbe, ki danes zavrača vaše pomanjkljivo izpolnjevanje dolžnosti, vaše 

pomanjkanje ljubezni do dela, ki sem vam ga zaupal in ki je vaša usoda. To je božanski glas, ki te zdaj 

doseže prek vesti in ti zbuja srce, ko te vpraša: Kaj si storil z vsem, kar sem ti razodel in te naučil v tem 

tretjem času? 

18 Na trenutke se zavedate odgovornosti, ki je bila dodeljena vašemu duhu. Toda razumevanje je le 

kot žarek svetlobe, ki vas za kratek čas prežame, nato pa se spet potopite v šibkost, saj se imate vedno za 

nezrele, bolne in potrebne, medtem ko imate v resnici na dosegu zaklad božanskih darov. 

19 Če v moji besedi najdeš očitek, se je rodil iz ljubezni. Ne smete me imenovati krivičnega, kajti če bi 

res bil in če bi v meni naleteli na "jezo", kot imate navado reči, bi vas moja pravičnost že zdavnaj ugasnila. 

Vendar ne uničujem svojih del; postavljam vas na pot razvoja, da bi na njej dosegli svojo popolnost. 

20 Povem vam, da na zemlji še ne poznate resničnega pojmovanja Boga, čeprav sem poslal Jezusa, 

da bi me lahko spoznali po njem. Razumeti: Če bi vedel, da človek ne bo dosegel odrešitve, ne bi prišel k 

njemu z ljubeznijo, s katero sem ga vedno iskal. Moja navzočnost med vami je prepričljiv dokaz, da boste 

prišli k meni, kajti Oče dobro pozna prihodnost in usodo vseh svojih otrok. 

21 Poskrbel bom, da bo beseda, ki sem vam jo dal v tem času, jasno zapisana, tako da bo človeštvo v 

tej knjigi našlo razlago mnogih naukov, ki jih ni razumelo, in pravilno razlago mojega nauka. Takrat bo iz 

tega spoznanja izhajal pravi strah, ne strah pred božjo kaznijo, temveč žalost, da bi se umazali z grehom, 

da bi užalili Stvarnika, da bi se v posmrtnem življenju vrnili k Očetu z umazano dušo, ne da bi naredili nov 

korak naprej na poti duhovnosti in resničnega spoznanja. 

22 S čim boste lahko plačali dolg ljubezni, ki ga imate do svojega Očeta? S čim boste lahko poplačali 

tistega, ki nenehno odpušča vaše žalitve in nehvaležnost? Povedal vam bom: z delom, vrednim moje 

božanskosti, s služenjem in medsebojno ljubeznijo. 

23 Pred vami je novo leto in v tistem, ki se pravkar končuje, ne zahtevam opisa narave in njenih 

elementov: Požvižgam se na vašo vest in vas vprašam, kaj ste storili glede svojega poslanstva ter kako ste 

izkoristili čas in darove, ki sem vam jih zaupal. 

24 Leto, ki se izteka, mi je govorilo o vaših bojih, solzah, prizadevanjih, trudu, pa tudi o žalosti, krvi, 

ruševinah in sovraštvu. To boleče ravnovesje mi je prineslo preteklo leto. 

25 Privoščim vam novo leto, ki se pred vašim pogledom prikaže na obzorju kot pramen svetlobe, ki 

vžge vaše upanje za prihodnost. Ta luč je glas, ki vam bo vsak dan govoril: Borite se! 

26 Da, ljudje, borite se za mir, borite se za obnovo, borite se za pravičnost! 

27 Štiri leta bo moja beseda dala le to, da se posloviš od tega "dne". Vedeti, kako izkoristiti ta 

dragoceni čas. Moje delo se ne bo končalo leta 1950, ker spada v večnost, prav tako se takrat ne bo 

končala vaša naloga. Vaš boj se bo zares začel šele takrat, saj ste se v času mojega razglašenja le 

pripravljali. 

28 Razumite, da duhovno in zemeljsko nalogo združite v enem zakonu, da boste Očetu ponudili 

dobro izpolnitev. 

29 Ne učim vas le, da mi dajete, kar mi pripada; učim vas tudi, da dajete cesarju, kar je cesarjevega. 

30 Svet bo kmalu izvedel za vas in po vas bodo ljudje izvedeli za moj prihod, moje čudeže in moje 

nauke. Moški bodo raziskovali ta zbirališča in sodili o vaših življenjih. Med njimi bodo ljudje z močjo, 

duhovniki sekt in cerkva, znanstveniki in tisti, ki raziskujejo onstranstvo. Želim si, da bi v naročju vaših 

skupščin in v naročju vaših domov, če ne v popolnosti, pokazali enako harmonijo, moralo, spoštovanje, 

medsebojno ljubezen in duhovnost. 

31 Kaj bi si mislili tisti, ki so prišli v želji po resnici, če bi med vami odkrili fanatizem pri duhovnih 

pobožnostih in v zasebnem življenju našli ločene zakonce ali zapuščene otroke, ker njihovi starši niso znali 

izpolnjevati svojih dolžnosti? 
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32 Opazujte ptice, ki si gnezda gradijo v vejah dreves, in si jih po potrebi vzemite za zgled. Ne 

sprašujte me, kako naj se ljubijo tisti, ki so poročeni, in kako naj ljubijo svoje otroke. Poglejte v ta gnezda 

in odkrili boste nauk o zvestobi in nežnosti. Ko bi se le vsi moški tako ljubili! 

33 Spremljajte in se borite, da boste lahko ob koncu leta 1950 Očetu ponudili sadove, ki so ga vredni. 

Kajti če takrat ne boste opremljeni, bo ob mojem odhodu med množicami velika bolečina. 

34 Če se ne pripravite na to, da bi prenesli odsotnost moje Besede, bo za vas boleče moje slovo in 

tudi to, kar vam govori moj duhovni svet. 

35 Kaj več bi lahko od mene zahtevali na ta dan, ko vas je Moj Duh napolnil z mirom in blagoslovi? 

36 Zdaj sem jaz tisti, ki vas prosim, trkam na vrata vaših src in vas prosim, da se ljubite med seboj. 

37 Iskreno molite za mir med narodi, globoko začutite bolečino človeštva. 

38 Resnično, povem vam: vaš narod obdajajo kuge in smrt. Nimate znanstvenih sredstev, da bi 

ustavili vdor kug in težav. Toda uporabite molitev in v njej boste odkrili orožje in moč za boj proti tem 

katastrofalnim nevarnostim. Molite in molitev združite z dobrimi deli, potem boste imeli resnične zasluge 

pred svojim Gospodom, ki je vsemogočen in vam bo zaradi vaše ponižnosti podelil čudeže, ki bodo lahko 

osupnili svet. 

39 Ko se sprožijo sile narave in dajejo znamenja sodbe, molite, ostanite mirni in ne jočite zaradi sebe, 

temveč zaradi drugih. Osuši solze tistega, ki te prosi, usliši njegovo žalovanje in mu daj zdravilni balzam. 

40 Preljubo človeštvo, ne mislite, da sem se vrnil v tem času, da bi od vas zahteval svojo kri, prelito v 

drugi dobi ─ ne, to življenjsko bistvo ostaja zasidrano v vaših dušah. Ta kri bo spregovorila v vsakem od 

vas, ko bo prišel pravi čas. Do takrat mnogi čakajo na vrnitev Božjega Sina, da bi od njega ponovno 

zahtevali njegovo kri. V vsakem srcu svojih otrok trenutno živim svojo božansko strast. 

41 Rodim se v človeku v njegovi nedolžnosti, ko se prebuja v veri. Trpim v njem, ko se sprostijo 

njegove strasti in ga bičajo. Nosim težak križ njegovih grehov, nehvaležnosti in napuha. Umrem v 

njegovem srcu, ko me zanika in izjavlja, da nima drugega Gospoda, niti drugega Kralja, razen sveta. Tam, 

v najglobljem in najbolj skritem delu njegovega bitja, najdem svoj grob. 

42 Včasih to srce kot oddaljen odmev sliši glas Mojstra, ki bi ga rado ubilo v sebi, da mu ne bi 

postavljal ovir na pot. Glas njegove vesti je tisti, ki uspe premagati zid materializma, ki obdaja njegovo 

srce, dokler se končno ne zasliši. 

43 Kakor sem našel križ in grob v vsakem srcu človeštva ─ resnično, povem vam, tako bo tudi v vseh 

njih tretji dan, ko bom vstal poln luči in slave. 

44 Danes so polja s semeni neplodna. Včasih želite svojemu življenju dodati vrednost tako, da sejete 

dobroto v kateri koli obliki. A potem se temu odpoveste in obžalujete svoj podvig, saj ste namesto 

obdelovalne zemlje, ki bi vam omogočila setev, naleteli le na kamenje, in to zato, ker niste razumeli, da 

morate pred setvijo poznati polja, na katerih jo nameravate opraviti. Sprehodite jih, pripravite jih, očistite 

in poskrbite, da bodo plodne. Tega, otroci moji, še ne znate storiti. To je razlog, zakaj so vaše dobre 

namere, ideje in navdihi pogosto propadli. 

Zato ne obupajte v svojem boju, temveč lahko prebudite svoje soljudi, tako da jim odprete oči za 

resnico in svetlobo tega časa, da se bodo ljudje zavedli, da je vsaka bolečina, ki jo morajo piti kot čašo 

trpljenja, srp, ki ustvarja pravičnost in izruva plevel za korenino. Modra in neizprosna pravičnost je tista, 

ki orje in pripravlja polja. 

Nato bo prebudila ljudi, ljudstva in narode in ne bo več potrebno, da bi bolečina odplaknila vse 

prestopke; namesto nje bodo ostali kesanje, razmislek in prenova tistih, ki želijo doseči isti cilj, to je 

očiščenje. 

Ko boste to dosegli, bo prišel čas, ko se bo ta beseda slišala po vsem svetu kot pesem ljubezni in 

vrnitev k miru. 

45 Danes vas vidim nerazumljene glede vsega, kar prihaja k vam, ker je med ljudmi popolna 

nevednost in zmeda. 

46 Večina ljudi se ima za kristjane, a s svojim življenjem in dejanji največkrat dokazujejo nasprotno. 
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47 Ko naredijo nekaj dobrega, to sporočijo in se s tem hvalijo, ko pa naredijo napako, jo obžalujejo in 

me prosijo za odpuščanje, to storijo tako, da dokažejo, da sploh ne vedo, kaj je moje odpuščanje. 

48 Zdaj lahko svetu, o ljudje, poveste, da ste slišali to besedo, da je moja luč spet prišla k človeštvu, 

še posebej zato, ker jim lahko sporočite, da se bo človeštvo kmalu otreslo svoje letargije. 

49 Ne bom vam več dal človeške krvi, da bi vas rešil greha. Če vam je moja Božanska kri, prelita v 

drugi dobi, govorila o Božanski in neskončni ljubezni, o vzvišenem odpuščanju in večnem življenju, boste 

razumeli, da se ta kri niti za trenutek ni nehala izlivati na vas, na vaše bitje, da bi vam s svojimi sledmi 

pokazala pot do vašega razvoja navzgor. 

50 Nihče me ne sme pričakovati ali iskati kot človeka. Če bi vam namreč hotel izpolniti to željo, 

takšna manifestacija ne bi bila pravočasna, vi pa morate razumeti, da Mojster nikoli ne bo storil ničesar, 

kar ni popolno, saj so njegovi nauki vedno popolni, ker uči tisto, kar je popolno. 

51 Ko se bo končala ta oblika oznanjevanja, ki sem jo zdaj uporabil pri vas, ne bo nobene prošnje in 

nobene prošnje, zaradi katere ne bi izpolnil tega, kar sem vam oznanil. To oznanilo se bo za vedno 

končalo, saj se bo njegov čas iztekel in njegova naloga bo končana. 

52 Kmalu bo minilo 2000 let, odkar sem bil med vami kot človek, in kri, ki sem vam jo zapustil kot 

dokaz svoje ljubezni, je dediščina, ki je še vedno sveža. 

53 Kljub temu svet še enkrat zahteva mojo kri in jaz mu jo bom dal, vendar ne tisto, ki oživlja telo, 

ampak tisto, ki daje večno življenje duši. S svojo svetlobo bom ljudem poslal življenje in zdravje. To bo kot 

sonce, ki bo s svojo toploto doseglo mrzla srca tega človeštva. 

54 Nad vsem se bo razširilo moje usmiljenje, kot da bi bilo 

bi bila kot krila škrjanca, ki pokriva svoje mladiče. Moja ljubezen bo nežnejša in lepša od modrega neba, ki 

ga tvoje oči tako občudujejo. Čutili boste moj dih življenja kot nebeški vetrič, ki ga lahko zazna le vaša 

duša. Jaz sem čas, življenje in tudi večnost. Jaz sem pomlad in poletje, jesen in zima vašega življenja in 

vsako od teh življenjskih obdobij je oprijemljiv in živ nauk, ki ga Božanski učitelj daje svojim otrokom. 

55 Naj božanska jutranja rosa prodre v vašo dušo, da bo doživela večno pomlad. Naj srce utruja pod 

žgočim soncem življenjskega boja, a naj cvetovi kreposti, vere in ljubezni ostanejo sveži v globinah vašega 

bitja. 

56 Zakaj ste žalostni?: Ne veste. Dobro vem, da vas žalost teži, ker ste dopustili, da je vaša duša 

zbolela hkrati z vašim telesom. Ko te preplavi vihar strasti ali preizkušenj ali ko te "sneg zime" zmrzne, 

izgubiš vse upanje in željo po življenju. 

57 Moj duh je žalosten tudi zato, ker vedno vidi to človeštvo jokati, ki se noče prebuditi in se 

zavedati, da je ta zemlja še vedno zemeljski raj. Vidim vas, kako umirate od lakote, čeprav ste obkroženi z 

rodovitnostjo in življenjem. Prav to človeštvo imam v mislih, ko vam pravim: "Imajo oči, a ne vidijo." 

58 Ljudje so brez mere in cilja tekli za znanostjo in odkrili številne "čudeže". Toda čudeža, ki daje 

pravi mir, pravo zdravje in pravo srečo, niso odkrili med vsemi zemeljskimi dobrinami, ker je onkraj 

človeškega, tja, kamor človek preprosto ni želel priti. To "božansko znanost" je učil Jezus, ko vam je rekel: 

"Ljubite drug drugega. 

59 Iščite Jezusovo kraljestvo, ki ni od tega sveta, in v njem boste našli potrebno luč in mir, da bo to 

zemeljsko življenje lepše in lažje. 

60 Zdaj ste prišli, da bi prejeli božansko pooblastilo. Vidim, da ste pripravljeni ubogati moj zakon in 

poskušate slediti poti, ki jo je pustil Jezus. 

61 Že dolgo nisem bil med vami, a že zdaj trkam na vrata vaših src, da bi se med seboj ljubili. 

62 Blagor tistemu, ki se je znal pripraviti na sprejem nebeškega Očeta v svoje srce, kajti On mu daje 

priložnost, da vedno dela dobro, glede na učenčevo željo, da bi bil s svojim Učiteljem. 

63 Če se boste v tem letu, ki se za vas začenja, soočili s preizkušnjo, bodite močni in ne obupajte. 

Potem boste lahko svojim bližnjim dokazali moč, ki je v vašem duhu. Nato bodo želeli izvedeti, iz katerega 

vi ste pili, in odkrili bodo, da sem jaz, Kristus, vir, od katerega so se tako oddaljili. 
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64 Resnično, povem vam: k temu viru bodo prišli ljudje vseh ras in religij, saj bo v vseh oblikah 

čaščenja, ki mi jih bodo ljudje posvetili, prisotna duhovnost in končno se bodo vsi zelo približali resnici, 

enotnosti. 

65 učenci, bili so trenutki, ko ste čutili mojo pravičnost in sem videl, kako ste se ponižno spovedovali 

pred mojim božanskim Duhom. Nato sem odvrnil svoj pogled od vaših grehov in ga usmeril le na dejstvo, 

da ste moji otroci, ki jih ljubim in jim odpuščam. Tako vas učim ljubiti in odpuščati svojim bližnjim. 

66 Ne pustite, da čas mine, ne da bi ga uporabili, saj nihče ne ve, koliko časa bo živel na tem svetu. 

Zato vam pravim: Ne čakajte na primernejši trenutek, da se lotite dela. Medtem ko čakate na boljše čase, 

ne dovolite, da vas smrt preseneti brez žetve in izpolnitve vašega poslanstva. 

67 Bliža se leto 1950, ko se bom poslovil od tega oznanila, in to slovo boste občutili tako, kot so ga 

občutili moji učenci v drugi dobi, ko sem jim oznanil, da je prišla ura mojega odhoda. 

68 Če so ti imeli tolažbo, da so me po smrti spet videli, je bilo to zato, da bi jim v dušo z ognjem 

vtisnili resnico o duhovnem življenju. Med vami pa bodo le nekateri videli Jezusovo človeško podobo. 

Drugi ga bodo globoko čutili in to bo način, kako se bodo z menoj povezali iz duha v duh. 

69 Spremljajte in molite za mir na zemlji, da bi se končale številne težave, saj je na njej seme novih 

rodov. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 178 
1 Ljudje: Vsakič, ko se začne novo leto, slišim od tebe takšna vprašanja: "Gospod, ali nam bo tudi to 

leto prineslo preizkušnje?" Na to vam odgovarjam, da je življenje nenehna preizkušnja, vendar se vam ni 

treba bati. Če boste znali bdeti in moliti, boste lahko napredovali pri popravi, dokler ne dosežete cilja 

svoje usode. 

2 Preizkušnje, ki jih ljudje doživljajo, so sadovi, ki jih žanjejo, so rezultat njihove lastne setve ─ žetev, 

ki je včasih rezultat semena, ki so ga posejali prejšnje leto, v drugih primerih pa sad tistega, kar so 

posejali v preteklih letih ali v drugih inkarnacijah. 

3 Začenja se novo leto? ─ Potem ravnajte kot dobri sejalci, ki najprej očistijo svoje seme in počakajo 

na pravi čas, da ga položijo v rodovitno zemljo. Zato tudi vi najprej očistite svoje srce, da boste jutri lahko 

poželi dobro žetev miru, ljubezni in zadovoljstva zaradi svojih dobrih del. 

4 Ste videli harmonijo, v kateri živi vse stvarstvo? Ali nimate vtisa, da se bitja v vsem, kar obstaja, 

ljubijo med seboj? Poglejte sonce: ali ni podobno očetu, ki razprostira svoje roke, da bi objel vsa bitja v 

objemu, polnem življenja in ljubezni, svetlobe in energije? Oglejte si, kako se ob dotiku njenih toplih 

žarkov odprejo rože, zapojejo ptice in se prebudijo bitja, ki Kralju zvezdi izkažejo svojo hvaležno ljubezen. 

5 To je čudovit primer, kako bi morali biti v harmoniji z vsem, kar vas obdaja v naravi, in z vsem, kar 

je duhovno. 

6 Od razumevanja, ki ga ljudje pridobijo s temi nauki in s poslušnostjo zakonom, ki vladajo vesolju, 

je odvisna njihova sreča, za katero nekateri mislijo, da na zemlji ne obstaja, drugi pa, da jo imam samo jaz 

v izobilju, vendar se zelo dobro kaže v miru vaše duše. 

7 Zdaj veste, o ljubljeno ljudstvo, da je vaša blaženost v vas samih, da boste lahko učili ljudi, da je v 

jedru njihovega bitja, kjer mislijo, da je samo grenkoba, sovraštvo in užaljenost, obžalovanje in solze, 

svetloba, ki je ne more nič ugasniti, to je svetloba duha. 

8 Človeštvo je svoje korake usmerjalo na ovinkaste načine, saj vsaka generacija kot dediščino 

prevzame napake prejšnjih generacij in s časom se njene napake množijo. To človeštvo zdaj žanje sadove 

semen bolečine, ki jih je prej posejalo v svetu, tako kot bodo prihodnje generacije žanjele sadove tega, 

kar vi sejete danes. 

9 Zakaj svojih prepričanj, prizadevanj, znanosti, idealov in želja ne usmerite na edino pot 

pravičnosti, ki vam jo kaže moj nauk? Kdaj bodo ljudje končno spoznali resnico moje besede? 

10 Moj nespremenljivi in večni zakon se dvigne pred ljudi in jim pokaže pot do resnične sreče ─ pot, 

ki vodi na polja, kjer s setvijo dobrega žanjemo žetev miru. 

11 Blagor tistim, ki so v globini srca začutili moj klic in pohiteli, da bi slišali božansko navodilo, kajti z 

njegovim duhovnim pomenom se bo povečalo njihovo znanje. Med svojimi sorodniki bodo kot braniki in 

s svojo vero bodo lahko vzdržali v preizkušnjah. 

12 Odstranil bom od vas vso krivičnost, da bodo vaša dela prijetna v Očetovih očeh. 

13 V tej Kristusovi šoli je bilo veliko začetnikov, ki so, ko so prišli sem, rekli Učitelju vse modrosti: 

"Gospod, če si ti Kristus, ki uči na ta način, in v vsakem od nas odkriješ nalogo in sposobnosti, ki jih ima ─ 

daj nam uresničiti našo usodo, da te dosežemo." 

14 Potem sem vam pokazal vašo dediščino, dal sem vam naloge in vas naredil za "delavce". 

Resnično, povem vam, da med svojimi otroki nimam privilegiranih, kajti vsakdo, ki se mi približa z željo, 

da bi mi služil, bo prejel mojo milost v svoje srce. Prav tako pa bo prišel trenutek, ko bom vse, kar ste 

storili z darovi, ki so vam bili zaupani, presojal jaz in mi boste morali odgovarjati. 

15 Zdaj od vas še ne zahtevam obračuna, saj poskušate uporabiti moj zakon za dela svojega življenja 

in ste še premalo zreli, da bi prenesli kazen. Vsak od vas pa naj bo goreč varuh mojega pouka. 

Izpolnjevanje poslanstva vam ne sme preprečiti, da bi izpolnjevali tudi obveznosti svojega sveta. ─ 

Poglejte tiste, ki so to dediščino zavrnili: V njih sta žalost in praznina. Toda moje usmiljenje je veliko in se 

kaže v tem, da jim odpuščam. 
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16 Kdor je pravilno izpolnjeval, čuti moj mir, kdor pa ga ni izpolnjeval, ga iščem po njegovi vesti, da bi 

ga ohranil budnega, da duše ne bi presenetila smrtna ura brez dobrih del, saj se brez njih ne bo mogla 

dvigniti. 

17 Prenašajte moj nauk od srca do srca. Ko jo bodo prejeli vaši soljudje, bodo nekateri rekli: "Ta 

beseda vsebuje preroštvo", drugi pa jo bodo ocenili kot nepomemben nauk. Medtem ko ga nekateri 

ocenjujejo kot naprednega, ga drugi ocenjujejo kot zelo nazadnjaškega. Vsak si ga bo razlagal glede na 

svoje duhovne sposobnosti in čistost svojih del. 

18 Bodite ponižni, da boste ljudem živ zgled in da bo moje delo prepoznano. 

19 Vendar se ne pokažite kot ponižni le v kratkem času, ko me poslušate, ampak v vsem svojem 

življenju, da boste lahko spremenili mišljenje svojih soljudi; kajti samo beseda ne bo prepričala. Pripravite 

se na zgled in celo na žrtev. 

20 Če me ljubiš, pojdi in odpusti tistemu, ki te je užalil. Če me ljubite, pojdite v taborišče bolnikov ali 

v ječo zapornikov. Tolažite jih in molite z njimi. Takrat bo vaša ljubezen upočasnila vsakršno aroganco, ki 

bi jo lahko imeli v sebi. 

21 Moja beseda je budnica, kajti dokler ste z menoj, ste kot nežna jagnjeta. Ko pa se vrnete v 

vsakdanje življenje, se "raztrgate" in si odrečete odpuščanje. 

22 Čas samozadovoljstva je minil, zato se morate rešiti iz stagnacije za večji razvoj svojih duš. 

23 Pridobite si belo oblačilo duhovnosti, da boste, ko boste ljudem govorili moje besede, to počeli z 

nepristranskostjo majhnega otroka. Potem se ne boste bali govoriti o mojih delih, ker bodo vaša dela in 

vaše življenje govorili za vas. 

24 Moja beseda, ki jo slišimo prek glasovnih nosilcev, ima enak pomen. Vsaki skupnosti govorim v 

skladu z njenim razumevanjem in zmožnostmi. 

25 Danes, ko se začenja novo leto, ste že v njegovih prvih urah združili svoje sile, da bi nadaljevali 

svoj boj. Tako ste mi to sporočili. Vaša odločitev je, da se boste dvignili kot dober sejalec, ki seje seme v 

pripravljeno brazdo ─ z željo, da bi na koncu dela prinesli bogato letino. 

26 To seme je beseda, polna svetlobe, ki jo sejete v srca svojih soljudi. 

27 Soočiti se boste morali s svetom, s človeško učenostjo; tisti, ki so bili izurjeni, se bodo z vami 

spopadli, in če ne boste trdni v svoji veri, boste iz tega boja izšli kot poraženci. 

28 Nisem vam napolnil misli z znanostjo, da bi vas prisilil, da bi se prepirali z znanstveniki. Razsvetlil 

sem tvojo dušo, da bi z vzponom in navdihom prodrla v "neznansko". Nihče ne bo mogel trditi, da ste v 

tem času že vedeli, kaj ste prejeli. Mnoga učenja, ki sem vam jih v tem času posredoval prek človeškega 

uma, so namreč nova razodetja. 

29 Govorite o duši, o njeni nesmrtnosti, ker ji je dano večno življenje. Toda preden lahko govorite o 

teh razodetjih, jih morate najprej začutiti. Le tako se lahko imenujete moji učenci. 

30 Duhovnik ni tisti, ki vstopa na ta zbirališča, kjer vam dajem svojo besedo. Duhovnik je tisti, ki 

duhovno moli in se v duhu dviga iz katerega koli kraja. Duhovnik je tisti, ki se bori za popolnost svoje 

duše, in tudi tisti, ki živi, da bi lajšal bolečine drugih. 

31 Zavedajte se, da je spiritualist lahko kjer koli. Prepoznaven bo bolj po svojih dejanjih kot po 

besedah. Zato vam ves čas govorim: Bodite zgled ljubezni, ponižnosti in usmiljenja. 

32 Zavedajte se, da vsi, ki se imenujejo spiritualisti, niso spiritualisti. 

33 Poenostavil sem vašo versko prakso in bogoslužje, ne da bi vam dal nove zakone. 

34 Pojasnil sem vam, da je čaščenje moje božanskosti s podobami nepopolno in da morate opustiti 

vsakršno fanatičnost. 

35 Ali ne veš, da je moč tvojega Boga omejena, da pride k tebi? Ali ti nisem rekel, da ko veruješ, 

sestopim v tvoje srce, da bi mu dal življenje? Ali vas nisem učil, da če ste čisti po srcu in duši, prebivam v 

vas? 
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36 Tega obdobja svetlobe niste mogli doživeti prej, ker vam tega ne bi omogočil majhen razvoj, ki ste 

ga imeli. Toda zdaj, ko to živite in o tem razmišljate, se vam zdi najbolj naravno, da boste doživeli 

izpolnitev prerokb. 

37 Tudi znanstveniki so odkrili "čudeže" in dosegli napredek, ki se vam je nekoč zdel nemogoč. 

38 Zakaj ne bi spoznali, da so vsa ta čudovita dela posledica milosti njihovega Gospoda? 

39 Spiritualizem uči ljudi in jih vabi, naj me odkrivajo na lastne načine, saj sem v vsem izražen kot 

Stvarnik, kot Moč, kot Življenje, Popolnost in Harmonija. In kdo lahko ohranja to harmonijo v vesolju, če 

ne Bog? Ta Bog nima oblike, zato si ga ne smete predstavljati v omejenih oblikah, saj bi se ob odhodu s 

tega sveta soočili z resničnostjo, ki je ne bi mogli razumeti. 

40 Moja navodila niso le znanje, temveč tudi božanje in tolažba. Moje usmiljenje se širi nad vse, ki 

trpijo, ki točijo solze, ki prenašajo krivico. Tolaži mater in ženo, varuje devico, krepi mladeniča in podpira 

starca. Prižiga luč upanja za neizrekljivo blaženost, ki vas vse čaka. 

41 V tem času vam izlijem svojo milost, da boste še naprej hodili po poti svetlobe in da ne bolečina 

ne poraz ne bosta dovolj močna, da bi vas ločila od nje. 

42 V vaši duši že živi hrepenenje, da bi dosegla svoj pravi dom, svet miru vašega Očeta. Tu ste se 

očistili v življenjskem boju, v spremenljivih usodah in preizkušnjah. Jaz pa vam pravim: Pridite na cilj z 

vztrajnostjo in predanostjo, kajti če v vas ni potrpežljivosti, se bo pot še podaljšala. 

43 Naj bo zemeljsko življenje še tako dolgo, je v primerjavi z duhovnim življenjem, ki je neminljivo, 

prehodno in minljivo. 

44 Slava v življenju, ki vam ga obljubljam, da se ne boste bali izgubiti telesa, ki ga imate tako radi. 

45 Poskrbel bom, da se bodo vsi ljudje, ki so živeli na tej zemlji, prepoznali v onstranstvu, se ljubili in 

živeli v miru. Takrat boste razumeli pomen bivanja, ki ste ga pustili za seboj, z vsem trpljenjem in 

preizkušnjami, ki so včasih človeku nerazumljive. 

46 Duhovno življenje vam je tako blizu, da je včasih dovolj, da zaprete oči telesa in odprete oči duha, 

da lahko opazujete čudeže tega kraljestva. 

47 Tako blizu ste "duhovni dolini", da je lahko trenutek dovolj, da preidete iz tega sveta v oni svet. 

V vseh časih sem o teh razodetjih govoril ljudem po svojih prerokih, ki so pričevali o moji resnici. V 

tem času vam govorim o edini poti, ki vodi v moje kraljestvo, in to po moških in ženskah, ki so bili zanjo 

pripravljeni zaradi mojega usmiljenja. 

48 Zavedajte se, da v tem življenju niste sami. Če bi živeli duhovno, bi lahko videli in čutili duhovni 

svet zelo blizu sebe. Naj se resnica in slava tega sveta odražata v vseh dejanjih vašega življenja. 

49 Vedno posvečajte trenutke najčistejših misli Očetu, ki je v nebesih, da bi brez omahovanja in 

razsvetljeni z lučjo svojega duha dosegli čas, ko boste vstopili v neposreden dialog z Mojim duhom, kar se 

bo zgodilo po letu 1950, ko me ne boste več slišali v tej obliki. 

50 Brez dviga ne boste mogli doseči dialoga svoje duše s Stvarnikom. Svojo željo, da bi se povzdignili 

k meni, naredite za svojo in del časa, ki ga še živite na zemlji, posvetite meni, da bo prehod v onstranstvo 

za vašo dušo lahek. 

51 Poglejte, kako so se vaši čuti, srce in duša uskladili, ko ste me poslušali. Telo in duša sta temeljito 

premislila o svoji prihodnosti. Prvi se zaveda svojega konca in ga sprejema, drugi se veseli, ko gleda na 

obzorje brez konca, ki se ponuja njegovemu pogledu. Toda kdo lahko izmeri duhovno razdaljo, ki jo mora 

premagati, da bi dosegla mene, ki sem cilj tvoje popolnosti? Kdo lahko vsaj ve, katero uro kaže ura 

večnosti, ko zapusti svoje telo na zemlji? 

52 Živite pripravljeni, opazujte in molite. Zberite zasluge in ne boste se bali smrti. Ko bo vaša duša 

zapustila telo, bo namreč razprla krila in znala leteti, tako kot mlade ptice, ko zapustijo gnezdo in prvič 

poletijo. 

53 Ne smete postati žalostni ob misli na odrekanja. Samo materialist hrepeni in trpi, ko razmišlja o 

zadovoljstvu tega življenja. Ne bodite materialisti, ukvarjajte se s tem, kar zadeva vašo dušo, ne da bi 

zanemarili pozornost, ki jo dolgujete človeškemu delu svojega bitja. 
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54 Razumite, da je vse pripravljeno za vašo osvežitev. Kdor želi jesti to gostijo ljubezni, naj sede za 

mojo mizo in se z njo hrani kot angeli. 

55 Sem niste prišli po naključju, ampak sem vas vodil, da se udeležite mojih manifestacij. Mnoge 

med vami sem našel mrtve za duhovno življenje in moja beseda vas je obudila. Danes dihate življenje in v 

vašem srcu je upanje. Sprejemam vse ─ tiste, ki imajo vero, in tiste, ki je nimajo. Ljudem iz različnih 

cerkva in sekt pravim: Blagor tistim, ki verjamejo v mojo besedo. 

56 Če zaznate moj navdih in ga spremenite v 

Če želite izraziti svoje misli in besede, delajte na sebi: Vsi ste lahko moji posredniki. Oče želi, da bi ga 

njegovi otroci razumeli, zato vas vabi, da vstopite v duhovni tempelj. 

57 Iščite me s čistim srcem, vedno poslušajte glas svoje vesti in resnično vam povem, da me boste 

kmalu našli. Še preden bo vaša duša odletela, bom prišel k vam, da vas pripeljem v dom miru, ki sem vam 

ga obljubil. Vendar morate poznati pot, ki vodi k meni: Vaša pot vodi k duhovnosti. Če se želite povzpeti 

na vrh, morate moliti in se truditi. 

Med ljudmi na zemlji še ne vidim svete želje, da bi se poduhovili. Materializem še ni dosegel meje, ki 

sem jo postavil Jaz, vendar je konec tega obdobja blizu. Nato se boste hrepeneče vrnili k vadbi ljubezni in 

usmiljenja, da bi z zaslugami dosegli povzdignjenje svoje duše. 

58 Temne koprene, ki jih ustvarjata greh in pojmovna zmeda, se bodo razkrojile, pravi zakon pa bo 

razsvetlil vsa bitja. 

59 Podarjam vam velika videnja, ki vam govorijo o prihodnosti, da si jih boste lahko razlagali in se 

pripravili. O njih pričujte svojim soljudem. Toda prišel bo čas, ko bodo ljudje različnih ras in različnih 

ljudstev v neskončnosti videli moja znamenja, in to bo za nekatere tolažba, za druge, ki bodo v tem videli 

izpolnitev moje besede, pa srečna izpolnitev. 

60 Moje učenje vsebuje vse duhovno znanje, ki bi si ga lahko želeli. V svoji duši boste odkrili izkušnje, 

ki ste si jih nabrali na svoji razvojni poti, in te vam bodo služile pri iskanju poti duhovnega razvoja 

navzgor, če se boste znali pripraviti. 

61 S svojo molitvijo pošiljaš hvalnico, ki me doseže. Ponujate mi svoj boj pri mojem delu in upate, da 

je seme, ki ste ga posadili, dobro in meni všečno. Potrjujem: Moje seme raztresate po blagoslovljenih 

poljih, saj veste, da dobrine, ki sem vam jih dal, niso namenjene samo vam, ampak da pripadajo tudi 

vašim soljudem. 

V tem prizadevanju od vas nisem zahteval nobene žrtve, ampak le spoštovanje zakona, da živite kot 

moji otroci in izražate vrline, ki sem vam jih dal v last. Bodite čiste posode znotraj in zunaj, da vam bo 

božanska popolnost v izobilju. 

62 Včasih sem videl proteste in nezadovoljstvo z vašo usodo. Začasno življenje, ki ga imate na zemlji, 

vas ne zadovoljuje. Toda Mojster vam pravi: Pravi dom duše je v onstranstvu. Bodite potrpežljivi, 

pogumno se podajte skozi preizkušnje in v tem obdobju sledite mojemu zakonu. Poskrbite, da slabi časi 

postanejo dobri, in ko slišite novice o vojni in uničenju, molite in se ne vmešavajte, ne postavljajte se na 

nobeno stran. Ti in številni drugi katastrofalni dogodki so sproženi in opravljajo delo očiščevanja med 

človeštvom; vendar je to v dobro in razvoj duš. Po tej veliki bitki, ki jo bije Duh, vas čaka boljša zemlja in 

takrat boste dosegli višjo stopnjo, kjer si boste odpočili od svojega dela. 

63 Odprite svoje duhovne oči in razmislite o času, v katerem živite, potem boste lahko potrdili moje 

besede o drugem obdobju, ki je človeštvu napovedalo velike preizkušnje. 

64 Vse se je zgodilo, kot je zapisano. Dvignite se duhovno, s čistim umom sledite mojemu učenju in 

ne pozabite, da sem vam povedal, da je boj univerzalen, da se duša ne bori le na zemlji, temveč tudi na 

drugih ravneh bivanja. 

S svojim zgledom pomagajte legijam breztelesnih duš, ki še vedno živijo vezane na materijo. Začutite, 

kako se vam približujejo v želji po molitvi in pomoči. Ne odvrnite jih, pomagajte jim najti pot iz njihove 

zmedenosti, vplivajte nanje s svojim sočutjem, preden oni vplivajo na vas. Potem bodo tisti, ki bodo 

zaradi vaše ljubezni dosegli svetlobo mojega nauka, postali vaši zagovorniki, polni hvaležnosti, in vam 

bodo pomagali pri izpolnjevanju vašega poslanstva. Vse se bo odvijalo v okviru mojih zakonov ljubezni in 



U 178 

28 

pravičnosti. Ljubite vse v meni, tudi če živite na različnih duhovnih ravneh. Prav tako morate drug 

drugemu odpuščati. 

65 Borite se z vsemi močmi svojega duha, da dosežete izpolnitev svoje usode. Glede na svojo 

odločitev boste omogočili, da se bo izrazila vaša krepost, in svojo vero boste lahko dokazali z besedami in 

deli ljubezni. 

66 V tej dobi, tako kot v drugi dobi, se Učitelj pojavi med svojimi učenci in ko v njih vidi tako veliko 

preprostost in ponižnost, jim podeli milost, da lahko poslušajo njegovo besedo. 

67 Zapomnite si, da bo vsako delo prišlo k meni, če bo temeljilo na mojem zakonu. 

68 Moj zakon je dobro seme, ki ste ga prejeli od mene in ki ga boste vnesli v srce svojih soljudi in v 

srce svojih otrok. Obstajajo srca, ki se ob mojem klicu prižgejo kot bakle vere in ki bodo ostala pri mojem 

delu. 

69 V svojih bojih ste pogosto premagovali skušnjave, spodbujeni z vzvišenim ciljem, da bi se moj 

nauk razcvetel med ljudmi. 

70 S svojo modrostjo želim razsvetliti vašo dušo, da boste ob srečanju s tistim, ki ne deli vaše vere, 

prepričljivo dokazali, da poznate resnico, in mu hkrati pomagali verjeti. 

71 Vprašali vas bodo, ali mislite, da ste preroki, in ali imate moč nad duhom, ter vas postavili na 

preizkušnjo kot Elija v Prvem času. Predložili jim boste dokaze. 

Za to pa je bistveno, da v tej uri verjamete, izpolnjujete moj zakon in se podrejate moji volji. 

72 Tu govori Mojster skozi človeški um, ki je podoba božanske inteligence, dar, ki sem ga položil v 

najpopolnejše bitje, ki živi na zemlji: človeka. Zakaj bi dvomil, da se izražam v tej obliki, ko pa sem se 

izrazil v vsakem od vas? Modrost, ki jo izžareva ta beseda, je neskončno obzorje, ki ga odpiram duhu, da 

bi lahko spoznali resnico in tako občutili največjo srečo. 

73 Kdor bo odprl oči tej svetlobi, me ne bo več mogel iskati s pomočjo slikarskih stvaritev, ki jih je 

ustvaril sam, saj bo pripadal tistim, ki jih navdihuje vzpon duše in so v stiku z mojo božanskostjo. 

74 Človek se mora naučiti ločiti od telesa v trenutku, ko se povzdigne, tako da mu kratek čas, ko 

njegov duh prebiva v onstranstvu, služi za razsvetlitev in okrepitev. Tako bo vedno našel pot k napredku 

in jo označil tistemu, ki je ne pozna. Dal vam bom priložnost, da pričate o teh razodetjih. 

75 Danes vam pravim, da si prizadevate ne le za rešitev svoje duše, ampak tudi duše svojih soljudi, s 

čimer bo človeštvo videlo uresničeno mojo besedo, ki vas uči ljubiti drug drugega. 

76 Veliko od tega, kar me prosite, vam omogočim. Če pa bi me prosili, naj spremenim vašo usodo, 

vam resnično povem, da vam tega ne bi dovolil, ker sem vašo usodo, ki vam govori o kreposti, popolnosti 

in ljubezni, zapisal jaz. 

77 Kdor je bil ustvarjen, da bi bil delavec na mojih poljih, mora na njih sejati, seme pa naj bo vera, 

ljubezen in dobra volja. 

78 Pijte iz tega vrelca, žejne duše, vi, ki ste na 

Iščete svetlobo, a je ne najdete. Začutite ta sladki mir, ki ga vaše srce ne pozna, in ko ga začutite, 

ugotovite, kdo je On, ki vam govori. Potem se vam ne bo treba več spraševati, zakaj sem ponovno prišel 

med ljudi, saj boste odgovor našli v sebi. 

79 Če na svetu ne bi bilo nevednosti, če ne bi bilo krvi, če ne bi bilo bolečine in trpljenja, ne bi bilo 

razloga, da se moj Duh materializira in postane zaznaven za vaša čutila. Vendar me potrebuješ. Vem, da 

vas lahko v teh časih reši le moja ljubezen, zato sem prišel. 

80 Če vas ne bi ljubil ─ kaj bi za vas pomenilo, da se uničite, in kaj bi pomenila vaša bolečina? Toda 

jaz sem tvoj Oče ─ Oče, ki v sebi čuti bolečino otroka, saj je vsak otrok majhen del Njega. Zato vam v vsaki 

svoji besedi in v vsakem navdihu dajem luč resnice, ki je življenje za duha. 

81 Vaše srce hitreje bije, ko sliši to besedo, in bili ste blizu temu, da bi z glasnim glasom blagoslovili 

moje ime. Toda vašim ustnicam ni bilo treba izraziti radostnega navdušenja, ki je zajelo vaše duše, saj 

sem vnaprej vedel za vaše navdušenje, ko ste me slišali. 
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82 Jaz sem vaš Učitelj, isti, ki ga je svet žrtvoval v drugi dobi in ki zdaj prihaja k človeštvu z enako 

ljubeznijo. Jaz sem tisti, ki je v agoniji križa začutil neskončno žejo po ljubezni in namesto vode, ki bi bila 

oblika ali dokaz sočutja s strani ljudi, na svoje ustnice prejel žolč in kis kot znak zaničevanja, prezira in 

nevednosti. 

83 Vendar človeštvu ne očitam ničesar; nasprotno, prinašam mu novo sporočilo, ki ga bo 

povzdignilo, saj bo začutilo mir, tako potreben za dušo. 

84 "Žejen sem", sem rekel v tisti uri; "žejen sem", vam še enkrat povem ─ po vaši ljubezni, po tem, da 

se čutite blizu mojemu Duhu, da se ljubite med seboj. 

85 Tudi vi ste žejni, bolečina vam peče srce in nujno potrebujete svežino duhovne vode, da bi vera, 

upanje, tolažba in mir pogasili žejo vaše duše, srca in uma. 

86 Zahtevate moč? Vzemite ga s seboj. Potrebujete zdravilni balzam? Prejmite ga. Imate težaven 

problem? Dovoljujem vam rešitev. Mi predstavljate svojo revščino? Vzemite ključe za delo in vsakdanji 

kruh. Trpite? Jejte in nato osušite svoje solze na mojem plašču, začutite mojo nego in se dvignite v 

življenje z novo močjo. 

87 Od tega dne naprej začnite novo življenje. Veselil se bom vaših zmag in vam pomagal premagovati 

ovire. Še enkrat vam povem: "Jaz sem Pot, Resnica in Življenje." 

Moj mir z vami! 
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Navodila 179 
1 Svetu govorim prek svojih izbrancev. Blagor tistim, ki so se navdihovali v meni, kajti njihova 

beseda je cvetela, bila je zgovorna in v njej sem razodel svojo modrost in svojo voljo. 

2 Na začetku časov je človek, obdarjen z inteligenco in razumom, začel pridobivati znanje, 

oblikovati ideje in častiti svojega Gospoda. Njegov duh se je okrepil, in ko se je po velikih izkušnjah razvil, 

sem poslal Abrahama, Izaka in Jakoba, da bi bili zgled in korenina duhovnega drevesa ─ očetje številne 

družine, katere rod bi trajal skozi stoletja, se množil in širil po svetu. Iz njega je izšlo dvanajst rodov, 

polnih moči in moči, da bi narodom posredovali nalogo učenja resničnega čaščenja Stvarnika in 

odpravljanja greha. 

To nalogo sem zaupal izraelskemu ljudstvu, ker sem v prvih dneh človeštva videl veliko začetnih težav 

in slabih razlag mojega zakona. Duhovno, preprosto in čisto čaščenje, ki sem ga zahteval od svojih otrok, 

se je sprevrglo v malikovanje, nesmiselno čaščenje in ogabnost. Čeprav sem jim bil blizu, so me "čutili" 

daleč stran in misleč, da izpolnjujejo Zakon, so grešili. 

Ko sem ljudem poslal preroke, so jih napačno ocenili, in ko so slišali njihovo besedo, polno gorečnosti 

in resnicoljubnosti, so mi rekli: "Ne moremo ti slediti, Gospod, pot je predaleč." Toda Oče, ki je Ljubezen 

ter oživlja in spremlja vse svoje otroke, je še naprej čakal na njihovo priznanje. 

3 Danes živite v tretji dobi, izbrani ljudje, in poslal sem vas z istim poslanstvom, da prebudite svet in 

mu svetujete. Če se pripravite, bo vaš navdih neizčrpen, po letu 1950 pa boste kot moji učenci s svojimi 

besedami oznanjali navodila in z njimi mojo voljo, moja razodetja in mojo milost. Vaša ljubezen do ljudi 

bo delala čudeže in živeli boste življenje v nenehni predanosti. Toda ko enkrat naredite korak k 

duhovnosti, ne smete čutiti nadrejenosti do tistih soljudi, katerih duh še ni dosegel vaše dovzetnosti. 

4 Dvignite se navzgor, in če se morate spustiti, da bi rešili dušo, to storite. Tako kot se pastir spusti v 

brezno, v katerega je padla njegova ovca, da bi jo rešil in združil z drugimi, ki sestavljajo njegovo čredo. 

Bodite dobri pastirji in se naučite vzgajati srca svojih soljudi s tem poukom, ki je življenje, razvoj navzgor 

in slava. 

5 Nikoli ne zapirajte svojega srca pred ljubeznijo in po njej boste lahko prepoznali neskončno delo 

svojega Očeta. 

6 Bodite prizanesljivi do prestopkov svojih bližnjih, o ljubljeni učenci. 

7 Blagor tistim, ki ne obsojajo prestopkov svojih bližnjih in se izogibajo škandalom, saj kažejo čistost 

srca in znajo izkazovati usmiljenje. 

8 Pravico soditi ima le tisti, ki to zna in zna tudi popravljati in poučevati z resnično ljubeznijo. V 

sedanjih stiskah, ki jih doživlja človeštvo, vam lahko povem, da sem edini, ki ima pravico soditi. Med 

vsemi ljudmi namreč ne vidim nobenega pravičnega, ki bi imel pravico to storiti. 

9 Če ljubiš krepost in ti je žal za napake drugih ─ če končno posvetiš vse svoje življenje izboljšanju 

svoje duše ─ boš lahko pravi zgled. In če boš z deli, besedami in mislimi učil in razsvetljeval pot svojih 

soljudi, boš pripravljen postati podoben Božanskemu Učitelju, ki ti je, ko je bil na zemlji, pokazal, kako biti 

popoln sodnik. 

10 Dovolil sem velikim grešnikom, moškim in ženskam, da vstopijo v mojo navzočnost. Dovolil sem, 

da so mi pot prekrižali veliki hinavci, da so me preizkušali, spraševali, se norčevali iz mene ali me skušali 

ponižati. Dobro sem vedel, da ne bodo vzdržali moje sodbe in da bodo sčasoma vsi začutili mojo 

božansko navzočnost. V nekaterih primerih je bil dovolj že stavek, da se je oseba premaknila, drugič je bil 

dovolj pogled ali preprosto molk. Vendar želim, da veste, da so bili pri mojem delu prisotni ponižnost, 

dostojanstvo, ljubezen in sočutje. 

11 Ponižnost, dobrota in ljubezen so bile bistvo Jezusove pravičnosti, vendar človeštvo ni imelo tako 

neizprosnega sodnika, kot je bil on. Kdo bi se lahko uprl resnični ljubezni, popolni čistosti, božanski 

svetlobi? 

12 Resnično, povem vam, da ni moči, ki bi se lahko zoperstavila moji ljubezni. Sovražniki se izkažejo 

za šibke, nasprotne sile so šibke, orožje, ki se je skušalo boriti proti resnici in pravici, je bilo vedno krhko. 
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13 Bitka, ki jo sile zla bijejo proti božji pravičnosti, se vam je zdela neskončen spopad. In vendar bo to 

v večnosti kot trenutek in prestopki, storjeni v času nepopolnosti vaše duše, bodo kot majhen madež, ki 

ga bosta vaša krepost in moja ljubeča pravičnost za vedno izbrisali. 

14 Kdor sprejme mojo besedo, ki je kot kristalno čista voda, ne bo več žejen. Vsakdo, ki me v tretjem 

obdobju prepozna v teh naukih, ki vam jih dajem, bo močan v velikih preizkušnjah, ki čakajo človeštvo, in 

ne bo propadel. 

15 Pripravljam vas, da ne boste presenečeni. Vžgite svojo vero, in tudi če bo nevihtni veter bučal in 

hotel ugasniti vašo svetilko, pazite nanjo, skrbno jo čuvajte in ne boste v temi. 

16 Danes se svet ne smeje več, ko sliši moje nauke. Duša se zaveda, da preživlja veliki Gospodov dan, 

ko bodo sojena vsa njena dela in ko bo moj pogled prodrl v najglobljo notranjost njenega bitja. Ve, da je 

njen pridelek pomešan s slabim semenom, katerega sadovi ji prinašajo trpljenje. Vest ji govori, da ni 

sledila božjim navodilom, da je skrenila s poti pokorščine in poslušnosti in da je zato njen križ zelo težak. 

Vsem ljudem sem dal čašo, da jo napolnijo z ljubeznijo in dobrimi deli, vi pa mi prinašate le grenkobo 

in strup. Želite jo odpraviti, ker menite, da umirate, in iščete protistrup. Jaz pa vam pravim: Pridite k 

meni, saj še vedno lahko ponovno pridobite življenje. Poslušajte me in delajte. 

17 Ljubite, preženite sovraštvo, opustite stare običaje, ki vas oddaljujejo od poti dobrega. Osvetlite 

svojo pot z besedo vseh časov. Iščite božansko dediščino na dnu svoje duše in se spominjajte mojih načel, 

ki sem vam jih dal po Mojzesu, ter moje besede in zgleda po Jezusu. Spomnite se mojih razodetij, ki sem 

vam jih dal kot Sveti Duh v tretji dobi, in vedeli boste, zakaj jokate. Jaz pa vam odvzemam kelih in vam 

dajem svoj mir. 

18 V mojih tokratnih besedah boste našli isto bistvo, kot ga je učil Jezus, isto resnico, kot sem vam jo 

izročil v desetih zapovedih na Sinaju. Vsak, ki mi želi služiti, mora najprej spoznati, da je moja pot 

žrtvovanje in predanost iz ljubezni do bližnjega. Prav tako vam povem, da vam bom pripisal vse vaše 

zasluge, da bi vas pripeljal do resničnega življenja. 

19 Začutite mojo ljubezen in pridite k meni, ljudje dobre volje. Dvignite obraze in glejte na Kristusa, 

ki se je vrnil k ljudem in izpolnil svojo obljubo. 

20 Prodrem v notranjost tvojega srca in tam sprejmem preprost poklon tvojega duha, ki mi govori v 

molitvi in mi ponuja svojo odločitev, da bo sledil mojim naukom, da bo močan in da se bo v preizkušnjah 

izkazal kot miren. 

21 Kot odgovor na to iskreno in ponižno molitev vam ponujam, da bom vedno z vami in da vam bom 

v težkih urah, ki jih morda preživljate, omogočil, da bo ta moja navzočnost najbolj občutna. 

22 Luč te dobe razbija temno tančico, ki je obdajala duha ljudi; razbija verige, ki so ga omejevale in 

mu preprečevale, da bi prišel na pravo pot. Resnično, povem vam: Ne mislite, da Moj nauk prepoveduje 

raziskovanje vseh področij znanja, saj sem Jaz tisti, ki vzbuja vaše zanimanje, občudovanje in 

radovednost. Zato sem vam dal sposobnost razmišljanja, da se lahko neovirano giblje v smeri, v katero 

želi iti. Dal sem vam svetlobo inteligence, da boste razumeli, kaj vidite na svoji poti. Zato vam pravim: 

odkrivajte, raziskujte, vendar pazite, da bo vaš pristop k prodiranju v moje skrivnosti spoštljiv in ponižen, 

saj bo potem resnično dovoljen. 

23 Nisem vam prepovedal, da bi poznali knjige, ki so jih napisali ljudje, vendar morate biti 

usposobljeni, da se ne spotaknete in padete v zmoto. Nato boste izvedeli, kako je človek začel svoje 

življenje in boj ter kako daleč je prišel. Ko boste pripravljeni, se morate obrniti na moj vir učenj in 

razodetij, da vam pokažem prihodnost in cilj, ki vas čaka. 

24 Vsak naj se pripravi tako, kot mu narekuje vest. Razumite, da bo prišel čas boja in da takrat ne 

smete iskati sence puščave, da bi meditirali, ampak se morate soočiti s svetom in skušnjavami ter se niti 

za trenutek izogniti temu boju. 

25 Če se ne boste pripravili, če ne boste razumeli mojega nauka, se bo jutri med ljudmi lahko pojavila 

teorija, ki bo imela videz resnice, čeprav bo lažna, in moja volja ni, da bi vas imeli za prevarante. Skušali 

bodo namreč dokazati, da moj prihod v tem času ni bil v skladu z resnico. 

26 Uporabite svoje moči za pripravo in jih ne zapravljajte z ocenjevanjem del drugih. 
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27 Velikokrat sem vam rekel: Združite se. Ko vam govorim o združevanju, razumite, da ne govorim le 

o vaših skupnostih, ampak da ta beseda zajema vso zemljo. 

28 Zavedajte se, da nisem prišel, da bi vas navdušil za kakršno koli čaščenje. Niti v drugi dobi niti v tej 

nisem iskal prestola ali častnega mesta v prostorih, ki ste jih namenili za moje čaščenje. Danes vam 

pravim, da mi ne ponujate zakladov zemlje ali človeških nečimrnosti, saj bi s tem storili isto, kar je 

skušnjavec storil z Jezusom v puščavi: ponudili bi mu svoje kraljestvo namesto mojega. 

Že veste, da moje kraljestvo ni na tem svetu. Zato sem postal človek, se rodil v ponižnosti in živel 

podobno, da bi vam dokazal, da moč in slava zemlje nista potrebni za pridobitev nebeškega kraljestva. 

29 Toda zakaj bi mi ponujali materialno bogastvo, če že veste, da je vse moje? Daj mi tisto, česar še 

nimam: svojo ljubezen. 

30 Na vašega duha se obračam, ker je del mene in se mora vrniti k meni. Da bi ga rešil, sem se moral 

spustiti do njega. Danes se mora vaš duh dvigniti skozi krepost, dokler ne doseže mojega naročja. 

31 Moji učenci, vi iščete v sebi misli in dela, ki so mi všeč, da bi dosegli mojo milost, in jaz, ki poznam 

vašo ljubezen in prizadevanja, vam podeljujem, za kar prosite. Ne prosite me za zemeljske dobrine, ne 

prizadevate si toliko za minljive užitke kot za tiste, ki trajajo. Hodite po poti v večno življenje, kjer si boste 

odpočili od svojega boja. 

32 Zadovolji se z bistvom, ki ga vsebuje moja beseda, in ko te prizadene bolečina, se tolaži z mislijo, 

da boš v njej odkril luč, ki ti bo vedno kazala pot v večno življenje. Prav ta bolečina ne bo pustila duši, da 

bi zaspala ali postala domišljava, ampak bo kot rosa, ki osveži in poživi srce. 

33 Vedno sem vam govoril o večnem življenju, o poti, ki jo prehodi duša in ki nima konca, na kateri se 

razvija, izpopolnjuje in doseže svojega Gospoda. 

Da bi vam bil zgled za razumevanje in posnemanje, sem prišel v času. Omejil sem se na Jezusa, se rodil 

in živel kot človek, ubogal božje in človeške zakone, občutil stiske tega življenja, delal za vsakdanji kruh. 

Poleg tega izpolnjevanja dolžnosti pa sem svetu dal svoje sporočilo ljubezni in krotkosti. 

34 Ko je prišel čas, da pridigam in delujem, sem svojega duha posvetil izpolnjevanju tega poslanstva. 

35 Niste vsi razumeli, da je duša pomembnejša od telesa. Od tega nauka ljubezni, ki sem vam ga dal, 

ste mi dali zelo malo sadov. Kako krhko je tvoje srce! Mnogi trdijo, da me ljubijo, a ne prepoznajo koristi 

mojega nauka. 

36 Ko sem takrat svojim učencem razodel, da se bom vrnil med ljudi, so me vprašali, kdaj se bodo 

uresničile moje prerokbe, in rekel sem jim: "Glejte in molite, pa jih boste videli." 

Mnogi so me kmalu pričakovali, a šele zdaj sem prišel kot sodnik, da bi pripravil pot za vse ljudi. Če bi 

odprli svoje duhovne oči, bi videli, kako se spuščam na "belem oblaku" in od tam pošiljam na zemljo 

nešteto žarkov svetlobe. 

37 Kdo bi lahko doumel bistvo Mojega Duha, saj sem Svetloba, Božanska Ljubezen, saj v meni ni 

materialne oblike? Prišel sem k tebi sredi revščine. Krepost, ki sem vas jo učil, je enaka tisti, ki sem jo 

oznanjal v drugi dobi. Vaša srca želim približati sebi in želim, da prepoznate mojo prenovljeno 

manifestacijo. 

38 Veliko je takih, ki zaradi strahu ali pomanjkanja prizadevnosti niso razvili Mojzesove postave in se 

ravnajo le po njej, ne da bi priznali Mesijev prihod, in drugih, ki so sicer verjeli v Jezusa, vendar niso 

pričakovali obljubljenega Duha tolažbe. Zdaj sem prišel že tretjič in me niso pričakovali. 

39 Angeli so oznanili ta razodetja in njihov klic je napolnil prostor. Ste jih prepoznali? To je duhovni 

svet, ki je prišel k vam, da bi pričal o moji navzočnosti. Vse, kar je zapisano, se bo uresničilo. Uničenje, ki 

se je sprožilo, bo premagalo človekovo aroganco in nečimrnost, in ko bo postal ponižen, me bo iskal in 

me klical Oče. Ljubite me in me boste spoznali. Tako bo iz vaših src izšla prošnja za mir med narodi. 

Vse vas ljubim in ko se boste duhovno pripravljeni vrnili k meni, bom sklenil zavezo z ljudmi in pri 

Očetu in otrocih bo veliko veselje. 

40 Tisti, ki so me pričakovali, niso bili presenečeni nad mojimi besedami, ki so bile dane po človeku. 

Drugi so zanikali, da je Mojster ponovno prišel, da bi se svetu predstavil v tej obliki. Jaz pa vam pravim: 
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Molite in iščite, proučujte prerokbe, poslušajte glas vesti v svoji notranjosti in vedeli boste, kako 

odgovoriti na vsako vprašanje, ki se vam zastavlja. 

41 Blagoslavljam vas, ljudje. Dal sem vam življenje in vas spodbujam na poti razvoja, ker vas ljubim. 

Človeku in nižjim bitjem sem dal elemente, potrebne za življenje. Vsi živite v meni in ste podvrženi moji 

volji. Rekel sem vam, da se "list drevesa ne premakne brez moje volje". Za življenje potrebujete zrak, ki ga 

dihate, sonce, ki greje vaše telo, vodo in sadje, ki vas hranijo. Vam, ki ste obdarjeni z duhom, pa dovolim 

vstop v moje skrivne zakladnice, da boste spoznali vse, kar je potrebno za vaš duhovni vzpon. Vaš duh ne 

bo umrl, medtem ko materialna narava danes obstaja, jutri pa je ne bo več. Ustvaril sem ga, da bi bil 

služabnik človeka, in ko bo izpolnil svojo nalogo, bo izginil. 

42 Zemlja, rastline in živali se zahvaljujejo svojemu Bogu. Vse stvarstvo se ukloni in podredi 

zakonom. Divje živali v gozdu se imajo rade med seboj, ne ubijajo bitij svoje vrste, če pa že, potem zato, 

da bi se nahranile. Spoštujejo partnerja, ne razmnožujejo se pred časom in ne kritizirajo drug drugega. 

Ljudje pa počnete ravno nasprotno, saj imate svobodno voljo in lastno voljo. Vendar sem vam dal vest 

in zakon, da vam osvetljujeta pot. Prebudite se, odprite oči za svetlobo mojih navodil. Ker moraš priti k 

meni, zakaj upočasnjuješ svoje korake? Ne delajte življenjskega potovanja žalostnega. Dovolite duši, da 

me išče, da me ljubi, da me razume ter da se okrepi in oživi v svoji molitvi in delu ljubezni. 

43 Pripravljam vas, da boste z vnemo izpolnjevali moj zakon. Na ta način lahko poučujete svoje 

soljudi in ste jim v oporo. 

44 Želim, da me ljubite kot Očeta in da me vidite v popolnem delu mojega stvarstva. Ne zanikajte me 

v kristalno čistih vodah potokov, v zelenju polj, v zraku, ki boža vaša lica, v zvezdnatem nebu. 

Ne delajte mi te bolečine. 

45 Vidite, kako se izlijem v svoji ustvarjalni moči, da nahranim vašo dušo. Zdravim gobavce telesa in 

duše. Kajti tako kot telo potrebuje hrano za življenje, tudi duša potrebuje duhovno hrano. Potrebuje 

ljubezen, občestvo z Očetom, izpolnjevanje svojih dolžnosti. V tej harmoniji boste lahko srečno živeli 

danes na zemlji in jutri v duhovnem domu. 

46 Moja ljubezen je z vami. Moj navdih se prevaja v besede prek intelekta teh bitij, ki so zanj 

pripravljena. Oni so moji razlagalci in jaz se razodevam v skladu z njihovo duhovno pripravljenostjo in 

sposobnostjo. Vsi ste lahko nosilci mojega glasu. Človek je premajhen, da bi sprejel moč moje 

božanskosti. Vendar pošiljam omejen žarek v njegov organ razumevanja, da bi se naredil razumljivega in 

da bi se moja beseda lahko izgovarjala skozi njegova usta. Pravim vam: Pridite, da prejmete ljubezen 

svojega Učitelja in navodila za potešitev vaše žeje po znanju. 

Nekateri med vami čutite strah, vendar vas sprašujem: Zakaj vas je strah, ko pa sem vedno z vsemi 

svojimi otroki, ko me nosite v svojem srcu? 

47 Moja ljubezen do vas je velika, zato sem vas izbral iz različnih pokrajin in narodov, ker me zelo 

potrebujete. Z menoj ste sklenili dogovor, ker v preteklih časih niste izpolnili svojega poslanstva, zato je 

treba pospešiti korake, da boste prišli k meni čisti in glasni, kot ste izšli iz mene. 

48 Niste se še izpopolnili in ste že v dovršitvi časov. Že dolgo govorim v tej dobi s posredovanjem 

človeka. Govoril sem vam v prilikah, in če boste brali spise, v katerih so Mojo besedo posredovali in 

zapisali prvi glasniki, boste občudovali Mojo potrpežljivost in občutili bolečino zaradi svoje malomarnosti. 

V vseh skupnostih, kjer se zbirajo ljudje, sem v izobilju dal svojo besedo življenja in rekel sem vam: učite 

se, da boste razumeli svoje soljudi. Začutite njihovo bolečino, ljubite jih, kot ljubim jaz vas. 

49 Prišel sem v želji po tistem delu svojega Duha, ki je v vas in ki mi pripada, da bi si ga povrnil. Prišel 

sem napovedati vojno, vendar ne človeštvu, temveč grehu, zlu. V tej bitki, ki že divja v vas, morate ostati 

močni. Izkoristite svoje darove, da se bodo povečali in postali neizčrpni, ko boste delali dobro. Če vam 

govorim o prenovi, je to zato, ker ste izgubili milost in čistost, s katerima sem vas okrasil in ki bi ju morali 

ohraniti skozi stoletja. 

50 Rekel sem vam, da bom prišel "v oblaku" in da bodo prišli tudi moji angeli. Ali se te prerokbe niso 

uresničile? Ali ni moj duhovni svet izrekel in potrdil vseh mojih besed? Prišle bodo velike preizkušnje, ki 

bodo uničile zemljo. 
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stresanje. Ne želim, da me iščete kot sodnika ─ iščite me kot Očeta in Učitelja. Pokazal vam bom pravo 

pot življenja, ljubezni in ponižnosti, tako da ne boste želeli ne krone ne žezla. Če želite biti veliki, bodite 

skromni. 

51 Želim, da ste združeni. Po letu 1950 namreč ne boste več slišali Očetove besede prek glasnikov in 

vaša duša bo hrepenela po spodbudi za nadaljevanje te poti, mnogi med vami bodo šibki kot Peter, drugi 

pa bodo dvomili kot Tomaž. Toda kdo bo vzel Janeza za zgled? Resnično, povem vam, če me boste ljubili 

kot ta izbrani učenec, me boste zagledali v vsej moji slavi in rekel vam bom: Pridite k meni, trpeča srca, 

jaz sem Oče in čutim bolečino vseh svojih otrok. Molite in začutili boste, da vam je zelo blizu Kirenčan, ki 

vam bo pomagal nositi vaš križ. Bodite predani in močni v preizkušnjah in vaše trpljenje bo lažje. 

52 Ta narod in njegove prebivalce sem pripravil za razodevanje svojega nauka, da bi ljudje povzdignili 

svoje duše in v prihodnosti zagledali drugi Jeruzalem, obljubljeno duhovno deželo, kjer se bodo ob koncu 

časov združili s patriarhi. Moja volja je, da se v tem narodu pomešajo različne rase, da najdejo mir tisti, ki 

utrujeni od vojn in sporov iščejo prostor za razmislek o mojem nauku, in da se tistim, ki hrepenijo po 

duhovnosti, pokaže moj Duh, ki jih bo napolnil z lučjo in tolažbo, tako da bodo že iz doline zemlje 

zagledali pragove višjega življenja, kjer bo duša prebivala in doživela izpolnitev moje besede. 

53 Temu narodu bom dal sijaj. Ne bo se le duhovno dvignila, temveč bo dosegla tudi materialno 

moč. Njena polja bodo rodovitna, njeni prebivalci bodo imeli energijo in moralno moč, duh, ki ga bom 

vzgojil, pa bo dokazoval vzvišenost in poznavanje mojega zakona. 

54 Ko bo človek sveta prišel in razmišljal o mojem delu z vami, bo začutil željo po izboljšanju svojega 

življenja in bo poiskal naravna načela, ki mu bodo pomagala pri popravljanju. Razmišljal bo o Zakonu, 

želel si bo mojo besedo in njegova duša bo spet v stiku z menoj. Z njim bom govoril na skrivaj in z 

ljubeznijo ter ga postavil na začetek poti. Ko bo prehodil ta del poti, se bo začel vzpenjati, da bi se 

povzpel na goro, kjer ga čakam. 

55 Vsi ne bodo slišali moje besede v tem času v enaki obliki, v kakršni govorim vam, svojim učencem. 

Toda vedite, da me bo našel vsak, ki me išče. Moj navdih bo v vsakem, ki me ljubi, in o tem boste priče. 

Ko se boste lotili izpolnjevanja poslanstva, ki je pred njimi, jim pripravite pot z zgledom ljubezni in 

ponižnosti. 

56 Bodite mi blizu, naj se odprejo oči vašega duha in vaše srce naj čuti mojo ljubezen, vse, kar slišite 

in čutite, naj se ohrani v vašem bitju, da boste jutri, ko se boste spominjali in razlagali mojo besedo, lahko 

poučevali svoje soljudi. 

57 Ne zamudite teh lekcij, ki so strani iz Knjige modrosti, ki vam jo zdaj dajem za vaše odrešenje. 

58 Sprejemam te in v tebi sprejemam vse svoje otroke. Moja modrost se spušča na vse moje učence, 

ki so znali pripraviti svoje zaznavanje in srce. 

59 V vaša srca prihajam kot svetloba in moč, kot mir in ljubezen, da se ne boste počutili šibki do ljudi. 

60 Oborožite se s potrpežljivostjo, ker veste, da imate plemenito nalogo širiti bratstvo in mir v svetu; 

ker veste, da morate bdeti, da bi se izpolnila volja nebeškega Očeta. Biti morate kot stražarji, ki bdijo nad 

tem poslanstvom, ki še ni izpolnjeno. 

61 Moj glas nenehno kliče človeka na pot zakona. Vi, ki ste bili prvi, ki ste prejeli moja razodetja v 

tem času, pa ste postali zadnji, da bi bili priča množicam, ki prihajajo k meni. Ker pa pripadate tistim, ki so 

me prvi spoznali, ste dolžni biti zgled mojemu nauku, biti kot palica svojim bližnjim. 

62 Vidim, da vam glede na veličino vaše naloge še vedno primanjkuje poguma in vere, da bi bili 

apostoli tretjega veka. Še vedno imate v življenju trenutke slabosti, obupa in boja s samim seboj. 

Premagajte vse ovire. Vaše srce je že začutilo veličino mojega dela. Ugotovili ste, da je moja beseda 

spodbudna. Pri mojem poučevanju ste se naučili moliti, da bi se osvobodili skušnjav. 

63 Mojster ne želi, da bi še naprej izgubljali čas. Oglejte si, kako je človeštvo v nekaterih pogledih 

napredovalo. Vendar želim, da bi bil njihov napredek popoln, da bi bilo človeško in duhovno življenje v 

harmoniji. 

64 To življenje je čudovita priložnost za napredek vaše duše. Začnite, rastite, razvijte se. Oglejte si, 

kako se vse v stvarstvu razvija in spreminja. Na začetku, v svoji nezrelosti, si bil podoben atomu, a zaradi 
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inteligence, s katero sem te obdaril, si končno vzel v roke snovi, ki jih ima narava, da bi jih uporabil. Že ko 

ste začeli prebivati na zemlji, je na njej veljal zakon, ki vas je čakal. Od takrat vam je Oče razodel duhovno 

življenje in vas poslal na pot do doma, kamor morate priti, da bi si odpočili in uživali mir po boju za svoje 

očiščenje. 

65 Vedno poslušajte glas svoje vesti, da vam bo povedala, ali ste izpolnili zakon ali ne. 

(Prilika) 

66 Poslušajte: Neki človek je bil na visoki gori. Poznal je gore, gozdove in poti, po katerih se je vedno 

znova prebijal v iskanju hrane za svoje sonarodnjake. Nekega dne je sredi svoje samote zaslišal glas: 

"Gledam te, človek, in vidim tvojo stisko. Zato prihajam k vam, saj sem življenje, ki utripa v vsem, kar je 

ustvarjeno. 

Toda poslušajte: Vstani, poglej in pojdi k tistim, ki ti pripadajo, ter jim povej, kaj si slišal in kaj si čutil, a 

nisi mogel videti. Ko bodo prepričani v to, v kar že verjamete, z njimi oblikujte jedro ljudstva. Usmeri jih 

na pot k izpolnitvi obljube o deželi, ki sem jim jo pripravil." Ko je ta človek slišal ta glas, je začutil, da mu 

srce utripa od moči, in si ni upal dvigniti obraza, da bi pogledal tistega, ki mu je tako govoril. Čutil je, da je 

v njegovo bitje vstopila neznana moč, kot da bi nebeška svetloba preplavila njegovo dušo z vitalnostjo. 

Ko je ta glas utihnil, je začutil, da se je utrujenost njegovega telesa razblinila, hkrati pa je začutil težo 

odgovornosti na svoji duši. 

Nato se je odpravil k svojim, da bi pričal o tem, kar se je zgodilo, in ker je bil pravičen človek, so vsi 

verjeli njegovi besedi. Mož je rekel: "Glas, ki sem ga slišal, mi je govoril o poti, vendar ne vem, katera od 

vseh tistih, ki jih poznam, je to. Morda vodi v kakšno veliko mesto ali pa v prostrano deželo z vinogradi." 

Neke noči, ko je počival na svoji postelji, je v svojem duhu ─ ne več v svojih čutih ─ slišal jasen glas, ki 

mu je rekel: "Tvoje oči ne poznajo poti, ker jo pozna le duh. To je pot mojega zakona." Nato je slišal 

njegove zapovedi, ki so govorile o tem, da je treba ljubiti Boga bolj kot vse ustvarjene stvari, da ga ne 

smemo častiti z bitji, ustvarjenimi z domišljijo ali vraževerjem; slišal je tudi, da je treba ljubiti drug 

drugega. To je bila pot ljubezni in dobrote. 

Ko se je zbudil, je razumel, da je bilo vse to božansko razodetje, ki je bilo dano njegovemu duhu. Svoji 

družini je ponovno pričeval o tem, kar je prejel v sanjah, in poln vere in poslušnosti združil vse svoje 

pleme, da bi s svojo zvezo ustvarili seme močnega in velikega naroda. 

(konec prilike) 

67 To je moja prilika tega dne, v kateri vam govorim o Mojzesu, o duhu, s katerim so cerkveni 

voditelji tega časa 

Tisti, ki je v tišini molil in se pogovarjal s svojim Očetom; tisti, ki je vodil svoje ljudstvo na dolgo pot po 

puščavi; tisti, ki je zaradi šibkosti množic razbil plošče zakona na tla. 

68 Minila so tri stoletja in danes vas sprašujem: Kdo med vami pozna pot? Kdo je tisti, ki se resnično 

pripravi, da bi slišal glas večnega? Kje so tisti, ki bi mi lahko rekli, kot bi mi rekli vaši bratje v drugih časih: 

"Gospod, če je žrtvovanje mojega obstoja potrebno za dobro Tvojega dela, stori mi po svoji volji." 

69 Danes ne najdem nikogar, ki bi tako govoril s svojim učiteljem. Kako boš v tem času svetu oznanil 

mojo besedo? Potrebno je, da se združite, da bo moje delo ljubezni in čistosti prepoznano. Če ga boste 

predstavili z obredi, simboli ali verovanji, vam ne bo uspelo pretresti duš svojih soljudi. Če pa boste s 

svojimi deli dajali zgled ljubezni, bo moj zakon priznan in spoštovan. 

70 Preučujete mojo Besedo, saj boste v njej slišali Očetov glas, ki vam bo vedno pokazal pot po vaši 

vesti in vam omogočil, da boste videli popolnost, ki jo postopoma dosegate na njej. 

71 Tako kot preučujete človeško telo in se čudite ob pogledu nanj, ki je le zunanja oblika človeškega 

bitja, tako se morate potopiti v kontemplacijo in preučevanje duše, saj boste le tako spoznali njeno 

veličino. 

72 Borite se, in četudi bo vaš boj hud, se ne smete utruditi pričevati o moji resnici. Delajte dobro, 

tudi če se morate žrtvovati. Vaša naloga je, da rešite soljudi. 
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73 Dajem vam svoj blagoslov in odpuščanje. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 180 
(dano med drugo svetovno vojno) 

1 Dajem vam luč, da boste razumeli mojo besedo in moj nauk, ljubljeni učenci. 

2 "Delavec" mora še naprej obdelovati in orati polje, na katerem mora z vero in željo posejati seme, 

da bi prineslo bogato žetev. Toda Mojster vam pravi: Pazite, da izberete primerno zemljo, da se seme ne 

bo pokvarilo in da boste vedno poželi sadove, ki ustrezajo ljubezni, s katero ste obdelovali svojo zemljo. 

3 Vsi ste lahko "delavci na mojih poljih", toda pred tem je treba začutiti in razumeti to poslanstvo. 

Namen teh navodil je odstraniti temno prevezo z oči nevednih in "hrome" pripraviti do hoje ter jim tako 

pokazati, da sem jaz edini Bog, ki mu morajo služiti. Zato vam pravim: Pripravljam vas, da se pokažete kot 

zgled drugim, saj ste odprli oči za Luč in ponižno priznali, da ste bili nevedni. Po vas bom prav tako sejal in 

žel sadove svojega usmiljenja. 

4 Sodelavci vas bodo vprašali, kako ste prejeli ta nauk, kako so potekale moje manifestacije in zakaj 

hodite po tej poti. Na vsako vprašanje morate odgovoriti popolnoma resnicoljubno. Če se ne boste držali 

resnice, ne boste močni in boste poraženi. Takrat seme ne bo vzklilo. 

5 Nočem, da bi bili takrat praznih rok, prav tako ne želim, da bi bili brez pridelka na koncu svojega 

boja, ko vas bom odstranil iz sveta, da bi sledili moji poti, in vas imenoval "moji učenci". Ne bi bilo 

pošteno, da bi poželi razočaranje in grenkobo samo zato, ker se niste naučili braniti Mojega dela s 

preučevanjem in razumevanjem, da bi si pridobili dovolj moči, miru in znanja, da bi vzdržali preizkušnje. 

6 Moj nauk je ena sama lekcija, ki je bila izražena v številnih oblikah, da bi jo lahko razumeli, in ki ji 

nimate kaj dodati. A čeprav je zakon, vam ga ne želim vsiljevati, saj bi potem zapadli v hinavščino, ko bi se 

navzven pretvarjali, da mu sledite, medtem ko bi ga vaše srce kršilo. 

7 V vaše bitje sem položil vest, da bi bila navzoča na vseh vaših poteh, kajti vest je sposobna 

razločevati dobro od zla in prav od napačnega. Ko vas bo vodila ta luč, ne boste mogli biti prevarani in ne 

boste mogli biti označeni za nevedne. Kako bi lahko spiritualist prevaral svojega bližnjega ali skušal 

prevarati samega sebe, če ima v svojem bitju svetlobo svojega Stvarnika? 

8 Takrat je k Jezusu pristopil bogat mladenič in mu rekel: "Učitelj, verjamem, da si zaslužim 

kraljestvo, ki ga obljubljaš, ker sledim nauku." Jezus ga je vprašal: 

9 "Ali spoštujete zakon?" In mladenič je odgovoril: "Da, Gospod, postim se, dobro ravnam s 

soljudmi, nikomur ne škodujem. 

zlo in dati del svojega premoženja za podporo templja." 

Jezus mu je rekel: "Če mi hočeš slediti, pusti vse, kar imaš, in sledi Učitelju." Toda mladenič je imel na 

svetu toliko premoženja, da se ni hotel ločiti od svojega bogastva in se je raje ločil od Gospoda. Mislil je, 

da izpolnjuje moj zakon, a se je slepil. 

10 Kolikokrat sem vam že rekel: udejanjajte dejavno ljubezen do bližnjega, izkazujte to krepost, 

vendar se z njo ne hvalite, ker potem ne bi bila več usmiljenje in bi zavajali sami sebe! 

11 Učenci: Če ne želite delati napak ali zmot, preverjajte svoja dejanja v luči vesti. In če je kaj, kar ga 

zamegljuje, se temeljito preglejte in odkrili boste madež, da ga boste lahko popravili. V vas je ogledalo, v 

katerem se lahko pogledate in vidite, ali ste čisti ali ne. 

12 Duhovnika je treba prepoznati po njegovih dejanjih, ki jih mora narekovati vest, da bi bila čista. 

Kdor tako ravna, bo čutil, da se upravičeno imenuje moj učenec. 
13 Kdo bi me lahko prevaral? ─ Nihče. Ne sodim vas po tem, kaj počnete, ampak po namenu, s 

katerim to počnete. Sem v vaši vesti in onkraj nje. Kako lahko verjamete, da ne morem poznati vaših 

dejanj in njihovih motivov? 

14 Pripravite se na boj, da moje delo ne bo napadeno zaradi vaših slabih del. Kajti v mnogih primerih 

bo od vas odvisno, ali bo človeštvo priznalo ali ne moje delo. 

15 Toda kaj lahko izniči moje delo, saj je resnica sama, saj je brezhibna čistost? Vendar pa bi zelo 

dobro zamudili priložnosti za pridobitev zaslug in povišanje duše. 
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16 Če kdo ne pozna moje resnice, je to zato, ker se z njo ni ukvarjal in ni pil iz tega izvira, ki izliva 

svojo kristalno čisto vodo za vsa usta, žejna ljubezni. 

17 Resnica, ki sem jo razodel patriarhom, prerokom in pravičnim, je ista, ki jo danes razodevam vam. 

Moj nauk, ki ga danes prejemate, je namreč zakon vseh časov, s katerim sem vam pokazal pot k vzponu, 

da boste nadaljevali svojo življenjsko pot, dokler ne dosežete cilja. V svojem učenju vam nikoli nisem 

povedal ničesar, kar ne bi imelo resnične razlage. Če pa boste dajali drugačne in zapletene razlage, če 

boste spreminjali moj nauk ali ga napačno razlagali tistim, ki potrebujejo razlago, boste poželi slabo 

žetev. 

18 Bodite pozorni na to, kako se prenašate in kako govorite. Razumite, da ste odgovorni za zelo 

veliko darilo. 

19 Jaz sem lastnik semena, vi ste delavci. Če je kdo len in ne opravi svoje naloge ─ če kdo zablodi s 

poti, ne krivite Mene, ki vas povsod kličem. Zavedajte se, da se mora tisti, ki si želi pridobiti odrešitev, 

nekoliko potruditi. 

20 Glejte, obračam se k vašim srcem, da bi vi, ki me čutite, rekli: "Učitelj, sledil ti bom." 

21 Pozorno poslušajte: Oče je v vseh časih človeštvu sporočal svojo ljubezen prek sporočil svojim 

poslancem. Ljubezen, ki jo do tega trenutka poskušate razumeti in občutiti, je ljubezen, ki vas je vedno 

božala. 

22 Želim, da se napolnite s to svetlobo, kajti brez ljubezni me ne boste dosegli. Brez te moči ne 

morete razumeti moje slave. 

23 Moja beseda se dotakne najnežnejših strun vašega srca, da bi se prebudili v ljubezni in razumeli, 

da se srce in duša ne bosta razvila na svoji poti razvoja, če živite samo zato, da bi pridobili bogastvo sveta, 

in nimate ne prostora ne časa, da bi razvili svoje sposobnosti. 

24 Naj vaše srce ne postane domišljavo, saj simbolizira ogenj večnosti Njega, iz katerega je vse izšlo 

in v katerem vse oživlja. 

25 Duh uporablja srce, da bi ljubil s pomočjo telesa. Če ljubite le po zakonu materije, bo vaša 

ljubezen minljiva, ker je omejena. Če pa ljubite duhovno, je ta občutek podoben občutku Očeta, ki je 

večen, popoln in nespremenljiv. 

26 Vse življenje in vse ustvarjene stvari so povezane z Duhom, ker ima večno življenje. Ne omejujte 

se, ljubite me in ljubite sebe, ker imate božjo iskro "biti", ki ne pozna meja v ljubljenju in ki je Bog sam. 

27 Razumite, da je vse, kar obstaja, tu za vas, tako kot je vse po svoji usodi neprekinjen poklon in 

hvalnica Stvarniku. 

28 Od vseh bitij prejemam njihove sadove, toda vse dobiva življenjsko moč od mene. 

29 Vse te nauke vam razlagam zato, da vaša duša ne bi bila več ujetnica vaših čutov, da bi, ko se 

boste lotili širjenja mojih naukov, spoznali, da je duša, tako kot vse ustvarjene stvari, podvržena zakonu 

evolucije. 

30 "Razvoj" ─ beseda, ki jo bodo ljudje slišali, ko se bodo ukvarjali z dušo, saj pomeni napredek, 

vzpon, preobrazbo in popolnost. 

31 Kdaj se bo človek končno osvobodil predsodkov, da se ne bo več obračal k oblikam in ne bo videl 

vsega, kar ga obdaja, večjega od sebe? Ko doseže svobodo duha. 

32 Zdaj lahko dobro razumete, da sem se ljudem vedno razodeval v modrosti zato, da bi osvobodil 

duše, ujete v omejenem umu. 

33 V tem času še vedno obstajajo ljudje z omejenim umom in brez navdiha. Čeprav naj bi ljudje 

zaradi svojega razvoja že imeli jasen in prebujen um, mnogi še vedno razmišljajo in živijo kot v primitivnih 

časih. 

Drugi so dosegli velik napredek v znanosti, vendar so se v svoji nečimrnosti in sebičnosti odrezali od 

sveta, ker so verjeli, da so dosegli vrh znanja. Vendar so se na poti k duhovnemu napredku ustavili. 

34 Vam, ki ste me poslušali v tem času in ste v mojem nauku nenehno ponavljali besedo "duh", 

pravim, da bosta veličina in svetloba, ki ju vsebuje ta beseda, pretresli človeštvo, ko jo bo razumelo. 
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35 S pravilno razumljeno ponižnostjo se še naprej trudite, da boste vredni te milosti. "Ponižnost ne 

pomeni revščine, niti materialne revščine. 

36 Ohranite moralno moč, saj ste se v trpljenju tega življenja okrepili kot jeklo na nakovalu. 

37 Vidim, da se strinjaš s svojo usodo. Če je bila vaša preteklost boleča, je ne glejte več. Pozabite na 

to in mirno živite v sedanjosti. Ne bojte se prihodnosti, kajti "jutri" sem jaz. 

38 Vse moje prerokbe se bodo uresničile in ta vaš mali narod bo v človeštvu veljal za "obljubljeno 

deželo". Poskrbel bom, da bodo srca v njej čutila mir in da bodo duše razsvetljene. K njej bodo prihajali 

visoki vladarji drugih narodov in se v njenem naročju navdihovali, da bodo vladali z ljubeznijo. 

39 "Izgubljena Izraelova plemena" se bodo zbrala v tej deželi, ki jo je pripravilo moje usmiljenje, in 

občutila moj mir. 

40 Biti morate pripravljeni, saj se bodo vaši soljudje obrnili k vam. Ne veš, kako in kdaj, toda moja 

beseda se bo uresničila. 

41 Zato vas pozivam, da se združite, da bodo vaši soljudje začutili, da so prišli v naročje Gospodovega 
ljudstva, kjer bodo prejeli to, kar jim bo dal Moj 

Volja je. 

42 Vnaprej vas obveščam o vseh dogodkih v prihodnosti. Kar zadeva ta "plemena", vam povem, da 

bodo, spodbujena z mojo modrostjo, prišla po dediščino, ki ste jo prejeli vi. Ne bodo prišle po naključju, 

ampak morate biti združeni, da boste videli, kako se bo moja beseda izpolnila. 

43 V drugi dobi, ko je Palestini vladal cesar, je bila Palestina razdeljena med seboj. Izraelci so bili 

sužnji poganov in na svojih ramenih so čutili breme tiranskega jarma. 

44 Prav takrat je Božji Sin prišel k ljudem. 

45 Koliko bolečine je bilo v tem ljudstvu in kako velika je bila sebičnost ljudi! Toda moja beseda je 

bila uslišana in je bila kot balzam na vse rane tega zapuščenega ljudstva. Pogasil sem njihovo žejo po 

ljubezni, zato so tisti, ki so verjeli vame, rekli: "Samo Nazarečan zna ljubiti." Pa vendar so me napačno 

ocenili. 

Ko me je ljudstvo pripravilo do žrtvovanja, so me vprašali: "Jezus, kje so tisti, ki so šli za teboj?" Takrat 

sem pogledal Jeruzalem in rekel: "Še ni čas, da bi seme vzklilo. Toda prišel bo čas in človeštvo bo spoznalo 

sadove." In res ─ po mojem odhodu ─ so se moji učenci odpravili na pot in oznanili mojo besedo. 

46 Zdaj vam povem: Leta 1950 se bodo pojavili tisti, ki ne bodo ubogali moje besede, in zaradi njih 

bom ponovno trpel žrtveno smrt, ki je neposlušnost in razdor med vami. Tedaj bom rekel kot takrat: "V ta 

srca sem položil svoje seme, ki bo zacvetelo in od katerega sadov bodo jedli narodi, ki bodo spoznali mojo 

besedo, zapisano v Svetem pismu." 

47 Ta zapuščina je namenjena vam. Ne pozabite, da morate na svoji poti vedno sejati dobro. 

48 Bližajo se dnevi, ko se bo krščanski svet osredotočil na spomin na dramo, ki se je zgodila na 

Golgoti pred približno dva tisoč leti. Nato nekateri razmislijo, da bi ugotovili, ali je njihovo življenje v 

skladu z njihovo vestjo ali pa so bili šibki pred skušnjavo. 

49 Toda to ljudstvo, ki me zdaj posluša, meni, da mu ni treba razmišljati o podobi Križanega, ker 

razume, da je kri, prelita na Kalvariji, še vedno učinkovita v srcih ljudi. "Zalil" ga je namreč, da bi mu 

pokazal, kako izpolniti poslanstvo. 

Duhovnim ljudem ni treba podoživljati te drame; naučili so se duhovno vzpenjati, dokler ne začutijo in 

zagledajo slave, ki obstaja v duhu. Komu je všeč 

Tomaž je dvomil, sem mu dovolil, da je položil prste v Jezusovo rano in videl mojo kri, ki je še vedno sveža 

in se kot neizčrpen vir še naprej razliva v ljubezni in moči v vsako dušo. 

50 Povedal sem vam, da sem vam tako blizu, da poznam tudi najbolj skrivne vaše misli, da sem 

povsod, kjer ste vi, ker sem vseprisoten. Sem luč, ki osvetljuje vaš um z navdihi ali svetlimi idejami. 

51 Jaz sem v vas, saj sem Duh, ki vas oživlja, vest, ki vas sodi. Jaz sem v vaših čutilih in telesu, saj sem 

v vsem stvarstvu. 

52 Vedno bolj me čutite v sebi in v vsem, kar vas obdaja, da boste, ko bo prišel trenutek, ko boste 

zapustili ta svet, lahko popolnoma vstopili v duhovno življenje in v vaši duši ne bo motenj zaradi vtisov, ki 
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jih lahko pusti čutni svet; in se boste lahko še korak približali Meni, ki sem vir neskončne čistosti, iz 

katerega boste večno pili. 

53 Ne veste, koliko časa imate še na voljo za ta korak. Zato pazite, kajti skušnjava vas bo skušala 

spraviti ob živce. Pripravljam vas in obljubljam vam, da vas bo moje usmiljenje pripravljeno rešiti iz 

nevihte. Ponudil vam bom svojo pomoč, ko boste v nevarnosti, da padete, kajti zame ni nikogar, ki bi bil 

vreden več, niti drugega, ki bi bil vreden manj. Jaz sem Oče, in kadar koli pridete k meni skesani, vas bom 

sprejel in vam dal nagrado po vaših zaslugah. 

54 Razmislite in preučite svoja življenja. Naj vas razsvetljuje luč vašega duha. Omogočil vam bom, da 

boste videli svoj duhovni napredek. 

55 Pravilno razlagajte mojo besedo, saj se zavedajte, da ne gre za njeno obliko, temveč za pomen, ki 

ga vsebuje, in cilj, h kateremu vas usmerja. Moji glasniki lahko delajo napake, toda tisto, kar prihaja od 

Boga, je čisto in ne more biti omadeževano. 

56 Dal sem vam seme, iz katerega boste poželi bogato žetev. Vzemite si me za zgled in med soljudmi 

na življenjski poti širite ljubezen in usmiljenje. Takrat bo človeštvo spoznalo vero in moč, ki ste ju dosegli. 

57 Poskusite razumeti pomen Mojega dela, kot so ga razumeli in razlagali tisti, ki so Mi sledili do 

konca. 

58 Ko pripravite svoje srce kot svetišče, v katerem pričakujete Očetov obisk, da bi v njem lahko 

začutil toplino vaše ljubezni, potem lahko resnično rečete, da je bil "škrjanec" z vami. Obkrožajo me 

moški, ženske in otroci in vsi so kot gnezdeca na drevesu življenja. 

59 Neprestano si se potepal in v zemlji iskal korenine nekaterih dreves, da bi presodil njihove 

plodove, in pogosto si v teh koreninah odkril grizljajočega črva. Potem ste me iskali na gorah in v dolinah 

─ v upanju, da boste slišali očetovski ali vsaj prijazen glas, ki vas bo rešil negotovosti in vas vodil po poti 

resnice. Zdaj, ko poslušate mojo besedo, se mi zahvaljujete, da sem vam dovolil poslušati moj nauk, ki vas 

pripravlja na popolnejšo duhovno komunikacijo od sedanje. 

Danes moram omejiti svojo svetlobo, da bi me razumeli. Toda prišel bo trenutek, ko bosta tvoja duša 

in tvoj um lahko neposredno nosila mojo modrost. Danes je za mnoge dovolj malo svetlobe in miru v 

njihovem srcu ─ božanje za otroke, ljubeč pogled njihovih otrok za utrujene starejše; saj s tem začutijo 

žarek svetlobe v svojem utrujenem in žalostnem srcu. Toda potem se bodo vsi podali na pot v želji po luči, 

ki bo osvetlila njihovo življenjsko pot. 

60 Če bi mnoge moje otroke v tem času vprašali, ali si želijo slišati moje nauke, bi vam odgovorili, da 

so tega nevredni. Toda povem vam, da nihče od mojih otrok ni nevreden, da bi me slišal. Vsi potrebujejo 

mojo besedo: pravični, da se osvežijo s poslušanjem svojega Boga; nevedni, da se naučijo in dosežejo 

razvoj svoje duše z Učiteljevimi nauki; grešniki, da se obnovijo s svojim kesanjem, ko poslušajo Očeta. 

61 Glas pride k meni in mi reče: "Pridi in poglej, kako slaboten sem na zemlji, kako umazana je moja 

duša. Vem, da me ljubiš in mi lahko odpustiš, da si vodnik v moji temi in pomočnik v moji osamljenosti. 

Pridi mi na pomoč, saj v preizkušnjah te ure čutim bolečino smrtne agonije." 

62 Kdo mi govori na tak način? Kdo v želji po usmiljenju dovoli, da njegovi klici na ta način dosežejo 

mene? Je to srce? Ne, ljudje, človeštvo je tisto, ki ni pozabilo, da sem Ljubezen. Priznava svojo sramoto in 

prosi za odrešitev. 

63 Od trenutka, ko si zapustil duhovni dom in odšel na zemljo, sem jokal zaradi tvojega odhoda. Od 

takrat so moje solze in moja kri odpustile vaše grehe, moj prijazni in mirni glas pa vam je nenehno 

svetoval na vaši poti skozi življenje. Moja senca te je spremljala na vseh tvojih poteh. V resnici sem te 

pogrešal jaz, ne ti. Ko ste odšli, ste se počutili močne in verjeli ste, da ne potrebujete več moje pomoči. 

Tvoja pot je bila pot svobodne volje, tvoji čuti so se razširili, da bi vdihnili in se dotaknili vsega, kar te je 

obdajalo, in morali si se spustiti zelo nizko, da si svoje oči ponovno obrnil proti meni. 

Že takrat si se spomnil, da imaš očeta, za čigar mizo sediš. Tedaj si klical svojega Gospoda, toda jaz 

sem te že prej poklical in nisem slišal tvojega klica. 

Prisotnost pri moji mizi. Iskal sem te kot oče, ki je videl svojega otroka odhajati kot majhnega, z 

nedolžnostjo v srcu in brez poznavanja poti. 
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64 Če boste razumeli mojo besedo, boste razumeli, da Očetov namen, ko vas je poslal na svet, da 

hodite po njegovih poteh, polnih nevarnosti in skušnjav, ni bil, da bi se na njih izgubili. Kajti vnaprej so bili 

zasnovani tako, da ste prejeli lekcije, potrebne za razvoj duše, da ste dobili izkušnje, ki ste jih pogrešali, in 

da ste se končno vrnili k meni polni svetlobe. 

Ko je tvoj duh izhajal iz mene, je bil kot iskra, ki jo je moral veter spremeniti v plamen, da bi se, ko si se 

vrnil k meni, tvoja svetloba združila z božanskostjo. 
65 Govorim vam z vrha nove gore. Tam vas pričakujem in resnično vam pravim: Na dan tvojega 

prihoda bo v tem kraljestvu praznik. Tja boste prišli po poti bolečine in se tako očistili svojih prestopkov ─ 

po poti, ki je nisem vnaprej začrtal jaz, ampak jo je ustvaril človek. Tudi meni si dovolil hoditi po tej poti. 

Toda od takrat je bila pot žrtvovanja in bolečine poveličana z mojo krvjo. 

66 Slišite zvok mojega glasu v neskončnosti, kot slišite zvok zvona. 

67 Zapomnite si, da je čas sodbe, kajti resnično, povem vam, vsak prekršek bo poplačan. Zemlja 

sama bo zahtevala obračun za slabo rabo, ki jo je človek naredil z njo in njenimi naravnimi kraljestvi. Vse, 

kar je bilo uničeno, vas bo poklicalo na odgovornost in tako omogočilo ljudem, da spoznajo, da jih je 

Stvarnik ustvaril z namenom ljubezni in da prav Volja, ki bi jih lahko uničila, skrbi zanje, jih varuje in 

blagoslavlja. 

68 Ali lahko duša mirno odide s tega planeta, ko jo tisti, ki jo je oskrunil in uničil, pokliče na 

odgovornost? To so tisti, ki so morali ustvariti svet, v katerem so kesanje, materializem in posledice 

življenja v neposlušnosti mojemu zakonu kot temni oblaki megle, v katerih tavajo v bolečini, dokler v njih 

ne zasveti, da bi lahko začeli obnavljati vse, kar so uničili. 

69 Da bi jim pomagal, jim rečem: "Glejte, tu je Mojster spet med svojimi učenci. 

70 Danes prihajam, da bi v tistih, ki so za kratek čas obupani, prižgal vero. 

71 Če sem prišel k tebi, bom prišel tudi k vsem, ki se bodo dvignili k meni. Moja ljubezen, moja luč 

sta za vse. 

72 Ko se Gospod manifestira med svojimi učenci, čutite neskončno veselje v svoji duši, in tudi če je 

moja manifestacija kratka, ste zadovoljni. 

73 Želim, da bi občutili mir in radost, ki ju doživljate, ko me poslušate, tudi ko me iščete v molitvi, 

tako da bodo vaše misli, kadarkoli dosežete to notranjo vzvišenost, kot rodovitna rosa, ki se spušča na 

neplodna polja. 

74 Medtem ko je svet v nemiru, ko se senca kaosa zgrinja nad narode in vojna pretresa človeštvo, 

slišim tiste, ki pravijo: "Če Bogu ni nič nemogoče, zakaj ne ustavi vojne in ne ustvari novega sveta, 

polnega miru?" Toda povem vam, da tako kot je v človeku vojna, je v njem tudi mir. Vsak človek ima 

strogo in modro vest, ki mu omogoča, da izbere pot, ki je zanj koristna. 

75 V svetu se je že začela nova bitka. Celotni narodi se borijo, da bi premagali svoje sovražnike. Drugi 

si prizadevajo za premoč, da bi si podredili ljudstva in obdržali sužnje, tretji pa zato, da bi njihova rasa 

dokazala, da je najvišja med vsemi; vendar v svoji zaslepljenosti ne prepoznajo brezna, ki čaka vse. 

76 V tem ozračju teme in zmede naj vaše misli prodrejo kot žarek svetlobe. Z njimi boste svojim 

soljudem pomagali jasno razmišljati v trenutkih preizkušnje. Tako boste izpolnili poslanstvo, ki sem vam 

ga naročil. 

77 Bodite močni in nadzorujte svoje strasti, nato pa se ne postavljajte na stran ene ali druge strani. 

Vaše srce mora biti razvneto od sočutja in bratstva do vseh ter notranje deliti trpljenje in stiske, ki pestijo 

to človeštvo. Tako bo vaše srce utripalo v sozvočju z mojim. 

Vse dobro, kar storite, bo nagrajeno. Ali ne mislite, da bi bil prihod miru med ljudmi nagrada za vaše 

molitve? 

78 Glejte, ne gre za žrtev, ki jo zahtevam od vas. Ne pošiljam vas oznanjat med razpuščene množice, 

ne dajem vas v roke poganom. Zdaj je dovolj, da očistite svoje misli, da boste z njimi osvetlili pot svojim 

soljudem. 
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79 Borite se, molite, pazite, da vas skušnjava, ki ima moč, da se vam predstavi v najbolj privlačnih 

oblikah, ne odvrne od vaših dobrih namenov in vam ne prepreči, da bi izpolnili svojo dolžnost. Naučite se 

boriti z njo in jo premagati. Ne spi, ker se bo borila do zadnjega. 

80 Vaš boj je večji, kot si lahko predstavljate, saj je ta nasprotnik neviden. Pogosto ga namreč iščete 

na številnih mestih, a ga nosite skritega v sebi, v svojih čustvih in strasteh. Za ta boj ni boljšega orožja kot 

molitev. 

81 Oče vam je dal svoj nasvet. Čeprav je vsak učni nagovor drugačen, je njegovo bistvo, pomen in 

namen isti: da vam podarim svojo ljubezen in vam pokažem pot k popolnosti, ki vam bo prinesla 

odrešenje. 

82 V dneh spomina tudi najtrše srce čuti mojo navzočnost. V neskončnosti nenehno odzvanja zvok 

božanskega zvona, ki naznanja manifestacijo tega novega časa. Toda kako gluho je srce tega človeštva! 

83 Ko se bodo ljudje prebudili in prišli v želji po moji besedi, bo že prepozno, ker me ne bo več tam. 

Takrat bodo lahko prejeli le pričevanje o mojem razodetju. Mnogi se bodo pritoževali, ker me niso 

obiskali na krajih, kjer sem se razkril, in niso slišali mojega glasu. 

84 V tem času človeštvo pestijo velike preizkušnje. Na vseh koncih sveta se sliši žalovanje. Razlog za 

to je, da so duše prišle na zemljo, da bi požele sadove tistega, kar so sejale v drugih časih, saj nihče ne 

uide moji pravici. Ne bi bil več popoln, če vam tega ne bi pojasnil, če vam ne bi pustil, da žanjete sadove 

svojih del. Ljudi pa opremljam tudi s svetlobo tega sporočila. 

Na vsako uho bo prišla novica o moji vrnitvi, o naukih, ki sem jih zapustil človeštvu. Moji učenci bodo 

šli prinašat zdravilni balzam bolnim, bili bodo nosilci križa tistim, ki jih bremeni njihov križ. Pogosto vam 

ponavljam ta navodila, da jih po mojem odhodu ne bi pozabili. 

85 Spremljajte in molite, da boste močni. Toda molite z duhom, da bi dosegli in uživali popolno 

občestvo z Gospodom. Ko boste videli, da je tisto, kar ste prejeli po navdihu v trenutkih molitve, postalo 

resničnost, bo to dokaz, da ste imeli trenutek duhovnega občestva z Mojstrom. 

86 Pripelji svoj način iskanja in molitve do popolnosti. Zapomnite si: ko se moja beseda ne bo več 

slišala v vaših sejnih sobah, vas bodo možje v cerkvah poskušali ponovno ujeti, poskušali vas bodo 

pridobiti nazaj. Ali boste potem lahko zaprli oči pred to svetlobo in odložili nalogo, ki ste jo prejeli, ter se 

zadovoljili z opravljanjem obreda? 

87 Ne bojte se, ko včasih govorim o tem, da vas obrekujejo in preganjajo. Povem vam le, da se vam 

ni treba bati, če izpolnjujete moj božanski zakon in se ravnate po zemeljskih zakonih. 

88 Že zdaj dokažite, da v tem času niste zaman poslušali Jezusovega govora, da ─ ko sem vas 

imenoval "učenci" ─ znate dostojanstveno nositi ta naziv. Pred resnicoljubnostjo in čistostjo vaših dejanj 

se bodo uklonili tudi najbolj trmasti. Takrat, ko bo na svetu čas spora med verskimi nauki in idejami, ko 

bodo ljudje najbolj nasprotovali oznanjevanju mojega duhovnega nauka, bodo čudeži, ki vam jih 

podeljujem, največji in zaradi teh dokazov bo svet trepetal. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 181 
1 Množice poslušalcev, pridite k svetlobi, za nekaj trenutkov zaprite oči telesa in z duhom opazujte 

sijaj Moje navzočnosti, ki prihaja k vam. To je božanska svetloba ljubezni in modrosti, ki vam jo želim dati 

kot oblačilo. Je luč, ki razblinja temo nevednosti, fanatizma in zlobe. 

2 Na ta dan, ki ste ga posvetili telesnemu počitku in skrbi za dušo, vam dajem svoja navodila. Sedmi 

dan je dan, ko si odpočijete od tedenskega dela, ko poberete sadove svojega dela in si naberete moči za 

nadaljevanje poti. 

3 Ta dan je simbol sedme stopnje vašega razvoja - stopnje, na kateri se bo odprl zadnji pečat in na 

kateri boste počivali po dolgem življenjskem potovanju. 

4 Mnogi mislijo, da se moja luč spušča samo tam, kjer se razodeva moja beseda, toda resnica je, da 

je moja duhovna navzočnost z vsemi. Zato sem svetlobo, ki vam jo pošiljam, poimenoval Univerzalni 

žarek. Kajti v istem trenutku, ko zasije skozi nosilce glasu, ga vsa bitja občutijo na različne načine. Da, 

ljudje, ker sem vsemogočen in vseprisoten, se izražam v različnih oblikah, ki so vse duhovne. ─ Ko ste me 

v drugi dobi videli kot človeka, je bilo to zato, ker sem želel doseči vaše srce. Zdaj pa me "vidite" prihajati 

duhovno, saj želim razsvetliti vašo dušo. 

5 "Rešitelj" ste me klicali in "Rešitelj" me boste klicali še naprej, ker vas vodim s slabih poti. 

6 Ne preklinjajte preizkušenj, ki pestijo vas in ves človeški rod. Ne govorite, da so Božja kazen, jeza 

ali maščevanje, ker potem bogokletite. Pravim vam, da so prav te stiske tiste, ki človeštvo vedno bolj 

približujejo pristanišču odrešenja. 

7 Poimenujte jih pravičnost, sprava ali lekcije, pa bo to res in prav. Jeza in maščevanje sta človeški 

strasti, lastni bitjem, ki so še vedno daleč od duševnega miru, harmonije in popolnosti. Ne gre le za to, da 

bi moji ljubezni do tebe, ki določa vsa moja dela, dali vulgarno ime "kazen" ali nedostojno ime 

"maščevanje". 

8 Upoštevajte, da ste se prostovoljno podali na trnove poti ali v temna brezna in da niste prisluhnili 

mojemu ljubečemu klicu niti glasu svoje vesti, zato vam je morala priskočiti na pomoč bolečina, da bi vas 

prebudila, ustavila, spravila k pameti in vas prisilila, da se vrnete na pravo pot. 

9 Treba je bilo priznati, da je bolečina prisotna v temi in da mir prebiva v svetlobi, da bi lahko 

prostovoljno izbrali duhovno stanje, h kateremu stremite. 

10 Ko vidim, da se puščate premagati bolečini in da se iz nje ne učite lekcij, ki jih vsebuje vsaka 

preizkušnja, temveč zadovoljno jokate, preklinjate ali preprosto čakate na smrt kot konec svojega 

trpljenja, se vam približam, da ljubeče nagovorim vaše srce, mu dam tolažbo in upanje ter ga okrepim, da 

premaga samo sebe, svojo šibkost in pomanjkanje vere ter zmaga nad preizkušnjo; kajti v tej zmagi je 

mir, svetloba in duhovna sreča, ki je prava sreča. 

11 Zato sem prišel, ljudje, da odstranim neskončno noč, ki vas je pokrivala, in vam podarim nov dan, 

poln sijaja. Moja beseda bo naredila čudež in stopila led vašega srca, da bo začelo čutiti duhovno in 

utripati za vse, kar je dobro. Moja beseda bo odprla rešetke ječe, v kateri je bila zaprta vaša duša. Od vas 

pa je odvisno, ali boste storili drugi čudež: dosegli mir in povzdignjenje z zaslugami svojih del. 

12 Kako oddaljene bodo potem poti, na katerih ste si poškodovali noge in pustili sled krvi in solz ter 

na katerih ste do konca pili čašo trpljenja! 

13 Moja božanska želja je, da vas rešim in popeljem v svet svetlobe, lepote in ljubezni, kjer boste 

radostno vibrirali zaradi vzvišenosti duše, vzvišenosti čustev in ideala popolnosti. Toda ali v tej božanski 

želji ne prepoznate moje očetovske ljubezni? Kdor tega ne razume, je nedvomno slep. 

14 Nekateri trdijo, da me razumejo s svojim razumom, in mislijo, da me lahko razumejo na ta način. 

Drugi, ki so še bolj nezreli in materialistični, me želijo videti v človeški podobi, da bi verjeli vame, ne da bi 

pomislili, da v njihovem bitju obstaja višji čut, s katerim me lahko razumejo, čutijo mojo navzočnost in me 

vidijo. Toda ta smisel se lahko pokaže le z vero in duhovnostjo. 
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15 Koliko veselja dajejo mojemu duhu tisti učenci, ki si resnično prizadevajo za vzpon, saj znajo, 

čeprav so v očeh sveta nepomembni in neumni, v svojih srcih čutiti mojo navzočnost, razlagati ali 

razumeti moje navdihe in se strinjati s tem, kar jim daje moja volja. 

16 Bodite jim podobni, da me boste vsi čutili in uživali moje koristi, kajti jaz sem za vse. Glejte: potem 

ko sem vam s svojim naukom utrl pot, usmerjam svoj pogled na vas, majhno število src, ki ste med 

mlajšimi, poklicanimi v tem času, da sledijo moji poti. 

17 Beseda Luči, ki vam jo dajem, je duhovni kruh, s katerim vas hranim v tretjem obdobju. Vsi moji 

otroci v svojih prepričanjih vere hrepenijo po tem. 

Hrana ─ nekatera v svoji zunanji obliki, druga v svojem pomenu. Vse sprejemam z ljubeznijo in vsem 

podeljujem svojo milost. 

18 Pri Gospodovi večerji sem svojim apostolom rekel: "Vzemite kruh, to je moje telo. Vzemite vino, 

ki je moja kri, in po mojem odhodu se spomnite tega navodila." 

19 Zdaj vam pravim: Vzemite mojo besedo, ki je večno življenje, in ohranite njen pomen. Spomnite 

se je po letu 1950, ko je ne boste več slišali, in se z njo hranite. Kakor so moji učenci znali z mojim 

naukom urediti svoje življenje in ga ponižno širiti, tako morate biti tudi vi, da boste ta kruh duše prinašali 

vsem, ki so lačni. Zapisano je namreč, da moja beseda ne bo minila in se bo slišala po vsem človeštvu. 

20 Rekel sem vam: Poslušajte mojo besedo in v njenem bistvu boste našli kruh Božje milosti. Rekel 

sem vam: Želite si Očetovo ljubezen, kajti vse, kar je potrebno za vaše življenje na zemlji, vam bo dano 

poleg nje. 

21 Za to seme boste morali odgovarjati meni, saj sem vam ga vedno zaupal. Kdo lahko zase reče, da 

je izpolnil svojo nalogo in da je brez vsake napake? 

22 Izvajati dobrodelnost je najvišja naloga vaše usode. Širite jo v delih, besedah in celo mislih, kajti 

misel, poslana z ljubeznijo, prinaša tolažbo sočloveku. 

23 Želim, da se naučite odpuščati. Vabim vas, da vzamete moj križ ljubezni in mi sledite. Slišim in 

sprejmem tistega, ki mi notranje reče: "Gospod, hodil bom po tvojih stopinjah." 

24 Hkrati pa vas sprašujem: Kdo bo tisti, ki me bo v tem tretjem času izdal? Preučite se in odgovorili 

mi boste, ko bo napočil čas. 

25 Kdor ne spoštuje mojega zakona, kdor me zanika, kdor na kakršen koli način oskruni ali 

omadežuje moje delo, bo tisti, ki me prepusti množicam in ki s svojimi deli vzklika: "Križaj ga!" Zaradi 

njegovega ravnanja se bodo ljudje spraševali: "Ali so to Učiteljevi učenci? 

Ali so to tisti, ki so slišali njegovo besedo?" 

26 Ljubite ljudi, ne razkrivajte svojih dobrih del, to bo dovolj, da postanete apostoli tretjega veka. 

27 Danes sem pred svetom, prisoten med ljudmi, in jim govorim: Česa me obtožujete? Govoril sem 

resnico, svetoval sem dobro, izpolnil sem svojo obljubo, da se bom vrnil. Ne zanikam tega, kar sem vam 

povedal v drugem delu, ker sem vzor resnicoljubnosti. Še naprej nosim težak križ in človek je tisti, ki boli 

moje telo. 

28 Spomnite se, da se je takrat Božji Sin približal ljudem, a ga ti niso razumeli. Toda danes me lahko 

končno razumeš. 

29 Še vedno sem križan, saj sem v podobi vsakega izmed vas razrezan na koščke. Povej mi: ali ne 

morem čutiti tvoje bolečine? Zakaj me torej ne čutite? 

30 Spet bom žrtvovan. Kateri me bodo v tem času križali? Kateri bodo klicali k meni: "Daj, daj se v to! 
31 Moj pogled je pronicljiv in hkrati ljubeč. Ko iz njega priteče solza, ne pade na tla, ampak prodre v 

vaše duše. Vedno bom z vami. Svet me še vedno potrebuje. 

32 Prišel bo čas, ko bo med vami čutiti bratstvo, ko boste vstopili v svetišče mojih misli. 

33 Od kod prihajam in kam grem, trenutno ne morete vedeti. Toda prišel bo dan, ko boste vstopili v 

mojo navzočnost in me prepoznali po tej besedi. Takrat boste videli Zmagovalca smrti, ki vam je s svojo 

žrtvijo podaril večno življenje. Kajti jaz sem vstajenje in življenje, jaz sem tolažba, ki išče vsako trpečo 

dušo, da bi ji dal mir. 
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34 Ta luč, ki vam jo zdaj svetim, naj bo mir in morala v prihodnjih generacijah. 

35 Resnično, še enkrat vam povem, trpim v vseh, ki trpijo. Lakota in žeja ljudi po ljubezni je tudi 

lakota in žeja mojega Duha. V njih trpim in v njih sem preboden. Moja Ljubezen pa vam pravi: Učenci, 

bodite stanovitni, kajti hinavci, farizeji in pogani se vam bodo približali in vas vprašali, ali ste me priznali 

in ali me ljubite. Teh vprašanj se boste ustrašili, in če ste šibki, boste rekli kot tisti apostol: "Tega Galilejca 

nisem nikoli poznal." 

36 Ne pozabite, da vaša nagrada ni na tem svetu. Če bi bili zaradi mene ranjeni, ne obupajte. 

Odpuščajte in ljubite, bodite moji učenci. 

37 Ne delajte znamenja križa navzven, ker jaz sam v vas visim na križu. 

38 V vesti vseh, ki praznujejo moj božanski pasijon s poganskimi in posvetnimi praznovanji, se bom 

razžalostil in povzročil, da bodo začutili kesanje, da bo njihovo srce utripalo in jokalo. Sprejel bom njihovo 

kesanje, saj nikoli ne bo prepozno, da bi jim odprl oči za resnico. 

39 Očistite se greha in se ljubite med seboj, da boste Jezusovo telo sneli s križa in da bo vaše srce 

njegova pogrebna rjuha. 

40 Spoznajte izpolnitev moje obljube: "tempelj" je bil porušen, jaz pa sem ga v treh dneh ponovno 

zgradil. Duhovno svetišče, v katerem prebiva Gospod, je zdaj zgrajeno. 

41 Prišel sem do pobožne ženske, in ko sem jo videl jokati, sem jo vprašal: "Zakaj jokaš?" In 

odgovorila je kot v tistih dneh: "Jokam, ker je Mojster izginil. Iskal sem njegovo telo, a ga ni." Nato sem ji 

rekel: "Poglej navzgor in vedi, da je Mojster s teboj." 

42 "Pojdite in povejte svojim bratom in sestram, naj se zberejo, ker jih bo Gospod presenetil in da 

bom tistemu, ki me zaradi svoje vere čuti, pokazal večno življenje." 

43 Preljubi učenci, zdaj me gledate s pogledom svoje vere, saj sem dobil obliko v bistvu te Besede, v 

navdihu človeka. Odkrivam pa tudi tistega Tomaža, ki je dal svoje prste v moje rane, da bi lahko verjel. 

Danes se ne morete dotakniti mojega telesa, ker sem nedotakljiv. To ni več čas, ko se me lahko 

dotaknete. 

44 K vam sem prišel v duhu in prišel bo čas, ko boste moje učenje sprejeli s srcem in duhom. Jaz, 

zmagovalec materije, skušnjave in smrti, sem prodrl v jame teme in prinesel svetlobo v duše tistih, ki so 

živeli na tem svetu in prešli v drugo življenje. Vklenjeni v verige kesanja in samoobtoževanja sem jim 

omogočil, da so videli luč moje slave, in jih osvobodil. Čeprav prebivam v svetlobi, se spuščam tudi v 

brezna, kjer se duše očiščujejo, saj sem vstajenje za vse. 

45 Bodite zveste priče teh manifestacij. Začutite jih in se jih z vdanostjo spominjajte, da boste 

njihova semena posadili v rodovitno zemljo. 

46 Resnično, povem vam: ta rod ne bo minil, ne da bi bil moj nauk razglašen. 

47 Zlorabili vas bodo in vas grajali, toda jaz vam pravim: Ne bojte se posmeha, niti smrti telesa. Nihče 

vas ne bo mogel ubiti, ker sem jaz z vami. 

Po tem soočenju bo svet spoznal duhovno radost občestva z Očetom. Mir bo prišel med narode, ker 

bodo zaradi spremenjenega srca sledili mojim navodilom. Bodite zvesti učenci, ne pozabite, da sem vam 

dal dovolj časa in priložnosti, da spoznate svet. Kaj lahko pričakujete od njega? 

48 Če ste šibki v materialnem smislu, ste močni v duhu. Razumeli ste pomen človeškega življenja, 

zdaj pa poskušate razumeti pomen duhovnega življenja. Kdo med vami ni v sebi občutil darov, ki sem mu 

jih dal? Verjemite vame, da boste lahko prodrli v nevidno in se okrepili, saj se morate še vedno boriti 

sami s seboj. 

49 Vzdignil sem vas v novo življenje, saj ste bili mrtvi. Odprl sem ti svojo slavo, tvojo dušo sem okrasil 

z lučjo svoje besede. Ohranite to milost in začutite, da k vam prihaja pravo življenje. 

50 Zdaj odpuščajte in ljubite tiste, ki so vas morda užalili, in mislite, da to ni bila žalitev vas, ampak 

mene, ki sem v vsakem od svojih otrok. Če odpuščam vsem, zakaj potem ne morete odpustiti vi? Zaradi 

sebičnosti in nečimrnosti mesa! Toda kam gre vaše telo? Tam se zlije z elementi, iz katerih je nastala, 
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medtem ko bo duša preživela in odgovarjala za vsa svoja dejanja, ki jih je storila s svojo telesno lupino, 

medtem ko jo neskončna svetloba Stvarnika pričakuje, da se združi z otrokom v objemu ljubezni. 

51 Kdo si ne bi želel biti vreden te nagrade v tistem trenutku? 

52 učenci, želim, da v tem času občutite veselje, ki so ga doživeli tisti, ki so me videli vzpenjati se v 

nebesa. Moje prikazovanje pred učenci je bilo izpolnitev obljube, ki sem jim jo dal dan pred žrtveno 

smrtjo. 

Takrat sem jih poučil o življenju duše in o tem, kaj pomeni telesna smrt. Ker tega niso razumeli, sem 

jim moral sporočiti, da se bom vrnil kot duhovno bitje in potrdil vse, kar sem jim povedal. Potem, ko sem 

bil med učenci ─ že kot Duhovno bitje ─ in je eden od njih položil prste v moje sveže rane, sem jim rekel: 

"Vedno bom z vami in prišel bom kot luč Svetega Duha." 

Ko so ti nameravali nasloniti glavo na Gospodove prsi, je Jezusova podoba izginila, saj je bil dokaz, ki sem 

jim ga dal o svoji resnici, zadosten. Obljubil sem, da se bom vrnil k ljudem "na oblaku", in tudi ti učenci so 

bili priča izpolnitvi moje besede iz svojega duhovnega doma, vi pa ste videli, kako se je ta obljuba 

uresničila v vašem svetu. To je vstajenje, ki sem vam ga razodel v tem času. 

53 Zapuščam vam svoj mir. Upoštevajte moj nauk in naj vas vodi, da se ne boste izgubili v temnih 

sencah. Po letu 1950 boste vstopili v svetišče mojega božanskega navdiha, da boste lahko začeli 

poučevati to veselo novico, kot so to počeli vaši bratje, moji apostoli, v drugi dobi. Videli boste, da se bo 

razcvetel moj čisti nauk, osvobojen obredov, tradicij in nečimrnosti. Ne želim si namreč materialnih 

cerkva, ampak srce svojih otrok, da bi ga spremenil v pravo svetišče, v katerem prebiva Jehovova 

ljubezen. 

54 Kaj mi danes prinašate? Zakaj jokaš, ko sem ti dal svoj mir in ti dal čutiti svojo ljubezen in 

nežnost? ─ Na moje vprašanje molčite. Napolnil sem vas z milostjo, vendar menite, da je ne znate 

uporabljati. Zato je v vaših srcih bolečina. Kaj pa je tisto, kar vas ovira pri izpolnjevanju vašega 

poslanstva? 

Svet, v katerem živite, je preizkusni kamen, in bolj ko se boste očistili, bolj svobodni se boste počutili. 

Dolgovi iz preteklosti ne bodo več bremenili vaše duše in lahko se boste duhovno razvijali navzgor. 

Ne bojte se revščine. Ko vas svet oropa vaših dobrin, ko zahteva vaše imetje, se mu odpovejte in 

ničesar ne boste izgubili. Bojte se tistega, ki vas želi oropati miru ─ tistega, ki poskuša ugasniti vašo vero. 

Kajti te dobrine niso le vaš zaklad, ampak pripadajo tudi tistim, ki so vam zaupani. To je sredstvo, s 

katerim bom dal odrešenje tebi in tistim, ki sem jih zaupal v tvojo oskrbo. 

55 K meni prihaja priprošnja Marije, ljubeče in nesebične Matere, in pastir Elija mi polaga ljudi na 

srce. Božanska nežnost, Pastir in vaši angeli varuhi nenehno prosijo za vas. Toda jaz, Oče, poznam in 

čutim vašo bolečino in moje usmiljenje je z vami. Postanite celi, ljudje, in rešite človeštvo. Pokazal sem 

vam pot, in če želite mir, bodite ljudje dobre volje, odpravite sebičnost in darujte, kar je v vašem srcu. 

Danes se ne ljubite v duhu, toda prišel bo čas, ko boste v vsakem sočloveku videli utelešenje mene, 

podobo moje božanskosti, in ta ljubezen bo razpršila bolečino. 

56 Razumite, da mi vsi pripadate. Cena vašega odrešenja je zgled, zaznamovan z mojo krvjo, moja 

žrtvena smrt ljubezni, in nujno je, da se zavedate, da sem prišel zaradi vaše duše, da bi jo pripeljal do vrat 

"obljubljene dežele". 

Moja beseda vas ne bo zapustila pred določenim časom in potem, ko se boste opremili, se bo po vas 

in po mojih poslancih v različnih narodih razširila dobra novica. Mojo besedo bodo raziskovali in jo 

sčasoma preučevali ter razumeli. Okoli leta 2000 se bodo začele kazati duhovne sposobnosti človeštva, ki 

bodo pričale o moji besedi. 

57 Pripravite se in v kratkem času boste spoznali svoje duhovne darove. Vsi imate dediščino od 

trenutka svojega nastanka. Zato ste lahko vsi dejavni in postanete moji "delavci". 

58 Polja so pripravljena in čakajo na seme in oskrbo. Ne zamujajte, začnite izpolnjevati svoje 

poslanstvo. Čas je ugoden, vaša molitev in delovanje v zakonu pa bosta vaše duše napolnila z mirom. 

59 Le nekaj trenutkov je minilo, odkar ste se v svojem duhu spomnili ure, ko ste videli križanega 

Božjega Sina. 
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60 Prišel sem vam povedati, da je bil kratek čas, ki je minil od takrat, koristen za človeštvo. Prišel sem 

pričevati o svoji ljubezni in vam bom zelo blizu, da bi se razodel vsakemu duhu, vsakemu srcu in vsemu 

mesu, kajti to je doba luči, čas Svetega Duha. 

61 Vzemite moje nauke kot merilo in jih izvajajte v praksi. Vendar ne mislite, da to za vas pomeni 

žrtev. Če bi bila, bi to pomenilo, da se vaša duša ni pripravila in zato ne doživlja sreče. 

62 Če želite slediti Jezusu, morate trpeti. Toda na dnu te bolečine bo sreča trpljenja zaradi bližnjega. 

Zdaj vaša žrtev ne bo krvava, saj so se časi spremenili in človeštvo se je razvilo, ampak bo ljubezenska. 

63 Vaša duša za seboj naporno vleče verigo, ki so jo ustvarila življenja, ki sem vam jih dal kot 

priložnost za vašo popolnost in jih niste izkoristili. Vsak obstoj je člen v verigi. Če pa boste svoje življenje 

vodili v skladu z mojimi nauki, če boste spoštovali Zakon, ne boste več prišli na ta svet, da bi trpeli. 

64 Če boste pustili, da čas mine, ne da bi preučevali mojo besedo, vas bom jaz, ki sem čas, presenetil. 

Učite se, da boste lahko zasedli svoje mesto v mojem delu. 

65 Želim, da se končajo nerazumevanje in različna mnenja o moji božanskosti. Razumite, da ste vsi 

izšli iz enega Boga. 

66 Še naprej vam bom kazal edino pot, ki vodi v moje naročje. Široka je, hrapava, na njej je sled krvi. 

Toda na koncu življenjske poti boste našli cvetove s čudovitim vonjem in sadeže dobrega okusa. 

67 Nekateri žalujete za časom, ko ste bili srečni in mirni. Pravim vam: ne vzdihujte. Na novo sem vam 

prinesel srečo in mir, ti darovi milosti pa trajajo večno. 

68 Ko vam rečem: "Prosite in vam bo dano", me prosite za zemeljske stvari. Toda resnično ─ kako 

malo me prosite! Prosite me predvsem za vse, kar je v dobro vaše duše. Ne zbirajte zakladov na zemlji, 

ker so tu tatovi! Zbirajte zaklade v Očetovem kraljestvu, kajti tam bo vaše bogastvo varno in bo služilo 

sreči in miru vaše duše. 

69 Zakladi zemlje so bogastvo, moč in nazivi lažne veličine. Zakladi duha so dobra dela. 

70 Ne zanikam znanja in znanosti, ki so ju dosegli ljudje. Nasprotno, razsvetljujem njihovo 

sposobnost spoznavanja, tako da imajo njihova dela plemenit in visok cilj. Takrat bodo zagotovo dosegli 

pravo veličino. 

71 V drugi dobi sem svetu pokazal, kaj lahko človek stori z vero. Mrtvega sem obudil, slepemu sem 

dal vid, gobavca sem očistil, hromega sem spravil hoditi. 

72 Blagoslavljam človeško znanost, ki je ozdravila in rešila smrti tistega, ki je bil na robu groba. 

73 Zdaj sem prišel, da vam še enkrat pokažem svojo modrost, ki je nad vsemi znanostmi, in vam 

povem: Svet bo spoznal Tolažnika tretjega veka. A čeprav veste, da sem spet med ljudmi, me še vedno 

čakajo, čeprav je moj odhod že blizu. 

74 V svoji Besedi druge dobe vam sporočam, da bom ponovno prišel k vam in da se bodo z menoj 

spustile moje duhovne vojske. Toda človeštvo ni pravilno razumelo in razlagalo pomena moje besede. 

Zato me vsaka verska skupnost pričakuje v svoji sredi, zato pričakujejo, da me bodo videli s svojimi 

smrtnimi očmi; toda tisti, ki me zdaj tako pričakujejo, so isti, ki so nekoč zanikali, da je Jezus Mesija, in ga 

imeli za sanjača. 

75 Dokler verjamete, bo vaša pot osvetljena. 

76 V tem času sem prišel, da bi zgradil svoj tempelj. V treh dneh bom obnovil tempelj tvojega srca, ki 

si ga uničil. 

77 Vsi ohranite svoj oklep in tako se mi pokažete. Kadarkoli ste odprli svoje srce, da bi sprejeli mojo 

besedo, ste začutili mir. Kdo med vami, ki me je iskal z ljubeznijo, se ni pogovarjal z menoj? Toda če ste 

dosegli to milost, zakaj je ne učite svojih soljudi? Če najdete življenje v dejavnosti ljubezni, ljubite 

nesebično. Če vas izpolnjevanje dolžnosti napolnjuje z zdravjem, neutrudno delajte. 

78 Hočem, da te najdem vrednega zame. Želim, da bi v vaših domovih vladal mir in da bi vsak od vas 

gojil in spodbujal dobroto, da bi lahko živeli z menoj in postali eno s svojimi brati in sestrami. 

(Prilika) 
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79 Nekoč je bil skromen učitelj, ki je poučeval svoje učence. Med njimi so bila srca, polna vere, ki so 

se nestrpno odpravljala na pot, da bi izpolnila svoje poslanstvo. Kmalu po tem, ko so prejeli Učiteljeve 

nauke, so ga vprašali: "Ti, ki si moder in učiš o čisti ljubezni in osvoboditvi duše, nam povej: kdaj bomo 

lahko šli učit, kar smo se naučili v imenu našega Očeta? 

Učitelj pa je odgovoril: "O učenci, vi že hočete posredovati moj nauk? Ste se že nasitili z njo? Se ne 

bojite nevarnosti, se ne bojite nejevere? 

ni izklopljen? Si že dovolj močan?" 

Toda eden od učencev vztraja: "Dali ste nam protistrup, počutimo se močne in želimo vaš nauk 

uresničiti." 

Učitelj, poln nežnosti in dobrote, blagoslovi svoje učence, jim da oblast in jih izpusti. Tako se učenec 

odpravi na pot, deluje na srca in jim daje ta veliki nauk. 

Mnogi ga iščejo, in ko slišijo njegovo besedo, se spreobrnejo k njegovemu nauku in mu sledijo. Ko pa 

je opremil nove učence, "delavec" reče množici, ki mu je sledila: "Pokazati se morate pred tistim, ki mi je 

naročil, naj prejmem zadnjo lekcijo. Kajti ta mojster je pred odhodom in vas želi zapustiti polne svoje 

modrosti. Mi boš sledil?" 

80 V veliki množici so šli k temu Učitelju in presenečeno ugotovili, da je to Učitelj Učiteljev, 

neskončni Bog, Stvarnik vseh ustvarjenih stvari. Nato so pokleknili, začutili globoko kesanje, njihove duše 

so se združile z njim in po srcih učencev je zavel mir. 

(konec prilike) 

81 Danes vam pravim, svojim učencem: prišel bo trenutek, ko me boste zagledali v vsej moji slavi. 

Takrat bodo zemlja in njeni prebivalci očiščeni, vrnili se bodo krepost in lepota duše. Bolečina bo izginila 

in vse bo blaženost, za vas bo neskončen "dan" brez konca. Ali ne želite videti teh čudes? Ali ne želite, da 

bi vaši otroci komunicirali z mojim Duhom in ustvarili svet miru, prost greha? 

82 Dal sem vam darove Duha, da boste lahko uporabljali moj nauk. Bodite vztrajni v dobrem. Če je 

vaša odločnost velika, boste premagali na videz nepremagljivo in svet, ki v tem času ni verjel v moj 

prihod, me bo vzljubil in bo odrešen. 

83 Ljudje, veselili se boste, ko boste videli, da so moje manifestacije vsak dan bolj duhovne. Pridite k 

meni iz ljubezni, ne iz strahu. 

84 Bodite močni, saj prihajajo preizkušnje, ki jih morate z zaupanjem premagati. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 182 
1 Molite bolj za človeštvo kot za sebe. To je kot brodolomec sredi morja teme in stisk, ki v svoji 

zmedi ne odkrije "svetilnika", ki ga mora razsvetliti, da bi se rešil. 

2 Vsakdo, ki veruje vame in uboga moje zapovedi, je v rešilni skrinji, ne glede na to, kje je, v 

"duhovni dolini" ali na tem svetu. Kdor ljubi duhovno in resnično, je z menoj. Vsako človeško bitje ima v 

sebi sredstva, s katerimi se lahko reši, in to so: luč vesti in intuitivno spoznanje dobrega, ki živi v duši. To 

so lastnosti, ki sem vam jih podelil. 

3 Molitev je tolažba in opora srcu v urah preizkušnje. Če želite biti močni, se morate združiti v 

mojem zakonu. Tudi če ste na različnih poteh ─ če boste duhovno sledili mojemu učenju ─ se boste 

sčasoma vzljubili in razumeli. 

4 Vsi, ki so slišali mojo besedo, je ne verjamejo in vsi, ki trdijo, da me ljubijo, me ne ljubijo zares. Če 

se želite imenovati moji učenci, morate ubogati moj zakon in slediti moji poti. 

5 Moja ljubezen je enaka za vse. Ali niste videli, da nikomur nisem odrekel svetlobe, toplote in 

kruha? Tudi če so preizkušnje duše težke ─ Moja zaščita vas ne bo nikoli zapustila. 

6 Ali me želite videti v telesni obliki, da bi verjeli vame in me čutili blizu? Potem se potopite v bistvo 

in življenje tega sveta, ki ga naseljujete, in videli boste, kako se razkrivam v vseh bitjih, ki mu pripadajo. 

7 Vsem sem dal vsakdanji kruh. Vendar vidim, da so nekateri siti, drugi pa lačni, ker ne delite sadov 

svojega dela ali svojega doma z drugimi. 

8 Postavil sem vas na začetek vašega razvoja, da bi lahko vsi prišli k meni. Moja ljubezen, ki jo 

prejemate v teh manifestacijah, je namenjena vsem mojim otrokom. Pridite k meni, iščite me s svojo 

pripravljeno dušo in jaz bom z vami. Vsi lahko čutite mojo navzočnost in se hranite z menoj. 

9 Velika duhovna dela dosežemo s ponižnostjo, pozornostjo do čistosti duše in besedo luči, ki 

prihaja iz vaših ust. Toda ne govorite o svojih delih, govorite o Božjem delu in pustite, da vas sodim in 

nagradim vaša prizadevanja. 

10 Ne pozabite moliti za mir na svetu, saj mu grozi veliko zlo. Vendar si ne drznite posegati v moje 

visoke nasvete. Dovolite mi, da z modrostjo izruvam slaba drevesa za korenine in strogo prizadenem 

institucije. 

11 Morali bi moliti in vsaj pomagati čim več ljudem. Ta čas je blizu in opozarjam vas, da boste živeli 

budno in dočakali izpolnitev teh prerokb. 

12 Ko boste razumeli mojo besedo, boste vsi kot ena čreda in jaz, vaš Bog, vas bom kot pastir vodil k 

izviru večnega življenja, kjer ne boste več žejni. 

13 Mojster je med vami in moja želja je, da vas do pravega trenutka pustim pripravljene. 

14 Učim vas v tem trenutku, ko svet navidezno miruje. 

15 Človek se je prepustil materializmu in le za trenutek pomisli na zgled, ki mu ga je zapustil Božji Sin, 

da bi se takoj vrnil k boju za življenje v svojem svetu in k tistemu, kar zadeva zgolj materialno življenje. Ni 

pripravljen na spiritualizacijo. 

16 Človek se vsako leto spominja Jezusovega trpljenja na določene datume. 

se spomni, in šele potem lahko premakne svoje srce. 

17 Toda vi, ki ste slišali mojo besedo, razumete, da ni določenih ur ali dni, da bi se spominjali ali 

sledili naukom, ki vam jih daje Božanski Učitelj. Končno ste razumeli, da lahko vsak trenutek delate za 

dobro bližnjega, navdihnjeni s tem zgledom božje ljubezni in usmiljenja. 

18 Želim, da to lekcijo, ki se je trenutno učite, posredujete svojim bližnjim. Potrebno je le, da je vaše 

srce pripravljeno sejati. Prvi pridelek vas bo napolnil z veseljem in željo, da bi nadaljevali z dnevnim 

delom. 

19 Ko bo moja beseda dosegla vse moje otroke, bo kot žarek svetlobe za osuple znanstvenike, ki jim 

bo razsvetlil um. Ko bodo odkrili zavezništvo med Bogom in človekom, odnos med človeško znanostjo in 

skrivnostjo stvarstva, bodo naredili korak naprej, ki bo koristil prihodnjim generacijam, saj bo takrat vse 

potekalo v popolni harmoniji. Ljudje in dogodki se bodo nato brez premora razvijali v smeri popolnosti. 
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20 V tem stoletju je človeška znanost dosegla velik razvoj, zato so ga poimenovali stoletje svetlobe, 

ne da bi razumeli, da se je ta čas izkazal tudi kot čas svetlobe za dušo. Ne vedo, da se Sveti Duh trenutno 

razodeva in razsvetljuje vse ljudi v skladu s prerokbami. 

21 V velikih človeških delih sta prisotna vpliv in delo visokih duhovnih bitij, ki neprestano delujejo na 

organe uma in jih izžarevajo ter svojim utelešenim bratom predstavljajo ali razkrivajo neznano. 

22 Zato bom učenjakom in znanstvenikom vedno govoril: Ne smete se hvaliti s tem, kar razumete, 

niti s tem, kar počnete, saj ni vse vaše delo. 

Kako pogosto služite tistim duhovom, o katerih vam govorim le kot o orodju! Ali niste bili pogosto 

presenečeni nad dosežki svojih odkritij? Ali si niste pogosto notranje priznali, da ne zmorete in niste 

sposobni opraviti tistega, kar ste že opravili? Tu imate odgovor. Zakaj se s tem hvalite? Razumite, da vaše 

delo vodijo višja bitja. Nikoli ne poskušajte spremeniti njihovih navdihov, saj so vedno usmerjeni k 

dobremu. 

23 Moj nauk je neomejen in globok; v njem je bistvo, iz katerega se napajajo vse religije. V svojem 

učenju vas delam brate in sestre vseh, ne glede na veroizpovedi. Nikoli se ne zapirajte v celico, da bi 

molili, saj bi bilo to, kot da se ločite od človeštva in kot da bežite pred skušnjavami, ker se bojite padca. 

Jezus vas je naučil, da se soočite z vsako bitko. Jezus je vedel, da je resnica in da se kot svetloba ne more 

skriti. Že takrat sem vas učil, kako slediti moji poti. 

24 Obsojali so me, obrekovali so me, vendar v meni nikoli ni bilo mogoče najti nobene 

pomanjkljivosti. 

Ker je narava popolna kot delo, ki ti je bilo zaupano ─ kdo bi lahko odkril napako ali pomanjkljivost v 

tem delu, ki sem ga ustvaril jaz? Kdo bi to lahko počel tako kot ona? 

25 Kadarkoli ne razumete moje besede, se dvignite v molitvi, preden padete v zmoto. Kajti kako 

lahko mislite, da vam podajam misel, ki ne vsebuje razuma ali resnice? Dvignite se, da bodo vaše misli 

dosegle božanski sij. 

26 Oznanjali boste moj nauk, ne da bi mu dodajali svoje zamisli, saj ne boste mogli nikogar prevarati. 

Resnica bo prej ali slej premagala laž. 

27 Če ste iskreni do sebe, boste spoznali resnico, saj jo boste odkrili v sebi in v svojih soljudeh, če jih 

ljubite, če je vaš pogled srčen, če vaše besede in dejanja zaznamuje dobrodelnost. Vere ne obravnavajte 

kot nekaj preprostega, z neutemeljenim prepričanjem, da se bo čudež uresničil s silo. Ne pozabite, da 

morate dokazati, da ste vredni takšnih ugodnosti. 

28 Prepričano zaupanje v mojo besedo in moč vaše molitve vas bosta pripravila, da pridobite vero in 

opravite velika dela. 

29 Dajem vam luč in razlago skrivnosti, v kateri so stoletja ostale številne prerokbe. 

30 Prosite za svetlobo in dana vam bo. Hočem, da je med tvojim in mojim duhom občestvo. 

31 Ta milost, ki jo izžarevam z vsako svojo besedo, vas bo potolažila, ko se ne bom več razodeval s 

človeško sposobnostjo razuma. S to milostjo boste postali gospodarji med svojimi bližnjimi, saj boste znali 

izpolnjevati moj zakon. 

32 Nič vas ne bo zmedlo, ne ideologi ne doktrine vas ne bodo zapeljali na kriva pota, ker bo vse, kar 

ste se naučili od mene, z ognjem vtisnjeno v vašo dušo. 

33 V vseh veroizpovedih sta človeku predstavljeni dve poti: ena ─ dan počitka za dušo in druga ─ 

večna kazen. Bolj ko si človek prizadeva spoznati resničnost, bolj se srečuje s skrivnostmi, v katere se 

zapleta njegov um. 

34 Vi, preprosti učenci, ki niste poznali znanosti, pa ste po drugi strani prejeli moj navdih in modro 

besedo, s katero se je raztrgala tančica skrivnosti, in spoznali ste, da vas po tem življenju, po bitki, 

spopadih in očiščenju čakata mir in spokojnost, po katerih hrepenite. 

35 Vi, ki to resničnost že poznate, jo boste znali razkriti tistim, ki je ne poznajo. 

36 Ti boš prerok, ki bo oznanjal mojo voljo. 
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Takrat bodo ljudje okoli tebe lahko videli, da si govoril resnično, saj bodo videli, da se je uresničilo, kar so 

napovedala tvoja usta. 

37 Mir ni v narodih. Na videz vlada v glavah ljudi mirno zaupanje, toda na vzhodu (iz Mehike, torej iz 

Evrope) grozi vojna. Pravzaprav bo izbruhnila vojna in svet se bo znašel v mračnem položaju. To se bo 

zgodilo "kmalu". 

38 Moje naravne sile se bodo sprostile in opustošile celotna območja. Znanstveniki bodo odkrili nov 

planet, vaš svet pa bo osvetlil "zvezdni dež". Toda to ne bo povzročilo nobene katastrofe za človeštvo, 

temveč bo ljudem le naznanilo prihod novega časa. 

39 Te prerokbe vam sporočam, da vas ne bi presenetile, ko se bodo uresničile. 

40 Prav tako moraš biti usklajen z mojimi naravnimi silami, saj so tudi one moji služabniki in orodje 

moje pravičnosti. Na svetu se bodo zgodile velike katastrofe, ki bodo zaposlile znanstvenike, ki bodo 

vzrok vsega tega iskali v naravi sami. Znanstvenik je tisti, ki išče svoj obstoj v celicah in s tem zgreši 

bistveno, to je področje duha, prvega in edinega vira, iz katerega izhaja vse, kar obstaja. 

41 Veliko vam bom razkril, ko boste še na tem svetu. Ko pa zaprete svoje fizične oči za to življenje in 

odprete oči duha, da bi opazovali neskončnost, boste spoznali, da je v življenju duha več jasnosti in 

svetlobe. Volja, inteligenca in razum vas ne bodo zapustili, saj so prirojene sposobnosti duha. 

42 V verskih skupnostih se ljudje zavedajo moči zla in ga poosebljajo v človeški obliki; pripisujejo mu 

moč in mu dajejo različna imena. Ljudje občutijo strah, ko mislijo, da je blizu, ne da bi razumeli, da 

skušnjava korenini v strasteh, slabostih, ki jih v človeku vzbujata tako dobro kot zlo. ─ V tem času v svetu 

prevladuje zlo, ki je ustvarilo silo, moč, ki se kaže v vsem. V duhovnem svetu so legije nepopolnih, 

motenih duš, nagnjenih k zlu in maščevanju, katerih moč se združuje s človeško zlobo in tvori kraljestvo 

zla. 

43 Ta moč se je v drugi dobi dvignila proti Jezusu in mu pokazala svoje kraljestvo. Moje telo, 

občutljivo na vse, je bilo v skušnjavi, toda moja duhovna moč je skušnjavo premagala. Kajti moral sem biti 

zmagovalec sveta, mesa, skušnjave in smrti. Kajti jaz sem bil Mojster, ki je prišel med ljudi, da bi jim dal 

zgled moči. 

44 Potem ko je Jezus na križu zadihal, je vstal med mrtve, se spustil v brezna teme, v katerih 

prebivajo zmedene duše, da bi jih popeljal v svetlobo, in se nato v duhu vrnil k apostolom, da bi jim 

pokazal višje življenje duha. 

45 V tem času sem vam rekel: Ne držite se ideje, ki obstaja med človeštvom o peklu; kajti na tem 

svetu ni drugega pekla kot življenje, ki ste ga ustvarili s svojimi vojnami in sovražnostmi, in na onem svetu 

ni drugega ognja kot kesanje duše, ko ji vest pokaže njene prestopke. 

46 Moje učenje bo nagovorilo teologa, filozofa, znanstvenika in odkrili bodo, da je moje delo 

neizčrpen vir razodetja. 

47 S prenovo bo človek izbrisal svoj pekel in ko bo njegova duša vstopila v onstranstvo, bo našla le 

svetlobo, harmonijo in milost. Kajti v življenjskem svetu duše ne more biti tega, kar je ustvarilo le 

človeško vraževerje. 

48 Pripravite se, umirite svoje misli, saj zdaj prejemate svetlobo, ki vam jo pošiljam. Naredite svoje 

srce dovzetno in mi ne govorite samo z ustnicami, da me ljubite. Resnično me ljubite, saj želim, da živite v 

harmoniji z menoj. Poskrbite, da bo lastnost, ki jo nosite v svoji duši in ste jo omadeževali, spet zasijala. 

Želim, da bi čutili, da ste lastniki mojih večnih darov in da pričujete zame. 

49 Neskončno potrpežljiv sem bil s teboj, čakal sem na tvoje priznanje, a ti mi še vedno govoriš, naj 

te ne moti pri spanju, da nočeš živeti v resničnosti. Toda zapisano je, da bom spet prišel, da dvignem 

svoje izbrano ljudstvo in mu dam orožje za boj proti temi. Kako to, da ne upoštevate svetlobe, čeprav ste 

namenjeni, da jo prinesete človeštvu? Kmalu se boste spremenili v vojake miru, resnice in ljubezni. 

Preizkušnje, ki vam jih pošiljam, gladijo vaša srca in jih usmerjajo na pravo pot. Kmalu boste prevzeli svoje 

breme in se lotili "dela dneva". Drugi se bodo podali na pot izpolnitve, ko bodo v duhu in bodo živeli na 

drugih ravneh življenja. 
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50 Nočem videti med vami učenca, ki bi izdal svojega Učitelja, ki bi svoje darove zamenjal za lažno 

bogastvo; kajti takrat se bodo moje rane spet odprle in tekle bodo vode usmiljenja in krvi, da bi oprale 

madež ljubljenega učenca. 

51 Bodite blagoslovljeni vi, ki ste na moj klic prišli sem. Prejeli boste velike dokaze ljubezni in se 

okrepili za čas boja, ki se bliža. Vaše trpljenje se bo olajšalo in imeli boste duševni mir. 

52 Ko me prosite za naročila, preiščite knjigo, ki vam jo dam, in v vsaki besedi boste našli naročilo, 

nespremenljiv zakon, ki vašemu duhu govori o svetu, ki ga mora osvojiti. Ko boste začutili, da je prišla ura 

za delo, boste s presenečenjem in veseljem videli, kako obsežna so polja, ki sem vam jih zaupal, in kako 

bogato je seme. 

53 Želim, da se to, kar sem vas naučil, v nespremenjeni obliki prenese na tiste, ki v tem času ne bodo 

slišali moje besede. V kreposti svojega življenja boste našli vse, kar je potrebno za vodenje, svetovanje in 

tolažbo ljudi. Pričakujem, da bom v tem času iz človeškega srca prejel razumevanje, žetev, ki je nisem 

prejel v preteklih časih, da bi vam pomagal pri vzponu na visoko goro, kjer sem jaz in pričakujem vse 

svoje otroke. 

54 Človeštvo: Kaj ste storili s semenom, ki sem vam ga prinesel v drugi dobi kot darilo ljubezni? 

Imenujete se kristjani, a v resnici niste, saj med ljudmi ne najdem ne ljubezni ne usmiljenja ne 

pravičnosti. Ne da bi se tega zavedali, ljubite drugega Boga in ste ustvarili drug svet. Tam imate svoje 

vplive, ambicije, premoženje, ideale in bogastvo; zunaj vsega tega ni ničesar za vas. Kje je vaša vera? Kje 

je dejansko sledenje mojim naukom? Imate jih le v mislih, kot še eno od svojih teorij. Koliko od vas misli, 

da je to, kar vam govorim, pretiravanje, in koliko od tistih, ki bodo jutri spoznali te besede, bo moralo biti 

ogorčenih. 

Resnično, povem vam: Elija vam bo v tem tretjem času dokazal, da častite lažnega Boga, čeprav 

verjamete, da me ljubite. Ponovno vam pravim: Kakor je v Prvem času presenetil Izraelce, ko so častili 

Baala, in z avtoriteto, ki jo je Bog dal svojemu preroku, postavil na preizkušnjo ljudstvo, ki je padlo v temo 

in je bilo na napačni poti ─ tako bo v tem času Elija z Božjim žarkom prežarčil duše, tako da bodo vaši 

maliki padli na tla. Kateri so vaši idoli? Svet, meso, znanost, verski fanatizem, pokvarjenost, denar. 

55 Ko se bo v vsaki duši dvignila luč, boste razumeli, da svet in znanost ne moreta biti cilj, h 

kateremu stremite, niti najvišja popolnost, ampak sta le sredstvi, ki ju je Bog postavil na vašo pot, da bi se 

korak za korakom približali Njemu, ki je popoln Duh. 

56 Elija je začetnik, prerok, glasnik; jaz sem luč, ki jo bom po Eliji na novo dokazal ljudem, ki mislijo, 

da lahko s svojo znanostjo premaknejo svet in da lahko naredijo vse. Ko pa bo nastopil trenutek 

preizkušnje, ko se bo povsod razširilo opustošenje, bo Elija rekel učenjakom in znanstvenikom: prikličite 

svojo znanost in zaustavite napredovanje sproščenih elementov. Uporabite svojo moč in umiri neurje. Če 

boš to storil, bom priznal tvojo moč in modrost. Vendar vas bom navdihnil z močjo in znanjem, ki je nad 

vašo znanostjo, in to je moč molitve. 

57 Zdaj je čas, ko Elijev kazalec kaže na vas, ljudje, in njegov glas vas kliče, da prek novih učencev 

svetu dokažete resnico molitve in moč spiritualizacije. 

58 Na duhovni način boste preživeli preizkušnje, ki so jih bili deležni starodavni Izraelci. Kajti pomen 

teh lekcij, razlog teh pozivov, ki jih je Gospod naslovil na svoje otroke, še vedno ni dovolj razložen. 

59 Res je, da so se ljudje prepričali o svojih napakah in se pokesali, saj jih je prestrašila božja 

pravičnost. Toda niso dosegli bistva resnice, kjer je svetloba, edina stvar, ki daje duši pravo modrost. 

60 Povedal sem vam, da so v tem času svetlobe vsa božanska razodetja preteklih stoletij pravilno 

razumljena in razložena. Kajti človekova duša je, ko je prehodila ogromno puščavo svojega romanja in 

prehodila neštete poti svojih izkušenj, dosegla zrelost za stik z duhovnim, za stik s svojo vestjo v 

da bi bili v harmoniji in razumeli pravi smisel svojega obstoja. 

61 Človek se bo prebudil iz spanca, da bi vstal in opravil velika dela, za katera je bil namenjen ─ dela, 

ki jih navdihuje duh, narekuje vest in se odražajo v čustvih. 
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62 Ko bo veliko število spiritualistov oblikovalo enotno in močno skupnost, bo njihov korak na zemlji 

pustil sled svetlobe. Za človeštvo bo kot večji brat, ki velikodušno iztegne roko, da bi pomagal vstati 

manjšemu bratu. 

63 Govoril sem vam z ljubeznivimi besedami, da bo vaše srce postalo prijazno in da se bo zmehčala 

grobost vašega značaja. Kajti jutri boste vi tisti, ki boste morali moje delo predstaviti svojim soljudem. 

Toda če želite premakniti nežne strune teh src, morate biti zelo prisrčni in v vseh svojih delih prežeti z 

ljubeznijo in usmiljenjem. 

64 Naučite se komunicirati z menoj iz duha v duh, z molitvijo brez besed ─ molitvijo, ki je misel, ki je 

občutek. Ta vas bo najbolj približala moji božanski navzočnosti. Ne pozabite, da boste morali jutri 

poučevati vse te lekcije, zato je nujno, da moji novi učenci že zdaj prakticirajo, kar jih je naučil moj nauk. 

Če boste učili s svojimi deli in pridigali z dobrimi zgledi, bo človeštvo začutilo vzgib, da bo storilo enako, 

prenehalo častiti gluhe in neživljenjske malike ter končno začelo iskati resničnega, živega in večnega 

Boga, ki prebiva le v duhovnem. 

65 Molitev je rešilni čoln vseh brodolomcev v tem viharnem morju, kajti kdor zna moliti, se 

upravičeno krepi in je poln vere. Počuti se kos vsem preizkušnjam in z zaupanjem pričakuje prihod miru. 

66 Mnoga učenja, ki sem vam jih dal, temeljijo na tem, da vas opozarjajo na nevarnosti, ki vam 

grozijo v času največje zagrenjenosti. Kajti postali boste del mojih vojsk luči in miru, ki so vedno združene 

z mojimi vojskami duhovnih bitij. 

Za vsakega od vas bo obstajala množica nevidnih bitij, ki bodo varuhi in zaščitniki. Naloga obeh bo, da 

se združita za dosego najvišjega cilja: vsesplošnega miru. Že danes vam pravim, da se bo iz te duhovne 

harmonije med vsemi mojimi služabniki rodila moč, ki bo to skupnost naredila nepremagljivo. 

67 Duhovno revni bodo dobili navdih; počasni v govoru in razumevanju bodo imeli na voljo tok 

besed, prežet z resnico in življenjem. 

68 Opozoril sem vas že, da se boste na poti spotaknili. Pravim pa vam tudi, da se jim bo tisti, ki se bo 

pripravil, lahko izognil. Le tisti, ki zdaj, ko jim govorim, spijo, se bodo spotaknili, padli in se nazadnje 

obrnili nazaj, misleč, da so balvani, ki se pojavljajo na njihovi poti, nepremagljivi. 

69 Molitev, meditacija, vedrina in dvigovanje so vrednote, ki bi morale vstopiti v vaše vsakdanje 

življenje kot njegov bistveni del, da se vam nič ne bi zgodilo nepričakovano. 

70 Razumite, zakaj sem vam v vseh preteklih časih vedno znova govoril: "Pazite in molite!" 

71 Zdaj vam ponujam kruh, ki vas bo nahranil. Je brez kvasa, v njem je večno življenje. 

72 Namesto da bi vas v svojih naukih razkrival, želim ozdraviti vaše srce in olajšati vašo dušo. Vabim 

vas, da se dvignete v moj kraj miru in mi tam izpoveste vse svoje grehe. Upošteval bom vašo bolečino in 

vas ne bom strogo obsojal. Če je ta bolečina posledica vašega obžalovanja, ne skrbite. Prišel sem namreč 

poiskati prav tiste med vami, ki med svojimi bližnjimi niso našli ne usmiljenja ne razumevanja. Želim vas 

rešiti, da boste kmalu z menoj. 

73 Usposabljam vaš razum, vaše ustnice, da vam ne bo nerodno govoriti in pričevati o mojem delu. 

Če čutite ljubezen, lahko govorite; če imate vero, lahko v mojem imenu delate velika dela. 

74 Dajem vam bel list, na katerega zapišite svoje življenje, in vest vam bo jasno spregovorila. Po tem 

boste vedeli, kdaj ste spoštovali svojega Očeta in kdaj ga niste poslušali. 

75 Ta dan me sprašujete; a kaj potrebujete, česar vam moja ljubezen ne bi dala? Če pa pijete grenak 

kelih v zadoščenje za svoje prestopke, me ne obtožujte in me ne sprašujte, zakaj vam nisem dal piti keliha 

mleka in medu, saj pripadate izvoljenemu ljudstvu. Od vas je odvisno, ali boste dosegli mir. Podelil sem 

vam svobodno voljo, da lahko izberete pot in se po svojih zaslugah povzdignete k meni. Zakaj si za zgled 

ne vzamete dobrih učencev? Zakaj ne živite življenja patriarhov? Ker me še ne poveličujete s svojimi deli. 

76 Dajte, vedno imate kaj dati. Ne obnašajte se kot bogati skopuhi. Ne odganjajte bolnih in pomoči 

potrebnih, ker se vam zdijo neumni. Ne zaničujte lačnih. Če se znate vživeti v njihovo srce, boste odkrili 

njihovo bolečino in z njimi sočustvovali. 

Z ljubeznijo sem vam dal balzam, ki ozdravi vse trpljenje. Se bojite, da vas bodo kritizirali, ker ste mi 

podobni, ko izvajate usmiljenje? Česa se bojite od tega krivičnega in sebičnega človeštva, ki ne ve ničesar 
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o meni? Pridite in se ravnajte po mojih nespremenljivih zakonih, pijte mojo duhovno esenco in se 

počutite polni duha resnice. 

77 Resnica je moje kraljestvo ljubezni, svetlobe in 

Pravičnost ─ resnica, ki vas uči zakona, ki sem vam ga razodel. Resnica je pot, ki jo je začrtala moja 

ljubezen, da bi končno postali veliki, srečni, popolni in nesmrtni. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 183 
1 Učenci, držite mojo besedo, kajti temu narodu se že približujejo ljudje različnih veroizpovedi, ki 

bodo od vas zahtevali dokaz, da ste prejeli moja navodila. 

2 Trenutno vam odstranjujem trpljenje in bolezen, da bi se lahko naučili tolažiti sebe in izkazovati 

usmiljenje sočloveku na enak način, kot to počnem jaz vam. 

3 Moj nauk bo napolnil z veseljem tiste, ki ga bodo sprejeli pripravljeni. To bo kristalno čista voda za 

žejne ustnice, kruh za lačne, počitek in mir za utrujeno dušo ter spodbuda in luč za vse. 

4 Razsvetljujem to ljudstvo ─ od vladarjev do najbolj nepomembnih, da bodo lahko odprli roke 

skupinam, ki bodo prišle v želji po Učitelju. 

5 Nekateri bodo prišli k meni skrušeni, drugi prestrašeni, saj bo bolečina zajela njihovo notranjost, 

njihova vest pa bo spregovorila in jim povedala, da je za vsako dušo prišla sodba. Za vse pa hranim novo 

priložnost za odrešitev. Duša bo prejela potrditev vseh svojih sposobnosti, in ko se bo prebudila njena 

vera, bo po njej spoznala, zakaj sem še enkrat prišel med ljudi in kako zelo jih imam rad. 

6 S svojimi besedami tega časa ne prihajam, da bi izbrisal, kar sem povedal v Drugem času. Raje vas 

želim spomniti nanj, ker ste ga pozabili, in vam ga razložiti, ker ga ne razumete. Razkrivam vam le tisto, 

česar vam nisem povedal takrat in kar sem vam prihranil za sedanji čas, v katerem se razvija vaša duša. 

7 Tisti, ki so z ljubeznijo, krvjo in solzami zapisali mojo besedo, so ubogali svoj spomin in svoj 

navdih; zvesto so prenašali mojo voljo. Toda potem so prišli drugi, moja beseda je bila izkrivljena, njen 

pravi pomen se je izgubil pod ideologijo in kultnimi oblikami, ki ne spadajo v moj nauk. Toda v tem času 

svetloba raztrga vsako tančico in razkrije čistost moje resnice. 

8 Učim vas, da se zaradi mojega dela ne presojate napačno, da ne razpravljate krivično. Toda prav 

tako vas opozarjam s temi razodetji: Lažni učitelji in preroki se bodo pojavili celo v naročju izraelskega 

ljudstva. 

9 Mnogi, ki danes jedo kruh za mojo mizo, bodo jutri iskali le materialno blaginjo, oblast in hvalo, 

zato se morate paziti, da vas ne zavedejo. 

10 Velik je vaš boj, zvesti učenci, ki boste skrbeli za to stvar. Zapuščam sto štiriinštirideset tisoč 

opremljenih oseb, na katerih bo ležala ta odgovornost. Med njimi so tisti, ki mi bodo obrnili hrbet ─ tisti, 

ki bodo uporabili moje ime, da bi rekli: Tu stoji Mojster pred vami ─ in tisti, ki niso pogasili svoje žeje, pa 

tudi tisti, ki me ne bodo slišali ob pravem času. K njim se bodo obrnili tisti, ki so željni resnice, in bodo 

zavedeni. 

11 Prakticirajte ponižnost in ne laskajte sočloveku, niti ne dovolite, da oni laskajo vam. Odvrnite se 

od tistih, ki v želji, da bi vam storili dobro, vzbujajo vašo nečimrnost in vas kvarijo. 

12 Ne prisluhnite skušnjavi. Oblast, ki sem vam jo dal, uporabljate za duhovna dela, za dela ljubezni 

in usmiljenja. 

13 Nikoli se ne obogatite z mojim učenjem. 

14 Varujem vas, ljudje, skrivam vas pred pogledi soljudi, da boste do leta 1950 v miru poslušali mojo 

besedo. Če ste "raztrgani", ker verjamete v moj prihod v tem času, vas bom branil. Če vas zaprejo v ječo, 

bom odprl vrata in boste rešeni. Povem vam le: izpolnite moj zakon, ne zapadajte v zaslužkarstvo in 

skrivnostnost. Ko ste poklicani, da ozdravite bolnika, se poslužujte usmiljenja in poskrbite, da bodo vaša 

dela duhovna. 

15 V Drugem času je po mojem odhodu vaša nebeška Mati ostala v ozadju ter okrepila in spremljala 

moje učence. Ti so po bolečinah in preizkušnjah našli zaščito v Marijinem ljubečem Srcu. Njena beseda jih 

je še naprej hranila in spodbujeni s strani vas, ki ste jih še naprej poučevali v imenu Božanskega Učitelja, 

so nadaljevali svojo pot. Ko je umrla, se je začel njihov boj in vsak je ubral pot, ki mu je bila nakazana. 

V tem tretjem času bo Marijina ljubezen zelo blizu vašega srca, ki bo spodbujala in krepila vašo dušo v 

vseh preizkušnjah. 

16 Postopoma odpirate svoja srca, da bi me čutili in ljubili, vendar vam pravim: Prisluhnite mojim 

navodilom in jih znate poslušati. Ne ljubite samo mene, ljubite tudi svoje soljudi. Ne sodite drug drugega 
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po krivici. Vsako pravično ali nepravično zadevo prepustite moji pravičnosti, saj samo jaz poznam razloge 

zanjo in samo jaz sodim. Tiste, ki niso izpolnili mojega zakona, vabim, da vstopijo na to pot. Kmalu bodo 

prišli k meni in rekel jim bom: "To ni nov zakon, ki vam ga zdaj predstavljam. To je isto kot tisto, kar sem 

zapisal v vest prvega človeka in kar sem pozneje jasno in natančno sporočil po Mojzesu. 

17 Ne pustite se voditi besedam svojih soljudi, če ne temeljijo na mojem zakonu in zato vstopate v 

temo v prepričanju, da ste na poti svetlobe. Pompozno izražanje mi ni všeč. Vedno sem vam govoril 

preprosto. Če pa v teh besedah odkrijete resnico, vzemite iz njih tisto, kar je resnično. 

bistvene stvari, ─ to, kar vsebujejo, ljubezen, usmiljenje in mir, ki pripadajo meni, in potem jih lahko 

uporabljate in razlagate na pravi način. 

Dal sem vam sodnika, ki nikoli ne laže, in ta je v vas; to je vest. Da bi slišali njegov glas, morate vstopiti 

v njegovo notranjost, moliti in meditirati; takrat vam bo spregovoril z resnično modrostjo in vzvišenostjo. 

18 Svet vas je razočaral in danes, ko poslušate mojo besedo, ki jo razodevajo tako nepomembna bitja 

v preprostih sobah, se zavedate, da vam ni treba graditi palač, da bi jih posvetili duhovnemu čaščenju, da 

ne smete omejevati mojega nauka in ga predstavljati z materialnimi podobami. 

19 Da bi svetu v tretji dobi prinesli to poslanstvo, vam je bilo ukazano, da se ponovno utelesite kot 

duhovi svetlobe, polni moči, in zaradi teh darov milosti so vas vaši soljudje napačno ocenjevali. S 

prezirom so gledali na vašo vero in zaupanje vame, ne da bi razumeli, da nisem nikomur naklonjen ter da 

spoštujem in ščitim vse. 

Toda vi, ki ste prišli k meni polni kesanja, ste mi blizu in ste zaradi svojega kesanja vredni prinašati moj 

dar ljubezni in usmiljenja bolnikom, duhovno ubogim. Vaša vera bo spregovorila in napolnila z energijo 

tiste, ki so oslabljeni, in njihova duša se bo dvignila v novo življenje. V tem času bodo mnogi "čedni sinovi" 

prišli k mojim prsim in zaradi njihove vrnitve bom praznoval praznik, srce izraelske družine pa se bo 

dvignilo in še naprej privlačilo srca. 

20 Če vidite, da kateri od mojih učencev zaradi svoje predanosti meni raste v modrosti, mu ne 

zavidajte, ampak mu še bolj pomagajte, kajti po njem bom delal čudeže, od katerih boste imeli korist vsi 

vi. 

21 Užaljenost umaže srce in onesreči dušo. Moja volja je, da se vsi razvijate navzgor, da imate 

popolno občestvo z mano in živite v harmoniji. 

22 Uporabite svoj razlog, da boste razumeli, kako 

v usodi vseh bitij je veliko pravičnosti. 

23 Ne živite nekoristno; tudi najmanjše in najbolj čudne preizkušnje imajo namen, ki sem ga določil. 

24 Razmislite o mojem zakonu in ga preučite. Naj vaš 

dušo, da bi me dosegla z molitvijo, da bi se napolnila z mojo zdravilno močjo, ko bi slišala mojo besedo, in 

da bi prejela zdravilni balzam za ozdravitev vaših bolnih teles. 

25 Če se pripravite, bo svet ubral nove poti. Grožnja vojne bo izginila in zavladal bo mir. Toda če 

boste ravnali slabo, bo to zlo našlo odmev v vas samih. Še enkrat vam pravim: "S kakšnim merilom 

merite, s takšnim boste merili." 

26 Pridite in se nasitite s hrano moje besede, in ko boste jedli, ne pozabite na lačne in jim prinesite 

hrano. Naučite se vzeti bistvo iz moje besede in ga uporabiti, okrepite se in ga delite s svojimi brati in 

sestrami. 

27 Iz svojega zemeljskega sveta začutite kraj miru, ki sem vam ga obljubil. Nenehno me prosite, naj 

vam omogočim videti luči te "obljubljene dežele". Toda povem vam, da niste daleč od nje, da ste na poti, 

ki vodi do nje, in da ne bo minilo veliko časa, preden boste potrkali na njena vrata. 

28 Pot je moj zakon. Če ji boš sledil, boš zagotovo prišel v obljubljeno mesto in tam boš našel vse, kar 

sem ti ponudil. Na tem potovanju bodite pogumni in krepostni, bodite razsvetljeni z vero, da bo vaše 

potovanje skozi življenje srečno in znosno. 
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29 Spoznali ste udarce usode. Včasih se treseš od hladnosti, ko čutiš sebičnost in neprijaznost ljudi, 

in mi pokažeš svojo nepokrito dušo. Toda vi ne obupujete, ampak zaupate, ker veste, da bdim nad vami 

in da je Marija, vaša Mati, zvezda v noči, ki jo preživljate, zato ste opogumljeni. 

30 V tem trenutku občestva mi tiho izročite srce svojih trpečih otrok, ki potrebujejo mir, jaz pa vas 

bom naredil za skrbnike mojih koristi, da jih boste prinašali svojim bližnjim, vsem sočloveku, da se boste 

naučili dajati, ker ste moji glasniki in priprošnjiki svojega bližnjega. 

31 Če vas sočlovek sprejme in sprejme vaš dar, ga blagoslovite. Če ne znajo uporabljati tega, kar jim 

pošiljam, jih prav tako blagoslovite in prepustite meni, da z neskončno potrpežljivostjo zgladim in 

prebudim njihove duše, dokler jih ne spremenim v goreča in verujoča srca. To je moja volja. 

32 Dobrodošli tisti, ki verjamejo v mojo navzočnost; dobrodošli tudi tisti, ki dvomijo, saj so prišli 

zaradi lastne duše, kajti tudi v njih bo vera. 

33 Gorje tistim, ki si v tem času ne prizadevajo prižgati svetilke, saj bodo propadli. Čeprav je to čas 

svetlobe, povsod še vedno vladajo sence. 

Po moji besedi veste, da sem izbral ta narod, da bi se razkril ob svojem tretjem prihodu, vendar ne 

poznate razloga. Mojster, ki od svojih učencev ne želi skrivnosti, je bil za vas skrivnost. Razkril vam bom 

vse, kar morate vedeti, da boste z gotovostjo odgovarjali tistim, ki vas sprašujejo. 

Videl sem, da so me prebivalci tega kotička zemlje vedno iskali in ljubili, in čeprav njihov način 

čaščenja ni bil vedno popoln, sem sprejel njihov namen in njihovo ljubezen kot cvet nedolžnosti, 

žrtvovanja in bolečine. Na oltarju moje božanskosti je ta cvet, poln vonja, vedno prisoten. 

Pripravljeni ste, da v tem tretjem obdobju izpolnite to veliko poslanstvo. Danes veste, da sem 

Izraelovo ljudstvo ponovno utelesil med vami, ker sem vam ga razodel. 

Veste, da sta seme, ki živi v vašem bitju, in notranja luč, ki vas vodi, enaka semenu, ki sem ga poslal 

Jakobovi hiši v prvi dobi. 

34 V duhu ste Izraelci, duhovno ste Abrahamovo, Izakovo in Jakobovo seme. Ste veje tega 

blagoslovljenega drevesa, ki bo človeštvu dajalo senco in sadove. 

35 To je razlog, zakaj vas imenujem prvorojence in zakaj sem vas poiskal v tem času, da bi svetu 

oznanil svoje tretje razodetje med vami. ─ Moja volja je, da se "ljudstvo Izraela" duhovno vnebovzame 

med človeštvo, da bi spoznalo pravo "vstajenje v mesu". 

36 Da, učenci, duša ne umre, le odleti v onstranstvo, v vesolje, ko je konec njenega telesa. Tudi 

"meso" ne propade, ampak razpade in se pomeša z 

elementov narave, iz katerih se na novo rodi in dobi dušo. 

37 Tako vstane meso, tako se na zemlji pojavijo utelešene duše, ki so postale človeška bitja, tako 

bom poskrbel, da bo Izrael na zemlji ponovno vstal. Toda na tem svetu mu ne bom ponudil zemljišč in ga 

ne bom razdelil na rodove. Nasprotno, iz vseh njenih članov bom ustvaril enotno družino, da bi odpravil 

dedno razdeljenost znotraj nje. Iz Rubenovih otrok, Judovih, Aserovih in Zabulonovih, Neftalijevih in 

Benjaminovih otrok bom sklenil zakonske zveze in družine. Tako bom poskrbel, da bo izginila vsa 

ločenost, saj to ni Božje seme. 

38 Kdo drug bi lahko opravil ta dela kot Jaz? Komu bi lahko zaupali nalogo, da Gospodovo izvoljeno 

ljudstvo prepriča, da Kanaan ni večna domovina, ampak le njen simbol? ─ samo jaz, saj sem bil jaz tisti, ki 

sem skril tvojo dušo v drugi rasi ali deželi ─ jaz, ki sem ti rekel: "Ti si tisti. "Če pa sem te ponovno poslal, je 

to zato, da bi na zemlji dokončal veliko in težko nalogo, ki ti je bila zaupana od začetka. To je vaš križ. 

39 Vrnili ste se tudi, da bi oprali madeže, popravili napake in plačali dolgove. Ne boste več padali v 

slabosti ali malikovanje kot nekoč, čeprav ste ljudstvo, ki je poznalo pravega Boga in imelo zakon. Toda 

bolečina vas je spodbudila k iskanju svetlobe in miru. 

Prav tako ste se v prvih dneh, ko je v vaši deželi primanjkovalo pšenice in s tem kruha, izselili v bogat 

Egipt. Kasneje ste se kot faraonovi sužnji odpravili na pot, se pogumno spopadli s težavami puščave in 

iskali "obljubljeno deželo", ker ste hrepeneli po svobodi. V sedanjem času ste se uprli posmehu in jezi 

soljudi, ker me iščete v tej obliki, saj vaša duša hrepeni po vzponu in poduhovitvi. 
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40 Vi ste "čedni sin", ki ob vrnitvi v očetovo hišo najde očetove roke iztegnjene, da ga objamejo, in 

mizo, pripravljeno, da ga posedejo za pogostitev. 

41 Prišli ste utrujeni od dolgega potovanja, vaša duša je bila umazana, telo pa šibko. Toda 

presenečeni ste od daleč videli, da so "vrata mesta" odprta in čakajo, da pridete, da vam podarim svojo 

ljubezen, svoje nauke in blagoslov svojega novega prihoda. 

42 Ni bila moja volja, da bi se zdaj razkril v Kanaanu, ki je bil vaša domovina v preteklih časih, kajti 

zdaj ni več Mojzesov in Kristusov čas, ampak je čas Svetega Duha. 

Slišite mojo božansko besedo in resnično vam pravim: "Manna iz prvega obdobja, ki je vžgala vašo 

vero vame, in kruh, ki sem vam ga dal za mizo v drugem obdobju in s katerim sem vam pokazal pot do 

vašega odrešenja, sta hrana, ki jo ponujam tudi v tem času, da bi vaša duša dosegla večni mir in svetlobo 

ter nikoli več ne bi občutila lakote. 

43 Z duhovno preprostostjo, ki jo ohranjate, med vami izbiram svoje glasnike, svoje nove preroke in 

svoje učence, kakor sem v nekem drugem času iz tega ljudstva vzgojil patriarhe, preroke, odposlance in 

apostole. Danes vam razlagam svoj zakon s pomočjo svojega nauka. Učim vas, kako moliti v tem času, 

kako mi služiti in kako živeti, da bi bili pravi bratje in sestre med ljudmi in Božji otroci. 

44 Ko bodo moji novi učenci močni, se bo Novi Jeruzalem mojega kraljestva spustil med ljudi in na 

njegovih neuničljivih zidovih se bodo razbili hudobija, malikovanje, laž in vsa tema, ki je izšla iz človeškega 

uma in srca. 

45 Spomnite se, da je vaš Oče v sanjah obljubil Jakobu, da bo v njegovih otrocih blagoslovil vse 

narode. Zavedajte se, da je vaša usoda, če ste iz te korenine, prinašati moj mir in ga prinašati v srca svojih 

soljudi. 

46 Ljudje: V tem času so tisti, ki še vedno sledijo Mojzesovi postavi, in drugi, ki živijo v skladu s 

krščansko dobo. Niso vsi prepričani ali si želijo, da bi nastopila nova doba. Razlog za to je, da vsi ne 

napredujejo in se ne razvijajo na enak način. Zato vam pravim: učite se teh naukov, da boste dobri 

delavci, podobni dobremu pastirju in dobremu sejalcu. Poglejte tiste, ki obdelujejo zemljo: Sejejo v 

mojem imenu. Če je bila rastna sezona dobra in je njihovo seme uspevalo, molijo in se zahvalijo 

Stvarniku. Če je bilo vreme ostro in je bilo seme pokvarjeno, z nestrpnostjo čakajo na naslednje leto, ko 

bodo z enako vnemo znova sejali, dokler ne nadomestijo in pomnožijo prejšnjega semena. Če boste 

izkoristili ta čas in se polni upanja in vere odpravili sejati v srca ljudi, bo rosa moje milosti z mojo močjo 

naredila rodovitna polja, neplodna polja, in vaše seme, posejano z ljubeznijo in dobro voljo, bo vzklilo. 

Vašo setev bom varoval in žareče sonce mojega Duha bo pozlatilo klasje, tako da bo vaša žetev prinesla 

pesmi hvale in slave vašemu Gospodu. 

47 Zavedajte se, da sem jaz tisti, ki bdim nad tem narodom in ga ščitim pred nevihtami. Ohranjam jih 

v miru, saj sem jim v svojih visokih načrtih namenil, da v tem času izpolnijo veliko poslanstvo v človeškem 

in duhovnem smislu. 

48 Nastal bo kaos; dokler bodo na zemlji vladarji in imperiji, bodo obstajale tudi zahteve po oblasti, 

sovražnosti in vojne, in miru ne bo. 

49 Med ljudmi ni ljubezni, moj zakon se ne spoštuje. Ni pravih bratov in sester, staršev in otrok, zato 

človeštvo ogroža kaos. 

50 To oznanjam samo vam, kajti od mene ne more priti nič hudega. Kaos je posledica pomanjkanja 

notranje priprave človeka, ki ni poslušal svoje vesti in se je pustil voditi slabim šepetom. Toda vi ─ ali 

čakate, da se zgodijo vse te preizkušnje, da bi se pretresla vaša trda srca? Ne, otroci moji, molite, 

neutrudno delajte že zdaj, pridobivajte zasluge in se obnavljajte. To je vaša naloga. "Skrbite za mir na 

svetu, s svojimi molitvami pritegnite moj blagoslov in ostanite zvesti mojemu zakonu kot zgled svojim 

bližnjim. 

51 Vsakdo, ki mi želi slediti, bo deležen mojih naukov in se bo imenoval učenec. 

52 Vse duše, ki me obkrožajo, so del izraelskega ljudstva. Od njihove poslušnosti je odvisna oživitev 

vrlin v človeštvu. Danes sem to ljudstvo uporabil kot svoje glasnike, da bi govoril ljudem, in od njih sem 

prejel prve sadove izpolnjevanja njihovih dolžnosti. 
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53 Vi ste prvi, ki sem jih usposobil za borce za svoje delo ─ tisti, ki morajo z navdušenjem postaviti 

prve kamne "velikega mesta" na trdna tla. Okrepiti se morate v veri in zaupanju vame. Do zadnjega dne 

leta 1950 vam bom neumorno govoril prek svojih glasnikov, potem pa boste ostali med ljudmi, da boste 

dokazovali svojo avtoriteto. 

54 K vam bom poslal znanstvenike, ki so se trudili v želji, da bi prodrli v skrivnosti duhovnega 

življenja, ne da bi jih dosegli. Iskali vas bodo, ker vedo, da ste doma iz tega naroda, da imate moja 

razodetja in da ste z mano "maziljeni". Z vami bodo z veseljem sprejemali mojo besedo, vi pa boste 

intuitivno vedeli, kako se obnašati do njih ─ brez ponosa, ponižno, kot se spodobi za moje učence, kot je 

pridigal Peter ali govoril Janez. Tudi vi boste govorili, ko se boste pripravili, in ko se boste v želji po moji 

pomoči obrnili navzgor, bom govoril po vas in dosegel njihova srca. V želji, da bi spoznali kraje in osebe, ki 

so mi služili, vas bodo iskali, vendar jim boste razkrili le bistvo mojega nauka. Mnogi med njimi se bodo 

spreobrnili in postali del tega ljudstva zaradi resnice vaših besed. 

55 Pot tega ljudstva je bila dolga. V njeno sredino sem vedno pošiljal močne in goreče duhove, da bi 

kazali na cilj in bili zagovorniki zakona. Toda to ljudstvo, ki se je oblikovalo v treh časih skozi preizkušnje, 

obiske in boje, včasih močno in včasih šibko, včasih svobodno in včasih zaprto, včasih nerazumevajoče, 

nato pa ljubljeno in priznano, je vedno imelo moje pravice. 

56 Samo jaz sem vam zagotovil pravico. Na Kalvariji ste prejeli najbolj vzvišeni dokaz ljubezni, a tudi 

strogost moje pravičnosti, če ste si jo zaslužili. Namenjeno vam je bilo, da me sprejmete v treh časih. 

Tako kot v drugem času sem tudi danes poiskal ponižne, zapuščene in tiste, ki so željni pravice, ter dvignil 

njihove duše in jih postavil na mesto učenca ali apostola. 

57 Živite v času, ko se človek materialno razvija, se hvali s svojim znanjem in me ne pozna. Pozabi na 

svoje duhovno poslanstvo in prezira naravo, ki sem mu jo dal v službo, na področje izkušenj njegovega 

razuma, za življenje in osvežitev njegovega telesa ter za vzpon njegove duše. Ne priznava tistega, kar ima 

v njem največjo vrednost in zaradi česar sem vedno prišel, to je njegove duše, ki mi pripada. A tako kot se 

bo spremenil obraz zemlje, me bo tudi človek spoznal. Njegovi ideali, ki so danes še vedno materialni, se 

bodo spremenili v duhovne cilje. Vsi ljudje so podvrženi preizkušnjam, v katerih se duša očisti in upogne. 

58 Od leta 1866 je človeštvo vstopilo v novo dobo, v katero sem postopoma pripravljal izbrance. To 

ljudstvo je prejelo naročila, potrdil sem jim njihove duhovne darove. Vsakemu bitju sem razkril, kateremu 

plemenu pripada in kakšna je njegova posebna naloga. Združil sem svoje duhovne vojske ─ ene v telesu, 

druge v duhu, kakor je zapisano. 

59 Imenoval sem voditelje, tako da bi bila za vsako skupnost 

tam bo predstavnik, in oznanil sem jim, da je moja volja, da so vsi med seboj združeni, da bo ljudstvo 

močno. 

60 Bitjem, ki sem jih izuril, sem dal nalogo glasnikov, da se s človeškimi besedami razodevajo 

človeštvu, in njihovo število sem pomnožil, da bi se moj nauk razširil. Ustvaril sem Telo delavcev, da bi 

duhovni svet komuniciral s človeštvom in razkril svojo milost pri zdravljenju in svetovanju. 

61 Moja volja je bila, da imenujem tistega, ki je "temeljni kamen", ki mora biti opora vodji, posrednik 

med vodjo in tistimi, ki imajo ukaze, ter zaupnik ljudstva na vsakem kraju zbiranja. 

62 Imenoval sem jasnovidce in jih usposobil, da so prejemali videnja, ki so jih razlagali ljudem, tako 

da so ostali budni. 

63 Tistim, ki so hoteli pisati, sem dal red "zlatih peres". Izobraževal sem njihove misli in jim v varstvo 

poslal duhove, ki so tudi v drugih časih bdeli nad pismi, da bi bila moja beseda natisnjena in ohranjena za 

vse čase. 

64 Izobraževal sem "stražarje", da so nadzorovali red v skupnosti, in jih imenoval "stebri". 

65 Vsa ta bitja sem razsvetlil in na njih se razliva moj navdih. Zdaj sprašujem vse, ki so prejeli te 

urade, ali so razumeli, kaj vsebujejo. 

66 Podarjam vam še tri leta za vašo opremo. Potem se bodo te službe združile v eno in vsi boste 

imenovani "delavci na božjem polju", zaupani pa vam bodo vsi tisti, ki niso slišali moje besede, da jih 

boste poučevali. Ne boste več učenci, ampak mojstri. 
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Moj mir z vami! 
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Navodila 184 
1 Človeštvo, padlo je v temo. Toda prišla je ura, da se povzpnete k svetlobi. 

2 Pošiljam vam Elija, da bi vas prebudil iz vaše letargije. Kako bi lahko čutili mojo prisotnost, če se 

ne bi zbudili? 

3 Ne pričakujte, da bom prišel na vaš svet kot človek; ta lekcija je končana. Čeprav sem z vami le v 

duhu, vam bom dokazal, da je to višja oblika razodetja od tiste, po kateri sem se razodeval doslej. To je 

dokaz, da vas imam za duhovno bolj sposobne od ljudi v preteklih časih. 

4 Ne bom potreboval telesa, da bi živel med vami, niti ne bo nujno potrebno, da moj glas postane 

človeški, da bi me slišali. Kljub temu me boste imeli brez pridržkov ob sebi kot gospodarja, sodnika in 

zdravnika. 

5 Vaša duša ima veliko sposobnosti in čutov, da lahko prek njih sprejemate moja sporočila. Ker pa 

do danes ne poznate teh sposobnosti, ki obstajajo v vašem bitju, verjamete, da me lahko vidite le s 

telesnimi očmi in slišite z ušesi. Sedaj vam bom dokazal, da je to mnenje neutemeljeno, ko boste začutili 

mojo navzočnost v tišini vaše spalnice in ko boste v trenutkih molitve začutili, da vas preveva svetloba 

navdiha. 

6 Še vedno ste duše brez svetlobe, vendar bom poskrbel, da bodo iz vas prihajale iskre svetlobe v 

obliki navdihov, visokih idej, plemenitih čustev in dobrih del. 

7 Ste kot Lazar v grobu, mrtvi za duhovno življenje. Toda na moj klic boste vstali, da bi mi sledili in 

pričevali o moji resnici. 

8 Dogodki, ki vsak dan pretresajo narode na zemlji, so klici pravičnosti, ki vas kličejo k 

spreobrnjenju, molitvi, spominu in očiščenju. Ta čas preizkušnje pa bo trajal, dokler ne bosta popustila 

trma in neumnost ljudi, dokler ne bodo opustili svoje arogance in brezbožnosti. 

Na zemlji se ne bodo vedno slišali pozivi k pravičnosti; pozneje, ko bo človeštvo očiščeno, bodo ljudi 

vznemirjali povsem drugačni dogodki. To bodo božanski navdihi in duhovne manifestacije, to bodo 

razodetja narave. Nekatere za popolnost vaše duše, druge v korist vašega življenja v svetu. 

9 Ali veste, kaj je dar ali vrlina, s katero lahko ljudje pridobijo več milosti? ─ dobrodelnost. To bo 

oplemenitilo njihova srca, dalo duši priložnost, da se podari sočloveku, in bo tisto, kar bo v semenu vere 

poželo največ. Kajti "polja" in "njive" so polne bede, bolečine, revščine in bolezni ─ polja, ki so lačna 

ljubezni in čakajo le na seme in malo dežja, da bi zacvetela. 

10 Če se tistim, ki na zemlji oznanjajo mojo besedo, trenutno zdi nemogoče zaustaviti napredovanje 

greha, prelivanje sovražnosti in strasti, zame vrnitev ljudi k dobroti in pravičnosti ni nemogoča, celo težka 

ni. 

11 Ali vidite ljudi, ki vladajo velikim narodom? Ali poznate moč njihovih zakonov in naukov? Ali se 

vam zdi, da znanstveniki nepremišljeno in predrzno prodirajo v skrivnosti narave? Resnično, povem vam, 

da se bodo še ponižno pokleknili pred mano z vso svojo aroganco, spretnostjo in vsem svojim znanjem. 

Vsako človekovo delo namreč sčasoma doseže svojo mejo, ko mora človek sam od sebe odpreti oči za 

resničnost in se zavedati obsega vsakega svojega dela, teže svojih prestopkov in obsega svojih odklonov. 

12 Nočem reči, da je vse, kar so naredili, nepopolno ─ ne. Vendar pa je tako malo dobrega, kar 

prinašajo za svoje soljudi, tako malo dobrega, kar naredijo, da je bolje, da moj zakon sodi nepošteno in 

slabo, kar je težje na tehtnici pravičnosti. 

13 Človeštvo ima še vedno na voljo kratek čas, v katerem mora dokončati svoje delo in odgovarjati 

božanskemu sodniku, ko ga bo poklical na odgovornost. 

14 Medtem moja svetloba napreduje, se širi in prodira povsod in v vsako dušo. 

15 Moja volja je bila, da bodo, ko bo prišel čas mojih manifestacij, vsi moji zaznamovani že 

pripravljeni, da bodo bdeli in molili, čakali na uro mojega prihoda in oblikovali eno telo in eno voljo, da bi 

slišali, kaj vam bom razodel. Vendar med vami nisem našel pravega bratstva. 

16 To ljudstvo, ki je prejelo moj nauk, bo usposabljalo svoje soljudi in jih naredilo za gospodarje. 
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17 Resnično vam povem, da nisem prišel razsvetliti le vas, ki živite na zemlji, ampak sem poklical tudi 

vse duše, ki so se izgubile v drugih, vam neznanih življenjskih svetovih. 

18 Kakšno predanost sem videl pri duhovnih bitjih, da bi izpolnila moje ukaze! Njihova duša, 

osvobojena telesa, se je v tem času lažje pripravila na izpolnitev svoje naloge. 

19 Koliko jih je pričakoval me brez napak in 

prestopki po dolgem obdobju sprave. In ko sem jim razodel tisti del Knjige sedmih pečatov, ki ustreza 

šestemu obdobju, so se njihove duše povzdignile in v svojem povzdignjenju so vas spodbujali, odstranili 

ovire na vaši poti in vam dodelili častno mesto učencev. 

20 Da bi razumeli božanske nauke, se je treba prenoviti in raziskati zakon. 

S tem boste razumeli mojo Besedo in prejeli velika razodetja, ki jih s človeško znanostjo ne bi mogli 

doseči. 

Prišel bo dan, ko bo človek sklonil vrat in ljubil svojega Očeta s spoštovanjem in ljubeznijo, ki ju 

zahtevam od vas. 

Moja manifestacija je razumljiva vsem. Govoril sem po zmožnostih tvojih možganov, saj nisi mogel 

razumeti vse moje modrosti. Tej preprosti besedi, s katero sem vas seznanil s svojimi nauki, ne smete 

dodajati ničesar, kar izhaja iz vašega razuma, in če jo prevajate v druge jezike, pazite, da bo njen božanski 

pomen ostal nedotaknjen. 

21 Pripravite se, da bodo vaši možgani kot čisto ogledalo, ki odseva mojo svetlobo v vsej njeni 

jasnosti, ko boste opravljali to težko nalogo. 

22 Živi blizu mene. Jaz sem življenje, začetek in konec vseh ustvarjenih stvari. Če sem vam zaupal 

nalogo, kot je moja, je to zato, ker vas imam rad in želim, da si me vzamete za zgled. 

23 Rešujte srca, delajte čudeže, ljubite drug drugega. 

24 Če v sebi čutite potrebno vero in moč duše, da vzamete križ, pojdite na domove in prinesite mojo 

besedo, pojdite po širni deželi in preplujte morja. Šel bom pred vami in vam pripravil pot. 

25 Bodite pozorni, kajti mnogi volkovi v ovčjih oblačilih bodo prišli k vam in vas hoteli zapeljati, da bi 

vas speljali na napačno pot. Toda opazujte in odkrili boste, kakšni so nameni njihovih src. 

26 Ko vaši soljudje trpijo in 

Če želite ustaviti njihove solze, to storite. Dajte vse dobro, kar je v vas, in potem boste na onem svetu 

deležni večje milosti od tiste, ki ste jo izkazali na tem svetu. 

27 Preljubi ljudje, vaša molitev se dviga k meni, kakor so se v prvem času vaši psalmi dvigali k meni v 

templju. Toda ta čas je minil in vaša duša se je razvila. Velikega jeruzalemskega templja ni več, ker se je 

moja beseda uresničila in od njegove materialne zasnove ni ostal niti en kamen na drugem. 

28 Na njem ni skrinje zaveze niti tablic zakona. 

oltar več. Tvoj duh išče resnico onkraj številk in simbolov, ki so mu nekoč služili za verovanje in 

razumevanje ter ga učili, naj me časti. Danes pa razume, da te nimajo več nobene utemeljitve, saj je 

njihov pomen razumel duh. Simboli so bili le materialni predmeti, ki jih je Gospod uporabil, da bi človeku 

razložil božanske nauke. 

29 Ko učenec razume osnovni nauk, mora pozabiti stare oblike čaščenja, da bi se dvignil v želji po 

višjih navdihih in bolj duhovnem čaščenju. 

30 Zapomnite si, da se ne morete neposredno povezati z Božjim Duhom, dokler imate pred očmi 

simbol, ki me uteleša. Zavedajte se, da ste vsi poklicani, da uporabite ta dialog med duhovi. 

31 Vse, kar vas obdaja in objema v tem življenju, je odsev večnega življenja, je globok nauk, ki je 

razložen z materialnimi oblikami in predmeti, da bi ga lahko razumeli. 

32 Še vedno niste prišli do bistva te čudovite lekcije in človek je vedno znova delal napake, ker si je 

življenje, ki ga živi na zemlji, predstavljal, kot da je to večnost. Zadovoljil se je z njenimi zunanjimi 

oblikami in zavrnil vse, kar vsebuje božansko razodetje ─ tisto, kar je bistvo in resnica, vsebovana v vsem 

stvarstvu. 
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33 Ko bo ta "knjiga" v dušah pustila luč in bo razumljena do zadnje strani, bo človek zapustil zemljo in 

njegova duša se bo preselila v nov dom, kjer bo spoznala in uporabila vse, česar jo je na tej poti naučilo 

človeško življenje. Takrat bo lahko razumel številne nauke, ki so mu bili razkriti skozi življenje v materiji. 

34 Preučite te besede, ki vam jih je vaš Učitelj posvetil s tolikšno ljubeznijo, da boste v njihovi luči 

presojali svoja dela. In ko ugotovite, da ste se ustavili, ugotovite, kaj je bil vzrok za to, da se jim boste v 

prihodnosti izognili in vedno napredovali na poti razvoja. 

35 Poslanstvo, ki sem ga zaupal svojemu ljudstvu na zemlji, je veliko in zelo občutljivo. Zato sem jo v 

vseh časih iskal, da bi jo navdihnil s svojo besedo in ji razkril nekaj več o vsebini zakona. 

36 Zakon ljubezni, dobrote in pravičnosti je duhovna dediščina, ki sem mu jo zapustil skozi stoletja. Iz 

lekcije v lekcijo sem človeštvo pripeljal do spoznanja, da je Zakon mogoče strniti v eno samo zapoved: 

ljubezen. Ljubite Očeta, ki je avtor življenja, ljubite sočloveka, ki je del Očeta, ljubite vse, kar je Gospod 

ustvaril in ukazal. 

37 Ljubezen je izvor, začetek, seme modrosti, veličine, moči, vzvišenosti in življenja. To je prava pot, 

ki jo je Stvarnik začrtal duši, da bi iz koraka v korak in iz doma v dom vedno bolj čutila približevanje meni. 

38 Če bi človek od začetka časov iz duhovne ljubezni naredil kult, namesto da bi zapadel v 

malikovalske obrede in verski fanatizem, bi bil ta svet, ki je danes zaradi strahu in bede ljudi postal solzna 

dolina, dolina miru, kamor bi duše prihajale, da bi si pridobile zasluge, s katerimi bi po tem življenju 

dosegle tiste duhovne domove, v katere naj bi duša vstopila na svoji poti. 

39 Resnično, povem vam: v nobenem obdobju človeškega življenja človeku ni manjkalo poznavanja 

mojega zakona. Iz božanske iskre, ki je njegov duh, mu namreč nikoli ni manjkala iskra svetlobe v duši, 

intuicija v umu ali slutnja v srcu. Kljub temu se je tvoja duša vrnila v onstranstvo s temnim povojem pred 

očmi in povem ti, da se mora vsakdo, ki ne izkoristi lekcije, ki jo vsebuje življenje na tem svetu v tej dolini 

preizkušenj, vrniti vanjo, da bi se popravil, predvsem pa, da bi se učil. 

40 Napačna je vaša predstava o tem, kaj pomeni življenje na zemlji, kaj je duša in kaj je duhovni svet. 

Večina vernikov misli, da če bodo živeli z določeno pravičnostjo ali če se bodo v zadnjem trenutku 

svojega življenja pokesali za storjene prestopke, bodo za njihovo dušo gotova nebesa. 

Toda ta napačna predstava, ki je človeku zelo prijetna, je razlog, da ne vztraja pri izpolnjevanju zakona 

vse življenje in tako povzroči, da njegova duša, ko zapusti ta svet in vstopi v duhovni svet, ugotovi, da je 

prišla na kraj, kjer ne vidi čudes, ki si jih je predstavljala, in ne čuti najvišje blaženosti, do katere je mislila, 

da je upravičena. 

41 Ali veste, kaj se zgodi tistim bitjem, ki so bila prepričana, da bodo šla v nebesa, a so tam našla le 

zmedo? Ker na zemlji niso bili več doma, ker niso imeli opore v svoji telesni lupini, niti se niso mogli 

dvigniti v višave, kjer so sfere duhovne svetlobe, so si ustvarili svet, ki ni niti človeški niti globoko 

duhoven, ne da bi se tega zavedali. 

Nato se duše začnejo spraševati: Ali so to nebesa? 

Ali je to dom, ki ga je Bog namenil dušam, ki so tako dolgo tavale po zemlji? 

42 Ne ─ pravijo drugi ─ to ne more biti "Gospodovo maternica", kjer lahko obstajajo samo svetloba, 

ljubezen in čistost. 

43 Postopoma, skozi razmislek in bolečino, duša razume. Razume božjo pravičnost in, razsvetljen z 

lučjo svojega duha, presoja svoja pretekla dela ter odkrije, da so bila slaba in nepopolna, da niso bila 

vredna tega, v kar je verjel. 

Nato se zaradi tega introspekcijskega pregleda pojavi ponižnost in želja, da bi se vrnila na poti, ki jih je 

imela za sabo, da bi izbrisala madeže, nadoknadila napake in naredila nekaj resnično zaslužnega pred 

svojim Očetom. 

44 Človeštvo je treba razsvetliti o teh skrivnostih, da bo razumelo, da je življenje v materiji 

priložnost, da človek pridobi zasluge za svojo dušo ─ zasluge, ki jo bodo dvignile, dokler si ne bo zaslužila 

življenja na področju višje duhovnosti, kjer mora vedno znova delovati zaslužno, da ne bi ostala zadaj in 

da bi se še naprej dvigala z ene ravni na drugo; kajti "v Očetovi hiši je veliko dvorcev". 



U 184 

64 

45 Te zasluge boste pridobili z ljubeznijo, kot vas uči Očetov večni zakon. Tako bo vaša duša korak za 

korakom napredovala po lestvi do popolnosti in tako spoznala ozko pot, ki vodi v nebeško kraljestvo ─ v 

prava nebesa, ki so popolnost duše. 

46 Dobrodošli, ki prihajate k meni, da bi našli poti miru in ljubezni. Te ljudi sprejmem in jim pojasnim, 

da jih čaka duhovna naloga. 

47 Učenci, borili se boste z menoj, delali boste blizu svojega Učitelja in tako bomo prehodili pot, ki 

vas bo pripeljala na vrh gore. Prišli boste k meni s ponižnostjo, ne da bi prosili svojega Očeta, naj vam da 

ta ali oni dar, ampak da boste z veseljem sprejeli, kar je pripravil za vsakega od svojih otrok. 

48 V vaši duši je svetloba, poleg tega ste že daleč napredovali na poti preizkušenj, zaradi katerih so 

vaše izkušnje plodne, zato ne dopuščate več, da bi vas obvladovala nečimrnost, ki želi biti velika, da bi vas 

občudovali in vam služili. 

49 Kdo drug kot jaz bi lahko vladal dušam in vodil njihovo usodo? ─ Nihče. Kdor je torej nameraval 

zavzeti mesto svojega Gospoda, ker je hotel vladati, si je ustvaril kraljestvo po svojih nagnjenjih, željah, 

zahtevah po oblasti in nečimrnostih ─ kraljestvo materije, nizkih strasti in nizkotnih čustev. 

50 Duha si ne morete podrediti, saj je v njem popolna pravičnost. V duši ima le čistost moč nad 

plemenitimi čustvi, le dobrota jih spodbuja ─ z eno besedo, duša se hrani le z resnico in dobroto. 

51 Zato se, o učenci, čeprav se vidite bogato obdarjeni z darovi in razumete, da imate dobrine, ki jih 

nimajo vsi, ne smete čutiti superiorne nad nikomer. Vse, kar imate, dajte v službo moji stvari, saj je zanjo 

značilna ljubezen in ji morate posvetiti vse svoje življenje, da bi bili na ta način koristni svojim soljudem. 

52 Uničite imperij nečimrnosti, ki ste ga ustvarili. Obvladajte človeške strasti in dovolite svoji duši, da 

se razkrije v svojem najglobljem bistvu, polnem ljubezni in svetlobe, ki vam daje modrost. 

Pri vseh dejanjih v svojem življenju si poskušajte vzeti Jezusa za zgled. Ni bil poslan na zemljo, da bi 

odkupil krivdo za prestopek ali prejel Očetovo sodbo. Kristus, ki vam danes ponovno govori, je prišel v 

človeška srca, da bi v njih vzpostavil svoje kraljestvo ljubezni, pravičnosti in resnice. Ljudem ni prinesel 

materialističnih naukov ali nepravičnih zakonov. Ni prišel, da bi v ljudeh vzbudil pohlep ali potešil njihove 

strasti. Prinesel je nauk o ljubezni, ki je moralnost duše. Zato je ljudem rekel: "Moje kraljestvo ni od tega 

sveta." 

53 V globini svojega srca me sprašujete, kako je mogoče, da se velika duhovna bitja uprejo in želijo 

delovati proti Bogu. To vam povem: Tisti, ki se dvigajo proti meni, še niso resnično veliki. So nepopolna 

duhovna bitja, ki jim je uspelo razviti en del svojih sposobnosti, razvoj drugih pa so zanemarili. Njihova 

inteligenca je razvita, ne pa tudi plemenita čustva njihove duše. 

54 Zato sem vas takrat opozoril, da človek ne živi samo od kruha. Kajti poleg zemeljskih naukov, ki 

mu jih posreduje zemlja, potrebuje za svojo popolno popolnost svetlobo duha, ki jo lahko prejme le v 

mojih naukih. 

55 Vi, ljudje: Več stoletij ste se potepali po zemlji, vedno obremenjeni z bremenom svojih strasti. 

Toda konec je prišel, že ste v obdobju duhovne osvoboditve, v katerem bo duša vladala v telesu, ki bo 

njen služabnik, in v katerem bo njen dom neskončnost. 

56 Kmalu boste vedeli, od kod ste prišli in kam greste, da boste vedeli, kako svetu dodeliti mesto, ki 

bi ga moral imeti v vašem življenju, in duši dodeliti mesto, ki bi ga morala imeti v vašem obstoju. 

57 Te besede, ki vam jih bom povedal, so preroške narave, da bi vas spodbudile, da bi se potrudili in 

računali na luč upanja v vaši prihodnosti. 

58 Tisti, ki po svetu prelivajo solze zaradi svojih bolečin, naj ne mislijo, da sem jih zapustil. 

Preizkušam njihovo potrpežljivost in samo čakam, da se očistijo, da bodo lahko povečali število mojih 

privržencev. 

59 Duhovnost bo prišla do ljudi, razblinila njihove dvome, jih vrnila na varno pot in jim pomagala 

videti luč resnice. Takrat bodo ljudje rekli: "Gospodova beseda se je uresničila, ko nam je rekel: 'Vsako 

oko me bo videlo'." 

60 Vedeti morate, da je bolečina v tem času zelo velika, ker duša človeka zdaj odplačuje dolgove, ki 

jih vaše srce ne pozna, in briše madeže, ki so že dolgo v vas. Ne veste, kdo ste in kakšna so bila vaša dela 
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na dolgi poti, ki ste jo prehodili. Toda zdaj se morate vi, ki poznate to razodetje, oborožiti s 

potrpežljivostjo in predanostjo. To vas bo dvignilo in vam pomagalo doseči očiščenje. 

61 Zagotavljam vam, da vam za zdaj ni treba poznati svoje preteklosti; dovolj je, če imate intuicijo ali 

slutnjo, da ste v drugih časih storili napake, ki jih morate zdaj popraviti. Po drugi strani pa želim, da bi po 

svoji besedi veliko vedeli o svoji prihodnosti, saj bo ta luč v vaših srcih spodbudila upanje, da boste 

dosegli življenje v miru in svetlobi, v katerem se duša in telo razvijata navzgor. Prišli bodo namreč časi, ko 

bo med fizičnim in duhovnim vladala harmonija. 

62 Moja luč bo osvetlila vse poti, sekte in religije pa bodo pred seboj videle eno samo pot, en sam 

zakon: Zakon ljubezni Božanskega Duha. To bo nauk, ki bo zajel ves svet in združil vse duše. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 185 
1 Blagoslavljam vas, ker verjamete, da je moj Duh tisti, ki vam daje ta nauk, čeprav moje nauke 

poslušate s človeškim razumom. 

2 Ne oziraš se na pomanjkljivosti nosilca glasu, zanima te le razumevanje božanskega pomena. Tisti, 

ki na ta način preučujejo mojo Besedo, odkrivajo resnico. To bodo učenci, ki se bodo jutri odpravili 

razlagat moj nauk ljudem. Razumeli bodo tiste, ki so se motili pri razlaganju preteklih spisov. Da bi odkrili 

resnico mojih razodetij, se namreč ni treba držati materialnega pomena besed, temveč je treba iskati 

duhovni pomen, ki je bistvo, ki je resnica in življenje. 

3 Zato sem to ljudstvo podvrgel preizkusu, ki je hkrati globok nauk, saj sem mu dal svojo Besedo s 

posredovanjem človeškega razuma in mu naročil, naj se ne ukvarja z zunanjo obliko Besede, ampak naj 

prodre v njeno jedro, da bi odkril njen pomen. S tem navodilom bo to ljudstvo tistim, ki iščejo razlago 

mojih prejšnjih sporočil, lahko razložilo način, kako mentalno odkriti pomen vsebine katerega koli nauka, 

odlomka ali katerega koli 

prilika odkriva resnico, ki je ena sama. 

4 Med temi ljudmi vidim tudi tiste, ki so postopoma spoznali, da bolj ko se pripravljajo na dušo in 

telo, bolj obilna in jasna so moja navodila prek glasu-nosilca. Ah, če bi si le vse te množice resnično 

prizadevale, da bi dokazale, da so vredne moje milosti ─ kako velika in popolna bi bila moja manifestacija! 

Toda še vedno vidim, da mnoga srca iščejo zunanje čaščenje, da bi lahko verjela v mojo navzočnost, 

ne da bi se zavedala, da namesto da bi svoji duši omogočila svoboden vzpon, jo zadržujejo na 

materialnem oltarju, jo razpršujejo z nekoristnimi obredi in jo utrujajo z običajnimi tradicijami. Resnično, 

povem vam, da je ta čas za vas minil. 

Dolgo časa ste si osveževali čute v sijaju cerkva, dolgo časa ste občudovali umetniška dela svojih 

soljudi. Zdaj moraš vse to pustiti za sabo, da bo tvoja duša dosegla čudovito življenje, ki ji je namenjeno, 

se nasitila s svetlobo v trenutkih, ko bo v njej molila, in prenesla na svoje telo vse radosti in navdihe, ki jih 

prejme med svojim navdušenjem. Takrat boste spoznali, kako revne in okorne so bile oblike, s katerimi je 

svet skušal predstaviti božansko. 

5 Vaša duša je iz otroštva prešla v mladostništvo, zato se mora v njenem življenju zgoditi 

sprememba. 

6 V preteklih časih sem od vašega duha sprejel vse daritve, ki mi jih je prinašal, čeprav so vsebovale 

veliko nevednosti in nepopolnosti. Danes me bo lahko doseglo le tisto, kar je čisto, iskreno, resnično. 

7 Ali vidite, kako lepe so te rože iz vaših vrtov, ki mi jih včasih ponujate? Resnično, povem vam, da 

niti tega daru ne morem prejeti v tem času, saj te rože niso vaše delo, ampak moje, ampak mi morate 

ponuditi duhovne rože svojega srca, to je vaša dobra dela, vaše čiste molitve, vaše kreposti. 

8 Ne slepite se več, ne poskušajte več z zunanjostjo nadomestiti tistega, kar mora biti globoko 

duhovno. Ne bojte se rušiti omejitev, ne bojte se soočiti z resnico. Nebesa pripadajo le pogumnim in 

navdušenim. 

9 Ko boste v svojih srcih odpravili vse fanatizme in malikovanje ter se naučili moliti iz duha v duha, 

boste dosegli pravi Gospodov oltar ─ tisti, ki ni iz tega sveta. Na tem oltarju boste lahko darovali svojo 

žrtev, ki bo žrtev vaših dobrih del in ki bo v mojih očeh lepša od cvetja vaših vrtov. Kajti dobra dela vaše 

duše ne bodo nikoli usahnila. 

10 Množice ljudi: Odprite svoja srca, da se vanje steče rosa moje milosti. Hočem, da so ti ljudje kot 

ogromen vrt, na katerem cvetijo najlepše cvetlice misli, srca in duše, ki jih bom negoval. 

11 Ljudje: Ko vam govorim o pobožnostih in daritvah z jasnostjo, s katero oznanjam svojo besedo, ali 

čutite bolečino, ker vas vodim stran od vaših prejšnjih prepričanj? Ne, Učitelj," mi rečeš. 

12 Razlog za to je, da je v moji besedi balzam in luč, ki ne dopušča, da bi se v katerem koli umu 

pojavila nejasnost ali da bi bilo katero koli srce žalostno. 
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13 Želim, da bi na enak način govorili svojim soljudem, ko jim skušate odpreti oči za svetlobo. 

Naredite to z jasnostjo in ljubeznijo, ki sem ju uporabil pri vas, in v njihovih srcih ne boste pustili bolečine, 

temveč mir in svetlobo. 

14 V skladu z božansko obljubo sem se vam v tem času razkril. V pomenu, ki ga vsebuje jedro te 

besede, sem bil v celoti in popolnoma z vami. Kdor je našel ta pomen, je začutil Mene. Po drugi strani pa 

tisti, ki so svoj čas porabili za presojanje zunanjega videza mojega pojavljanja, niso mogli odkriti moje 

resnice. 

15 Medtem ko so bili nekateri ob poslušanju moje besede v največjem začudenju, drugi niso občutili 

niti najmanjšega pretresa, niti se niso zavedali moje prisotnosti in tega, da so me slišali. 

16 Ko Moja beseda ne bo več slišana prek teh glasnikov, bo veliko src jokalo zaradi konca tega časa, 

prav tako kot bodo tisti, ki ─ čeprav so me slišali ─ se ne bodo zavedali dobrin, ki so jih imeli in ki so jih 

izgubili, ker jih niso znali uporabljati. 

17 Prišli bodo časi, ko se bo ta beseda razširila po mnogih krajih. Potem pa bodo pričevanja tistih, ki 

so jo slišali, razumeli in verjeli vanjo, in priča boste, da bodo mnogi izmed tistih, ki nikoli niso imeli milosti 

slišati mojih naukov, lahko odkrili božanski pomen, ki ga imajo kot zaklad, in bodo s prepričanjem in vero 

vzkliknili: "To je Učiteljeva beseda!" 

18 Videli boste svoje soljudi, ki bodo jokali od blaženosti, notranje vznemirjeni zaradi mojega 

sporočila, in videli jih boste, kako žalujejo, ker niso pripadali mojim izbrancem. Takrat boste obžalovali, 

da ─ čeprav sem bil tako dolgo z vami ─ vaše srce ni pokazalo vere in ljubezni, ki bosta vzklili v vaših 

soljudeh samo zaradi vašega pričevanja. 

19 Med temi množicami boste odkrili tiste, ki intuitivno čutijo duhovno, navdihnjene, tiste, ki 

predvidevajo dialog duha z duhom, vidce in tiste, ki imajo darove in sposobnosti duha v polnem razvoju. 

20 Ali mislite, da dajem svojo besedo vsem ljudstvom sveta? ─ Ne, tudi s tem mojim novim 

razodetjem je tako kot v preteklih časih, ko sem se razodel samo enemu ljudstvu, ki pa je imelo nalogo iti 

naprej in širiti veselo novico ter sejati seme, ki so ga prejeli v mojem sporočilu. 

21 Spomnite se, da je v drugih deželah moje seme z največjo močjo vzklilo samo po pričevanju mojih 

apostolov. 

22 Zapomnite si, ljubljeni ljudje: če so drugi ljudje verjeli tem pričevanjem, je bilo to zato, ker so tisti, 

ki so jih podali, to znali storiti z vso ljubeznijo in resnicoljubnostjo, ki ju je zmoglo njihovo srce. To vam 
govorim zato, ker če želite, da mi svet po vas verjame, se morate pripraviti, da boste podobni apostolom 
v njihovi ljubezni, ponižnosti, duhovnosti in veri. Takrat bo svet ta nauk imel za resnico in moja beseda bo 
za ljudi sveta. Takrat boste videli, kako bodo vaši soljudje z veseljem brali spise, ki jih je ustvarila moja 

beseda, in videli jih boste prevajati v različne jezike, da jih bodo poznali vsi narodi. 

23 Videli boste, kako bo ta beseda, na katero se je to ljudstvo tukaj tako navadilo, ki so jo tisti, ki so 

jo najbolj slišali, tako ponižali, jutri kot oaza za tiste, ki na zemlji veliko trpijo. Videli boste, kako bo balzam 

in življenje, hrana in luč v življenju tistih, ki so lačni in žejni resnice, ljubezni in pravičnosti. 

24 Moški in ženske, ki že dolgo časa poslušate mojo besedo in ste prevzeli naloge v okviru tega dela: 

dovolite, da moje besede premaknejo vaša srca, dovolite duhu, da spregovori v najglobljem delu vašega 

bitja. Veliko ste pojedli od sadja drevesa življenja, kaj pa ste naredili s semenom? Zakaj vse, kar sejete, ne 

pride iz semena, ki sem vam ga dal? Vidim, da uporabljate tudi svoje lastno seme, ki ga dodajate tistemu, 

ki sem vam ga zaupal v oskrbo. Kdo med vami ne razume, kaj vam govorim v teh trenutkih? 

25 Ne odobravam vseh del, ki jih opravljate. Pravim vam, da dobremu, ki ga delate, ne smete dodati 

nobene nepoštenosti, kajti potem ne boste več sejali Moje resnice, kot sem vam jo razodel, in jutri, ko bo 

prišla ura, ko bo vaš duh obiral sadove svoje setve, bo seveda ugotovil, da ti sadovi natančno ustrezajo 

tistemu, kar je sejal na svoji življenjski poti. 

26 Jaz sem bistvo vsega ustvarjenega. Vse živi z mojo neskončno močjo. Jaz sem v vsakem telesu in v 

vsaki obliki. Jaz sem v vsakem od vas, vendar se morate pripraviti in narediti dovzetne, da me boste lahko 

začutili in našli. 
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27 Jaz sem dih življenja za vsa bitja, saj sem Življenje. Zato sem vam dal razumeti, da če me imate 

pred očmi v vseh svojih delih, vam ni treba upodabljati moje podobe v glini ali marmorju, da bi me 

oboževali ali me čutili blizu sebe. To nerazumevanje je človeštvo pripeljalo le do malikovanja. 

28 Zaradi moje besede čutite harmonijo, ki obstaja med Očetom in vsemi ustvarjenimi stvarmi, 

razumete, da sem bistvo, ki hrani vsa bitja, in da ste del mene. 

29 Kolikor razumete smisel svojega življenja, usodo duše in namen razvoja, vstopate v duhovno 

življenje. Tako pozabite na oblike, ki ste mi jih dali, v katerih ste me iskali, in postopoma ugasnite lažna 

prepričanja in napačne predstave, v katere je bilo človeštvo ujeto toliko stoletij. 

30 Duša se bo lahko razvijala na podlagi svojih sposobnosti, dokler ne bo dosegla popolnosti. Toda 

jaz sem Mojster, ki vam je vedno stal ob strani na vaši poti razvoja, da vaše življenje ne bi bilo neplodno. 

31 Če postanete ljudje dobre volje, se bo vaše življenje uskladilo s popolnostjo vsega stvarstva. Dobili 

boste luč resničnega znanja in sadovi vaših del vam bodo prinesli večni mir. Vaš fizični del je snov, ki bo v 

stvarstvu razpadla na atome. 

To ste razumeli, toda za mnoge je nesmrtno življenje duše nerazumljivo. Razumejo le tisto, kar vidijo 

njihove oči ali kar dokazuje njihova znanost. Kje so tisti, ki so živeli z vami v tem zemeljskem življenju? ─ 

Ne veste. Lahko si predstavljate, da živijo v svetu svetlobe. Na to vam Mojster odgovori: Veliko jih je okoli 

vas. Duša ima sposobnost, da zavzame mesto, ki ji ga je Oče namenil v onstranstvu, in hkrati z vami 

opravlja nalogo. Takšna je moč duha duše. 

32 Teh naukov še niste razumeli. Da pa bi dosegli razvoj te sposobnosti, bi morali izpolniti, kar sem 

vam povedal v drugi dobi: Človek, da bi dosegel Mojo milost, mora biti v svoji čistosti podoben otroku. 

33 Vendar se ne smete več počutiti zapuščene. V vsakem delu, ki ga človek opravi, je prisoten vpliv 

duha svetlobe. Duhovni svet vpliva na organe človeškega uma in jih usmerja. Ta svet je večji in lepši od 

tistega, ki ga vidiš s svojimi očmi. To je svet svetlobe in popolne harmonije. Njegovi prebivalci so z menoj; 

bdijo nad stvarstvom, združeni z menoj. 

34 Toda ali se lahko, čeprav poznate te nauke in vanje verjamete, še naprej pritožujete, da so ljudje, 

ki ste jih imeli radi na tem svetu, odšli na oni svet, čeprav veste, da bdijo nad vami? Zakaj o njih 

razmišljate v človeški obliki, ko pa so zdaj povsem duhovni? 

35 Danes sem vam govoril o tem, čemur pravite skrivnost drugega življenja. 

36 Samo jaz vam lahko razkrijem ta učenja. Ljudje ne morejo, ker niso prodrli v skrito modrost. 

37 Moral sem vas pripraviti na vstop v moje svetišče, da bi slišali še enega od mojih naukov. Vidim 

namreč, da si moral najprej navdušiti svoja čutila, da se je lahko dvignila tvoja duša. Vaše oči so iskale 

podobo, ki bi vam govorila o moji navzočnosti, vaša ušesa so pričakovala glasbene tone cerkvenih pesmi, 

da bi očistila srce zemeljskih skrbi, in celo kadilo in vonj rož sta bila potrebna, da bi lahko mislili name, 

četudi le za nekaj trenutkov. Ker pa ste vse te liturgične sestavine našli le v cerkvah, posvečenih tej službi, 

niste mogli razumeti ali celo občutiti moje navzočnosti zunaj njih. Danes pa je vaša duhovna priprava 

namesto razvijanja telesnih čutov začela prebujati vašo dušo, da ne bi upoštevala tistega, kar je povezano 

s fizičnimi čutili. 

38 Vaše oči ne iščejo več podobe, ki bi vam predstavljala božanskost, vaša ušesa ne zahtevajo več 

tistih zvokov, ki ste jih potrebovali, da ste za kratek čas pozabili na spodbude sveta. Ne čakate več, da se 

udeležite obhajanja bogoslužja, da bi verjeli, da sem navzoč samo pri tem dejanju in na tem kraju. 

39 Edina stvar, ki vas danes skrbi, je, kako očistiti svoj um, kako očistiti svoje srce, da bi lahko 

sprejeli, začutili in razumeli božanski pomen moje besede, in veste, da za to ni boljšega sredstva kot 

meditacija in molitev. 

40 Danes bi vas vse, kar bi vam lahko postavili pred oči, vznemirilo in najboljša glasba bi se vam zdela 

premajhna ob nebeškem koncertu moje Besede. In namesto da bi vam te stvari pomagale pri vaši 

predanosti, vas lahko na koncu vznemirijo. Ničesar zunanjega ne potrebujete in ne želite, zato ste se 

navadili, da v času, ko sprejemate moje oznanilo, zaprete oči. Duša se namreč v svoji najvišji želji po 

vzponu želi znebiti vseh stikov z materialnim. 
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41 V preteklosti je bil oltar, ki ste ga postavili moji božanskosti, daleč od vas, danes pa ste ga postavili 

v svojih srcih. Svojo daritev, ki je bila dolgo časa materialna, ste zdaj nadomestili z duhovno 

manifestacijo. Veš, da je v mojih očeh tvoja ljubezen lepša od najlepšega cveta tvojih vrtov in da je 

odpuščanje, ki ga podeliš sočloveku, za 

Vreden sem več kot kesanje, s katerim ste nekoč mislili, da lahko sperete svoje madeže. 

42 Slišim vas v tišini, zame ni potrebno, da premikate ustnice. Nisem grešnik, ki posluša drugega 

grešnika. Jaz sem v duhu in vaša duša je tista, ki jo slišim in ki se poskuša dvigniti in komunicirati z menoj. 

43 Mnogi so v tem času slišali mojo besedo, vendar je niso vsi sprejeli kot resnico. Seveda pa vsi še 

niso prišli v čas, ko bi lahko razumeli ta nauk. V vseh časih je bilo veliko poklicanih, a le redki so bili 

nazadnje izbrani ─ iz razloga, na katerega vas danes spominjam: med tistimi, ki so ostali in se pripravljajo, 

da mi sledijo, so le tisti, ki razumejo, čutijo ali verjamejo v čas. 

Včasih vidite, da vaši soljudje prihajajo z videzom, da so duhovno zelo napredni in da razumejo Moj 

nauk o ljubezni. Kasneje vidite, da tega, kar so prejeli v moji besedi, niso sprejeli kot resnico, in to zato, 

ker me ne more odkriti predvsem človeška inteligenca, ampak duh, če je v njem prisotna ljubezen. Ne 

zamenjujte enega z drugim. 

Po drugi strani pa vidite, da na mojo manifestacijo prihajajo nekateri vaši soljudje, ki se zdijo 

neizobraženi in preveč materializirani, za katere niti približno ne pričakujete, da bi lahko čustveno 

razumeli mojo besedo, in presenečeni ste nad njihovo občutljivostjo in razumevanjem, ki so ga očitno 

dosegli. Razlog za to je, da so nerodni v svoji zunanjosti, v svoji človeškosti, v svoji notranjosti pa so 

dosegli zelo velik duhovni razvoj. 

44 Tisti, ki so verjeli, se niso vedno prebudili k veri od prvega trenutka. Skoraj vsi so se borili v svoji 

notranjosti. V njihovih srcih sem odkril naslednja ─ ali podobna ─ vprašanja: "Ali je to resnica? Ali je 

mogoče, da tu srečujem Gospodovo navzočnost? Ali je mogoče, da bom tu našel ozdravljenje za svoje 

bolezni, za katere sem tako dolgo mislil, da so neozdravljive?" A ko so prejeli čudež, so me nekateri še 

vedno spraševali: "Ali je On tisti, ki me je ozdravil?" 

Toda veliko je bilo tudi takih, ki so verjeli od prvega trenutka, ko so slišali moj glas, in celo takih, ki so 

verjeli v isto, še preden so slišali mojo besedo. 

45 Mnoge ljudi je najbolj mučila revščina, beda, v kateri sem se razkril. Navajeni so bili namreč 

razkazovanja obredov in razkošnega bogastva v materialnih cerkvah. Toda povem vam, da kakor sem 

nekoč presojal nečimrnost ljudi, ko sem jim pokazal svojo preprostost, tako se danes izogibam lažnemu 

razkazovanju in se želim prikazati ne le med ubogimi, ampak celo med grešniki. 

46 Če jutrišnji ljudje mirno preučijo način Mojega razodetja in ga primerjajo s prerokbami iz Svetega 

pisma ter natančneje preučijo področje delovanja, na katerem sem se pokazal in na katerem se je razvila 

Moja manifestacija ─ narod, ki sem ga izbral, in ljudi, ki sem jih poklical ─, bodo prišli do brezpogojnega 

zaključka, da se je vse zgodilo v popolnosti in da so se prerokbe kot celota zvesto izpolnile. 

47 Tu na novo govorim ljudem, govorim jim s svojim božanskim bistvom, vendar z besedami in 

pojmi, ki so na dosegu njihovega razumevanja. Medtem ko nekateri verjamejo vame samo zaradi 

božanskega bistva, ki ga najdejo v moji Besedi, pa drugi potrebujejo čudeže, ki jih vi imenujete čudeži, da 

bi verjeli. Zato vam pravim, da ste isti ljudje kot tisti iz druge dobe, ki so mi prinašali svoje bolnike, 

neozdravljive za ljudi, da bi preizkusili mojo moč. 

48 Nekatere najdem slepe, druge hrome, mnoge gobavce in tretje obsedene z zmedenimi duhovi. 

Vse vas bom ozdravil in v resnici vam povem, da nihče ne bo pogubljen. Opozoriti pa vas moram tudi, da 

morate biti pripravljeni, saj bom čudeže v tem času izvajal bolj v vaši dvignjeni duši kot v telesu. 

49 Lazar ne bo edini, po katerem vam bom sporočil vstajenje. Vse "mrtve" bom obudil. 

50 Množice, tu imate mojo besedo. Lahko mi verjamete ali ne verjamete, lahko me ljubite ali ne 

ljubite. Toda resnično, povem vam, ta čas ne bo več prišel, teh lekcij modrosti, teh božanskih govoric ne 

boste več slišali v tej obliki. Če me želite slišati po letu 1950, morate v duhu vstopiti v onstranstvo. 

Spomnite se, da sem vam rekel: "Moje kraljestvo ni od tega sveta." 
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Moj mir z vami! 
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Navodila 186 
1 Dobrodošli vsi učenci, ki se mi približujejo, da bi povečali svoje znanje. Srečni in blagoslovljeni naj 

bodo vsi, ki želijo jasno videti resnico mojih naukov. 

Dobro delaš, če želiš raztrgati tančico, ki prekriva tvoje duhovne oči. Težka odgovornost bremeni vse, 

ki se ne trudijo, da bi prodrli globlje v skrivnosti moje skrite modrosti. 

2 Kdaj se bodo končno naveličali užitkov, ki jim jih nudi meso? Kdaj bodo spoznali, da so jim ti užitki 

preprečili uživanje v osvežitvi duše? So vazali kraljestva greha, sužnji svojih strasti in hodijo po svetu kot 

gluhi, slepi, hromi in gobavci, ne da bi se zavedali svojih odklonov. Ko človek končno spozna, da je 

njegova duša bolna, ne ve, kako naj poišče zdravilo v svetlobi, ki jo izžareva moj Duh. 

3 Slepi vodijo slepe: Tako vidim mnoge narode sveta, več kot dovolj narodov zemlje. Krepost je 

postala šibka in dobra čustva so se izgubila. Človeško srce, ki bi moralo vsebovati vsa plemenita čustva in 

vsako vzvišeno misel, je danes postalo vir sebičnosti, slabosti in odklonov. 

4 Kaj je čudnega na tem, da vaš Gospod, ki vas neskončno ljubi, danes prihaja k vam, da bi vam dal 

orožje za boj proti zlu, ki vlada v vseh ljudeh? 

5 Res je, da je moj nauk orožje, svetlobna sablja, ki udari v srce in najobčutljivejši del telesa. 

se dotakne ljudi. Potrebujete voljo, da premagate zlo, in to moč za vašo dušo vam daje moja beseda. 

Največja in najplemenitejša bitka, v kateri vas želim videti zmagovalce, je bitka, ki jo bijete proti sebi, da 

bi obvladali svoje strasti, sebičnost in čutnost. Ob vsaki priložnosti dovolite, da se ta velika bitka razplamti 

v vas. 

6 Na eni strani so dobra volja, razum, pravičnost in dobrodelnost, na drugi pa se dvignejo 

pokvarjene človeške strasti. Toda svetloba bo zmagala nad temo. Če bi vedel, da temu ne bo tako, vam 

ne bi dovolil, da bi se brezkoristno in brezplodno borili za svojo dušo. 

7 Ko razmišljate o patriarhih, prerokih ali mojih apostolih, ne mislite na njih kot na izjemne ljudi, saj 

so bili vsi ustvarjeni iz istega bistva, iz katerega ste bili ustvarjeni tudi vi. Toda to so bili ljudje, ki so si 

prizadevali ostati na poti svetlobe, se držati resnice, vedno spoštovati moj zakon in živeti v dobroti. 

Njihova volja ni oslabela, zato so za seboj pustili dela, ki so zgled njihovim človeškim bratom. 

8 Ali prepoznate ljudi, ki se pehajo za užitki, udobjem ali vsakdanjim kruhom, so ravnodušni do 

darov Duha in ne sprejemajo resnic, ki vam razodevajo večno življenje? Pozneje jih boste videli, kako 

bodo z veseljem tekli v duhovno svetišče in postali sodelavci prave Cerkve. 

9 V moji božanski besedi bodo ljudje našli luč, ki jih uči, kako uporabiti moč, ki jo duša hrani v sebi, 

in jih uči, kako trdno hoditi po poti preizkušenj, ki je življenje. Kdor gleda mojo luč, ne naredi napačnega 

koraka in se ne spotakne. 

10 Morate razumeti mojo besedo, kajti če tega ne boste storili, boste zagledali skrivnosti, v katerih 

vam je Mojster govoril jasno in popolno. Bog za človeka nima skrivnosti. Stvar je v tem, da enkrat niste 

želeli prodreti v Svetlobo, drugič pa ste želeli predčasno spoznati razodetja. Zaradi umazanije, v katero je 

padel človek, ni pravilno razumel mnogih mojih naukov, čeprav je že čas, da jih razume. 

11 Kaj ste se naučili iz svojih religij? Kakšen smisel ima govoriti, da verjameš v to ali ono, če se s 

svojim življenjem ne podrejaš spoštovanju načel, ki jih priporočajo, in se mi po njih ne skušaš približati? 

12 Če želite vedeti, ali izpolnjujete božanski zakon, se vprašajte, ali v svetu prejemate žetev ljubezni. 

13 V tem času vam moram povedati veliko stvari, da boste razumeli, da sem vam pripravljen dati 

svoje nebeško kraljestvo. Toda za to morate osvoboditi svojo duhovno dušo, saj bo ona tista, ki me bo 

sprejela. Takrat me boste videli in čutili. 

14 Med ljudmi dobre volje bo sklenjena zaveza miru. Vendar vas opozarjam, da s sklenitvijo te 

zaveze ne smete čakati, dokler ne pridete v duhovni dom. Zasluga je v tem, da tu, kjer je svet prejel 

Jagnjetovo kri kot seme ljubezni, Očetu izkažete hvaležnost in svojo najboljšo daritev: svojo poslušnost z 

medsebojno ljubeznijo. 
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15 Verjemite v nesmrtnost duše. To vam govorim zato, ker nekateri verjamejo, da bo smrt uničila 

obstoj tistih, ki vztrajajo v grehu, in jih izključila iz večnega življenja, namesto tega pa jih bo doletela 

večna kazen. 

16 Tisti, ki so sprejeli takšno idejo, so napačno razlagali nekatera moja razodetja in si napačno 

razlagali njihov pomen. Če bi bilo to pravilno in mogoče, bi bilo to enako, kot če bi razložili poraz ljubezni, 

dobrote in pravičnosti. Kaj bi potem pomenilo, da sem postal človek ─ moje trpljenje, moja smrt in moja 

prisotnost med vami kot človek? Ne pozabite, da sem prišel zaradi grešnikov, bolnikov, sužnjev, lačnih in 

izgubljenih. 

17 Vaša duša ima večno življenje, ki ji ga je podaril Božanski Duh, in edina stvar, ki pri človeku umre, 

je lupina, meso, ki ga duša zapusti, da bi se lahko dvignila. Prav tako bo videl, da bo greh, če ga je imel v 

sebi, izginil in da bo temni ovoj nevednosti padel z njega kot usahli sadež. Toda duša se bo po vsaki od 

teh "smrti", ki jih bo doživela v sebi, ne da bi umrla, dvignila močnejša, zavestnejša, svetlejša in čistejša. 

18 Ste v življenju doživeli kakšno telesno strast, ki je zajela celotno vaše bitje in vam onemogočila, da 

bi slišali glas vesti, morale in razuma? 

To se je zgodilo, ko je duša padla na dno, ker so jo premagale skušnjave in moč zlobne zveri, ki prebiva 

v mesu. 

Ali ni res, da ste doživeli globok občutek sreče in miru, ko vam je uspelo osvoboditi se te strasti in 

premagati njen vpliv? 

19 Ta mir in veselje sta posledica zmage duše nad telesom ─ zmage, ki je bila dosežena v velikem 

boju, "krvavi" notranji bitki. Toda dovolj je bilo, da je duša dobila novo moč in se dvignila, spodbujena in 

svetovana s strani vesti, in že je premagala nagone mesa ter se rešila, da je ne bi še bolj potegnila v 

pogubo. 

V tem boju, v tem odrekanju, v tem boju s samim seboj ste videli umreti nekaj, kar je živelo v vas, ne 

da bi to bilo vaše življenje. To je bila le nesmiselna strast. 

20 Razumite torej, da ko se človek pusti voditi navdihu vesti in vsa svoja dejanja podredi višji 

zapovedi, je, kot da bi se v njem rodil nov človek ─ tisti, za katerega ni smrti. Kajti telo bo obravnaval le 

kot potrebno lupino za dušo, in ko se bo ta odpravila v svoj pravi dom, se bo moralo telo spustiti v 

maternico zemlje, da bi se v njej raztopilo. 

21 Povem vam, da ni "večne smrti", še manj pa bi lahko obstajala večna sprava. Umre le tisto, kar je 

škodljivo ─ nekoristno, slabo, in ko je doseženo očiščenje, se mora končati sprava. Že takrat sem vam 

povedal, da nič v mojem delu ne bo propadlo. Rekel sem vam tudi, da nihče od mojih otrok ne bo 

pogubljen, poleg tega pa sem vam razkril nesmrtnost duše, ko sem vam rekel: "Jaz sem življenje; kdor 

veruje vame, ne bo nikoli umrl." 

22 Preljubi ljudje: Zaprite svoje človeške oči in začutite mojo navzočnost "na oblaku". Slišite človeški 

glas, ki ga prenaša nosilec glasu, ki ga uporabljam, da vam posreduje mojo mentalno vibracijo. Če pa se 

duhovno dvignete, boste začutili mojo duhovno navzočnost. O blagoslovljeni tretji čas, ko bo vsako oko 

lahko zagledalo svojega Gospoda! Malikovanje bo padlo na tla in ljudje bodo v celoti spoznali resnico. 

23 Da bi uvedel ta čas, sem se želel posredovati skozi vaše misli, da bi me začutili bližje, bolj 

intimnega, bolj pripadajočega vam. Tudi v drugi dobi sem se približal ljudem, saj sem se rodil med njimi, 

živel ob njih, delil njihove bolečine in trpljenje pred njihovimi očmi. 

24 Danes, ob moji novi besedi, se množice prebujajo in oblikujejo medsebojno skupnost. Večina jih 

je ubogih na zemlji, tistih, ki jim pravite "razdedinjeni", a jim v resnici ne manjka nobenega od darov, ki 

vam jih je dal Sveti Duh. Zaradi mojega učenja so se ti ljudje prebudili iz letargije in se začeli zavedati 

vsega, kar nosijo v sebi. Zato se je v njih začel duhovni razvoj in njihova nerodnost je postopoma izginila. 

Intuicija je razsvetlila njihovo bitje, navdih je pobožala njihov um, dar vida je osvetlil njihov pogled med 

molitvijo, jim pomagal odmakniti tančico od duhovnega in jim razkril tudi nekaj o tem, kaj jih čaka v 

prihodnosti. Dar zdravljenja ─ bodisi s preprosto besedo, z "maziljenjem" ali celo z mislimi ─ je izhajal iz 

najglobljega dela njihovega srca, v ponižnih učencih tega dela pa so se pokazale še mnoge druge 

zmožnosti. 
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25 Razlog za to je, da so tisti, ki na zemlji niso imeli ničesar, ko so začutili, da so prejeli dediščino od 

Očeta, dali vse svoje srce in navdušenje v službo tej stvari in tako odkrili mnoge darove milosti, ki jih je 

imelo njihovo bitje in ki jih niso poznali. 

26 Kako bi lahko ljudje odkrili darove, ki jih je imel njihov duh, če je njihovo srce hrepenelo le po 

bogastvu zemlje? 

27 Če bi ljudje znali moliti, če bi razumeli, da poznam jezik srca, da razumem potrebe njihove duše, 

da razumem tudi njihovo najmanjšo željo, da znam razlagati njihove misli, ne glede na to, kakšne se zdijo, 

bi svojo molitev poslali Stvarniku. Toda človek je posveten in je materializiral svoje čaščenje Boga in svoj 

duhovni razvoj. Toda kako ljudem pojasniti njihove napake? Tako, da vanjo pošljete ljudi, ki so 

poduhovljeni in katerih otroci živijo v višji morali, ki jo uči moj nauk. 

28 Človeštvo je s svojo znanostjo, grehom, vojnami, nauki in materializmom izzvalo Božjo pravičnost, 

in ker so bili njegovi prestopki zelo veliki, je lahko pričakovalo le kazen. Toda poglejte, kako sem se odzval 

in ljudem poslal svojo božansko svetlobo, ki je tolažba, razodetje, odpuščanje in mir, da bi jih razsvetlila in 

jim pomagala pri njihovem razvoju. 

29 Človek si je z grenkobo napolnil čašo, ki jo bo pozneje moral piti. Toda resnično, povem vam, skozi 

to bolečino bo prejel luč. Jaz pa prinašam v vaša srca luč, ki vas bo blago dosegla, ki bo prepričala vašega 

duha z ljubeznijo in resnično modrostjo. 

30 Množice, ki zdaj slišite ta glas, se veselite ob misli, da vam je usojeno, da v tem času velikih 

duhovnih sporov uzrete mojo luč. 

31 Ne spite, saj vam ne govorim le prek teh glasov. Govorim vam v vsakem trenutku, ko je vaša duša 

mirna in se lahko dvigne, da bi se pogovarjala z menoj. 

32 Da bi lahko svoje srce uporabljali kot vodilo, mi dovolite, da ga najprej zgladim, da boste prek 

njegovih čustev prejeli božanski navdih. 

33 Ne samo vi, ampak tudi vaši bratje in sestre v skladu z različnimi religijami kličejo svojega Boga. 

Ne prihajam samo k vam, ampak kot Duh Tolažnik dajem mir vsakemu trpečemu srcu in duhu. 

34 Človek je v svoji domišljiji ustvaril podobo Jezusove ljubezni, jo prenesel na platno in ji dal 

človeško obliko, saj ni mogel predstaviti Stvarnikovega duha. 

35 Od vseh ljudi, od vseh ljudstev vseh časov sem vedno sprejemal njihovo čaščenje, njihove žgalne 

daritve, obrede in žrtve, kajti zame je pomemben dober namen in ne dejanje. 

36 Res je, da so podobe, ki so jih ljudje ustvarili o meni, nepopolne; vendar se ne ustavljam, da bi 

razmišljal o delu podobe, v kateri me prepoznavajo, ampak me doseže dober namen njihove namere. 

37 A vendar ─ kako prijetno bo Očetu, ko bo videl, da se človeštvo duhovno udejstvuje kot ti ljudje, ki 

začenjajo delati prve korake, opuščati površinsko in zunanje, čutiti, da me resnično nosite v svojih srcih, 

da sem v vaši nameri, ko nameravate opraviti dobro delo, da sem v vaših mislih, ko želite komunicirati z 

mano. 

38 Kdo bi ob poslušanju tega glasu lahko dvomil, da se Božja slava kaže v bedi človeškega telesa? Ali 

je Bogu bolj všeč, da se kaže v kruhu, ki je neživa snov, kot v svojem otroku, človeku, ustvarjenem po 

njegovi podobi in podobnosti, ki velja za najpopolnejše bitje stvarstva? Zakaj se Svetloba, Božji Duh, ne bi 

pokazala skozi privilegirano bitje, ustvarjeno po njegovi podobi in sliki? Nič čudnega ni v tem, da se Bog 

lahko razodeva prek organa človekovega uma. Toda to človeštvo je nezvesto in sumničavo, ker je bilo v 

svojih najsvetejših čustvih velikokrat prizadeto. Zato samo sliši, ne pa tudi posluša. 

39 Človeško srce je treba ponovno obdelati z dletom ljubezni, da bi iz njega vzklila občutja bratstva in 

plemenitosti. 

40 Človeško srce je tako otrdelo, da je otrplo pred bolečino ali nesrečo sočloveka. Vendar mora 

začutiti tujo bolečino in razumeti njen vzrok, da bi človek lahko napredoval na svoji razvojni poti. 

41 Če se človek zadovolji s tem, da sodi svojega bližnjega, bo sodil le napačno. Če pa poskuša 

razumeti vzrok njegove bolečine s plemenitim namenom, da bi mu pomagal, se mu bo razkril skriti izvor 

te bolečine, ki jo bo lahko ublažil. 
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42 Koliko ljudi si zaradi pomanjkanja duhovne vere dela življenje neznosno, ker mislijo, da obstaja 

samo fizični svet, in dvomijo, da obstaja duh, saj mu tega nič ne more dokazati. Te in druge žalostne misli 

jih spravljajo v obup in jih celo vodijo v smrt. 

43 Prva lekcija, ki jo boste dali svojim bodočim učencem, naj temelji na tem navodilu. Dali jim boste 

priložnost, da se povzpnejo s prve stopnje na poti razvoja. Razkrili jim boste, da Oče v svoji neskončni 

ljubezni in popolni pravičnosti vsaki duši podeli toliko materialnih življenj, kolikor jih potrebuje za svojo 

popolnost; da nekatera telesna bitja trpijo bolj kot druga, da obstajajo življenja, polna blagostanja, in 

druga, polna grenkobe in odpuščanja. 

44 Zemljani, ki živijo brez bolečin in velikih preizkušenj, so tisti, zaradi katerih me mnogi nevedni in 

nezadovoljni označujejo za krivičnega. 

45 Na vaši poti bo takšnih primerov več kot dovolj in vi boste tisti, ki boste poklicani, da podate 

razlago. Vprašali vas bodo, ali je gotovo, da vas po tem življenju čaka nagrada ali kazen. Na to boste 

odgovorili, da se mora duša, dokler ne doseže potrebne stopnje razvoja, da bi (za vedno) živela v Duhovni 

dolini, inkarnirati na tej zemlji, pri čemer mora vsako zemeljsko življenje preživeti v skladu z napredkom 

prejšnjega. Včasih se to zgodi zato, da bi poželi dobro letino, drugič zato, da bi odplačali dolg ali dokončali 

začeto delo. 

46 Ko bo duša prehodila vso pot, ki ji je bila začrtana kot njena zemeljska usoda, se bo lahko dvignila 

v duhovni dom, kjer bo našla nadaljevanje poti, ki jo bo vodila v večno blaženost, v Gospodovo naročje. 

47 Ne puščajte temnih ali nejasnih točk. Ne boste prepričali vseh, vendar boste tudi zaradi dvomov 

neverujočih napredovali, saj boste spoznali njihove misli, da bi prepričali druge, ki jih boste pozneje 

srečali v besedni vojni. 

48 Resnično, povem vam: Moj nauk bo za človeštvo kot prebujenje v pomladnem jutru, kot rosa, ki 

naredi polja rodovitna ─ danes, ko je svet polje smrti, suho in izsušeno. 

49 Pojdite k vsem v mojem imenu. Kdo bi lahko zavrnil ljubeče Jezusovo ime, saj je bila moja žrtev za 

vse? 

50 Naj vaši bližnji čutijo, da ste trenutno ob vznožju gore in čakate na oživljajoče navodilo svojega 

Učitelja. Kajti moja beseda je življenje za vašo dušo. 

51 Mizo sem obložil z belimi prti in nanjo položil sadove drevesa življenja, da bi se tvoja duša 

okrepila. 

52 Luč Svetega Duha rešuje vašo dušo iz teme, kajti zašli ste s poti, izgubili ste svojo pot in ste mrtvi 

za življenje milosti. 

53 Padli ste v malikovanje, ljubljeno ljudstvo, v neposlušnost in nehvaležnost. Opustili ste svetlobo in 

se obrnili v temo, odvrgli ste belo obleko in namesto kristalno čiste vode ste pili kalno vodo in se z njo 

zastrupili. 

54 V drugi dobi sem postal človek, da bi vas naučil ljubiti in odpuščati, prišel sem, da bi vam dal zgled 

ponižnosti in krotkosti, in kot Mojster sem vam dal svoj nauk. Toda časi so minili in vi ste padli v zmoto. 

55 O ljudstvo, ki sem ga izbral med vsemi ljudmi! Iskal sem te in te našel v katakombah, našel sem te 

v puščavi, kjer si hranil sedem grehov. Danes prihajam kot dobri pastir in vas iščem na vseh poteh in 

stezah ter vas rešujem iz brezna. Poslušali ste me in čutili ter od mene prejeli vse, kar vaši duši manjka. 

Dal sem vam dokaze ljubezni, razsvetlil sem vas in iz knjige svojih navodil sem vam dal obilo. 

56 Pridite, moje ljudstvo, korak za korakom se povzpnite na goro. Ko se boste vzpenjali, se boste 

počutili v občestvu s svojim Očetom in boste lahko uživali sadove drevesa življenja. Z vrha gore teče izvir 

kristalno čiste vode, ki pogasi žejo. 

57 Izrael tretjega veka: Poslušate svojega učitelja, ki vas poučuje in prerokuje. S kakšnim namenom, 

ljubljeni ljudje? ─ da bi se z mojo božansko milostjo prebudili iz letargije, v kateri ste se znašli. 

58 Kdor ima oči, bo videl, kdor ima možgane, bo razmišljal, in kdor ima ušesa, bo slišal svojega 

učitelja. Vi ste tisti, ki jih je označil moj kazalec ─ mrtvi, ki sem jim dal življenje ─ slepi, ki sem jim vrnil vid 

─ izgubljeni, ki jih vodim s svojo lučjo, in brodolomci, ki sem jim pokazal rešilni čoln. 
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59 Razmislite o pogostitvi, ki jo je Oče pripravil za "čednega sina", ki je propadel, bičan od viharjev, in 

pil čašo grenkobe. 

60 Občutite me in dovolite mi, da se naselim v vaših srcih in vam rečem, kot sem rekel svojim 

učencem v drugi dobi: "Vzemite in jejte, to je moje telo." Prav tako vam v tem tretjem času pravim: 

"Vzemite in jejte, to je moja beseda." 

61 Dragi učenci, bliža se leto 1950, ko vam bom prenehal govoriti v tej obliki. Toda glede na to vam 

povem, da boste prejeli mojo besedo v izobilju in se boste odpravili na pot kot vaš Učitelj. Bodite kot 

svetilnik za človeštvo in obdarujte sočloveka z obilno ljubeznijo. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 187 
1 Pridite in jejte kruh večnega življenja pri Gospodovi mizi. Angeli so pripravili pogostitev in vaš Oče 

vas vse sprejme. Jejte in pijte, vendar cenite nebeški okus te hrane in se ne obnašajte kot nekateri, ki se 

usedejo za mojo mizo, jedo, pijejo in nato odidejo, ne da bi se zavedali, s kom so bili. 

2 Kruh, ki vam ga ponujam danes, je isti kruh, ki sem vam ga prinesel v drugi dobi. Poiščite pomen v 

obeh in odkrili boste, da je isti ─ pomen moje božanske ljubezni. 

3 Prišel sem, da vas odkupim, kot sem to storil v drugi dobi, in vsem, ki mi želijo slediti, pravim: 

"Vzemite svoj križ in hodite po mojih stopinjah." Dobro veste, da je križ sestavljen iz ponižnosti, ljubezni, 

usmiljenja, odpovedi in žrtve. Tisti, ki se ga bodo lotili, že poznajo pot, ki jo morajo prehoditi. Nikogar 

nisem prevaral, ko sem mu rekel, da je moja pot posuta z rožami. Želim namreč, da mi moji vojaki sledijo 

iz ljubezni in vere. 

4 Vem, da bodo tisti, ki mi bodo sledili, potem ko bom svojim otrokom pokazal resnico svojega 

nauka, zvesti in iskreni v vseh dejanjih svojega življenja. Med mojimi zvestimi ne bo plačanih služabnikov, 

ampak le goreči učenci in nesebični sledilci. 

5 Če si kdo to delo napačno razlaga in ga izkorišča v nepoštene namene, si bo nadel ime "izdajalec", 

njegova vest pa mu bo sodila sama. 

6 Boleč in žalosten zgled ste že imeli v enem od mojih učencev iz druge dobe, zato se mu izognite in 

ga iz nobenega razloga ne poskušajte posnemati. Kajti ni prav, da bi se moral nekdo, ki je pripadal številu 

mojih zvestih otrok, umakniti, da bi skril svoje prestopništvo, ki ga je umazalo, kot je to storil Juda, ko je 

odšel od zadnje večerje, ker je razumel, da ni vreden, da bi še trenutek ostal med tistimi, ki bodo kmalu 

dali svoje življenje, da bi pričevali o resnici, razodete po božanskem Učitelju. 

Tisti, ki so mi takrat sledili, so to počeli iz ljubezni do mojega dela. Danes želim, da mi sledite tudi vi, ki 

ste prišli sem v želji po mojem nauku, vendar ne zaradi človeških interesov ali napačnega strahu pred 

mojo pravičnostjo. Želim, da vas k temu spodbuja le ljubezen do bližnjega, saj v njem ljubite in 

poveličujete svojega Očeta in Stvarnika. 

7 Če bi vas želel prepričati strah, bi si ga moral samo zaželeti in sile narave bi se sprostile ter vam 

tako pokazale, da sem edini močan. Želim pa, da se v vsakem od vas kopičijo zasluge, ki se pridobivajo s 

ponižnostjo, vero in ljubeznijo. 

8 Zdaj je nov čas, zato zdaj prejemate nova učenja. Kajti dogodki iz prejšnjih časov, ki čakajo 

človeštvo, se v tej dobi ne bodo ponovili. To bi bilo, kot da se je čas ustavil in človeštvo ponavlja isto 

lekcijo. 

9 Jezusovi vojaki ─ tako vas imenujem, ker vam zaupam svojo stvar: Preučite moj nauk, da se boste 

prepričali o tej resnici. Potem, ko boste pridobili zaupanje, ne smete ponovno zaspati in teologi vas ne 

smejo spravljati v zadrego s svojimi vprašanji, čeprav to, kar sem vam danes predstavil, ni nobena 

skrivnost. Skrivna zakladnica se je odprla pred tvojim duhom, da bi lahko vedno bolje spoznaval svojega 

Očeta. Kakšen smisel bi imelo, če bi prišel k vam s skrivnostmi? Ali lahko tem skrivnostim rečemo 

razodetja? 

10 Obljubil sem vam Duha resnice, ki bo prišel k vam, da vam razloži moje prejšnje nauke, in zdaj 

vam lahko povem, da sem v tej Besedi prinesel vse, kar je namenjeno temu času. 

11 Razumite, kako biti moji učenci, tako da pozorno poslušate moje nauke, o njih temeljito 

razmišljate in jih pozneje uporabljate. 

12 Otroci moji: Medtem ko me vi spoznavate po mojih besedah, vas jaz spoznavam po vaših 

dejanjih. 

13 Skupaj se boste bolje naučili moje lekcije. Poučevanje je podrobno, polno svetlobe, saj je v besedi 

razlita ljubezen samega Očeta. Zato morate uporabiti vso svojo voljo, da se izkažete za dobre učence. 

14 Vaš svet je puščava, jaz sem oaza. Ste žejni popotniki, ki ste me poklicali in mi pokazali vso svojo 

žejo po pravičnosti in ljubezni. Poslal sem vam svojo besedo kot čisto in kristalno bistro vodo. Včasih je 

bila kot mana, vedno pa je bila hrana, ki okrepi tvojo dušo na dolgem in težavnem prečkanju puščave. 
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15 Ko bo napočil čas, boste postali oaza, ki daje senco, vodo in osvežitev trpečemu popotniku. Z vami 

bodo tisti, ki trpijo, ozdravili svoja srca, saj vas zdaj spreminjam v zdravilni balzam. 

16 Zdaj je čas svetlobe, vsi ste odeti z njo. Ta svetloba bo človeku pomagala razumeti, da v njem 

obstaja atom božanskosti, ki je duša, katere inteligenca ga bo pod vodstvom vesti vodila k miru. 

17 Ti darovi naj bi ga osvobodili žalostne odškodnine in mu omogočili, da se povzpne v kraljestvo 

popolne modrosti. 

18 Skozi stoletja sem videl številne svoje otroke, ki so se odrekli užitkom, ki jih ponuja ta svet, in se 

podali na pot mojega zakona, da bi človeštvu pustili sled duhovnih zgledov in navdiha. Ta bitja, ti ljudje, ki 

so tako kot vi živeli na zemlji in so prišli samo zato, da bi prinesli sporočilo ljubezni in tolažbe, zdaj živijo v 

duhovnem svetu in uživajo pravi mir. 

19 Ne zahtevam od vas, da mi posvečate ves svoj čas, saj sem vam dal dolžnosti in odgovornosti na 

zemlji. Vendar morate razumeti, da je človeško telo, ki ga imate tako radi, le plašč ali lupina duše. To je 

meso, v katerem se prebudi vsako trpljenje. 

20 Dovolili ste, da je to meso polno nepopolnosti in skušnjav, ki jih ustvarja vaš um, kadar ne pazite 

in ne molite. 

21 Vem: Dokler ste na tem svetu, se bodo vaša srca in čutila nagibala k njemu. Toda borite se proti 

vsemu škodljivemu, nesmiselnemu in nemoralnemu. Ne svetujem vam, da se zapirate v samostane in 

zaničujete svet ter stike z bližnjimi, saj bi bilo to napačno razumevanje vaše ljubezni in služenja moji 

Božanskosti. Ne prizadevajte si biti puritanci in pozabite, da morate izpolnjevati tudi zakone narave. 

22 Izpolnite zakone, ki vam jih je naložil Stvarnik. Nekateri se nanašajo na dušo, drugi na telo, jaz pa 

vam naročam le, da zavrnete tisto, kar je škodljivo, aroganco in hinavščino. 

23 O ljubljeni učenci, ki poslušate Mojstrov nauk: glejte, kako moja beseda prebuja sposobnosti, ki so 

v vas mirovale. 

24 Upravičeno lahko rečete, da so to že zadnji trenutki moje prisotnosti med vami v tej obliki. To so 

dragoceni trenutki; ko se jih boste po mojem odhodu spominjali, boste lahko rekli: "Kakšno milost nam je 

dal Gospod!" 

25 Torej, ljubljeni učenci, pazite se skušnjav. Ne ukvarjajte se s stvarmi, ki se vas ne tičejo. 

Poskrbite, da se bo v vas odražala duhovnost. Vem, da je vaš boj vroč, da je delati dobro včasih težko in 

grenko. Zato vas učim, da najprej ljubite in odpustite svojim bližnjim, nato pa se pošljite med ljudi. 

26 Ne utrujajte se, saj se delo za dušo nikoli ne konča. To, kar se vam zdaj zdi plačilo ali kazen, bo 

vaša duša, ko si bo prizadevala za vzpon, prejela kot nagrado, saj se ne bo nikoli naveličala ljubiti in sejati 

dobro. 

27 Blagoslovljeno je pripravljeno srce, saj je podobno dišeči vrtnici, ki oddaja svoj vonj. Blagor 

človeški misli, ki se je zmogla dvigniti do mene, saj vidi duhovne lepote. Kdor zna dvigniti svojo dušo, bo 

delal velika dela, njegov um pa bo razumel in ustvaril boljši svet. 

28 Opremil sem vas, da boste lahko gradili svet, v katerem bo vladalo dobro. Ljudje tega časa so 

namreč s svojimi grehi tako ali drugače prispevali k uničenju najplemenitejšega in najvišjega, kar lahko 

obstaja v človeškem srcu ─ duhovne ljubezni. 

29 Ne prizadevajte si toliko za svoje udobje. Opustite željo, da bi si zagotovili prihodnost. Ne bodite 

več nezadovoljni. Kaj si želite ali pričakujete od tega sveta? Imeli ste že časti, užitke, pohvale. Nekateri so 

imeli vse, drugi veliko. Vendar vas vse najdem brez dobrih del. 

30 Vprašajte se, ali ste bili do sebe pravični. Imate inteligenco, razum in svobodno voljo. Zdaj 

poslušate mojo besedo, ne morete se imeti za nevedne. Naučili ste se me iskati v neskončnosti, kjer ni 

oblik, saj jih kot Bog nimam. 

31 Jaz sem v vas. Zakaj naj bi me ljudje vedno iskali v tisti modrini, ki jo imenujejo 'nebesa'? Tudi to 

vam lahko povem: sem onkraj teh nebes. Iščite me s ponižnostjo in spoštovanjem in dovolil vam bom, da 

globoko prodrete v mojo modrost. Toda kateri človek je v svojem mišljenju prodrl tja, kjer je Božja moč? 

─ Nihče. Kajti nihče ne pozna poti ali lestve, po kateri bi me dosegel, ker človek ni poslušal glasu vesti. 
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32 Človek še ne pozna svojega sveta, zemlje, katere narava ga še vedno preseneča. In še vedno 

obstaja veliko svetov, kot je ta, ki vas obdaja. Toda če stvarstvo, ki je le del mojega dela, ni znano, zakaj 

obstajajo tisti, ki trdijo, da me poznajo s pomočjo svoje znanosti? 

33 Govorim duši, ki bo nekega dne prehodila pravo pot, ki vodi k meni, in zagledala mojo božansko 

slavo. 

34 Bodite ponižni ljudje, polni razumevanja. Bodite ljudje miru. 

35 Prosite me, naj vam izlijem svojo milost, ker veste, da je moja beseda edina hrana za vašo dušo. 

Kajti življenje, ki ga živiš, te občasno spravi na tla. V ustih imate grenak okus, zato se vam približujem, da 

bi vam dal sladkost in nežnost v svoji Besedi in potešil vašo žejo s svojo ljubeznijo, ki vse napolnjuje. Toda 

obstajajo ljudje, ki so neskončno bolj lačni od vas. Zato vas puščam kot skrbnike svojih razodetij, da boste 

lahko s temi ljudmi delili moje darove milosti. 

36 Postati morate mojstri, vendar si morate moje zadnje lekcije vtisniti v srce, eno za drugo. Še niste 

pripravljeni. Če bi Mojster v tem trenutku poklical najbolj naprednega, da bi zasedel njegovo mesto in 

govoril v njegovem imenu, tega ne bi zmogel, strah ga ne bi zapustil in ustnice ne bi bile odprte. 

37 Toda kmalu boste morali tako govoriti ─ po letu 1950, ko bom umaknil svojo besedo. Potem 

moraš premagati ves svoj strah in izkoristiti mojo moč, da boš lahko v celoti izpolnil svojo nalogo. To ne 

bo več enako navdušenje, kot ste ga poznali doslej in prek katerega sem vam govoril v tem času. Dovolj 

bo, če se dvignete k meni polni vere in slišite glas svojega duha, potem bo navdih v vašem razumu. 

38 Naročili boste množicam, naj vas podpirajo s svojimi mislimi, predanostjo in opremljenostjo. 

Potem boste poskrbeli, da bo vaša beseda resnično prinašala božanski navdih. 

39 Oglejte si, kako se bo spremenila oblika (razglasov) in vse bo postalo preprostejše, da bodo ljudje 

bolje razumeli. Človek si namreč želi jasnosti, ne želi več utrujati svojega intelekta z dešifriranjem naukov, 

ki se mu zdijo nejasni. Zato v zadnjih časih mojega oznanjevanja naredim svojo besedo lažje razumljivo, 

da ne boste delali napak. 

40 Tudi v Drugem času je Mojster v zadnjih obdobjih (svojega poučevanja) naredil svoj nauk jasnejši, 

saj naj bi ti zadnji nauki naredili razumljivejše vse prejšnje nauke. 

41 Pravim vam: želim, da bi bila vsa vaša dejanja iskra resnice. Kajti nauk, ki sem vam ga dal, je kot 

kristalno čista voda. Ljudem ničesar od mojega dela ne pokažite na zavajajoč način, saj ima vse 

verodostojno razlago in razlog za obstoj. V vsem, kar posredujete, ne sme biti strahu pred svetom. Tako 

bodo vsi tisti, ki so z nepoštenimi razglasi zavajali soljudi, spoznali svojo zmoto in v moji službi bodo ostali 

le tisti, ki so z dobrim namenom in dobro pripravljenostjo pripravljeni ljudem prinašati mojo resnico, 

mojo ljubezen in moj mir. Resnično, povem vam: plevel, ki raste v srcih, bo odstranjen z rodovitnih polj. 

Le tako bo človeštvo spoznalo resnično delovanje Svetega Duha. 

42 Vse moje učence boste našli raztresene po vsej zemlji. Kajti vsakdo, ki je duhoven v svojem načinu 

življenja in me časti, je spiritualist. 

43 Do združitve religij bo prišlo, ko se bo človekov duh dvignil nad materializem, tradicije, predsodke 

in fanatizem. Takrat se bodo ljudje duhovno združili v enem bogoslužju: v bogoslužju dobrote iz ljubezni 

do Boga in bližnjega. Ko se bo to zgodilo, bo človeštvo vstopilo v obdobje popolnosti. Zato od vas 

zahtevam, da moje delo izkazujete z dobrim in poštenim ravnanjem. 

Naj vas ne skrbi, da ne boste dočakali uresničitve vsega tega. Zagotovo pa boste deležni zadovoljstva, 

da ste s svojim semenom prispevali k vzpostavitvi Kraljestva miru ─ semena, ki bo obrodilo sadove v srcih 

prihodnjih generacij. 

44 Pripravite se, sejalci na mojem polju, kajti polja so pripravljena sprejeti seme mojega nauka. 

45 Ni daleč dan, ko vas bodo iskale množice ljudi, ki bodo prečkale morja v želji po tem, kar vam je 

Mojster izročil za njih. 

Ta celina jih bo sprejela z bratstvom in mirom. Rase se bodo pomešale, to bo združitev ljudi, saj se 

bodo prepletli njihovi običaji in ideje, to pa bo prineslo resničen in trajen mir. Nastal bo nov svet. Ta, ki ga 

doživljate zdaj, je priprava nanj. 
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Boj mora biti dolgotrajen, da bi pridobili čas, saj idej, ki danes prevladujejo, ni mogoče izbrisati v 

trenutku. Med tema dvema svetovoma je potreben določen čas: Tisti, ki ga živite in ki mora izginiti, in 

jutrišnji, ki ga bo nadomestil. 

46 Še vedno ste v najtežjem obdobju boja. Zato sem vas prišel voditi, da boste lahko ugledali jutrišnji 

svet. Dajem vam potrebna pooblastila, da boste lahko uresničili svojo odločitev, in blagoslavljam 

človeštvo. 

47 Bodite blagoslovljeni, saj si prizadevate povečati svoje znanje, da bi odkrili najvišje, in želite jasno 

videti, ko vstopate na duhovno pot. Toda mojega učenja ne boste mogli v celoti spoznati, dokler ne boste 

tako daleč, da vam bo padel povoj, ki vam zakriva oči. 

48 Človek je sam odgovoren za svojo duhovno zaostalost. Čeprav je obdarjen z razumom in duhom, 

se ne trudi, da bi se dvignil na raven življenja, ki mu pripada. Prepusti se telesnim užitkom in jih uživa, 

ubija svojo dušo, zboli in se vleče kot "paraliziranec" brez najmanjše želje, da bi bil ozdravljen svojega 

trpljenja. 

49 Moja učenja in moja žrtvovana smrt so dosegla zelo malo. Ob koncu stoletij namreč z žalostjo 

ugotavljam, da (še vedno) slepi vodijo slepe in hromi hočejo, da bi paralizirani hodili. Vidim, da je večina 

ljudi krhka, a šibka bitja, in to zato, ker ne želite živeti, kot sem vas učil. Dovolite strastem, da vas 

obvladujejo, da vzklijejo v vaših srcih in vam škodujejo. 

50 Obdarjeni ste z velikimi lastnostmi, a jih ne znate dobro izkoristiti. Inteligenco in voljo sem 

namenil v službo duhu, da boste gospodarji svojih dejanj, svojih življenj in dobri zakonodajalci, da boste 

zmagali in zmagali v boju, ki ga bijete med duhom in telesom. Ko boste to dosegli, boste dobri preroki, ki 

bodo vodili množice ─ ljudi dobre volje. Takrat se ne boste bali bitke, ker boste premagali sami sebe. 

Počutili se boste močne in drug na drugega boste gledali s spoštovanjem in ljubeznijo ─ celo na podrejena 

bitja, tiste vaše male bratce, ki bodo nato postali vaši prijatelji. 

51 Ne mislite, da so bili starodavni preroki, ki jih imenujete "veliki možje" in ki so dosegli 

osvoboditev, močni in vzvišeni samo zato, ker jim je bilo tako usojeno. Takšni so bili, ker so se borili in 

gradili pravi tempelj miru in ljubezni. Toda tudi tisti, ki si najbolj prizadevajo doseči resnico, so v 

nevarnosti, da padejo v zmoto. Toda zaradi svoje duhovne vzvišenosti so ločili dobro od zla in zavrnili 

vsakega sovražnika ter tako dosegli, da je zmagala luč, ki je bila v njih. 

52 To načelo življenja, ki je v vas ─ ta svetloba prihaja od mojega Božanskega Duha in vsak človek jo 

ima, ne da bi razumel, koliko je vredna. Zato je prezrl ta zaklad in se, čeprav je obdarjen z velikimi 

lastnostmi, da bi bil nesmrten, sam prikrajšal zanje, se prostovoljno ubil in izgubil svojo moč. Dovolim mu, 

da občuti in spozna posledice svoje napake, da bi si potem s svojim trudom in izkušnjami povrnil 

dostojanstvo ter poiskal izpolnitev in radosti duha, minljive užitke pa za vedno pustil za seboj. 

53 Kaj je potrebno, da bi vedno živeli v skladu z mojimi zakoni? Da izkoristite svojo moč in energijo 

ter kot moji pravi učenci premagate temne sile, ki so zavzele svet. 

54 Želim, da razumete mojo resnico in da razumete, da za vas nimam nobenih skrivnosti ali 

misterijev ─ če se v tem času pripravite, boste začeli resnično častiti mojo božanskost. 

Pravite, da spoštujete zakon in verjamete vame, vendar vaša dela govorijo nasprotno. Danes se le 

učite o moji volji in mojih navodilih, toda prišel bo dan, ko boste opremljeni. Tedaj vas bom naredil 

deležne svoje slave, sklenil bom z vami zavezo in na tem svetu bo mir. 

55 Takrat me boste priznali za edinega Gospoda in se boste ljubili kot bratje in sestre, brez kakršne 

koli koristoljubnosti. Če pa želite biti danes moji pravi učenci, vam ne bo treba zapustiti zemlje, da bi se 

počutili močne in čiste. Že v tem svetu, v katerem živite, boste videli, kako se moje obljube uresničujejo, 

saj se bo vse uresničilo. 

56 Miza je pripravljena. Sedite, sedite na svoja mesta, pustite mi, da vas vodim in vam služim. 

Vzemite z menoj kruh resnice, pustite se razsvetliti luči ljubezni in pojejte hvalnice svojemu Bogu. 

57 Prisluhnite čudoviti harmoniji, ki se sliši. Naj vaša himna ljubezni zazveni v nebesih in naj se 

glasovi angelov združijo z vašimi. 

58 Predajte mi svoje trpljenje, izročite mi svoje težave in se nanje ne navadite več. 
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59 Kakor ste ta trenutek pri meni, tako bo človeštvo po moji volji prišlo k meni; čakam jih. Bodite 

iskreni, kamor koli greste, da Moj nauk ne bo napaden, ampak ga bodo vsi priznavali zaradi sadov, ki jih 

ponuja. 

60 Moja božanska beseda v vašem duhu zveni še močneje kot v vašem sluhu. Dajem vam svoj nauk, 

da boste jutri lahko postali mojstri. Da pa bi lahko govorili o mojem nauku, morate poznati njegovo 

temeljno načelo, in to je ljubezen. Poleg tega vam povem, da ni dovolj le poznati to temeljno načelo ─ 

treba ga je imeti, ga čutiti. Kako lahko govorite o dobrodelnosti, če je niste čutili do soljudi? 

61 Če v svojih naukih pogosto ponavljam besedo "ljubezen", je to zato, ker imam pravico to početi, 

saj vas resnično ljubim. 

62 Rekel sem vam, učenci, da boste jutri postali gospodarji. To se bo zgodilo, ko boste ljubili svojega 

bližnjega. 

Glej, kako te moja beseda postopoma gladi kot tanko dletalo, ki se enkrat dotakne tvojih zaznav, 

drugič strun tvojega srca ali tvojega duha, da te razsvetli s svojo svetlobo. 

63 Tako govorim vašemu človeškemu delu bitja, da bi ga naredil poslušnega in predanega vašemu 

duhu, ki naj bi v resnici vodil človeške korake na zemlji. On je tisti, ki ima moč in svetlobo, da to stori. 

64 Danes vidim človeka, ki miruje na duhovni poti. Prehodil je poti znanosti, moči in strasti. Ali 

mislite, da bi, če se ne bi ustavil v svojem duhovnem razvoju, ki pomeni približevanje ljubezni, dobroti in 

resnici, prav tako prižgal ogenj vojne? 

65 Prišel je čas poduhovljenja, in če bi se ljudje upirali gledanju moje svetlobe, bi padli v zmoto, kajti 

tudi narava bo prinesla manifestacije, ki jih potem ne bi mogli razumeti. 

66 Ne sledite mi iz strahu pred mojo pravičnostjo ali iz občutka dolžnosti. Kakšno vrednost bi imelo 

vaše delo, če ga ne bi opravljali prostovoljno? ─ Veš, da moraš priti k meni po svojih zaslugah. Spoznali ste 

že svet in njegove užitke, ki so vas le oslabeli in zasenčili vašo dušo. Toda ne mislite napačno, da vam 

odrekam tudi dobra in pravična dejanja, h katerim ste zavezani na zemlji in ki jih nenehno potrebujete. 

67 Vse vas imam rad in vas ne delim na rase. Dokler se človek ne bo videl kot duhovna duša, ampak 

le kot človek, se bo imel za višjega od svojih soljudi, zato bosta obstajala razdor in vojna. 

68 Univerzalni jezik moje besede, katere bistvo je ljubezen, bodo slišali vsi ljudje in prav ta jezik jih 

bo združil med seboj in z Očetom. 

69 Prebudite se, o ljudje, kajti vaš boj se bo začel po letu 1950, ko se bo moja beseda končala skozi te 

glasnike. Toda vi in vaši otroci ter pozneje njihovi otroci bodo moje učenje neizbrisno zapisali v srce 

človeštva. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 188 
1 Pridite, ljubljeni učenci, tu je Mojster. Vi me poznate po pomenu moje besede, jaz pa vas poznam 

po vaših dejanjih. 

2 V svetu bodo moji učenci prepoznani po čistosti svojih del. Ko bodo prišli v mojo navzočnost, 

potem ko bodo dobro opravili svoje dolžnosti, jim bom rekel: "Resnično ste moji učenci, ker ste storili, 

kar sem vas učil. 

3 Prizadevajte si za duhovnost, saj ta pomeni osvoboditev duše. Prilagodite se mojim zakonom, ki 

so ljubeči in nezmotljivi, in ti bodo vodili vaše življenje; kajti vse, kar vas obdaja, tako materialno kot 

duhovno, živi v okviru mojega zakona. 

4 Človek, ki je popolno delo v stvarstvu, mora živeti v skladu z milostjo, ki jo je Stvarnik vnesel vanj. 

5 Ne govorim vam, da se morate odvrniti od dolžnosti sveta, ki sem jih uvedel za vaše ohranjanje, 

zadovoljstvo in popolnost. Bodite uravnoteženi in pravični ter dajte svoji duši in telesu, kar je potrebno. 

6 Človeka sem od začetka ustvaril svobodnega, vendar je njegovo svobodo vedno spremljala luč 

vesti. Vendar ni poslušal glasu svojega notranjega sodnika in je skrenil s poti zakona, dokler ni ustvaril 

morilskih, krvavih in pošastnih vojn, v katerih se je otrok dvignil proti očetu, ker se je ta odvrnil od 

vsakega občutka človečnosti, usmiljenja, spoštovanja in duhovnosti. 

7 Ljudje bi se morali že zdavnaj izogibati uničenju in vojnam, da bi si prihranili žalostno dolžnost 

pokore. Vedite, da jih bom moral, če se ne bodo uspeli dobro očistiti, preden pridejo k meni, ponovno 

poslati v to dolino solz in krvi. Kajti tisti, ki živijo v nasprotju s popolnostjo, ne bodo mogli priti k meni. 

8 Kako bi lahko ta Beseda dosegla človeštvo? ─ tako, kot sem to storil v preteklosti: po poslancih, 

prerokih in učencih. 

9 V tem času vas pripravljam, da bodo moji nauki in razodetja dosegli vse kraje na zemlji. 

10 Če ste danes še neznani, boste jutri znani. Naloga novih apostolov bo v tem človeštvu ponovno 

vzpostaviti moralo. Bitka bo ostra. 

11 Vedno molite, da bi pridobili moč. Bodite energični, da boste dosegli popolnost. Pazite, kajti zver 

zla v tisočih oblikah preži na dušo. 

12 Svoje besede spuščam v tvoje srce kot kapljice rose, ki mu dajejo življenje. Toda če bi lahko 

razumeli vse, kar vam govorim ─ kako jasno bi prepoznali pot! V vaše misli spuščam mir in svojo svetlobo, 

saj boste po njih dosegli tudi mene. 

13 Poslušajte učenje, ki vam ga Učitelj daje v duhovnem jeziku, v univerzalnem jeziku ljubezni, ki ljudi 

približa njihovemu Stvarniku. 

14 Moja beseda je kot nova zarja miru za vašo dušo, kot žarek svetlobe, ki osvetljuje vašo pot. Ta glas 

ste slišali že večkrat in postopoma razumete, kaj govori. 

15 Trenutno se razkrivam v vsem človeštvu, saj je zdaj čas, ko bo ves svet spoznal duhovnost, čas 

duhovnega občestva. Kristus ljubezni se zdaj izliva v svoje otroke, da bi ti dosegli odrešenje. 

16 Mnogi si prizadevajo za isti cilj, za katerega si prizadevate vi, ker čutijo, da je prišel čas boja duha 

za občestvo z nebeškim Očetom, ne da bi me slišali, kot ste me v tem času. 

V drugi dobi sem vam dal razumeti, da bo prišlo obdobje, ko bo človek spoznal in razvil mentalni 

dialog ter prejel mojo modrost prek intuicije in navdiha. Tedaj je k meni pristopil farizej in mi rekel: "Če si 

Božji Sin, govori, kakor je On; če te je poslal Oče, govori, kakor je Oče." Odgovoril sem mu: "Kdor pozna 

Sina, pozna Očeta, kajti jaz prihajam od njega." 

17 Resnično, vedno sem bil v moškem. Da pa bi me začutili, se ne smete pustiti voditi telesnim 

instinktom. Ko se bo človek prebudil in začel raziskovati, kar sem mu razkril, bo spoznal smisel življenja in 

poslanstvo, ki je v njem. Šele takrat ne bo več čutil bolečin in obiskov, saj je svoje sposobnosti in čute 

postavil v službo duha. 

18 Ker je življenje Jezusa Nazarečana znano vsem, imate zgled, da lahko hodite po poti, po kateri ne 

boste nikoli pogubljeni. "Jaz sem Pot, Resnica in Življenje, jaz sem tkanina sveta, v katerem živiš, in zraka, 

ki ga dihaš. Jaz sem moč, ki človeku omogoča, da se dvigne v višje življenje, iz katerega vidi, razume in čuti 
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vse, kar ga obdaja. Ta svet namreč ni le solzna dolina, temveč tudi kraj, kjer lahko doživite zadovoljstvo, 

veselje in mir, čeprav le začasno. 

19 Spoznajte me in spoznali se boste. 

20 Vidite, kako so ljudje šli skozi ta svet in se vedno očiščevali z bolečino. To je zato, ker niste vedeli, 

kako se mi približati, čeprav ste vedno imeli mojo luč, ki vam je govorila o minljivosti tega življenja in 

nesmrtnosti duše. Zato vam danes govorim v duhovnih izrazih in uporabljam vaš človeški jezik, da bi se 

razumel. 

21 Kot poslušalci ste razumeli in napredovali, saj slišite te manifestacije in jih ne doživljate več le v 

svojem zemeljskem delu bivanja, torej navzven, ampak jih razumete v želji po njihovem bistvu. V svojem 

sluhu ne zaznavate več zvoka glasu tistega, po katerem vam govorim, ker je božanski zvok moje besede 

našel odmev v najglobljem delu vaše duše in srca. 

To je še ena transfiguracija moje božanskosti, kajti jaz, Očetova "beseda", s tem, ko se tako manifestiram, 

povzročim, da vaš omejeni um komunicira z neomejenim Očetovim umom. 

22 Tvoja duša, počaščena, da je prejela mojo milost, mi povej: "Gospod, ti prihajaš v naše srce kot 

pravi dih ljubezni." 

23 Resnično, povem vam, da ko tako razumete in živite moj nauk, dosežete duhovnost, ker opustite 

nečimrnosti in nesmiselna zadovoljstva, da bi slišali nebeški koncert. 

24 Dobro premislite o vsem, na kar vas opozarjam. Pomislite, kako so se znanstveniki, ko so 

preučevali človeško telo, čudili njegovi popolnosti. Toda če je telo, ki je v tem življenju minljivo bitje, tako 

čudovito popolno, ali si lahko predstavljate slavo duše, katere narava je nesmrtna? 

25 Le čudite se neizmernosti morja, dimenzijam svojega planeta, da bi razumeli, da je vaše bitje 

pomembnejše od vseh teh čudes, saj imate dušo, ki vas lahko v trenutku ponese onkraj teh meja in ki se ji 

bodo, ko bo očiščena in bo prebivala v Očetovem kraljestvu, pokazali vsi svetovi. 

26 Kdor me je slišal, ga ni več strah vrnitve k svojemu izvoru; in četudi se ima le za atom sredi 

stvarstva, čuti notranjo blaženost obstoja, ker je otrok nebeškega Očeta. 

27 Ko boste zapustili ta svet, boste kot kapljica rose, ki še naprej oživlja vse, kar je ustvarjeno. Povem 

vam: Bog, Neskončni, Večni, je v vsem stvarstvu, je bistvo, ki oživlja vse. V bitjih vidi vso lepoto svojega 

dela in doživlja blaženost, ki obstaja v sadovih njegovega navdiha; vse govori o njem, vse ga slavi in se mu 

poklanja. 

28 On je v vsaki manifestaciji življenja, saj je izvor vsega, kar obstaja. Razmislite o tem in razumeli 

boste, da smrti ni. 

29 To je lekcija za današnji dan ─ lekcija, ki bo tako kot vse, ki sem vam jih dal, po moji volji zapisana 

v knjigi, ki bo zapuščina za prihodnje rodove: Tretja zaveza. 

30 Zdaj boste tretjič naredili korak naprej. Čas, ko ste me iskali s simboli, je minil. Zdaj se pred vašimi 

očmi začenja nova doba, vendar ne nova pot. Nisem prišel, da bi uničil vaše seme ali vas zmedel s 

čudnimi besedami. Ne govorim vam, da bi zanikali duhovno sporočilo, ki sem vam ga zapustil v preteklih 

časih. Nadaljujem le pouk, ki sem ga začel in pustil v njegovem drugem delu. 

31 Ko se je Kristus pojavil v polnosti svojega človeškega življenja, da bi človeštvu oznanil prihod 

Božjega kraljestva, je presenetil ljudi, ki so spoštovali obrede in ceremonije, zato jim je rekel, naj ne 

pozabijo Zakona, da bi sledili izročilom. Nato pa sem s svojimi besedami in dejanji zavrnil vse nepotrebne 

oblike čaščenja, da bi v njihovih srcih pustil le Božji zakon. 

Nihče ne more reči, da je Jezus zanikal Mojzesovo postavo, saj sem vas s svojim življenjem, svojimi 

deli in svojo krvjo naučil, da jo izpolnjujete. Učil pa sem vas tudi nove lekcije, ki so bile v skladu s časom, v 

katerem sem prišel, in so bile v skladu z vašim duhovnim razvojem. To je bil drugi del velike knjige moje 

modrosti. Naučil sem vas čistejše oblike molitve, da bi se razcvetela vaša ljubezen do Boga in do bližnjega. 

32 Takrat ste me prepoznali kot Ljubezen. Seznanil sem vas z razlogom svojega prihoda, razkril sem 

vam duhovno življenje, napovedal sem vam svoj drugi prihod, novi čas, in vas pripravil, da boste, ko bo 

prišel čas, lahko prejeli mojo tretjo lekcijo, tretji del knjige, ki je danes odprta pred vašim duhom. 
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33 K ljudem sem se vrnil sredi vojnih novic, dogodkov in znamenj, s katerimi sem napovedal svoj 

prihod. Vendar me ljudje niso čutili. 

34 Sredi te tišine, te revščine, tega kotička zemlje, zdaj zveni moja beseda skozi človeški razum, 

kličem ljudi, jih prebujam k novemu življenju, jih obnavljam s svojimi prepričljivimi in ljubečimi navodili, v 

njih prebujam njihove speče sposobnosti, da bi jih dvignil na pot, po kateri sledijo svojemu Učitelju. 

35 Povedati vam moram, da sem vas v tem času našel bolj zapletene v verski fanatizem in 

malikovanje kot kadar koli prej, hkrati pa je vaša duša revnejša v krepostih kot kdaj koli prej. Zdaj vas 

sprašujem, ko me iz leta v leto poslušate s tem oznanilom: kdo meni, da sem uničil njegova življenjska 

načela? Kdo se počuti zmedenega ali vidi, da je njegova krščanska vera uničena? Resnično, povem vam, 

da sem vas spomnil na to, kar sem vam razkril v preteklosti, samo zato, ker ste to pozabili ali popačili. To, 

kar so ljudje skrivali pred vami, sem vam razkril in to, kar je bilo shranjeno v moji skrivni zakladnici, sem 

vam razkril. Ta doba je doba duhovne svobode. Moški so razsvetljeni s svojim duhom in bodo znali izbrati 

varno pot. 

36 Moj žarek in moji duhovni glasniki so prodrli v ozračje, v katerem se gibljejo temni plahti 

materializma in greha. 

37 V teh trenutkih ste razmišljali in priznavate, da resnično ne častite drugega Boga kot tistega, ki ste 

ga častili prej ─ da nihče ni zaprl vrat vaših src Mariji, Devici in vesoljni Materi ─ da je ta nauk okrepil vašo 

vero in povečal vaše znanje o večnem življenju duhovne duše in da sem v vašo dušo s svetlobo svoje 

besede zapisal najvišje zapovedi, da ljubite svojega bližnjega kakor sebe in da ljubite drug drugega. 

38 Prišel sem le zato, da iz vaših src odstranim tisto, kar je škodljivo ─ tisto, kar vam ne omogoča 

napredka. Zato vam vedno znova ponavljam, da sem vam podelil duhovno svobodo, da me lahko najdete 

in čutite v vsakem trenutku in na vsakem kraju, in namesto da sprašujete svet, česar vam ne more 

odgovoriti, duhovno prosite svojega Očeta in iz njegovega usmiljenja prejemate kruh Duha. Če si torej 

užalil svojega Boga v osebi svojega brata, mu odpusti, če je užalil tebe, ali ga prosi za odpuščanje, če si ga 

užalil ti, in jaz ti bom odpustil. Kajti tisti, ki ga nisi užalil, ti ne more odpustiti zla, ki si ga storil drugemu. 

39 Učenci: Ker niste več presenečeni, da sem prišel k vam v tem času, tudi niste več presenečeni, da 

se duhovni svet razkriva med vami. 

40 Od začetka razvoja človeštva je Oče obljubil manifestacijo duhovnih bitij kot dokaz in razodetje 

obstoja tistega sveta, tistega življenja. Resnično, povem vam, da je bil ta svet vedno v povezavi s 

človekom po moji volji. 

Na začetku vašega razvoja sem človeku prepovedal nagovarjati duhovna bitja, ker za to še ni prišel 

čas. Niti utelešeni niti breztelesni niso bili pripravljeni na to komunikacijo. 

41 Elija v tej tretji dobi, predhodnik mojega prihoda, je tisti, ki sem mu dal ključ, da odpre vrata 

duhovnega sveta svetlobe, tako da bodo njegovi prebivalci imeli dostop do materialnega sveta, tako kot 

sem ljudem omogočil vstop v onstranstvo, da bi med njima prišlo do zbližanja, harmonije in ljubezni. 

42 Še preden je moj glas določil čas za to komunikacijo, so bili na zemlji neposlušni, radovedni in 

nestrpni, ki so, ne da bi upoštevali prepoved, postali začetniki druge vrste komunikacije, v kateri so se 

razkrila temna in zmedena bitja, ker jim moja božanskost tega ni namenila. 

43 Moje delovanje je drugačno; šele ko sem menil, da ste dovolj sposobni in ozaveščeni, da 

sprejmete te nauke, sem vam prinesel ta veliki nauk ─ enega največjih, ki sem jih dal temu svetu, da bi se 

s pomočjo duha naučili videti, spraševati, razumeti in odkrivati. Toda ko sem vam odprl to obzorje, sem 

vas naučil zakona, ki vam prepoveduje, da bi se hvalili s temi darovi in z njimi poslovali ali jih zlorabljali. 

V tem času, ko ste se seznanili z mojim naukom, so nekateri občutili strah, drugi sumničavost, nekateri 

celo grozo, našli pa so se tudi takšni, ki so se ustrašili besede "duh", ne da bi pomislili, da imajo v sebi 

duha, ki jim ga je dal Stvarnik, ki je prav tako duh. Kdo je v vas vzbudil ta strah? Zaradi koga ste začutili 

odpor do duha? Ali niste pomislili, da je telo ali maternica, ki ju tako ljubite, le prah, ki se bo vrnil na 

zemljo, vi pa boste večno živeli le v duhu? Kaj boste storili, ko se boste znašli v takšnem položaju? Ali 

boste potem pobegnili od sebe? 
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44 Da bi vam pomagal pri vašem poslanstvu, vam dajem potreben čas za študij; da bi vam olajšal 

preživljanje in težave, vam pošiljam duhovne služabnike, prave angele usmiljenja, luči in miru. Verjemite, 

da ta komunikacija ni posledica človeške volje, temveč božjega navdiha. 

45 Ne zamenjujte te komunikacije s komunikacijo, ki jo ljudje ustvarjajo po lastni volji ─ nekatere 

vodi znanost, druge radovednost, tretje vraževerne ideje. 

46 Če se osredotočite na to, boste odkrili, da sta ti dve vrsti navdiha prisotni v človeštvu od prvega 

človeka, ki je poleg glasu svojega Gospoda, ki mu je pokazal pot k svetlobi, slišal tudi drug glas, ki ga je 

spodbujal k neposlušnosti in aroganci. Od takrat naprej spoznavajte boj človeka pod vplivom teh dveh sil, 

sile dobrega in sile zla. Tako kot človek od nekdaj pozna zakon narave in se čuti razsvetljenega z lučjo 

duha, tako od nekdaj čuti tudi skušnjavo skušnjav. 

47 To vam govorim, da bi okrepil vašo vero in znanje. Ne izgubite spoštovanja do mojih duhovnih 

poslancev ali ambasadorjev, kajti če bi lahko videli vzvišeno milost, s katero so odeti, bi priznali, da niti 

Salomon v sijaju svojega prestola ni imel veličine teh služabnikov. 

48 Kaj bi rekli narodi, ki izkrvavljajo in umirajo zaradi kuge in lakote, če bi se ta svet miru in 

usmiljenja prikazal med njimi in bi lahko slišali njegov glas tolažbe in ljubezni? 

49 "Fluid" je moč, s katero ta bitja zdravijo vaše telesne ali moralne hibe. In res, v tej tekočini je 

zdravilna moč. Z njo je Jezus vrnil vid slepim, gibljivost hromim in govor nemim. Z njim je ozdravil 

gobavca in obudil mrtve. 

50 Nihče (od vas) ne pride v mojo navzočnost. Toda če bi kdo prišel kot čist, ne bi zapustil te poti 

obarvan. 

V tem času, ko je Elija po božjem ukazu ljudem odprl vrata onstranstva, bom človeštvu dal razumeti, 

da ta komunikacija ni bila nečednost tistih, ki so jo izvajali, ampak milost, ki jo je Oče namenil ljudem 

tistega časa in ki bo predhodnica dialoga med duhovi po letu 1950, ko bo ta milost spet umaknjena od 

vas. 

51 Usposabljajte se, da pozneje ne boste postali žrtev prevare ali zavajanja, saj imam še veliko lekcij, 

ki vam jih moram razkriti. Naj vaša domišljija ne prinaša lažnih razodetij ali navdihov. Iz nebes bo 

pripravljenemu človeku prišla luč, da bo lahko svojemu bližnjemu govoril z mojo resnico. 

52 Bliža se čas, ko bodo ljudje zavrgli orožje, težnjo po moči in sovražnosti ter se usmerili k 

duhovnemu, med množicami pa se bodo pojavili apostoli, katerih beseda bo slišana in katerim bodo 

ljudje sledili. To bo v času vojne ideologij, religij in svetovnih nazorov. 

53 Ta bitka bo mogočna, strašnejša od tistih, ki jih povzročajo zahteve po zemeljski moči. Kajti mir se 

bo umaknil iz src, razmišljanje bo zatemnila tema fanatizma, glas vesti in razuma se ne bo več slišal. 

Fanatizem se bo razburil do dna in pomnožil svoje sile, postavljal cerkve in se razkazoval. Nekateri bodo 

propadli, če se bodo oklepali svojih malikov, drugi pa bodo odprli oči za svetlobo in se rešili iz tega 

brezna. 

54 Danes se vam vse te prerokbe zdijo oddaljene, vendar je njihova uresničitev blizu. Oči ljudi bodo 

videle, da so maliki, lažni bogovi in velike cerkvene zgradbe, ki so bile ponos in napuh cerkva, 

strmoglavljeni s svojih podstavkov. Vendar ne boste vi tisti, ki boste javno razkrivali tiste, ki lažejo; to 

nalogo bodo opravili drugi. Pripravljeni morate biti z besedo, srcem in umom, da bo vaš duh deloval z 

resnično ljubeznijo za odrešenje tega človeštva. 

55 Pred sproženim viharjem ne bežite in ne iščite katakomb, kjer bi se skrili, temveč ostanite mirni 

sredi orkana. Takrat se bodo ljudje prebudili iz letargije in začeli primerjati različne verske skupnosti. In ko 

bodo odkrili človeško nepopolnost v vseh, bodo vprašali: "Kaj je spiritualizem?" Potem naj moji 

odposlanci in apostoli brez napihovanja ali bogokletja, brez kakršnegakoli hvalisanja poudarijo iskrenost, 

preprostost in svetlobo tega nauka, in svet se bo sklonil, prepričan v njegovo resnico. 

56 Prišlo bo do hudih sporov, preganjali vas bodo in obrekovali. Povsod boste naleteli na 

nasprotovanje in včasih tudi na resne in utemeljene argumente. Vendar se ne smete pustiti navdušiti nad 

besedami ljudi. Če namreč ne temeljijo na delih resnice, so le prazne besede. 
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57 Če mi zaupate in se pripravite, vas ne bom pustil samih. Govoril bom skozi tvoja usta in zavedal se 

boš del, ki jih opravljam s tvojim posredovanjem. 

58 Človeštvo bo začelo čutiti pravo pot in me bo iskalo, kot sem pričakoval ─ z duhom. Kdor spozna, 

da nosi Očeta v svojem srcu, takoj preneha biti sovražnik svojega brata in bližnjega. Takrat se bodo 

uveljavili odpuščanje, sprava, dobrodelnost in bratstvo. 

59 Takrat bodo ljudje lahko rekli, da so videli Jezusa, da je prišel s križa in svetu rekel: "Kri, ki sem jo 

prelil za vaše odkupljenje, je nehala teči. Tukaj sem, s teboj za vedno. 

60 Ljudje, v svoji manifestaciji sem sprejel dobre in zavržene, ljudi vseh vrst ─ tiste, ki me ljubijo, in 

druge, ki so mi obrnili hrbet. Kajti vsi so moji otroci, vse enako ljubim in vsi me bodo prav tako ljubili in mi 

služili. 

61 Danes sem prišel, da vas vse združim, saj moja kri, ki sem jo prelil v drugi dobi, za vas ni bila 

dovolj. Kajti niste mogli dokončati dela bratstva in ljubezni, ki vas ga je učil moj nauk. 

62 Kdaj se boste prepričali, da lahko le v izpolnjevanju mojega zakona najdete zdravje, srečo in 

življenje? Zavedate se, da v materialnem življenju obstajajo načela, ki jih morate upoštevati, da bi 

preživeli. Vendar ste pozabili, da tudi v duhovnem obstajajo zakoni, ki jih je treba spoštovati, da bi človek 

lahko užival v izviru večnega življenja, ki obstaja v božanskem. 

63 Takrat me bodo morali slišati arogantni in nespametni, materializirani in neverni, in ponovno bom 

zasejal v njihovo srce, ki je bilo kot neplodna zemlja za moje seme, dokler iz skal ne bodo zrasle rože. 

64 Na vsako dušo bom izlil izvir svoje milosti, dokler ne bo očiščena. Toda to ne bodo več vode 

Jordana, ampak luč moje milosti, moje pravičnosti, ki bo, ko se bo dotaknila te duše, prebudila dušo, da 

bo slišala glas svoje vesti, jo pripeljala k molitvi, kesanju in prenovi. 

65 Zdaj izpolnjujem, kar sem vam obljubil v drugi dobi. To sem vam napovedal, ko sem vam po svoji 

besedi dal razumeti, da bo prišel čas miru in poduhovljenja. Zdaj živite v obdobju, ko se tradicije, obredi, 

ceremonije, simboli in podobe brišejo in se vaš (človeški) duh osvobaja predsodkov, fanatizma in 

malikovanja ter namesto tega sprejema resnično čaščenje Boga. 

66 Ko bodo te besede prišle do ušes materialistov, se bodo mojemu učenju in mojim prerokbam 

nejeverno nasmihali. Toda dvom ljudi mi še nikoli ni škodil. 

67 V drugi dobi se je zgodilo, da so se, ko je dobra novica o mojem nauku dosegla velika mesta in 

velike imperije, kot je bil Rim, tudi ljudje nasmehnili, ko so izvedeli, da je bil Jezus revni Galilejčan, ki mu 

je sledilo nekaj ribičev, ki so bili prav tako revni in ponižni, kot je bil On. Njihovi posmehi me niso 

prizadeli, ker sem vedel, da me ne poznajo. Niso razumeli, da moja moč izvira prav iz te ponižnosti in da 

je moja moč v besedi, polni ljubezni in pravičnosti, ki se je mnogim zdela nerazumljiva, drugim pa se je 

zdela nemogoča za uresničitev. 

68 Ko so izvedeli, da je Jezus umrl, da je bil križan kot zločinec in da naj bi ta smrt služila kot svarilo 

njegovim učencem in sledilcem, niso pričakovali, da bo ta kri služila, da bo seme, ki je bilo posejano le v 

nekaterih, postalo rodovitno. 

69 Med dvomljivci se je pojavila vera, med vernimi se je pokazala požrtvovalnost, med sužnji in 

zatiranimi je zasijala luč upanja in povsod je bilo slišati božanski nauk Odrešenika iz ust ljudi, ki so pozivali 

k pravičnosti in govorili o ljubezni. Višja moč je ovila dušo verujočih ljudi in ta moč je bila kot bela voda, ki 

je ni mogla ustaviti nobena človeška moč. 

70 To je bil hudournik, ki je tekel od mesta do mesta in od podeželja do podeželja, se spuščal v 

doline in dvigal v gore. Ni bilo doma, pa naj je bila to koča ali palača, kamor ta vpliv ne bi segel. To je bila 

reka življenja, ki se je razlila po mrtvih poljih, to je bila vedno ljubeča pravičnost vašega Očeta, ki je prišla 

k ljudem, da bi očistila njihove duše in sodila njihova dela. Ko je ta tok prenehal teči, se je razkril nov svet, 

na zemlji se je pojavilo novo človeštvo, ki pa je bilo še vedno enako. 

71 Svetloba novega nauka jo je prebudila iz letargije in ji pomagala duhovno napredovati ter jo 

približala popolnemu bitju, ki mu pravite Bog in Oče. 

Zato vam, skeptičnim in materialističnim ljudem, zdaj pravim: Če slišite govorice, da sem bil z ljudmi in 

da sem se jim posredoval prek njihovega razuma, in če ste prejeli znanje o naukih, ki jih vsebuje Moj 
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nauk, se ne posmehujte in ne mislite, da je uresničevanje naukov Mojega dela ─ dela, ki vam ga pravkar 

predstavljam ─ za ljudi nemogoče. Pozneje vam bo žal, da ga niste slišali, ko boste priča njegovemu 

razcvetu. Če torej čutite, da silovit tok trka na vaša vrata, jih odprite in mu dovolite vstopiti. Zagotavljam 

vam, da bo odplaknil le tisto, kar je nečisto, saj se ne bo dotaknil dobrega, kar je v vašem življenju. 

72 S tem vam sporočam, da se morate naučiti razumeti pomen te Besede, da boste postopoma 

spoznali mojo resnico, ko se boste potopili vanjo. V tem razmišljanju boste namreč sčasoma prišli do 

prepričanja, da se mnoge prerokbe, ki so bile dane v preteklosti, zdaj dejansko uresničujejo, tako kot 

mnoge prerokbe, ki so vam jih posredovali moji glasniki, ko so vam napovedali prihod Duha resnice, Duha 

tolažbe. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 189 
1 človeštvo, prišel sem, da vas združim. Vidim vas, kot da ste eno samo ljudstvo, razpršeno po 

svetu, in želim vas videti kot enega samega otroka. Tu imate novo stran v knjigi življenja, ki je mojim 

učencem še vedno neznana. 

2 Moje ljudstvo: Elija, čigar duh se kaže preko mojih glasnikov in ki vam govori z besedami, polnimi 

luči in preroštva, je isti, ki je v prvi dobi osupnil svet s svojo močjo, in naj vas ne preseneti, ko vam 

razkrijem, da je bil med ljudmi tudi v drugi dobi, v kateri je bil takrat znan kot Janez Krstnik. Pravim vam, 

da se temu ne smete čuditi, saj vam teh naukov nisem razkril šele danes, ampak so bili že zapisani. 

3 Dokaz za to je, da so preroki rekli, da bo Elija prišel pred Kristusom, da bi pripravil pot Gospodu, in 

ta prerokba se je uresničila. Nato pa je Jezus izjavil, da bo ob njegovem drugem prihodu na svet najprej 

prišel Elija, da bi vse uredil. Ta obljuba se je med vami nujno uresničila. 

4 Če bodo to razodetje jutri preučevali ljudje, ki so se veliko ukvarjali s Svetim pismom, bodo lahko 

videli, da je Elijev Duh prišel v tem času, da bi izpolnil isto poslanstvo, kot mu je bilo zaupano v drugi dobi 

─ da bi pripravil Gospodove poti s prečiščevanjem tistih, ki bodo pozneje postali učenci Svetega Duha. 

5 Danes nisem prišel trpeti na zemljo kot nekoč, ko sem moral prenašati posmeh poganov, 

grenkobo preganjanja in pozneje tudi smrt. Iz Elijevih ust je namreč prišla preroška beseda, ki je 

napovedala sodbo vsem hudodelcem. 

6 Danes je prišel v duhu, zato se ga človeška roka ne bo mogla dotakniti in mu škodovati. Ne glede 

na to mu je to ljudstvo dalo piti čašo trpljenja nehvaležnosti. 

7 Elija je pastir, ki ljubeče išče svoje izgubljene ovce. Včasih mu je uspelo zbrati devetindevetdeset 

ovac. Vendar je opazil, da mu manjka eden, ki bi dopolnjeval njegovo čredo. In ta ovčka žaluje, ko vidi, da 

je zašla v trnjevo živo mejo skalnatih grebenov. Elija pa se v naglici odpravi, da bi ga našel. Kakšno veselje 

preplavi njegovega duha, ko mu ga uspe rešiti pred nevarnostjo. S kakšno ljubeznijo želi ljubljeno ovco 

vrniti v družbo njenih vrstnikov. Toda kako velika je njegova bolečina, ko ob vrnitvi v ogrado ugotovi, da 

so mnoge druge ovce preskočile ogrado in odšle, ker so sledile svoji svobodni volji. 

8 Množice, ki so bile priče Elijeve navzočnosti in so videle razcvet dela, ki ga je napovedal, ne bodo 

tiste, ki so najbolj zatopljene v preučevanje razodetij, ki jim jih je dal njihov Gospod. Jutri bodo prišli 

ljudje, ki jim bo študij pričevanj tega ljudstva zadostoval, da bodo s prepričanjem trobili v vse vetrove, da 

je to delo resnica, da je bil Gospod z ljudmi že drugič in da je bil Elija spet njegov predhodnik. 

9 Pridite k počitku in me poslušajte. Moja beseda vas želi nahraniti, vam dati tolažbo in odpuščanje, 

da bi se počutili opogumljeni in izpolnili poslanstvo, ki sem vam ga dal. 

10 Ne odločajte se, da mi boste sledili le, ko me poslušate, ampak me čutite v vsakem trenutku 

svojega življenja. 

11 Zelo velika je moralna in duhovna zaostalost, v kateri se je znašlo človeštvo! Kako velika je 

odgovornost tistih, ki so v tem času prejeli milost in luč moje besede! 

12 Učenci, postanite mojstri, preganjajte iz svojih src strah pred ljudmi, osvobodite se brezbrižnosti 

in ležernosti, spoznajte, da ste resnični prinašalci nebeškega sporočila. Vi ste tisti, ki morate vsem 

pojasniti, kaj se dogaja v tem času, ki se morate boriti za učenje načel mojega nauka, ki jih je človeštvo 

pozabilo. 

13 Moje besede ne boste posredovali le ljudem, kot sem vam rekel. Usposabljajte se, da ga boste 

znali razlagati. Ne iščite besed, s katerimi bi presenetili s svojo uglajeno zgovornostjo. Govorite na 

preprost način, ki najbolje izraža resnico Duha. 

14 Kako lahko veš, kdaj govoriš ti in kdaj jaz, ki govorim skozi tvoja usta? Ko pozabite nase, ko 

pomislite na bolečino svojega brata in se počutite ponižne, nevredne, da bi si zaslužili mojo milost, bo to 

trenutek, ko se bo v vaš um spustil moj božanski navdih. Kajti v tistem trenutku bo vse vaše bitje prežeto 

z ljubeznijo do Očeta in vašega brata. 

15 Če opravljate delo v mojem imenu, ga znate uporabljati, vendar o njem nikoli ne govorite brez 

razloga. 
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16 Za vse svoje delo prejemam pravično nadomestilo. Kdor daje, tudi prejema. Kdor noče, bo 

sčasoma propadel zaradi potrebe. Želim, da bi razumeli moj nauk, katerega temelj sta usmiljenje in 

ljubezen. 

17 Posvetiti se morate dobroti, to je vaša naloga. Toda dokler se vaša telesna narava upira, se 

počutite nevredni, da bi bili moji učenci. Potem pomislite, da je veliko ljudi, ki so boljši od vas, a še niso 

bili poklicani. Pravim vam: Razlog za to je, da si bil v največji stiski, ker tvoje srce ni imelo miru, ker je bila 

tvoja pot polna pasti in ker so bile tvoje noge umazane od blata tega sveta. 

18 Tudi moji učenci iz druge dobe niso bili "pravični", ko sem jih izbral. Vendar so se s svojimi deli 

naredili vredne in dosegli višjo duhovno raven, ko so sledili mojim navodilom. Hočem, da se tudi vi 

spremenite na enak način in se naredite vredne, da bi vas vaša dela povzdignila in vas približala meni. 

19 Če bi vas vprašal: "Kaj ste se naučili iz mnogih stvari, ki sem vas jih učil?" Potem boste morali 

priznati, da ste ga uporabili zelo malo. Vendar vas ne bom obsodil, ampak vam bom odpustil. Kajti vaši 

dolgovi so dolgovi vsega človeštva. Ko torej govorim tebi, govorim vsem svojim otrokom. 

20 Imenujem vas svoje glasnike. Najti morate pravi način ravnanja s soljudmi. Če s prepričljivimi 

besedami in dejanji premagate njihovo nevero, bo to za vas velika zasluga. Pazite, da boste svoje 

pričevanje podali popolno, da ne boste nikoli izničili namena mojih naukov. 

21 Vedno si prizadevajte za harmonijo med duhovnim in materialnim. To pomeni, da se morate 

naučiti dajati Bogu, kar je Božje, in svetu, kar je njegovo. 

22 Tako se vam izročam v svoji besedi. Izkoristite njeno bistvo, ki je modrost, in vse, kar je dobrega in 

popolnega, kar si morate prizadevati najti v njej, če je vaš ideal, da bo vaša roka pozneje radodarna do 

soljudi. 

23 Čas je pravi, uporabite ga, kajti prihaja dan, ko te besede ne bo več slišati. Moja volja mora biti 

izpolnjena. Doba duhovnega dialoga med Bogom in človekom je že blizu. Takrat človeška sposobnost 

razumevanja ne bo več potrebna kot glasnik ali prenašalec moje volje. 

24 V tem času, ko se razodevam v besedah, polnih svetlobe, sem temu človeštvu omogočil, da 

prenaša moj nauk na pravi način. 

25 Danes vidim, da vsak od mojih učencev, zbranih okoli Učitelja, drugače razume mojo besedo, in 

ko svoje razumevanje delijo drug z drugim, se zapletajo v razprave in kritike, čeprav je enotnost misli 

tisto, kar želim pri svojem ljudstvu. Za to morate biti dobrodelni, strpni in počakati na primeren trenutek, 

da spregovorite. 

26 Danes imate različne predstave o mojih naukih, vendar boste sčasoma vsi prišli do istega 

razumevanja in spoznanja. To vas bo spodbudilo v boju, saj se boste, ko boste enotni, počutili močnejše. 

27 Vedno sem vam govoril: Ne ustvarjajte teorij na podlagi mojih naukov in razodetij, saj bi to 

resnici, s katero sem vas oblekel, odvzelo moč. 

28 V mojem nauku odkrijte svobodo, o kateri vam govorim, da se boste lahko oprli nanjo in vse 

prepoznali z večjo jasnostjo. 

29 Vsakič, ko sem prišel k vam, sem vas učil, kako doseči občestvo s svojim Očetom. Naučil sem vas, 

da resnico poiščete v sebi, da je ne boste iskali v naukih, ki le zavirajo duha. Človeštvo je iz otroštva 

napredovalo v to obdobje svetlobe, v katerem sta duh in človeški um doživela neskončnost, ki se je 

odprla pred njima. 

30 Da bi luč, ki razsvetljuje ta čas, videle vse oči, morate strgati prevezo verskega fanatizma. Zato 

sem vam pustil zapisano na ploščah Zakona, ki sem ga dal Mojzesu: "Ne klanjate se podobi nobenega 

bitja in materialnim stvarem, kakor da bi bile vaš Bog. Njega boš ljubil z vsem svojim srcem in dušo bolj 

kot vse ustvarjeno." 

31 Toda vi me sprašujete: zakaj je svet zapadel v fanatizem in zunanje oblike čaščenja? ─ ker so tisti, 

ki so se posvetili mojemu zakonu, namesto da bi kot Jezus zavrnili časti, obredna oblačila in nečimrnosti, 

sprejeli bogastvo, nazive in zemeljski glamur, s čimer so duši odvzeli vso svobodo. In sredi te zmede v 

glavah so še vedno tisti, ki se čutijo nezmotljive, čeprav je nezmotljiv samo eden, in to je vaš nebeški Oče. 
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32 Če torej želite izboljšati svojo dušo, preživeti življenjski boj z inteligenco in duhovnostjo, bodite 

ljudje dobre volje in ponižnega srca. Tako boste napredovali, kar bo vašo dušo pripeljalo do odrešitve. 

33 Dala sem vam občutiti svojo ljubezen, zdaj bom odstranila balvane z vaše poti, da bo vaš križ manj 

težak. 

34 Vidim notranjost tvojega srca in ti pravim: treniraj svoj um, povečaj svoje miselne sposobnosti in 

združuj svoja čustva, da boš slišal in razumel mojo besedo. 

35 Molite in se popravite, saj je mir na svetu odvisen tudi od vašega razvoja. Moliti morate, saj svetu 

grozi vojna, zato si morate prizadevati za mir. Vi ste ljudje, ki ste spoznali moč molitve, njen vpliv in 

svetlobo. 

36 Vsi iščejo svetlo obzorje in ga ne najdejo, ker med ljudmi ni bratstva, in ko vidijo panoramo, ki jo 

zasenčijo narodi, kjer se razvnema vojna, jih opogumlja le misel, da mora nekje na svetu obstajati miren 

kotiček. Ta vogal bo tisti narod, ki bo od daleč viden kot svetleča zvezda. 

37 To je odgovornost tega ljudstva, ki se mora duhovno in telesno pripraviti, da bo dajalo zgled 

bratstva, notranje krepitve in dobrodelnosti, pa naj gre za zdravljenje bolnikov ali stisk roke sovražniku v 

znak odpuščanja. 

38 Bodite marljivi na mojih poljih in videli boste, da je vse, kar vas obdaja, odeto v večjo lepoto, saj 

boste takrat našli smisel svojega obstoja. Kdor zapade v stagnacijo in rutino, ne dovoli svoji duši, da bi se 

dvignila in zagledala slavo, ki jo vsebuje življenje, če živiš po mojem zakonu. 

39 Opazujte se, da boste ugotovili, kdaj je vaš obstoj neuporaben, ker dopuščate, da vas vlečejo 

nagnjenja mesa. Hočem, da pustite sad, ki naj bo sad miru za vaše otroke. Takrat bo vaše srce zacvetelo 

in ti sadovi bodo vaša dela. 

40 Po tebi bom svetu sporočil svojo besedo tega časa, ki bo znana po letu 1950. 

41 Ta razodetja bodo dosegla vse človeštvo. Zato sem usposobil tiste, ki jih imenujem "zlata peresa", 

da z vnemo delajo za Moje delo in sledijo klicu svoje vesti, da bi se Moja beseda ohranila v pisni obliki. Ti 

spisi niso namenjeni le sedanjim generacijam, temveč tudi prihodnjim. 

42 Veličina moje besede je, kot vedno, v njeni preprostosti in pomenu. Želim, da bi bil vaš jezik enak, 

ko govorite o mojem delu. Ne pozabite, da ne govori le človek, ampak tudi srce. Naj bo vaše ravnanje 

čistostno. 

43 V vsakem trenutku od mene prejemate moč, svetlobo in mir, ki jih potrebujete na svoji življenjski 

poti. Prejmite tudi moj blagoslov. 

44 V tem tretjem času bom vse človeštvo naredil za svoje učence. Da bi to dosegel, bom zdaj dovolil, 

da se moja svetloba pretaka v vsako človeško bitje. Potem jih bo dosegla moja beseda, prav tista, ki vam 

jo dajem danes. Pričevanja, zapisi in zgledi mojega ljudstva bodo postali znani od države do države in od 

naroda do naroda, prebudili bodo srca in oživili duše v luči njihove vesti. 

45 Danes številna človeška bitja tavajo brez cilja in me pogosto sprašujejo: "Gospod, kam gremo? 

Kam nas bo vodilo to življenje in kakšen je cilj, ki nas čaka?" 

46 To so prestrašene duše, ki me tako sprašujejo. Živijo v agoniji v svetu, ki je dosegel vrhunec 

pokvarjenosti in materializma. Njim pošiljam svojo luč kot žarek upanja, da bodo še naprej bedeli in 

molili, dokler nevihta ne mine in v njihova srca ne vstopi mir. 

47 Tu, v tem kotičku zemlje, puščam, da se sliši moj glas, ki je postal človeški prek razsvetljenih, ki 

sem jih izbral, da me uporabijo za to oznanjevanje. In ko tukaj nagovarjam te množice, nekaj svojih besed 

namenjam otrokom, ki jih spodbujam, naj postanejo močni v kreposti in ubežijo divjemu toku 

pokvarjenosti, ki je toliko src potegnil v pogubo. 

48 Želim, da bi se ta bitja že od najzgodnejšega otroštva v celoti zavedala naloge, ki jim jo je 

namenila prihodnost. Prav tako sem se neposredno pogovarjal z mladimi, da bi jih usmerjal na njihovi 

negotovi življenjski poti. Ker jih imam za krhko ladjo sredi razburkanega morja, sem pred njihovimi očmi 

postavil svoje delo kot svetilnik, ki jih vodi v rešilni pristan. Mladi so tisti, ki so najbolj oddaljeni od mene. 
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49 Ko je človek še otrok, moli in razmišlja o Bogu. Enako se zgodi, ko prestopi vrh svojega življenja in 

začne zahajati kot sonce ob sončnem zahodu. Dokler pa je njegovo srce podobno ptiču, ki hoče leteti, in 

dokler se njegovo telo trese ob stiku s skušnjavami sveta ter se počuti močnega, se oddaljuje od božjih 

naukov, ker noče, da bi mu njihovi nauki o ponižnosti, ljubezni in žrtvovanju na vsakem koraku očitali 

njegova dela, besede in misli. 

50 Šele ko človeško srce začuti, da je brodolomec v morju svojih strasti, obrne oči navzgor v želji po 

božanskem svetilniku, katerega svetloba mu kaže pot, ki ga vodi v pristan odrešenja. 

51 Slišal sem srce vdov, ki mi pravijo: "Oče moj, poglej nas, smo kot odpadlo listje z drevesa, ki ga 

vetrovi raznašajo." ─ Pristopil sem k njim, da bi jim povedal, da niso sami, da jih On, ki je odšel na 

duhovno popotovanje v drug svet, od tam vidi, jim pomaga in jih varuje ter da je šel pred njimi le za 

kratek čas, da pripravi pot za vsa bitja, ki so mu bila zaupana. 

52 Če pa ga ne morete čutiti, če njegova navzočnost ni zaznavna v vašem življenju, potem molite, 

naslovite svoje prošnje name, saj bom jaz poskrbel, da boste začutili njegovo navzočnost. Nekaterim bo 

pomočnik, drugim podpora, tretjim pa ljubeč spremljevalec, ki jih bo vodil in jim pomagal na njihovi 

življenjski poti. 

53 Ko divje živali v gozdovih, ptice v zraku in rože na travnikih vsak trenutek prejemajo sijaj Očetove 

ljubezni in življenja ─ kako bi si lahko mislili, da vam niti za trenutek odrekam milost svoje božanske 

ljubezni, čeprav imate v svojem bitju delček moje božanskosti? 

54 Družinski oče se je obrnil name, da bi mi povedal svoje potrebe in skrbi. Njegovi otroci ne 

upoštevajo njegove avtoritete, mu obrnejo hrbet in postanejo sovražniki očetovega nasveta. 

55 Opozoriti vas moram, da je vaše poslanstvo zelo težko in da je vaš križ težak. Če pa boste znali z 

vero in potrpežljivostjo piti svoj kelih trpljenja ter znali ljubiti soljudi in svoje otroke, me boste imeli za 

zgled na svoji življenjski poti in vaši otroci ne bodo propadli. 

56 Ljudje: Če želite, da bi bilo moje delo znano po vsej zemlji, živite po mojem nauku, uporabljajte 

moja navodila pri vseh svojih delih, posvečujte svoj dom z močjo, ki izhaja iz te besede. Razumite, da je 

vaša preteklost zapečatena knjiga in da se vam življenje zdaj predstavlja kot nova, vašim očem neznana 

pot, ki jo morate prehoditi do konca. 

Danes ste mirni, iz moje besede vzemite le tisto, kar želite, in uporabite moj nauk, kadar želite. Toda 

prišel bo čas, ko bom to ljudstvo poklical na odgovornost, od prve do zadnje besede, s katero sem ga 

poučeval. 

57 Ne pozabite, da ta narod že dolgo izpolnjuje duhovno poslanstvo na zemlji in je poklican, da 

izpolni visoko usodo med človeštvom. Če vam je Gospodovo usmiljenje namenilo, da živite v njej, vanjo 

posejte svoje seme, tudi če je to le eno seme, ki pa naj bo sestavljeno iz ljubezni, miru in duhovnosti. 

Tako vaša pot na zemlji ne bo brezplodna. 

Že zdaj vas moram opozoriti, da ne glede na to, kako visoka je lahko usoda tega naroda, ne smete 

imeti tega za "obljubljeno deželo" ali "novi Jeruzalem". Nikogar ne zmedite in tudi sami ne bodite 

zmedeni. Gospodovim učencem, spiritualistom, Oče ni mogel dati materialnih dobrin kot dediščino. Ker je 

poslanstvo te dežele veliko, ker naj ta narod doseže visoko stopnjo razvoja, naj bodo njeni prebivalci tisti, 

ki svetu oznanjajo mojo navzočnost, in tisti, ki s svojim zgledom in delom pričujejo o veličini in resnici 

mojega nauka. 

58 Med vami bom pustil sijočo sled svojega oznanila, s katero boste lahko pretresli svet. To je moja 

beseda, zapisana pod božjim diktatom. 

59 Najprej bo zapisana v materialnih knjigah, kjer se bodo ljudje lahko približali moji skrivni 

zakladnici in prodrli v mojo modrost. Ko bo to bistvo ohranjeno v srcih mojih učencev, se bo v glavah 

Gospodovega ljudstva pojavila prava knjiga. 

60 Obdaril sem vas z darovi milosti, ko sem preko glasovnih nosilcev razširil vibracije svoje besede. 

Poslal sem vam svoj duhovni svet, da vam razloži in tolmači moja sporočila. Vašo pot sem obložil s čudeži 

in vašim očem dovolil, da se čudijo kontemplaciji duhovnih vizij. Vendar pa niste edini, ki uživate in boste 

uživali v teh manifestacijah. Oznanil sem vam namreč, da "me bo gledalo vsako oko". Resnično, svet me 
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bo zagledal in duhovni svet se bo prav tako pokazal, vse te manifestacije v svetu pa bodo sčasoma 

povzročile, da se bodo zatresla tudi najbolj neverodostojna srca. 

61 Ljudje so prišli z željo, da bi se duhovno materializiralo in božansko počlovečilo, da bi lahko verjeli. 

Nekaterim sem to milost podelil. 

62 Ljudje, globoko spoznajte usodo, ki jo imate med vsemi ljudstvi na zemlji, da boste lahko izpolnili 

svoje poslanstvo ─ zdaj, ko je čas za to ugoden. 

63 Pripravil bom vaša srca za bivanje v njih. Tudi svet se bo pripravil. Seme miru bo vzklilo v glavah 

ljudi in vi, ki ste ga raztresli po vseh koncih zemlje, boste srečni, ko boste videli sadove svojega dela. S 

tem, ko ste si na svoji poti vzeli za zgled Učitelja, ste pokazali, kako živeti pravično, in molili za vse. 

64 Vsi narodi bodo govorili o spravi, bratstvu in miru, kar bo začetek združitve. 

65 Pripravil sem vas in vas vprašal, ali ste že pripravljeni iti k nemirnim popotnikom, k svojim 

soljudem, da bi jim pokazali modrost, ki sem vam jo dal kot navdihnjeno oznanilo, in zadovoljivo 

odgovorili na njihova vprašanja. Naj se nikomur ne zdi nemogoče izpolniti tega poslanstva. Zavedajte se, 

da vam znanje, ki sem vam ga dal, omogoča razumeti vaše poslanstvo. 

66 Vsem mojim otrokom ne bo treba doseči krajev, ki jih imenujete tuji. Pogosto je dovolj, da v 

mislih molijo in očistijo svoja srca, da se njihov duh pokaže sočloveku na katerikoli razdalji in postane eno 

z njim. In te bo prebudil duhovni svet. 

67 Povezati se morate z duhovnim svetom in z njim zgraditi zaščitni zid, ki bo preprečil nove vojne in 

novo trpljenje. Še naprej molite za tiste, ki se pretvarjajo, da bodo z nasiljem dosegli duhovno prevlado. 

Presenečeni boste in svet bo presenečen, ko bodo ljudje videli, da ni moč tista, ki prevladuje nad 

razumom, bratstvom in pravičnostjo. 

68 Pazite se, da ne bi delali navidezne dobrodelnosti, medtem ko se v srcu prepuščate sebičnosti. 

Naredite čim več dobrega, vendar brez iskanja osebnih koristi. Delajte to iz ljubezni, ki je zakon, ki sem 

vas ga učil, in zaslužili si boste za napredek svoje duše. Razodevajte moj nauk, kakor sem vam ga dal. To 

je isto kot tisto, kar sem razodel svojim prerokom in apostolom v drugih časih. 

69 Človek je v svojem materializmu ugotovil, da je koristno izkrivljati mojo besedo, ki sem jo vedno 

posredoval. Toda moje delo je popolno in ne temelji na materialnih besedah. Pripravite se in vedno boste 

našli mojo resnico. Potem boste odkrili, da sem vam vedno velikodušno dajal svoje seme, da bi ga lahko 

tudi vi z enako ljubeznijo in usmiljenjem posredovali naprej. 

70 Ne bo vam treba nikogar navduševati z obredi ali zunanjimi oblikami. Tempelj vašega srca bo 

postal viden in v njem bodo vaši bližnji videli njegovo večno luč in oltar. 

71 Naučite se me čutiti tudi zdaj ─ tako pri svojih dobrih delih kot tudi takrat, ko se trudite zapustiti 

blatno luknjo, v katero ste padli. 

72 Naučil sem vas, da iščete resnico v preprostosti. Kako ubog je človeški um, ko išče resnico v 

zapletenih znanostih, ki jih je sam ustvaril! Zakaj bi me iskali tako daleč, čeprav me nosimo v sebi? Kdo ne 

ve, da je bil ustvarjen po Očetovi podobi in obdarjen z božanskimi lastnostmi, kot so duh, inteligenca in 

volja? 

73 Živel sem z ljudmi v drugi dobi, delil sem z vami vaš kruh in vaš dom; toda Kristusova veličina je 

zakoreninjena v njegovi ponižnosti. 

74 To vas učim zato, da bi se znali ločiti od materialnih stvari zaradi ljubezni do bližnjega. Predvsem 

pa se morate očistiti, saj je zakon, da se razvijate. In če je zakon, da se mora vse razvijati, vas prerokbe, ki 

se bodo še uresničile, ne smejo presenetiti. To, kar bodo videle vaše oči, vas bo napolnilo z veseljem, ko 

se boste zavedali, da vse ureja najpopolnejši zakon in da se to, kar se danes dogaja vaši duši, ni moglo 

zgoditi prej, saj se bo vse razkrilo ob svojem času, dokler ne bo doseglo popolnosti. 

75 Za napredek človeštva se ne borimo le na Zemlji, temveč si za njegovo rešitev in napredek 

prizadeva tudi duhovni svet iz drugih svetov. Zato vam pravim, da bo spiritualistično seme obrodilo 

sadove v naročju vseh verskih skupnosti. Ko bodo po velikih polemikah ljudje rekli, da gre za novo religijo, 

ki seje razdor, boste odgovorili, da je spiritualizem 
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To je nauk, ki je bil prvič dan ljudem, in edini, ki je vodil duše. Toda ta glas bo prihajal iz vašega srca, kjer 

so vaša čustva, ki se bodo pokazala, ko boste jokali zaradi bolečine drugega ali ko boste jokali od veselja 

nad bolečino svojega bližnjega. Vedno sem vas namreč učil, da se med seboj ljubite. 

76 Govorim vam s človeškim razumom. Moja luč in moja milost tečeta skozi njo in postaneta besedi 

─ beseda, ki označuje edino pot do mene: čistost čustev in ponižnost. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 190 
1 Ljudje, človeštvo: Elijeva navzočnost je v tem času z vsemi. 

2 Množice ljudi, ki uživate v tej manifestaciji: Poslušajte glas Elija, katerega ime je komaj ostalo v 

zavesti človeštva, čeprav sem vam na gori Tabor oznanil pomen njegovega poslanstva; vendar tega 

razodetja niste hoteli doumeti. Zdaj, ko ste slišali Elijev glas, čutite njegovo navzočnost in zdi se vam, da 

slišite prihod njegovega ognjenega voza. 

3 Elija je žarek svetlobe, ki sem vam ga vedno pošiljal, da vam osvetljuje pot. On je tisti, ki je 

razsvetlil zemljo, da bi lahko našli in sledili poti, ki vas bo približala točki, kjer vas čaka vaš Oče. On je 

posrednik velikih skrivnosti duše, ki vam jih je razložil v tem času, da bi bolje razumeli svojega Očeta. Tudi 

danes opravlja podobno nalogo kot v prvi dobi: z oltarjev je potisnil malike, da bi svet naučil resničnega 

duhovnega čaščenja Boga. 

4 V Eliju lahko najdete razložen in dokazan zakon o reinkarnaciji, proti kateremu se ljudje danes 

tako zelo borijo. V njem lahko odkrijete tudi navodilo in razsvetljenje, kaj je manifestacija skozi človeški 

um, ko se je duhovno manifestiral skozi usta in um preroka Elizeja. 

5 Poglejte, koliko in kako velike nauke vam je Elija vedno prinašal, kako je učil vašega duha. 

Poglejte, kako vam je v vseh časih razodeval velika razodetja, ki si jih težko razlagate. Toda vse to znanje, 

ki ga v preteklosti niste smeli razumeti, vam bo zdaj v tem tretjem obdobju razložil isti Elija, ki prihaja z 

nalogo, da vsemu povrne pravi pomen. 

6 Blagor vsem tistim na svetu, ki začutijo, da se luč njihovega duha krepi, in rečejo: "Elija je prišel," 

nato pa dodajo: "Bliža se drugi Gospodov prihod." ─ tako kot v tistih Drugih časih, ko so ljudje spoznali, da 

je Janez prerokoval in govoril o čudežih nebeškega kraljestva, in so rekli: "Ali je to Elija?" 

7 Veliki prerok, predhodnik, glasnik je med vami. Zdaj pa ni postal človek, ampak je v duhovnem in 

žarek svetlobe, s katerim se je razkril, je isti kot tisti, s katerim je uničil lažne bogove in s katerim je v srcu 

Gospodovega ljudstva prižgal pravo vero. 

8 Duše, sledite mu! Človeštvo, poslušajte ga! On je pastir, ki vas vodi v moje naročje, on je svetilnik, 

ki osvetljuje in kaže pot do pristanišča odrešenja. 

9 Razumite, da se čas izteka in da se bliža dan, ko vam ne bom več govoril po teh glasnikih. Tisti, ki 

so uporabljali moje učenje, bodo mirni. Vendar bo veliko "sirot", ki bodo zaman iskale mojo navzočnost v 

tej obliki. Vendar se ne bom umaknil, saj vam bom zelo blizu in bom govoril skozi vse, ki se pripravljajo iz 

duha v duh. 

10 Prišel bo čas, ko bodo različne sekte in verske skupnosti oznanjale Gospodov prihod in govorile, 

da so se izpolnile vse napovedi in da je zdaj prišel ta čas. Vi, ki poznate resnico, jim povejte, kar veste o 

meni. Od leta 1866 se pojavljam kot Duh Tolažnik in iščem svoje lastne ─ tiste, po katerih bom oznanil 

veselo novico, o človeštvo! 

11 Ne smete se počutiti oddaljene od tistih, ki ─ čeprav so me pričakovali ─ niso znali pravočasno 

odkriti predhodnih znamenj in so prepozno razumeli, kaj je njihov 

slutnja. Zaradi teh razlik se ne ocenjujte napačno. Ker niso mogli biti priča moji navzočnosti, sem razsvetlil 

njihove duše in so na dobri poti. Vsi se boste združili v idealu. 

12 Moji izbranci so na različnih vejah drevesa. Mnogi bodo prišli pred letom 1950, da bi bili priča 

moji razglasitvi, drugi si bodo vzeli čas. Blagor tistim, ki slišijo mojo besedo prek glasnika, saj bodo v sebi 

čutili, da ta glas že poznajo, da ni človeški, ampak prihaja od mene. 

13 Prišel sem, da vam povem, naj vas vodi vest, da se osvobodite in ne postanete ponovno sužnji 

tistih, ki vas želijo podrediti nepopolnim kultnim oblikam, predsodkom in dogmam. 

14 Vsi ste lahko moji "delavci", ambasadorji mojega učenja. V svojem boju se ne boste počutili 

zapuščene; na mojem prsih boste varne in se vam ne bo treba ničesar bati. 

15 Jaz, ki stojim nad vsem stvarstvom in v njem utripam, govorim prek človeka, svojega najljubšega 

bitja. Ne bodite presenečeni, da se razodevam po malo spoštovanih in neizobraženih ljudeh ter da se 
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razodevam v krajih revščine in bede. Zagotavljam vam, da kar je za vas palača, zame ni tako. Po drugi 

strani pa je mogoče, da je tam, kjer vidite le revščino in bedo, pravi duhovni sijaj. 

16 To vam govorim zato, ker se mnogi v sebi sprašujejo, zakaj se ne razodevam v velikih sinagogah ali 

veličastnih cerkvah. Že takrat so se mnogi spraševali, zakaj se Mesija ni rodil in odraščal v senci sionskega 

templja. 

17 Danes, tako kot takrat, vas učim, da je iskrenost vašega srca tisto, kar prihaja neposredno k 

Očetu. Kajti vsak njegov udarec mi govori o vaših dobrih delih. 

18 Vidite ponižnost, s katero sem vedno prihajal k vam. Upoštevajte, da sem vedno prihajal brez 

prestolov, brez žezel ali palač, vedno zavit v preprostost in krotkost. Kaj bi si o meni mislili revni, 

izobčenci, zapuščeni, če bi me videli prihajati k njim, obdanega s pompom in razkošjem? Počutili bi se 

ponižane, nevredne mene. Gospodje, bogataši in veliki na zemlji pa bi me imenovali Bog svojega 

družbenega razreda in položaja. 

19 Ko me ubogi tega sveta vidijo bosega, zadihanega in krvavečega pod težo križa, trepetajo od 

sočutja zaradi ponižnosti svojega Gospoda in se počutijo eno z njim. Po drugi strani pa bogati, ki bi morali 

imeti enaka čustva kot navadni ljudje, ne morejo razumeti mene v revščini, čeprav to v resnici niso. Nato 

pokrijejo slikovno upodobitev, s katero se pretvarjajo, da me predstavljajo, z vijoličnim, zlatom, svilo in 

tako imenovanimi dragocenimi kamni. To počnejo, ker so pozabili na moj nauk, zato so me hoteli 

obkrožiti z vsem, kar najbolj nasprotuje mojemu nauku: z nečimrnostjo. 

20 Ponovno vam moram povedati, da ne govorim proti nobeni od cerkva, saj so v meni vse 

blagoslovljene. Toda razumeti morate tudi, da moram kot Učitelj poimenovati napake, ki jih je storil 

človek, da jih boste nekega dne lahko odpravili. Kajti če ti ne bi pomagal odkriti resnice: Kdaj ga boste 

našli sami? 

21 Dovolite, da moja resnica ustvari svetlobo in ljubezen, ki dosežeta vsakega človeka, vsako versko 

skupnost in vse ljudi, tako kot jaz dovolim, da vaša resnica ali tisto, kar ste postavili za resnico, doseže 

mene. Kaj je ta tvoja resnica, ki jo prejemam od vseh? To je vaša molitev, vaša vera in vaše upanje. 

22 Ta luč, ki je v vsaki duši, ko se dvigne k meni, ko mi govori, se osvobodi vsake teme in vsake laži, 

da bi mi pokazala le tisto, kar nosi v sebi v smislu resnice. Kajti tudi hudobnež, ko se mi prizna, mi pokaže 

svoje sramotne madeže, ne da bi me skušal prevarati. 

23 Človek se mora izpopolniti, izboljšati svoje življenje na zemlji, ne da bi obsojal način, na katerega 

me iščejo drugi. Jaz sem edini, ki lahko presodi o resničnosti vaših del. 

24 Od malikovalca do spiritualista - vsi so pod mojo lučjo in mojim pogledom. Tako kot pogosto 

dobim velike dokaze o vzvišenosti od tistih, ki jih imate za duhovno nazadnjaške, vam lahko zagotovim, 

da pogosto dobim dokaze o veliki nazadnjaškosti od tistih, ki se imajo za prvake duhovnosti. 

25 V tem času me je sprejelo le eno verno ljudstvo in temu sem zaupal to knjižno stran svoje 

modrosti. Toda na tej strani knjige, polni moje ljubezni, je sporočilo za vse religije, ki obstajajo na zemlji. 

26 Moja luč bo prebudila vse kot božanska, univerzalna zora, in ko bo človek vstal, da bi živel nov 

dan, bodo njegova čutila izkusila bližino božanskega. 

27 Povedati vam moram, da nebeško kraljestvo ni tisto, ki se spusti k človeku, ampak se človekova 

duša dvigne v kraljestvo svojega nebeškega Očeta. 

28 Zakaj mi vedno dajete povod, da pridem k vam z očitki? K vam prihajam iz ljubezni, ker vidim, da v 

srcu nosite bolečino, in vas želim potolažiti. Kajti želim, da bi imeli moj mir v svoji duši. 

29 Včasih se vam razodevam kot Sodnik, včasih me imate za Očeta, vedno pa se vam razodevam kot 

Gospodar. V teh treh manifestacijah imate božansko bistvo, ki je eno: Zakon, Ljubezen in Modrost. To je 

Trojica, ki obstaja v mojem Duhu. 

30 Zaprite oči in sprostite dušo, da bo lahko intenzivno doživela te trenutke povezanosti s svojim 

Mojstrom. Dovolite ji, da se počuti blizu Gospodu ─ kot tisti, ki so v drugi dobi sledili Mojstru po poteh, 

skozi doline, vasi, reke in puščave, da ne bi zamudili nobenega njegovega nauka. Potem boste lahko 

razumeli preneseni pomen, v katerem včasih govorim, ko uporabljam zemeljske dobrine, da vam 
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predstavim duhovno in ga naredim oprijemljivega. Izkusili boste, kako moja beseda približa vaše duše 

nebeškemu kraljestvu. 

31 Pridite, ljudje, da vas poučim. Ali pa želite, da je to bolečina, ki vas bo učila vse življenje? 

32 Pridite na moje posestvo, da bratsko posejemo polja. Zagotavljam vam, da vas to delo ne bo 

razočaralo kot svet. 

33 Tukaj, pred vašo dušo, je pot, ki vas vabi, da stopate po njej in se nikoli ne ustavite. Z vsakim 

korakom, ki ga boste naredili, se bo vaša duša približala popolnemu domu, ki jo čaka. 

34 Čas, ko bom z vami, da vam dam svoja navodila v tej obliki, je že zelo kratek in želim, da se 

naučite zaslužiti, da bo moja beseda v teh zadnjih letih obilno odmevala po teh glasnikih. 

35 Kaj morate storiti, da bodo božji darovi nagrada za vaše zasluge? Razvijajte svojo vero, gorečnost 

in duhovnost. Ljubezen mora vladati v naročju ljudi, človek mora prakticirati dejavno dobrodelnost, ljubiti 

mora resnico. 

36 Resnično, povem vam: če se ne boste združili po moji volji, vas bo človeštvo razpršilo in pregnalo 

iz svoje sredine, če bo opazilo, da se vaša življenja oddaljujejo od tega, kar pridigate. 

37 Kaj bi se zgodilo, če bi ljudje odkrili, da je v vsaki skupnosti drugačno čaščenje Boga in drugačen 

način izvajanja mojega nauka? Ne bi mogli razumeti, da sem te učil jaz. 

38 Zadnja tri leta svojega pojavljanja vam zaupam, da si prizadevate za združitev tega ljudstva ─ 

združitev, ki vključuje duhovno in zunanje, da bo vaše delo, polno harmonije in soglasja, najboljši dokaz, 

da vas je vse ─ v različnih skupnostih in v različnih pokrajinah ─ učil en sam Učitelj: Bog. 

39 Niste vsi videli z očmi duha časov, ki se približujejo človeštvu. Niste vsi občutili njihove bolečine. 

Toda zdaj z vami oblikujem številno ljudstvo in iz njega delam marljivega delavca, ki me začenja ljubiti in 

ki si zdaj želi delati, da bi človeško srce postalo rodovitno. 

40 Sejalci moje besede: Ko pride čas dela na polju, vstanite polni vere, v kateri sem vas poučil. Ne 

bojte se ne posmeha ne zaničevanja. Sejte na rodovitno zemljo, ne na skale in ne na peščeno zemljo, ker 

tam seme ne bo obrodilo sadov. Videli bi, da kalijo in rastejo, vendar ne bi obrodile sadov. Če ga boste 

posejali med trnjevo živo mejo in plevel, tudi ne bo obrodil sadov. Zato morate moliti, da prejmete moj 

navdih, potem boste razumeli, kako izbrati pripravljeno zemljo. Jaz, lastnik zemljišč, vam bo dal veliko 

Podajte področja za gojenje. Bodite polni velike volje do dela. Sejete in žanjete. In prišel bo dan, ko si 

boste iz pšenice svoje žetve pripravili kruh za svoje preživetje. Ne pozabite, da vam govorim v 

prenesenem pomenu in da ne veste, ali ne boste te žetve poželi na onem svetu. 

41 Danes vam namreč pravim: Velik je dosežek, ki ga morate doseči s telesom, ki sem vam ga zaupal. 

To je vaša podpora, ki jo morate pametno voditi. 

42 Svet pestijo kuge in nesreče, ki sem mu jih napovedal. Počasi ga je strah, poskuša se dvigniti in 

išče rešilno roko, besedo spodbude, in vi ste rešitev. 

43 Morali boste prečkati morja in se povzpeti na gore, da bi šli v druge dežele ali k narodom, da bi šli 

k tistemu, ki trpi. Ne bojte se poti, pojdite v preprostih oblačilih, ne da bi vlekli drugi par hlač. 

44 Ko sem ti pokazal tvojo nalogo, sem ti rekel: "Vzemi svoj križ in hodi za menoj." Zakaj se bojite, da 

boste izgubili zemeljsko udobje? ─ Pravite mi, da ljubite svet in da se ne morete žrtvovati in fizično 

odpovedati, kar zahteva to poslanstvo. Pred vas pa prihajam in vam pravim: V vsaki starosti, ne glede na 

svoje stanje ali položaj, me lahko ljubite in mi služite, ne da bi prenehali izpolnjevati svoje dolžnosti. 

45 S svojim zgledom spremenite svet, odpravite zlobne predsodke in ga spremenite v raj in ne v 

solzno dolino. 

46 Dajem vam kratek čas za izpolnitev vaše naloge na zemlji. 

47 Ne pozabite, da morate svojim otrokom zapustiti dediščino duhovnosti, kajti iz njihovih potomcev 

bodo prišli blagoslovljeni rodovi, po katerih se bom razodel. Med temi dušami bodo preroki, razlagalci 

moje besede, tisti z veliko vero, ki bodo človeštvu pokazali pot. 

48 Želite živeti v skladu z mojo besedo? Blagoslavljam vas, ker ste me slišali in mi želite slediti. Vaše 

srce je prepolno milosti. Dajte ga vsakomur, ki vas zanj zaprosi. 
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49 V tem času prihajate, da bi prejeli moj nauk ─ nekateri kot učenci, drugi kot novinci, tretje pa vodi 

radovednost. Vsi pa si prizadevate za mir, tišino in izpolnitev prerokb, ki se nanašajo na ta čas. 

50 V sektah in cerkvah niste našli popolne gotovosti o mojem prihodu. Zunaj njih sem poslal glasnika, 

da bi vam prinesel to dobro novico. Prišel sem, da sodim vsako dušo in postavim temelje novega življenja, 

novega duhovnega reda za človeštvo. Če se pripravite, boste lahko iz svojega sveta videli popolnost 

"duhovne doline", kjer prebivajo duše pravičnih ─ tistih, ki so se lahko dvignili po svojih zaslugah in ki si 

danes, združeni z menoj, prizadevajo za vaše odrešenje. 

Vse, česar danes niste mogli razumeti, boste spoznali v naročju tega preprostega ljudstva, kajti moja 

luč se je razlila in tančica, ki je zakrivala vaše oči, se je raztrgala. ─ Govorim o očeh duše, ki so se zaprle za 

duhovno in božansko. Ponovno ste pridobili to svetlobo in vodim vas jaz. Še naprej ostanite budni. Ko boš 

obvladoval telo in dušo, poln krotkosti sledil mojim korakom, te bo luč prekrila kot praznično oblačilo in 

tvoji soljudje bodo spoznali, da pripadaš mojim izbrancem, ljudje pa te bodo ljubili in spoštovali. 

51 Ste vojaki dobrega. Dal sem vam orožje, da se boste lahko borili proti grehu, ne pa proti 

sočloveku. Nočem, da bi se človek rodil, odrasel in umrl v grehu, ne da bi spoznal blagoslovljeno nalogo, 

ki jo je prinesel na zemljo. Če boste prodrli v moj nauk, boste postali močni in nepremagljivi. Ne bo 

skušnjave, ki bi vas spravila navzdol, in tako pripravljeni se boste dvignili in postali več kot ljudje ─ 

utelešeni angeli za dobro človeštva. 

52 Mnogi so poklicani, le redki so izbrani, med njimi pa je še manj privilegiranih. Toda gorje jim, če se 

povzdigujejo! Ne bodo kot Salomon, v katerega sem položil modrost, milost in moč ter mu zaupal 

ljudstvo, da bi mu vladal. Toda po obdobju duhovne veličine, v katerem je izkazoval svojega vzvišenega 

duha, je prenehal bdeti, začelo ga je obvladovati telo in vse njegovo delo, ki sta ga navdihovala ljubezen 

in pravičnost, je bilo zasenčeno z njegovimi požrešnimi in mesenimi dejanji. 

Ne bodite arogantni, čeprav vidite, da po vas delim velike koristi. Če bi vas izbral za voditelja okrožja 

ali naroda in bi po mojem navdihu sprejeli pravične zakone, ne postanite domišljavi, kot se to dogaja 

ljudem. Takrat boš dvignil svojo dušo in se mi poklonil. 

53 Mnogi bodo prišli v to deželo, ki sem jo izbral, in bodo videli mojo svetlobo, ki se bo zrcalila v 

njenih prebivalcih, ter se bodo počutili srečne, ko vas bodo spoznali in vstopili na to zemljo, kjer sem 

združil svoje ljudstvo, da bi ga učil v tretji dobi. Tisti, ki bodo prišli po letu 1950, bodo želeli Sveto pismo, 

in ko bodo spoznali moja razodetja, bodo začutili moč, ki izhaja iz mojega nauka, vas blagoslavljali in me 

ljubili. Koliko od njih pripada "izraelskemu ljudstvu", 144.000 označenim, ki se vam bodo pridružili, da bi 

sledili mojim ukazom. 

54 Danes so narodi potopljeni v materializem in dezorientiranost. Govoril sem jim duhovno in moje 

seme je posejano v srce mojih izbrancev, da bi se razpršilo povsod. Naredite vse, kar je v vaši državi 

mogoče, da bi vsem pomagali na njihovi duhovni poti. 

55 Majhno je število mojih učencev, ki me obkrožajo v tem trenutku. Toda moja beseda se bo 

razširila do konca sveta. Polna ljubezni bo dosegla srce vseh, ki kličejo po ljubezni. 

56 Zdaj je primeren čas, da spoznate poslanstvo, ki ga morate izpolniti za človeštvo. Pripravil sem 

vas, da boste razumeli, kako opravljati svoje poslanstvo na tem svetu, in da boste vedeli, kaj vas čaka 

onkraj materialnega predela, kjer se začne duhovno življenje. Pomagal sem vam, da ste se duhovno 

razvili, da boste lahko sami od sebe razumeli, zakaj se dogajajo dogodki, ki jih um ni sposoben razumeti. 

57 Dokler je duša združena s telesom, se ne zaveda in ne more vedeti, kakšne zasluge je dosegla v 

prejšnjih življenjih. Zdaj pa ve, da je njegovo življenje večnost, neprekinjen višji razvoj v prizadevanju, da 

bi doseglo najvišjo točko. Toda danes ne veste, kakšno višino ste dosegli. 

58 Odkar si začel svojo življenjsko pot, te opazujem z zmedenim umom in nerodnimi možgani. Videl 

sem, kako ste se postopoma prebujali in razvijali, dokler niste pridobili jasnejše predstave o resničnosti. 

Videl sem, kako se borite z nesrečami, preizkušnjami in skušnjavami. In ko si končno odkril vrednost 

duhovnega življenja, ker si se razvil višje, sem videl, kako se je tvoja duša nasmehnila. Ta nasmeh je 

izražal mir, zadovoljstvo in upanje. Videl pa sem tudi, da je v svetu padla nazaj, da se je umazala. Potem 
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je žalovala in se je morala očistiti, da bi dobila mojo milost. Toda tudi v svojih padcih je našla luč, luč 

izkušenj. 

59 Zdaj imate priložnost, da se ne slepite več, saj ste z mojo svetlobo strgali prevezo, ki je zakrivala 

jasnost resnice, in zagledali širno obzorje, da bi z zanesljivim korakom napredovali. 

60 Luč, ki osvetljuje pot, je jasna. Ne morete več zabloditi, razen če se hočete dvigniti proti sami 

resnici, zapeljani z lažnim bliščem zemeljskih užitkov in imetja. 

61 Prav tako vam ne morem reči, da živite v zaupanju vase in da ste prosti vseh skušnjav. Kajti 

obstajajo sile, ki se trudijo porušiti to, kar zdaj gradim z vami ─ sile, ki skrivajo svojo temno naravo in se 

predstavljajo polne privlačnosti. Na to vas opozarjam, da se boste lahko branili z močjo svoje vere. 

62 Usoda človeka, za katerega sem ustvaril vse, kar obstaja, je spoznati resnico in se razvijati 

navzgor. Toda pot je široka, da lahko na njej razvijete vse svoje sposobnosti, da me vidite, čutite in 

ljubite. Ta pot je trnova, skalnata in bo preizkušala moč in vero, s katero ste jo izbrali. Ko jo boste 

prehodili, se bo duša očistila. 

63 Druga pot je pot odklonov in ovinkov, ki pa ─ ker prinaša užitke in vsebuje očitne privlačnosti ─ 

ustavi vaše korake, ne da bi opazili zamudo, saj uživate v življenju. Kogar pa na tej poti preseneti ura 

smrti, bo doživel neskončno trpljenje ob spoznanju, da ni storil ničesar za dobro svoje duše. 

64 Lahko bi vam eno za drugo našteval poti, ki se ponujajo človeškemu pogledu. Ker jih je veliko, se 

zdi, da je težko izbrati najprimernejšega. 

65 Ko je duša zaživela na zemlji, je kot priložnost za svoj razvoj in popolnost dobila materijo ali 

človeško telo, katerega čudovita in popolna zasnova ji omogoča, da v njem čuti, misli in se v skladu z 

zmožnostmi svoje duše prostovoljno giblje. 

66 Duša je udeležena pri zadovoljevanju mesa, tako kot je v trpljenju postavljena na preizkušnjo. 

Toda človek je dovzeten tudi za radosti in trpljenje duše. Dokler sta povezana, tvorita eno samo bitje. 

67 V človeškem bitju je popolnost. Zato je Kristus, "Beseda", postal človek v človeškem telesu, kot je 

vaše. Vendar ni trpel zaradi svojih nepopolnosti, ampak zaradi ljudi, ki jih je s svojo bolečino, žrtvijo in 

besedo dvignil, ker so bili zelo nizki. 

68 Ko mora duša z vso močjo premagati nepopustljivost in 

Če telo ne more premagati svojega upora, mu priskoči na pomoč usmiljena ljubezen Očeta, ki je ustvaril 

dušo in telo, da bi vas rešil, kakor dobri pastir rešuje izgubljeno ovco. Nobeden od mojih otrok ne bo 

izgubljen. 

Moj mir z vami! 



U 191 

98 

Navodila 191 
1 V kruhu in vinu moje mize je seme večnega življenja. Pridite k njemu, jejte in pijte. Ne jokajte več 

zaradi lakote in žeje, ne bom več slišal vašega jokanja in vaših vzdihov. V svojih otrocih želim videti 

veselje in mir. Kot Oče sem vsa Ljubezen, kot Mojster ostajam Ljubezen, in če bi se pokazal kot 

neizprosen Sodnik, bi bila tudi v tej pravičnosti moja Ljubezen. 

2 Razlog za to je, da je bistvo mojega duha ljubezen. V njem imate svoj začetek in konec. Pridite 

bliže, učenci, in se usedite okrog Učitelja, kakor ste se usedli takrat, ko sem bil med vami kot človek. Naj 

se vaša duša spominja ljubečega glasu božanskega učitelja, ki je bil Jezus. Naj se spomni tistih priložnosti, 

ko ste mi sledili v doline, na bregove rek, v puščavo in na gore, da bi slišali mojo besedo. 

3 Vaša duša se je preselila v nebeško kraljestvo, ko ste poslušali besede tistega Učitelja, ki je 

uporabljal figure in zemeljska bitja, da bi ustvaril svoje prilike in ljudem dal predstavo o tem, kaj je 

nebeško kraljestvo. Medtem ko so nekateri verjeli, so drugi dvomili. Toda vsa srca je preplavil mir in vsi 

bolniki so bili ozdravljeni. Želim, da se z menoj počutite kot v samoti doline. Naj stene sejne sobe in 

simboli izginejo s tvojih oči, da nobena ovira ne bo preprečila tvoji duši, da bi se dvignila k meni. 

4 Učenci: Če sem vas imenoval Božje ljudstvo, ljubljeno in izbrano ljudstvo, ne mislite, da imam 

druge skupnosti na zemlji manj rad. Ko me bodo vsi prepoznali, bom iz njih oblikoval duhovno družino, v 

kateri bodo vsi enako ljubljeni. 

5 Ne imejte se za duhovno manjvredne od katerega koli ljudstva ali rase. Če menite, da ste edini 

privilegirani, vam po resnici povem, da ko sem vam od najzgodnejših časov dal božanska razodetja in 

prerokbe, to ni bilo zato, ker ste najbolj ljubljeni, ampak zato, ker ste v duhovnem smislu prvorojenci med 

človeštvom. Zavedajte se, da morate namesto nečimrnosti čutiti svojo odgovornost. 

6 Preglejte zgodovino Izraela in videli boste, da drugim narodom nikoli ni dovolil, da bi bili deležni 

dediščine in milosti, s katerima ga je Oče odlikoval. Ker je ravnala nasprotno od tega, kar ji predpisujeta 

moj zakon in moj nauk, se je v svoji sebičnosti izolirala in uporabljala svoje darove zase. 

7 V tem času sem na novo pripravil vašo dušo, jo razsvetlil, da bi jo na novo popeljal na pot, na 

kateri bo izpolnila svojo usodo, da bo svarila, blagoslavljala in reševala soljudi. 

8 Kmalu te besede ne boste več slišali. Toda ne mislite, da sem se umaknil, da sem vas pustil same 

kot sirote in tiste, ki so zašli s poti razvoja. Moj božanski Duh vas bo pustil pripravljene in vas bo tudi 

pozneje varoval. Kot božanska senca bom sledil tvojim korakom. Še naprej vas bom navdihoval, govoril 

skozi vaša usta, zdravil bolne z vašim posredovanjem in obujal "mrtve" z vašim glasom, in ko boste 

združeni, bom v vas vzpostavil svoje pravo svetišče. 

9 V tem času sem ugotovil, da je človekovo srce bolj pusto kot kdaj koli prej, kot kamnita dežela, 

okamenela zemlja, porasla s plevelom, koprivami in bodalom. Povsod raste plevel in drevesa s strupenimi 

plodovi. Vode so onesnažene, izviri presahnejo, vodnjaki so motni in reke ne tečejo več. Na vrtovih ni 

cvetja, in če ga že najdemo, je usahlo. Na drevesih ni gnezd niti ptic. Kuge požrejo vse in grizljajoči črv 

uniči vse. To je slika, ki jo človeštvo trenutno predstavlja mojemu pogledu. Vendar sem prišel, da vam 

prinesem seme, vodo in orodje za obdelovanje, da boste iskali polja, ki so vam dodeljena za obdelovanje. 

10 Ne recite, da vas prehitro zapuščam. Zapomnite si, da tokrat nisem govoril z vami le tri leta, kot 

sem govoril v drugem obdobju. Takrat so bila tri leta dovolj, da je novica o mojih čudežih prešla meje 

Judeje ter pretresla kraljestva in cesarstva. V teh treh letih so moji učenci postali mojstri. Prebudil sem jih 

k ljubezni in jim pokazal, da je človeštvo nehvaležno, a da ima kljub tej nehvaležnosti plemenitost, ta 

plemenitost pa je iskra božanske ljubezni, ki jo vsak človek nosi v sebi, ker je otrok moje božanskosti. 

11 Jezusov nauk je pretresel najgloblje korenine človeškega srca. Tam sem zgradil tempelj, v katerem 

še vedno prebivam. Toda človek je v svojem pohlepu po moči, bogastvu, človeški slavi in užitkih 

spremenil življenje, običaje, zakone in načela, zato se mora Kristus vrniti med ljudi na zemlji, da jih 

prebudi iz globokega spanca in jim ponovno pokaže pot. Tukaj sem, govorim vam od leta 1866 do danes, 

skozi usta mnogih zaporednih glasnikov, vedno isto besedo, isto bistvo, ista razodetja in prerokbe. 
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12 Tokrat nisem govoril tri leta. Treba je bilo podaljšati čas mojega pridiganja, da bi na različne 

načine razložil svoj nauk, da bi ga končno razumeli. Kako pogosto se zgodi, da kateri od mojih učencev, 

potem ko izpovedal, da me ljubi in veruje vame, odide in me zanika, potem ko je prejel manifestacije in 

dokaze moje resnice. Ko pa pade v pogubo, žaluje, se kesa in mi reče: "Ti si Mojster, pomagaj mi." Jaz, ki 

sem neskončna ljubezen in potrpežljivost, ga dvignem, pritegnem k sebi, ga posadim na najboljše mesto 

za svojo mizo in mu povem, da je "čedni sin". Pripravim gostijo, on je vesel, in ko vsi ─ ne toliko Mojster ─ 

verjamejo, da se je za vedno pokesal, spet pade v skušnjavo. Kolikokrat sem videl, da so mnogi padli, se 

dvignili in se vrnili k meni. Zato se je čas mojega razodetja podaljšal do leta 1950, da bi vas prvič, drugič in 

tretjič sprejel in vas končno pustil močne v življenju. 

13 Katere nove dražljaje in izkušnje vam lahko svet že ponudi? Kakšna čudovita presenečenja vam je 

morda že pripravila znanost ali kakšne nove užitke bi vam moralo ponuditi telo? Česa se lahko naučite na 

poti pokvarjenosti in greha? Če hrepenite po novih zadovoljstvih in si želite resničnih radosti, če 

hrepenite po pouku in miru, pridite na moje posestvo, hodite po mojih poteh, naučite se sejati moje 

seme in našli boste več, kot si lahko želite. 

14 Kdor tega dela ne oceni kot čistega, popolnega in brezmejnega, to stori zato, ker ni izostril svojega 

pogleda, da bi prepoznal resnico in se približal zakladnici prave modrosti. Ker je zelo nezrel in mi ni 

dovolil, da bi mu še vedno predstavljal, kar mu moram razkriti. 

15 Bližajo se zadnja tri leta tega shoda. Predstavljali bodo tiste tri, v katerih sem pridigal v drugi dobi. 

16 Izvedel bom reforme ─ ne mojega zakona, ampak vaših bogoslužnih dejanj. Dolgo sem čakal, da 

jih uresničite sami, vendar tega niste storili. 

Napovedal sem vam svoj odhod za leto 1950. Tedaj bodo možgani mojih nosilcev glasu in duhovno 

nadarjenih zaprti za te manifestacije. Povedal sem vam, da se bo takrat začel dialog med duhom in 

duhom. Toda kaj bodo storili tisti, ki se ne pripravijo? ─ Še naprej bodo klicali Moj Božanski žarek, vendar 

se ne bo več spuščal, potem pa bodo govorili z videzom, da se še vedno manifestiram skozi njihove misli. 

Njihovi jasnovidci bodo pričali, da sem tam navzoč, zdravilci pa se bodo navduševali in govorili, da govori 

duhovni svet. Takrat se bodo posmehovali tistim, ki so ubogali mojo voljo. Rekli bodo, da jim je Oče to 

milost odvzel, in nastala bo velika zmeda. 

17 Razmislite: Če so se odpravili na pot kot predhodniki in glasniki narodov ─ kaj drugega bi lahko 

storili? Našli bi polja, posejana z napakami in prevarami. Še vedno imate čas, da razmislite in se pripravite 

na čas, ko vas bo svet spraševal. Ne bo se namreč zadovoljila s tem, da bo raziskovala mojo besedo, saj jo 

bo vedno našla čisto, ampak bo raziskovala sadove, ki jih je obrodila med tem ljudstvom. Potem bodo 

tvoji soljudje poskušali raziskati tvoje življenje, tvoja dejanja in tvoje bogoslužje, da bi našli potrditev 

mojih naukov in mojih razodetij. 

Če bi se lahko rešili samo s poznavanjem moje besede, bi se človeštvo od Mojzesovega časa dalje 

rešilo z razodetjem Zakona. Kljub temu je moral Kristus, ki je postal Mojster, priti pozneje. Tudi danes 

prihajam v Duhu, da bi vam neutrudno govoril in vam dal razumeti, da vas bodo rešila in ponesla na mojo 

desnico vaša dela ljubezni, ponižnosti in usmiljenja. Ali se ne spominjate mojih apostolov iz tistega časa, 

ki se niso zadovoljili z besedami, ampak so pričevanje zapečatili s svojimi dejanji, s svojim življenjem in s 

svojo krvjo? 

18 Danes želim le, da bi se vrata vaših src odprla s sočutjem do bližnjega, da bi se človeštvo zaradi 

kreposti mojih novih učencev zahvalilo nebesom, da to delo ni le še en nauk ali nova teorija, da ni 

človeška fantazija ali plod zmedenega uma, ampak nadaljevanje poti, ki jo je Bog človeštvu začrtal od 

začetka časov in s katero se uresničujejo Jezusova oznanila in prerokbe. Da vam zdaj govori isti Kristus, ki 

je deloval v drugi dobi. 

19 Medtem ko se svet pripravlja, da bo izpraznil čašo trpljenja, ki jo ponuja vojna, vam dajem med, 

da bi bili kot dober okus na zemlji. Če svetloba, ki sije v človekovem umu, povzroča, da opravlja velika 

dela v dobro človeštva, da spreminja in razvija človeško življenje, kako pa svetloba Moje Božje Modrosti 

spreminja običaje ljudi, da bi jih pripravila na duhovno življenje? 
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20 Božanska luč, modrost, ki iz mojega Duha sije na vas in se omejuje glede na vaše zmožnosti, vam 

zagotavlja notranje razsvetljenje, ki razblinja vso temo. Pomislite in spoznali boste, da je bilo, preden ste 

spoznali to resnico, ki jo imate danes, zaradi časa, ki ste ga namenili poslušanju moje besede, v vašem 

življenjskem svetu vse negotovo in si niste mogli predstavljati, da boste prejeli razsvetljenje toliko 

skrivnosti, ki jih vaš razum ni mogel razumeti. 

21 Danes odstranjujem to temo iz človeškega uma, usposabljam človeka tako, da ne more več 

dvomiti v resnico, ki jo nosi v sebi. 

22 Dokler bodo obstajali dvomi in slabosti, ki vas bodo poskušali premagati, med vami ne bo prave 

vere. Vera je čutiti, je impulz, ki vas sili, da idejo uresničite brez strahu pred neuspehom. Duhovni pogled 

je tisti, ki lahko vidi resnico, končni cilj poti. 

23 Naj se v vas ukorenini vera, saj je nimate vsi. Ko se vname, se bo boril z nasprotovanjem skušnjav, 

ki vas čakajo. Da bi zavrnili zlo, morate paziti, da zanj najdete orožje v pomenu moje besede. Tisti pa, ki 

niso prepričani o moji navzočnosti in moji priprošnji, presojajo, kar vidijo in slišijo, ne da bi se njihova 

duša mogla dvigniti k meni, saj še vedno potrebujejo bogoslužni blišč, ki laska čutom, in mislijo, da bodo 

tako občutili to, čemur pravite navdih ali vzvišenost duše. 

24 Učim vas, da vaši duši ni več treba, da bi srce premikala z zvokom glasbenih not. Moji učenci v 

drugi dobi so se notranje dvignili, dokler niso začutili duhovnega miru onstranstva, nad glavo pa so imeli 

le še nebesa. Povzdignili so se, ker so v svojih srcih čutili glas Učitelja, ki je odmeval. 

25 V tem času mi je bilo všeč, da sem se vam dal spoznati s človeško sposobnostjo razumevanja. Na 

kakšen boljši način bi me lahko razumeli, če ne na ta, kjer uporabljam vaš um in jezik? 

26 S tem učenjem boste dosegli vzpon, saj je vse zasnovano tako, da se razvija. Razumite, da ima vse 

eno samo načelo: moč dobrega. Razvijajte svoje vrline v krogu življenja, v katerem živite. Na voljo imate 

mojo luč, da postavite temelje, na katerih boste gradili jutrišnji svet. 

27 Imate oprijemljive dokaze o svojem duhovnem razvoju. Danes ne morete več razmišljati kot 

nekoč. Vi se razlikujete od svojih staršev in tudi vaši otroci se bodo razlikovali od vas. Temu se ne morete 

izogniti, to je višja sila, ki vas vodi. Resnično, povem vam, zlo ne bo zmagalo, ampak bo krepost. Kajti kdor 

se ukvarja z dobrodelnostjo, ne more biti sebičen, kdor čuti ljubezen, ne more sovražiti, luč ne dopušča 

teme. 

28 Želim, da varno hodite po poti, ki vam jo pokažem, da boste lahko po njej učili hoditi tudi svoje 

otroke. Vaši nasveti naj bodo vedno iskreni, potem bo moja beseda pravočasno dosegla srce tistega, ki jo 

potrebuje. 

29 Nekateri se bodo zaradi svoje pokvarjenosti borili proti sebi, vendar bodo potrebovali mojo luč, 

da bodo prepoznali svoje napake in ljubili bližnjega kot svojega brata. 

30 Ljudje, grem pred vami in odstranim vsako oviro z vaše poti, da boste lahko šli naprej. 

31 Pridite danes na praznik, ljubljeni ljudje, kjer boste lahko za kratek čas uživali v navzočnosti 

svojega Učitelja. 

32 Pridite in napolnite svoje srce z mojim mirom ─ tistim mirom, ki je v meni in ki vam ga na zemlji 

tako zelo primanjkuje. 

33 Zame je dovolj, če me slišijo le nekateri, saj bodo jutri to pričevanje ponesli svojim bližnjim. 

Vem, da če bi poklical vse, večina ne bi prišla, ker so zaposleni z zadevami tega sveta. Zavračali bi me 

in preprečevali ljudem dobre volje, da bi me prišli poslušat. 

34 Tu, v samoti teh preprostih krajev, kjer se razodevam, da sem vzklilo moje seme. Enostavne misli 

zbiram v skupine, in ko so odmaknjene od hrupa materialističnega življenja, jim govorim o ljubezni, o 

večnem, o duši, o resničnih človeških in duhovnih vrednotah ter jih spodbujam, da o življenju razmišljajo 

z duhom in ne s čutili. 

35 Te prišleke imenujem učenci in tiste, ki niso nikoli ničesar imeli, ki jih njihov bližnji ni nikoli opazil, 

je napolnilo zadovoljstvo, ko so videli, da jih kličem jaz, in so se dvignili v novo življenje. Odšli so s 

prepričanjem in veseljem, da so lahko koristni svojemu bližnjemu. Kajti Gospod je vanje položil svoja 

razodetja in jim pokazal pot ljubezni. 
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36 Nekateri jih zavračajo in se jim posmehujejo, ker se imenujejo Jezusovi učenci. Resnično pa vam 

pravim: čeprav jim je ta milost odvzeta, bodo ostali moji učenci. 

37 Človek verjame, da so nebesa tako daleč in visoko, da je zelo težko, ko se predstavim tem 

majhnim otrokom, in to zato, ker imajo le nejasno predstavo o tem, kaj so 'nebesa' in kaj beseda 'nebesa' 

pomeni. Ne vedo, da so "nebesa" za dušo stanje popolnosti, čistosti in svetlobe, ki ga mora doseči vsaka 

duša, in ne določen kraj v prostoru. 

38 Ko se duša dviga, vedno bolj širi svet ali dom, v katerem prebiva. Zato bo, ko bo dosegla svojo 

popolnost, obvladala neskončnost, lahko bo šla povsod, vse v njej bo svetloba, harmonija z Očetom in z 

vsem. To bodo njena nebesa, to bo njeno nebeško kraljestvo. 

Kaj lahko duša vidi bolj kot večni mir, modrost, blaženost ljubiti in biti ljubljen? 

39 Približno dva tisoč let je minilo, odkar sem živel med ljudmi. Današnjim ljudem se ta čas zdi tako 

dolg, da zdaj vidijo zgodovino mojih dejanj in spomin na moje besede skozi očala domišljije, kot da bi bilo 

vse, kar me je v tistem času obdajalo, nadnaravno. Vendar morajo vedeti, da so bili zemlja in ljudje 

tistega časa prav tako naravni kot danes. Če mislite, da so le ti vredni milosti moje navzočnosti, ste v 

zmoti. Vedno sem namreč bival v srcu človeka in se mu od časa do časa razodeval, bodisi kot človek, kot v 

tistem drugem veku, bodisi v duhu, kot danes. 

40 Človeško bitje me mora poznati, da bo imelo jasno predstavo o resnici. Kdor pozna resnico, ne 

more skreniti s poti zakona, saj lahko sliši glas svoje vesti. 

41 Kdor ne pozna resnice, je slepec, ki ne more najti prave poti. Je gluh človek, ki ne sliši notranjega 

glasu, ki prihaja od Boga. Zato sem ponovno prišel na svet, da bi razkril resnico, ki mu je bila prikrita, in 

mu razkril nove luči, ki ga bodo dvignile iz žalostnega in bednega položaja, v katerem duhovno živi. 

42 Vedel bom, kako v človeku prebuditi plemenito željo, da bi se na poti dobrote povzpel k meni. 

Razkril mu bom obstoj resničnih nebes, nove "obljubljene dežele", in mu dokazal, da nisem oddaljen ─ 

preprosto zato, ker če bi bil oddaljen od človeštva, človek sploh ne bi obstajal. 

43 Učenci, ohranite v svojih srcih spomin na te besede, da boste v svojih premišljevanjih in 

kontemplacijah uživali v moji Postavi. 

44 Razumite, da sem jaz vir ljubezni. Pridite k meni in zadovoljili boste svojo željo po sočutju in 

ljubezni. Vidite luč mojega Duha, ki razsvetljuje vsak um, in se dvignite v koristno in rodovitno življenje. V 

preteklosti niste znali usmerjati niti svojih korakov, danes pa vodite množice. 

45 Mnogi so šli proti breznu, a so slišali moj glas in se obrnili nazaj, danes pa se s težavo vzpenjajo na 

goro. Zdaj, ko ste moji učenci, vam pravim: Ker sem z vami ustvaril skupnost, vas bom sprejel le, če boste 

prišli k meni združeni v eni volji. 

46 V tej skupnosti je veliko stvari, ki jih ne razumemo, in veliko napačnih razlag, zato prihaja do 

delitev in razlik. Povem vam, da je še vedno čas za preučevanje mojega nauka, da bi popravili te napake 

in iz src množic vernikov izkoreninili vse, kar je vzklilo kot škodljiva rastlina. Za to so najbolj odgovorni 

tisti, ki so prvi prejeli ukaze, saj so me slišali najdlje. Tistim, ki so prišli prvi, pravim: napolnite svoja srca z 

ljubeznijo in v tistih, ki so prišli zadnji, vidite svoje male brate in sestre. Vaš zgled, vaše življenje in vaše 

besede naj množicam vernikov pokažejo popolnost, veličino in odličnost mojega dela. 

47 Potrebno je, da se cerkveni voditelji trudijo preučevati moje nauke in zapovedi, da bdijo in molijo 

za svoje cerkvene člane, da jih bodo ljudje slišali in jih ubogali ter da jih bodo imeli za preroke. 

48 Vsakič, ko slišite Očeta, ki vam govori v pravičnem tonu, ste pretreseni. Toda potem te tvoja 

šibkost spet poruši in padeš v "preizkušnje puščave", ki ti pomagajo okrepiti tvojo dušo. 

49 Kdaj se bodo z vami združili vsi otroci tega ljudstva, ki so danes razkropljeni po narodih? To so 

srca, ki samo čakajo na novico o množici ljudi, ki so na poti v "obljubljeno deželo" s težavami, da se jim 

pridružijo. Materialno se jim ne bo treba združevati, saj je pot v srcu, "obljubljena dežela" pa je v miru 

duše. 

50 Vsak bo na svojem mestu prejel navdih svojega Očeta ter misli svojih bratov in sester, da se bo 

počutil potolaženega. Moje novo "ljudstvo Izraela" se bo pojavilo na vseh koncih zemlje in z resnično 

iskrenostjo učilo nauk o spiritualizaciji. 
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51 Ljudje, kako lahko mislite, da je to, ker ste se zbrali na različnih krajih, razlog, da se med seboj 

oddaljite. Le nevednost vam bo preprečila, da bi se zavedali duhovnih vezi, ki povezujejo vse Gospodove 

otroke. 

52 Naj se darovi vašega duha pokažejo tako, da intuicija in razodetje vodita vaše korake in da ne 

oskrunite ali oskrunite darov, ki sem vam jih zaupal. 

53 Ta čas je vaši duši prinesel božanski dar nove priložnosti, da vas dvigne k Očetu. 

54 On, ki je prišel kot Mesija, ki je hodil po zemlji ter s svojo besedo in deli pokazal človeku pot do 

odrešenja, je tisti, ki danes prihaja v Duhu in daje slišati svoj glas pravičnosti prek vesti. 

55 Mnoge sem poklical, naj se udeležijo te manifestacije in slišijo to besedo. Vendar pa vsi klicani 

niso pohiteli. 

56 Množice, ki mi sledijo, so tisti, ki so v svojih dušah začutili željo, da bi prišli in uživali v senci 

mogočnega drevesa ter kot dediščino prejeli seme, ki ga bodo pozneje ponesli po vsem svetu. Slišali so 

glas svojega Gospoda in želeli biti sejalci, kot je bil on. Postopoma postanejo učenci, ki vedo, da bodo jutri 

zapustili toplino očetovega doma in prinesli dar vsem, ki so lačni ali žejni ljubezni, resnice ali pravičnosti. 

57 Z močjo sem razkril svojo besedo, da to ljudstvo ne bi postalo bojazljivo pred učenci. Resnično 

vam pravim, da so mnogi od imenovanih učenjakov zašli s poti od svojega učenja. 

58 Dela, besede, molitev - to je poslanstvo, s katerim mora to ljudstvo poučevati svoje soljudi. Pod 

zaščitnim plaščem najbolj ljubeče Matere mora premagovati razdalje in zaupati, da se od njega ne bo 

ločilo božansko usmiljenje. 

59 Pogosto boste govorili o Marijinem obstoju in ljubezni, pa boste ugotovili, da to ne bo ganilo src. 

V drugih primerih boste zavrnjeni, ker razglašate njeno ime in učite vero vanjo. Toda bodite mirni, 

spomnite se, da je medtem ko je Jezus umiral na križu, ženska, ki je bila prežeta z bolečino, čutila, da 

umira ob vznožju križa. Marija, Mati, je bila tista, ki je občutila vso bolečino tega sveta. Ali je bila množica 

gledalcev pozorna na prisotnost te ženske? Ne, ljudje. Toda čas je minil in ona, za katero ni bilo znano niti 

ime, je bila v človeškem smislu videti kot Odrešenikova mati, v duhovnem pa kot mati človeštva. V srcih 

ljudi je bil postavljen oltar nebeški materinski ljubezni, ki se je svetu pokazala po Mariji. 

60 Kot tisti, ki črpa vodo iz vodnjaka, da bi namakal svoja polja, tudi ljudje prihajajo k razodevanju 

moje besede. Vsakdo ima nekaj ljudi, družino ali skupnost, ki ga duhovno negujejo, in ve, da lahko le pri 

Meni najde kristalno čisto vodo, ki lahko zadostuje, da njegova polja cvetijo in rodijo sadove. 

61 Moje srce kot Učitelja s čustvi sprejema odposlance, ki prihajajo iz oddaljenih krajev v imenu 

skupine ljudi. Skozi njih pošiljam v ta srca svoje sporočilo miru in svoj nauk modrosti. 

62 Dobro je, da me iščeš v naročju tistih, ki so me poslušali najdlje, saj so se veliko naučili. Vendar ne 

pozabite, da ni treba prepotovati materialnih razdalj, da bi me našli, saj sem povsod. Edina razdalja, ki jo 

morate prepotovati, da bi občutili mojo prisotnost, je razdalja med vašo materializacijo in duhovnimi 

dobrinami. 

63 V miru se vrnite na svoj dom, v svojo sosesko ali v skupnost. Toda najprej se oblecite z 

gorečnostjo, pravičnostjo in energijo, da boste tiste, ki vam pripadajo, pripeljali na pravo pot, da ne boste 

nikomur dovolili, da bi s svojimi deli poniževal ta nauk, da boste v svojih srcih prinesli zdravilni balzam, ki 

bo osušil solze vaših soljudi, ki dan za dnem trkajo na vaša vrata in si želijo vašega usmiljenja. Poskrbite, 

da se bo moj nauk v vaših delih pokazal takšen, kakršen je: pravi vir ljubezni, odpuščanja in odrešenja. 

64 Razmišljajte o svoji preteklosti in sedanjosti in prišli boste do zaključka, da ste bili res poslani na 

Zemljo, da izpolnite to poslanstvo. O tej resnici vas ne bodo prepričale človeške besede, temveč dokazi, ki 

sem vam jih poslal na vaši življenjski poti. Prepričani o resničnosti teh naukov se morate posvetiti 

opravljanju svojega poslanstva z vso vnemo in ljubeznijo, ki ste je sposobni. 

65 Mojster vam pravi: Ne omejujte tega dela na običajen potek stvari, ne glede na to, kako hrupno 

se vam zdi, in ne recite: "Gospod, kako popolno je tvoje delo." Kajti onkraj tega, kar vidite, je nekaj 

višjega, kar boste dosegli jutri. Tako boste večno prehajali z ene ravni na drugo, ne da bi kdajkoli uzrli 

meje moje modrosti, saj je ni. 
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66 Ne ustavljajte se, vendar tudi ne hodite prehitro. Izmerite svoje korake in naj se vsakdo o njih 

prepriča s študijem in meditacijo. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 192 
1 Bodite dobrodošli na ta spominski dan, ko se spominjate trenutka, ko je človeštvo prvič slišalo 

mojo besedo skozi človeški organ razumevanja. Leta minevajo in vidim, da so se duhovne sposobnosti 

tistih, ki sem jih uporabljal, in tistih, ki so me poslušali, razvile. Niso več "otroci" v duhovnem smislu, niti 

nevedni pred manifestacijo božanskosti. Z notranjim vzponom, ki so ga dosegli, so dosegli svetlobo 

Mojstra, ki se manifestira med človeštvom, da bi izpopolnil vaše duhovno življenje. 

2 Nevednost o duhovnih resnicah, v kateri se je znašlo človeštvo, je odpravila moja svetloba in 

človek je razumel, da se je moč Vsemogočnega omejila na dejanje ljubezni, da bi se slišala in občutila prek 

njegovih otrok. 

3 Od takrat je nastopilo novo obdobje za ljudi, ki jim zdaj nič več ne preprečuje, da bi z milostjo, ki 

jo vsebuje to delo, razveselili in osvežili dušo. 

4 Od takrat so se vsi moji učenci osvobodili lažnega prepričanja o večnem prekletstvu, ko bodo 

umrli v grehu, ali o večni blaženosti, ko jih bo smrt presenetila brez vsakega madeža. Prebudili ste se in 

spoznali pot razvoja, ki jo duša prehodi skozi reinkarnacije, dokler ne doseže popolnosti, da bi lahko živela 

v duhovnem, ne da bi ji bilo treba živeti dlje na zemlji. Razumeli ste razlog za odškodnino in pomen 

preizkušenj. 

5 Grešniki, ki so prišli k meni, so razumeli, da ni večnega prekletstva, in so se polni upanja in vere 

lotili dela za dobro duše. 

6 V njihovih glavah se je izoblikovala nova predstava o tem, kaj je duhovno življenje, in tisti, ki je bil 

po veri mrtev, se je na novo rodil za to življenje. Ta čudež se je zgodil z mojim razglašenjem s pomočjo 

človeškega razuma. 

7 Na začetku sem vam dovolil, da ohranite svoje verske običaje in prakse, ker so bile vaše duše 

prepojene z njimi in so bili vaši čuti navajeni nanje. Toda kolikor so moja navodila vnesla svetlobo v vaše 

duše, toliko so ti obredi in bogoslužna dejanja postopoma izginili. Spodbujeni s čudeži, ki ste jih dosegli z 

vero, ste dosegli ponovitev tega, kar vam je Jezus povedal v drugem obdobju: vera dela čudeže. 

8 To, kar sem vam dal leta 1866, je bil opomin na Zakon, ki vam ga je dal spoznati že Mojzes, in na 

besedo Jezusa, "edinorojenega Sina", ki vas je učil v drugi dobi. 

9 V sedanjem času vas je bilo treba spomniti, da je bil Zakon razglašen že v prvi dobi. 

10 Izpolnitev, ki jo morate dati mojemu zakonu, nima meja. Danes v eni obliki, jutri v drugi, vedno si 

morate prizadevati za dobro sočloveka. Moj zakon ni zapoved, ki se uveljavlja s silo, ampak je večni klic k 

dobremu. Ne bom vam vsiljeval dobrote, ampak vam jo bom vcepil in poskrbel, da jo boste začutili, tako 

da boste ob tem čutili, da ste izpolnili Božji zakon. 

11 Človek si je v vseh časih v mislih ustvaril podobo Boga, po kateri ga je iskal in častil. Ker pa so se v 

verovanjih pojavljale napake, je Oče izbral glasnike in odposlance ─ ljudi, ki jih je razsvetlila moja 

božanskost ─ ki so popravili napačne ideje. Med njimi so moji glasniki, ki sem jih pripravil, da boste po 

njihovem posredovanju slišali mojo besedo luči. Medtem ko so nekateri z zanimanjem prisluhnili 

božanskim sporočilom, so drugi ob spoznanju, da se nasprotuje njihovim trdno zakoreninjenim navadam, 

začutili odpor do klica mojih poslancev. 

12 Vsi glasniki moje božanskosti so morali trpeti posmeh, vsi so izkusili krutost in nehvaležnost ljudi. 

V vseh obdobjih so moji pionirji pridigali in delali, kar sem jim zaupal, vedno v skladu z duhovnim 

napredkom človeštva. 

13 Vedno sem vam razodeval svoj obstoj kot Stvarnik vesolja in od začetka sem vam dal vedeti, da 

sta osnovni pogoj za mirno življenje na tem svetu ljubezen in usmiljenje. Potem ste odkrili, da je v vašem 

bitju nekaj, kar ne pripada telesu. Ko se je ta slutnja oblikovala v vašem srcu, vam je razkrila obstoj duše 

in prepričanje, da jo po tem življenju čaka še eno: večnost. 

14 Ko je Jezus živel z vami kot človek, vas je seznanil s svojim vedno novim in večno veljavnim 

naukom, ki vam je pokazal pot, po kateri boste morali iti, da bi ga znova našli. In tretjič ste me spet slišali, 

zdaj kot Svetega Duha, prek človeškega razuma. 
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15 Vsakič, ko sem prišel k vam, sem vas odvrnil od čaščenja lažnih bogov in vas usmeril na pravo pot. 

Božanski Duh se je resnično spustil na vas in svetu pokazal, da je njegova beseda kot seme ljubezni 

življenje, ki se rodi, raste in se izpopolnjuje. Ko je Kristus končal svoje delo, je rekel: "Vse je opravljeno", 

kar pomeni, da je bila ta naloga končana. Kljub temu je že prej obljubil, da se bo vrnil k ljudem, saj je imel 

za njih še vedno pripravljene nove lekcije. 

16 In tu je z vami Mojster, ki vam razkriva novo 

nauke in se spomnite pozabljenih, da boste vedno prisotni pri nalogah svoje duhovne duše, ki je biti 

resnična podoba Stvarnika, tako v Očetovih očeh kot v očeh svojih soljudi. 

17 Ko sem kot Jezus obstajal med ljudmi, sem vedno pošiljal tiste, ki so prišli kot "vojaki" ali apostoli, 

da bi s svojimi deli potrdili moj nauk in preprečili, da bi človeštvo izkrivljalo moj nauk. Toda mnogi "gluhi" 

in "slepi", ki so nepopolno razlagali mojo besedo, so se razdelili in tako ustvarili raznolikost sekt. Toda če 

so ljudje duhovno razdeljeni, kako naj se ljubijo po najvišji zapovedi mojega zakona? 

Zato vam pravim, da je ta civilizacija le navidezna, ker jo ljudje sami uničujejo. Dokler človeštvo ne bo 

zgradilo sveta na temeljih Mojega zakona pravičnosti in ljubezni, ne bo moglo imeti miru in svetlobe 

duha, na podlagi katerega bi ustvarjalo in oblikovalo resnični svet, ki bi se razvijal navzgor, tako na 

duhovnem področju kot na področju znanosti in morale. 

18 Če bi bili že sposobni usmerjati svoje življenje v skladu z zapovedmi vesti, se Božanstvu ne bi bilo 

treba materialno oglašati, da bi vas opomnilo na vaše dolžnosti. Če bi že razumeli, da je bila kri popolnega 

človeka, ki je bil Jezus, prelita, da bi vam pokazala pot do vašega odrešenja, bi me nenehno iskali na tej 

poti, vendar me ne iščete. Vendar vas ljubim in iščem tiste, ki so me pozabili, da jim obnovim svojo 

obljubo in jim povem, da jih nebeško kraljestvo še vedno pričakuje. Ne prinašam vam novega nauka ali 

novega zakona, ampak mnoga nova razodetja. Vse, kar vas učim, pa naj vam pomaga izpolnjevati najvišjo 

zapoved, ki pravi: "Ljubite drug drugega." 

19 Dlje ko boste poslušali moje nauke in se učili od mene, bolj bo vaš duh razsvetljen. Takrat se boste 

zaman skušali slepiti, saj vas bo On kot sodnik poklical na odgovornost. Zaman boste poskušali opravičiti 

svoja slaba dejanja, saj vas bo vest neusmiljeno opozarjala na vaše napake, dokler jih ne popravite. Sami 

boste svoji sodniki. Ne izrekam namreč obsodilnih sodb in vam ne določam mesta, ki ga boste zasedli v 

svetu duha po tem življenju. Naročam vam le, da sami poskrbite za svetlobo in mir v prihodnjem življenju. 

Prav tako vam pokažem, da med Bogom in človekom obstaja intimni odnos. Ljubite me, tudi če si ne 

morete predstavljati, kakšen sem. Nimam oblike, sem preprosto ljubezen, moč, modrost, vse, kar 

obstaja. Če pa ne morete razumeti vseh teh lastnosti, me glejte in si me predstavljajte po Jezusu. In 

spomnite se, da vam je rekel: "Kdor pozna Sina, pozna Očeta." 

20 Če ljubite, če čutite, da morate biti dobrodelni, če morate odpustiti, se predstavite Jezusu. 

Začutite ga, dovolite mu, da živi v vašem srcu. Takrat boste v resnici "sosedje" za svojega Očeta, tako v 

ljubezni kot v dejstvu, da duhovno nimate oblike, saj ste svetloba. 

21 Preljubi ljudje, vidim vas utrujene in izčrpane zaradi bremen vaših prestopkov. Prosite me za 

zdravilni balzam, ki bo ozdravil vašo dušo in telo. Jaz pa vam pravim: Začnite bitko s samim seboj, 

raziskujte svojo notranjost in se spoznajte. Presodite se v luči svoje vesti, da boste vedeli, zakaj trenutno 

trpite. Tako lahko s trdno odločitvijo, da boste ubogali moj zakon, izkoreninite seme zla in postanete 

zdravi. Plevel bo iztrgan iz korenin in vržen v ogenj. Plevel, ki raste na zemlji, ni človek, ampak greh, 

nevednost, ki se je razmnožila in prodira v srca. Toda moja beseda bo razsvetlila človeško dušo, moji 

navdihi in razodetja bodo zaustavili napredovanje zla in spremenili človekovo srce v rodovitno zemljo, na 

teh poljih pa bom sejal svoje seme, dokler ne bo obilno obrodilo. 

22 Jaz sem zdravnik, ki obiskuje bolnike. Ko ste utrujeni od trpljenja in ne najdete sočutne roke, ki bi 

vas ozdravila, pridite k meni, molite in se združite z menoj in jaz vam bom dal tolažbo, ki jo potrebujete. 

Ne bom obsojal vaše preteklosti, vodil vas bom po poti izpolnjevanja zakona in vas korak za korakom 

spreminjal v ljudi dobre volje. 

23 Obljubite si, da se boste popravili. Ne prisegajte pred menoj, ker je meso šibko in vas lahko 

zabode v hrbet. 
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24 Ko so časi neugodni, ne obupajte, ne bogokletite. Odprite se nevihtam, sprejmite preizkušnje in 

vaša duša se bo očistila in dosegla popolnost. 

25 Ustavil bom človekovo težnjo po moči. Uničenje bo imelo svojo mejo in po dnevu, o katerem so 

vam govorili preroki, ko bo človeški ponos zatrt, bom vsakemu bitju po njegovih zaslugah podelil mir in 

temu svetu bo zasijala nova zarja. Kdo lahko prodre v moje visoke nasvete? Kdo si bo drznil uničiti to, kar 

sem ustvaril v tebi? Duša je nedotakljiva. Če uničijo telo, ostane duša, katere bistvo je nesmrtno. In duh 

bo kot zakon še naprej vodil njegove korake, dokler me ne bo dosegel. 

26 Vsakdo, ki se ukloni božji presoji, bo našel smer, ki vodi k popolnosti. Zapisal sem usodo vsake 

duše, njen začetek in konec sta v meni. Med potjo ga čakajo velike čestitke. Bojevala bo eno bitko za 

drugo, a na vseh svojih poteh me bo našla in moja ljubezen jo bo okrepila. Oče se ne bo ločil od otroka, in 

ko se bo vrnil v božansko naročje, bo v nebesih praznik, na tem svetu pa veselje. Takrat se bosta učitelj in 

učenec lahko srečala združena. 

27 Resnično, povem vam: ne samo na tem svetu so učenci. Tudi na onem svetu so duše deležne 

mojih navodil in slišijo isto besedo, kot jo slišite vi. Tudi tisti, ki so mojstri zaradi svoje vzvišenosti in 

znanja, se približujejo, da bi slišali besedo božanskega Mojstra. Tako kot v vašem svetu obstajajo različne 

fizične narave glede na zrelost duše, ki jo ima vsak posameznik, je tudi v duhovnem svetu veliko stopnic 

na lestvi do popolnosti. 

28 Tako kot me vi prihajate poslušat, da bi se naučili, kako opravljati svoje poslanstvo, se tudi bitja 

svetlobe pripravljajo na poslušanje, da bi vedno bolje služila svojemu Očetu. Zato me vedno obkrožajo 

množice angelov, ko govorim z vami. V tej uri se z vami povežejo z božanskimi vezmi ljubezni. 

29 V "Duhovni dolini" se ljudje ne oddaljujejo drug od drugega, nihče ni izključen. Med vsemi vlada 

velika privlačnost in sočutje. To bi morala početi spiritistična skupnost v narodih, cerkvah in sektah, 

dokler ne bi dosegla bratstva med ljudmi. 

30 Novi učenci bodo videli, kako se bodo uresničile prerokbe, ki so napovedovale Kristusovo 

vladavino v vesolju. 

31 Vedite, da mi tisti, ki prebivajo na drugih svetovih, od tam služijo in prejemajo moje ukaze. Prišli 

bodo k vam kot pomočniki in spremljevalci ter razkrili svojo moč in svetlobo na vaši poti. Govorili vam 

bodo z darom prerokovanja. Prav tako bodo prihodnje generacije, ki bodo prišle korak dlje od vas, v svoje 

misli prejele svetlobo velikih duhov. 

32 Ob vsem, kar vam razkrivam, spoznajte, da ni vse, kar se dogaja v vašem svetu, delo ljudi. 

Spoznajte vpliv duhovnega sveta na vaše življenje. 

33 Moje učenje vam je dalo dovolj znanja, da ste se znebili prevez fanatizma in nevednosti ─ tistih 

prevez, ki vam preprečujejo, da bi videli resnico. 

34 Sprostite svojo dušo, pred katero se odprejo neskončna prostranstva. 

Ne silite je, da verjame le v oblike, ki jih ustvari vaša domišljija. Dovolite ji, da jo moja učenja navdihujejo, 

da odkriva in vidi. Tako bo dosegla modrost. Če želite imeti veličino duše, ji pomagajte, da se razvije, ne 

zadržujte je v fanatizmu. Vse se razvija, spreminja in izpopolnjuje. Samo moj Zakon je nespremenljiv in 

neomajen, ker je vedno bil in je popoln. Je vodnik sveta, je božanski nasvet, svetloba, ki navdihuje 

dobroto. 

35 Jutri boste govorili pod mojim navdihom, dokler pa ne pride ta čas, duhovni svet prodira v srce 

človeštva, da bi ga usmeril na pot, ki ga bo pripeljala v kraljestvo miru. 

36 Moja volja je izbrala grešnike, ker nisem želela pravičnih, saj so ti že odrešeni. Zdaj pa je moje 

usmiljenje izbralo tebe. Pokažite svoja življenja sočloveku kot ogledalo, zgled in dokaz obnove. 

37 Poznam boje, ki obstajajo v vaši duši, slabosti vašega srca, tako da včasih ne najdete moči za 

zmago v preizkušnjah. Nato prosite Mojstra in ga prosite, naj vam priskoči na pomoč, nato pred njim 

priznate, da niste vredni mojih darov in milosti. 

38 Zato sem se vam približal in vam rekel: Pijte bistvo moje besede, kajti to je moja kri, ki vas bo 

očistila in odrešila. 
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39 Duše so navdušene, ko me slišijo, srca hitreje utripajo, ko prejmejo svetlobo moje besede, ustnice 

začnejo jecljati prve izraze duhovnosti. To so novi učenci, ki so rojeni za resnično življenje. 

40 Videl sem tvojo bedo in revščino, a hkrati veliko ponižnost in predanost v tvoji duši, in ko je prišel 

pravi trenutek, sem prišel in ti prinesel dediščino. 

41 Ko so množice začele prihajati na kraje, kjer se razodeva moja beseda, sem videl samo osirotela 

srca. Nato ste slišali mojo besedo, katere bistvo je kot močan zdravilni balzam naredilo čudež in vas 

obudilo v življenje. 

42 Samo moja beseda, samo ta nauk bi vas lahko naučil, da v svojem bitju iščete obstoj svoje duše, 

njene sposobnosti, lastnosti in naloge. 

43 Zdaj, ko začenjate spoznavati sami sebe, korak za korakom doživljate veliko zaupanje v življenje, 

resnično in pristno vero vame, mir, ki ga prej niste poznali. 

44 Ali ne mislite, da je prav, da vaša duša pozna pot, ki jo mora prehoditi? To sem želel, ko sem vam 

dal svoja navodila. Spomnite se, da sem vam v tistih dneh rekel: "Jaz sem pot; kdor hodi po njej, ne bo 

padel. 

45 Ne bodo modri samo tisti, ki me slišijo skozi razum teh nosilcev glasu. Ne, pripravljam vse, da bo 

moja beseda tudi potem, ko ne bo več mogla priti do izraza prek teh oddajnikov, dosegla vse kraje na 

zemlji. Kajti moje sporočilo je namenjeno vsem ljudstvom, ki sestavljajo človeštvo. 

46 Ljudje, ki ste prišli sem bolni in ste se ozdravili z zdravilnim balzamom moje besede: razumite, da 

niste prišli samo zato, da bi ozdraveli od bolezni, ki vas je mučila. Razumite, da je bil pravi namen mojega 

klica, da vam razkrijem duhovno poslanstvo, ki bi ga morali izpolniti do soljudi. 

47 Ne bodite zadovoljni z veseljem, ker ste si povrnili mir. Prizadevajte si tudi za veselje, ki ga vaši 

duši dajejo dela usmiljenja. Vaše pričevanje ne sme biti omejeno na to, da rečete: "Mojster me je 

ozdravil," ampak morate to storiti tudi svojemu bližnjemu. Tedaj mi boste resnično izkazovali pravičnost, 

njim pa boste pričevali o ljubezni svojega Očeta. 

48 Kdor ne čuti sočutja do pomoči potrebnih, kdor ne čuti tuje bolečine v svojem srcu, ne bo naredil 

koraka, ki ga je treba narediti na moji poti, da bi se lahko imenoval Kristusov učenec. 

49 Ugotovil sem, da ste otrdeli, brezbrižni in sebični do drugih, zato sem na vas začel izlivati svoje 

koristi, s čimer sem vaše srce naredil ljubeznivo in prebudil vaše sočutje, da bi se pozneje lahko posvetili 

drugim in pozabili nase. 

50 Danes svet ne ve, da zbiram ljudstvo, katerega glas se bo nekoč slišal povsod. Nove učence bom 

poslal oznanjat. Toda to se bo zgodilo šele, ko bodo pripravljeni, ko se bodo sposobni soočiti z bitko in jih 

ljudje ne bodo mogli utišati, ker so jim prej dali presenetljive dokaze o moji resnici. 

51 Človeštvo ne pozna darov, ki jih zdaj razkrivam temu ljudstvu, to so duhovni darovi, ki jih ima 

vsako človeško bitje in vsaka duša. Ko bodo moji učenci razvili te sposobnosti in se pripravili, bodo lahko v 

celoti in resnično pričevali svojim soljudem. 

52 To ljudstvo se mora še vedno trdo boriti za svojo opremljenost in duhovnost. Prestati bo morala 

številne preizkušnje, da se bo očistila madežev, ki se je še vedno držijo. Toda moja beseda, izrečena v teh 

časih, se bo uresničila, tako kot se je uresničilo tisto, kar sem razodel človeštvu v preteklih časih, in videli 

boste, kako se bo duhovno seme razširilo po vseh poteh zemlje kot neustavljiv tok kristalno čiste vode, ki 

čisti, čisti in odnaša vse zlo, ki dela polja rodovitna ter prinaša življenje in resnico v vse dežele. 

53 Kaj pomeni moč ljudstva v primerjavi z mojo močjo? Kaj lahko stori nasprotovanje materialističnih 

ljudstev proti neskončni moči spiritualizacije? Nič! 

Človeku sem dovolil, da pride do skrajne meje svoje želje po moči in do vrha svoje arogance, da bi sam 

spoznal, da je dar svobodne volje, s katerim ga je obdaril Oče, resnica. Ko pa bo dosegel mejo, bo odprl 

oči za svetlobo in ljubezen ter se poklonil pred mojo navzočnostjo, premagan z edino absolutno močjo in 

edino univerzalno modrostjo, ki je vaš Bog. 

54 Borite se in vztrajajte, ljudje, in resnično vam pravim, da vam bom dal doživeti izpolnitev svoje 

besede. 
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55 Začutite, ljubljeni učenci, kako se Božja ljubezen razkrije, ko se pokesate za svoje prestopke. Moj 

Duh potem z veseljem prebiva med ljudmi. 

56 S pomočjo človeškega intelekta imate 

Doživite me kot razumevajočega in prijaznega Očeta, ki z modrostjo in neskončno potrpežljivostjo 

popravlja vaše pomanjkljivosti. 

57 Tokrat vam bom s preprostimi besedami zapustil najbolj vzvišen prikaz tega, kaj je duhovnost. 

Naučil vas bom najbolj praktičnega načina za opravljanje vaše naloge, da bo učenec tega dela lahko brez 

spotikanja hodil po poti, ki jo je od večnosti začrtala moja očetovska ljubezen. 

58 Spiritualizem ne ustvarja novih zakonov, temveč vam le razkriva pot, kako se brez postanka 

dvigniti navzgor in slediti svoji poti v skladu z zakoni vseh časov. 

59 Duša je izvorno čista, toda ko se v svetu okuži z nečistočami, se mora najprej očistiti, dokler ne 

doseže zmage v tej zadevi, ki ji je zaupana. 

60 Duhovnik bi moral po svojem prepričanju iz sebe odstraniti vse, za kar meni, da je zanj regresivno. 

Moja beseda se namreč ne sme vsiljevati s strahom, ampak mora spreobrniti in prepričati, tako da sta 

njena resnica in ljubezen otipljivi, kot se tudi Kristusov nauk ni vsiljeval v drugi dobi. 

61 Danes vam Kristus, Učitelj, pravi: Ta čudež preobrazbe po moji besedi se zgodi po veri. 

62 Kdo dvomi o moji navzočnosti v tem času? Kdo lahko omeji možnosti delovanja, zaradi katerih 

lahko počnem vse? Kdo lahko prepreči Mojstru, da bi se razodel prek človeškega bitja, ki je njegova 

mojstrovina, ustvarjena po podobi in sliki Duha? 

63 Uporabite pomen te izjave kot orožje, da bi jutri razložili te manifestacije nevernikom. 

64 Oblegali vas bodo vprašanja nevednih in sovražnikov te zadeve. Vendar ne skrbite, jaz bom z 

vami. Pred tem vas bom seznanil s potmi, pastmi in nevarnostmi, tako da boste ob poznavanju dobrega 

in slabega vedno znali odkriti pravo pot, ki vas bo pripeljala nazaj k vašemu izvoru, v naročje Očeta, iz 

katerega ste izšli. 

65 Človek živi na zemlji po Očetovi volji, po njem diha in živi. In vaš Gospod je sprejel to človeško 

podobo, da bi živel v svetu in dovolil, da se mu dobro in zlo približata ter da bi bil preizkušen v svoji 

ponižnosti. Ker sem iz ljubezni postal človek, da bi živel med vami ─ zakaj se ne bi mogel razodeti skozi 

razum človeka, ki ga tako zelo ljubim in ki ga iščem, da bi mu pomagal najti odrešenje? 

66 Vsak človek čuti, da v njem živi njegova lastna duša, in včasih čuti hrepenenje po nevidni roki, ki bi 

mu segla v roko. Ko mu bolečina prebada srce, v želji po predaji usmeri pogled v nebo in iz globine srca 

zakliče, da bi bil uslišan. Kako naj se sprijazni z mislijo, da njegov glas doseže Stvarnika in da njegov trpeči 

obraz vidi Stvarnik? Kako lahko pomisli, da ga njegov Gospod pozna? ─ ker so v njegovi duši sposobnosti, 

ki ga delajo božanskega in pozna Očeta, da bi ga lahko prosil, ko na zemlji ne najde tistega, kar si želi. Če 

po malem razumete moje nauke, zakaj ne bi verjeli, da se Bog lahko razodeva po lastnostih človeka, saj je 

ta del Boga samega? 

67 Človek, naj bo še tako materialističen, bo začutil moč, ki je nad vsem, in ta občutek ali spoznanje 

mojega obstoja ga bo prepričalo, da te manifestacije sledijo načelu resnice, pravičnosti in ljubezni. 

68 Vsekakor je bilo potrebno, da je oseba, ki je bila nadarjena za to službo, dovolj prepričana, da 

lahko opravi tako občutljivo poslanstvo, in če ni bila sposobna pravočasno zavreči slabosti in nagnjenosti 

k materialnemu, da bi sprejela moj Božanski žarek, manifestacija ni imela zunanjega sijaja, ki so si ga 

poslušalci vedno želeli, čeprav sta bila za pomanjkljivostmi jezikovnega izražanja vedno prisotna bistvo in 

resnica Božanskega Duha. 

69 Če pri preučevanju moje Besede odkrijete razlike v izražanju, naj vas to ne zmoti, saj to nima 

nobenega pomena. Navdih doseže vse nosilce glasu in ti mu dajo jezikovno obliko v skladu z jezikovno 

popolnostjo, ki so jo dosegli. 

70 Držite se pomena, saj ga morate vzeti s seboj. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 193 
1 Tvoja duša želi prejeti moja navodila in jaz jo pozdravljam. 

2 Učenci, bodite budni, kajti ljudje bodo začeli raziskovati moje delo, ki po mnenju nekaterih temelji 

na zemeljskih znanostih. Potem ga boste objavili kot duhovni nauk, ki bo spremenil svet. 

3 Ne gre za to, da bi bil nasprotnik znanosti, saj je znanost znanje, vednost, svetloba. Moj nauk je 

nad vsem človeškim znanjem. V svojem delu vam razlagam spiritualizem, to je poznavanje duhovnega, 

božanskega, poznavanje višjega življenja, ki je onkraj materije. V resnici blagoslavljam znanost, ki so jo 

ljudje razvili v korist človeštva. 

4 Zdaj je čas, ko se bo veliko govorilo o duši in znanosti. Znanost ni le privilegij tistih, ki se fizično 

pripravijo na njeno spoznavanje, saj je svetloba, ki prihaja iz duha, ki jo prejema od Boga. 

5 Moja božanska navodila so višja znanost, ki vas uči, kako izpopolniti svojo dušo. Dal sem vam tudi 

možgane in srce, da lahko v njih nadzorujete svoje ideje in čustva. 

6 Znanje, ki vam ga zdaj dajem, nima meja, je vseobsegajoče, je brezmejno. V njem boste našli 

pravo znanje o duhovnem in materialnem življenju. 

7 Zdaj vidim, da ste sposobni razumeti moj nauk in prodreti v njegove skrivnosti. Z znanostjo, 

povezano z materialnim, poznate zakone, ki vladajo celotnemu stvarstvu, in to je zgoščeno v vašem 

telesu. In ko se boste veliko učili in spoznali zakone, ki so bili prej za vas skrivnost, se boste znašli pred 

pragovi onstranstva, kjer vas pričakuje Očetovo srce, ki si vsak trenutek želi komunicirati z vami. Kaj vam 

je lahko neznano, če poznate moj nauk? 

8 Zato vam pravim, da vam bo moje preprosto učenje dalo višje znanje, ki bo preprečilo, da bi vaše 

srce ob učenjakih tega sveta omagalo. 

9 Da bi razkrili pomen vsakega dogodka v naravi ali v svojem življenju, se vam ni treba zateči k 

znanstvenim knjigam in se posvetovati z njimi. Dovolj bo, da izurite svoje zaznavanje in očistite svoje srce, 

da bo iz vaših ust pritekel navdih. 

10 Če se kljub temu, da ste v mojem delu, počutite manjvredne in zavračate pomoč, ki jo lahko 

dobite s svojo molitvijo, vas bodo označili za neumne in nevedne. 

11 Ko sem vam rekel, da se vam bom v tem času razkril skozi misli nevednih ljudi, sem vam želel 

pojasniti, da za svojo manifestacijo nisem izbral tistih, ki jih imenujete učenjaki ali filozofi. Vendar pa 

možgani, ki prenašajo moj navdih, razkrivajo svetlobo v duši, svetloba pa je modrost. 

12 Ponovno vam pravim: borite se, kajti dokler je duša na poti razvoja, bo izpostavljena skušnjavam. 

Zato vas poučujem in vam dajem moč, da lahko premagate svoja slaba nagnjenja. Če je vaša duša močna, 

bo dala moč umu in trdno voljo srcu, da bo premagalo mesene želje. Če človeku primanjkuje svetlobe, se 

njegova duša ne razvija. Takrat življenjski pretresi močno vplivajo na njegovo srce in je kot čoln, ki se 

prevrne sredi nevihte. 

13 Ko je človek duhovno pripravljen, je, kot da bi nosil neuničljiv oklep proti skušnjavam skušnjav. 

14 Te nauke sem vam razkril zato, da boste, ko se spotaknete ali za trenutek padete na poti, 

prepoznali svoj prekršek in poiskali pot do popravka. 

15 Če se obnašate ponižno, se bo vaše duhovno bogastvo v življenju, ki vas čaka, povečalo. Takrat 

boste imeli mir, ki vam bo dal najlepši občutek vašega obstoja. V vaši duši bo želja, da bi služili Očetu 

tako, da bi bili zvesti varuhi tistega, kar je ustvaril, da bi bili v tolažbo tistemu, ki trpi, in v miru tistemu, ki 

nima miru. 

16 Ne le moja beseda, ampak tudi vaša duša, ki me globoko čuti, vam v teh trenutkih oznanja mojo 

navzočnost. 

17 Pozdravljam vas. Tukaj je bistvo mojega 

Beseda, ki hrani vaše srce, da so njegova čustva v harmoniji z dušo. Ne da bi poznali svoje znanosti ali 

filozofije, dosežete modrost. Ste jasnovidci in imate darove intuicije in vedeževanja, s pomočjo katerih 

prejemate moj navdih. 
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18 Preden se bodo ljudje združili v mojem zakonu, bo prišla novica o vojni. Človeštvo bo očiščeno, 

nato pa bo prišlo kraljestvo Svetega Duha. 

19 Vaša naloga je razlagati besedo, ki vam jo je dal Mojster, s pomočjo človeške umske sposobnosti. 

Ne ustvarjajte doktrin, ki bi vas ločile od mojega božanskega nauka, saj je to univerzalni nauk, ki vas bo 

vse združil. 

20 Razumite, da lahko upognete nepokornost telesa in uporabite moje lekcije. 

prinašajo. S sejanjem ljubezni in usmiljenja boste delali dobro in tako boste svoji duši dali svetlobo in 

napredek. 

21 Zapuščam vas kot odgovorne za to besedo, ki ste jo slišali in ki jo morate posredovati z 

iskrenostjo, s katero ste jo prejeli. 

22 Moj prihod v tem času je novo povabilo na pot zakona in celoten pomen te besede je povzet v 

življenjskem pravilu, ki sem vas ga nekoč učil: "Ljubite drug drugega." 

23 Strinjajte se s poskusi. Zavedajte se, da niste zapuščeno ljudstvo, ampak ljudstvo, ki je tako ali 

drugače vedno uživalo moje ugodnosti. 

24 Marija, ljubeča Mati, vam prav tako daje svojo materinsko ljubezen po človeški sposobnosti 

razumevanja in vas napolnjuje z radostnim pogumom, da vas v življenju ne bi zajela malodušnost. 

25 Blagor duši, ki gleda Očetovo obličje. Blagor vam, ki ste dosegli svobodo mišljenja in ste zavrnili 

kultne oblike in dogme, da bi me iskali. Moja navodila so razsvetlila vašo sposobnost spoznavanja in zdaj 

veste, da so dela, čustva in čistost srca najboljši način za čaščenje Očeta in izpolnjevanje njegovega 

zakona. Tako človek doseže popolno občestvo s svojim Stvarnikom, duhovno občestvo, v katerem lahko 

otrok reče: "Oče, delaj v meni svojo voljo," in Oče mu lahko odgovori: "Ljubite se med seboj, kakor vas jaz 

ljubim." Ta glas bo zazvenel v duhu vsakega, ki se bo notranje dvignil. Ta glas bo oblikoval srce in dušo 

tistega, ki se mi bo približal. To druženje bo kot balzam za dušo, ki se v tem življenju očiščuje in čisti skozi 

materijo, da bi dosegla modrost in spoznala svojega Stvarnika. 

26 Zato sem vam povedal, da vam bo vse, kar se naučite na tem svetu, služilo na poti, ki vodi dušo v 

večno življenje. Če boste izpolnili svojo nalogo v tem življenju in izkoristili njegove lekcije, boste, ko boste 

zapustili telo, podobni vonju, ki se širi iz cvetja, saj boste v srca vnesli dobroto. 

27 Občutite svojega Gospoda v svoji duši in začutite največje veselje, ki ga prinaša bivanje v njem. 

Kajti Jehova, Stvarnik, je v vsem in to veselje se bo v vas še povečalo zaradi dejstva, da sem ponovno 

prišel in se razodel skozi človeški um, da bi vam še naprej dajal svoje nauke. Združite svoje veselje s 

tistim, ki se pretaka iz mojega duhovnega sveta. Ta bitja vam v svojem sporočilu sporočajo, da je njihov 

svet, čeprav je neskončno večji od vašega, le atom sveta popolnosti. 

28 Ure, ki jih preživiš z menoj, niso zapravljene, so luč za tvojo dušo, saj jo razsvetljuje Učiteljeva 

modrost. Ko se iz globine vašega bitja dvigne glas: "Učitelj, verjamem vate, saj s svojo besedo daješ 

našemu duhu ne le modrost, ampak tudi moč in upanje, da bo prenašal trpljenje tega življenja", je 

resnično spregovoril vaš duh. 

29 Danes se učite govoriti z menoj in se nasičiti z duhovnim pomenom mojega nauka. 

30 V tem času, ki je zadnji čas milosti, vas pozivam, da ubogate moje zapovedi. Zapustil vam bom 

svojo dediščino ljubezni, po kateri se bodo ljudje združili med seboj in vsi z Gospodom. 

31 Tvoje srce mi pravi: "Učitelj, po letu 1950, koga naj se držimo?" Odgovarjam vam: Na mojo 

besedo, ki vam jo bom zapustil kot oporoko in ki bo natisnjena. 

32 Še kratek čas boste ostali na zemlji, da bi izpolnili moje ukaze, in ko vam bom naznanil svoj 

skorajšnji odhod, vam bom rekel, kot sem takrat rekel apostolom: "Tja, kamor grem, zdaj ne morete iti. 

Toda prišel bo čas, ko boste šli tja, kamor grem zdaj jaz." 

33 Da bi vam pomagal pri vzponu, so vam na voljo moje besede tolažbe. Vsak od njih je žarek 

svetlobe, ki osvetljuje vaš um, da lahko razume občutke in ideje, vredne vašega Očeta in vas samih. 

34 Duhovnika boste prepoznali po njegovih besedah, ki so preproste in preproste v svojem izrazu, a 

globoke v svojem pomenu. 



U 193 

111 

35 Duhovnik ne bo iskal lastnega dobrega, ampak se bo znal popolnoma podariti drugim. Ta učenec 

bo zapolnil praznino v srcih ljudi. Svojim soljudem bo pomagal izpopolniti njihovo predstavo o Bogu. V 

resnici je preprosto služiti in živeti v harmoniji z drugimi. 

36 Apostoli tega nauka bodo svetu dali razumeti, da mi ni treba ponujati zbirališč ali cerkva, polnih 

razkošja, da bi me pomirili zaradi prekrškov, ki so jih storili Očetu ali sočloveku. 

37 Ko bo človek spoznal, da je bolj duh kot materija, bo svojemu Gospodu ponudil cvetove večnega 

dela svojega bitja: duha duše. 

38 Nasprotne sile bodo nasprotovale razvoju duhovnosti. Nekateri namreč nočejo, da bi se zrušilo 

tisto, v kar so verjeli in kar so prakticirali ter kar je prevladovalo stoletja. 

39 Moj božanski nauk nikomur ne vsiljuje in nikomur ne vzbuja strahu. S svojo prepričljivostjo, 

resnicoljubnostjo in pravičnostjo bo nežno prodrl v duše. 

40 Ljudje po vsem svetu iščejo vzroke pojavov, ki jih imenujejo fenomeni, in manifestacije, ki so 

neločljivo povezane z razvojem vsega v stvarstvu. 

41 Človeštvo se je veliko naučilo, velika je razlika med človeštvom, ki živi na zemlji danes, in tistim iz 

preteklih časov. Tudi na duhovnem področju boste dosegli velik napredek, ki vas bo osupnil, ko ga boste 

primerjali z duhovnim nazadovanjem, v katerem živite danes. 

42 Bodite pripravljeni na čas boja. Okrepite svojo vero in pripravite svojo dušo, da se bo soočila s 

tistimi, ki se bodo borili proti vam. Moja beseda je še vedno z vami, da vam da zadnje spodbude in zadnja 

navodila. 

43 Želim, da bi bili globoko prepričani in trdni, da bi mi sledili do konca. Tvoje srce mi pravi: "Ali 

dvomiš v nas, Učitelj?" Jaz pa vam pravim: Ali niste večkrat obljubili, da mi boste sledili, in se vam je v 

trenutku preizkušnje pojavil dvom? 

44 Ne postavljam vam pogojev in od vas ne zahtevam žrtev. Sporočam vam le, da je dobro, ki ga 

naredite za svojega bližnjega, korist, ki jo naredite zase. 

45 Posredujte moje nauke in storite vse mogoče dobro, ne da bi zahtevali denar. Nikogar ne 

zavajajte. Če vaša dejanja še vedno niso čista, je čas, da se spremenite. Zaupajte vame, v svojega Učitelja. 

46 Včasih me prosite za moč, da bi lahko služili sočloveku, saj veste, da ste tudi vi ubogi v svetu. 

Stiska vas prestraši in vaše srce obupa. Takrat mi ne zaupate. 

47 Ko vas ovije trpljenje, prosite, naj vas takoj zapusti, ker se vam zdi neznosno. Razlog za to je, da v 

tebi ni popolnosti, ker se tvoja duša še ni razvila. Misliš, da si tega očiščenja ne zaslužiš, in ne spoznaš, da 

je bolečina pogosto le lekcija, da boš potem bolje razumel tistega, ki trpi. 

48 V celoti izkoristite svoj obstoj na zemlji, trpite z ljubeznijo, vzvišenostjo in potrpežljivostjo, da se 

očistite svojih madežev na zemlji. Ko bolečina mine in se v vaše srce vrne mir, se ga veselite in ga 

ohranite. Tudi s svojim trpljenjem morate biti zgled in nauk. Ne želim, da bi spiritualista ocenjevali kot 

zgovornega v njegovih besedah in obsojanja vrednega v njegovih dejanjih. Svojo vero in besede morate 

vedno potrjevati s hvalevrednimi deli. 

49 Ne pozabite, da ko me prosite za pomoč, sem že šel pred vami, da bi vam utrl pot. 

50 Delujte v skladu s svojo vestjo, da boste lahko ob sodbi odgovarjali za svoja dejanja. Ni vam treba 

pričakovati kazni od mene, moja pravičnost nikoli ni kaznovala. Potem moja ljubezen ne bi imela moči. 

Vsak je sam sebi sodnik in kolikokrat sem vas moral reševati pred vami samimi. V sebi namreč nosite 

sovražnika, ki je zloba, sebičnost in nečimrnost. 

51 Zaradi vsega tega boste razumeli, da eno življenje ni dovolj, da bi se duša očistila. 

52 Prišel bo čas, ko boste lahko prevzeli mesto učitelja. Potem bom z vami, da vam pomagam v 

težkih trenutkih. 

53 V svojih srcih mi pravite: "Oče, bodi blagoslovljen, ker si prišel k nam, ko mi nismo mogli priti k 

tebi." 

54 Človeško bitje, prek katerega se razodevam, izgine pred vašimi očmi in ostane le moje božansko 

bistvo, ki ga vaša duša vsrka v kratkem času mojega razodevanja. 



U 193 

112 

55 Dobro veste, da ta človeška telesa nimajo v sebi nič božanskega, da so le orodje za prenos mojega 

sporočila. Zato si dovolil, da tvoja duša prostovoljno pobegne, daleč od vseh fizičnih vplivov, da bi uživala 

v moji navzočnosti. 

56 Pogosto vam govorim o resničnem poslanstvu, ki ga opravlja nosilec glasu, da boste vedeli, v 

kolikšni meri izpopolnjuje svojo besedo in kakšne so meje njegove sposobnosti prenosa. Potem boste 

lahko pravično presojali vsako mojo manifestacijo s polnim zavedanjem, kaj morate pripisati meni ─ na 

primer modrost in duhovni pomen ─ in kaj morate pripisati nosilcu glasu, to je njegovo dobro 

pripravljenost. Tako ne morete zapasti v zmoto, če mi pripisujete nepopolnosti tistih, po katerih se 

razodevam, ali pa če nosilcu glasu pripisujete modrost in polnost, ki ju je z njegovo pomočjo posredoval 

Moj Duh. 

57 Zato vam bom pogosto govoril, ker ste v nevarnosti, da postanete fanatični glede zunanje oblike 

te Besede, za katero je odgovoren nosilec glasu, saj je orodje mojega razodevanja. 

58 Če o vsem tem ne razmišljate pravočasno, bo vaša nagnjenost k vsem zunanjim dejanjem 

čaščenja postala tako velika, da se ne boste mogli osvoboditi svoje zunanje naravnanosti, ko bo prišel 

trenutek preizkušnje. Kaj je ta trenutek preizkušnje, o katerem govorim? Na ta dan vam bom dal svojo 

zadnjo besedo prek glasnika. 

59 Določenega datuma nisem skrival, da bi bili vsi pripravljeni na ta dan. 

60 Ta država je velika in ima veliko vej. Kljub temu ni občestva, v katerem ne bi bila izražena moja 

volja, da se moje oznanjevanje konča leta 1950. 

61 Vsi veste, da ta manifestacija ne bo trajala večno in da sem ljudem že od prvih dni svoje 

manifestacije dal vedeti, da se bom ljudem v tej obliki manifestiral le določen čas. 

62 Drugo razodetje, ki sem ga dal v vseh cerkvah, kjer je odmevala moja beseda, je tisto, v katerem 

sem vam povedal, da vam je namenjeno, da v prihodnosti vstopite v občestvo z menoj iz duha v duha, to 

je brez posredovanja ljudi, simbolov ali zunanjih oblik čaščenja. 

63 Tako v sejni sobi, ki lahko sprejme velike množice, kot v skromnem prostoru, kjer se zbere le nekaj 

učencev ─ tako v velikih mestih kot v pokrajinah in majhnih vaseh ─ se je razkrilo bistvo mojega dela. 

Varno lahko naredite korak k spiritualizaciji. Okrepil sem vas v vsakem od svojih naukov, da boste, ko bo 

prišla odločilna ura, ko boste morali dokazati svojo poslušnost, ponižnost in ljubezen do Učitelja, vedeli, 

kako mu slediti, se po potrebi žrtvovati in se odreči temu, kar vas je dolgo spodbujalo, s polnim 

zavedanjem, da ta odpoved pomeni za vse ljudi velik korak naprej na poti k duhovnosti. 

64 Če ne boste poslušali teh pripravljalnih znakov, se bodo tisti, ki jim trenutno ne pripisujejo 

ustreznega pomena, zelo boleče prebudili. To prebujenje se lahko zgodi na dan mojega odhoda ali kdaj 

pozneje, vendar bo v vsakem primeru boleče. 

65 Želim vam prihraniti preizkušnje, v katere vas lahko spravi neposlušnost, napačna razlaga ali 

neumnost. Če pa se kdo po vsem, kar sem vam naročil in pred čimer sem vas svaril, meni, da je močnejši 

od mene, modrejši in bolj upravičen od mene, ko ukazuje, in zavestno ne uboga, kar sem mu naročil, bo 

izrekel in potrdil svojo kazen, katere višina bo ustrezala obsegu njegovega prestopka. 

66 Kjer je moja beseda najbolj cvetela, tam bo tudi največja odgovornost. Tam je bilo moje 

poučevanje najsvetlejše in moje delo najbolj izraženo. Zato bo treba iz teh krajev izžarevati najboljši zgled 

za druge, za nepomembne, da bodo vsi izpolnjevali mojo voljo. 

67 Nekateri prihajajo iz oddaljenih krajev, drugi iz bližnjih dežel, vsi pa hrepenite po tej besedi, ki 

napolni vaša srca z mirom. Ne sprašujte ljudi, ali je res, da sem se v tem času razkril. Kaj bi vam lahko rekli 

tisti, ki ne poznajo mojega prihoda in mojih novih razodetij? Moja beseda je na dnu vaših src in v sebi 

boste našli njen pomen. 

68 Poklical sem vas, izbral sem vas. To niso bili ukazi ljudi, ampak moja volja, ki vas je pripeljala na te 

skromne kraje, kjer poslušate mojo besedo. Že zdavnaj sem vas poklical, da prisluhnete mojim naukom, 

saj se bo ta manifestacija kmalu končala. Nekateri so prišli zgodaj in so se za dolgo časa okrepčali, drugi 

so prišli pozno, vendar bodo vedeli, kako uporabiti nauke. 
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69 Na to pot niste stopili po naključju. Vi ste Božje ljudstvo od nekdaj, danes in za vedno, ljudstvo, ki 

mu je bilo dano oblačilo, po katerem sem vas lahko prepoznal. Jaz, Oče, ki varujem dneve in noči 

ljubljenega otroka, sem prišel k vam, da bi vas ponovno poklical in vam razkril, da ste duhovno enaki 

tistim, ki so jim v preteklosti pokazali pot življenja in resnice. 

70 To življenje na zemlji je še ena priložnost, ki vam je dana, da jo izkoristite in se ravnate po mojih 

zakonih in zapovedih. Časi so minili, danes sem prišel, da vas pokličem prek glasnikov, ki jih je pripravila 

moja Božanskost. 

71 Elija se je duhovno razkril prek organov razuma, ki sem jih pozneje uporabil, in prek teh 

oddajnikov ste prejeli razlago preteklih razodetij. Z razumom prvih nosilcev glasu so se usposabljali tisti, 

ki so jim morali na tej poti slediti, tisti, ki so se pozneje razmnožili in poskrbeli, da se je moj glas slišal v 

številnih regijah. Te sem imenoval nosilci glasu. 

72 Danes, ko so do konca moje Besede ostala le še tri leta, prosim srca, ki prenašajo čisti navdih 

Najvišjega, da s preiskovanjem lastne vesti spoznajo, da morata tako njihovo delo kot moja Beseda doseči 

vrhunec v tem zadnjem kratkem obdobju. Zato se je treba žrtvovati, da bi bili tako dovzetni in pripravljeni 

kot še nikoli prej. 

73 Skušnjave jih bodo preganjale, vendar ne bodo sami, saj bom na njihovo desno in levo postavil 

angele in duhove luči, ki bodo bdeli nad njihovimi koraki. 

74 Do danes človeštvo ni razumelo, kako lahko vzpostavi duhovni in neposredni stik z menoj. Zato 

sem vedno pošiljal bitja svetlobe, prek katerih sem govoril svetu. Zakaj se zdaj čudite, saj sem tudi jaz 

govoril človeštvu po ustih Mojzesa in prerokov? Mnoga bitja v onstranstvu me prosijo za to. Pošiljam jih, 

da se utelesijo v svetu in prinesejo pomoč človeštvu, ki propada. Toda jaz sem človeštvu povedal: glasniki 

so že na zemlji, moji odposlanci so že določeni in razpršeni po svetu. Vsi so del mojega ljudstva in morajo 

dokazati svoj pogum in vzvišenost. 

75 Ne boste prišli k meni s praznimi rokami niti z otrplim pšeničnim zrnom, ker se potem ne boste 

počutili vredne, da bi sploh pomislili name. 

76 Poglejte ljudi na različnih koncih sveta in v različnih veroizpovedih, kako čakajo na žarek moje luči 

in upajo, da jim bo moj glas spregovoril. Prisluhnite njihovim prošnjam in prošnjam, slišite, kako prosijo 

za moj prihod in mi pravijo: "Oče, že dolgo te čakamo, pa se še nisi prikazal. Veliko smo že pretrpeli, a ti, 

naš Odrešenik, nam nisi priskočil na pomoč." 

77 Prebudite se iz spanja, učenci, da boste človeštvu omogočili spoznati moje duhovno delo. Tedaj 

bom rekel tistim, ki me ljubijo: Počakajte še malo, kajti kmalu bo prišel trenutek, ko me boste začutili 

blizu svojega srca. 

78 Učenci, opogumljajte se z mojo besedo, in če za kratek čas obupate, potem ko ste se dolgo trudili 

na neplodnih poljih, vam bom dal počitek, potem pa se boste z velikim pogumom podali v življenje. 

Bodite veseli in živite budno. 

79 Poskrbite, da bo človeštvo z vašimi dejanji verjelo v moj prihod. Posvetite svoj dom dobroti, 

dobrodelnosti in ljubezni, a ne le za tiste, ki v njem prebivajo. Odprite njegova vrata in dovolite, da skozi 

njih vstopijo potrebni, bolni in trpeči. Z usmiljenjem, s katerim sem vas sprejel na teh zbirališčih, 

sprejmite tudi vi svoje soljudi v svojih domovih. 

80 Preuči mojo besedo, spoznaj vse, kar sem ti povedal. Da bi pridobili znanje o duhovnih stvareh, 

vam ni treba iskati v zemeljskih knjigah. Bil sem tvoja knjiga in moj duhovni svet ena od njenih strani. 

Upoštevajte jih. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 194 
1 Moja ljubezen je z vami. Pridite k temu izviru, popotniki življenja; pridite in pijte, o prestrašena 

srca. 

Roke, ki se zatekajo k meni po pomoč, mi posredujejo moje koristi. Vsi počivajte tukaj, v senci drevesa 

življenja. 

2 Vsi ne pridete z jokom. Tudi med temi množicami so tisti, ki, navdušeni nad zadnjimi prejetimi 

koristmi, prihajajo in mi v srcu pravijo: "Hvala ti, Oče, tvoje usmiljenje do nas je neizmerno." 

3 To je večni Duh ljubezni, ki prebiva med vami ─ On, ki je v nekem drugem času postal človek, da bi 

živel z ljudmi in jih rešil iz pokvarjenosti, greha in teme. 

4 Jaz sem isti, zame čas ne teče, ampak je podvržen moji volji. Zato vas spominjam na vašo 

preteklost in vam sporočam, kaj boste jutri. 

5 Spominjam vas na besede, ki sem jih zapisal v srca ljudi v drugi dobi, in na krvave znake na 

Kalvariji, s katerimi sem zaznamoval svoje korake na zemlji. 

6 V moji besedi je med, ki lahko osladi vaš obstoj in za vedno odžene grenkobo, ki je bila ves čas 

dolgočasen okus vašega življenja. 

7 Če prej niste razumeli, s kakšnim namenom sem vam zaupal zemljo, boste zdaj spoznali svojo 

usodo in svojo nalogo, tako da se ne boste več motili. 

8 Premagajte stagnacijo. Naloga vseh duš je, da se nenehno razvijajo, preoblikujejo in obnavljajo, 

dokler ne dosežejo popolnosti. 

9 Napovedal sem vam novo obdobje, nov čas, v katerem se boste otresli svoje duhovne inercije in 

naredili nov korak na poti, ki vodi na vrh gore. Vendar ni samo moja beseda tista, ki napoveduje nov čas 

in vam govori o razvoju in popolnosti. Tudi narava, ki vas obdaja, vam to pokaže v svojem jeziku, ki ga ne 

želite ne slišati ne razumeti. Tudi ona se pripravlja na korak k popolnosti. Čim več časa bo minilo, tem bolj 

bo njegova maternica nudila zavetje višje razvitim in popolnejšim bitjem. Zato mora biti ta dom v 

harmoniji s tistimi, ki ga bodo naseljevali. 

10 Ali niste opazili znamenja v kraljestvih narave, v letnih časih, na nebu, na kopnem ali na morju? Ali 

ste slepi in ne vidite znamenj, o katerih vam govorim, ali gluhi, da ne slišite njihovih klicev? Spoznajte ga 

in ga oznanite človeštvu, kot so to storili stari preroki. Kmalu se bo vaš planet stresel na vseh področjih. 

Zemlja se bo stresla kot drevo, ko ga bo zajel vihar, in na vejah drevesa bodo ostali le tisti listi, ki imajo 

življenje, saj bo usahle liste vihar odvrgel in odnesel. 

11 Ti dnevi bodo za vse ljudi preizkušnja in le v molitvi in dobroti bodo našli zaščito in mir. 

12 Kako lepo bi bilo, če bi na zemlji nastalo ljudstvo, ki bi bilo kot vrata odrešenja, ki bi bilo kot 

svetilnik v temi in mir sredi zmede! Ali vam ne bi bilo všeč, če bi bili to ljudje? Beseda, ki jo prejemate, 

vsebuje in uči vse, kar potrebujete, da bi bili branik človeštva v trenutkih preizkušnje. 

13 Moja navzočnost med vami in izkazovanje moje besede nista zgolj naključje. Vse to ima svoj 

pomen, in sicer da ste poklicani, da slišite glas, ki odpira nov čas, da bi se polni ljubezni in vere odpravili 

širit sporočilo, ki ste ga prejeli. 

14 Ko bo ta nauk v vsej svoji iskrenosti in resničnosti postal učinkovit v svetu, si bodo ljudje 

prizadevali zanj kot žejni in utrujeni popotniki, ki se skozi puščavo prebijajo do oaze. 

15 Ne morete še reči, da se je to navodilo na Zemlji že pokazalo, saj ste bili zadovoljni s 

sprejemanjem mojih božanskih sporočil. 

16 Preden se to ljudstvo odpravi na pot in ponese duhovno seme z vso svetlobo in pomenom, ki sem 

vam ga zaupal, bo najprej šlo skozi številne zmote, storilo bo napake, nasprotja in profanacije. 

17 Dobro ravnanje, pravo čaščenje in dobro izpolnjevanje nalog bodo prišli šele, ko bodo učenci 

tretjega veka pravilno razlagali mojo besedo in s svojimi deli pričali o mojih naukih. 

18 Duhovnost med tem ljudstvom še ni prevladala, ker se jim ni uspelo osvoboditi starih tradicij in 

običajev, s tem ko mojemu duhovnemu nauku pripisujejo svoje zunanje načine delovanja in kultne oblike, 

pa ljudem preprečujejo, da bi prepoznali resničnost tega dela. 
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19 V svoji zakladnici hranim pripravljene velike čudeže in dela, ki jih bom po tem ljudstvu izlil na svet, 

takoj ko bodo pripravljeni. 

20 Čakam na poduhovitev teh množic, ki sem jih učil in navdihoval dovolj dolgo za njihovo pripravo. 

Še danes ne vidim sadov, ki sem jih pričakoval. Kje je vaša harmonija in bratstvo? Kje so poslušnost, 

ponižnost in dobrodelnost brez lastnih interesov? 

21 Kako daleč je to ljudstvo od tega, da bi lahko učilo svet duhovnosti, in kako daleč je od tega, da bi 

bilo priča, vredna moje besede! 

22 Povedal sem vam, da sta v človeštvu žeja in lakota duše in da bo le tako čist in jasen nauk, kot je 

ta, lahko ublažil njegovo stisko in ga rešil. Toda če ta beseda in to delo nista predstavljena v vsej svoji 

čistosti, kakšno odrešilno delo bi lahko opravili tisti, ki ju poučujejo? Zato bom, ko bo moje oznanjevanje 

končano, dal temu ljudstvu čas za premišljevanje, molitev, duhovničenje in pripravo. Ko se torej odpravi 

na pot in postane glasnik moje besede, bo to učenec, ki se zaveda naloge, ki jo mora opraviti, in njegovo 

pričevanje bo resnično. 

23 Vsako sporočilo, ki ga bo to ljudstvo prineslo svetu, bo vsebovalo tolažbo. V njem bodo ljudje 

odkrili skrivnost, ki jo vsaka duša hrani v sebi, z bogastvom doslej neznanih lastnosti in sposobnosti. V njej 

bodo ljudje našli razodetje, ki jih bo naučilo dialoga med duhom in duhom. 

24 Dobri sejalci spiritualizma se ne bodo nikoli razlikovali po ničemer zunanjem ali materialnem. Ne 

bodo imeli nobenega pretiravanja, nobenih oznak, nobenega posebnega načina govorjenja. Vse, kar se 

tiče njihovega načina delovanja, bo jasno in preprosto. Če se bodo po čem odlikovali, bo to po dejavni 

dobrodelnosti in duhovništvu. 

25 Pravi pridigarji spiritualizma se ne bodo odlikovali po zgovornosti, temveč po modrosti in 

preprostosti svojih besed, predvsem pa po resničnosti svojih del in pravičnosti svojega življenja. 

26 Ne pozabite, da na zemlji nisem potreboval zunanjega lepega načina govorjenja, da bi osvojil srca 

množic, ampak da sem vedel, kako jih doseči z ljubeznijo, resnicoljubnostjo, zdravilno močjo in 

modrostjo. To je zgled, ki si ga morate vzeti k srcu in mu slediti po moji volji. 

27 Prav tako ne želim, da bi svojo versko prakso omejili na materialne kraje čaščenja, saj boste tako 

zaprli svojo dušo in ji ne boste dovolili, da razširi krila in osvoji večnost. 

28 Oltar, ki vam ga prepuščam, da na njem praznujete bogoslužje, ki ga pričakujem, je življenje brez 

omejitev, onkraj vseh veroizpovedi, vseh cerkva in sekt, saj temelji na duhovnem, večnem, božanskem. 

29 Učenci: Čeprav ste mnogi med vami dosegli visoko starost s srcem, polnim izkušenj, ste morali ob 

poslušanju moje besede v tem času in ob prejemanju mojih novih razodetij priznati, da ste pred mojo 

modrostjo le majhni otroci. 

30 Morali ste biti na zemlji na začetku tretjega obdobja in me slišati v tej obliki, da bi lahko postali 

zveste priče Duha resnice in svetu razložili moj nauk. 

31 Ta čas, ki ga jaz imenujem čas duhovne svetlobe, bo na začetku zaznamovala velika zmeda. V 

človeku se bodo pojavila velika vprašanja, globoki dvomi, negotovosti in dušni boji. Vse to bo znak, da se 

človek prebuja v duhovno življenje. 

32 Hočem, da so vsi moji učenci takrat budni in pripravljeni, kajti iz njihovih ust bo morala priti 

beseda, ki bo odpravila vso nevednost ali pomirila nevihto. Takrat boste izkusili hitrost, s katero se širi 

nauk duha, saj ga bo začutilo vsako srce in bo pomiril bolečino, kot voda pomiri žejo žejnega človeka. 

33 Potem se bo življenje spremenilo. Verstva, morala, znanosti, filozofija, vse ideje se bodo močno 

spremenile in ljudje, ki bodo končno spoznali pravi smisel življenja, se bodo poskušali približati izpolnitvi 

mojih zakonov ljubezni, pravičnosti in usmiljenja. 

34 Človek bo sčasoma razumel, da tudi njegovo kraljestvo ni od tega sveta, da je njegovo telo ali 

človeška lupina le orodje, s pomočjo katerega njegova duša zaznava ta svet preizkušenj in pokore. 

Sčasoma bo spoznal, da je to življenje le čudovita lekcija, ponazorjena s čudovitimi figurami in podobami, 

da bi učenci, torej vsi ljudje, bolje razumeli lekcije, ki jim jih daje življenje in s katerimi bodo, če jih bodo 

znali pravilno oceniti, dosegli razvoj svoje duše in razumeli pomen boja, ki jih dela močne ─ bolečine, ki jih 

utrjuje, truda, ki jih plemeniti, znanja, ki razsvetljuje, in ljubezni, ki jih vzgaja. 
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35 Če bi bil ta obstoj edini ─ resnično, povem vam, že zdavnaj bi iz njega odstranil bolečino, saj bi bilo 

krivično, če bi prišli na svet samo zato, da bi pili čašo trpljenja. Tisti, ki danes trpijo in jokajo, pa to 

počnejo zato, ker so nekoč uživali v razvratu. Toda ta bolečina jih bo očistila in jih naredila vredne, da se 

povzpnejo in uživajo v čistejši obliki v Gospodovih domovih. 

36 Takrat sem učil ljudi, da bi se naučili živeti v svetu s čistostjo in ljubeznijo. Danes vas učim, da bi se 

naučili živeti v duhovnosti, da bi se pripravili na jutrišnje življenje v "Duhovni dolini" med bitji svetlobe. 

37 Človeštvo: Le telesu je namenjeno, da razpade, potem ko je izpolnilo svojo nalogo do duše, da ji 

služi kot orodje ali lupina. Toda duša, ki je bila v tem bitju, luč njegove inteligence, razum, volja, čustva, 

vse to nikoli ne umre, ne more umreti, ker je del nesmrtne duše, ki je oživljala življenje tega bitja na 

zemlji. 

38 Preljubi otroci, vi, ki želite pridobiti duše za sebe na poteh različnih veroizpovedi, povem vam, da 

morate ljudi naučiti razmišljati, da jih morate spodbuditi k razmišljanju, da jim morate pomagati, da 

pridejo do pravilnih sklepov. Obred, oblika, tradicija, zunanjost ne morejo več zadovoljiti duše sedanjega 

človeka. Treba mu je dati svetlobo, smisel, resnico, da se bo na svoji poti počutil varnega in da v urah 

preizkušnje ne bo mislil, da je prepuščen samemu sebi. 

39 Vidim ljudi vseh vrst, ki sicer verjamejo vame, vendar je njihova vera tako šibka in znanje tako 

zmedeno, da so v življenju podobni ladjam, ki plujejo brez kompasa, popotnikom brez vodilne zvezde, ki 

bi jim pokazala smer, ali ovcam brez pastirja. 

40 Te nauke vam podajam po nekaterih vaših bratih in sestrah, ki sem jih izbral med množico ljudi, 

da bi uporabil njihov razum in vam posredoval to sporočilo. 

41 Danes se okoli te besede začenja oblikovati skupnost. V kotičkih mest, v osamljenosti revščine in v 

tišini preprostega življenja se odpirajo vrata sejnih sob, kjer se sliši moj nauk kot Očeta, Sodnika in 

Učitelja. 

42 V prihodnosti bo brezbrižnost, s katero bodo mnogi 

sporočilo, se bo ravnodušnost, s katero so mnogi sprejeli novico o moji novi navzočnosti med ljudmi, 

spremenila v nasprotno. In prezir drugih do tega dela bo pozneje prerasel v zanimanje in povzročil, da 

bodo ljudje začeli iskati pričevanja, zapise in dokaze, ki jim bodo pomagali okrepiti njihovo vero. 

43 Poskrbel bom, da bodo ta srca v tem času našla sledi mojih stopinj, in ko bodo stopili pred mene, 

jim bom rekel: "Dobrodošli, ljubljeno ljudstvo, zberite se in poslušajte mojo besedo. 

44 Ljubezen je tisto, kar sem vam vedno razodeval, in danes, ko se razodevam skozi razum svojih 

izbrancev, se ne bi mogel razodeti na drug način. 

45 Ta današnji nauk vas usmerja na pot razumevanja nauka, ki sem vam ga dal po Jezusu v drugi 

dobi, da boste njegovo bistvo budno hranili v svojem srcu in ga izžarevali od Njega, kadarkoli bo to 

potrebno. 

46 Ta beseda bo čutiti po vsem svetu, kajti vse je pripravljeno za moj duhovni dialog z vsemi ljudmi, o 

katerem bodo pričevali. 

47 Tvoja duša me je vedno iskala in nikoli je nisem pustil same. Kamor koli ste usmerili svoje korake, 

sem bil z vami, moja ljubezen je bdela nad vašimi koraki. 

48 V vseh časih sem te obiskoval in videl, da me je tvoja duša znala prepoznati. Zdaj ima duša nalogo, 

da se uveljavi pred slabostmi mesa, da bi razumela, kaj je prava pot in kaj je njena naloga v tem času 

milosti. 

49 Poklical sem vas, učil sem vas in vi boste razširjali moj nauk, to besedo, ki je kmalu ne boste več 

slišali. Bliža se trenutek, ko bo Kristus prenehal prenašati svojo besedo s pomočjo človeških možganov. 

Vendar bo tvoja zaznava dovolj izurjena, da bo razumela mojo besedo, in tvoja duša, da bo sprejela moj 

navdih. 

50 Govorim vašemu duhu, tistemu atomu, ki se je rodil iz mene in mi pripada, ker je izšel iz mene. 

Kakor sem takrat rekel: "Moje kraljestvo ni od tega sveta", tako vam pravim: tudi vaše kraljestvo ni na 

zemlji. Je onkraj vsega, kar umre, onkraj vsega, kar se spreminja, in onkraj vašega razumevanja. 
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51 Zdaj je čas, da se vsaka duša prebudi in se prebudi v pravo življenje. S tem ne želim, da bi 

razumeli, da ne smete upoštevati tega, kar sem vam dal na tem svetu. Dokler ga živite, morate spoštovati 

njegove zakone. Prosim vas le, da mi posvetite kratek del dneva, da bi dobro delali na svoji sestri, 

človeštvu. 

52 Moj blagoslov naj bo z vami, saj v vas blagoslavljam vse svoje otroke. 

53 Naj se vaša duša spočije na dan, ko se zberejo vse cerkve. Kakor v tistem času, ko sem izbral svoje 

učence, a sem dal svojo besedo vsem, ki so jo hoteli slišati, tako tudi v tem času izbiram tiste, ki mi bodo 

danes sledili. Vendar dopuščam, da mojo besedo slišijo tudi velike množice ljudi. Pot je namenjena vsem, 

prav tako moj kruh. Vendar vsi ne bodo mogli priti hkrati. Nekateri bodo to storili prej, drugi pozneje. 

Toda nikoli ne obračajte oči nazaj. 

54 Tisti, ki so v svojem srcu zgradili svetišče, so tisti, ki korak za korakom sledijo svojemu Učitelju. 

55 Seme, ki vam ga danes dajem in vas učim gojiti, prihaja iz hiše vašega Očeta. V srcih ljudi bo našel 

primerno polje. Pred tem bo moja pravičnost kot srp odrezala plevel, ki je prekril polja, da bo seme lahko 

vzklilo. Polja bodo spet rodovitna, na njih boste odkrili moje sledi, ki jih niso mogli izbrisati ne svet, ne 

ljudje, ne grehi in ne strasti. Moje sledi bodo presegle stoletja in ostale sveže v večnosti. 

56 Ljudje se bodo prebudili iz globoke letargije in s pogledom vase bodo odkrili svoj duhovni jaz, ko 

bodo slišali glas svoje vesti, bodo odkrili mojo božansko sled, po kateri bodo pohiteli k meni. Moje seme 

boste morali raztrositi po svetu, in ko boste prišli k meni po nagrado, pridite k svojemu Očetu, četudi 

samo z žitnim klasom, vendar bo v dobrem stanju. Tudi če ne prinesete ničesar, vas bom sprejel, ker sem 

ljubezen in usmiljenje. Vendar ne pozabite, da se morate kasneje lotiti semena, ki ste ga pustili 

nedokončanega, da dokončate svoje delo. Ali veste, ali ne bo plevel spet prekril polj in ali jih ne bodo 

napadli škodljivci? 

57 S tem vam želim povedati, da ko začutite moj klic, mu morate takoj slediti, da boste lahko 

izkoristili čas, ki sem vam ga zaupal za izpolnitev vaše naloge. Razmislite o vsem tem in spoznali boste, da 

ste vi tisti, ki si lahko prislužite nagrado v obliki blaginje in miru ter s svojimi pravicami podpišete njihovo 

obsodbo. 

58 Kljub pristojnosti moje besede vam govori ljubeči Oče. Glej, kako se moj plašč razprostira in 

pokriva vse, ne da bi pozabil na tvoje prestopke. 

59 Preuči mojo besedo, saj je luč, ki razsvetljuje tvojo dušo, da sliši glas vesti. Zdaj je čas milosti, v 

katerem ta luč prodira do vsakega človeka. 

60 Jaz sem Kristus, ki se z ljubeznijo obračam k vam, da bi mi razodeli bolečino človeštva. Kajti vi ste 

tisti, ki verjamete v to manifestacijo. Pravim vam: Prebival bom v vaših srcih. 

61 Koliko človeške krvi je bilo v tem času prelite na zemlji! Glejte moje otroke v njihovi neizmerni 

bolečini, ko me iščejo in kličejo na različne načine, medtem ko jim notranja slutnja sporoča, da je prišel 

čas, da se moji odposlanci približajo narodom in ljudem, da bi dosegli mir. 

62 Vsaka verska skupnost pričakuje, da se bo čudež moje vrnitve uresničil v okviru njenega kulta, v 

okviru njene veroizpovedi ali v njenih oblikah čaščenja. 

63 Vam pa pravim, da verjamete v moj prihod, da znate komunicirati z menoj in da ste rešeni. Vi ste 

tisti, ki ste primerni, da to sporočilo ljubezni posredujete svojim soljudem. 

64 Glej, ljudje ne najdejo rešitve za svoje spore ne v svojih zakonih ne v svojih cerkvah in čutijo se 

obkroženi z ozračjem teme. 

65 Bolečina ima sama po sebi dovolj moči, da jih ustavi na njihovi poti in jih prisili, da dvignejo oči k 

meni, da bi slišali moj glas, tako kot so vas ustavili na vaši poti, da bi odprli oči duha in me na novo 

zagledali. Zdaj pa ste vi tisti, ki ste zadolženi, da mojo besedo oznanite vsem ljudem ─ tako tistemu, ki se 

je povzpel s svojo nadarjenostjo, kot tistemu, ki se je malo razvil. 

66 Tisti, ki bo slišal veselo novico, se bo le sprva začudil, potem pa se bo spomnil, da je bil njegov 

prihod napovedan po prerokih, še preden je prišel Mesija v drugi dobi, tako kot je bil moj prihod 

napovedan v tem času. Sam sem vam ga napovedal po Jezusovih ustih in vam sporočil znamenja, ki se 

bodo pojavila kot dokaz mojega prihoda. 
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67 Ker se je vse uresničilo, bodo ljudje prepričani. Tu je luč Svetega Duha, ki vas je ves čas 

razsvetljevala. Božanska luč je bila, je in bo vedno. 

68 Moja resnica se bo na novo borila proti nevednosti, iz katere izvirajo fanatizem, malikovanje in 

versko navdušenje. Kajti fanatizem je slep, malikovanje je materialistično, fanatik pa hinavski. 

69 Osvetlil bom globine brezna, da se bodo vse duše iz njega dvignile čiste in razsvetljene. 

70 Nikoli v večnosti se razvoj duše ne bo ustavil. Vsi ste namreč podvrženi zakonu popolnosti. 

71 Če duša včasih ne napreduje na svoji poti, se to zgodi zaradi vpliva telesa. Izgubljeni čas mora 

nadoknaditi s pospeševanjem korakov ali z novimi utelešenji. Zavedajte se, da ko vas sodim, vas sodim iz 

ljubezni in nikoli kot kazen. Vedno ljubite in v miru boste vstopili v večno življenje. Ko bo prišla smrt, se 

vaša duša ne bo vznemirjala, saj bo prišla le do telesa, ki bo potonilo v nežno naročje groba. 

72 V miru pojdite v duhovni dom, saj veste, da je med ljudmi vzpostavljena doba Svetega Duha, 

Duha resnice. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 195 
1 Poslušajte moj nauk, ljubljeni učenci. 

2 Po navdihu nosilca glasu k vam prihaja moja beseda, polna naukov. Ko ste ga slišali, ste spoznali, 

da je dejavna moč, balzam in obnova, v njegovem bistvu pa ste ugledali življenje duše. 

3 Ne mislite, da je dovolj, da je vaš Mojster obkrožen z vami. Obstaja še nekaj, kar bi morali storiti 

in kar bi ga resnično razveselilo, in sicer plačati dolg, ki mu ga dolgujete in ga še niste plačali. To je dolg, ki 

vas je bremenil v vseh obdobjih, ko ste živeli na zemlji. To je razlog, zakaj v božanju moje besede čutite 

očitek. V njegovi ljubezni odkrijete zapoved, v njegovem bistvu pa zakon. 

4 Vaš um včasih zablodi in se upira tej dolžnosti pokore, ker lahko krivdo prepozna le duša. Toda če 

se bo pustil vleči navzdol zaradi zemeljskih zadovoljstev, bo duhovno izobčen. 

5 Želim, da bi bili moji učenci trdni v svoji veri in prepričanju, da ne pripadajo tistim, ki pravijo, da 

verjamejo v mojo besedo, ki trdijo, da mi sledijo, a ko začutijo, da jim pesek puščave gori pod nogami, se 

bojijo nadaljevati svojo pot, ker menijo, da za seboj puščajo bogastvo tega sveta. To so le hinavci, ki še 

niso postali učenci. 

6 Ne pričakujte, da bo ta pot posuta z rožami, temveč da bo polna trnja. To je ista pot, po kateri je 

hodil Jezus in ki vodi na vrh Kalvarije. 

7 Moja beseda je tista, ki vas usmerja v pravo smer, da se ne spotaknete. 

8 To je čas, ko bo vsak um in vsaka duša prejela mojo luč. Poimenovanja in doktrine bodo postale 

popolnoma jasne in presenečeni boste, ko boste videli, kakšne korake k duhovnosti delajo vaši bližnji, ne 

da bi slišali to besedo. 

9 Molite za mir na svetu in spoznajte, da vas je moje usmiljenje rešilo vojne. 

10 Resnično, povem vam: kljub občudovanju in ljubezni do moje besede ji niste dali vrednosti, ki jo 

ima. Toda jutrišnje generacije bodo prišle in se čudile temu ter bile preplavljene s spoštovanjem in 

strahospoštovanjem do knjig, ki bodo zapisane. 

11 Vi ste tisti, ki sem jih našel zaspane v naročju različnih verskih skupnosti, in čeprav so vse poti, ki 

vodijo k istemu cilju, sem vam želel še enkrat pokazati najkrajšo pot. 

12 Bodite enotni, ljubljeni otroci, in živite v miru. 

13 Vse bolj se bliža trenutek, ko vam bom prenehal dajati svoja navodila, to čudovito lekcijo, ki ste jo 

tako dolgo prejemali s človeško sposobnostjo razuma. Moja volja je bila, da ste pripravljeni, da vas nič ne 

bi presenetilo, da bi sovražniki mojega dela v mojih pričah našli nepremagljivo moč vere in da bi imeli 

popolno gotovost, da niste sami, da sem blizu vsem svojim otrokom. 

14 Danes se iz vas pretaka sila, ki vas spodbuja k delu. To je vest, ki vam govori v notranjosti. 

15 V materialu je moč zakona tista, ki narekuje vaše vedenje. 

16 Na duhovni ravni je to moj zakon vseobsegajoče ljubezni, ki se kaže v zraku, ki ga dihate, v 

svetovih, ki vas obdajajo, in v vsem stvarstvu. 

17 Vse vibrira v ritmu tega zakona. Ko se nižja bitja rodijo, odrastejo in se potopijo nazaj v maternico 

narave, se to zgodi zato, ker živijo znotraj zakona, ne da bi se tega zavedali. 

18 Toda zakaj človek, čeprav je obdarjen z lučjo duha, vesti, inteligence in volje, tako pogosto 

odstopa od poti, ki jo označuje Moj zakon? Razlog je v tem, da nekateri pozabljajo na Očeta, drugi pa si 

ustvarjajo napačno predstavo o meni, me omejujejo na podobo, ki si jo je zamislil človek, in pozabljajo, 

da sem duhovno bistvo in moč ter da je vse podrejeno moji volji. 

Ko človek z dobrimi nameni poskuša preučevati stvarstvo, v katerem se razodeva Božja moč, opazuje 

tudi seme in se potopi v skrivnost, ki jo vsebuje. Vidi ga, kako raste iz zemlje kot rastlina, preučuje različne 

vrste, in čeprav so njihove značilnosti različne, se vse hranijo z istim delom: zemljo. 

19 Seme je simbol življenja, razmnoževanja, preobrazbe in razvoja. Toda če lahko v tako majhni 

stvari kontempliraš podobo Stvarnika, koliko bolj je to mogoče, ko kontempliraš človeka, vesolje ali 

preučuješ dušo? 
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20 Zavedajte se, da ne obstaja nobena posebna oblika, v kateri bi si lahko predstavljali svojega Boga. 

Jaz sem v vsem, tako v duhovni in večni kot v materialni naravi. Jaz sem življenje, prostor in svetloba. Jaz 

sem zdravilo za vse zlo, ki lahko doleti človeka. 

21 V duhovnem je zdravilo za vsako zlo, ki muči dušo, tako kot človek v naravi s pomočjo znanosti 

najde zdravilo za svoje telesne bolezni. Če razmislite, boste odkrili, da se v različnih področjih razkriva 

neskončna popolnost Očeta. 

Vaša domišljija in radovednost včasih presegata meje vašega sveta in sprašujete se, ali na drugih 

svetovih obstajajo ljudje in ali imajo podobno življenje in razvoj kot vi na Zemlji. Učite se in vadite moj 

nauk, in ko bo prišel čas, boste spoznali skrivnost življenja zvezd. Od človeka je odvisno, ali bo to zaveso 

raztrgal s svojimi zaslugami. Njegova naloga je, da nadaljuje svojo pot razvoja, da bodo njegove oči 

končno lahko ugledale tisto, kar ustreza moji volji, in da bo lahko razsvetlil domišljijo svojih soljudi. 

Resnično vam pravim, da se ne bo mogoče povzpeti do tam, ne da bi trpeli padce. Vzpenjati se je treba 

korak za korakom. V nasprotnem primeru bodo človeški možgani imeli težave in ne bodo mogli ničesar 

razumeti. 

22 Zato sem dovolil, da vaš razvoj poteka počasi, v ritmu vašega razvoja. 

23 V velikih spopadih človek dobi svetlobo in naredi nova odkritja za napredek človeštva. Toda 

človek pozablja, da je ves njegov napredek posledica nečesa, kar je močnejše od njega, in da v svoj um 

sprejema svetlobo Stvarnika, ki je modrost. V veselje mi je videti, da rastete v znanju, a resnično vam 

pravim: Prizadevati si morate bolj za dušo kot za materijo. Zato vam zdaj podajam razodetje, ki v vas 

ustvarja pravo predstavo o bitjih, tako duhovnih kot človeških, in ki v svoji preprostosti vsebuje znanje, ki 

vam odpira pot k boljšemu življenju. 

24 Tega življenja ne boste videli z očmi svojega zemeljskega telesa. Vendar lahko te nauke sporočite 

tistim ljudem, ki bodo tu doživeli prihodnost. 

25 Zdaj vidite le vojne in kričite, da je to Božja kazen, čeprav sem vas učil, da Bog, ki je Oče, ne 

kaznuje dogodkov, ker so jih povzročili sami. 

26 Kaj je povzročilo divjanje naravnih sil? Vse to je posledica neskladja med življenjem ljudi in 

naravo, ki jih obdaja. 

27 Človeško bitje mora končno spoznati razvoj, ki mu je podvržena njegova duša, da bi začutilo 

stopnjo njenega napredka ali nazadovanja in poiskalo način delovanja za dosego njenega resničnega 

napredka. Razumeti mora, da se ne sme zadovoljiti z življenjem samo zase in da ne sme razmišljati samo 

o zemeljskem življenju. 

28 Potem bo svoj pogled v želji usmeril v Moj zakon, ki sem ga dal človeštvu od Mojzesa naprej, in 

tako bodo ljudje spoznali nauk, ki sem vam ga razodel v tem času, in razumeli, da je vseobsegajoč. 

29 Otroci moji, združite se. Znanje, ki ste ga pridobili, razširite med svoje sosede. Ne zbirajte se samo 

v teh sobah, pojdite na odprto, na gore, tam se bom dal spoznati med vami. 

30 To obdobje imenujete obdobje svetlobe. Jaz pa vam pravim: Tako ga ne boste imenovali le zaradi 

človeških odkritij, temveč tudi zato, ker je svetloba Svetega Duha zajela vse organe uma in tako človeštvu 

odprla pot, ki vodi v višje, duhovno življenje. 

31 Moja tokratna beseda bo služila razvoju duše in intelekta jutrišnjega človeka. Kako velika bo 

sposobnost tistih, ki bodo znali razumeti in prepoznati. 

32 Zato prihajam s svojo besedo luči, da pripravim prihodnje rodove in vam povem, da tudi vi 

pripravite pot. 

33 Preučite ta nauk, spoznajte ga in imeli boste mir v srcu, zgovornost na ustnicah in prepričljivost v 

besedah. 

34 Učiteljevi ljubljeni učenci: Pridite k meni. 

35 Še enkrat sem prišel k vam, odzval sem se vašemu klicu, ker vidim vašo željo, da bi se pripravili. 

36 Človeštvo se je na te dni tradicionalno spomnilo tistih, ki ne pripadajo več temu svetu. Človeška 

domišljija si je poskušala ustvariti predstavo o kraju, kjer so ta bitja, in o življenju, ki jih obdaja. V želji, da 
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bi uživali večni mir, verjamejo, da jih vidijo na Očetovi desnici in uživajo njegovo milost. So daleč od 

resničnosti. Kljub temu, vi, ki sem vam razkril toliko resničnosti tega življenja, čeprav se zavedate, da med 

ljudmi obstajajo različna pojmovanja duhovnega življenja, bodite združeni v duhu z vsemi in se 

zadovoljite z dejstvom, da vsi čutijo duhovno vibracijo. 

37 Prišel bo čas, ko boste lahko pred svojimi bližnjimi odprli to knjigo, ki vam jo zdaj zaupam, da 

boste to znanje prenašali od srca do srca. 

38 Cilj vsake duše je, da po očiščenju in izpopolnitvi vstopi v božanskost. Zato tvojo pot osvetljujem s 

svetlobo in tvoji duši dajem moč, da se vzpenjaš korak za korakom. Od stopnje razvoja, ki jo boste 

dosegli, ko boste zapustili to zemljo, bo odvisno, v katerem duhovnem domu boste živeli v onstranstvu. 

Vesolje je bilo namreč ustvarjeno kot lestev k popolnosti za dušo. 

39 Ko boste končali svojo nalogo tukaj in se vam ne bo treba vrniti, bo vaša duša prebivala v drugem 

svetu, od koder bo opazovala in delala za mir in napredek človeštva. 

40 Korak za korakom boste vstopali v skrivno zakladnico in bolj ko se bo duša zavedala sebe, večjo 

naklonjenost dobremu bo čutila, kar jo bo še bolj približalo božanskosti. 

41 Bitja, ki tavajo po vesolju in se trudijo doseči svetlobo višjega sveta, so tista, ki so ohranila nesreče 

in vtise, ki sta jih v njih pustila zemeljsko telo in zemeljsko življenje. Razpeti so med dvema silama, ki jih 

privlačita, duhovno in materialno, saj še vedno čutijo nagnjenje in ljubezen do zadovoljstva tega sveta. 

42 Z molitvijo se obrnite na ta bitja, saj njihova svetloba in moč ne zadostujeta, da bi pretrgali verige, 

ki jih vežejo na to, kar so pustili za seboj. Molite zanje. Tisti, ki so premagali svet in smrt, pa naj ne skrbijo. 

Pripadajo povsem različnim svetovom in vsako izkušnjo, ki so jo doživeli na življenjski poti, spremenijo v 

svetlobo, da bi vas od tam navdihnili. So vaši zagovorniki, angeli varuhi, tisti, ki si prizadevajo za dobro 

vseh. Spomnite se jih in jih imejte radi. 

43 V duhovnem svetu so tudi ogromne množice bitij, ki ne vedo, kam naj gredo, kaj naj mislijo in kaj 

naj storijo. To so tisti, ki so šele pred kratkim zapustili ta svet in še ne občutijo prebujanja svojih spečih 

sposobnosti in moči. Molite zanje, da bo vaš duhovni glas zazvenel v njihovih dušah in jih prebudil, da 

bodo našli pot, ki jim jo je Jezus s svojimi besedami in krvjo na križu začrtal že na zemlji. 

44 Medtem ko so ti dnevi za svet polni žalosti, ker žaluje za izgubo ljubljenih oseb, pa za tistega, ki 

pozna življenje duše, ne more biti žalosti, ampak je lahko vesel, ker ve, da so tisti, ki so odšli s tega sveta, 

ob odhodu iz telesa dosegli osvoboditev in naredili nov korak k miru, ki ga daje popolnost. 

45 Pravim vam: Ne hitite z vstopom v duhovni svet, da bi na tej poti naredili prve korake k 

popolnosti. Za to popolnost si morate prizadevati že v telesu, na tej zemlji. V svojem telesnem življenju, 

na tem svetu in v življenju, ki vas obdaja, kljub vsej grenkobi in udarcem usode, odkrijte neskončno 

možnosti za pridobivanje zaslug za napredek svoje duše. 

46 Zemeljsko telo je le začasno oblačilo duše, ki ga menja tolikokrat, kolikor je potrebno za njene 

izkušnje, razvoj ali naloge sprave. Kdor še ne razume tega zakona božje pravičnosti, je še vedno učenec 

otrok. 

47 Ne bi bili duhovniki, če bi dvomili o zakonu reinkarnacije, kajti to je temeljno znanje, ki ga na novo 

razkrivam mnogim in potrjujem tistim, ki so o njem imeli slutnjo ali intuicijo. V tem zakonu sta razum in 

pravičnost jasna kot svetloba. 

48 Kdor pa verjame v ta nauk in ga želi razložiti, naj uči, da je telo lupina ali oblačilo duše, da to telo 

prispeva k razvoju duše, ker ji zagotavlja potrebna sredstva za izražanje in očiščevanje. Notranji boj med 

dušo in telesom, med dobrim in zlim, je priložnost za pridobivanje zaslug. Telesno trpljenje, neizpolnjene 

želje so očiščenje duše, še ena izkušnja, ki je na prvi pogled grenka, a se bo pozneje spremenila v 

spoznanje. Nočem vam reči, da je za očiščenje potrebna bolečina. Koliko bitij je v mojem naročju, ki jih je 

ljubezen očistila, ne da bi doživela bolečino! 

49 Toda človeška usoda je, da trpi, da se pod bremenom križa vzpenja na goro, dokler ne doseže 

odrešenja. Vendar ne zanemarite telesa, zaradi katerega doživljate toliko trpljenja, ampak ga raje ljubite, 

saj se tudi v njem zrcali Božja moč, čeprav je šibko 'bitje', za katero ste odgovorni. Zaščitite ga in ga vodite 

do dne, ko se bom odločil, da od vas zahtevam obračun z njim. 
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Ko vam rečem: "Ljubite svoje telo", razumite, kaj vam pravim. Ne želim namreč v vas prebuditi 

nečimrnosti ali sebičnosti. Toda ljubite tudi svojo dušo, ki je plemeniti in visoki del vašega bitja in del 

vašega Očeta. Ljubi jo, pa naj bo še tako okrnjena. Kajti tudi če jo obdaja tema, bo vedno nosila iskrico 

moje božanskosti, ki je Duh. In kljub vsemu bo v njej vedno ostala čistost, od trenutka, ko se naselim v 

vsakem od svojih otrok. Če pa te luči ne upoštevamo, bo duša v svoji nepopustljivosti še naprej ostala 

brez napredka in odlašala s prihodom v Stvarnikovo naročje. 

50 Čeprav se zdi, da si moje besede in moja dela nasprotujejo, v njih ni nobenega protislovja. 

Povedal sem vam, da je Bog čistost in popolnost ter da je vaša duša podobna božanskosti. Ko pa je duša 

padla in jo vlečejo nagnjenja mesa, v svojem zastoju v razvoju dvomi o svoji podobnosti Stvarniku in se 

ima za odvratno ali nečisto, čeprav se Očetova milost in navzočnost ne ločita od nje. Le teh potem ni več 

mogoče čutiti. 

51 Delajte v dobro prihodnosti svoje duše. Zakaj bi se torej bali smrti? Toda ničesar ne pustite 

nepopravljenega, da vam pozneje ne bo treba popravljati preteklih prestopkov ali plačevati dolgov. 

52 Ne bo minil dan, da ne bi opravili dobrega dela, tako boš delal za svojo dušo. 

53 Ne bodite fatalisti, ki se potrjujejo v prepričanju, da je vaša usoda točno takšna, kot jo je Bog 

postavil na vašo življenjsko pot, in če trpite, je to zato, ker je tako zapisano, in če uživate v življenju, je 

razlog v tem, da je prav tako tako tako zapisano. 

Prepričal sem vas, da morate žati, kar ste sejali. Toda dobro poslušajte, kajti včasih boste žetev poželi 

takoj, v drugih primerih pa boste vstopili v novo zemeljsko življenje, da bi poželi in pospravili svojo setev. 

Dobro premislite o tem, kar sem vam pravkar povedal, in tako boste odpravili mnoge slabe sodbe o moji 

pravičnosti in mnoge napake. 

54 Razumite me in v vašem srcu ne bo nobenega dvoma. Zavedajte se, da moram človeštvo učiti s 

pomočjo vašega posredovanja. Če pa se boste izkazali za nesposobne razložiti ljudem tako globoke 

skrivnosti, bom svojo besedo oznanil skozi vaša usta. Kajti nerodnost vaših ustnic ne sme zakriti veličine 

mojega dela. 

55 Duša, ki se nauči razumeti pot, po kateri mora hoditi, ne bo več skrenila z nje. Lahko zapusti ta 

svet in vstopi v druge svetove, vendar pri tem ne bo nikoli skrenil s poti, ki mu jo je nakazala vest. 

Nepripravljena duša se srečuje z nevarnostmi tako na tem kot na katerem koli drugem svetu. Manjkalo ji 

bo znanja, ki je svetlo, ne bo se mogla dvigniti in potem bo njena zmeda povzročila, da se bo njen 

škodljivi vpliv čutil celo v ljudeh. Za razliko od tistih, ki so se uspeli povzpeti v višave duhovnega in ki 

zaradi lastnega vzpona postanejo učitelji prostora ter svoj blagodejni vpliv čutijo v svojih bratih in sestrah. 

56 Vzemite si jih za zgled in si prizadevajte za svet, v katerem je popolnost ideal, da bi ljubili in bolje 

spoznali večnega, od katerega ste prišli in ki ga ne boste nikoli zapustili. 

57 Moja milost izžareva vse duše. Medtem ko ga nekateri sprejmejo, ga drugi zavračajo. Kdor je 

žejen ljubezni, naj pije iz mene, ki sem neizčrpen izvir, ki to žejo poteši. 

58 Kdor ni uspel, naj usmeri svoj pogled name, da bo videl žarek moje svetlobe in se po njem ravnal. 

Kdor se počuti golega, naj se pokrije s plaščem mojega odpuščanja in usmiljenja. Kdor dvomi, naj si vzgaja 

razum, kajti jaz sem Modrost in iz nje mu bom razodela. Naj se stradajoči približa meni, kjer lahko najde 

vse, in ko bo pil iz čaše te ljubezni, se bo v njem vžgala vera. 

59 Molite za svet tistih, ki trpijo, in povzročili boste, da bodo prejeli tisti, ki so na videz obsojeni. 

60 Jaz sem "Beseda", jaz sem Beseda, poslušajte me. 

61 Na dnu srca mi postavljate tisoč vprašanj. Pravite: "Gospod, ali nismo ubogali tvojih zapovedi? Ali 

nismo naredili nič dobrega za človeštvo? Namesto da bi Te razumeli, ali nismo zgrešili in ali ne bomo 

morda povzročili, da bodo zgrešili tudi drugi?" 

62 Ne, otroci moji, med vami sem zato, da vas popravim in preprečim, da bi s svojimi nauki delali 

napake. Ko boste močni, ne boste več dvomili. 

63 Duhovno niste več majhni otroci, kajti to ni prvič, niti prvič ne živite na Zemlji. Luč šestega pečata, 

ki vas osvetljuje v tem času, ni edina, ki je osvetlila vaš obstoj. Ste razvite duše, ki so se razvile na dolgi 
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poti evolucije proti popolnosti. Zato ne skrbite, ampak se veselite, ker je Gospod med vami. To je namreč 

znamenje, da ga lahko razumete in ubogate. 

64 V prvi dobi je bilo Izraelovo ljudstvo zaprto v Egiptu, kjer sta vladala malikovanje in poganstvo. 

Dovolil sem, da je moje ljudstvo živelo in se množilo v naročju teh poganov, da bi jim dal dokaz o svojem 

obstoju in moči prek ljudstva, ki je verjelo v nevidnega Boga Abrahama, Izaka in Jakoba. 

65 Ko sta trpljenje in grenkoba suženjstva dosegla vrhunec, sem povzročil, da je iz naročja Izraelcev 

izšel mož, ki je bil maziljen z mojo milostjo, v katerem je sijal moj navdih, ki sem mu ukazal in mu govoril 

takole: "Pojdi k svojemu ljudstvu in ga reši, stiskajo ga verige, ponižanja in stiske. Reši jih faraonovega 

jarma, osvobodi jih in jih popelji skozi puščavo ter izberi pot, ki vodi v Kanaan. Kajti želim, da se to 

ljudstvo, ko pride v deželo, ki sem vam jo obljubil, posveti čaščenju, vrednemu mojega božanstva." Ta 

človek je bil Mojzes. 

66 Kako je Mojzes rešil ljudstvo iz faraonovih krempljev? Ali je svojim ljudem dal v roke orožje? Ne, 

njegovo orožje je bila vera v vsemogočnega Boga. 

67 Ko se je faraon uprl Mojzesovi želji, ki je bila moj ukaz, sem poganu dokazal, da sta njegova 

upornost in nevera še večji, moja razsodnost in moč pa še večja. Desetkrat ni ubogal mojega glasu in 

desetkrat sem Egipčana zadel z velikimi kugami, ki so končno omehčale vrat in nagnile trdo srce tirana. 

68 Mojzes je svoje ljudstvo popeljal na pot, ga popeljal v puščavo in ga pripeljal do vznožja gore 

Sinaj, kjer je vedel, da se bo srečal s svojim Gospodom. Medtem ko so ljudje čakali na Mojzesovo vrnitev, 

je slednji, povzdignjen v molitvi k Najvišjemu, od Jehove prejel plošče Zakona, ki so določale usodo 

človeštva. Poslušni služabnik je v svojem duhu prejel to božansko razodetje in je bil pripravljen tudi na 

sprejemanje zakonov za vse zadeve in vsa dejanja v samem človeškem življenju. 

Po dolgem trpljenju in boju v puščavi so ljudje dosegli cilj svoje usode: "obljubljeno deželo". Tam so 

ljudje gradili svoje hiše, obdelovali polja in vrtove, ustvarjali družine in častili s čistim srcem. Iz 

izpolnjevanja svojih dolžnosti do sveta in upoštevanja zakonov duha so ustvarili eno samo čaščenje Boga, 

ki so ga namenili tistemu, ki jim je dal toliko dokazov o svoji ljubezni in usmiljenju. 

Toda duhovno bogoslužje je bilo še vedno daleč od popolnosti. Njihove daritve in prispevki so bili 

materialni, žrtve pa so bile sestavljene iz krvi nedolžnih bitij. Celo v človeškem življenju ni dosegla velike 

moralnosti in pravičnosti. Prevladal je zakon Talona, ki pravi: "Oko za oko in zob za zob." Če so žensko 

ujeli pri prešuštvu, je veljal zakon, po katerem so jo ljudje zunaj mesta obsodili na smrt s kamenjanjem. 

69 Zakaj je Oče takrat vse to dovolil? Ljudje so v tistem času delali prve duhovne korake. 

70 Čas je minil. Prejel sem prve sadove vaših polj, prve sadove vaših pridelkov in kri vaših nedolžnih 

žrtev, ki ste mi jih darovali na oltarju. 

71 Tradicija tega ljudstva je bila globoko zakoreninjena. Toda kdo bi jim povedal, da se mora vse to 

spremeniti, da je treba spremeniti zakone in oblike čaščenja? Ne Mojzes ne preroki niso poskrbeli za 

preoblikovanje teh oblik in običajev. Mojzes je le začel pot, preroki so le oznanjali. To je bil obljubljeni 

Mesija, božanski učitelj, ki vas je prebudil iz spanca, ki je, ne da bi prekršil eno samo zapoved Zakona, ki 

ga je prejel Mojzes, odpravil tradicije in oblike čaščenja, ki niso bile več primerne za tisti čas, ter odprl 

novo dobo svetlobe in modrosti, ki bo spremenila življenje človeštva. 

72 Nisem reformiral zakona, temveč le prakso, ki je iz njega izhajala. 

73 Otroštvo tega duhovnega ljudstva je minilo in vstopilo v odraslost. Nato sem vam dal jesti 

neznano hrano in raztrgal tančico vaše nevednosti. Moja celotna beseda je bila zakon, povzet v enem 

stavku: 

"Ljubite se med seboj." 

74 Vendar sem vam napovedal in obljubil svoj prihod kot Sveti Duh. Takrat vam namreč nisem 

povedal vsega in tega, kar sem vam razodel, niste mogli razumeti in razlagati, zato je bilo potrebno, da je 

k vam prišel Duh resnice, da bi vam vse razodel. 

75 Leta 1866 se je moj glas prvič slišal v človeškem umu in za človeštvo se je začel nov čas: tretja 

doba. 



U 195 

124 

76 Človeška duša iz svojega duhovnega otroštva vstopi v svojo mladost. Nekaj časa bo trajalo, 

preden bo popolnoma dozorela in bodo njeni plodovi popolni. 

77 Kristusov nauk je bil duhoven, vendar ga je človek obdal z obredi in oblikami, da bi ga približal 

dušam z majhno vzvišenostjo. 

78 Vstopili ste v čas duha, v čas velikih razodetij, v katerem bodo materializacija, prevara in 

nepopolnost izginili iz vsakega kulta in v katerem bo vsak človek s pomočjo svojega duha spoznal svojega 

Boga, ki je ves duh. Tako bo odkril obliko popolnega občestva. 

79 Od dneva, ko sem se prvič prikazal v tej obliki, ste poskušali razumeti veličino tega dela, vendar še 

vedno ne razumete njegove globine in njegovega namena. 

80 Kdo bi lahko trdil, da ga je razumel ali se ga v celoti zavedal? Nihče! Še vedno ste daleč od 

popolnosti. 

81 Moj zakon, moje delo je Jakobova lestev, po kateri boste plezali korak za korakom, korak za 

korakom. Višje ko greste, bliže boste videli svojega Očeta. 

82 Ko se bo začelo leto 1948, prvo od zadnjih treh let, ko bom med vami po svoji besedi, je moja 

volja, da se pogumno podate na pot in delujete, kot vas je učil Mojster, tako da bo na koncu, na dan 

mojega odhoda, ko boste želeli izreči vznesen in ljubeč poklon Mojstru, ki vas je tako dolgo učil, ta poklon 

vreden vašega Gospoda. 

83 Zaradi takšne priprave bom poslal klic v svet, ker vem, da boste takrat lahko z besedami in deli 

pričevali, da sem bil z vami, da sem se vam dal spoznati in da sem vam govoril. 

84 Ali se ne zavedate pasti? Ali ne vidite v svoji okolici temnih prelivov, ki vam za trenutek 

preprečujejo, da bi videli svetlobo svetilke, ki vas osvetljuje, to je svetlobo šestega pečata? 

85 Ne kršite človekovih zakonov. Zdravite bolnike z besedo, molitvijo in tekočino. Naj se vam prikaže 

nova stopnja dobrih del in duhovnosti. Znanstveniki se ne bodo mogli norčevati iz vas, človeška 

pravičnost vas ne bo obsodila in cerkve bodo morale priznati, da imate duhovno avtoriteto. 

86 V svoje bogoslužje ste vnesli simbole. Od njih pa se ločite, kajti ta oblika čaščenja pripada 

preteklosti, čaščenje sedanjosti in prihodnosti pa je dialog duha z duhom. 

87 Bliža se čas mojega odhoda od vrnitve med ljudi. Čeprav je potekalo v tišini, bo pozneje odmevalo 

do meja zemlje, in ko bo svet postal radoveden, bo poiskal kraje, kjer se je slišala božanska beseda, 

"glasnike", ki so jo posredovali, in ohranjene zapise. 

Toda ko bodo ljudje prišli, kako jih boste sprejeli? Zato se ne predstavljajte razdvojeni in ne pokažite, 

da med vami vladajo nesoglasja. Ne predstavljajte družine, ki se prepira, zakona brez ljubezni ali 

nespoštljivih in neposlušnih otrok. Ne daj razloga za razočaranje zaradi pomanjkanja izpolnjevanja 

duhovnih in materialnih dolžnosti. Kaj bi jim šlo po glavi, če bi ugotovili, da ste brez duhovnega vzpona, 

čeprav se imenujete spiritualisti? Kaj bi si mislili, če bi ugotovili, da ste zapadli v fanatizem ali 

malikovanje? 

88 Vedite, ljudje, da je blizu čas, ko se bodo pojavili lažni preroki, lažni kristusi, nove cerkve in novi 

častilci. 

Zato bedite in molite. 

89 Upoštevajte vse Očetove zapovedi in se zavedajte, da je njegova sodba zelo blizu. To ni grožnja ali 

obsodba, temveč le namig. Ne pozabite, da je moja presoja popolna in ljubeča. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 196 
1 Tu je Oče, ki se prihaja razodeti ljudem, ki so ves čas klicali ime svojega Boga in govorili, da ga 

ljubijo. Vidim, da jokaš. Veliko solz teče po tvojih licih, vendar ne iz ljubezni do moje božanskosti, temveč 

iz bolečine, ker je tvoje življenje polno grenkobe. To ni križ, ki ga nosite, ampak težko breme, ki ga ne 

morete več nositi. Razlog za to je, da ste pozabili na nauk, zaprli knjigo in se oddaljili od zapovedi, ki jih 

vsebuje. 

2 O ljudje, ki slišite to besedo! Ne le, da so se razdelili narodi, tudi med vami je razdor. Ste pozabili, 

da ste leta 1931 pred skrinjo nove zaveze obljubili zvezo in poslušnost? Svoje odloke in svojo voljo 

postavljaš nad mojo. Toda uničil bom vaše tradicije in nepopolne zakone, da bo moje delo priznano in 

moj zakon izpolnjen. S svojo sodbo bom prizadel sebičnost, aroganco in vsako slabo seme. "Gospodarji" 

bodo izginili iz tega ljudstva in ostali bodo le učenci, služabniki. Za tistega, ki se hoče dvigniti nad svoje 

ljudstvo in ga zatirati, bi bilo bolje, če bi ga vzeli z zemlje. 

3 Leto 1947 se zdaj končuje in na njegov zadnji dan je potrebno, da se trdno odločite, da boste 

izpolnili svojo nalogo, tako da vas na pot ne bo pripeljala moja presoja. 

4 Ali ne želite, da bi ta nauk prišel na dan in da bi ga človeštvo spoznalo? Resnično, povem vam, da 

obstajajo tisti, ki se ukvarjajo z ustavljanjem mojih korakov na poti, namesto da bi pospeševali 

spoznavanje mojega nauka. Dotaknem se srca ljudi, da spoznajo to razodetje, da prejmejo enako čisto, 

kot sem vam ga dal in zaupal. 

5 Če se kdo ne strinja, da bi imel kakšno vejo drevesa, mi jo vrnite. Bolje je, da ga dobim nazaj, kot 

da ga pustiš rasti krivega. Oče vam to govori, ker vidim skupnosti, ki so zaprle vrata dobrodelnosti, kjer 

jočejo ubogi, in vidim mrtve. 

6 Služabniki mojega dela, poslušajte moje zapovedi in jih upoštevajte, saj ljudje ne bodo ustavili 

vaših korakov. Nihče ne more preprečiti uresničitve tega božanskega načrta, katerega del sem vam 

zaupal, če boste to delo predstavili brez vsake skrivnosti, kar lahko dosežete v teh zadnjih treh letih 

mojega pojavljanja. Leta 1950 bodo prišli ljudje z "neuklonljivimi" vratovi, ki bodo zaradi veličine mojega 

razodetja in čistosti vašega čaščenja padli pred svojim Gospodom. 

Obdobje je kratko, vendar je dovolj, da odstrani materializacijo, fanatizem in vse pomanjkljivosti, ki 

prizadenejo vaše čaščenje Boga. Moje učenje je duhovno, zato se imenujete spiritualisti. Toda ali ste 

razmišljali in preučevali, kaj to pomeni? Se vam zdi prav, da z besedami pridigate spiritualizem, z dejanji 

pa nasprotno? 

7 Kako veliko in čisto boste videli moje delo, ko boste uporabljali to luč, ki vam jo pošiljam! 

8 Od tistih, ki vodijo posamezno skupnost, je odvisno, ali se bodo ljudje duhovno dvignili in ubogali 

moje zapovedi. Četudi moja zlata peresa ne bi bila upoštevana, svoje besede z neizbrisnimi črkami 

zapuščam v duhu tega ljudstva. Ko pa boste dosegli višjo stopnjo duhovnosti, bodo vaše oči osuple, ko 

bodo videle čudeže, ki jih bom storil med vami. Takrat ne boste trpeli zaradi ločitve od moje besede, ker 

boste čutili mojo bližino. Zaradi odsotnosti nosilca glasu, ki bi me slišal, se bodo vaši duhovni darovi bolj 

razvili, kar vam bo prineslo veliko veselja in vere, saj boste imeli mene za pomočnika pri navdihu, 

duhovnem videnju, preroških sanjah in intuiciji. Osvežili se boste, ko boste slišali svojo besedo in videli, 

kako vaši bolniki okrevajo. 

9 Duhovni svet, ki ima vedno več svetlobe in vedno večjo moč, bo dober zaščitnik in zvest varuh 

ljudi, da bodo vsi na mojih področjih lahko izpolnili svojo nalogo in delo. Vidim samo duše, ne da bi 

razlikoval med tistimi, ki so v telesu, in tistimi, ki so svobodni od telesa. 

10 To je svetloba šestega pečata, ki je bila v tem času sproščena po moji milosti. Že takrat sem vam 

poslal Jezusa, svojega božanskega Sina, edinega, ki je na zemlji ubogal moje zapovedi in izpolnil Očetovo 

voljo. Jaz pa sem ga poslal, da bi On naredil ljudi za svoje učence in da bi ti, sledeč Učitelju, poveličevali 

Očeta. Jaz sem ga poslal in on vam je dal življenje. Toda kako ste mi ga vrnili? Danes prihajam k vam na 

novo, ne kot človek, ampak kot Duh tolažbe. 
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11 Uporabite mojo ljubečo pomoč in se popolnoma prebudite v svetlobo, da bo vaše srce postalo 

občutljivo. Naj vaša duša živi življenje v predaji in poslušnosti ter postane moj učenec. Verjemite v to 

Besedo, ki vam jo trenutno dajem preko glasovnih nosilcev, in delajte na sebi, da boste začutili njeno 

bistvo in ponotranjili njeno resnico. 

12 Glasniki, ki sem jih uporabil, da bi vam posredovali mojo besedo, resnično niso popolni. Toda jaz 

sem jih izbral, da bi uresničili moje nasvete in tako izpolnili mojo obljubo, da se vrnem k vam. Toda 

manifestacije, ki ste jim priča danes, bodo leta 1950 prenehale in se umaknile višjemu, čistejšemu in 

duhovnejšemu razodetju, ki bo dialog duha z duhom, v katerem bo otrok lahko govoril s svojim nebeškim 

Očetom brez posredovanja ljudi ali duhov in bo sprejemal Njegov navdih brez kakršnih koli omejitev. 

13 Za zdaj se zadovoljite s tem, da me poslušate v tej obliki, dokler se ne pripravite na vstop v novi 

čas. Raziskujte mojo besedo in se nasitite njenega pomena. Naj se duša dvigne, da me bo lahko dosegla in 

pila iz vrelca, dokler ne poteši svoje žeje. 

14 Ne ustavljajte se, da bi sodili nosilca glasu, ki ga uporabljam, in ne poskušajte razumeti, zakaj je bil 

izbran. Samo jaz poznam njegov izvor in njegovo usodo v tem težkem poslanstvu, ki je za nekatere 

uresničitev visokega ideala, za druge pa spravno dejanje in zelo velika preizkušnja. 

15 Vsi mi lahko pridete služiti in izkoristite čas, ki sem vam ga namenil. Vaša naloga je odvrniti zlo, 

utreti pot tistim, ki bodo prišli za vami, in postaviti temelje človeštvu, ki me bo znalo ljubiti in postati eno 

z menoj. 

16 Vedno sem vam dajal priložnosti za delo, da bi lahko naredili še en korak na poti razvoja. Dal sem 

vam navodila in sredstva za vzpenjanje, da bi se mi lahko približali. Toda koliko ljudi, ki so prišli na konec 

življenjske poti in se vrnili v "duhovno dolino", je pregledalo svoje življenje in ugotovilo, da je prazno, brez 

zaslug. Potem so me prosili za novo priložnost, da bi njihovi duši povrnili dostojanstvo in milost, ki so ju 

prikrajšali, in mi tako omogočili boljše izpolnjevanje poslanstva. Podelil sem jim zahtevano darilo in vrnili 

so se na Zemljo. 

17 Dušo sem obdaril z inteligenco in voljo, da lahko izbere pravo pot in se zna izogniti pastem in 

nevarnostim, ki nanjo prežijo vsak trenutek. Dopustil sem, da obstajata dobro in zlo, da bi človek iz 

ljubezni do mene in spoštovanja do sebe premagal zlo in se mu izognil. Če bi obstajala samo ena pot in bi 

svoje poslanstvo opravljali nezavedno, po zaslugi naravnih zakonov, kot to počnejo zvezde, sile narave ali 

nižja bitja, si ne bi zaslužili, da bi hodili po poti kreposti. V tvoji duši ne bi bilo boja, prizadevanj in 

izkušenj. Vendar sem začrtal pot razvoja in vas postavil na njen začetek, da bi se povzpeli z lastnimi 

prizadevanji, da bi vsi poznali to pot, ki je edina, po kateri lahko pridete do mene. 

18 Nosite moj nauk in ne ravnajte v nasprotju s svojo dolžnostjo, niti kot slabi učenci. Ker imate v 

sebi sposobnosti in darove milosti, s katerimi lahko usmerjate svoje soljudi in jih rešujete mnogih 

slabosti, ki jih danes pestijo, jih ne prikrivajte pred njimi. Naj vaša duša spregovori z izkušnjami, ki jih je 

pridobila. Na ta način boste v okviru tega velikega dela zgradili tisto, kar prihaja k vam. 

19 Potem boste rešili ovce, ki so zablodile, in pomagali pastirju, ki sem jaz, da jih zbere v celoti v ovčji 

pašnik. Tako boste pridobili zasluge, ki sem jih od vas zahteval, da boste lahko dosegli povzdignjenje svoje 

duše. 

20 Na ta dan se že od prve zore mnoge duše dvigajo v molitvi za tiste, ki jih imenujejo "njihovi mrtvi". 

Pravim vam, da je zelo dobro, da se jih spominjate, da imate do njih misel hvaležnosti, ljubezni in 

občudovanja. Ni pa dobro, da za njimi jokate, kot da bi bili dobrine, ki ste jih izgubili, in da mislite, da so 

mrtvi. Če bi jih namreč lahko videli v trenutkih, ko vaše oči točijo solze zaradi njih in vaše prsi vzdihujejo 

zaradi tistih, ki so umrli, bi se čudili svetlobi, ki jih osvetljuje, in življenju, ki jih oživlja. Potem bi vzkliknili: 

"Resnično, oni so tisti, ki živijo, mi pa smo mrtvi." 

21 Ali res ne živite v zablodi, ko točite solze ob mrtvem telesu in pozabljate, da je duša živa, vibrira in 

utripa? 

22 Prav tako vam moram povedati, da če bi namesto posvečanja dneva tistim, ki so v skladu s tem 

izročilom vstopili v duhovno življenje, bili z njimi vedno povezani z vezjo molitve, bi njihovo nevidno, a 

resnično bivanje in njihov blagodejni vpliv v vašem življenju čutili ves čas svojega življenja ─ v svojih bojih, 
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preizkušnjah in tudi v sladkih trenutkih. Ta bitja pa bi imela priložnost pomagati pri vaših plemenitih delih 

in podvigih, s čimer bi dosegla več svetlobe. 

23 Nekoč sem rekel: "Naj mrtvi pokopljejo svoje mrtve". Če boste pozorno in z ljubeznijo preučevali 

moje besede, boste spoznali, koliko razuma sem imel, ko sem vam to rekel. 

24 Vidim, da vsi nosite v srcu in v slikovnem spominu zadnjo podobo, fizični pogled na svoje 

ljubljene. Tistih, ki so umrli v otroštvu, se spominjate kot otroci. Tistega, ki je zapustil to življenje šele v 

visoki starosti, se spominjate kot starca. Enako velja za tistega, ki se je odpovedal telesu, ki ga je razjedala 

bolečina, ali ki je umrl med bolečo agonijo. Za vedno ostane v vašem spominu. Vendar morate razmisliti o 

razliki med telesom in dušo, da boste prišli do zaključka, da se tam, kjer človek umre, duša rodi v novo 

življenje in da se nekatere oči zaprejo pred svetlobo sveta, druge pa odprejo božanski svetlobi, ki 

osvetljuje večno življenje duše. 

25 Nekoč sem vam že povedal, da je človek po nagnjenju malikovalski, s tem kultom za svoje "mrtve" 

pa daje otipljiv dokaz svojega malikovanja. Toda moj nauk se je pojavil v vaših življenjih kot zora 

neskončne lepote in razpršil sence dolge noči nevednosti, v kateri so ljudje vedno živeli brez omejitev. 

Toda ta luč, ki se kot božanska zvezda vzpenja v neskončnost, bo izžarevala svoje najlepše iskre svetlobe 

na vašo dušo, ki vas bo z zanesljivim korakom pripeljala tako daleč, da boste postali deležni tistega 

življenja, v katerega boste sčasoma vstopili vsi vi s svojo evolucijo navzgor. 

26 Ne boste več med tistimi, ki grenko jokajo za tistimi, ki so odšli živet v boljši svet življenja, niti med 

tistimi, ki kot duhovna bitja točijo solze zaradi tistih, ki so jih zapustili, ali ker so zapustili telo, ki jim je vse 

življenje služilo kot lupina. 

27 Obstajajo bitja, ki trpijo in se bojijo, ko razmišljajo o razpadu telesa, ki so ga tako zelo ljubili. Toda 

ti boš med tistimi, ki se bodo, ko bodo videli, da je konec naloge, ki jo je opravilo to človeško telo, 

zahvalili Stvarniku. 

28 Danes vam odpuščam vse vaše prestopke in vam hkrati pokažem stran iz Božanske knjige 

življenja, s pomočjo katere naukov lahko razsvetlite svojo dušo in svoj um, da boste delali dela, vredna 

tistega, ki vas jih je naučil. 

29 Sedaj prevzemate veliko odgovornost do človeštva in več ko od mene prejemate naukov, večja je 

ta odgovornost. Vi ste namreč tisti, ki morate svetu spregovoriti o spiritualizaciji. V vas bom vsadil popoln 

način komuniciranja z menoj, brez malikovalskih obredov in čaščenja, preprosto iz duha v duha. 

30 To blagoslovljeno seme, ki je zdaj v vaših srcih, bo kruh, ki ga boste delili s soljudmi, in bo tudi 

duhovna dediščina, ki jo boste zapustili svojim otrokom. 

31 Ko sem vam rekel: "Ljubite se med seboj", ne mislite, da je bilo mišljeno samo spoštovanje do 

bližnjega, ampak tudi spoštovanje enega sveta do drugega. Toda danes vam pravim: Ko razmišljate o 

tistih, ki so odšli, ne čutite, da so vam oddaljeni, niti si ne predstavljajte, da so brezčutni. Ljubite jih in se 

jih ne spominjajte kot mrtvih, ampak kot žive. Živijo namreč v večnosti in so okoli vas. 

32 Resnično, povem vam, da ste izraelsko ljudstvo, ki je šlo skozi različne faze in je prišlo do tega 

časa, ne da bi lahko trdilo, da je izpolnilo poslanstvo, ki mu je bilo naloženo od prvih časov. Ni se 

poduhovil, saj še vedno slišim njegovo žalovanje, ko vidi, da mu odhajajo njegovi ljubljeni, ki jih 

zamenjuje z "mrtvimi". 

33 Zato vam dajem luč, prebivalci te zemlje, saj jo potrebujete bolj kot tisti, ki so prešli v onstranstvo, 

ker ste mrtvi, oni pa živijo v večnosti. 

34 Tem bitjem sem Jaz dovolil, da se vam približajo v trenutku vaše predanosti. Toda povem vam, da 

se jih ne smete več spominjati v človeški podobi, ki so jo imeli, ker so zdaj duhovi svetlobe. 

35 Ne bodite zgolj navezani na tradicije sveta in ne zavračajte milosti, ki vam je dana v tem času. Ne 

pozabite, da medtem ko vi zapravljate čas tukaj, duše napredujejo na onem svetu. 

36 Obvladajte telo, da boste to priložnost lahko izkoristili za duhovno osvoboditev in dvig. Kajti moral 

vas bom poklicati v duhovno in potem boste morali izpolniti zakon razvoja, duša pa bo priča temu, kako 

telo razpade v zemlji. 
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37 Če ne želite doseči praga večnosti, obkroženi z zmedo, se borite za svoj napredek, zaslužite si 

zasluge v svetu tako, da oddaljene ljudi približujete mojemu delu, molite in delate za mir med narodi, 

širite usmiljenje in ljubezen med soljudmi. 

38 Še vedno pa je nekdo, ki mi pravi: "Gospod, če si vsemogočni Bog, mi daj dokaz svoje moči." Jaz 

pa vam pravim: Kako nezreli ste, ko tako govorite z Njim, ki bi po svoji volji povzročil razpad zemlje. 

39 Pojavljam se v duši, ki je tista, ki mora priti k meni in ki lahko prepozna moje bistvo. Vaše telo je 

materija, ki ji odpuščam slabosti. 

40 Očistite se, o ljudje, da boste uskladili svojo dušo s telesom in se tako po svojih zaslugah 

povzdignili k meni. Naj me ljudje iščejo v različnih cerkvah in sektah, ne obsojajte jih, saj tudi vi še ne 

morete opravljati popolnih del. 

41 Naj malikovalci, potomci in posnemovalci Arona, oblikovalca bogov, še naprej častijo svoja 

različna božanstva v malikih in podobah. Zdaj se bodo prebudili iz globokega spanca. 

42 Vaša naloga je, da sejete semena duhovnosti in ljudem pokažete, da je Očetu najbolj všeč 

notranje čaščenje Boga. Tako bodo ljudje začutili prisotnost duhovnega in božanskega, ne da bi za 

verovanje zahtevali videnje. Tako kot ste v teh trenutkih občutili prisotnost tistih duhovnih bitij, ki se jih 

spominjate z ljubeznijo in hvaležnostjo in ki so se vam približali kot vonj ali kot vaba, ki vas vabi, da sledite 

poti, ki so vam jo zastavili. Ta bitja se približujejo ljudem, ne da bi še vedno čutila željo po nečednostih 

tega sveta, in le zato, da bi v dušah prebudila željo po doseganju življenja, ki vas čaka. 

43 Tisti, ki točijo solze ob izgubi svojih bližnjih, so "mrtvi", ki žalujejo za svojimi mrtvimi, so tisti, ki so 

materializirani v svoji nevednosti, ki ne razumejo smisla življenja in ki, čeprav trdijo, da verjamejo v 

nesmrtnost duše, s svojim jokom in žalovanjem dokazujejo, da v njih ni sledu vere. Jočejo namreč za 

"mrtvimi ljudmi", ki so v resnici živi, le da jih ne vidijo ali pa je njihovo telo izginilo. 

44 Ostanite v miru po Kristusovi zapovedi, ki vam ponovno pravi: "Ljubite drug drugega." 

45 Pridite k meni in se okrepite, vstani za življenje milosti. Postanite moji učenci, ambasadorji dobre 

novice. Svet hrepeni po moji navzočnosti in jaz bom poskrbel, da ga bo moja beseda dosegla prek vašega 

prenosa. Obstajajo tisti, ki me že dolgo čakajo, tisti, ki so začutili, da je prišla ura moje navzočnosti na 

svetu, da bi duše usmeril na pot napredka in duhovnosti. 

Toda preden vas pošljem, se morate očistiti in usposobiti. Ko vas trpljenje obremenjuje in se počutite 

utrujene, se spomnite, da sem vam v oporo in vam pomagam nositi križ, da se pod njegovo težo ne 

zrušite. Če molite in se posvečate izpolnjevanju svoje naloge, ne bo nobene preizkušnje ali ovire, ki bi vas 

oslabila. Na pot boste šli z nasmehom na ustnicah in upanjem v srcu. Ne boste se bali prihodnosti in vsaka 

slaba presoja ali načrt proti vam bo izničena. Ne zanikajte me, čeprav boste na veliki preizkušnji. Ne veste 

namreč, ali je moja volja, da vam na vrhuncu preizkušnje podelim čudež, ki bo potrdil, da ste moji učenci. 

46 Poslušajte in razumite mojo priliko: 

47 V želji po usmiljenju se je množica lačnih, bolnih in golih ljudi približala neki hiši.  

Gospodarji hiše so jo nenehno pripravljali, da bi z njo zabavali mimoidoče pri svoji mizi. 

Praznik je vodil zemljiški gospod, lastnik in gospodar teh zemljišč. 

Čas je tekel in v hiši so potrebni vedno našli hrano in zavetje. 

48 Nekega dne je ta gospod videl, da je voda na mizi motna, da hrana ni zdrava in okusna ter da so 

namizni prti obarvani. 

Nato je poklical k sebi tiste, ki so bili zadolženi za pripravo mize, in jim rekel: "Ali ste videli platno, okusili 

hrano in pili vodo?" "Da, Gospod," so odgovorili. 

"Preden daste hrano tem lačnim, dajte najprej jesti svojim otrokom, in če se jim bo zdela dobra, jo 

dajte tem gostom." 

Otroci so jemali kruh, sadje in vse, kar je bilo na mizi, toda okus je bil odvraten, zato so bili 

nezadovoljni in uporni ter so se hudo pritoževali. 

Tedaj je gospodar rekel tistim, ki so še čakali: "Pridite pod drevo, ker vam bom ponudil sadove svojega 

vrta in okusno hrano." 
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Služabnikom pa je rekel tole: "Očistite madež, odstranite slab okus z ustnic tistih, ki ste jih razočarali. 

Nimam veselja do vas, ker sem vam naročil, da sprejmete vse lačne in žejne, da jim ponudite najboljšo 

hrano in čisto vodo, a niste ubogali. Vaše delo mi ni všeč." 

49 Gospodar teh dežel je zdaj sam pripravil pojedino: Kruh je bil bogat, sadje zdravo in zrelo, voda 

sveža in osvežilna. Nato je povabil čakajoče ─ berače, bolnike in gobavce ─ in vsi so se pogostili in njihovo 

veselje je bilo veliko. Kmalu so bili zdravi in brez trpljenja, zato so se odločili, da bodo ostali na posestvu. 

Začeli so obdelovati polja, postali so delavci na polju, vendar so bili šibki in niso znali slediti 

Gospodovim navodilom. Mešali so različne vrste semen in pridelek je propadel, pšenico je zadušil plevel. 

Ko je prišel čas žetve, je prišel gospodar dvorca in jim rekel: "Kaj počnete, ko pa sem vam dal le 

upravljanje hiše, da sprejemate goste? Seme, ki ste ga posejali, ni dobro, drugo je namenjeno 

obdelovanju polj. Pojdi in očisti zemljo osata in plevela, nato pa spet upravljaj hišo. Vodnjak je presušen, 

kruh se ne krepi in sadje je grenko. Naredite tistim, ki gredo skozi, tako kot sem jaz naredil vam. Ko boš 

nahranil in ozdravil tiste, ki se bodo obrnili k tebi, ko boš odpravil bolečino svojega bližnjega, ti bom dal 

počitek v svoji hiši." 

(konec prilike) 

50 Moj božanski Duh vam daje to besedo, da bi vas vodil po poti življenja in vas opozoril na 

nevarnosti, ki vas čakajo. 

51 Živite v tretjem času, času duhovnosti. 

52 Vašemu srcu dajem mir, vero in upanje in moja božanska volja je, da to sporočilo sprejmete v 

svoje srce. 

53 Prinesite svoje bolečine pred Gospoda. On vas je ustvaril in k njemu se morate vrniti. 

54 Čas je, da preučujete Učiteljevo besedo, in čas je, da se združite v enem umu, da boste ostali 

združeni s to vzvišeno ljubeznijo. 

55 Vsak izmed vas ima poslanstvo, ki ga še ni izpolnil. 

56 Ne odvrnite se od nauka, sprejmite ga z ljubeznijo, da ne bi jutri padli v zmoto ─ tisto zmoto, ki bi 

ustavila napredek vaše duše in vas pahnila v kalne vode odklona. 

57 Moja resnica se razkrije jasneje, ko vas vidim pripravljene. Vendar ste še vedno nevedni, tisti, ki 

me še niste razumeli. Vendar vam pravim tudi tole: Vi ste tisti, ki ste najbližje Očetu, saj ste na poti k 

duhovnosti, poti, ki nima konca. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 197 
1 Učiteljeva ljubezen se širi med njegove učence, med njegove otroke. Kar zadeva Boga, ste moji 

otroci; kar zadeva Učitelja, ste moji učenci. 

2 Preljubi ljudje: Ta Bog Stvarnik, vaš Oče, vam je zapustil močno in branljivo dušo, katere meč je 

dobrota in ki se mora boriti, dokler ne izžene zla, ki se je rodilo v duši in hranilo človekovo srce. Dana pa 

vam je bila tudi modrost, da bi se človek lahko osvobodil teme nevednosti. 

3 Po mojem odhodu v drugi dobi je moj učenec Janez v svojem navdušenju videl obdobje, v 

katerem zdaj živite ─ nevarnosti, v katere se bo zapletlo človeštvo, nesreče, ki bodo pretresle svet, boje in 

spopade ljudi ter mir, ki bo prišel po vsem tem. Prav tako mu je bilo razodeto, kako bo to razodetje ali 

prerokba ohranjena v pisni obliki, da bo znana po vsej zemlji. 

4 Želim, da moji novi učenci spoznajo pomen teh razodetij in bistvo Besede, ki vam jo zdaj dajem, 

saj boste tako razumeli, za kaj gre pri spiritualizmu, in boste lahko trdno stali v boju. 

5 Učenje sem jaz sam, zato ne sme biti oskrunjeno. To je čistost in iskrenost, ki ju ne smemo 

oskruniti. Vaš Gospod se tudi ne umaže z grešnostjo človeka, ko se spusti k vam in se razkrije prek 

glasnega prinašalca, temveč ga očisti. Kajti resnica je: čeprav nosilci glasov, prek katerih vam govorim, 

kažejo le določeno nagnjenost k dobremu, se duhovno dvigajo v Neskončno, da bi prejeli dotik 

božanskosti. Tako prejmejo navdih, razodetje in božansko znanje. Res je tudi, da so še zelo nezreli in 

premalo pripravljeni. 

6 Toda jaz sem Duh ljubezni in ne iščem dialoga samo s pravičnimi. Prihajam tudi v bivališče tistih 

ljudi, kjer ne prebivajo pravični, ampak otroci, ki jih popolnoma ljubim, da bi jih rešil greha in teme. Ti me 

namreč potrebujejo bolj kot tisti, ki so že rešeni. To so ljudje, ki potrebujejo ogenj moje pravičnosti in 

moje ljubezni, da bi v njem našli vse svoje 

Odstranjevanje madežev. Potrebujejo mojo moč in mojo milost, da se dvignejo. Zato se obračam na 

njihovo vest, da bi se jim predstavil. Takrat je otrok postal eno s svojim Stvarnikom, ker se je videl 

podobnega svojemu Očetu. 

7 Zakaj je človek presenečen, da se Božja milost razodeva med grešniki? Ali so bili tisti, ki so slišali 

mojo besedo v drugi dobi, pravični? Ali so moji učenci že dosegli popolnost? Ne, ljudje, med množicami, 

ki so me poslušale, so bili grešniki, zakrknjeni razuzdanci, neverniki in celo med mojimi apostoli so bili 

človeški bedaki. Ker pa so v svojem duhu začutili klic božanskosti in se posvetili mojemu nauku, so s 

svojim zgledom človeštvu zapustili drug nauk in svoja imena zapisali v srca ljudi. 

8 Duhovnik mora vedno priznavati te primere in jim slediti. Ti učenci so bili pravi sejalci mojega 

semena. 

Na mnogih mestih boste videli podobo teh apostolov, vendar vam ni treba, da se k njim obračate s 

pomočjo teh podob. Toda tudi iz njih je razvidno, da je spomin nanje neuničljiv. Ljubite jih, vzemite si jih 

za zgled v njihovi kreposti. Spomnite se, da sem vas naučil, da me ljubite v svojih bratih in sestrah. 

9 Sprašujete: "Kje je prava modrost?" V odgovor vam pravim: V Bogu. Drugi je vprašal: "Kaj je prava 

vera?" Mojster odgovori: Kdor me ljubi in ljubi sočloveka, je našel resnico in izpolnil zakon. 

10 Dovolil sem, da na zemlji obstajajo religije, ki so poti za dušo, ki vodijo k Bogu. Vsaka religija, ki uči 

o dobroti in ljubezni ter hvali usmiljenje, je dobra, ker vsebuje svetlobo in resnico. Ko ljudje v njih 

usahnejo in spremenijo tisto, kar je bilo prvotno dobro, v slabo, se pot izgubi pod vplivom materializma in 

greha. 

11 Zato vam v tem času na novo pokažem svojo resnico, ki je pot, bistvo življenja in zakon, da boste 

iskali ta zakon, ki je svetilnik in vodilna zvezda onkraj oblik in obredov, onkraj vsega človeškega. Kdor me 

išče na ta način, bo spiritualist. 

12 Ljudje bodo priče, da bo ta beseda tisto, kar bo človeštvo v prihodnjih časih naredilo močno. 

Duhovnika jutrišnjega dne ne bomo prepoznali po tem, da je fanatik ali menih, ki se je ločil od sveta in 

ljudi, da bi lahko molil, ampak po tem, da se zna boriti proti skušnjavam in da zna prepoznati pot resnice 

tudi sredi viharja. Duhovnik jutrišnjega dne se bo lahko soočil z dobro oboroženim svetom, njegova 



U 197 

131 

beseda kot preroka in vidca pa bo napovedala, kaj se bo zgodilo. Vedel bo, kako rešiti tiste, ki jim grozi 

propad. 

13 Sporočilo duhovnosti ni delo človeka, ampak Stvarnika, je večni zakon, ki vlada dušam. 

14 V sebi začutite moje delo, da se boste kljub svoji ponižnosti in skromnosti počutili velike. Ne 

skrbite, če niste zgovorni, saj sem vam dal prepričljivost resnice. To je razlog, da bo moja beseda 

prevladala. 

15 Duhovno vas zapuščam združene z vsemi sočlovekom, ne glede na to, kakšne doktrine se drži. 

16 Zdi se, da si prišel sem prej kot jaz, a po resnici ti povem, da sem te že čakal za svojo mizo. 

17 Zapustil sem svoj prestol, da bi bil z vami, da bi vam dal svoja navodila in vas potolažil v vaših 

stiskah. Tudi vi ste, da bi bili z menoj, zapustili svojo domovino, svoj dom in svoje ljubljene. 

18 Tako kot ste občutili neprimerljivo veselje ob tej besedi in odkrili skrivnost miru in harmonije, ko 

ste ji sledili, tako bo tudi veliko ljudi prišlo k meni in se posvetilo nalogi živeti mojo besedo. 

19 Moje učenje v tem času prebuja dušo ljudi, ki je dolgo časa spala. Še vedno so žive Moje besede, 

ki sem jih dal ljudem v drugi dobi, vendar jih nihče ne izvaja tako, kot sem jih učil. Moj Duh se je moral 

vrniti k vam, da bi vas prepričal, da je ta nauk neskončna pot duše, da se na poti razvoja nikoli ne bi 

ustavili. 

20 Tisti, ki sanjajo o večnem, ki ljubijo resnično, ki se želijo dvigniti nad bedo človeškega življenja, 

bodo tisti, ki se bodo držali tega dela, ki se bodo usmilili svoje duše, ki bodo raje okrasili dušo kot 

praznična oblačila telesa. V njih lahko vidite iskrico razumevanja. To ne bodo tisti, ki mislijo, da je moje 

poslanstvo omejeno na lajšanje vaših bolečin in osvobajanje od bolezni. Oni bodo tisti, ki bodo razumeli, 

da moja obljuba vsebuje nekaj več kot le osvoboditev od bolečine: večno življenje. 

21 Smisel mojega učenja vas spodbuja, da uničite materialistični svet, ki ste ga ustvarili, da bi lahko 

na njegovi podlagi zgradili svet duhovnosti, v katerem boste 

Uživali boste v miru, po katerem hrepenite, in videli boste, kako se pojavljajo in razvijajo vse tiste 

sposobnosti, ki so do zdaj mirovale na dnu vašega bitja. 

22 V zmedenih glavah bo zasijala luč spoznanja in ljudje, v katerih se je ugnezdilo sovraštvo, bodo 

točili solze sprave, kesanja in ljubezni. 

23 Moj klic je klic k duhovnemu delu in v tem delu je delo za vse. Naj nikogar ne skrbi, da bi si 

"odvzel" nekaj trenutkov iz materialnega življenja, da bi se ukvarjal z Mojim. Resnično, povem vam: prišla 

bo ura, ko se vam bo vaša duša zahvalila za to. 

24 Ne recite mi: "Gospod, videl sem revščino med tistimi, ki ti sledijo. Med tistimi, ki se te niti ne 

spominjajo in ne govorijo tvojega imena, pa vidim obilje, užitke in slast." 

Naj moje ljudstvo teh primerov ne jemlje kot dokaz, da mora biti tisti, ki mi sledi, nujno reven v svetu. 

Toda povem vam, da miru, ki ga imajo tisti, ki tukaj poslušajo in del svojega življenja posvečajo dobremu, 

ne poznajo tisti, ki jim ga tako zavidate, niti ga ne bi mogli doseči z vsem svojim bogastvom. 

25 Nekateri znajo hkrati posedovati dobrine sveta in duha. Drugi ne dobijo tistih iz sveta, ker 

pozabljajo na tiste iz duha, tretji pa se zanimajo le za tiste iz sveta, ker menijo, da so božanski zakoni 

sovražniki zemeljskega bogastva. 

26 Blago je in ostaja blago, vendar ga vsi ne znajo pravilno uporabljati. Vedeti morate tudi, da jim 

nisem dal vsega, kar imajo mnogi. Nekateri imajo v nadomestilo to, kar so prejeli od mene, prav tako kot 

so drugi, ki so ukradli vse, kar imajo. 

27 Najboljši dokaz, ki ga ljudje lahko prejmejo za izpolnjevanje svojih življenjskih dolžnosti, je mir v 

duši in ne cingljanje kovancev. 

28 S tem, ko vam govorim na različne načine, povečujem znanje tistih, ki mi bodo v tem času sledili. 

To bodo tisti, ki bodo na vprašanja svojih soljudi odgovarjali z jasnostjo, s katero sem jim odgovoril v svoji 

Besedi, četudi gre včasih za neumna ali neumna vprašanja. 

29 Želim, da moja beseda pusti svetel spomin v mislih tistih, ki so jo slišali, tako da bodo, ko se je 

bodo spominjali, v njihova srca vstopili odmevi pouka, polnega ljubezni, ki so ga prejeli. 
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30 Pričevalci mojega razodetja so namenjeni, da sprejmejo jutrišnje množice, kakor sem jaz sprejel 

vas. 

31 Se spomniš, kako si prišel k meni? Prišli ste poraženi, zavrženi. Šli ste k tistim, ki so imeli več od 

vas, a vam niso dali ničesar. Poiskali ste tiste, ki so imeli znanje, a vas niso poučili. Predstavili ste svoje 

bolno, izčrpano, zavrženo telo, vendar vam niso vrnili zdravja. In ko je razočaranje zajelo vaša srca in ste 

se prepričali, da med ljudmi ni usmiljenja, ker ste namesto bratov in sester videti kot tujci, ste izgubili 

vero in upanje. Nekateri ste bogokletni, drugi ste preklinjali, tretji ste hrepeneli po smrti. 

32 Tako ste me mnogi dosegli le zato, da bi spoznali, da je moj vir usmiljenja edini, ki nikoli ne 

presahne, in da ga morate le poiskati, da bi ga začutili, kako se razliva na vsako trpečo dušo. 

33 Kmalu boste videli ne le ljudstvo, ampak celotno človeštvo, ki je razočarano nad sabo, prepričano, 

da vsa njegova človeška moč, bogastvo ali znanost niso dovolj močni, da bi odgovorili na njegova 

vprašanja, da bi dali mir njegovim dušam ali ublažili njegovo bolečino. Takrat boste videli, da iščejo vir 

resnice zunaj svojega sveta, zunaj ljudi in njihove lažne moči. 

34 Koliko ljudi me bo iskalo in me neposredno spraševalo od duha do duha! Odgovoril jim bom, toda 

koliko jih bo prečkalo vašo pot in vas prosilo, prosilo za luč. Te sprejmite v mojem imenu in jim dajte od 

tega, kar sem vam zaupal. 

35 Če se boste svojim soljudem resnično posvečali z ljubeznijo, s svetlobo, z duhovnostjo ─ resnično, 

vam pravim, ne boste v njih le zanetili vere v Očeta, ampak jim boste povrnili tudi zaupanje v ljudi, tisto 

zaupanje, ki mora obstajati med vami kot Božjimi otroki. 

36 Poznam vaše zasluge. Opazujem tiste, ki so pustili svoje materialne posle, da bi poslušali Mojo 

besedo, tiste, ki so se odrekli zadovoljitvi kakšnega užitka ali uživanju nekaj ur počitka, da bi bili z Menoj, 

ali tiste, ki so prenašali kritike ali govorice svojih bližnjih in vse to slabo cenili, in so prisotni v trenutku, ko 

vam podajam svoj nauk. 

37 Moj blagoslov in mir z njimi. Blagoslavljam željo tistih, ki se želijo izpopolniti, blagoslavljam tiste, 

ki so lačni in žejni znanja. To so tisti, ki želijo spremeniti svoje življenje in navade, da bi se približali 

svojemu Gospodu. Če bodo vztrajali na svoji poti, bodo prišli do njenega konca in dosegli tisto, po čemer 

hrepenijo. 

38 Učiteljeva volja je, da bi me vsi verni ljudje prišli poslušat z globoko duhovno željo, da bi le sanjali 

o izboljšanju svojega življenja in da bi opustili vse, kar je bilo v vaši preteklosti nečisto. Res je, da si vsi 

prizadevate doseči ta cilj, nekateri z večjo vnemo, drugi s slabšo, vendar si vsi prizadevate postati boljši, 

kot ste bili prej. Ali mislite, da ne vidim bitk, ki jih bijete? 

39 Še vedno vas mikajo razvade, strasti in malikovanje. Toda v teh trenutkih moliš in tvoja vera ti 

pomaga, da se jih rešiš. Tvoja duša je pripravljena, da me sprejme v tej obliki razodetja in me sliši po tem 

načinu komunikacije. Vendar se na to ni pripravljala na zemlji, temveč v času svojega duhovnega razvoja, 

zato ste morali opustiti mnoga nagnjenja, ki ste jih sprejeli med potovanjem po svetu, da bi razumeli 

mojo manifestacijo v tem času. 

Tisti, ki se niso pripravili, te manifestacije ne bodo prepoznali kot resnico. Zato vidite delitve v svojih 

družinah: Starši, ki zaradi tega napačno sodijo svoje otroke; otroci, ki postanejo sodniki svojih staršev; 

bratje in sestre, ki so se včasih razumeli, zdaj pa se gledajo, kot da bi bili tujci; možje in žene, ki se 

prepirajo in celo zavračajo drug drugega, ker eden veruje, drugi pa zanika. 

40 To se ni zgodilo prvič. V času mojega pridiganja so ljudje tudi napačno presojali drug drugega; 

medtem ko so nekateri verjeli v mojo besedo in celo dali svoja življenja, ker so se držali njene resnice, so 

drugi to besedo imenovali prevara in neresnica. 

41 Če bi ljudje resnično pričakovali svojega Gospoda, ne bi bili zmedeni, tako kot niso bili zmedeni 

tisti, ki so po njem goreče hrepeneli, ga pričakovali in klicali. 

42 Rekel sem vam, da k moji mizi povabite vse svoje soljudi brez izjeme. Čeprav trenutno vsi ne 

verjamejo vame, moram govoriti vsem. 
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43 Takrat sem se odpravil k množicam. Kraj, kjer sem jim govoril, je bil zame vedno ravnodušen. 

Govoril sem jim tako na tempeljski verandi kot na cesti, na travniku v dolini, na morski obali ali na vrhu 

gore. 

44 V tem času, ko je treba pripraviti nosilca glasu, da vam spregovori ─ nepomembno bitje, ki ne bi 

moglo, prežeto z mojim sijajem, oditi na ceste ali poti na trge in mesta, da bi množicam namenilo mojo 

besedo ─ sem vas zbral v skromnih pobožnih prostorih, da bi vam dal svojo besedo. Namesto da bi jaz šel 

k ljudem, pridejo oni, da bi me poslušali. Zato pravim tistim, ki prihajajo k meni dan za dnem: Pokličite 

svoje soljudi v senco mojega drevesa, kjer bodo lahko slišali moj glas. 

45 Pripravljam vas, saj se zdaj začenja novo obdobje. Prihaja čas velike duhovnosti in vzvišenosti, ki 

nastopi tam, kjer vam dajem svojo besedo. 

46 Še tri leta vam bom dajal svoja navodila po človeškem razumu, kar bo kot trije dnevi, saj čas 

nezadržno teče. 

47 Koliko popustljivosti in olajšav vam je bilo pri mojem delu zagotovljenih, o ljudje! Vendar vas 

moram opozoriti, da ima vse svoje meje in da se morajo koncesije, ki vam jih je Oče dal, končati. Kmalu 

boste vedeli, kako ohraniti resnično spoštovanje do vsega, kar je resnična priprava. 

48 Moje delo ni eno od številnih učenj, ni druga sekta na svetu. To razodetje, ki sem vam ga danes 

prinesel, je večni zakon. Toda koliko obredov ste ji dodali zaradi pomanjkanja duhovnosti in razumevanja, 

koliko brezbožnosti, dokler je niste dokončno popačili. Koliko bogoslužnih dejanj ste vnesli v Moj nauk, 

pri čemer ste govorili in verjeli, da sem vse, kar ste storili, navdihnil in ukazal Jaz. 

49 Prihaja čas, ko se vam bodo odprle oči in boste razumeli pravo naravo spiritualizma. Resnično, 

povem vam: Moje delo je bolj sveto od vsega, kar ste si zamislili na svetu. Kljub temu sem vam 

pripravljen odpustiti vse, kar ste zagrešili pri svojem poslanstvu, in s svojim kesanjem boste začeli novo, 

bolj duhovno življenje, pri čemer boste moje nauke izvajali z največjo preprostostjo, tako da bo to, kar 

učite, pravi spiritualizem. 

50 Če bi moji novi učenci uporabljali duhovno bistvo, ki so ga prejeli od leta 1866, ko se je med njimi 

začelo to učenje, ali ne mislite, da bi že zdavnaj absorbirali ta učenja? 

51 Bilo je povsem naravno, da ste, dokler niste videli mojega razodetja dokončanega, padli v zmoto 

in si napačno razlagali nekatere nauke, čeprav sem vam jih razložil v vseh podrobnostih, da bi jih lahko 

razumeli. Ko pa bo moja beseda med vami dosegla polno mero, te napake ne bodo več upravičene. 

52 Verjeli ste, da sem vam to delo prinesel z namenom, da bi odpravil materialno revščino, v kateri 

se znajdejo nekateri ljudje, in vam tako pomagal, da bi pred drugimi izstopali kot veliki. Danes pa vas 

preseneča, da vam prinašam duhovne dobrine: usmiljenje, tolažbo, balzam, ki jih morate posredovati z 

največjim altruizmom. 

53 Resnica je naslednja: Kdor je določil ceno za storitve, ki jih je opravil svojemu sočloveku, tega ni 

storil za moje delo, ki ga je prodal. Kdor je določil ceno, ceno izdaje, je to storil zase. 

54 Še vedno je ostalo kratko obdobje, v katerem z vami govorim svobodno, in nihče ne more trditi, 

da sem ga strogo kaznoval ali da se je preveč pokesal za napake, ki jih je storil. Kajti moja navodila so 

ljubezniva, prav tako kot sredstva, ki jih uporabljam, da vas popravim. 

55 Nagrada sveta vam ne bo prinesla miru in zadovoljstva. Te bodo nagrada za opravljanje dolžnosti, 

polne dobrodelnosti, ki jo izvajate za soljudi. 

56 Poleg tega bodite ljudje dobre volje; če ljubite mir, bo ta ostal z vami. Resnično, povem vam: ni 

zaklada, ki bi bil primerljiv z mirom duše. 

57 Lahko rečemo, da je le še zelo kratek čas, ko te besede ne bomo več slišali. Že se bliža čas, ko se 

boste odpravili širit veselo novico. Prišel bo polni čas svetlobe in na vaše glave se bo spustil Gospodov 

Duh, kakor se je takrat spustil na moje apostole in povzročil, da se je na vsakem od njih pojavil ognjeni 

jezik kot simbol "Besede" ali duhovnega daru Besede, ki jim je bil v tistem trenutku podeljen. 

Potrebno je, da ostanete v mojem učenju, da bi se v vas uresničila moja volja. Če zaradi mojega dela 

doživljate ponižanja, jih prenašajte potrpežljivo in odpuščajte. Usmerite oči v Jezusa in poglejte, kako je v 
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tistih dneh prenašal največja ponižanja med ljudmi, ne da bi se uprl, temveč je odpuščal in ljubil tiste, ki 

so ga žalili. 

58 Ko sem vam rekel, da morate tistemu, ki bi vas udaril po levem licu, nastaviti desno lice v 

znamenje odpuščanja, svojega nauka nisem omejil samo na besede. Kolikokrat sem v zadnjih dneh, ki 

sem jih preživel na svetu, prejel na obraz in telo bičanje ali udarce, ne da bi se moje srce razjezilo ali moj 

pogled pokazal užaljenost. Moja nežnost, prijaznost, s katero sem gledal na te ljudi, je povzročila veliko 

čudežev, veliko spreobrnitev, ki sem jih videl samo jaz. Odrešenik Jezus je torej prišel, da bi vam pokazal 

pot duhovnega vzpona skozi ponižnost. 

59 Od ure mojega rojstva kot človeškega bitja se je svetu v celoti razodela Božja ponižnost ─ vse od 

tiste mrzle noči, ko je ženska, najbolj čista po duši in telesu, iz notranjosti hleva z veseljem molila k 

svojemu Gospodu, edinemu zatočišču, ki se je tisto noč odprlo, da bi v svojem telesu sprejelo Odrešenika 

sveta. V jaslih, ki so bile moja zibelka, se je začela lekcija ljubezni in ponižnosti, ki sem jo prinesel 

človeštvu. 

60 Danes živite v drugačnem času. Vrnil sem se k vam, in čeprav ne kot človek, sem vas na novo 

naučil svojega nauka ponižnosti. Tema, v katero je zavito človeštvo v tem času, je bolj črna kot noč, v 

kateri se je rodil Jezus. Trdota src, ki so sprejela novico o moji vrnitvi, je bila podobna skalam v votlini, 

kjer je Božji otrok odprl svoje oči za luč tega sveta. Brezbrižnost ljudi do večnega, do duhovnega in 

pomanjkanje medsebojne ljubezni sta podobna mrazu tiste blagoslovljene noči. In krhkost njihovih misli, 

po katerih se v tem času razodevam, grobost njihovih src je bila kot trda slama v jaslih. Tako sem na novo 

začel svoj nauk med vami. Vendar vas sprašujem: Ali jo bom tudi jaz končal na križu, kot sem jo končal 

takrat? 

61 Oglejte si mojo sled in ji sledite. Ko se na njem srečate s trpljenjem, žrtvovanjem, odrekanjem, 

ponižanjem, uprite svoj pogled v Jezusa in poslal vam bom svojo moč in vam dal svojo roko kot nosilec 

križa, da vam bom pomagal nositi vaš križ. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 198 
1 Blagor tistemu, ki prihaja k meni s ponižnostjo. 

2 Zdaj so časi, ko bom za seboj pustil ljudi, pripravljene po duši in umu, da bodo pričevali o resnici 

mojega prihoda. 

3 Ko bodo moji učenci hodili po svetu in govorili ter učili v mojem imenu, bodo imeli v sebi vero in 

imajo zagotovilo, da jim bom v trenutku preizkušnje priskočil na pomoč, saj sem vedno in povsod 

dokazoval svojo ljubezen in navzočnost. 

4 Ko te prizadene žalost in kličeš k Očetu, ker ti vera daje prepričanje, da si slišan in da Gospod vidi 

tvoj žalostni obraz, takrat začutiš tolažbo in upanje, ki je božanje, ki ti ga daje Mojster, ko sliši tvojo 

prošnjo. 

5 Ko se človeku pokaže življenje, polno pasti in trpljenja, in potem prosi svojega Očeta za tolažbo, 

zakaj ne bi prišel in ga okrepil, saj je otrok, ki ga ljubim, in jaz sem resnično tisti, ki ga lahko spet dvigne? 

6 Božanska ljubezen se vsak trenutek razliva po človeštvu, o čemer pričajo tisti, ki so me globoko 

začutili v svojem srcu. Čeprav sem vsemogočen, se omejujem, da bi se približal človeku in se mu dal 

občutiti. 

7 Nikogar ne obsojajte. Oglejte si, kako ljudje iz različnih verskih skupnosti molijo na različne načine, 

ki se razlikujejo od vašega. Razkril sem vam, da se spuščam k vsem in slišim vse. Kajti ne bom se skril pred 

nikomer, ki me išče. 

Drugi pa vas bodo obsodili zaradi vašega duhovnega načina molitve in tudi zato, ker ste verjeli v moje 

oznanilo s človeškim razumom. Koliko vas je že bilo žrtev obrekovanja in zasmehovanja s strani tistih, ki 

so sprejeli moje oznanilo v tej obliki! Le plamen vere, ki gori v srcu tega ljudstva, vas je pripravil do tega, 

da ste vzdržali preizkušnje, in to zato, ker verjamete, da bo ta nauk, ki je preživel velike spore, priznan po 

vsem svetu. Vi, ki boste neposredno poslušali mojo besedo in boste učitelji med ljudmi, ne boste videli 

rezultatov svojega dela na tem svetu. Trajalo bo namreč nekaj časa, da bo seme obrodilo svoj sad. 

8 To človeštvo postopoma sprejema idejo duhovnega. Ko bo dosegla določeno stopnjo razvoja, bo 

ugotovila, da v Mojih manifestacijah in razodetjih ni bilo nobene prevare, da je bila to resnica, da se je 

Mojster v ljubezni, modrosti in milosti izlival skozi neizobražene, a dovzetne organe, ki jih je razsvetlila 

Moja Božanskost. Ti so bili še vedno nepopolni, a ker sem Čistost Sama, sem uporabil intelektualne 

organe ljudi, ki se nenehno borijo proti lastnim nagnjenjem. 

Če človek verjame, da se moram razodevati samo prek pravičnega in popolnega človeka, da bi bil 

verodostojen, je v zmoti, zato ga sprašujem: Ali so predstavniki moje božanskosti v verskih skupnostih 

popolni in pravični ljudje? Resnično, povem vam: med njimi ne najdem niti enega pravičnega na vsej 

zemlji. Vendar so razlagalci moje besede, razodete v preteklih časih. 

9 Nosilci glasu, prek katerih vam govorim, niso moji predstavniki ali služabniki. So le orodje za 

posredovanje moje priprošnje. 

10 Moje učenje vam je prineslo veliko lekcij. Povedal sem vam, da vam ni treba graditi veličastnih 

cerkva, da bi ugajali svojemu Bogu, da vam prav tako ni treba priznati svojih grehov pred drugim 

grešnikom, kot ste sami. Da je najboljša cerkev, v katero lahko vstopite, da bi me častili, vaše lastno srce, 

in da ko začutite iskreno kesanje zaradi svojih prestopkov in se borite proti sebi, da bi se popravili, 

resnično dobite odpuščanje po meni. Dokaz, da ste oprali svoje madeže, bosta mir, ki ga bo doživel vaš 

duh, in veselje, ki bo preplavilo vaše srce. 

11 Zakaj ljudje govorijo o "nadnaravnem", ko pa je vse v meni in mojih delih naravno? Ali niso, 

nasprotno, slaba in nepopolna dela ljudi "nadnaravna", saj bi bilo naravno, da bi vedno delovali dobro 

glede na tistega, iz katerega so izšli, in glede na lastnosti, ki jih imajo in nosijo v sebi? V meni ima vse 

preprosto in globoko razlago, nič ne ostaja v temi. 

Nadnaravno imenujete vse, česar ne razumete ali za kar menite, da je zavito v skrivnost. Ko pa se bo 

vaša duša z zaslugami dvignila in videla ter odkrila, česar prej ni mogla videti, bo ugotovila, da je vse v 

stvarstvu naravno. 
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12 Če bi pred nekaj stoletji človeštvu povedali o napredku in odkritjih, ki jih bo človek dosegel v 

sedanjem veku, bi celo znanstveniki dvomili o teh čudesih in jih imeli za nadnaravne. Ker pa ste danes 

razviti in korak za korakom sledite napredku človeške znanosti, jih imate za naravna dela, čeprav jih 

občudujete. 

13 Resnično, povem vam: Jutri, ko se bo duhovni dialog med človekom in njegovim Bogom razširil po 

vsem svetu, bo človeštvo spoznalo te manifestacije. Verjela bo, da sem se dal spoznati prek človeškega 

razuma, verjela bo v to, kar sem govoril, in takšnih manifestacij ne bo več obravnavala kot nekaj 

nemogočega ali nadnaravnega. 

14 Jutrišnji ljudje bodo tisti, ki bodo spoznali veličino in bistvo mojega nauka zaradi zapisov, ki so 

ostali od moje besede. Preprostost, s katero sem razložil globoko, nedoumljivo, preprostost, s katero sem 

vam predstavil resnico, bo v njih vzbudila občudovanje. 

15 Zato pripravite mojo besedo, da boste lahko odgovorili tistim, ki prihajajo v želji po tem znanju. K 

vam bodo prišli ljudje, ki se ne bodo zadovoljili s preprostimi razlagami. Prišli bodo znanstveniki, ki so vse 

življenje preizpraševali naravo in knjige, in vas vprašali: "Zakaj se Gospod ni prikazal, saj je imel moč, da 

to stori, in pojasnil, kakšna odkritja bo naredila znanost?" 

16 Potem boste odgovorili: "V jedru božanske Besede, ki v svoji preprostosti vsebuje modrost, sta 

razlaga in prerokba o tem, kaj bo človek uresničil in kaj čaka človeštvo." 

17 Učenci, še danes vam pravim: Ne mislite, da je modrost, ki vas je učim v svojih razodetjih, 

namenjena temu, da bi nasprotovali učenosti ljudi. Če želite iti po tej poti, vam že zdaj povem, da vam ne 

bo uspelo. 

18 Ni treba biti učen, da bi prišel k meni, dovolj je, da je duša vzvišena, da izrazi mojo besedo, kakor 

jo je Jezus razodel v drugi dobi in kakor vam jo podajam danes: polno preprostosti in ljubezni. Ali je 

razkrila znanstveno erudicijo? Ali poskuša rešiti znanstvene probleme ljudi tega časa? 

19 Govorim le duhu. Učil sem le pot, ki vodi v popolno življenje, in ta naloga je tudi vaša: spregovoriti 

duhu in mu pokazati silhueto "obljubljene dežele" na obzorju. 

20 pošteno in nepristransko predstavljam svoje učenje ter omogočam človeku, da raziskuje, raziskuje 

in postavlja vprašanja. Tega ne odobravam in ne preprečujem. Vsak naj išče pristop, ki mu omogoča najti 

resnico. 

21 Sejte, vaše seme bo jutri obrodilo sadove. Ni pomembno, da bodo sadove požele šele prihodnje 

generacije. 

22 Preučite mojo besedo in se poglobite v njen pomen. 

23 Prišel sem, da bi vam dal svoj nauk, ne pa da bi gledal na vaše pomanjkljivosti in grešnost. 

24 "Izraelci" bi morali biti zgled poguma, saj je "Izrael" "močan" človeštva. 

25 Prejeli boste nove zapovedi, po katerih me bodo množice ljudi prepoznale. 

26 Spustijo se grozote (vojne) in medtem ko "Izrael" spi, ljudje prosijo za usmiljenje in so ga prejeli 

od mene. Toda moja volja je, da človeštvo to prejme s pripravo mojega ljudstva. 

27 Pri vadbi vdanosti in poslušnosti morate imeti pred seboj Očetov zgled. 

28 Ko bo napočil čas, boste dobili nalogo. Odšli boste v tuje dežele. Ne boste delali rasnih razlik, 

poleg tega pa vam povem: Prišel bo čas, ko se bo Oče čutil v vseh srcih. 

29 Ne gledam na vaše človeške nečimrnosti. Vidim le, da sta me vaše srce in duh iskala, zato vas bom 

poslal v pokrajine kot učiteljeve glasnike, ki bodo učili z zgledom kot Jezus v drugi dobi. 

30 Da, "Izrael", prinesi mojo besedo, ki je sok večnega življenja. 

31 Vaša naloga je, da v skladu z mojim mandatom svetu zagotovite, kar mu pripada. Vi ste namreč 

lastniki svetlobe in milosti tretjega obdobja. 

32 Jaz sem Oče, ki je poln ljubezni, da bi vas ponovno dvignil v življenje milosti, da bi vas postavil na 

pravo pot. V drugi dobi ste od mene veliko zahtevali, zdaj pa sem v duhu z vami in vam ponovno dajem 

svojo besedo, svojo "božansko besedo", za katero je značilna ljubezen, da boste lahko sledili mojim 

popolnim navodilom in jih posredovali svetu. 
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33 S svojo besedo, ki je zelo fino dletelo, obdelujem tvoje srce, saj vidim, da še vedno spi. 

34 To je milostna zora, v kateri se Mojster spusti nad vse svoje učence. 

35 Vidci so bili priča moji navzočnosti in so videli svetlobo mojega Duha. 

36 Notranje so se pripravili in zaprli oči pred dražljaji sveta, iz njihovih ust pa so prihajale preroške 

besede. 

37 Delajte na sebi, kajti če ne bi delali, vam resnično povem: Kamni bi spregovorili. 

38 Prav tako vam povem, da vas ne želim siliti. Želim, da ljubezen preprosto in naravno priteče iz 

vaših src. 

39 Ljudje, pripravite se, saj ne veste natančno, od kod, toda množice ljudi iz različnih vasi in krajev 

države bodo odšle in prišle na zbirna mesta. 

40 Dvignite se v molitvi. Pomagajte sočloveku. Preuči mojo besedo. Nočem, da bi se "Izrael" 

sramoval, ker se ni znal boriti. Ne, ljudje. Prinesite mi eno, dve ali tri semena, vendar mora biti vaše seme 

čisto. Vaša naloga je, da pravilno razumete mojo besedo. 

41 Sem ljubeč Oče in k vam prihajam kot Oče, saj sem kot Sodnik neizprosen. Prenovite se, pripravite 

se, da me boste vedno videli kot Očeta. 

42 Bliža se čas velike bitke. Že tri leta imate še vedno mojo besedo, Oče pa želi pustiti množice 

vernikov poučene. Vi pa, ki jih puščam na mestih zbiranja kot voditelje skupnosti, se morate dobro 

pripraviti. 

43 Pridobite razumevanje in ne dovolite svetu, da 

oropa mojo besedo življenja in vrne njeno bistvo na moj božanski prestol. 

44 Umaknite se od sveta in se spomnite mojih besed, ki vam pravijo: Kar ste bili prej, ne boste več 

danes, in kar ste zdaj, ne boste več jutri. Obnovite se. Zavrnite odvečno in slabo. Nočem ne fanatikov ne 

fanatikov. 

45 Prvič sem vam poslal Mojzesa, drugič sem bil med vami v Jezusu iz Nazareta in danes me imate 

kot Svetega Duha. Vidim vaše duše na Jakobovi lestvi, ki prejemajo milost in svetlobo mojega Duha. 

46 Vsi tvorite eno ljudstvo. Vsi ste en otrok, ki mu dajem poljub miru. 

47 Preučujte mojo besedo in jo prinašajte množicam, kajti pot je zdaj pripravljena. Ljudje bodo prišli 

v ta narod. Dajte jim najboljšo "pojedino", pokažite jim dober zgled, da vas bodo prepoznali kot učence 

Svetega Duha. 

48 Vsak od vas ima okoli sebe duhovno bitje, ki vas varuje. Ko bo napočil trenutek, bo odgovarjala 

meni za vas in vi njej. Resnično, pravim vam, velika je odgovornost, ki jo nosite. 

49 Z vnemo in željo izpolnite svojo nalogo ter ostanite združeni v enem idealu in eni volji. Postavite 

se pred mojo pravico, ki vidi tudi najgloblje utripe vašega srca. 

50 Čas je dragocen. Morate pohiteti, z ljubeznijo, da izpolnite moje poslanstvo; nekateri že kot 

učenci, drugi kot dijaki. 

51 Pustite svetu, kar je vaše, in imejte en sam cilj, to je odrešenje duše. Ko bo prišel čas, boste 

namreč morali obračunati za vse, za kar ste si prizadevali na tem planetu. 

52 Niste nevedni ali nevedni, vse počnete z zavedanjem vzroka. 

53 Opozarjam vas na prihodnje dogodke. Ko ne boste več slišali moje besede, se boste z menoj 

pogovarjali iz duha v duh. 

54 Danes vas vidim združene po zgledu mojih apostolov druge dobe in delam na vas, da bi delali 

velike čudeže. 

55 Imate veliko moč. Zato darujte sočloveku od mnogih, ki sem vam jih dal v svoji Besedi. 

56 Med vami sem razlil svojo modrost, vendar vidim lačnega volka v ovčji preobleki, ki vas želi 

požreti z vcepljanjem grešnih misli, da bi vas pokvaril. Ko pa vidim, da je vaše bitje tik pred propadom, 

sem tam kot Oče, ki vam priskoči na pomoč, saj ne želim, da bi propadli. 

57 Majhna je čreda, ki v svojem srcu nosi ljubezen do Očeta in ima voljo, da mi služi. Jaz pa vam 

pravim: Bodite trdni, da boste dosegli razvoj svoje duše v mojem zakonu. 
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58 Želim si, da bi bili tako združeni. Kajti če vi stojite ob Očetu, bom tudi jaz stal ob vas. Ne bom vas 

zapustil niti za trenutek in skušnjava se bo držala stran od "izraelskega ljudstva". 

59 Raziskujte mojo besedo, razumite, da je čas mojega pojavljanja kratek, in se zavedajte, kako velika 

je moja ljubezen in kako veliko luč sem položil v vašo dušo. Zavedajte se, da morate k meni priti čisti. 

60 "Moje kraljestvo ni od tega sveta", zato me razumite, ko vam govorim: kar boste delali na zemlji, 

vam bom ohranil na onem svetu. 

61 Tukaj za to mizo vas vse pričakujem. V moji prisotnosti izginejo rase, kaste in predniki. Vsi mi 

enako pripadate, vsi imate eno dušo kot dragocen dragulj in prav na to dušo se obračam. 

62 Če želite vedeti: To je bil kraj, ki je bil vnaprej določen za moje novo razodetje svetu, kjer ste me 

videli prihajati "na oblaku" v navzočnosti vseh ljudstev zemlje. 

63 Pravilno razumite te besede. S tem vam želim povedati, da v Duhu prihajam k vsem, vendar vsi ne 

bodo slišali te besede. V tistih dneh se je dogajalo enako: en narod je bil priča mojega nauka, mojih del, in 

drugi narodi na zemlji so zaradi teh pričevanj verjeli. 

64 Danes zbiram duše tega ljudstva, da bi izpopolnile svoje poslanstvo pod besedo svojega Učitelja. 

65 Ne obljubljam jim zemeljskih kraljestev, ampak kraljestvo večne luči za dušo. 

66 Njihove duše, ki so zdaj še polne sebičnosti glede na potrebe bližnjega, bodo "jutri" velikodušne, 

da bodo njihovi bližnji deležni dediščine, ki sem jim jo podelil. 

67 Tisti, ki so takrat pričakovali prihod Mesije kot zemeljskega kralja in ga videli prihajati v njegovi 

božanski ponižnosti, so postali razočarani in zmedeni. Zakaj bi jih danes posnemali in bili zmedeni, ko 

vidite, da se razkrivam na tak način, čeprav že imate prejšnje primere, da kraljestvo vašega Gospoda ni iz 

tega sveta? 

68 Učim ljudi, da bodo jutri učili vse tiste, ki me še niso imeli priložnosti slišati v tej obliki. Tisti, ki me 

danes poslušajo, slišijo Očeta, ki jim z veliko ljubeznijo napoveduje skorajšnji odhod in ki zato vsem, ki ga 

obkrožajo, izkazuje presežek svoje očetovske ljubezni. To je glas Očeta, ki želi, da se ga spominjajo, ki ne 

želi, da bi kateri od njegovih otrok jokal, ki želi, da bi vsi uživali njegovo dediščino, to pa je dediščina 

njegove ljubezni. 

69 To ljudstvo bo imelo vse, kar potrebuje za prihodnji boj, svojo veliko duhovno bitko, saj bo On s 

svojim rodovitnim dežjem poskrbel, da bo moje seme na novo vzklilo. 

70 Da, ljudje, moje ime bo spet na vseh ustnicah, moja drža v vseh srcih in moj zakon se bo razkril v 

vseh vesti. Kako srečni bodo tisti, ki bodo sodelovali pri tem božanskem delu, saj jim bo ta duhovna 

blaženost povrnila vse stiske in trpljenje. Spomnili se bodo, da so bili Kristusovi učenci tukaj na zemlji, da 

so ljubeče varovali seme, ki jih je božanski Učitelj učil gojiti. 

71 Pridobite ta mir za svojo dušo, o ljudje, pridobite to mesto v večnosti. 

72 Jaz kot Mojster grem pred vami in vodim vašo dušo. Zato naj bodo dela mojih učencev jasna, 

potem vas bodo tisti, ki vas gledajo, imeli za zgled. 

Svet je lačen, vi pa imate kruh, ki nas hrani. Pripravljam vas, kakor sem pripravljal svoje apostole. Če 

mi boste sledili kot oni, boste občutili mojo moč v boju proti vsemu zlu. Vse sile narave vam bodo 

pomagale pri vašem poslanstvu, če jih boste znali uporabiti. 

73 Danes med ljudmi vidite pomanjkanje in revščino, skrb za kruh za telo, medtem ko ste se vi 

ohranili, ne da bi trpeli takšne težave, ker želim, da bi imeli mir in del svojega časa posvetili prakticiranju 

mojega nauka. 

Veliko moških in žensk se izseli in v tej deželi išče zatočišče za svoja srca, utrujena od bojev, in našli 

bodo blagoslovljeno deželo, bogato z dobrinami, in vi boste z njimi delili svoj kruh, tu bodo našli zavetje in 

si ustvarili domove. 

74 Prebudite se, ljudje, saj so vam ostala le še tri leta, v katerih se vam bom razodel. Iščite me danes 

od duha do duha, saj se že bliža ura, ko se boste počutili osiroteli, in želim, da bi bili močni v preizkušnji. 

Duhovni svet vam potem ne bo več dajal spodbudnih besed in nasvetov. Tega "koncerta" iz onstranstva 

ne boste več slišali, zato morate znati poleteti, da boste še naprej hranili svojo dušo. 
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75 Približajte se tistemu, kar je popolno. Združite svojo voljo z mojo. Iščite vse, kar je dobro za vašo 

dušo, in manj ljubite zemeljske dobrine. Človeštvo je doseglo mejo, do katere ga bom zadržal. Tema bo 

izginila, "pleveli bodo izkoreninjeni in vrženi v ogenj", kot je zapisano. Vse to se bo zgodilo. Pripravljam 

vas na to, ljudje, da boste prepoznali čas, v katerem živite, in da boste prebudili svoje soljudi. Blagor 

tistemu, ki je pripravljen na odkupnino, ki moli in se kesa, saj bo rešen. Če pa ste zaradi tega zavrnjeni, če 

ste prizadeti, se spomnite Jezusa v njegovem božanskem trpljenju in si ga vzemite za zgled. 

76 Bodite razumevajoči in odpustite žalitve. Ne smete imeti "sovražnikov", in če se vam bodo uprli, 

vzemite v roke orožje ljubezni, svetlobe. Če se boste tako obnašali, boste dosegli popolnost in prejeli dar 

miru na zemlji. Jaz vam dam seme, vaša naloga je, da ga posadite. 

77 Čas, ko sem moral priti, je bil napovedan, in ta prerokba se je uresničila. Rekli so: "Ljudje bodo 

dosegli vrh greha in materializma. Vojne se bodo širile od naroda do naroda kot ogenj, ki vse uniči. 

Sovraštvo in slaba volja bosta rasla kot plevel in prekrila polja." 

78 Vedel sem, da me boste sčasoma pozabili in da bo moja beseda odšla iz vaših src. Zato sem vam 

napovedal svojo vrnitev. 

Ta luč je ugasnila, človeško srce je hladno in brezčutno kot tisto noč, ko je Jezus prišel na svet, in Mati, 

ki ni našla zavetja v domovih ljudi, je poiskala zavetje v kmečkem zavetišču pastirjev in čred. 

79 Danes nisem pripravil maternice, da bi postal človek, ker sem prišel v Duhu, da bi vam govoril. 

In sredi tako velike trdosrčnosti in nevere sem te našel. Izbral sem te in ti si pripravil svoje srce, da me 

sprejmeš. Poslušali ste me in vaša vera se je razplamtela. 

80 Če mi hočeš slediti, ubogaj mojo besedo. Pomagal ti bom nositi tvoj križ. Toda ne želim, da bi me 

ljudje, ki mi danes verjamejo, jutri sodili in obsojali kot tisti, ki me je dal na križ. Danes ne veste, kateri 

bodo ostali zvesti. Povem vam, da jih bo malo in da bodo včasih osamljeni. Toda njihova pot bo odprta, 

angeli jih bodo varovali in reševali pred nevarnostmi ter jih popeljali do nebeške ovire. 

Moj mir z vami! 



U 199 

140 

Navodila 199 
1 Mir Svetega Duha naj bo z vami. 

2 Neutrudno vam govorim, ker se bliža preizkušnja za učence, in želim, da bi vedeli, kako takrat 

razodeti moje delo. Seznanil sem vas z njegovimi načeli, da ga boste vedno predstavljali v vsej njegovi 

čistosti in resnici. 

3 Moje učenje bo združilo svet v en sam ideal, in ko bo ta združitev misli, src in volje postala 

resničnost, bo svet spoznal mir in izkusil nekaj več iz življenja duše. 

4 V tem času poteka boj svetovnih nazorov in doktrin. Vsakdo želi imeti prav. Toda kdo ima v tem 

boju egoizma in lastnega interesa prav? Kdo je lastnik resnice? 

5 Če so tisti, ki verjamejo, da so na popolni poti in da posedujejo resnico, na to ponosni, vam 

pravim, da te poti še ne poznajo, kajti na njej je treba biti ponižen, in dovolj je, da ne priznavajo resnice, 

ki jo vsebuje vera drugih, da niso več ponižni. Vendar sem vam v "Drugi dobi" že povedal: "Blagor krotkim 

in ponižnega srca." 

6 Človek, ki obsoja vero in prepričanje sočloveka, se oddaljuje od odrešenja, saj v svojem ponosu in 

nepremišljenosti skuša biti podoben svojemu Bogu. 

7 Pravim vam, da se pokažete takšni, kakršni ste, da ne zapadete v hinavščino. Bodite iskreni in 

upoštevajte, da vam še veliko manjka, da bi dosegli popolnost duše. 

8 Kdor v svoji ponižnosti meni, da so darovi milosti, ki jih prejema, nezasluženi, ne bo nikoli postal 

samovšečen, ne glede na to, koliko jih pretirano podarjam. 

Nekega dne se bodo ljudje spopadli med seboj. Boj bo neenakopraven. Medtem ko bodo nekateri 

svojo zahtevo utemeljevali z nasiljem zemeljske moči, bodo drugi v svoji materialni revščini predstavili le 

orožje svoje ljubezni. Ne bodo imeli druge domovine kot svojo duhovno dediščino. 

9 Veste, moje ljudstvo, da sem vas združil in povezal, vas izbral od tod in od tam. Kajti v vseh sektah 

in cerkvah, ki so kot poti, so spiritualisti ─ učenci, ki sem jim ustvaril to družino. Nisem jih združil v enem 

zbirališču, ampak v enem zakonu, v eni in isti ljubezni. Kajti vsakdo, ki čuti, da njegovo srce bije v ljubezni 

do brata, bo otrok tega ljudstva. Resnično, povem vam, da ne boste spiritualisti samo zato, ker ste 

vstopili v te dvorane, kjer moja beseda govori o spiritualizmu, ampak zaradi ljubezni, ki jo dajete svojim 

soljudem. 

10 Misel, da se boste morali boriti proti stoletnim idejam, običajem in napakam, vas ne sme 

prestrašiti, prav tako vas ne sme skrbeti, da je vaše število majhno. Veste, da svetloba, ki sem vam jo dal, 

razbija verige suženjstva in nevednosti. 

11 Česa bi lahko obtožili spiritualiste, če izpolnjujejo duhovni zakon, moralni zakon in svoje zemeljske 

dolžnosti ter na svoji poti puščajo sledi kreposti? Vendar se varujte vsega, česar nisem učil, da vas ne bi 

obtožili človeške pravičnosti. Danes vam pravim kot v drugi dobi: "Dajte Bogu, kar je Božjega, in cesarju, 

kar je cesarjevega." Takrat nihče ne bo našel napake na vas, da bi vas obsodil. 

12 Spoštujte zakone, ki veljajo v deželi, v kateri živite, in spoštujte tiste, ki vladajo drugim narodom. 

13 Pustil sem vam svojo besedo za vaš študij in pridobivanje znanja. 

14 Kot vaš pastir se odpravite na pot kot glasniki, ki prinašajo veselo novico v srca. 

15 Resnično, povem vam: po vas se mora človeški rod rešiti. 

16 Korak za korakom vas usmerjam na pot ljubezni, na tisto ozko pot, ki pa vas bo napolnila z 

zadovoljstvom in mirom. 

17 Želim si, da bi vas videl hoditi za Mojstrom po poti, ki vodi v najvišjo blaženost. Ne hodite po 

poteh zla, ki vas oddaljujejo od mene. 

18 Tisti, ki so izpolnili svoje poslanstvo, so zdaj okoli mene. Vendar sem prišel k vam kot Oče ljubezni 

in usmiljenja, da bi vas na novo naučil posvetiti mi nekaj trenutkov vsakega novega dne. 

19 "Delavci", trudite se in delajte, da boste ob koncu leta 1950 imeli bogato letino. 

20 Težka je naloga, ki jo morate opraviti, nekateri v oddaljenih krajih, drugi v krogu svoje družine. 
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21 Dediščina, ki sem vam jo dal v tem času, je ista, kot ste jo imeli v preteklih časih. Vendar ste 

prelomili zavezo ljubezni in dobre volje, ki ste jo pred časom sklenili z menoj, zato sem se moral vrniti k 

vam, da bi vas nanjo spomnil. 

22 Upoštevajte, da je človeštvo doseglo visoko stopnjo pokvarjenosti. Vendar pa morate služiti s 

čistim srcem, potem se boste počutili močne in boste sredi kaosa celoviti. Združite se, da bodo cerkve kot 

trdnjava, kot trdno obzidje, kot neprekinjena veriga, v kateri je vsak od nas močan člen. 

23 Dvignite padlega. Vsem nudim svojo ljubečo pomoč. Nekatere pa bičajo skušnjave sveta in še niso 

slišali glasu svoje vesti. Vaša naloga je, da jim priskočite na pomoč in ste jim na poti, dokler ne dosežete, 

da bodo sledili moji poti ljubezni. 

24 Varujte, otroci moji, Očetove nauke, da bodo tudi vaši varni. 

25 Dal sem vam telo, da bi lahko opravili težko nalogo na zemlji. Varujte to telo z ljubeznijo, o duše, 

kajti velika bo vaša bolečina, če ne boste ubogali mojega ukaza. 

26 Vodil boš svoje telo in on ne bo tisti, ki te bo odvrnil od poti poslušnosti. 

27 Posejte seme in poskrbite, da bo vzklilo, da se bo pomnoženo vrnilo v Očetove shrambe. 

28 Moja volja je, da vas vidim ponižne. Toda mnogi med vami ste me zaradi pomanjkanja 

razločevanja prosili za pomoč. 

29 Vidim, da ste se oblekli v moja oblačila. Pustil sem vam jih, da bi vas obvarovali pred strogimi časi, 

vendar ne zato, da bi jih pustili na pol poti. 

30 Od leta 1866 imate med seboj mojo novo manifestacijo ljubezni in...: Ste kaj spregledali? 

31 Blagor tistemu, ki je potrpežljivo pil čašo trpljenja, kajti njegova bolečina se bo spremenila v 

milost. 

32 Okrasite svetišče, saj je Oče že dolgo želel prebivati v njem. 

33 Zavzemite svoje mesto in vsi bodo videli, da je Kristus med vami. 

34 Moja volja je, da ubogate mojo besedo in ste dober zgled ljudem; zato imejte v sebi mojo moč. 

Dal sem vam pot, ki je polna svetlobe. Sledite moji poti in se povzpnite na goro. 

35 Nekateri me prosijo za denar, jaz pa vam povem: V prvi dobi ste imeli veliko bogastvo na zemlji, 

vendar ste bili neposlušni mojemu zakonu. Danes na vaši mizi ne manjka kruha, vendar je čas za 

izpolnitev vašega poslanstva kratek. Neutrudno prenašajte moje seme na soljudi, da mi boste lahko na 

koncu življenjske poti pokazali pomnoženo seme. 

36 Ne boj se zemljana, boj se moje božanske pravice. 

37 Vsi ste moji otroci in vsi boste prišli k meni, ko bo pravi čas. 

38 Prek vas, ki se približujete Mojstru, darujem vsem, ne glede na to, kako oddaljeni se vam zdijo. 

39 Do polj, ki jih je pripravil pastir, ki so srca ljudi. 

40 Ko pastir opazi, da neka ovca tožno beči, hiti k njej in jo pripelje v ogrado. 

41 "Izrael", ste podvrženi hudim preizkušnjam. Toda Oče vam daje moč, da jih lahko opravite. 

42 Če izpolniš svojo nalogo na zemlji, te na onem svetu čaka veliko veselje. 

43 Vrata nebeškega kraljestva so odprta in vabijo vse, ki želijo živeti v njem. Ta vrata boste našli v 

svoji vesti. 

44 Danes vas posedam za svojo mizo ljubezni, da bi vas pogostil z Duhom. 

45 Otroci moje božanskosti, Učiteljevi učenci, naj svetloba sporočila, ki vam ga pošilja moja Ljubezen, 

prodre v najgloblji del vaše duše. 

46 Dobrodošli, ljudje, ki prihajate k meni utrujeni, bolni in s trpečimi dušami. 

47 Sprejemite svetlobo mojega božanskega žarka, saj boste v njej našli moč, zdravljenje in veselje. 

48 Zakaj se nekaterim med vami zdi čudno, da prihajam na ta način? 

49 Nisem vam povedal, da sem v tem telesu. Ne, povedal sem vam le, da ta um prejema Moj navdih. 

V tem času ljudem podajam novo sporočilo, ki je primerljivo z velikim izvirom, ki izliva svojo vsebino na 

žejna polja in vrtove. Ne pozabite, da je vaš um zatočišče moje modrosti, v katero vlijem svojo svetlobo. 
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50 Svoje misli sem strnil v besede, ki izžarevajo ljubezen in prisrčnost, da boste v njih našli balzam, ki 

bo ozdravil vašo dušo in telo. Naučil sem vas tudi, da svojega Boga častite na oltarju resnice in ne na 

oltarjih senc, malikovanja in fanatizma. 

51 Pripravite se, da boste prejeli bogastvo, ki vam ga prinašam. Dovolite, da se ta tančica danes 

razgrne, da boste lahko razumeli celoten pomen mojega novega sporočila. 

52 Razumete brez knjig in samo z duhom. Učim vas razlagati pomen vseh razodetij. Tako ne boste 

več zapadli v malikovanje, saj se ne boste zadovoljili z alegorijo, ampak boste znali prodreti do bistva 

nauka, da bi razložili njegovo resnico. 

53 Slišali ste, da angeli v nebesih večno poslušajo božanski koncert. Ko razmišljate o tem simbolu, 

pazite, da ne boste verjeli, da tudi v nebesih slišite glasbo, podobno tisti, ki ste jo navajeni poslušati na 

zemlji. Kdor tako misli, je podlegel popolni zmoti materializma. Po drugi strani pa je v resnici tisti, ki misli 

na harmonijo z Bogom v tem božanskem koncertu, ko sliši nebeško glasbo in blaženost angelov, ko jo 

slišijo. 

54 Toda kako to, da ga nekateri ne zaznavajo na ta način, čeprav ima vsak od vas v svoji duši ton 

Univerzalnega koncerta? Kako to, da nekateri, ki slišijo to besedo, je ne razumejo, ne čutijo ali si jo 

napačno razlagajo? 

55 O ljubljeni otroci, vi, ki ste šibki v svojem razumevanju, iščite luč v molitvi. Sprašujte me v svojih 

meditacijah, kajti ne glede na to, kako velika so vaša vprašanja, vam bom znal odgovoriti iz večnosti. Jaz 

pa vam bom zastavljal vprašanja, da bo med Učiteljem in učenci zasijala luč resnice. 

56 Nebeška glasba je navzočnost Boga v vas in sredi tega koncerta, ko dosežete pravo vzvišenost, ki 

je duhovna lepota, bo zazvenel vaš ton. To je glasba nebes in pesem angelov. Ko ga boste tako doživljali 

in čutili, bo resnica izžarevala vaše bitje in čutili boste, da je Bog v vas. Življenje vam bo ponudilo večni in 

božanski koncert in v vsakem od njegovih zvokov boste odkrili razodetje. 

Niste še slišali čudovitih tonov v popolni harmoniji - včasih sladkih, drugič močnih. Če jih boste enkrat 

zaznali, se vam bodo zdeli kot nejasni toni, ki jih ne morete združiti. Niste se v celoti zavedali lepote, ki jo 

vsebujejo. Zapustiti morate čute, strasti in sence materializma, da bi lahko v svoji duši slišali Božji koncert. 

57 Zakaj menite, da je moj dialog z vami nemogoč, čeprav ste deležni manifestacije vesolja? Kako se 

vam lahko zdi vibracija mojega Duha skozi človeško sposobnost mišljenja nemogoča, čeprav ste vsi polni 

Božjih misli? Kako naj bi bilo nemogoče, da bi ti Bog govoril na skrivaj, čeprav so ga polni angeli, svetovi, 

prostori in vse ustvarjene stvari? Zakaj ne bi mogel prevzeti vaše duše ali zakaj bi jo pustil samo sebi? Ali 

se niste zavedali, da je to dejansko nemogoče? 

58 Dobro me poslušajte: Jaz sem Mojster, ta planet je šola za dušo. Življenje in moji nauki so popolna 

tema. Ali res verjamete, da bi opustil svoje dolžnosti in da bi pozabil na svoje učence? 

59 Ljudje, ponavljam vam, da okoli vas odmevajo zvoki božanskega koncerta in da se morajo vaše 

duše dvigniti, da bi zaznale njihovo harmonijo. Če temu ni tako, boste dovolili, da ti zvoki še naprej 

odmevajo v prostoru sveta v pričakovanju drugih, ki zelo dobro vedo, kako jih zaznati. 

60 Želim, da pridobite dovzetnost za duhovno, da bi si tako osladili svojo mračnost tukaj na zemlji, 

kjer toliko jokate in trpite. 

61 Ne poslušajte tistih, ki zanikajo resnico, da sem jaz v vas in z vami. Prebudite se in prisluhnite 

tistemu delu mojega koncerta, ki vam ga danes dovolim slišati. Vaša ušesa so bila pripravljena slišati le 

odmev žalovanja in hrup vojn tega človeštva, ki so najboljši dokaz vaše neenotnosti in pomanjkanja 

harmonije. Ta dokaz lahko najdete povsod in na vseh področjih svojega človeškega življenja. 

62 Bratomorna vojna in vojna ideologij sta dosegli vrhunec. Veliki in majhni, močni in šibki, verniki in 

neverniki plujejo po morju zmede. Toda obrezovanje je blizu, in resnično, povem vam: Vsako drevo, ki ne 

obrodi dobrega sadu, bo obrezano. 

63 Bolečina, čas in resnica bodo neusmiljen srp, ki bo izruval plevel s korenino, ki bo kasneje vržen v 

ogenj modrosti, kjer bo vse, kar je lažno, uničeno. 

64 Sredi tega kaosa so tudi tisti, ki dvomijo v mojo ljubezen. Na to vam odgovarjam: Kako naj 

zapustim ta svet, ko pa lahko sam umirim valove tega nemirnega morja? 



U 199 

143 

65 Ne pozabite, da vam bom vedno, ko se boste znašli v temi, priskočil na pomoč, ker sem luč sveta. 

66 Ljudje so tisti, ki povzročajo nevihte, moja dolžnost pa je, da jih naučim vzpostaviti mir. In prav to 

počnem zdaj s svojim naukom, ki je ves čas prihajal kot sladek in harmoničen koncert, kot sporočilo, ki 

prihaja iz kraljestva ljubezni in pravičnosti. 

67 Še naprej bom govoril vašim srcem. Nebesa se želijo oglasiti tudi v vašem svetu. Dovolite mu, da 

to stori prek vašega razuma. 

68 Ločitev Stvarnika od njegovih stvaritev je nemogoča, med Kristusom in ljudmi ne more biti 

razdalje, tako kot ne more obstajati telo brez glave ali sonce brez planetov. 

69 Če ljubite resnico, bo lepota, ki jo uživate v svojem življenju, velika. Ko boste dosegli to sveto 

svobodo, ki jo ponujam vaši duši, boste s svojo miselno sposobnostjo potovali skozi nebesa, prostore in 

svetove. 

70 Tolažim vas v tem času stiske, ki so ga že davno napovedali preroki. Roque Rojas, moj glasnik v 

tem času, vam je govoril o preizkušnjah, ki bodo kmalu prišle, in od svojega prvega glasnika sem vam 

sporočil, da se bodo prerokbe zdaj uresničile. 

Tisti, ki so me poslušali že v tistih dneh, se bodo spomnili, da vam je Učitelj rekel: Glejte, življenje se 

bo spremenilo in človeštvo bo pilo zelo grenak kelih. Narodi ne bodo upoštevali drug drugega. Starši 

napačno ocenjujejo svoje otroke in otroci napačno ocenjujejo svoje starše. Mož bo zavrnil svojo ženo, 

ona pa bo grešila proti življenjskemu sopotniku in mnogi otroci, čeprav imajo starše, bodo odraščali kot 

sirote. Zaradi pokvarjenosti, ki se bo razširila, lakote in greha, ki se bosta povečala, bo umrlo veliko ljudi. 

71 In glejte, v nekaj letih bodo vsi ti katastrofalni dogodki kot hudourniški hudournik odnesli 

življenja, domove, narode, prepričanja in ustanove. Tistim, ki me poslušajo, vedno znova govorim, naj 

pazijo in molijo, da jih ta tok ne bo odnesel. 

72 Pazite na krepost svojih družin in mir na svojih domovih. Oglejte si, kako lahko tudi najrevnejši 

postanejo lastniki tega zaklada. 

Spoznajte, da je človeška družina utelešenje duhovne družine: v njej moški postane oče in je tako 

resnično podoben nebeškemu Očetu. Ženska s svojim materinskim srcem, polnim nežnosti, je podoba 

ljubezni božanske Matere, družina, ki jo skupaj tvorita, pa je utelešenje duhovne družine Stvarnika. 

Dom je tempelj, kjer se lahko najbolje naučite izpolnjevati moje zakone, če so starši pripravljeni delati 

na sebi. 

73 Usoda staršev in otrok je v meni. Vendar pa si morata tako eden kot drugi pomagati pri svojih 

nalogah in dolžnostih sprave. 

74 Kako lahek bi bil križ in življenje znosno, če bi se vsi starši in otroci imeli radi! Ljubezen in 

razumevanje bi olajšala najtežje preizkušnje. Svojo predanost božji volji bodo videli nagrajeno z mirom. 

75 Prva institucija na zemlji je bila zakonska zveza, saj jo je Stvarnik posvetil od prve ženske in prvega 

moškega. Moj zakon in moja razodetja so vam ves čas govorili o veličini te naloge. 

Ko sem bil z vami na zemlji, sem z veseljem obiskoval zakonce in družine. Moja navzočnost v domovih 

je posvetila to zvezo in blagoslovila njene sadove. Govoril sem z otroki, mladimi in odraslimi, z 

gospodarjem in očetom družine, s služkinjo, gospodinjo in materjo. Treba je bilo namreč vse obnoviti in 

na novo osvetliti pot življenja na tem svetu, ki je stopnja razvoja duhovnega življenja. 

Moja beseda je bila namenjena vsem. Kadarkoli sem spregovoril, so matere hitele z otroki za roko ali v 

naročju. Ko so ta preprosta srca slišala Jezusovo besedo: "Kdor pozna Sina, pozna Očeta," so začutila, da v 

tej besedi slišijo Boga, in iz dna srca so Mojstru dejala: "Aleluja, ti si Mesija, ki smo ga čakali! Hvaljen naj 

bo tisti, v imenu katerega si prišel." 

76 Z mojim prihodom je nastopila nova doba, vendar je moja beseda v bistvu enaka. Spominja vas na 

tisto, kar ste pozabili, uči vas novih lekcij in dviguje vaše življenje, saj ga približuje popolnosti. 

77 Če bi živeli v mojem zakonu ─ ali menite, da bi se materializiral tako, da bi se manifestiral v tej 

obliki? 
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78 S svojimi besedami negujem seme, ki sem ga posejal drugič. Vendar bom v tej obliki govoril le do 

leta 1950. Potem bom še naprej negoval vašo dušo, vendar bo moja manifestacija bolj subtilna in 

vzvišena. 

Danes sem vas prišel spomnit na nekatera načela, ki so jih ljudje poteptali. S svojimi nebeškimi nasveti 

zdaj ponovno blagoslavljam zakon in družino. Da pa bi razširil vaša duhovna obzorja in preprečil, da bi 

zapadli v sebičnost, vas učim, da v tem ljudstvu začnete oblikovati pravo duhovno družino, katere Očeta 

boste videli v neskončnost, v svetu pa boste vse svoje bližnje imeli za brate in sestre. 

79 Ali ne mislite, da se bo tisti, ki je izpolnil svojo dolžnost do svojih bližnjih, počutil močnejšega in 

vrednejšega, da zapusti svoj dom, svoje ljudi in celo svoj narod, da bi s svojimi besedami in zgledom širil 

moj nauk? 

Ne skrbite, ker vam pravim, da morate zapustiti svoj dom in domovino. Povem vam, da bom pazil na 

to, kar boste pustili za seboj, in ne bo treba vzeti drugega potovalnega svežnja. 

Vnaprej bom pripravil poti, vrata in srca, da boste lahko izpolnili svoje poslanstvo. Ne čaka vas krvava 

žrtev, čeprav boste morali žrtvovati nekaj svojih zadovoljstev. Družina, iz katere eden od otrok odide v 

province, bo blagoslovljena. 

Govorim vam o teh stvareh, ki bodo prišle, ker so ostala le še tri leta, v katerih vam bom dal svojo 

besedo, in vas bom pustil pripravljene, da vas nihče ne bo prevaral. Takrat vas bo vodila vaša intuicija, da 

boste vedeli, kam iti in po kateri poti. 

Učenci ne bodo hodili sami, nad njimi bo šla velika legija duhov luči, ki jih bo podpirala, nad vsemi pa 

bo Elija, duhovni pastir, osvetljeval poti in varoval svoje ovce. Moja volja se bo pokazala v vaših delih. 

80 Niste edini, na katerih bo temeljilo to delo. V onstranstvu so že tisti, ki se bodo inkarnirali za vami 

in nadaljevali vašo setev. Svet se bo spremenil, vendar ne v trenutku. 

81 Razmišljajte o moji besedi, da bo postala luč v vaših mislih. Ljudje, ko boste spoznali, kakšno 

mesto zasedate v Očetovem stvarstvu in kakšno nalogo imate, boste vedeli, da je vaša usoda večno ljubiti 

in blagoslavljati. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 200 
1 Vrata nebeškega kraljestva so odprta za vse, ki želijo prejeti njegove koristi. To kraljestvo je v 

človekovem duhu. 

2 V vašem in mojem duhu je praznik, saj se pripravljate na prejem mojih sporočil svetlobe. 

3 Dobrodošli, bolni, trpeči ljudje, ki potrebujete duhovno ljubezen, saj boste pri meni našli zdravilni 

balzam, svetlobo in moč, ki vam je tako zelo primanjkuje. 

4 Ljubim vas, zato vam pošiljam svojo luč, da bi odpravila vaše trpljenje, skrbi in strahove ter da bi 

se počutili oviti v mojo ljubezen, zaščiteni in obvarovani pred številnimi nevarnostmi, ki prežijo na vas. 

Moj izvir usmiljenja se preliva, da bi vas ozdravil na duši in telesu, kar pa vam storim, storim na tem svetu 

in na vseh svetovih. Moj Duh tolažbe se je namreč spustil na vse svetove, kjer prebivajo moji otroci. 

5 Če se hranite z menoj, če me znate sprejemati, me ne boste mogli več zanikati, ne boste več 

dvomili ali zanemarjali tega kruha, ki vam je dal življenje, in vaš obstoj bo postal stalno pričevanje 

hvaležnosti in ljubezni. 

6 Ali si sploh predstavljate radosti obljubljenega nebeškega kraljestva? V mislih ste si želeli ustvariti 

sliko, kakšno bi lahko bilo življenje popolnih bitij, in govorili ste o pesmih, lepoti, čistosti in ljubezni. Zdaj 

pa vam povem, da je v tem svetu popolna harmonija. 

7 Vedeti morate, da boste sčasoma vsi sodelovali na tem koncertu, da boste deležni te blaženosti, 

ko se boste izpopolnili in prišli k meni. 

Takrat se boste srečali z menoj in jaz bom na prestolu časti, ki mi jo boste izkazali. 

Ta nebeška glasba pa bo zazvenela v vaši duši, ko boste odkrili mojo navzočnost v sebi in boste 

navdušeni nad kontemplacijo mojega dela, moje stvaritve, ki jo bom postavil pred vaše oči, da boste 

postali njeni soudeleženci. Ko boš enkrat z menoj, boš začutil najlepšo harmonijo in iz tvojega duha se bo 

v mojega dvignila najslajša pesem. 

8 Ko boš začutil, da Moja Prisotnost tako sije v tebi, boš v vsakem koraku odkril koncert, v vsakem 

zvoku razodetje in tako blizu Mi boš, da me boš končno imel za edini razlog in cilj svojega obstoja. Sprejel 

vas bom, kot se sprejme popotnika, ki je na zadnji stopnji svojega popotovanja in se zaveda svojega 

dosežka in tega, kar ga čaka. 

9 Ljudje, te glasbe čudovitih tonov še niste slišali, ker še niste uspeli dematerializirati svojih duš. 

Koncert odmeva onkraj sveta, ki ste ga lahko dosegli. Vendar pripravljam pot, da boste kmalu prišli z 

menoj. 

10 Zakaj menite, da je Moja manifestacija skozi človeški razum težka? Ali dvomite, da sem lahko 

vedno v stiku z vašo dušo? Ko 

stvarstvo hranim jaz in vse duše so kot veje drevesa, ki živijo na istem drevesu in se hranijo z njegovimi 

sokovi ─ kako lahko mislite, da sem oddaljen ali da sem ravnodušen do vašega trpljenja, čeprav sem vaš 

Gospodar, vaš Zdravnik in vaš Oče? 

11 Poslušajte: Bliža se bitka svetovnih nazorov. 

Utelešene in breztelesne duše se gibljejo v morju zmede. Vsi predstavljajo svojo žetev bolečine in zla. Vsi 

si prizadevajo poškodovati in ubiti drug drugega, vsi izvajajo uničevalno delo; toda bolečina je prizadela 

tudi njih. 

V sedanjem času je žanjec prisoten z nalogo, da poseka vsako drevo, ki ne obrodi dobrega sadu. V tej 

veliki bitki bosta zmagali le pravica in resnica. 

Veliko cerkva bo izginilo, nekatere bodo ostale. V nekaterih bo sijala resnica, v drugih bo na voljo le 

prevara. Srp pravice pa bo rezal, dokler ne bo obsojeno vsako seme, ki obstaja na zemlji. 

12 V tistih časih bodo tisti, ki so se poduhovili, dosegli ideal, vzvišenost in to znanje jim bo dalo pravo 

modrost. Ne boste potrebovali človeških znanosti, ki bi vas vodile. Kajti duša, ki je dovolj pripravljena z 

mojim učenjem, vam bo lahko razkrila vse, kar morate vedeti. 

13 K meni bodo prihajali poznavalci zakona, filozofi in duhovniki, jaz pa jim bom odgovarjal in jih 

spreobračal s svojo besedo. Nekateri me ne bodo mogli razumeti in bodo zmedeni. Drugi me bodo 
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ponižno prosili za odpuščanje. Ne bodo me prosili za dokaz. Vendar jim ga bom dal, ker jih ljubim in 

želim, da me spoznajo. 

14 Ko znanstveniki ne bodo mogli odgovoriti ljudem, ko ne bodo mogli razrešiti njihovih težav in 

dvomov, bodo prišli k meni. Takrat bodo spoznali, da sem jih čakal, da jih poučim in potolažim. Spoznali 

bodo, da ta beseda prihaja od Kristusa, od Njega, ki zna božati vse trpeče in govori vsem v jeziku, ki je 

tako ljubeč ─ v istem jeziku, v katerem vas je Učitelj naučil vzvišeno zapoved: "Ljubite drug drugega." 

15 Živite v času očiščevanja in slišati je že bilo žalovanje zaradi bolečine. Toda prav ta bolečina vam 

bo služila, da se očistite in postanete stebri templja. Za vami pa bodo prišli novi apostoli. 

16 Z vami bom, da vas potolažim in vam dam trdnost, da boste napredovali na poti pokore. Hočem, 

da svoje sovražnike spremenite v prijatelje, da boste v svojem boju lahko osvojili nebeško kraljestvo, kjer 

boste dosegli sad vseh svojih del. 

17 Tako vam govorim, da boste spremenili svoja srca, kajti vaša usoda je ljubiti in blagoslavljati. 

Živite, kot je živel Jezus, vedno v povezanosti z Očetom, v popolni harmoniji z vsemi bitji stvarstva. 

18 Ko naredite nekaj dobrega, ko pobožate zapuščenega otroka, podprete osebo v stiski ali zaščitite 

nezaščiteno bitje, ali niste v sebi slišali glasu, ki vas blagoslavlja in spodbuja, da nadaljujete po tej poti? 

Čigav je ta glas? To je vest. To je glas Očeta, ki nagrajuje otroka, ker si ga je vzel za zgled. 

19 Če želite postati vredni otroci moje božanskosti, prvi dediči moje slave, se morate najprej očistiti 

in zdaj veste, da so najboljša očiščevalna voda dobra dela. Tako vam govorim, da boste začutili, da vas 

pričakujem v svojem kraljestvu, da ste danes na poti, ki vodi k njemu, a da je pred vami še dolga pot. Iz 

vsakega izmed vas želim narediti apostola in iz vsakega apostola mojstra. 

20 Ugotavljam, da človeštvo časti Boga v različnih oblikah. Vendar vam povem, da se mi nobena 

verska skupnost ne zdi bolj ali manj pomembna. Naučil sem vas ljubezni in resnica je samo ena. 

Ne mislite, da mora človeštvo odrešiti cerkev, duhovnik ali veliko duhovnikov. Jaz sem modri in ljubeči 

Pastir, ki vas varujem, tolažim in tako zelo ljubim, da sem za vas dal svoje življenje, da bi vas naučil poti 

resnice in življenja. 

21 Če so ljudje tistega časa verjeli, da me lahko vidijo kot 

da mi bodo vzeli življenje, ga uničili in povzročili izginotje mojega nauka, se niso zavedali, da s tem 

dosežejo le to, da mi dajo več življenja in večjo slavo, pridobljeno z žrtvovanjem. S svojega križa sem 

blagoslovil svoje apostole vseh časov ─ vse, ki so mi sledili po isti poti. 

22 Prav tako blagoslavljam vas, ki ste me sprejeli v sedanjem času in se pripravljate na nadaljevanje 

mojega dela. 

23 Izrael, utrujeni popotnik, prihajaš v želji po mojih besedah, da bi dopolnil svojo usodo v tretji dobi, 

a prihajaš k meni z grenkobo na ustnicah in bolečino v srcu. Vi in vaši otroci ste prehodili nevarno pot in 

danes, ko slišite klic mojega Duha, hitite z gotovostjo, da boste prejeli spodbudo. 

24 Nekatere srečujem ponižno v pričakovanju mojih ukazov. Drugi se v moji navzočnosti kesajo, 

čeprav so veliko grešili. Drugi pa radovedno raziskujejo moj nauk in v njem iščejo napake, ki bi jih 

obsodile. Poznam vas in vas ljubim ter vse sprejemam v tem dnevu. 

25 Uporabil bom ponižne, da bom v kratkem času prinesel veselo novico v srca, ki me čakajo. 

Tistega, ki je grešil, očistim s svojo besedo, ki je kristalno čista voda. Ko bo spoznal, da mu odpuščam in 

da je moj učenec, se bo pokesal in ne bo več grešil. Tistega, ki sprašuje in dvomi, razsvetljujem in mu 

dajem dokaze, da spozna resnico in priča o meni. 

26 Ko boste pripravljeni, vas bom poslal k tistim, ki so izurili svoje misli in so zgovorni. Vendar se ne 

boste počutili slabše od njih in jim ne boste zavidali, ker sem vam dal velike duhovne sposobnosti. 

27 Znanost se bo kmalu ustavila. Mnogi učenjaki bodo vznemirjeni in bodo menili, da je njihovo 

znanje neuporabno, ker jih znanje, ki so ga pridobili, ni pripeljalo do blagostanja in miru duše. Ko bodo 

prišli do tega sklepa, me bodo iskali, želeli bodo spoznati bistvo in namen duhovnega življenja ter me 

prosili, naj jim ponižno dovolim, da prodrejo v moje skrivnosti, in dovolil jim bom, da prodrejo, kolikor bo 

to po moji volji. 



U 200 

147 

28 Tisti, ki mi bodo najbolj sledili, bodo revni, zapuščeni. Ko bodo prejeli ta velik zaklad duhovnega 

znanja, ki ga Moja beseda razdaja v izobilju, se bodo polni ljubezni podali na pot, da bi svetu v tem času 

ponesli pričevanje o mojem prihodu. Nekateri se bodo pojavili kot preroki, drugi bodo osvajali srca z 

darom besede, vsi pa bodo delali dela ljubezni med ljudmi. 

29 Tisti narodi, ki so bili prezirani, tista ljudstva, ki se ovijajo v krpe, se bodo prebudili, me ljubili in 

služili človeštvu. Med njimi so velike duše, očiščene v bolečinah. V jedru teh bitij so skriti moji odposlanci, 

moji apostoli. Poklical bom vse narode in v kratkem času bodo prišli k meni tisti, ki bodo razumeli moj 

besedni navdih, da bi bili moji pionirji. 

30 Izrael, tvoji bratje v orožju čakajo na moje ukaze in živijo v kaosu. Medtem ko prosijo za mir, drugi 

pozivajo k uničenju. Želijo si videti nova obzorja, nove dežele, želijo se izseliti v druge toplejše dežele, si 

tam ustvariti dom in razvijati svojo dušo v skladu z božjimi zakoni. 

31 Nepopolnosti v verskem obnašanju ljudi bodo izginile do te mere, da bo ver- 

duhovnost prodira v srca in duša, utrujena od svojih lažnih malikov, hrepeni po moji navzočnosti, po moji 

besedi. Ne bodo me klicali na bregovih rek, ne na gorah, ne v dolini ne v puščavi. Iskali me bodo na dnu 

svoje duše in tam bodo zgradili tempelj, v katerem me bodo ljubili. 

32 Videli boste mnoge ljudi, ki so bili zemeljsko močni, kako se bodo spustili s svojega družbenega 

položaja in v tem stanju, po velikih preizkušnjah, ki bodo kot preizkusni kamen za njihove duše, si bodo 

zaželeli mojega nauka in se zaradi svojih vrlin dvignili ter spoznali pravo vrednost darov, ki sem jih podelil 

človeku. Leta 1950 se bodo mnoge napovedi uresničile. 

33 Mnoga srca, ki so bila kot suha polja, bodo obrodila sadove. Vam pa, ki sem jih oskrboval dan za 

dnem, pravim: Pripravite se in bodite pripravljeni, da razpršite moje seme. 

34 Po tem letu bodo med "izraelskim ljudstvom" razprtije in le tisti, ki so ostali budni, molili in delali 

po mojih zakonih, bodo v varstvu za druge. 

35 Dal sem vam luč, da boste varno hodili in poučevali svoje soljudi. 

36 Bodite blagoslovljeni vsi ─ tako tisti, ki me zdaj poslušajo, kot tudi tisti, ki so še daleč od moje 

manifestacije. 

37 Čas, ki ga živite, je čas boja, duhovnega boja in boja svetovnih nazorov. 

38 Ta namig je nujen, saj boste morali stopiti pred tiste, ki nenehno poskušajo prodreti v skrivnost 

učenj. Prav tako boste stali pred množico moških in žensk različnih veroizpovedi in nato ugotovili, da so v 

vsaki cerkvi ali veroizpovedi ljudje dobre volje, ki se trudijo, saj njihova dejanja vsebujejo popolnost. 

39 Moja milost je namenjena vsem, kajti v človeškem svetu sem videl, da je vsem, četudi le za 

trenutek, srce vžgano z ljubeznijo do moje božanskosti. 

40 Po zemlji so razpršeni tisti, ki si še vedno prizadevajo delati dobro in iščejo način, da bi bili koristni 

svojim bližnjim. Resnično, povem vam: vsak, ki ima to odločitev, je z menoj. 

41 Rekel sem vam, da bo prišel čas, ko se bo svetloba pojavila v vseh krajih, v vseh državah in na vseh 

celinah. Ta luč bo sijala v skladu z duhovno izobrazbo človeka. Vendar se bo s tem oblikovalo novo in 

natančnejše pojmovanje stvarstva, novo pojmovanje duhovnosti. Tako se bo začela nova stopnja 

duhovnega razvoja. 

42 Ko se bodo vsi inteligentni ljudje končno združili, se bo razjasnilo njihovo pojmovanje božanskega, 

večnega in duhovnega. Ljudje bodo šli skozi številne preizkušnje. Toda ko se bo to končalo, bo resnica še 

bolj prišla na dan. In resnico, ki je vedno kristalno jasna in glasnejša, bodo lahko razumeli vsi. Tako bo 

duhovno zedinjenje postalo resničnost. 

43 Učenje, ki sem vam ga razodel, in pravila, ki sem vam jih dal, bodo splošno priznana. Vendar ne 

pozabite, da morate posredovati pomen moje besede in ne načina izražanja. 

44 Prav tako ne skrbite, da se spremeni zunanja oblika vašega bogoslužja. Resnično, povem vam: 

prišel bo čas, ko boste razumeli, da bosta Očeta dosegla le bistvo in čistost vaših dejanj. 

45 K vam bodo prišli številni vaši somišljeniki, ki vas bodo, če bodo globoko razumeli spiritualizem, 

prisilili, da opustite še zadnje ostanke kultnega fanatizma, ki ste jih morda ohranili. 
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46 Ko se vam približam in se razodevam prek glasnika, odkrijem tiste, ki poslušajo brez razumevanja 

in čustev. Tudi tisti, ki so prišli le zaradi radovednosti. Nekateri so poskušali preizkusiti duhovni svet. 

Mnogi nimajo potrebnega spoštovanja. Toda kako lahko tako verjamejo v nadnaravno, ki se potrjuje pred 

njihovimi očmi? Ali si lahko razumno razložijo, kaj se dogaja, če tega čudeža ne pripisujejo višji sili? 

Kakšno razlago o tem, kaj je to delo, bi lahko dali tistemu, ki jih sprašuje? 

47 Kdor ima vero, si iz teh krajev vzame blagoslovljeno vodo in z njo dela čudeže. Toda mojster vas 

vpraša: Ali v tej vodi res obstaja nadnaravna moč? Resnično, povem vam: moč ni v vodi, ampak v vas 

samih, v veri in v neoporečnosti vaših del. Kajti Gospod je v vas kot v naravi in vsem stvarstvu. Spomnite 

se, da sem vam takrat rekel: Vaša vera vas bo rešila. 

48 Jaz sem večni čudež, ki daje luč vašemu razumu in premika vaša čustva, da jih usmeri na pot 

dobrega. Toda človek je od svojega Očeta zahteval več in želel videti, slišati in z rokami prijeti tisto, kar bi 

moral zaznati le z občutljivostjo svoje duše. Toda iz ljubezni sem se prepustil svojim otrokom, saj jih 

razumem in jih spoznavam. 

49 Zato sem v tem času dovolil, da se vam moj duhovni svet približa, in vam podaril njegovo 

manifestacijo skozi vaš razum, da boste lahko vsi neposredno priča uresničitvi teh čudežev in verjeli v 

mojo Prisotnost. 

Manifestacija duhovnih bitij bo spodbudila zlonamerne interpretacije s strani izvidnikov mojega dela, 

uporabili jo bodo kot orožje, da bi vas prizadeli, obrekovali in obsodili kot čarovnike. Toda ko bo ta 

razglasitev zasejala svoja semena, bo izginila. Potem boste videli, da bodo darovi, ki sem vam jih dal, še 

naprej obstajali in da se bodo še naprej dogajali čudeži, ker boste intuitivno vodili svoje korake in si s 

pomočjo mojih naukov vedno prizadevali, da bi na najboljši način izvajali dejavno dobrodelnost. 

50 Raziskujte mojo besedo, da boste spoznali, da vam ne predpisujem stalnih vedenjskih vzorcev. 

51 To je moje bistvo ljubezni, ki ga ohranite in razpršite po poteh življenja. Prišla bo namreč ura, ko 

teh zbirališč ne boste več potrebovali. Oglasil se bom na tvoji poti, v tvoji spalnici, v gorah, na vseh krajih. 

Vaše polje bo neomejeno, da boste izvajali dobrodelnost in dokazovali, da ste moji učenci. Tudi okoliščine 

vsakega od vas bodo drugačne, vendar vam bodo vedno dajale priložnost, da storite nekaj dobrega. To 

dobro boste lahko storili tako z mislimi kot z dejanji, z besedami in celo s pogledi. 

52 Navadite se, da je vest sodnik vaših dejanj, in to vam bo pokazalo, kako morate delati, da boste 

izrazili vse, kar sem vnesel v vas. 

53 Če vidite, da vaši bratje in sestre pri mojem delu ne znajo pojasniti vzroka mojih manifestacij, 

potem vstanite in ga pojasnite. Za to imate potrebno znanje. 

54 Ne bodite presenečeni, ko bo prišel trenutek, ko me bodo obkrožali samo apostoli vere. Rekel 

sem vam: "Mnogi so poklicani, a le redki so izvoljeni." Vendar ne zato, ker bi nekatere izbral, druge pa 

zavrnil. Kličem vse. Medtem ko nekateri ostajajo z menoj, drugi odhajajo. 

55 Mnogi so prišli in še bodo prišli k meni. Toda ostali bodo le tisti, ki v sebi nosijo seme ljubezni do 

bližnjega. 

56 Ta beseda ni namenjena le ljudem, ampak tudi duhovnim gostiteljem, saj morajo ti, razpršeni po 

vsej zemlji, izpolniti svoje poslanstvo. 

57 Prepuščam vam svobodno voljo. Pojdite, kamor želite, in začutili boste, da vas najbolj veseli tam, 

kjer čutite ljubezen. Če vas moja beseda ne prepriča prek glasnika, me poiščite tam, kjer me popolnoma 

čutite. 

Kajti vsak, ki hodi za menoj, me bo čutil v svojem srcu. 

58 Želim vas spraviti med seboj, vas združiti in nikoli razdvojiti. Dajem vam luč, da boste, ko pride 

trenutek, znali razlikovati med resnico in neresnico. 

59 Vidim vas kot majhne otroke, ki prihajajo v želji po očetovski toplini ali v želji po modrosti, ki bi jih 

vodila na poti življenja. 

60 Zagotovo ste nepomembni, vendar zaradi svoje šibkosti, ker niste izkoristili lekcij, ki vam jih na 

različne načine dajem na vaši življenjski poti. 
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61 Kdor pozna moje ime in mojo besedo, se nima pravice imenovati nevednega, nesmiselnega ali 

šibkega. Ali vam nisem nekoč v svoji besedi rekel: "Jaz sem Pot, Resnica in Življenje"? Kaj bi vam lahko 

manjkalo, če bi hodili po tej poti ljubezni in se hranili z lučjo moje modrosti? Človek upravičeno joče ob 

svojem rojstvu! Duša že ve, da jo čaka solzna dolina. 

62 Zakaj te solzne doline ne spremenite v deželo miru? Razumite, da pomen mojih naukov vodi k 

temu čudovitemu cilju: "Mir na zemlji ljudem dobre volje" ─ mir, ki je milost in blagoslov nebes, mir, ki ga 

ljudje lahko dosežejo, če spoštujejo zapoved, da se ljubijo med seboj. 

63 To je skrivnost za dosego miru. Razkril sem ga svetu in mu dal ključ, ki odpira vrata tega kraljestva. 

Človek se tega dobro zaveda, vendar na poti ljubezni ne želi doseči miru, veličine in znanja. Raje si je 

ustvaril svet po svojih zamislih in mir po svojem okusu. 

64 Njegovo delo je propadlo, ker ga ni gradil na temeljih bratstva v Bogu, zato se danes sesuva 

njegov svet nečimrnosti. Človek bi v ponosu nad napredkom svoje znanosti rad zapel zmagoslavno pesem 

svojim odkritjem. Namesto tega se mu iz prsi izvije stok bolečine, groze in obžalovanja, ko začuti rezultat 

svojega dela, v katerega ni vložil nobene ljubezni. 

65 Se vam zdi moja beseda grenka? Pove vam le resnico. 

66 Moja beseda ni kopriva, ampak pšenica, ni tema, ampak svetloba. 

67 Delajte mojo voljo in ne boste jokali. Živite moj nauk in spoznali boste srečo. Ljubite drug drugega 

in živeli boste v popolnem miru. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 201 
1 Ljudje: V tej dobi, ko Duh Resnice izliva svojo svetlobo na vsako dušo, želim, da se tisti, ki jim je 

namenjeno, da me slišijo v tej obliki, osredotočijo in razmislijo, saj bodo le tako lahko razumeli Božansko 

sporočilo, ki sem vam ga prinesel v tem času. To sporočilo je knjiga, ki jo vtisnem v vašo dušo, je Božanska 

razlaga Zakona, ki ga je človeštvo prejelo že v prvih časih, je bistvo tega, kar vsebuje "knjiga sedmih 

pečatov", katere skrivnost vam postopoma razkrivam z razsvetljevanjem vaše duše s svetlobo svoje 

besede. 

2 Jutri, ko boste razumeli moj nauk, se bo začela bitka. Moje besede ne boste več imeli v tej obliki, 

vendar boste čutili mojo navzočnost v svojem srcu. 

3 V prvi dobi je Bog po Mojzesu zapisal Zakon v kamen. Jezusova beseda je bila s krvjo zapisana v 

človekovo srce. In v tem času bom s svetlobo navdiha zapisal svoja razodetja v vašo dušo. 

4 Če dvomite zaradi nepopolnosti tistih prenašalcev, po katerih se razodevam, ne ostanite v tej 

negotovosti. Razmislite, umirite se in pojdite naprej, kajti moja želja je, da se zavedate veličine in 

resnicoljubnosti, ki ju vsebuje moje razodetje. 

5 Potrebno je, da je to ljudstvo močno in poduhovljeno, ko se odpravlja v pokrajine, plemena, vasi 

in celo narode, da bi oznanjalo veselo novico. Danes ste še vedno nevedni otroci, ki hrepenijo po 

trenutku, ko bodo izpolnili svoje poslanstvo, vendar še ne poznajo pasti in preizkušenj, ki vas čakajo na tej 

poti. Toda vsakdo, ki je poln vere in ljubezni, bo zmogel premagati viharje in bo otrpnil pred lastno 

bolečino, a ne bo ravnodušen do potreb ljudi. 

6 Moje poučevanje v tem času je bilo dolgotrajno, ker sem želel dati priložnost mnogim, da me 

slišijo, in tako izpolniti obljubo, ki sem vam jo dal v preteklih časih, da me bo duhovno gledalo vsako oko, 

naj bo grešno ali ne, ter tako oživiti vaše upanje in zaupanje vame. 

7 Moja volja je bila, da se beseda, ki vam jo izročam, zapiše, ker so v njej napovedi, napovedi, 

sporočila, ki bodo znana ljudem jutrišnjega dne. Pogosto vam namreč odpove spomin. 

8 Moja beseda oblikuje razsvetljeno ljudstvo, ki bo vključevalo moške in ženske po vsem svetu, 

njihova moč pa bo temeljila na njihovi duhovnosti. Temu ljudstvu bom zaupal ponovno vzpostavitev miru 

v svetu, pravičnosti, morale in prave vere. 

9 Danes človeštvo očitno spi. S pravim presenečenjem pa boste videli, kako bodo nekatere 

skupnosti, ko bodo slišale glas mojih poslancev, odprle vrata svojih src, kot se odpirajo rože, da bi 

sprejele toploto in božanje sončnih žarkov. Vi, ki me zdaj poslušate, ste že del tega ljudstva, ki bo v 

prihodnosti raslo, dokler ne bo pokrilo vse zemlje. Vaša naloga je spodbujati ljudi, naj opustijo 

materializem, oznanjati dialog duha z duhom in ohranjati sočloveka v veri, ko se nad njim zgrinjajo velike 

preizkušnje. 

10 Množice, ki so v tem času slišale mojo besedo, so le majhen del ljudi, ki bodo vstali jutri. Njena 

dolžnost je, da ostane enotna kljub preizkušnjam in nevihtam, ki jo lahko prizadenejo. Če bi se razkropil, 

bi bila bitka izgubljena, zvezda, ki ga je doslej vodila, bi izginila in izgubil bi se v neizmerni osamljenosti 

puščave. Kakšna bi bila priča moje resnice? Kakšen bi bil zgled, ki bi ga dajal svojim soljudem? 

11 Preljubi učenci, zapomnite si: ker sem se spustil, da bi vam govoril, in sem vam dal zaznati svojo 

božansko navzočnost in besedo, mora vaš Učitelj nameravati veliko odrešenjsko dejanje. Toda vi, ki sem 

vas učil in ljubil, nikakor ne smete odvzeti moči mojemu božanskemu nauku. 

12 Učenci, če želite imeti duhovne darove, naj vam to željo dajeta ljubezen in želja po delanju 

dobrega. Ne iščite moje milosti samo zato, da bi si polepšali svojo nečimrnost, saj se boste potem počutili 

nekoliko nad svojimi bližnjimi. S temi darovi ne poskušajte obogateti z oderuštvom. 

Resnično, povem vam: ko ljubezen pričakuje kakršno koli plačilo, od tistega trenutka dalje preneha 

biti ljubezen. Ko je namen koristi, ki jo naredimo, prejeti nagrado, to ni več korist. Zato vas opozarjam, da 

če želite imeti enega od teh darov, mora biti ljubezen tista, ki vam ga vliva. 

13 Kdor mi želi slediti na tej poti, mora svoje srce osvoboditi sebičnosti, egoizma in nečimrnosti. Le s 

čistim srcem lahko človek čuti mojo ljubezen. 
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14 Ko odkrijem, da je kdo od vas zaposlen z dobrim delom, da prosi v molitvi za sočloveka v stiski in 

vidim, da je njegovo srce polno žalosti zaradi bolečine njegovega bližnjega, mu moja božanska ljubezen 

podeli kapljico mojega zdravilnega balzama in mu podeli čudež, za katerega je prosil. 

15 V tem trenutku je otrok, ki je odgovoren za svoje 

Če je nekdo pri Očetu posredoval za sočloveka, je to veliko veselje, ker je dal, kar je bilo od njega 

zahtevano, človeku v stiski, ki je prejel mojo korist. Če pa nekdo, ki ima na svoji življenjski poti nalogo 

uresničevati dejavno ljubezen do bližnjega, zlorabi svoje darove v sebične namene, se je, ne da bi se tega 

zavedal, oropal Očetove milosti in potem ne more več ničesar dati; tako vara samega sebe in svoje 

bližnje. Ta slab "delavec" na svoji poti namesto pšenice seje le plevel. Ko opravi svoja slaba dela, mu 

ostane zelo grenak priokus, nezadovoljstvo, nemir in na Očetovem prijaznem obrazu ne more odkriti 

ljubečega nasmeha, ki blagoslavlja in potrjuje njegova dela, niti ne more dati bratu občutiti vpliva svojih 

duhovnih darov. 

16 Če je bolnik ozdravel, če je trpeči prejel tolažbo ali če se je zgodil čudež, ta čudež ni bil posledica 

tega "delavca", ampak Očetovega neskončnega usmiljenja do človeka v stiski, ki je v svoji nevednosti vse 

zaupal slabemu Gospodovemu učencu. Kljub temu slab služabnik čudež, ko se zgodi, pripisuje svojim 

priprošnjam, svojim duhovnim darovom in s tem pričevanjem povečuje število tistih, ki mu zaupajo. Moja 

pravičnost jih mora nato prizadeti, da bodo omejili svoje zgrešene korake, razmislili o lažnosti svojih del 

in se vrnili na pravo pot. 

17 Blagor tistim, ki so se ob prvem obisku moje pravičnosti pokesali za svoje prestopke, se odločili, 

da ne bodo šli po poti svojih odklonov, in si prizadevali popraviti vse svoje prestopke, saj so tako dokazali, 

da so zadovoljstva duše neprimerljiva s tistimi na zemlji. Drugi so slabo cenili mir, ki ga dobro delo pusti v 

srcu, sprejeli so laskanje ali mizerno plačilo s kovancem in prepozno spoznali, da prvo dela dušo veliko, 

drugo pa jo dela majhno in jo ponižuje. 

18 Kdor je 'delavec na mojih poljih', mora vedeti, da sem ga poslal, da pričuje o meni. Da pa bi bilo 

njegovo pričevanje resnično, mora biti upravičen s svojimi deli, z deli ljubezni, dobrimi besedami in 

dobrimi mislimi, kar zagotavlja, da bo njegovo srce ostalo čisto, da se bom v njem lahko razodel. 

19 Nekoč sem vam rekel: "Kdor pozna Sina, pozna Očeta." S tem sem vam hotel povedati, da ste po 

mojih delih na zemlji lahko spoznali ljubezen, ki jo je vaš Oče vedno izžareval nad vami. Zdaj vam pravim, 

da se hočem dati spoznati po delih svojih učencev. 

20 Ko me bo to ljudstvo končno razumelo in bo svoje življenje usmerjalo po tem navodilu ter s pravo 

ljubeznijo sprejelo svoj križ, se bodo ljudje prebudili, spoznali svoja dela in se morali prepričati, da je 

resnica tista, ki jih vodi. Potem bodo moje delo imeli za božansko razodetje, prav tako ga bodo imenovali 

religija, doktrina ali svetovni nazor. 

21 Učenci, naučite se in razumite, kaj obsega poslanstvo, ki sem vam ga določil. Spomnite se svoje 

odgovornosti in preverite vsako svoje delo, da bo v skladu z resnico mojega nauka. 

22 V mnogih družbah, redovih in kongregacijah se ljudje med seboj kličejo "brat". Njihove ustnice 

izgovarjajo ljubečo besedo "brat", vendar je običajno ne čutijo v srcu. 

23 Resnično, povem vam, če bi si vzeli čas in se poglobili v pomen te besede, bi odkrili vir življenja, iz 

katerega ste izšli. Razumeli bi mojo božansko nežnost in ob vsem tem bi se zdrznili od kesanja, ko bi 

pomislili na zadržanost, s katero ste živeli med seboj, na brezbrižnost, s katero gledate na tiste, ki jih 

imenujete tujci, in na žalitve, ki jih nenehno delate drug drugemu. 

24 Ko sem prišel na svet, da bi živel z ljudmi, sem to storil, da bi vas naučil biti bratje. V Mariji sem se 

utelesil in vas imenoval svoje brate, da bi vam pokazal, kako naj ljubite drug drugega. Ves moj nauk je bil 

namenjen temu, da vam pokažem božanski in edini zakon, po katerem lahko ljubite in poveličujete 

Očeta. Kako bi me lahko ljubili, če ne bi ljubili drug drugega? Resnično, povem vam, da je bolje, če vse, 

kar mi darujete, razdelite med svoje soljudi. Kajti Oče ima vse, vi pa nimate vsega. 

25 Vsa svoja življenja in dela navdihujte z mojim zgledom in resnično vam povem, da me boste slavili 

na vseh svojih poteh in resnično dokazovali svojo ljubezen. Če bi ljudje združili vse svoje sposobnosti, da 

bi povzdignili svoj obstoj, bi v celoti začutili mojo navzočnost med njimi. Nekateri bi ponudili svoje znanje, 
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drugi svojo ljubezen, tretji svojo pomoč, znanost, navdih in četrti svojo moč. Takrat bi nastalo močno in 

združeno človeštvo, kot da ga je ustvaril en sam razsvetljen, velik, dober in zato močan človek. To je 

človek, v katerega že dolgo vrezujem svoj zakon ljubezni. 

26 Trdna je skala njegovega srca, a ne bo vzdržala ostrine božanskega dleta moje besede. 

27 Napovedujem vam čas harmonije med človeštvom. To so vam že zdavnaj napovedali tudi moji 

preroki. Takrat boste videli, kako se narodi družijo, si delijo kruh, moč in znanje. Videli boste ljudi, ki 

vzpostavljajo mir tam, kjer so prej znali živeti le v vojnah in sovraštvu. Videli boste, kako kot pravi 

zdravniki ljudi prinašajo tolažbo bolnikom. 

28 Ali se zdaj zavedate, da vam v resnici še ni uspelo živeti kot bratje in sestre po mojem zakonu? Ali 

razumete, zakaj sem vam že tiste dni povedal, da je moja najvišja zapoved: "Ljubite drug drugega"? 

29 Zdaj nisem prišel, da bi to najvišjo zapoved izbrisal iz vaših src ali jo nadomestil z drugo. Je 

neomajna in nespremenljiva. Razlagam vam ga le zato, da boste razumeli njegov obseg in spoznali njegov 

pomen, ki je moja modrost. 

30 Kdaj bo to človeštvo razumelo, da je v izpolnitvi tega zakona mir, ki ga tako zelo potrebuje, 

zdravje, ki mu zdaj manjka, in sreča, ki je še nikoli ni našlo? 

31 Vem, da se ljudje, ne da bi se tega zavedali, premikajo proti točki, ko jo dosežejo, pa bodo končno 

odprli oči za luč resnice. 

32 Ker sem vam vse to povedal, želim, da bi, ko koga od svojih sosedov imenujete "brat", razumeli, 

kaj ta beseda pomeni, in si prizadevali občutiti resnico tega, kar sem vam danes razodel. 

33 Sprejemam vas v svoji očetovski ljubezni. Čeprav je število tistih, ki me poslušajo, majhno, se ne 

preneham razodevati z ljubeznijo. 

34 Vaše misli bo preplavila moja svetloba, kar bo odpravilo vse vaše morebitne dvome. 

35 Majhno je število tistih, ki mi sledijo, pa jih še vedno vidim nemočne. Toda glejte, moja beseda jih 

bo spremenila v trdne vojake moči, ki bodo, čeprav utrujeni in ranjeni, nekega dne dosegli cilj in v desni 

roki mahali z zastavo, simbolom miru in bratstva. Vaše zmagoslavje mora mnoge spodbuditi, da vam 

sledijo. 

36 Blagor tistemu, ki prepozna in izpolni svoje poslanstvo. Duša za svoj razvoj potrebuje trdne 

odločitve, moč in voljo. Če tega ni, je napredek počasen in za svojo popolnost potrebuje veliko zemeljskih 

življenj. Ljudje morajo poznati ves moj nauk, ki je pot duše k popolnosti. Intuicija ni dovolj, potrebujejo 

tudi znanje, da se na poti nikoli ne ustavijo, da prepoznajo vrednost časa in priložnosti in da niso več 

mrtveci duše. 

37 Življenje bi se moralo razodevati bolj v duši kot v telesu. Koliko ljudi je živelo na tem svetu, a le 

redki so živeli duhovno, izražali milost, ki je v vsakem človeku, v božanski iskri, ki jo je Stvarnik položil v 

človeka. 

38 Če bi ljudje v svojih mislih ohranili jasnovidnost, bi z njo lahko videli svojo preteklost, sedanjost in 

prihodnost. 

39 Duh je kot moja knjiga Božje modrosti. Koliko vsebuje! Vedno znova vam ima kaj razkriti ─ včasih 

tako globoka razodetja, da so vam nerazumljiva. 

40 Iskra svetlobe, ki je prisotna v vsakem človeku, je vez, ki človeka povezuje z duhovnim, je tista, ki 

mu omogoča stik z onstranstvom in Očetom. 

41 Če ste pozorni, boste razumeli, da je vse povezano z večnim življenjem ─ tistim, ki vas čaka in ki se 

mu z vsakim dnem ali trenutkom približujete. 

42 Na svojih poljih potrebujem delavce, ki se naučijo sejati in negovati to seme, čiste glave in srca, 

polna dobre volje. Mnogi, ki so prejeli moje darove, so namreč postali "čedni sinovi", ki so pri očetu ostali 

le nekaj časa, nato pa so se podali v lov za užitki. Toda moja beseda se bo uresničila in vrnili se bodo. Na 

svoji poti bodo naleteli na mojo neusmiljeno pravico, ko pa se bodo vrnili k meni, me bodo našli kot 

vedno prijaznega Očeta. 
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43 Množice, odpravite se in pojdite kot glasniki tega dela ter prinesite veselo novico vsem svojim 

bratom. Verjemite v mojo besedo in delali boste čudeže. Ta luč bo prebudila človeštvo iz spanca. 

44 Pojdite po poti korak za korakom, da jo boste spoznali. To je široka pot mojega zakona. Boj za to 

se nadaljuje in nadaljuje. Včasih boste pili zelo grenke čaše, vendar boste doživeli tudi neskončno 

zadovoljstvo, ko boste v svoji duši izkusili Gospodov mir. 

45 Vodim in označujem pot. Morate biti poslušni kot ovce, potem se ne boste spotaknili. Če me 

vprašate, kam vas vodim, vam bom odgovoril: v najvišjo blaženost duše. Kdo bi lahko propadel na poti 

življenja, če nosi na ramenih križ ljubezni? Ne mislite, da od vas zahtevam, da mi posvečate vse ure 

svojega življenja. Na zemlji imate svoje dolžnosti, ki jih morate izpolnjevati, in vedeti morate, da so tudi te 

posvečene in so del vaše duhovne usode. 

46 Mene prosim le za kratko duhovno molitev vsak dan. V trenutkih, ki jih posvečate meni, pa se 

osvobodite vse človeške revščine in bede, da boste lahko resnično vstopili v mojo navzočnost in uživali 

moje božanje in mir. 

47 Vsi imate različne duhovne naloge, ki jih morate izpolniti. Nekateri ne bodo zapustili območja, na 

katerem so živeli, drugi se bodo odpravili v druge dežele. Nekateri bodo odšli stran od svojih sorodnikov, 

da bi opravljali svoje delo, drugi pa bodo svojo nalogo opravljali v krogu svoje družine. 

48 Nekateri menijo, da vam je Mojster v tem času zaupal le duhovno nalogo. Vendar se hudo motijo, 

saj je vaša duša že od svojega nastanka s seboj prinesla vnaprej začrtano pot razvoja. V tem času, kot tudi 

v preteklih časih, sem vas le spomnil na pogodbo, ki jo je vaša duša sklenila s svojim Očetom, preden je 

prišla na to zemljo. 

49 Učenci, z ljubeznijo sprejmite svojo nalogo, da boste dosegli, da bodo vaši bližnji hodili po mojih 

stopinjah. Zavedati se morate, da imate vse potrebno, da ste sejalci tega semena. V svoji duši in telesu 

imate vse sposobnosti, da prestane preizkušnje in zmaga v bitki. 

50 Naj bo vaša duša krmilo vašega telesa in naj vam svetloba vašega duha osvetljuje pot ter vlada 

strastem in telesnim nagonom. Potem bo izpolnitev vaše naloge lahka. 

51 Ne pozabite, da morate duhovno seme, ki je bilo zaupano vsakemu izmed vas, vrniti pomnoženo v 

moje shrambe. S tem boste razumeli, da morate izkoristiti čas, ki vam je na voljo. 

52 Blagor tistemu, ki potrpežljivo pije čašo trpljenja, ki mu jo ponuja boj, kajti na koncu se bo 

njegova bolečina spremenila v srečo. Bodite polni vere in poguma, potem se ne boste bali sodb ljudi. 

Bojte se sami sebe, saj ima lahko ena sama slabost ali napaka za vas hude posledice. Če kdo od tvojih 

soljudi, ki jih je pravkar zaslepila tema, ki pokriva svet, zahrbtno rani tvoje srce, mu odpusti in pridi k 

meni, da ti s svojo ljubeznijo zaprem rano. 

53 Potrpežljivo nosite breme svojega križa in vedite, da vam ta obstoj in opravljanje težkega 

duhovnega poslanstva omogočata, da svojo dušo dvignete v kraljestvo, do katerega je upravičena. 

54 Če boste izpolnili svojo nalogo na zemlji, jo boste izpolnili tudi na onem svetu. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 202 
1 S pogledom svojega duha opazujte zvezdo, ki vas vodi v Očetovo navzočnost. 

2 Tu je Odrešenik, ki vam v svoji besedi prinaša božansko toplino, ki jo potrebujejo vaše duše, 

vznemirjene zaradi žalostnega romanja življenja. 

3 Ko se mi približate zaradi bolečine, vas sprejme moja ljubezen. Imejte vero in se udeležite 

slovesnosti te manifestacije. 

4 Želim biti z vami, tako blizu vašega srca, da boste resnično čutili mojo navzočnost. Želim, da bi bili 

vi in jaz eno v harmoniji in srčnosti te noči; da bi se zavedali, da sem vaša prva luč, božanska obljuba, 

neutrudni Mojster, ki si prizadeva narediti vaše duše popolne, vredne Boga. 

5 Želim biti z vami, četudi le eno uro, vendar tako, da se ne boste mogli ločiti od mene. Vidite, želim 

vas napolniti s srčnostjo, upanjem in zdravilnim balzamom ter želim, da se spomnite, da sem prišel na 

svet v noči, kot je ta, da bi vam s svojim življenjem in zglednimi deli pokazal pot, ki vodi v nebeško 

kraljestvo. 

6 Približajte se mi, da boste v svoja srca sprejeli bistvo te Besede in da se bo vaša molitev, ki tiho 

izhaja iz vaših src, v tej slovesni uri združila z vsemi nebeškimi pesmimi. 

7 Vsi molite za uboge, trpeče, zaprte, bolne in osirotele. Molite, da bi vaše misli prinesle olajšanje 

tistim, ki trpijo, razveselile tiste, ki žalujejo, in posušile solze tistih, ki jokajo. 

8 Med vami ni nikogar, ne glede na to, kako trdo je njegovo srce, ki v teh trenutkih ne bi bil 

notranje ganjen. Prav tako vam povem, da je treba pozabiti nase, če želimo misliti na druge. Potem bomo 

oni, vi in jaz eno v tej uri duhovnega občestva. 

9 Obiskal sem vas v vaši samoti, in ko se bo moje poučevanje tega dne končalo, bom kot sled svoje 

navzočnosti pustil vonj, ki bo za to ljudstvo nepozaben. 

10 Dovolite mi, da zberem usahle cvetove, ki mi jih ponujajo vaša srca, polna stisk in ran, in tam bom 

pustil svetilko vere in upanja. 

11 Danes moj Duh išče vaše srce, da bi na novo vzklilo v srcu človeštva. 

12 Resnično, povem vam: če bodo moji stavki vaš zakon, če boste sledili mojim korakom in me vzeli 

za zgled, bo v vaših srcih zacvetela božanska ljubezen, ki vam je prinesla seme nesmrtnosti, ko je pred 

mnogimi stoletji postala človek. 

13 Sam sem zdaj prišel, da vam razložim razlog te ljubezni, saj je niste mogli razumeti. 

14 Tvoja duša trepeta, ko me posluša in mi pravi: "Gospod, zdi se, da sem bil takrat s teboj. Tvoja 

beseda me spominja na vse. Me boš osvobodil te negotovosti, Učitelj?" 

15 Resnično, povem vam: v tistih dneh so bili duhovi in ljudje priče mojega prihoda in mojega 

delovanja na svetu. 

16 Vaša duša je enaka, tudi če je živela v drugem svetu ali v drugem telesu. Danes joče z drugačnimi 

očmi, vendar je njegovo bistvo enako in njegova vprašanja so enaka. Tudi ona me sprašuje, skuša me 

zagledati ali odkriti. Nato ji rečem, naj se ne boji, naj bo vesela in naj se zaveda, da je življenje v 

neskončnosti nenehno spraševanje in da je treba biti ponižen, vztrajen in z veliko močjo vere, da bi 

razumel božanske lekcije. 

17 Pogosto želite najprej razumeti velike in šele nato majhne stvari. Vendar pa najprej spoznajte 

sami sebe. Razmišljajte o sebi, postavljajte si vprašanja in izkusili boste, kako se začnete hraniti z ognjem 

svojega bitja. Bog ga je namreč prižgal z ognjem svojega Svetega Duha. 

18 Nejasno razumete ta navodila, saj veste, da ne morete imeti več znanja kot tisto, ki ustreza 

vašemu razvoju. Toda zagotavljam vam, da bodo tisti, ki me znajo iskati v svojem bitju, v templju svoje 

duše, kmalu prejeli odgovor na vprašanja, za katera že stoletja ne najdejo razlage. 

19 Če se človek upira duhovnemu, je povsem naravno, da njegova majhnost ne more presojati 

neskončnega. Ko vam Učitelj govori o Očetovi veličini, človek ne more dojeti, kaj ta resnica vsebuje. 

20 Povedati vam moram, da vam govorim prav o tistem znanju, ki bi ga morali imeti o Bogu. Kajti da 

bi vse dojeli, da bi v vse prodrli in vse spoznali tako, kot si želite, tega ne morete doseči. 
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21 Samo Bog zares pozna Boga, vam pravi Mojster. 

22 Ljudje, zavedajte se globoke tišine, s katero vesolje v tej uri pozdravlja in časti svojega Gospoda. 

Vse je potopljeno v ljubečo predanost, vzvišeno kontemplacijo, globoko čaščenje. 

23 Razlog za to je, da vsa bitja in vse ustvarjene stvari vedo, da pravkar dajem svojo Besedo, isto 

Besedo, ki je prišla iz ust Jezusa, ki so ga ubogali ljudje in kraljestva narave, ki so se mu umaknile 

neozdravljive bolezni in po katerem so vstali mrtvi. 

24 V tej noči duhovnega praznika za tistega, ki se zna pripraviti in povzdigniti, imate v nevidnem, 

nedotakljivem, prisotnost in obisk tistih bitij, ki jih imenujete angeli. Če bi lahko svojo dušo zares ločili od 

telesa, bi videli polja, mesta, domove in vesolje, osvetljene z nebeškim sijajem neštetih bitij, glasnikov 

svetlobe, miru in ljubezni. 

25 Nebesa se približujejo zemlji in njihova svetloba išče tako tistega, ki si vzame čas za spomin, kot 

tistega, ki je duhovno resnico pozabil. 

26 Veselite se, ljudstvo, veselite se vsaj to noč, saj tega miru še ne morete ohraniti za vedno. 

27 Bodite veseli z naravnim veseljem srca, ki je srčnost in vrnitev k dobroti. Da, bodite veseli z 

radostjo duha, ki je večno razsvetljenje. 

28 To noč imenujete "Sveta noč" v spomin na tisto, v kateri je na svet prišel rabin. 

29 Pod božanskim vplivom teh spominov se ljudje zbližajo, spominjajo se odsotnih, odpuščajo se 

krivice, družine se združujejo, prijatelji se obiskujejo, srca se polnijo z upanjem. Zdi se, da vsi pričakujejo 

nekaj presenetljivega, česar ne morejo zaznati ─ noč, ko ljudje v trdoto svojih src vnesejo malo srčnosti, 

nekateri pa v svoj materializem vnesejo malo duhovnosti. Toda sprašujem vas: ali menite, da je samo ta 

noč vredna, da jo ljudje imenujejo "sveta"? Ali ne bi mogli z malo ljubezni narediti vseh noči in dni 

svojega bivanja "svetih", da bi v vsakem trenutku izkusili, da je življenje sveto? 

30 Rekel si mi: "To je noč, ko se vsako leto spominjamo noči, ko si prišel na naš svet, da bi nam 

prinesel sporočilo ljubezni." Vendar vam odgovarjam, da je ta ura pomenila trenutek, ko se je rodil tisti 

človek, v katerem je "Beseda" postala človek, Moj Duh pa je bil takrat ljudem tako blizu, kot je bil prej in 

kot je danes. 

31 Če pa ne živite vsakdanjega življenja, ki bi bilo popolnoma posvečeno zakonu, resnici in 

medsebojni ljubezni, se vsaj potrudite, da boste na to noč spomina duhovno združeni. 

32 Iščite me vsi, pridite k meni vsi, vendar pridite poslušno in ponižno ter pričakujte vse od 

usmiljenja svojega Gospoda. 

33 Naj nihče ne pride s samovšečnostjo ali nečimrnostjo, kajti povem vam, da ste mi dragi kot 

potrebni in grešniki, a ponižni, ki umivate svoje madeže v kristalnih vodah mojega odpuščanja. 

34 O, če bi le lahko prišli z menoj v duhu in od tu videli vso bedo človeštva! 

35 Če bi močni, bogati in tisti, ki živijo obkroženi z udobjem, želeli biti to noč z menoj, bi jih v duhu 

popeljal v kraje bolečine in revščine, ki jih nočejo videti. 

36 Nato sem jim rekel: "Pustite za trenutek svojo pojedino in skupaj obiščimo kraje, kjer živijo vaši 

bratje, revni. Poglejmo, kako praznujejo to blagoslovljeno noč žalosti za nekatere in praznovanja za 

druge. Bodite mirni, bi jim rekel, prosim vas le za nekaj trenutkov, potem pa se boste lahko vrnili k svoji 

pojedini in zabavi. Potem bi jih peljal od kraja do kraja in jim pokazal staro mater, ki v samoti svojega 

bednega nočnega tabora joka zaradi izgube otrok, ki so bili njeno upanje in ki ji jih je odvzela vojna. 

37 Ta ženska živi le od spominov in molitev. Medtem ko se mnogi opijajo z užitki, ona pije čašo 

trpljenja. Njena duša samo čaka na uro, ko bo zapustila ta svet in vstopila v večnost. Kajti njeno upanje v 

človeštvo je že zdavnaj ugasnilo. 

38 Potem bi jim pokazal otroke, ki se sprehajajo med ljudmi, ki ne spoštujejo življenja svojih bližnjih, 

ki ne ljubijo in ne razumejo pomoči potrebnih. 

39 Te ljudi bi pripravil do tega, da bi slišali tako globoka vprašanja otrok, ki se v svoji človeški 

nevednosti sprašujejo o razlogih za toliko krivic, zlobe, sebičnosti in krutosti. 
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40 Potem sem jih peljal v kraje, kjer je bilo slišati dušeno stokanje in jokanje bolnika, ki je doživljal, 

da se njegovo telo lomi, tako kot se lomi veja, ko jo biča nevihta. So bolni, poraženi, pozabljeni. 

41 Pozneje bi poskrbel, da bi nas skozi vrata kaznilnic spustili, da bi videli na tisoče ljudi, ki so zaradi 

pomanjkanja ljubezni, usmiljenja, svetlobe, pravičnosti in miru padli v temo zapora. 

42 Tako bi jim od kraja do kraja v eni sliki pokazal vso bedo in bolečino, ki so jo povzročili to 

prizadevanje za oblast, pohlep, sovraštvo, materializem in nenasitna lakota po moči vladarjev z njihovo 

lažno močjo ─ tistih, ki mislijo, da so močni, a niso, in ki nikomur ne dovolijo, da bi imel, kar mu pripada 

po pravici. 

43 Vendar jih ne kličem, ker vem, da nočejo slišati mojega glasu, čeprav ga slišijo v svoji vesti. 

44 Vi pa, ljudje, ki me zdaj poslušate in ste spoznali pomanjkanje, osamljenost, mraz in tudi 

siromaštvo ter zato tako zelo sočustvujete z ljudmi, ki od lakote in žeje kličejo po pravičnosti, pridite k 

meni in skupaj bomo v duhu obiskali bolnike, trpeče, vse uboge in pozabljene po svetu. 

45 Pridite, da me boste videli, kako razprostiram svoj plašč in ga združujem z vašim, da bi ljubeče 

pokril vse človeštvo. Pridite, da boste slišali moj duhovni glas, ki govori tistim, ki jokajo: ne jočite več, ne 

bodite žalostni, prebudite vero in upanje, ki sta luč na poti življenja. Resnično, povem vam: če boste 

molili in se ponovno "prebudili" z resnično vero, bodo ti dnevi bolečine za človeštvo krajši. 

46 Da, ljubljeno ljudstvo, od tu, s sedeža, kjer počivate, da bi me poslušali, se lahko vaša duša približa 

mojemu bivališču, da bi bolje videla, razumela in čutila tragedijo ljudi, njihovih bratov. 

47 Ali vidite tiste množice ljudi, ki so polni blaženosti? To so vojaki, ki so si med bitko vzeli kratko 

premirje, da bi mi namenili nekaj minut molitve in spomina. Toda njihovo veselje in blaženost sta 

zavajajoča. Jedo in pijejo, da bi si olajšali trpljenje. V njihovem srcu je velika bolečina. Trpijo, ljudje, zelo 

trpijo, še posebej to noč, ki je zanje muka. Vsak spomin je žulj, vsako ime ali obraz, ki si ga predstavijo, je 

rana. 

48 Medtem ko ste vi kljub težavam mirni, medtem ko lahko vidite svoje starše, otroke in žene, 

morajo oni nositi grenkobo, ker jih ne morejo objeti, in strah ob misli, da jih morda nikoli več ne bodo 

videli. 

49 Veliko, veliko jih trpi, ko uničujejo življenja, pustošijo domove in mesta, sejejo bolečino, žalost in 

solze, nato pa verjamejo, da so izgubili vsako pravico do vrnitve k družini, k miru, v naročje svojih. 

50 Vem, da mnogi med njimi niso krivi, v njihovih srcih ni ne sovraštva ne želje po uničenju. Vem, da 

so žrtve, sužnji in orodja resnično hudobnih ljudi. 

51 Samo jaz jih lahko rešim, samo moja ljubezen jih lahko zaščitno pokrije. V svetu so zapuščeni. 

52 Vi, ljudje, ki si ne morete predstavljati, kaj ta preizkušnja pomeni, a se je moja beseda danes 

dotaknila najobčutljivejših strun njihovega srca, jim pošljite svoje misli, polne usmiljenja in luči. Resnično 

vam povem, da se bodo počutili okrepljeni in opogumljeni, ne da bi vedeli, zakaj, da bodo molili in upali, 

da se bo morilska vojna končno končala in da bodo njihova ušesa namesto hrumečega rjovenja bitke spet 

slišala sladke besede: "Mir na zemlji ljudem dobre volje." 

53 Molite, ljudje, in tako poskrbite, da bo svet pričakal luč novega dne, da se bodo ljudje spomnili 

moje obljube ─ tiste, ki govori o boljših časih, o duhovnosti in blaginji. 

54 Prav tako vam pravim: Obrnimo se na srca 

Otroci in poiščimo tiste, ki jim manjka vsega. Razmislite o njih: spijo, v njihovih sanjah ni očitkov nikomur, 

čeprav je njihova postelja zelo trda. 

55 Danes na mizi ni bilo kruha, vendar so z zaupanjem pričakovali nov dan. Oblečeni so v krpe, 

vendar jih ni sram, ker so nedolžni, in se smejijo, čeprav jim na telesu primanjkuje toplote. So angeli na 

zemlji, saj njihovi nasmehi brez prepira odsevajo čistost nebes. 

56 O nedolžnost! Pokrijte jih s svojim najboljšim plaščem, kajti njihovo je nebeško kraljestvo! 

57 To noč vsi imenujete "Sveta noč" in jaz vsem svojim otrokom pošiljam poplavo blagoslovov. 

58 Vedite, da sem jaz vaš in vi ste moji. Spomnite se, da sem svojo ljubezen do vas dokazal tako, da 

sem živel med vami, preprostimi ljudmi, se rodil v revščini, se trudil med trnjem in umrl v pomanjkanju. 
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59 O meni ne morete reči, da vas ne razumem. Kajti ne le da sem videl vaše trpljenje, ampak sem ga 

tudi sam doživljal. 

60 Govorim vam tudi o starih ─ tistih, ki so že zdavnaj preživeli pomlad življenja in zdaj čutijo mraz 

zime. Ko se starajo, jim primanjkuje moči, energije in zdravja. Delo postane težko, okončine postanejo 

nerodne in od njih se ne zahteva več sodelovanja. 

61 Tako se starejši vidijo izključeni iz boja za življenje drugih, vidijo, da so ostali sami, in njihova 

ponižna srca se morajo pogrezniti v žalost in spoznati stisko, bedo, lakoto, osamljenost. O njih govorim, 

ker tudi oni potrebujejo vašo pomoč in tolažbo. Ljubite jih, ljudje, in imeli boste pravico sedeti za veliko 

mizo duhovnega banketa, kjer vam bom rekel: Blagor vam, ki ste po Mojstru znali razumeti vse, ki trpijo. 

62 Tako začnite v sebi razvijati sočutje. Potem bom uporabil tvoje roke, da bom prek njih prenašal 

svoje blagoslove, in nikoli več se mi ne boš upiral, da bi uporabil tvoje roke, da bi jih dal svojemu bratu, 

tako da ko mi boš rekel: "Gospod, vse, kar je moje, je tvoje", boš to rekel iz svojega srca. 

63 Če ste se v življenju ukvarjali z dejavno dobrodelnostjo, jo še naprej izvajajte. Če pa ne, začnite pri 

prvi pomoči potrebni osebi, ki potrka na vaša vrata, pa naj bo to bolna duša ali telo, zapuščeno srce, 

vdova, starec ali otrok. 

64 Ne pozabite, da resnično potrebni predstavljajo Jezusa, da prihaja v vsakem od njih, da bi vam 

rekel: "Žejen sem", žejen, da bi ljubili drug drugega. 

65 Ali je mogoče, da se srca ljudi ne bodo pretresla ob podobah velike bolečine in bede, ki jih ponuja 

ta človeška vrsta? Da, da, to je mogoče. Vidim, da tisti, ki ne trpijo nobenih težav, s pogledom božajo 

zaklade, ki jih imajo, z večjo nežnostjo kot ljudje, Božji otroci. 

66 Preljubi ljudje, v teh kratkih trenutkih ste me spremljali, da bi obiskali uboge. Bodite 

blagoslovljeni za to. Ne mislite, da sem pozabil na bogate in vplivne. Čeprav se zdi, da me ne potrebujejo, 

jaz najbolje poznam njihovo bedo, njihovo trpljenje in tudi njihove nesreče. Danes pa mislijo, da imajo 

vse. Zakaj me torej prosijo za pomoč, saj sem po njihovem mnenju Kristus bolnikov, izobčencev in 

trpečih? Ne vedo, da je Moja naloga, da jih rešim lažnega sijaja in jim podarim pravo in večno blaženost. 

67 Ali veš, kdo je poleg tebe še z vso vnemo poslušal mojo besedo in čutil, kako njen duh trepeta od 

ljubezni? To je Marija, ljubljeno ljudstvo, materinski duh, ki živi v Stvarnikovem naročju in katere 

notranjost bo vedno združena z Jezusovim spominom. 

68 Njena pot skozi svet je bila kratka, čeprav je bila daljša od moje, ker je prišla prej in odšla pozneje. 

Njene kratke in ljubeče besede so bile kot nebeški božan. 

69 Začutite jo v duhu, ljubite jo in se k njej duhovno obrnite. Vedite, da bo vedno, ko boste opravljali 

dela usmiljenja, ona z vami in bo držala svoj plašč priprošnje in materinske ljubezni nad trpečim in 

krvavečim svetom, in v vsakem vašem žalovanju ali žalosti boste lahko slišali glas, ki vam bo toplo 

odgovoril: Ne bojte se, tukaj sem, verjemite. 

70 Ljudje, bili ste z menoj, moj dih je vstopil v vaše srce to blagoslovljeno noč in vam dal pozabiti na 

vse težave. 

71 Molite, da bi vas luč vašega Odrešenika vodila skozi to razburkano morje, ki ga danes prečkate. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 203 
1 Dobrodošli, ki želite razširiti svoje znanje in odkriti najvišjo raven svojega bitja. 

2 Srečni in blagoslovljeni bodo tisti, ki želijo jasno videti. Toda resnično vam pravim, da tega ne 

morete doseči, dokler se ne potrudite odstraniti obliža, ki vam zakriva oči. 

3 Človek je dvojno kriv: ne le zato, ker si ne prizadeva, da bi mu padel obliž, ki mu preprečuje 

spoznavanje najvišjih naukov, ampak tudi zato, ker se ni osvobodil okov materije, ki ga je zapeljala ─ v 

nasprotju z užitki duše ─ k telesnim užitkom. Zato se je podredil vladavini strasti in dovolil, da je njegova 

duša podobna hromemu človeku, ki ne naredi ničesar, da bi ozdravel. 

4 Na vseh področjih vidim večino ljudi nestabilnih, povsod srečujem le šibke osebe. Kaj je razlog za 

to? Na to, da nimate dovolj poguma in volje, da bi se rešili iz umazanije, v kateri ste obtičali, da bi 

premagali inercijo, ki kuje okove, ki vas vežejo na materijo, in to je izvor vseh vrlin, vseh napak. 

5 Toda človek ne želi uporabljati moči, s katero je bil obdarjen, to je volje. 

6 Za voljo, ki naj bi bila neomejen zakonodajalec, ki naj bi postala vrhovni vodja in bi se ob podpori 

razuma borila ─ moč proti moči, nadvlada proti nadvladi: na eni strani strasti in želje, na drugi razum in 

volja, dokler slednji ne zmagajo v boju in lahko rečete, da ste osvobojeni. 

Potem boste lahko postali veliki preroki, veliki razsvetljenci, "supermani". Potem boste lahko živeli z 

divjimi živalmi in se igrali s plazilci. Resnično, povem vam, da se bojite teh svojih malih bratov zaradi 

prestopkov, ki vas pestijo, in to je tudi razlog, zakaj vas napadajo. 

Če pa si vzamete čas in opazujete ljudi, boste ugotovili, da so ljudje bolj divji od tigrov in imajo več 

strupa kot kobra. 

7 Ne mislite, da so antični preroki lahko delali čudeže, ker so bili za to vnaprej določeni. Ne, ker so 

se borili, dokler niso zmagali in postali pravi služabniki templja. Resnično, povem vam: Tisti, ki si najbolj 

prizadeva doseči resnico, je podvržen prestopkom in strastem. 

Toda vi imate svetlobo, ki vas razsvetljuje, ki je božanska moč, nesmrtna in čista narava, neuničljivo 

bistvo, ki oživlja vse in človeka popelje v najvišjo blaženost. To neuničljivo bistvo je čisti element, ki ga ima 

vsak človek. Toda človek se je zastrupil z zemeljskimi užitki, zato je to neuničljivo snov, to nesmrtno 

bistvo, prekrila smrtna obleka in se prostovoljno žrtvovala. 

Toda z močjo, ki jo ima, bo smrtnemu človeku postopoma povrnila dostojanstvo, zato si bo želel 

radosti nesmrtnega sadeža in se za vedno odpovedal prizadevanju za pokvarjene užitke, ki jih podarja 

slab sadež. 

8 Toda kaj potrebujete za vse to? ─ znanje o tem, kako uporabiti svojo moč in energijo za delo 

pravih delavcev templja, da boste zmagali in odstranili prevezo, ki vam zakriva oči, da boste jasno videli in 

ne boste naredili napačnega koraka ali tavali v temi. 

9 Govoril sem vam o tem, čemur pravite skrivnosti. Vendar morate temeljito preučiti mojo besedo, 

da bi spoznali vso svetlobo. 

10 Želim, da razumete to veliko resnico, da niti Bog niti narava nimata skrivnosti za človeka. Zaradi 

šibkega razumevanja božjih naukov človek ni sposoben slediti resničnemu zakonu. Zato se sprehaja od tu 

do tam, z ene strani na drugo, ne da bi kar koli razumel, ne da bi kar koli čutil, ne da bi razumel, da je Bog 

v človekovem duhu in se vedno razodeva v njegovo korist. 

11 Pravi zakon pomeni popolnost. Kajti čemu bi rekli, da izpovedujete eno ali drugo vero? Kakšen 

smisel ima govoriti, da verjamete v Boga, če vaša dela in misli govorijo ravno nasprotno? Prišel bo dan, ko 

vam bom dal svoje nebeško kraljestvo, da boste videli, da sem jaz v Očetu, vi v meni in jaz v vas. Ta 

zaveza se bo imenovala zaveza miru. Potem boste izpolnili Zakon. Priznali ga boste kot edinega Gospoda, 

ne boste dajali prednosti enemu pred drugim, saj boste vsi ljubili drug drugega kot eno, kot eno bitje. 

Toda če želite, če se, moji ljubljeni, potrudite, če želite biti pravi služabniki templja, lahko sklenemo to 

zavezo miru še danes. 

Ne mislite, da morate za sklenitev te zaveze zapustiti ta planet. Ne. Potrebujete voljo. Miza je 

pogrnjena in vabim vas, da se usedete. Pridite in zasedite svoja mesta, pustite mi, da vas vodim in vam 
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služim. Vzemite z menoj kruh resnice, razsvetljujte se z baklo ljubezni, spustite obliž, ki vam zakriva oči, 

zlomite okove strasti, razsvetljujte se z najvišjo svetlobo kot Božji otroci, ki ste. 

Vabim vas, pojdite z menoj, pridružite se mi v hvalnici: "Slava Bogu na višavah in zaveza miru naj se 

zdaj vzpostavi na zemlji. Aleluja, aleluja Gospodu." Sprejmi mojo blagodejno roso, moje zadovoljstvo. 

Izročite mi svoje stiske, izročite mi svoje stiske in se jih ne spominjajte več. Pojte z menoj: "Aleluja, aleluja 

Gospodu." ─ Ne bodi preveč glasen, moj ljubljeni, kajti jaz sem s teboj. 

12 Če bi bili v harmoniji z nebeškim koncertom, ne bi imeli niti najmanjše želje, da bi še enkrat 

pojedli zastrupljeno sadje. Vedno bi pustili, da v vas zasije nesmrtno bitje. Ali želite k mizi, moji ljubljeni 

otroci? Določeno je in jaz sem vaš strežnik, vodim vas. Pridi, ker te pričakujem. 

13 Ne bodite kot farizeji, ki se v templju in sinagogah kažejo z bledimi obrazi, da bi ljudje rekli, da so 

se postili, potem pa pustijo, da njihova hudobija in impulzivnost streljata po vajetih. Ne, moji ljubljeni, vi 

morate biti enaki v dvorani, na ulicah in v svojih domovih, vedno glasnejši od bistre vode, da bi tisti, ki 

želijo napadati Jezusov nauk, to videli in rekli, da je moj nauk resnično dober, ker ste živo ogledalo 

kreposti v svojem javnem in zasebnem življenju, ker povsod puščate ljubezen, resnico in dobroto. 

14 V tem trenutku se približujem, da bi razmišljal o svojem ljudstvu in zapisal svojo besedo v njegova 

srca. Zapuščam vam spomin na svoje oznanilo po teh glasnikih. Če razmislite, boste spoznali, da nisem 

molčal niti za trenutek, da sem jaz, Beseda, vedno govoril z vami. Moj glas, ki ga pošiljam ljudem na 

različne načine, bodisi v njihove misli, duhove ali srca, je spodbuda, okrepitev, upanje, navdih in včasih 

tudi sodba. 

15 Prav tako vam pravim: V vseh časih so me ljudje duhovno iskali ─ nekateri z večjo gorečnostjo kot 

drugi. 

16 Na zemlji namreč ne boste našli vsega. Obstaja znanje in razodetje, ki ga hranim zase, da me 

boste našli, ko ga boste iskali. Nikoli vam nisem odrekel svoje ljubezni, svojega usmiljenja, ki je šlo tako 

daleč, da sem vam dal celo to, za kar veste, da ni dobro za vas, da bi se, ko ste prosili zanj, sami prepričali 

o svoji zmotnosti. 

17 Ta čas duhovnih manifestacij in božanske besede je bil praznik, pogostitev, na katero ste bili 

povabljeni, da se nasitite z njeno hrano. Tisti, ki so prišli "goli", so našli spodobna oblačila, da so se pokrili. 

18 Po dolgih potovanjih in naporih ste lahko vstopili v senco mogočnega drevesa, kjer ste si povrnili 

moč in se naučili premagati šepet skušnjav, ki vas na vsakem koraku vabijo, da zapustite pravo pot. Tako 

se postopoma učite biti dobri učenci. 

19 Po tem, ko sem vam dal svoja navodila, sem ugotovil, da ste navdušeni ─ pripravljeni, da se še 

naprej posvečate tej zadevi. Razumeli ste svojo odgovornost, svojo dolžnost, da to delo objavite v čistosti 

in iskrenosti, ki sta mu lastni. Zdaj se zavedate, da boste z vnemo, ubogljivostjo in ljubeznijo s poti ljudi 

odstranili veliko bodičev in trnja. Iz različnih krajev na zemlji ste sledili temu klicu, da postanete vojaki in 

učenci. 

20 Danes ste mi prišli pokazat svojo zvestobo, mi sledit in mi ponudit sadove svojega dela, ki jih 

poznam samo jaz. Samo jaz vem, kdo si bil, kdo si in kdo boš jutri. Prišli ste lačni dobrih del, žejni ljubezni 

in biti ljubljeni, Oče pa vas je sprejel, potešil vašo lakoto in vas naredil za svoje služabnike. 

21 Ko si spoznal in začutil mojo božansko ljubezen, si mi v izčrpni izpovedi zaupal vse, kar je tvoje 

srce zaprlo in skrilo pred svetom. Tvoje obžalovanje zaradi prestopkov, ki si jih storil, je bilo pristno, ker je 

tvojo dušo prej razsvetlila moja luč. 

22 Hočem, da ste opremljeni, da boste spoštovali zavezo ljubezni, ki ste jo s svojimi deli in 

predanostjo sklenili z mojo Božanskostjo, ko me boste spet slišali. Čeprav me zdaj doživljate kot Očeta, 

moram k vam priti tudi kot Sodnik. 

23 Nočem nikogar presenetiti v spanju, ker se bo prepozno zbudil in bo moral točiti solze. 

24 To besedo boste lahko slišali le še tri leta. Neprestano vas uči. Kdaj boste mojstri? Ali boste lahko 

prevzeli moje mesto in še naprej hranili množice? Danes je moja beseda kot budnica, kajti zdaj je za vas 

že nastopil čas vrhunca moje besede. 
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25 Približal sem se vam, da bi se zedinili v duhu, da bi se trdno odločili izpolniti poslanstvo in se med 

seboj objeli kot bratje. 

26 Razumite, da ste vsi enaki, da med vami ni mojstrov ali nadrejenih. Hočem, da ste vsi služabniki 

mojega cilja. 

Vidite, zgodovino moje besede so zapisali tisti, ki sem jih imenoval "zlata peresa", in ne želim, da bi 

prihodnji rodovi prek teh zapisov odkrili delitve med vami. Tudi vi si morate to želeti. Pustite jim svoj 

zgled, zapisan v vaših delih, in oni bodo stopili na pot, kakor ste našli spodbudo v svojih bratih v veri. 

27 Sestopil sem, da vse pobožam, da jih pokrijem s svojim plaščem. Toda to človeštvo je ostalo 

neodzivno in gluho. Govoril sem mu s čudeži, vendar je ostal trdovraten. Dal sem jim občutiti svojo 

pravico, a so pobegnili pred mojo pravico. Govoril sem vam z besedami ljubezni, da bi lahko pričevali, 

vendar niste oznanili vesele novice, niti tisti, ki so spoznali čas, v katerem so se znašli. Vsi imate enake 

lastnosti v duhu. Nekatere pa pripravljam kot glasnike, druge pa pripravljam tako, da jih lahko sprejmejo. 

28 Pojdite ven kot "delavci", vedno podvrženi moji volji. Bodite opremljeni, kajti če ne boste, boste 

prišli praznih rok, čeprav jih je napolnila moja božanskost. 

29 Svoje popolno delo sem zaupal v grešne roke. Vendar to ni razlog, da ga ne bi razkrili. Če ste 

nevredni, vas moja ljubezen naredi vredne in vam da sredstva za medsebojno ljubezen in rešitev. 

30 Ker sem mogočen, hočem, da moja bitja ne bi bila v stiski, zato dajem svoje zaklade in dobrine v 

grešne roke, da se te odprejo in obilno dajejo drugim. 

31 Blagor tistemu, ki je zmogel prenesti vse, kar je prinesel s seboj v svoji duši. Kajti kdor je bil 

neveren, sebičen ali neveden, sploh ni spoznal, kaj je imel v sebi. Bodite ljudje vere, da boste Lazarja 

obudili od mrtvih in slepim vrnili vid. 

32 Če hočeš vedeti, kako velika resnica je v moji besedi, ji slediš, da bi jo preizkusil. Vendar ne boste 

na preizkušnji vi, ampak vi sami. Kajti če ne verjamete v to, kar govorite ali delate, kakšno vero v vas 

lahko imajo drugi? Biti morate kot ogledalo, v katerem se lahko vaši soljudje vidijo in spoznajo, da ste 

moji glasniki. 

33 Izpolnite svojo nalogo, in ko jo boste opravili, se boste znašli pred velikimi zaprtimi vrati, ki jih 

lahko odpre vaša roka, saj ima ključ. Za temi vrati vas pričakujem. S tujim ključem ne boste mogli odpreti 

vrat, prav tako ne boste mogli prestopiti s prve na tretjo stopnico lestve, ne da bi bili prej na drugi. Teh 

sedem korakov namreč označuje pot duhovne popolnosti, ki jo morate prehoditi vsi. 

34 Vsem vam dajem eno srce, da bi vas lahko zapustil kot eno voljo in z enim idealom. 

35 Ta, ki vam je od začetka časov dal zakone in zapovedi, da bi hodili pravično in vzvišeno ter se 

obrnili k šibkim, govori v tem trenutku. Vendar so vaši sadovi skromni in še vedno se niste nahranili z 

vsebino tistega kruha, ki sem vam ga vedno ponujal, ki je ljubezen, dobrota in usmiljenje. Skrivate moja 

razodetja in svoje darove zadržujete zase. Toda človekova duša je uboga in nekega dne vas bo poklicala 

na odgovornost in ne želim, da bi občutili strogost njene sodbe, ko bodo spoznali vašo odgovornost. 

Potrudite se in pomnožil bom vaše seme. 

36 Res je, da na svojih ramenih nosite zelo težak križ, da vas bremenijo očitki, kesanje in obsodba. Če 

pa svoje naloge ne boste opravili, boste svojo odgovornost čutili veliko močneje. 

37 Zdaj bi se morala dobra novica razširiti in število mojih učencev bi moralo biti veliko večje. Kje so 

bolniki, ki si jih ozdravil, in grešniki, ki si jih spreobrnil? Naloga, ki vam jo zaupam, ne presega vaših moči 

in sposobnosti. Vaš križ je podoben mojemu, je križ odrekanja, žrtvovanja in ljubezni. Kdor se bo tega lotil 

z resničnim razumevanjem, bo prišel k meni s srcem, prebodenim zaradi nerazumevanja soljudi, a 

pomirjen z menoj in zadovoljen s svojim delom. 

38 Nad cerkvenimi voditelji, ki jih vidite tukaj in so vaši bratje, se dviga Elija, ki razsvetljuje in 

navdihuje vašo dušo. Tudi Marija, vaša Božanska Mati, daruje svoja bitja in jih približuje meni, da bi bilo 

med Očetom in otrokom vedno občestvo. Marija je vaša stalna zagovornica. V njenih očeh ste vsi majhni 

in nežni otroci. Koliko solz prelije, ko njeni ljubljeni otroci grešijo. V resnici ne poznate njene ljubezni in 

predanosti ter niste potolažili njene materinske duše. Zaradi njene priprošnje je bila moja pravica večkrat 
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zadržana. Toda ne mislite, da je v njej volja, ki mi nasprotuje, saj je del mojega božanskega Duha. Marija 

uteleša mojo nežnost in je vzor materinske ljubezni. 

39 Vsakdo, ki se v tem času pripravi z molitvijo in dobro prakso mojega nauka, bo obvarovan pred 

sproščenimi silami narave. Pozivam vas, da molite in da vam vsem dam priložnost, da se rešite. 

Medtem ko naravne prvine čistijo in zmanjšujejo število neposlušnih, morate ostati "budni in delavni" 

ter moliti za sočloveka. 

40 Velikokrat sem vas prosil, da se združite, da bi svetu prinesli en sam nauk. Če se boste namreč 

razdelili, boste imeli velike preizkušnje in vaše zadoščenje bo večje. Čeprav poznate mojo voljo in svoje 

težko poslanstvo, ste se odvrnili od mojih zapovedi. Združite se, ostanite kot en Duh in ena Volja. Ljubite 

drug drugega. 

41 Ste v moji navzočnosti in se sramujete svojega pomanjkanja poslanstva. Prišli ste brez dobrih del 

in ste izgubili oblačilo milosti, s katerim sem vas okrasil. Ne ubogate mojih zapovedi in mi pripisujete 

nepopolnost, ker sem vam svoja navodila dal po človeku. Menite, da človeško bitje ni sposobno prenesti 

božanske besede. Vendar vam trenutno dokazujem, da je moja odločitev pravilna. 

Človek ima mojega duha in me lahko razume. Zato sem ga naredil za nosilca glasu in ga uporabljam, 

da me sporoča svetu. 

42 V svoji duši nosite knjigo, v katero ste zapisali svoja dela v različnih inkarnacijah, ki ste jih imeli na 

Zemlji. V sedanjem času, času sodbe, sem nekatere poslal, da se spokorijo, druge pa, da opravijo težko 

nalogo. Izbral sem vas med velikimi množicami ljudi, da opravite delo očiščenja, prenove in duhovnega 

dviga človeštva. 

43 Svet se bo spraševal, zakaj sem izbral prav vas, neizobražence in grešnike. Pravim vam: Usoda 

vseh bitij je v meni. Trenutno vas obdelujem, da bi iz vas naredil svoje apostole, in z uspešnim zaključkom 

se bo čas očiščevanja končal. 

44 Elija je usposobil vaše zaznavanje, da bi lahko jasno videli začetek šeste stopnje, sproščenega 

šestega pečata, ki je prinesel milost in svetlobo vsaki duši. 

Imeli ste mojo preprosto in razumljivo besedo, ki je razjasnila skrivnosti, odprla poti in prižgala luč v 

vsakem bitju. Mnoge prerokbe ste videli uresničene in ob tako veliki preizkušnji ste se prebudili in se 

pripravljate na izvajanje mojega nauka. 

45 Podeljujem vam milost, da me boste poslušali do leta 1950, ko bodo moji glasniki prenehali 

prenašati mojo besedo. Vse vas prosim za bratstvo in stanovitnost pri njihovih nalogah, da bi lahko 

posredovali brez napak in da bi imel moj nauk v vseh skupnostih enako bistvo. Saj vam govori en sam 

Mojster. Svet pričakuje veselo novico in moja volja je bila, da izberem vas, da jo prinesete. 

46 Voditelji vašega naroda ne vedo, da je v njem verno ljudstvo, ki sem ga izbral, da moli in "bdi" za 

mir in dobro razumevanje med ljudmi. Pripravim jih in jim dovolim, da pridejo med vas, da bi cenili moje 

manifestacije in vašo versko prakso. 

47 Poskrbite, da boste pravilno razlagali moje besede in izpolnjevali moje zapovedi. Ne daj ljudem 

sadov nevednosti ali fanatizma. Popravite svoje pomanjkljivosti, naredite svoje srce občutljivo, potem 

bom zaradi vaše poslušnosti ustavil sile narave, ki uničujejo življenje in mir vaših soljudi in tudi vaš lastni. 

48 Za kratek čas vam še vedno dajem svojo besedo. Bliža se čas, ki sem ga določil, in takrat morate 

biti enotnega mnenja, cerkveni voditelji in 'delavci'. Vzemite me za zgled. Ne pozabite, da je Mojster, da 

bi dokončal svoje delo v drugi dobi, pretrpel križ in ga na svojih ramenih odnesel na Kalvarijo. Bodite 

ponižni in sprejmite svoje poslanstvo. Vaša bolečina me doseže in vaše solze se pomešajo z mojimi ─ 

solze ljubezni in bolečine zaradi človeštva. 

49 Delajte dela ljubezni in usmiljenja, vodite množice z gorečnostjo in pravičnostjo, kot je moja 

Volja je. 

50 Pripravite se, da boste po letu 1950 prinesli moj nauk v srce ljudstva in ljudstvo se bo razkropilo k 

vsem narodom. Dajem vam pogum, kajti po tem času, ko boste poslušali mojo besedo, bo vaša pot 

neravna. Blagoslavljam vas. 
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51 Moj mir je z vami v trenutku, ko me sprejmete. 

52 Pustil vam bom neizbrisen spomin na to manifestacijo in na to besedo, ki sem vam jo dal za dolgo 

časa. 

53 Moja beseda te je okrasila, vendar se nikar ne hvali. Samo jaz vem, kdo ste bili, kdo ste in kdo 

boste. Tisti, ki so prišli z lakoto in žejo v duši, so ob poslušanju moje besede potešili svojo željo in so 

danes moji služabniki. Ti služabniki so učenci, ki sem jim pokazal luč šestega pečata. 

54 Na ta dan ste se zbrali z različnih območij, ker se je povsod slišal moj glas, ki vas je klical, naj se 

zberete. 

55 Ne pridem, da bi vas sodil ali zahteval od vas odgovornost. Vaša vest in intuicija vam bosta 

najbolje povedali, kakšna je vaša odgovornost in vrednost vaših del. 

56 Ne mislite, da me ljubite samo vi. Na vseh poteh sveta so tisti, ki me iščejo, mi sledijo in me 

ljubijo. Vendar želim, da se izobražujete po mojih navodilih in tako služite za zgled tistim, ki me ljubijo 

nepopolno ali nezvesto. Resnično, povem vam, da so po vsem človeštvu razdeljeni darovi preroštva, 

navdiha in (notranje) besede. 

57 Ne spite, saj bodo minila le še tri leta, ko me ne boste več slišali v tej obliki. Kdaj boste učitelji 

tega nauka? 

58 Danes sem vas združil, da bi vas pozval k prebujenju, da bi se združili v razumevanju resnične 

duhovne ljubezni in razumeli, da po moji volji med vami ne bo ne gospodarjev ne podrejenih. Moja 

beseda bo ostala zapisana. Vendar ne pozabite, da ni moja volja, da bi bile vaše pomanjkljivosti zapisane 

v tej knjigi. 

59 Želite, da zgodovina vaših prekrškov ostane slab zgled prihodnjim generacijam? 

60 Moje delo je sveto, božansko, a vendar sem ga dal v grešne roke, kajti ko grešniki čutijo, da jih 

njihov Gospod ljubi, časti in jim odpušča, mi sledijo z največjo ljubeznijo, zvestobo in odrekanjem. 

61 Kje so pravični na tej zemlji? 

62 Vam, učenci, pravim: Izkoristite vso svojo dobro voljo, da bi vas zapustil izpopolnjene po svojih 

naukih. 

63 Ne dvomite vase zaradi svoje nerodnosti, kajti tudi skale lahko pripravim do tega, da spregovorijo. 

64 Na vaših poteh, v vaših življenjih je lestev, ki se začne pri človeku in konča pri Bogu. Hodite po njej 

korak za korakom, dokler ne pridete v naročje samega Očeta, ko bo vaša duša dosegla najvišjo stopnjo 

popolnosti. 

65 Elija je kot svetilnik, ki vam v tem času osvetljuje pot. Krepi vas v preizkušnjah in vam napoveduje 

tiste, ki še pridejo. 

66 Blagor "delavcem", ki v teh trenutkih pod vodstvom svojega duha slišijo mojo besedo. Kajti oni so 

tisti, ki znajo na svoji poti sejati zdravje, mir in veselje. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 204 
1 Sprejemam vas, ljudje. Vrata mojega kraljestva so odprta, da vas sprejmejo in izlijejo mojo 

ljubezen na vas. V tem trenutku vam dajem, kar potrebujete, glede na vero enih in potrebo drugih. 

2 Iščem svetišče vašega srca, dajem vam luč resnice, ki je luč ljubezni, katere mogočna moč giblje 

stvarstvo in ohranja vse v njem v redu, harmoniji in ravnovesju. Zato vas učim ljubiti, da bi spoznali 

skrivnost življenja. Bodite velikodušni, da bo vaša ljubezen kot pesem, ki razveseljuje srce trpečega. 

3 V vaših rokah je, da prepoznate in izpolnite svojo nalogo. Vaša usoda je, da duša zmaga nad vsako 

bedo in grehom, da povzdigne vaše celotno bitje, da vas oplemeniti in naredi vredne. Želim, da svoje telo 

nadzorujete brez nasilja, z modrostjo in hkrati z usmiljenjem. Če bodo ljudje namesto razpravljanja o 

mojih zakonih le-te izpolnjevali v ljubeči poslušnosti, bodo iz tega sveta naredili raj, podoben tistemu, ki 

so ga prvi ljudje uživali v svoji nedolžnosti in poslušnosti, preden so ga oskrunili z nečistimi mislimi in 

dejanji. 

4 Če bi človek živel po volji nebeškega Očeta, bi bil ta svet dolina materialnih koristi in duhovnega 

vzpona. Ne bi se pritoževal nad nevšečnostmi naravnih sil, saj bi živel v sožitju z njimi in z vsemi bitji. To bi 

bil božanski koncert, na katerem bi bil vsak človek nota. Toda človek ne živi v skladu z božjimi zakoni, zato 

je postal ujetnik bolečine, suženj samega sebe. 

Človek za seboj vleče verige, trpi, preliva solze in obupuje, ne da bi se zavedal, da je za vse to odgovoren 

sam. Če bi razumel, da ni solze, ki ne bi bila upravičena, bi kmalu dosegel odrešenje. 

5 Resnično, povem vam, odrešitev od vsega hudega, kar je prizadelo človeštvo, je v rokah človeka. 

Lahko je sam svoj zdravnik. Zato vam pravim, da se bo vaša duša dvignila k meni, če boste hodili po poti, 

ki vam jo narekuje vest. 

6 Čemu si želite to življenje, če ne za dobro vaše duše, ki pripada večnosti? ─ Prišli ste na ta svet 

bolezni, solz in bolečine in nočete vedeti, da bi z malo dobrote spremenili svoje življenje. 

7 Kdor me resnično ljubi, bo modrec, ki najprej objame svet in nato celotno vesolje. Glejte, kako se 

ljubezen vašega Boga kaže v vsem stvarstvu. Modro dejanje, popolna beseda, je ključ do nebeškega 

kraljestva. Ljubezen, ki je srce vesolja, bo povzdignila vaš obstoj, dokler ne boste dosegli občestva vseh 

bitij prek misli. 

8 Ljudje: Leto ima 365 dni, toda koliko del usmiljenja in ljubezni opravite v njem? Zakaj mi pravite, 

da me ljubite, čeprav ne storite ničesar za sočloveka v stiski? Ko ti rečem, da te ljubim, to dokažem z 

resničnimi dejanji. 

Ljudje trdijo, da ljubijo Kristusa, vendar me vsak trenutek prizadenejo, me obsojajo, v sebi uničujejo 

moj spomin in moj zgled ter nočejo slediti mojim načinom delovanja. Ali ne mislite, da vse to pomeni 

trnjevo krono in ponovno križanje? Če duhovno pomagam bolnim, trpečim, ubogim, zaprtim, zakaj me 

niste spremljali? Zakaj tistim, ki vas prosijo, odrekate malo usmiljenja? Spoznajte, zakaj sem vam rekel, da 

ste me ponovno križali. Kajti kdor zanika ljubezen, zanika mene. 

9 Povedal sem vam, da se morate kot Božji otroci obnašati kot On. Zakaj ne pomagate polepšati 

Očetove stvaritve s svojimi umskimi, moralnimi ali duhovnimi stvaritvami? 

10 Pravi Božji služabnik je tisti, ki ljudem daje balzam ljubezni in izvaja usmiljenje, ki ga navdihuje 

iskreno sočutje. 

11 Moja bolečina zaradi tebe traja že dolgo in je posledica tvojega pomanjkanja razumevanja in 

ljubezni. 

12 V tem tretjem času se vračam, da z ljubeznijo ponovim ta stavek: "Ljubite se med seboj." 

13 Ljudje, pripravite se na sprejem mojega zdravilnega balzama. Vsak, ki je pripravljen sprejeti, bo 

ozdravljen, vsak, ki je slaboten, bo okrepljen. Osredotočite se na svoje srce, dvignite svojo dušo k meni in 

upajte. Dal vam bom več, kot ste si mislili. Sprejmite v tišini, kajti v tišini vam dajem. Jaz sem sonce 

vašega upanja, ljubljene ovce. Ko vam jaz dajem, tudi vi dajajte. Ne bodite ozkogledni. Ko darujete, ne 

razmišljajte o tem, kaj jemljete svojim otrokom. Če je to, kar dajete, za vas težko, je bolje, da tega ne 

storite. 
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14 Ne obsojajte življenj svojih soljudi, saj si s tem ne boste umazali le ustnic, ampak tudi srce. Vendar 

morate biti pripravljeni obsoditi vsako svoje dejanje in prisluhniti ukazom vesti. 

15 Živite čistejše življenje in ko se boste približali harmoniji z vsemi Božjimi otroki, boste začeli čutiti 

mir, po katerem tako zelo hrepenite. 

16 V resnici vam Učitelj pravi: Od te jutranje pobožnosti je primerjava s tremi časi postala resničnost 

in simbolično predstavlja tri leta, v katerih vam bom še vedno dajal svojo besedo. Zato bo moje učenje 

zdaj, ko je moja svetloba razkrila vaše razumevanje in prodrla v vašo dušo, bolj poglobljeno. 

17 Niste več ljudje prve dobe, ki v svojem primitivnem stanju niso imeli popolnega znanja o 

duhovnem zakonu, ki bi jih vodil. Očetovi poslani preroki so morali pričati o obstoju Boga. Vsi so govorili o 

enem in istem božanskem bitju in tako se je v človeštvu začela oblikovati vera v živega in resničnega 

Boga. Abraham s svojo ljubeznijo do Gospoda, Jakob s svojo stanovitnostjo v preizkušnjah in Mojzes s 

svojimi navdihi in Zakonom so potrdili in povečali človekovo poznavanje Boga. 

18 Ti ljudje so bili pionirji ene dobe, tako kot morate biti vi pionirji druge dobe, dobe duhovnosti. 

19 V tem letu 1948, ki predstavlja prvo dobo, boste v moji Besedi spoznali veliko naukov, ki se 

nanašajo na ta čas. Spoznali boste pomen zgodovine Izraela, ki ni bil edino rešeno ljudstvo v prvi dobi in 

duhovno odrešeno v drugi dobi. Verne ljudi lahko najdete v srcu vseh ras. Izrael lahko odkrijete tudi v 

vseh verskih skupnostih, saj je bilo to ljudstvo izbrano kot orodje za zgled in nauk vsemu človeštvu. Zato 

vam pravim, da morajo zgodovino Izraela, ki mu duhovno pripadate, poznati vsi, saj so v njej velika 

razodetja, ki sem jih dal prvim. 

20 Presenečeni boste, če boste v tistih časih našli tako velike duhove, kot je bil Abraham, ki je ljubil 

svojega Gospoda s čisto ljubeznijo bolj kot vse ustvarjeno. Razmislite o življenju in delih tega moža in 

ugotovili boste, da so njegova vera, moč, pokorščina in ljubezen prava korenina izraelskega drevesa. 

21 V tistih časih so živela malikovalska in poganska ljudstva, ki so častila naravne sile kot božanstva, 

ki so jim darovala nečiste kulte. Takrat se je pojavil Abraham in razkril navdih, ki ga je prejel od svojega 

Gospoda, ki je bil luč resnice in pravičnosti. Toda ljudstvo, ki je bilo trdosrčno in brezversko, je patriarha 

postavilo pred preizkušnjo. Izognil se je vsem pastem in preganjanjem ter jih spreobračal k nauku o 

dobrem, dokler jih ni pripravil do tega, da so priznali Abrahamovega Boga kot nevidnega, a živega Boga 

vseh časov. 

22 Poglejte, kako dolgo že obstajajo te duhovne bitke med ljudmi. Zavedajte se, da je za njimi vedno 

sijala luč resnice. 

23 Razumite, da vam s svojo besedo ne otežujem življenja, ampak poenostavljam vaše bogoslužje in 

bogoslužna dejanja. Učim vas, da ni treba zavračati dobrin sveta ali zanemarjati svojih dolžnosti, da bi mi 

bili všeč. Dokler ste v telesu, ste podvrženi človeškim potrebam. Učim pa vas tudi, da sami uporabljate, 

kar prihaja z zemlje, v skladu z zakonom v korist svoje duše. Če boste tako živeli, boste izpolnili moj 

zakon. 

24 Že v prvi dobi sem vam dal duhovnega pastirja, da vas vodi, ki je bil hkrati predhodnik mojega 

prihoda med moje ljudstvo. Teh lekcij niste v celoti razumeli in ste iz nevednosti padli v lažne kulte s 

čaščenjem naravnih sil ali zlatega teleta. 

25 Bog resnice se je vedno razodeval v vašem obstoju, pa naj sem vas zasul z bogastvom, osvetlil 

vašo inteligenco ali vam dal sposobnost vladanja v svetu. 

26 V preteklosti ste bili gospodarji, živeli ste v izobilju, vendar ste dopustili, da vas je sebičnost in 

nečimrnost pripeljala do tega, da ste iz navadnih ljudi naredili hlapce in sužnje. Vendar sem vam odpustil, 

prišel sem kot Oče in obnovil tistega, ki je padel, ter blagoslovil vse. Za vas sem bil vaš služabnik, saj sem 

vam dal vse, za kar ste me prosili. Vendar sem potrpežljivo čakal na uro, ko se boste podali na pot, da 

izpolnite poslanstvo, ki sem vam ga zaupal od začetka časov. 

27 Jaz sem pravica. Vendar vas ne kaznujem. Saj vas nisem poklical na odgovornost, ker ste me 

križali. Zato so vaše težave in trpljenje namenjeni le temu, da vas očistijo. Zaradi vaše neposlušnosti 

Mojemu zakonu je potrebno očiščenje, popravljanje in povrnitev vašega prvotnega stanja duhovne 

čistosti. Toda vi ste na zanesljivi poti napredka in odrešitve duše. 
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Vendar se morate zavedati svojega poslanstva in časa, v katerem živite. Če namreč vprašate svojo 

vest, kaj ste storili za dobro človeštva, če je moj Zakon že znan svetu in če je moje delo napredovalo, vam 

bo odgovorila: ne. 

28 Zdaj, ko vam govorim, se navadite na mojo besedo. Zavedajte se, da sem za iskanje vere izbral 

preprosta in neizobražena srca, da bi se po njihovem posredovanju razodel. Vendar ste dvomili in celo 

verjeli, da je človek tisti, ki vam govori. Zato sem vam dovolil, da raziskujete ljudi, prek katerih se 

manifestiram v njihovem običajnem stanju brez vznesenosti, da bi se lahko prepričali o njihovi nevednosti 

in pomanjkanju izobrazbe. 

Naučil sem vas ponižnosti in usmiljenja, vas pripravil in razdelil med svoje ljudstvo. Toda mnogi od 

tistih, ki so jih že prejeli, so postali samovšečni, se naredili za gospodarje in želijo biti prvi. 

29 Samo jaz sem Prvi, a vas ne ponižujem in ne delam iz vas svojih sužnjev, ampak vam dam v roke 

vse, kar vam manjka. Jaz sem Oče in ne morem biti ravnodušen do vašega trpljenja. Jaz sem Bog in vas ne 

morem zapustiti v temi. Zato se vam razodevam, da me prepoznate in veste, pri kom ste in koga slišite. 

30 Niste dali zgleda enotnosti, zato lahko vidite pomanjkanje bratstva in harmonije med cerkvami in 

sektami, katerih prepiri in nesoglasja hranijo željo po prevladi in ki se pripravljajo na novo "bitko". 

31 Mojega zakona še niste mogli izpolniti. Ta pot je polna svetlobe, vendar ste pogosto hodili v temi. 

Nenehno prejemate ljubezen Učitelja, a še vedno vzbujate sovraštvo. Nenehno prejemate nauke o morali 

in kreposti, a med vami so še vedno slaba dejanja in misli. Zato se tisti, ki so prišli zadnji, posmehujejo, 

ker v mojih učencih vidijo neiskrenost. Tudi znanstveniki, ko so priča mojim manifestacijam, ne verjamejo 

v manifestacijo mojega univerzalnega žarka skozi človeško sposobnost razumevanja. Podati morate velike 

dokaze moči, tako da Lazarja obudite iz groba, slepim povrnete vid in hromim gibljivost, vse dokaze, ki jih 

mora človek videti, da bi verjel v moj prihod med vas v tem času. 

32 Vaše telo je tisto, ki ovira dušo pri opravljanju njene naloge in se upira moji volji. Tvoji duši pa 

sem priskrbel meč, da bi lahko zmagala v boju s strastmi lastnega telesa in si pridobila zasluge, saj telo, ki 

ga duša noče, služi kot zadoščenje ali kot kamen. 

33 Zato sem vam prišel pomagat. Jaz sem vaš Odrešenik in vam ponujam priložnost, da spoznate in 

prebivate v "obljubljeni deželi". 

34 Izkoristite čas, ki sem vam ga namenil. Ne veste, kdaj vas kličem. Osvobodite se materializma, 

izvajajte dejavno dobrodelnost, bodite resnični apostoli in z vašim posredovanjem bom ljudem razodel 

moč božjega usmiljenja. 

35 Čakajo vas velike preizkušnje. Pripravite se! Nočem, da bi jutri rekli, da niste bili naučeni, niti 

nočem, da bi vas videli degenerirane ali v stiski, čeprav imate na voljo ogromno moči. Jaz, ki sem vam dal 

toliko ljubezni in vam omogočil, da ste uživali v hrani in vinu na njegovi pogostitvi, nočem, da pozneje za 

seboj vlečete verige bede in trpljenja. 

36 Če ne boste izpolnili svojega poslanstva, si boste pripravili bolečo prihodnost in namesto da bi bili 

prvi, se boste počutili kot zadnji. Videli boste, da bodo vaši bližnji umrli, da vam bo zmanjkalo 

vsakdanjega kruha. Vojna vam bo odvzela ljubljene osebe in zemljo, ki sem jo izbral, da jo obdarim s svojo 

svetlobo in svojim mirom, boste videli umazano z nedolžno krvjo. Čutili boste tuj jarem, postali boste 

njihovi sužnji in se oddaljili od prave poti. Potem ne boste več slišali mojega glasu. 

37 Jaz, Stvarnik, vas ne prisiljujem in vam ne vsiljujem svojega zakona. Sestopil sem, da bi vas prosil, 

da ga ubogate in ste ponižni. 

38 Mir z vami, ljudje, kadarkoli z dobro voljo poslušate mojo besedo. 

39 Jaz sem božanski vrtnar, ki neguje vrtove vaših src in jih zaliva z nebeško vodo, in kapljico 

božanske ljubezni sem prelil na grenkobo zemlje, ki je tako velika. Pokažem vam pot, ki vodi v Očetovo 

kraljestvo ─ pot, na kateri nikoli ne boste našli konca, ampak boste vedno napredovali in spoznavali novo 

slavo. 

40 Danes te moja beseda drobi in ti daje obliko. Delujem z notranjim človekom, z dušo. Naučite se 

oblikovati in si dati čudovite oblike. Blagoslovil bom vaše delo, tako da boste dokončali uresničevanje 

svojega velikega poslanstva na tem svetu. 
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41 Jaz sem vaš Učitelj, vendar me ne imejte za ločenega od Očeta, kajti jaz sem Oče. Med Sinom in 

Svetim Duhom ni nobene razlike, kajti Sveti Duh je eden, in to sem jaz. V mojih razodetjih vseh časov 

prepoznajte enega Boga, ki se vam je pokazal skozi mnoga in različna učenja ─ kot ena knjiga z mnogimi 

stranmi, z mnogimi lekcijami ljubezni. 

42 S svojimi deli posvečujte moje ime in v sebi boste našli luč, ki vas bo osvobodila teme nevednosti 

in greha. 

43 Ali se strinjate s tem, kakšni ste bili, preden vas je oblikovala moja beseda? Ali se spomnite, da ste 

bili v preteklosti sposobni številnih dejanj, ki jih ne počnete več? Svojega današnjega življenja ne morete 

primerjati s prejšnjim. V preteklosti ste bili osamljeni popotniki, ki ste svojo pot prehodili brez luči, ki bi 

osvetljevala obstoj in v njem zanetila upanje. Danes ste Jezusovi učenci, v izviru njegove ljubezni ste 

potešili žejo in si umili rane. Moja ljubezen izvleče trnje, ki je v tebi, in če ima tvoj križ žeblje, jih bom prav 

tako izvlekel. 

44 Jaz sem luč tega sveta in vseh svetov. Želim, da se oblečete v to svetlobo. Moja beseda je zdravilni 

balzam, zdravite se z njo, ko jo slišite. Zakaj ste bolni, trpite in jokate, če imate v sebi Boga? Preučite se in 

popravite vse, kar je treba popraviti. Očistite vse, kar je treba očistiti. Rekel sem vam: "Očistite posodo od 

znotraj in od zunaj." To pomeni, da je vaše notranje bitje v volji in navdihu z vašim fizičnim ali človeškim 

delom. 

45 Oblikujem vaše notranje življenje ─ tisto, kar skrivate pred ljudmi, kar je nevidno za druge, a česar 

ne morete skriti pred menoj. Svojo zunanjost oblikujte tako, da bo njena vidna stran pravi odsev vaše 

duše. Potem bodo vaša dejanja iskrena in resnična. To je 

Razlog za to je, da ljudje svetu kažejo le en obraz, drugega pa skrivajo. 

46 Ali ste že pregledali svoje rane in jih oskrbeli z balzamom, ki sem vam ga dal? Če dvomite v 

učinkovitost mojega balzama, jih na novo obdelajte. Če pa verjamete, se odpovejte zdravilu in videli 

boste, kako jih moja ljubezen ozdravlja, in ko jih boste iskali, jih ne bo več. 

Drugim bom dovolil, da najdejo svoje zdravje v veri, molitvi, z močjo misli. Prišle bodo množice 

duhovnih bitij, ki bodo združile svojo moč in moč, vas zdravile in ozdravile. 

47 Duhovnik pravi: "Kako lepo je življenje!" Materialistični nepoznavalec pravi: "Kako grenko, kako 

žalostno in kako mračno je življenje!" ─ Človek brez notranje vzvišenosti se spotika ob vse, vse ga boli. 

Notranje vzvišen človek sploh ne opazi težav na poti. Ko se vzvišeni ljudje ukvarjajo z drugimi, hvalijo 

njihove vrline ali opravičujejo njihove napake. Nikoli ne obsojajo in ne obsojajo. Nizko misleči pa 

obsojajo, obrekujejo, objavljajo napake drugih in v tem najdejo užitek. 

48 Tiste, ki obsojajo in se vmešavajo v zadeve svojih soljudi, sprašujem: Ali menite, da je vaše breme 

greha prelahko, ker ga želite povečati z bremenom drugih? Če se ne morete znebiti svojega bremena, 

zakaj ga povečujete z bremenom drugih? Zakaj se raje obremenjujete z umazanijo in se obremenjujete, 

namesto da bi v sočloveku iskali duhovne vrednote, ki bi vas obogatile? 

49 "V hiši mojega Očeta je veliko dvorcev," toda tisti, ki prebivajo v visokih duhovnih območjih, 

pomagajo ljudem, da se znebijo svojih bremen, ali jim pomagajo, da jih nosijo, vendar jih ne obsojajo in 

se ne zgražajo nad njihovo bedo. 

50 Videl sem, da ste en dan bogokletni, druge dni pa ste se kesali. Videl sem, da ste zanikali moje 

oznanilo in nato pričali o njegovi resničnosti. Videl sem, da ste en dan obrekovali, naslednji dan pa branili 

tistega, ki ste ga obrekovali. Dobro je, da popravite svoje napake, vendar bi bilo bolje, če ne bi ponovno 

padli v zlo, da ne bi imeli česa popravljati. 

Tisti dan sem te videl, kako si podaril ljubezen tistemu, ki je ni potreboval, in videl sem te, kako si jo 

odrekel resnično ubogim. Vendar vas ne obtožujem ali obsojam. Razsvetljujem vas z lučjo svojega nauka, 

da ne boste več grešili. Prav tako vam povem, da sem vas včasih videl koristne, plemenite, dobrodelne in 

sočutne, in te zasluge sem vedno spoštoval in vam jih pripisoval. Toda v vašem srcu mora biti že zdaj več 

pšenice kot plevela. 
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51 Ne molite tako, da mehanično premikate ustnice, ne da bi v svojem srcu in duši začutili željo po 

notranjem dvigu. Molite z občutki, ne da bi govorili. Tako kot ste v preteklosti dajali lažne zaobljube in 

nepotrebne prisege, morate zdaj govoriti resnico. 

52 Ne vzemite ničesar, kar vam je tuje. Kdor odvzame, kar je tuje, mora z bolečino in sramom vrniti. 

Nikogar ne izdajam, vendar želim, da vsi upoštevajo del mojih besed, ki se nanaša nanje. 

53 Ne bom vas obtoževal ali klical na odgovornost za to, kar ste storili, ko ste še hodili po svoji poti v 

temi nevednosti, nezrelosti in materializacije. Če pa bi danes ob polnem poznavanju mojega zakona 

vztrajali pri tem, kar je prepovedano, pri tem, kar je nepošteno, bi morali odgovarjati za svoja dejanja 

pred Bogom, ki bi se v vaši vesti izkazal kot neizprosen do vas. 

54 Vsi ste moje seme in Gospodar ga žanje. Ko med dobrim semenom vzklije plevel, z ljubeznijo 

sprejmem tudi njega, da bi ga spremenil v zlato pšenico. Vidim plevel, umazanijo, kriminal, sovražnost, ki 

rastejo v srcih, in vendar vas sprejemam in ljubim. To seme božam in ga čistim, dokler ne zasije kot 

pšenica na soncu. 

55 Ali mislite, da vas moč moje ljubezni ne more odrešiti? Ko te bom očistil, te bom posejal na 

svojem vrtu, kjer boš obrodil nove cvetove in nove sadove. Moje božansko delo vključuje nalogo, da vas 

naredim vredne. 

56 Moja ljubezen vas blagoslavlja, vam odpušča in vas dela vredne, da slišite mojo besedo. 

57 Moja beseda je pot. Od najzgodnejših časov sem vas učil svojega zakona, da bi vaši koraki vedno 

ostali na poti dobrote in pravičnosti. 

58 Ta nauk je enak tistemu, ki sem vam ga dal v preteklosti ─ nauk o ljubezni. 

59 Vaša duhovna duša je otrok popolne Stvarnikove ljubezni. Vaše srce, organ, v katerem so 

korenine čustev, je simbol ljubezni. 

60 Zato darujte ljubezen, saj jo ljudje zelo potrebujejo. V srcih ljudi je lakota, duhovna atrofija, 

hrepenenje po življenju. 

61 Ker ste se množice, ki ste me slišale, okrepile in nahranile s Kruhom življenja, lahko poskrbite za 

hrano duš in utrujenih src. 

62 Kjer najdete napačno prepričanje ali napačno idejo, boste prinesli mojo luč. Toda nikoli ne 

vsiljujte mojega učenja s silo. Nikoli ne delajte razlik med bogatimi in ubogimi, da bi z njimi ravnali 

različno, potem boste na dnu njihovega trpljenja videli brata človeka, ki je padel in stoka. Ko se bo vaše 

srce dotaknilo te bolečine, boste iskali način, kako jo ublažiti. Vaše sočutje bo prekrilo izpostavljeno. 

Tistemu, ki nima miru, boš dal počitek. Bili boste kot zvezda na poti tistega, ki hodi izgubljen v temi. Če 

boste tako izpolnili svojo nalogo, boste vredni, da vas imenujem "mojster". 

63 Moje učenje ne zahteva gradnje zbirališč za zbiranje novih množic. 

Moja volja je, da nekdo gradi univerzalni tempelj, ki se gradi skozi srca. 

64 Sledite zgledu, ki vam ga je v drugi dobi dal Jezus, ki za oznanjevanje svoje besede ni izbral 

dvoran, ampak je za svoje nauke in prilike iskal primeren prostor na hodnikih. 

65 Toda tisti, ki bi uporabljal zbirne prostore, da bi iz nevednosti ali bolečine ljudi delal posel, ne bo 

užival moje svetlobe in se ne bo mogel imenovati spiritualist. 

66 Morali se boste boriti in prostor za vaš boj bo povsod ─ tako doma kot pri fizičnem delu ali na 

cesti. 

67 Tam se boste ob primernem trenutku pripravili in govorili po mojem navdihu, ne da bi tisti, ki vas 

posluša, vedel, kdo mu je govoril po njegovi vesti. 

68 Ne pričakujte, da bodo ljudje iz trenutka v trenutek pozabili svoje običaje. Prav tako ne bodite 

presenečeni, če vas kdo označi za zablode. Tudi moj nauk v drugi dobi se je mnogim zdel napačen, vendar 

so ga pozneje sprejeli kot najvišjo resnico. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 205 
1 Sprejmite bistvo mojega učenja, umiri svojo dušo, umirite svoj um in svoje srce. 

2 Približajte se Mi tako, da se boste počutili vpeti v mir svojega Učitelja. 

3 Tako kot ste prišli vi, boste videli svoje brate in sestre, ki prihajajo iz oddaljenih dežel, saj vsi 

hrepenijo po luči tega sporočila. 

4 Vsem bom dal prve lekcije, ki jih bodo pripravile na poznejše razumevanje naukov za dušo. 

5 Razmislite o besedi, pozorno preglejte vsak stavek in vedno poiščite pomen, bistvo mojega nauka. 

Razumite, da morate vi, ljudje, spoštovati moje zakone, ne pa da se mora moj zakon prilagajati vašim 

idejam in vašemu udobju. 

6 Če bi vam dovolil, da moje učenje uporabljate v svojem življenju po svoji in ne po moji volji ─ 

resnično, povem vam, nikoli ne bi našli poti iz duhovne stagnacije in svoji duši ne bi omogočili razvoja, 

razcveta in popolnosti. 

7 Tam vidite ljudi, ki so postali počasni v svojih religijah, ki ne naredijo več koraka proti svetlobi, ker 

se niso podredili temu, kar zapoveduje božji zakon, ampak so ga poskušali podrediti svoji volji, tako da so 

ga napolnili z miti in herezijami. 

8 Mnogi ljudje tega časa so se morali osvoboditi vsake religije, da bi lahko iskali Me z duhom z in da 

bi lahko razvili vse tiste lastnosti, darove in sposobnosti, ki jih čutijo v najglobljem delu svojega bitja. 

9 Ti so sposobni sprejeti sporočila, ki jim govorijo o večnem življenju. 

10 Moral sem vas odvrniti od različnih poti, po katerih ste hodili, da bi vas pripeljal na to pot, kjer 

sijejo moja razodetja in odmevajo moja sporočila. Želim, da bi bili med tistimi, ki na življenje gledajo z 

višje duhovne višine. 

11 Kaj je telo brez duše? ─ Zveza celic brez duše. Duša je življenje telesa, vendar tako eno kot drugo 

izhaja iz Boga. 

12 Ste kdaj pomislili, da je On v vas, ker vse prihaja od Boga? Toda zakaj je v tebi in s kakšnim 

namenom? Ali naj ostane tam, ne da bi se razkril? Potem ne bi bil Bog, saj se pojavlja, govori, razsvetljuje, 

se čuti in razodeva povsod. Zato ne mislite, da je Bog v vas, da bi ostal skrit, ne da bi vam dal svoje 

sporočilo. Ne mislite, da je lahko v vas brez idej. Vedite, da se Bog želi v celoti razodeti po vas. 

13 Bi mi znali odgovoriti, če bi vas vprašal, zakaj je Bog v vas? Zakaj, čeprav je On vse, je v tistem, 

čemur pravite duša, v tistem delu vašega bitja? Zakaj želi, da ste voljno orodje njegovega razodetja? 

Učenci, še vedno mi ne morete odgovoriti, ker vas nihče ni vodil k notranjemu premišljevanju. Zato ne 

veste, na kakšen način razkrivate Očeta in zakaj ga izražate s svojimi deli. Toda če se boste z ljubeznijo 

posvetili študiju in prakticiranju mojega nauka, ne dvomite, da boste kmalu znali odgovoriti na ta in 

druga, še globlja vprašanja. In ko boste dosegli svetlobo tega znanja, boste v resnici vedeli, zakaj in s 

kakšnim namenom Oče prebiva v vsakem od svojih otrok. 

14 Nekateri pravijo, da Bog ne obstaja, drugi pa, čeprav priznavajo, da verjamejo v njegov obstoj, se 

zanj ne zanimajo. Toda ker se ne zavedajo, da ga imajo v sebi, nekateri, tako kot drugi, ne vedo, da brez 

njega ne morejo živeti. 

15 Ko se boste vsi zavedali te resnice in iskreno verjeli, da ste duhovni otroci tega božanskega bistva, 

se boste pogosto spraševali, v kolikšni meri ste Bogu, ki je prisoten v vaši duši, dovolili, da se razkrije skozi 

vas. 

16 Časi bodo minili, prehodili boste dolgo pot in nekega dne se boste ustavili in začudeno razmišljali 

o delih, ki jih je Gospod storil po vašem posredovanju. Takrat se boste spomnili Jezusa, Mojstra, ki je 

uresničil Očetovo voljo. 

17 Kdaj boste razumeli, da Bog, ki vam je dal življenje, želi z njim razkriti sebe? Razmislite, kako je 

včasih že eno samo sporočilo dovolj, da vidite in spoznate veliko več, kot ste dosegli. In to razumevanje 

vam bo omogočilo, da boste delali čudeže. Spoznali se boste in tako boste razumeli, kako uporabiti svojo 

duhovno dediščino. 



U 205 

169 

18 O ljubljeni učenci, naučiti se morate dajati ljubezen, delati dobro in dajati s svojo dušo. Povem 

vam, da bo tisti, ki svetu razkriva moč svoje duše in iz tega vira znanja črpa ter ga ponuja drugim, izpolnil 

Očetovo voljo. 

19 Spoznati morate vse sposobnosti in moči, ki jih imate v sebi, da se vam bo začelo razkrivati bistvo 

vašega bitja. Takrat boste izkusili, kako enostavno je reševati življenjske težave, kako miren in blag je boj 

za vnebovzetje. 

20 Nesreča, bolečine in bolezni bodo izginili z močjo Duha, ki jih bo pregnal z molitvijo. 

21 Pripravite se, da me sprejmete, pogosto imejte trenutke dušne priprave, v katerih ste pripravljeni 

na komunikacijo s svojim Gospodom. 

22 Če bi verjeli, da resnično nosite Boga v svojem bitju, bi vas lahko prizadele bolezni ali 

skušnjave, ki vas spravljajo v slabo voljo? Kako bi vas lahko šibka moč telesa nadzorovala? 

23 Naredil sem vas svobodne in močne, da boste lahko premagali svet in meso. Vodim vas in vas 

približujem popolnemu občestvu z Očetom. 

24 Ne mislite, da že imate popoln pogovor s tistim, kar imate s pomočjo teh misli. Prav tako ne gre za 

preprosto intuicijo, ki včasih razsvetli vaš um. Najbolj vzvišen dialog, najbolj prodoren dialog, ki ga 

dosežete, se nikoli ne bo zgodil prek vašega telesa. 

25 Telo, učenec, je le lupina. V njej pa je "dišeča steklenička", katere parfum ali bistvo je duša. Ali ne 

mislite, da ni prav, da je ta parfum zaprt, čeprav bi z njegovim vonjem lahko odišavili celotno stanovanje? 

"Stanovanje" je lahko danes vaš dom, jutri bo to svet, pozneje pa neskončni prostor. 

26 Ljudje: Odprite svoj notranji tempelj, da boste v njem sprejeli bistvo, ki ga vsebuje ta Beseda. Če 

boste ostali zunaj, če se ne boste trudili, da bi vstopili v svoje svetišče, me pozneje ne boste hoteli slišati 

in boste ostali stran ter na svojih ramenih še naprej nosili breme, ki ste ga nosili, ko ste prišli ─ breme 

stisk, bolezni, razočaranj. 

27 Učite se od tistih, ki se že pripravljajo, da me bodo slišali, tako da najprej vstopijo v notranji 

tempelj, ki je v duši. Okrepijo se in ozdravijo z mojim sporočilom ljubezni. 

28 Manjka vam vera, da bi dvignili obraz, se nasmehnili z upanjem in pogledali prihodnosti v obraz 

brez strahu, brez nezaupanja, kajti v prihodnosti sem jaz. 

29 Kako pogosto ste bolni samo zato, ker tako mislite; na vsakem koraku mislite, da vas preganja 

poguba in da vas čaka bolečina. Potem s svojim razmišljanjem pritegnete temne sile, s katerimi zasenčite 

svoje materialno življenje in svojo duhovno pot vzpona. 

Vendar sem tu z vami, da v vas ponovno vzbudim vero v življenje, resnico, večnost, popoln mir in da 

vas naučim privlačiti svetlobo. 

30 Učenci, Božji načrt je bil, je in bo, da vas naredi popolne. Toda če vam je Bog dal idejo o 

popolnosti za vaše oblikovanje, zakaj bi potem zastrli luč te resnice, ki jo je Oče položil v vaše bitje, tako 

kot v vse, kar je zasnoval? Vedite, da je človek podoben vesolju in vesolje človeku. Vesolje je velik dom 

Gospodovih otrok. Toda v njej je veliko habitatov, skozi katere moraš iti za svojo popolnost, in človekova 

duša je svetišče, v katerem bo bival tvoj Gospod. 

31 Če razumeš mojo besedo, boš kmalu rekel: "Oče, že danes odpri vrata mojega notranjega templja, 

da bo tvoje bistvo, ki je življenje in zdravje, modrost in moč, lahko vstopilo vame." 

32 Pravim vam: Če mi tako govorite, se bo to zgodilo, ker je duša sprejela svojo nalogo. Takrat boš 

videl, kako se razkrivam prek tebe, celo prek tvojega telesa, nepomembne stvari, ki pa ima v svojem 

nastanku veličino. 

33 Danes živite na tem svetu, jutri boste živeli na drugem, onkraj Zemlje, in iz vsakega sveta boste 

uporabili, kar je potrebno za vašo popolnost. 

34 Povsod boste srečali svoje brate in sestre, saj je vesolje polno bitij in vsi so Božji otroci. 

35 Sonca, zvezde, svetovi, kraljestva narave, bitja vseh vrst, atomi, sile, vse, od najvišjega angela do 

neznane plazeče se stvari, vse to so otroci Absolutnega bitja, vse prihaja od Njega. Veste, da ni bogastva, 

ki ne bi imelo lastnika, in lastnik tega univerzalnega bogastva je Bog. 
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36 Zdaj vas sprašujem, učenci: Ali je mogoče, da ste bolni? Ali je mogoče, da ste žalostni, čeprav naj 

bi vas ta nauk naredil svobodne in srečne? 

37 Za razodetje, ki sem vam ga prinesel, je potrebno duhovno razsvetljenje, ki vam ga dam le jaz, 

Mojster duše. 

38 Če ste se vedno počutili bolj kot telo kot duša, vas zdaj učim biti in se počutiti bolj kot duša kot 

telo. To je odrešenje, odrešitev in mir. 

39 Včasih se sprašujete, zakaj v tem času trpite bolj kot ljudje v preteklih časih in zakaj ste morali 

priti, da bi izpolnili duhovno poslanstvo, ki ga prej niste imeli. Jaz pa vam pravim: To poslanstvo duhovne 

hoje po poteh dobrega in svetlobe, da bi dosegli vrh božanske gore, je bilo vedno v vaši duši. Po drugi 

strani pa so se v sedanjem življenju nakopičili stari dolgovi ─ nedokončana dela in nedokončane misije. 

40 Kdor ne more razumeti pomena novega življenja, se bo uprl moji pravičnosti in bo svojo dolžnost 

pokore razumel kot kazen. Po drugi strani pa bo Gospodovo ime blagoslavljal, kdor bo v novem življenju 

prepoznal priložnost, da poplača dolgove in opere madeže. 

41 Še vedno ste majhni otroci in kot majhni otroci morate biti iskreni. Ne sramujte se me v svojih 

molitvah prositi za majhne stvari. Bistveno je, da molite, da vas navdihujem in izobražujem. 

42 Molite, uporabite moje izraze, okrepite in ozdravite z vero in močjo, ki se širi. 

43 Jutri, ko vaša molitev ne bo več namenjena zdravljenju vaših bolezni, ampak osvežitvi v občestvu z 

Očetom, se bo vaša duša sprehajala po področjih, ki so umu neznana. Nekaterim boste prinesli svojo 

svetlobo, drugim sporočila, tretjim pa spodbudo in srečo za dušo. 

44 Bog, ki je v tebi, bo svoja sporočila posredoval prek tvojih ust, če jih bosta tvoja duša in telo znala 

posredovati. 

45 "Kako je mogoče, da Bog govori po človeku?" se morda sprašujete. Jaz pa vam pravim: takrat je 

"Beseda" postala človek, da bi govorila Božjo besedo. "Beseda, ki je izraz modrosti, je postala meso in 

njeno telo je bil človek Jezus. 

46 Zakaj vi, ki ste učenci tistega, v katerem je "Beseda" spregovorila, ne bi razkrili tega z dušo in celo 

s telesom? 

47 Danes ste še vedno učenci in ne razumete vedno mojega pouka. Zdaj pa govorite Bogu s svojim 

srcem, s svojimi mislimi in On vam bo odgovoril v najglobljem delu vašega bitja. Njegovo sporočilo, ki bo 

spregovorilo v vaši duši, bo jasen, moder in ljubeč glas, ki ga boste odkrivali postopoma in se ga boste 

pozneje navadili. 

48 Na začetku je treba razmisliti o sporočilih, ki jih prejmete kot odgovor na svojo molitev, da boste 

resnično prepoznali sporočila, ki jih prejemate od svojega Očeta, in jih ne boste nikoli zamenjali z glasovi, 

idejami, mislimi in celo razodetji svoje blodeče duše. Le v tišini in meditaciji boste lahko prepoznali pot, 

po kateri vas doseže vsako sporočilo. 

49 Kdo bi lahko povedal, v katera duhovna področja prodira njegova duša in do katere višine 

svetlobe se lahko povzpne? ─ Nihče. Zato se tisti, ki ne pozna poti molitve, občestva z Bogom, duhovne 

kontemplacije, pogosto zmoti. Namesto da bi šel k svetlobi, vstopa v temne sfere, od koder prejema 

slabe navdihe in lažna sporočila. 

50 Potrudite se in poskušajte doseči znanje, ki vodi do večne svetlobe duha ─ tja, kjer je vaš izvor in 

vaš cilj. 

51 Tokovi zdravja širijo mojo besedo. Če se pripravite na sprejem, boste postali zdravi. Če boste tako 

lahko dosegli zdravje, boste dokazali, da ste se ozdravili po Duhu. 

52 Prosite, molite, obrnite se k meni. Odobril vam bom tudi nekaj napredka. Vendar si prizadevajte 

pridobiti zasluge. 

53 Naj bo vaše življenje vedno bolj harmonično, če boste z vsemi brati in sestrami ─ prisotnimi in 

odsotnimi, vidnimi in nevidnimi ─ tvorili eno družino. 

54 Takrat boste uživali v notranjem miru, ki ga še niste doživeli in ki izvira iz izpolnjevanja božanske 

zapovedi, naj ljubimo drug drugega. 
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55 Dragi "delavci": vidim vas, kako vestno obdelujete polja, pripravljate zemljo in vanjo vnašate 

seme, ki vam bo jutri obrodilo sadove in tako poplačalo vaš trud. Izberite seme in prekopljite zemljo, kajti 

začenjate leto, ki je prvo od zadnjih treh let, v katerih se bom na ta način razodel med vami. Časa je malo, 

zato boste morali pohiteti s pripravami. Ne želim vas namreč zapustiti kot slabotne otroke, ampak kot 

napredne učence, ki so že blizu temu, da postanejo mojstri. 

56 Po mojem odhodu boste odgovorni za razlago mojega nauka s svojimi besedami in deli. Ljudje 

bodo o mojem nauku sodili po vaših dejanjih in življenju. 

57 Mojega navdiha vam ne bo manjkalo. Z njim boste prepoznali trenutek, ko morate spregovoriti, in 

tudi, kaj morate povedati. Z jasnimi, natančnimi in preprostimi besedami boste oznanjali obstoj onkraj, ki 

sem vam ga razodel, in tako s pravo ljubeznijo ustvarjali duhovno pot za soljudi, svoje besede pa boste 

vedno podkrepili z dejanji in zgledi. 

58 Postopoma se naučite čutiti trpljenje drugih ljudi kot svoje lastno. Razlog za to je, da se vaša duša, 

ko se nasiti z mojim naukom, dvigne, premaga razdalje in prodre v skrivnosti onstranstva, kjer odkrije, da 

je izvor vseh bitij en sam: Oče, v katerem ste vsi bratje in sestre. 

59 Toda ne le tvoja duša je v mojem delu prejemala spodbude za svoj napredek. Razvile so se tudi 

vaše intelektualne sposobnosti, saj ste začutili, da je duhovni navdih v vas vedno močnejši, in ugotovili 

ste, da je razumevanje vsega, česar prej niste jasno prepoznali, vedno večje in da so skrivnosti vedno bolj 

jasne. 

60 Če vam ne uspe v celoti prodreti v svet duha, da bi razumeli in začutili vse, kar vsebuje, je to zato, 

ker ste še vedno podvrženi pritisku materije in vplivu sveta. 

Veliko stvari sem vam razkril, a resnično vam pravim, da človek niti na tej zemlji ne bo nikoli razumel, 

kakšen je svet, ki ga čaka, na kakšen način tam živi duša, kakšno blaženost doživlja pred Božanstvom in 

kako se očiščuje tisti, ki je poln nepopolnosti. 

61 Če bi človeški razum lahko razumel blaženost čiste duše v onstranstvu, bi ta blaženost imela meje, 

kakršne ima človek. Zato vam pravim, da tega od tu ne morete razumeti, lahko pa o tem ugibate. 

62 Prav tako si ne morete predstavljati intenzivnosti bolečine, ki jo doživlja duša, ko jo vest pripelje 

pred mojo Božanskost. Zato vam ves čas govorim: Pripravite se in dvignite svojo dušo, saj se ji bodo 

razkrili nauki, ki jih mora poznati. Zavedajte se, da mora med dušo in razumom obstajati resnično 

ujemanje, tako da lahko že tukaj dobite slutnjo te resnice. 

63 Dovolil sem, da se vaša inteligenca poveča in v neskončnosti išče svetlobo, ki jo potrebuje. Podelil 

sem vam svobodno voljo, da lahko sami izberete svojo pot. Toda jaz sem postavil svoje zapovedi nad vašo 

voljo. V tem zakonu boste lahko prepoznali pravo pot, v njem boste našli znanje za očiščenje svojih del. 

Če ne želite hoditi po tej poti, se lahko od nje odvrnete. Vendar se ne boste mogli več slepiti, vaša vest 

vam bo nenehno govorila. 

Tudi takrat, ko boste prišli pred mene ─ že brez zemeljskega telesa ─, vas bo ta notranji sodnik vesti 

sodil in vam povedal, po kateri poti očiščevanja morate iti. Ta luč pravičnosti je del Boga samega, ki je v 

vas in vas uči ljubiti dobro in zavračati zlo. 

64 V teh letih priprav se boste posvetili študiju mojega nauka. Mnoga srca potrebujejo tvojo besedo. 

Utrujenost od tolikšne pokvarjenosti, lakota po duhovnem življenju. 

65 Učenci tega dela bodo ustvarjali duhovno hrano, popravljali napačne predstave, ki jih je človeštvo 

do zdaj gojilo, delili dobro novico o tem času, v katerem živite, oznanjali napredek svetovnih nazorov in 

življenja, ki ga bo prinesel ta čas, služili ljudem brez razlikovanja po razredih, sektah, verah ali rasah ter 

zadovoljili vse duhovne in telesne potrebe. Ti učenci bodo kot svetilnik, ki razsvetljuje čoln brodolomca, 

bodo zvezda, ki rešuje tistega, ki zmedeno tavajo v noči. 

66 Ne bodo gradili kamnitih cerkva in ne bodo postavljali oltarjev, da bi bila znana njihova dela. 

Zgradili bodo veliko duhovno katedralo, katere kamni so srca ljudi, ki jih združuje moč ljubezni. 

67 Pozorno prisluhnite mojim naukom v zadnjih treh letih. Kajti učenci, ki se bodo naučili teh naukov, 

bodo po letu 1950 učitelji. V času, ko želim, da se združite in resnično povzdignete k meni, vas bom 
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razsvetlil z lučjo svojega navdiha, da boste lahko opravili velika in temeljna dela. Toda pripravite se na to, 

kajti ko bo prišel čas, ki sem ga določil, ne bom več uporabljal glasnika. 

68 Moja luč bo sijala v vsakem od mojih otrok, ki se pripravljajo na čas neposrednega pogovora z 

Mojstrom. 

Vendar ne bo v tistih, ki prodajajo moje delo in postanejo prekupčevalci. Pripravite se, da boste, ko se 

bo moja beseda leta 1950 končala, razumeli postopek za napredovanje na poti. Kajti ─ dobro poslušajte!: 

Vsi, ki se niso dovolj pripravili, bodo padli v zmedo. 

69 Razumite, ljubljeno ljudstvo, kako morate ljudem prinašati mojo besedo po moji volji. Da vam ne 

bi spodletelo, ne poskušajte iz trenutka v trenutek spreminjati navad, ki jih ima človeštvo že stoletja. 

Dajte mu moj nauk in razumel bo odklone, v katerih je živel. Moč prepričanja, ki jo ima moj nauk, bo 

razsvetlila njeno dojemanje in spoznala bo resnico. Potem bo tisto, kar se je nekoč zdelo napačno, v 

njenih očeh zasijalo z neskončno svetlobo. 

70 Otroci moji, bil sem z vami in se dotaknil vašega srca, da bi mi v njem pripravili prostor, kjer bi 

lahko prebival za vedno. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 206 
1 Moje sočutje do vas izvira iz moje ljubezni in se nenehno izliva na vsa bitja. Moja ljubezen vas 

vedno blagoslavlja in vam odpušča ter vam pomaga, da se dvignete na svoji poti razvoja, da bi se mi lahko 

počutili blizu in da bi bili vredni priznanja, da ste moji otroci. 

2 Dal sem vam svoj zakon, da bi se ravnali po njem. To je pot, ki sem vam jo začrtal od začetka 

časov, to je temelj, na katerem boste gradili svoja dela. Ta zakon vam bo pokazal načela, ki so potrebna 

za vas, saj vsebuje moje modre zapovedi. 

3 Beseda, s katero vas danes poučujem, je nadaljevanje navodil, ki sem vam jih dajal od prvih časov 

in ki se ne ustavijo, saj nimajo ne začetka ne konca. In ko se bo vaša duša razvijala, boste vedno bolj 

razumeli moje modre lekcije in mojo željo, da vas izpopolnim. 

4 Navdihujem vas z najvišjo vrsto duhovnosti, da me boste lahko ljubili na najbolj dostojanstven 

način in da boste dovzetni za moje manifestacije ter si jih pravilno razlagali. 

5 Ko boste preučevali mojo besedo in razumeli njen pomen, se boste počutili okrepljeni in 

popolnoma zadovoljni. Potem boste ljubeče govorili vsemu človeštvu, ki ne ve ničesar o mojem prihodu v 

tem času, in občutek sočutja bo napolnil celotno vaše bitje. Obrnili se boste na svoje soljudi, da bi jim 

razkrili, kar sem vam govoril, in jim dali vse bogastvo, ki sem vam ga zapustil, kot da je v vaših rokah sveto 

premoženje. 

6 Človeštvo potrebuje svetlobo, da lahko naredi korak naprej. V vseh bitjih, ki temeljijo na veri, je 

lakota, želja po življenju, spoznavanju resnice in tudi po tem, da bi vedeli, kam gre pot. Poučeval jih bom 

po tistih, ki so se pripravili in ki v svojem težkem poslanstvu znajo ljubeče popraviti vse napake, ki jih 

bodo odkrili pri svojem bogoslužju. To misijo boste začeli tako, da si me boste poskušali vzeti za zgled. Pri 

prizadevanjih za lajšanje bolečine ne delajte razlik med bogatimi in revnimi. Nikomur ne vsiljujte svoje 

vere in ga ne silite, da sprejme vaše znanje. Ne delite se zaradi mojega ponovnega prihoda in ne bojujte 

se s tistimi, ki imajo pretekle zaveze, če ne poznajo ali nočejo sprejeti mojih zadnjih naukov. 

7 Prinesi luč v temo, prinesi mir v srca in ugasni nestrpnost tistih, ki me čakajo. Priskočite na pomoč 

sočloveku, jaz pa bom skrbel za vaše družine in vaše imetje. 

8 Če boste tako ravnali, boste v dušah ljudi zgradili tempelj, ki bo trajal in v katerem se bo 

opravljalo bogoslužje, ki sem ga vedno pričakoval od ljudi, mojih zelo ljubljenih otrok. 

9 Prepričajte se, da so vaša dela iskrena. Vedno govorite resnico, bodite moji učenci. S temi 

besedami govorim ljudem prihodnjih časov, vsem tistim, ki mi želijo slediti in me imeti za zgled. 

10 Ko mine leto 1950, ne prosite za določen kraj za molitev ali preučevanje moje besede. Izberite 

dom, prostor na prostem ali kraj, kjer si služite kruh. Vzemite za zgled mojih dvanajst učencev, ki so znali 

najti tempelj, kamor koli so prišli, ker so ga imeli v sebi, v svoji duši, in vse veliko in vzvišeno v njihovih 

dejanjih je temeljilo na njihovi vzvišenosti in občestvu z menoj. 

11 Dokler bo na zemlji trpljenje, dokler bo obstajala beda, Marijina priprošnja ne bo prenehala niti za 

trenutek in njen duh bo razsvetljeval življenja vseh njenih bitij. 

12 Ponudil si mi bivališče svojega srca, od koder si me poklical, in takoj sem pohitel na srečanje. 

13 Na moji poti ste izkusili mir, ki ga na zemlji še niste našli. V želji po sladkosti za svoje brbončice ste 

prehodili veliko poti, dokler niste našli med moje Besede. 

14 Od otroštva, med odraščanjem in v zrelih letih ste neutrudno iskali pravo pot, ker ste zašli s poti in 

so vas ovirali oblaki megle. Toda pred vami se je pojavila luč mojega Duha in ta dan je bil dan vašega 

vstajenja, ki je enako pomemben kot dan vašega rojstva. 

15 Ne pozabite dneva, ko ste prvič slišali mojo besedo, saj ste se takrat vrnili v življenje svetlobe. 

16 Prišli ste v stiski in raziskovali mojo besedo, nekateri ponižno, drugi ponosno, vse pa je pritegnila 

moč moje navzočnosti. Moral si priti k meni. Čakalo vas je toliko stvari! Toda medtem ko so nekateri 

prezirali moje božanje, mi obrnili hrbet in ubrali negotovo pot, so drugi ostali z menoj, da bi uživali v 

mojih besedah in se posvetili služenju mojemu delu. 
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17 Jaz sem v vseh svojih otrocih, tudi v srcu morilca. Od nikogar se ne odmaknem in sem najbližje 

tistemu, ki se ima za najbolj nevrednega. 

18 Tisti, ki so prišli, naj molijo za tiste, ki so padli. Toda ne bodite njihovi sodniki, saj bodo tudi oni 

dosegli svetlobo. 

19 Ne pričakujte, da se bodo ljudje prenovili sami, ne da bi jim bili za zgled. Ne želim, da postanete 

paraziti. 

20 Z darom Besede, ki sem vam jo dal, boste ustavili nebrzdano gibanje ljudi. Zaupal vam bom ljudi 

kot nežne rastline, ki jih je treba zalivati in negovati. Kajti ljudje bodo prihajali k meni z vseh poti in celo iz 

zaporov bodo prihajali, da bi postali moji učenci. Če pa danes ne boste izpolnili svoje naloge, bo morala 

vaša duša spet priti, da bi obudila k življenju "mrtvega", ki ste ga pustili zapuščenega na poti ─ spet boste 

morali priti, da bi ozdravili bolnega, za katerega niste skrbeli, morali si boste prizadevati za kruh in ga 

ponuditi lačnemu, za katerega niste skrbeli. Toda zakaj bi iskali tako bolečo spravo, če jo lahko zdaj 

uresničite s svojo dolžnostjo? 

21 Človeška znanost je odlična, toda duša znanstvenika je zaspala in dopušča, da ljudje umirajo. Zato 

sem vam v roke položil zdravilni balzam, da bi vi, ki ste postali zdravniki ljudi, dajali zgled pomoči in 

ljubezni. 

22 Po svetu bodo izbruhnile epidemije in velik del človeštva bo umrl. To bodo neznane in redke 

bolezni, proti katerim bo znanost nemočna. 

23 Ves svet bo osvobojen plevela. Moja sodba bo odpravila sebičnost, sovraštvo in nenasitno željo 

po moči. Pojavili se bodo veliki naravni pojavi. 

24 Narodi bodo uničeni in celotne regije bodo izginile. To bo alarm za vaša srca. 

25 Pot je pripravljena. Sem vaš vodnik, sem neločljiv na vaši življenjski poti. 

26 Blagoslovljeno ljudstvo Izraela: bodite dobrodošli pred svojim Gospodom ─ tistim Gospodom, ki 

se je na tem kraju krotko in ponižno naselil pri vas. Toda to ni materialni kraj, kjer se kažem. Bivališče je v 

tvojem srcu, nevidno, to je tisto, ki mi ga ponudiš v trenutku svojega duhovnega vzpona. 

27 Vem, da vam manjka moja beseda. Kaj bi bilo z vami brez nje, moje ljudstvo? Vem, da me 

potrebujete, in neutrudno prihajam, da bi vas okrepil. Moja beseda vam svetuje in vas dviga ─ ta čista in 

svetla beseda, ki je ne boste našli v nobeni knjigi, ki so jo napisale človeške roke. 

28 Znanstveniki, ki so me slišali, pred vami ne priznavajo, da ta beseda ni primerljiva z nobeno drugo. 

Toda v globini svojega srca se tega zavedajo. 

29 Na tej poti sem vam dal občutiti mir duše, ki ga prej na zemlji niste mogli najti. Prehodili ste 

številne poti. Poskusili ste že veliko vrst medu, od cveta do cveta, kot nevedni kolibri, a nobena ni bila 

slajša za vaše brbončice. Toda ta beseda, ki je postala med na tvojih ustnicah, je izbrisala vse okuse, ki si 

jih okusil prej. 

30 Nenehno ste iskali pravo pot in našli različne poti. Borili ste se proti temi, a vaš hitri tek je postal 

počasen in utrujen. 

31 Toda luč mojega Božanskega Duha je sijala za vas in ta nepozabni dan za vašega duha in dušo je 

zabeležen v Knjigi spominov na onstranstvo, v kateri boste morali s svojimi duhovnimi očmi prebrati vse, 

kar ste počeli na zemlji, in vse, kar ste slišali od Mojstra. Ta dan je bil za vašo dušo dan vstajenja v 

življenje milosti. 

32 Nekateri ste prišli sem kot uspešni ljudje, drugi kot potrebni pomoči. Tako za nekatere kot za 

druge je bil čas določen. Morali ste priti k Očetu, ki vas je ljubeče pričakal, vas sprejel in obudil v duhovno 

življenje. 

33 Moje besede vas napolnjujejo z veseljem in čutite, da vam telesna snov, ki vas obdaja, preprečuje, 

da bi se popolnoma predali mojemu blagoslovljenemu delu. Vendar se podrejate, ker veste, da se učenci 

ne smejo vmešavati v moje visoke nasvete, da mora biti učenec predan in poslušen, da boste skozi to telo 

materije spoznali tako pot svetlobe kot tudi poti laži in teme. 
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V senci mogočnega drevesa boste uživali sadove blaginje in odstranili jabolko razdora. Osvežili se 

boste v senci zelene palme in opazovali, da njenih listov ne uničujejo gosenice in da na njej ne gradijo 

svojih gnezd ptice roparice. 

34 Pustil sem vas na vaših poteh, da boste spoznali okus vseh vrst medu in na koncu izbrali tistega z 

najboljšim okusom za vaše brbončice. Dal sem vam spoznati obe skrajnosti, da boste pod vodstvom diha 

mojega božanskega atoma znali razlikovati in se vedno nagibati k dobremu. 

35 Mojster vam je povedal: Za vrati, ki jih imate zaprta in jim pravite "smrt", je življenje. Življenje je 

jaz. Smrt je tista, ki te spravlja v skušnjavo, ki ti zaslepi oči in ti ne pusti živeti ob meni. Vendar imate na 

voljo močno orožje, ki vas lahko osvobodi skušnjav: to je molitev. To je orožje, ki vam daje občutek, da 

ste močni, ki vas približa moji božanskosti in vam omogoča, da skupaj z menoj stopate po poti duhovnega 

razvoja. 

36 Jaz, Oče, nisem nikogar zavrnil iz svojega naročja ljubezni in odpuščanja, niti tistih, ki so se pustili 

zapeljati skušnjavi in so padli v brezno. Nikogar nisem obsodil. Niti na zemlji niti v "duhovni dolini" ni 

nezaščitenih bitij. Kdo med vami bi bil lahko izgnan iz mojega naročja, ker je grešnik in ni vreden mojega 

usmiljenja? Živim v srcu prekaljenega grešnika, ki ni mogel sprejeti svetlobe mojega božanskega Duha, 

ker ni poslušal klica, ki je prihajal iz glasu njegove vesti. Ali mislite, da sem se od njega oddaljil zaradi 

verige njegovih prestopkov? Ne, za vraga. Jaz sem Oče vseh bitij in ne zavračam nobenega od svojih 

otrok. Jaz sem Ljubezen in kot ljubeči Oče ne zanemarjam nikogar, svoje ljudstvo. 

37 Na vas je, da molite za blodečega, da prosite, naj luč mojega Duha razsvetli njegovo dušo, da se 

bo prebudil, pretrgal vezi skušnjave in razpršil temo, ki ga je zaslepila. 

38 Toda Izrael je zaspal. Izrael pričakuje, da bodo ljudje dosegli svojo obnovo po lastnih zaslugah. Ni 

zavzel svojega pravega mesta, saj je njegova naloga, da je zgled drugim. 

39 Vam, ljudstvo, pa pravim: Pri kom sem zapustil svoj zakon? V rokah prekaljenih grešnikov? Zakon 

je v vaših rokah. Kdo je torej odgovoren za to, da moje zapovedi še niso izpolnjene? ─ Izrael! Poleg tega 

pa vam pravim: Zakaj ste iz svoje rasti naredili parazitsko rastlino na Zemlji? Zakaj se niste lotili 

izpolnjevanja naročil, ki sem vam jih dal? Zakaj dopuščate, da grešnik neovirano hodi po svoji poti? Zakaj 

ga ne pripeljete bližje k meni z darom besede, ki sem vam ga zaupal, in mu ne spregovorite v mojem 

imenu? Želite, da tema še naprej zasleplja človekovo oko? Ali ne veš, da je treba s tvojim posredovanjem 

odstraniti temo? 

40 Vstani, ljudstvo, vam govori Oče. Pojdite in dvignite padlega. Človeštvu moram dati nove ukaze. 

Velika in nova naročila bom dal vsakemu narodu, vsakemu njegovemu vladarju in vsakemu njegovemu 

prebivalcu. 

41 Zgodili se vam bodo veliki pojavi. Letni časi se bodo spremenili. Zime bodo ostre in ne boste 

vedeli, kdaj bo prišla pomlad. Moški so za to določili čas. Toda kdo bi lahko nasprotoval moji volji? 

Deževje se bo zadržalo in ne bo doseglo vaših polj. Zato se pripravite, ljudje, saj se med vami bliža čas 

kaosa in Izrael mora pomnožiti svoj boj. 

42 Med vami vlada mir. Ohranite ga! Ne izganjajte tega miru iz svojih src. Ta narod sem izbral jaz in 

ni moja volja, da bi se ga dotaknili. Vendar bodite pripravljeni, kajti z vašim duhovnim izpolnjevanjem 

poslanstva bosta ta narod in človeštvo prejela svetlobo. 

43 Tukaj me imaš, Izrael! Slišite le moj glas, ne morete pa me videti. Toda zadovoljni bodite s tem, da 

slišite zvok nebeškega zvona. 

44 Sledim glasu tvojega klica v kotiček tvojega nočnega tabora. Nobeno vaše trpljenje ne more ostati 

neopaženo zame in dal vam bom vse, kar je dobro za telo in dušo. 

45 Ne dajem vam lažnega bogastva, ker bi se uničili. Toda jaz te bom rešil, da te po tem življenju 

dvignem na svojo desnico. 

46 Prosite me za bogastvo za dušo in dal vam ga bom. Ne krasi svojega telesa, medtem ko pustiš, da 

je duša gola. 

47 Moj zakon, ki je bil dan človeku v prvih dveh časih, še ni bil upoštevan. Zato sem spet z vami, da 

vas odkupim. 
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48 Od leta 1866 se moja beseda sliši v tem narodu, kjer se kristalno čista voda razliva iz svojih izvirov 

na tiste, ki so duhovno žejni. Tu se postavljam, da bi zgladil kamnita srca svojih zelo ljubljenih otrok. 

49 O, če bi me le vsi prišli poslušat! Toda nekateri, čeprav so me slišali, raje izberejo luknjaste ceste, 

polne ruševin, kot da bi hodili po poti Gospodove luči. To pa je vaš brat, nehvaležni, neposlušni, ki 

namesto kruha večnega življenja raje uživa grenak kruh zemlje. 

50 Blagor vam, ki ostajate z menoj, ker veste, da sem jaz Kristus, ki pričakuje "črednega sina". 

51 Vaš Oče vas je prišel poučit o svojem nauku ─ duhovnem nauku, ki ne dopušča fanatizma, ki vas 

uči, da v popolnosti izpolnjujete božji in človeški zakon. 

52 Nisem vas učil, da bi morali poškodovati ali ubiti svoje telo, da bi dosegli moje odpuščanje. Edina 

pokora, ki jo sprejemam od tebe, je tista, v kateri se odrečeš temu, kar je škodljivo ali 

slabo odrekel, čeprav pogosto z bolečino v srcu. Kadarkoli ste tako ravnali, je vaše srce začutilo mir 

mojega Duha. 

53 Tako vam govorim, ker ne želim, da bi se vaša duša vlačila po zemeljskem prahu, čeprav je njen 

resnični svet drug. 

54 Ali veste, kaj vas čaka po tem življenju? Kam bo šla vaša duša? Povem vam le: opazujte in molite. 

Naučite se in ukrepajte. Na tem svetu ste popotniki, a kmalu se bo to popotovanje končalo in približali se 

mi boste. 

55 V vseh treh obdobjih sem izbral različne oblike manifestacije človeštvu: V prvi dobi prek Mojzesa, 

da bi vodil vaše korake proti svobodi in svetlobi. V drugi dobi je kot "Beseda" postal človek in pustil svetu 

sled odrešenja. Danes sem prišel na "belem oblaku" kot mavrica miru, da vam povem: Pridite v želji po 

Luči Svetega Duha. Ne želim, da bi čakali na nove čase, saj bodo prihodnji prinesli večjo bolečino in hujše 

preizkušnje. 

56 Tretjo zavezo vam zdaj prepuščam v preučevanje in spremljanje. Leto 1950 se namreč že 

približuje. 

57 Če ne boste uporabljali mojega nauka, boste grenko jokali, ko boste slišali, kako se bo Mojster 

poslovil od vas. Ali to čakate? Ali čakate, da se razširijo epidemije in lakota ter da v vaše domove vstopita 

žalost in bolečina? 

58 Želim vam zapustiti enotne in močne. Ne obsojajte drug drugega, imejte se radi in mir bo 

vsesplošen. 

59 Kdo od vas bo jutri prečkal morja, gore in vstopil v oddaljene dežele? Kdo bo moral zapustiti svojo 

družino, svoje otroke, da bi ponesel mojo besedo narodom? 

60 Pazite in molite, kajti že pred letom 1950 ste sami jedli kruh, ki sem vam ga dal. Zaprli ste roko, da 

bi skrili ostanke hrane, in skrili vodo, ne da bi pomislili na tiste, ki so bili žejni. Toda stvari se bodo 

spremenile in po teh zadnjih treh letih, ko vam bom dal svojo besedo, se boste kot mojstri odpravili 

poučevat novince. 

Očistite se številnih pomanjkljivosti, da boste čisti in zgled cerkvam in sektam. Pripravite se, kajti 

mnogi od tistih, ki me zdaj poslušajo, mi bodo obrnili hrbet. Drugi bodo odšli in ravnali po svoji volji. Med 

vami je tisti, ki me bo izdal, ki me bo izdal in prodal. 

61 Preuči mojo besedo, da jutri ne boš rekel, da je govoril človek in ne tvoj Bog. Toda kdo vam lahko 

govori tako, kot sem vam govoril jaz? Kateri človek lahko tako kot jaz preoblikuje in prenovi ljudstvo? 

62 Kmalu ne boste več slišali tega glasu, vendar se boste spominjali, da sem bil z vami od leta 1866 

do 1950 in da so me mnogi slišali, vendar so nekateri mojo besedo izrinili iz svojih src. Vi, ki ste bili z 

menoj, boste tudi vi z Očetom v večnosti. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 207 
1 Bodite blagoslovljeni, ker ne potrebujete več nobene slikovne upodobitve, ki bi me simbolizirala, 

da bi čutili mojo navzočnost. To je korak, ki ste ga naredili na poti k duhovnosti. 

2 Pred vašimi očmi se razprostira obsežno polje, na katerem lahko preučujete en nauk za drugim, 

ne da bi prišli do konca. Kajti to življenje, ki ga imate kot ljudje, ne bo dovolj, da bi razumeli vse. 

3 Kako se je videz tega, kar vas obdaja, spremenil, odkar ste slišali moj glas! Zavesa, ki je prekrivala 

tvoje oči, se je raztrgala in jih ne moreš več zapreti. Kajti kdo od tistih, ki so zagledali luč, želi biti spet v 

temi? 

4 V svojem srcu ne morete več zadušiti občudovanja, hvaležnosti in ljubezni, ki jo čutite do mene, in 

mi to dokazujete s svojo duhovno molitvijo in dejanji. Pozabili ste že na na pamet naučene molitve, polne 

umetnih in izbranih besed, ki jih vaš um ni razumel, vaše srce pa jih ni čutilo. Takrat niste imeli 

primernega načina, kako govoriti s svojim Bogom. 

5 Danes, ko se srečate s stisko, bedo ali bolečino sočloveka, začutite, da se iz globin vašega bitja 

dviga sočutje, ljubezen, ki je jezik, ki najbolje izraža vašo željo po dobrem za bližnjega. 

6 Dolgo časa ste gradili tempelj, v katerem ste se častili. Občudovali ste sami sebe, saj ste se 

zavedali, da imate moč in oblast, ki jo lahko izvajate nad drugimi. Ljubili ste se, mislili ste, da ste močni in 

vplivni. 

7 Zmanjšal sem to vašo aroganco in vam tako dal občutek ponižnosti, ker ste spoznali svojo 

zemeljsko nepomembnost. Razodel sem vam, da je v vas nekaj, kar določa vašo vrednost in moč, zaradi 

česar ne morete postati nečimrni, in da je to nekaj vaš duh; da je njegova veličina daleč od 

samopomembnosti, ki jo čutite v svojem telesnem bitju. Duh je namreč del Boga in je nad vsem 

materialnim. To je resnična veličina, ki sem jo položil v človeka. Vendar si morate prizadevati, da njena 

luč ne bi ugasnila, da bi se po zaslugi zaslug povzpeli na pot razvoja. 

8 Prej, ko so vaše življenje obvladovale strasti, se je vaš duh počutil priklenjenega in zatiranega. Zdaj 

se učite obvladovati te strasti, kajti v srcu mojih učencev ni prostora za ponos, sebičnost ali sovraštvo. 

Vaš duh zdaj začne voditi dejanja, misli in vse korake vašega življenja, ta podreditev pa je kot 

prostovoljno odpuščanje, ki se mu podredite, da bi se očistili storjenih prestopkov. 

9 Tako bo duh pridobival vedno večjo moč v dobrem. In ko bo tako končala svojo človeško pot skozi 

življenje, bo njena slava tako velika, da bo ob odhodu s tega sveta popolnoma vstopila v svet duha, ne da 

bi imela kakršne koli sledi arogance ali znamenja stisk. 

10 Kdor s to ponižnostjo in vzvišenostjo vstopi na drugi svet, ne bo mogel pozabiti težav, ki jih je 

pustil za seboj na zemlji. Nato se bo vanj vrnil, da bi postal zaščitnik in varuh šibkih, bolnih in izgubljenih. 

11 Razvijajte darove svojega duha s prakticiranjem dobrote in resnično, povem vam: Nesreče, kuge 

in bolezni se bodo umaknile pred tistim, ki ohranja duhovnost in dobro pripravo. To se ne bo zgodilo 

zato, da bi bil na to ponosen. Kajti tega ne bo dosegel s telesno močjo, ampak z duhom, ki ima moč v 

ponižnosti. 

12 Združite se z menoj in poslušajte mojo besedo. 

13 Svet potrebuje odrešenje, potrebuje ljudi dobre volje, ki gredo ven in se zavzemajo za moj nauk. 

14 To je čas, ko človek ne pozna v celoti svojega duhovnega položaja. 

15 Število tistih, ki so se prebudili, ker so slišali mojo besedo, je zelo majhno v primerjavi s tistimi, ki 

ne poznajo moje manifestacije. Nekateri intuitivno čutijo bližino in prisotnost duhovnega. 

16 Ljudje potrebujejo rešilno roko in rešilno besedo. Ta roka in ta glas bosta roka in glas mojih novih 

učencev, ki bodo z velikim trudom prinašali duhovno znanje, ki bo rešilo izgubljene. 

17 Bližajo se časi preizkušnje. Izobraževal sem vas, da boste imeli moč in pogum izkusiti vse, kar sem 

vam napovedal. V tem sporu se bodo ljudje naučili razumeti, da je razlog za vojno med narodi in za boj 

njihovih svetovnih nazorov v tem, da živijo v nerazumevanju in odtujenosti od Kristusovega nauka. Kajti 

če bi se tega držali, bi bil svet zadovoljen. Toda če je namesto ljubezni sebičnost, kako lahko pride do 
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jasnosti uma in duhovnosti v življenjskih delih? Kako lahko v teh okoliščinah duh premaga nasprotovanje 

mesa in razkrije svoje bistvo? 

18 Namesto da bi odpravili bedo, ki jih povsod obdaja, si ljudje danes prizadevajo pridobiti čim večjo 

korist zase. 

Zakaj se ljudje niso razvili navzgor v želji po idealu, ki bi jim dal čistejša čustva in težnje, bolj vredne 

duha? Ker niso hoteli pogledati onkraj tega, kar je prepoznavno njihovim smrtnim očem, torej niso hoteli 

pogledati onkraj svojih stisk, svojih zemeljskih užitkov in svoje materialistične znanosti. 

Čas, ki jim je bil dan na tem svetu, so izkoristili za čim več bogastva in užitkov ─ misleč, da je, ko se telo 

konča, zanje vsega konec. 

Namesto da bi se razvijal navzgor in se imel za Božjega otroka, se človek v svoji nevedni aroganci 

spusti na raven nižjega bitja, in ko mu njegov duh spregovori o Božanstvu in duhovnem življenju, ga 

prevzame strah pred Božjo pravico, zato ta notranji glas raje utiša in "ne zapravlja" misli na ta opozorila. 

Ne razmišlja niti o svojem obstoju niti o svojem duševnem in telesnem stanju. Kako bi lahko bilo 

drugače, kot da je prah in beda, dokler živi in razmišlja na ta način? 

19 Zato vas učim in glejte, tisti, ki me poslušajo, imajo v mislih drugačno predstavo in globoko 

razmišljajo o višjem življenju, ki je življenje duše in ki se lahko že začne porajati v zemeljskem življenju, če 

človek razume, da v človeku obstaja nekaj višjega, kar je moja božanska milost. 

20 Iz tega lahko razberemo, da je zakon ali moč, ki vlada vsemu, Bog, čigar moč in modrost se 

razodevata v naravi, ki je odsev njegove popolnosti. Ko bo človeštvo prepoznalo in priznalo veličino 

svojega Očeta, ko bo razumelo, da za čaščenje ni treba ustvariti njegove podobe, in ko ga bo znalo odkriti 

tudi v navidezno nepomembnih bitjih stvarstva, bo na dobri poti in na poti k prepoznavanju modrosti in 

moči Boga, ki ju vse ustvarjene stvari vsebujejo v sebi. Na ta način se bodo tisti, ki sprejemajo moje 

učenje, vedno bolj duhovno razvijali, saj se bo njihovo dojemanje odprlo za širša obzorja. Pred njihovimi 

očmi se bo zrušil zid, ki jih je zapiral, in zagledali bodo svet, v katerem bodo lahko razumeli in doumeli 

eno učenje za drugim. 

21 Resnično, povem vam: To, kar ste se naučili, še ne zadostuje, da bi razumeli vse, kar je Moja volja. 

Še dolgo boste morali hoditi po tej dolgi poti. Prav tako vam povem, da se od trenutka, ko vam je uspelo 

raztrgati tančico nevednosti, ne morete več vrniti nazaj. Kdor je slišal to nebeško pesem, ne bo več mogel 

zapreti svojega sluha pred mojim navdihom in njegove ustnice ne bodo nehale hvaliti svojega Gospoda. 

22 Danes lahko vsakič izrečete drugačno molitev, ki prihaja iz dna vašega srca. Še pred kratkim ste 

oblikovali umetne besede, ki izvirajo iz uma in knjig. Zdaj vaša molitev nima meja, kajti vsakič, ko se 

notranje dvignete z resnično vero, čutite, da ste vedno bližje bitki. Zato se v svoji bolečini in bolečini 

drugih ter pri zahvaljevanju namesto besed na vaših ustnicah vaši duši približa navdih, ki jo ponese v 

Gospodovo navzočnost. Danes niso vaša usta tista, ki hvalijo Gospodovo slavo, ampak je celotno vaše 

bitje tisto, ki priča o njegovi dobroti. 

23 Spoznajte se, in ko odkrijete svoje napake, jih odpravite. Spodbujajte se z upanjem, da se boste 

vrnili na kraj, kamor mora iti vsaka duša. S to željo se borite proti sebi. Dokažite si, da ste v svoji duhovni 

naravi boljši. Dokažite si, da se lahko premagate, ko vas želijo obvladati strasti in slaba nagnjenja. 

24 Toda dediščina preteklih časov, ko ste živeli za zadovoljstvo telesa in gradili tempelj, da bi se 

častili, ker ste se čutili večne, močne in vplivne, se bo odstranila, ko boste spoznali, kaj pomenijo duhovne 

in materialne vrednote. 

25 Prepričanje o svoji moči in duhovni vrednosti ne sme biti razlog za nečimrnost. Duhovna veličina 

se namreč zelo razlikuje od zemeljske. 

26 Duh je iskra svetlobe, seme ljubezni, kalček življenja. 

27 Spoznajte, kako napačno pot ste ubrali, ko ste v prizadevanjih za veličino dovolili, da vajeti 

prevzamejo le vaše zemeljske ambicije. 

28 Po malem zdaj razumete duhovnost, zato bo vaša duša ob koncu tega življenja, ki vam je bilo 

podarjeno, deležna svetlobe, znanja in milosti. 

29 Ali razumete obdobje, v katerem živite? 
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30 Molite, da bi pomagali predstavnikom narodov, ki se zbirajo, da bi rešili spore med narodi. Ali 

menite, da imajo vsi različno zamisel za vsako rešitev? Ne, ljudje, motijo se ─ notranje, v svoji vesti se 

strinjajo. Zaradi materialnih interesov ne upoštevajo svojih prepričanj. Kako preprosto bi bilo rešiti vse 

spore, če bi vsakdo ravnal po svoji vesti. Potem bi bil na svetu mir. Ljudje, ki vodijo usode narodov, bi 

takrat ─ daleč od razmišljanja o lastni veličini ─ mislili na blaginjo vseh. Toda ničesar od tega ni videti, 

ljudje pa so zaradi nezaupanja nenehno na preži. 

31 Ponovno vam pravim: Če se svet vrne na mojo pot in sledi mojemu nauku, bo rešil svoje težave in 

živel v miru. 

32 Na ta dan se moj univerzalni žarek spušča na vašo dušo, da bi vas nahranil s kruhom večnega 

življenja. Poklical vas je moj glas. 

Med vami vidim tiste, ki so prišli zadnji, ki jih vabim, da se okrepčajo z mojo besedo. Nekateri so 

brezverci, drugi malikujejo, nekateri prihajajo v ovčjo čredo kot nežne ovce, drugi nosijo na obrazu masko 

hinavščine. Dvomijo v mojo navzočnost in se notranje posmehujejo mojemu nauku, ker se jim zdi 

nemogoče, da bi se Stvarnik dal spoznati s človeško sposobnostjo razumevanja. 

33 Če ne bi bil pravi Bog, ki se razodeva, ne bi predložil dokazov, ki vam jih podajam, in ne bi učil poti 

kreposti. Kdor ne verjame, ne verjame, ker ni razmišljal. Njegovo srce se je zaprlo in je v temi. 

34 Glas vam pove: Jaz sem pravi Bog, Oče, Življenje in Luč. Sestopil sem, da bi se razkril v tej obliki, 

da bi odstranil vaše odklone, napake in nizke strasti, ki vam preprečujejo razumeti in dojeti resnico. 

35 Nikogar ne izdam drugim, saj ste na moji pogostitvi. S svojo lučjo, ki je v vašem duhu, govorim 

vaši duši, da se pretrese in prebudi. 

36 Jaz sem isti Kristus, ki ste ga obsodili v drugi dobi. Toda časi so bili zaznamovani po moji volji. 

37 Ko si me takrat vodil na križ, na katerem sem iz ljubezni do tebe sam prelil zadnjo kapljo svoje 

krvi, sem te naredil za nedolžnega, ki ne ve, kaj dela, čeprav si obsodil Mesijo, čeprav si vedel za vzrok. 

Toda prepustil sem vas v skrb dvanajstim možem, ki so po Učitelju širili moj nauk med človeštvom. 

38 Danes med vami odkrivam tiste, ki so nekoč na ves glas kričali: "Križaj ga! On je čarovnik!" In ki je 

tako napačno ocenil koristi, ki sem jih dajal. 

39 Časi so minili in vaše duše so prišle živeti v ta narod po moji volji, da bi na drugačen način slišali 

"božansko besedo", besedo ljubezni in življenja. 

40 Tukaj sem z vami! Dotaknem se tvojega srca, da me lahko zavaruješ. Prihajam v želji po vaši duši, 

ki jo zelo ljubim. Kajti priklenili ste ga na greh in tako zatemnili njegovo luč. 

41 Kadarkoli je vaša inteligenca zasijala, ni bilo to, da bi ljubili svojega bližnjega. Kajti vaša ljubezen je 

v življenju, polnem udobja in materialnega zadovoljstva, popustila. 

42 Pozabljate na večno življenje duše in se imate končno za bogove na tem svetu. Postopoma 

dvomite v moj obstoj in mojo pravičnost, ker vidite, da ne preprečujem prelivanja krvi med ljudmi, ne da 

bi razumeli, da sem kot sodnik neizprosen in da dopuščam zadoščenje in očiščenje prestopkov z bolečino. 

43 Odprite svoje srce! Dvignite svojo dušo! Naj vam pove, da je glas, ki ga slišite, enak tistemu, ki 

vam je vedno govoril o ljubezni, usmiljenju in popolnosti. Tretjič vas je presenetil! Ne želite me videti kot 

človeka, kot ste to počeli v drugi dobi! Spomnite se, da sem vam rekel, da bom prišel "na oblaku". Moj 

Božanski Duh se spušča k tebi, zato pošiljam svoj žarek z lestve popolnosti na nosilca glasu in tako se moj 

glas sliši tudi v umazaniji tega sveta. 

44 Ne samo, da slišite mojo besedo. Jaz, "Beseda", izlijem svojo luč na svet. Če pa vse vprašate, ali so 

slišali glas, ki je prihajal iz onstranstva, vam bodo odgovorili z "ne". Zakaj? 

Ljudje gluhi hodijo po poteh sveta, v objemu greha in fanatizma, ne da bi upoštevali klic, ki jih kliče 

vest. 

45 Od leta 1866 vam dajem svojo Besedo, ki je odrešitev za vaše duše in vam začrtuje pot, po kateri 

boste dosegli popoln mir po vsem svetu. 
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46 Vašim dušam sem zaupal težko nalogo, s katero naj plačajo svoj dolg svojemu Gospodu. Kmalu 

bom iztrgal plevel, ga povezal v snope in jih vrgel v ogenj, dokler ne postanejo pepel. Na koncu bo luč 

zasijala in moj nauk bo priznan po vsem svetu. 

47 Človek bo ustvaril nove nauke in zakone, vendar to ne bo več njegova volja, ampak moja. Takrat 

bodo vladali mir, harmonija in bratstvo. Srca se ne bodo več hranila s sovraštvom, ne bo se dvignila 

morilska roka. Da bi se vse to zgodilo, vas bom najprej očistil. Nekateri med vami boste videli, kako se 

bodo te prerokbe uresničile iz Duhovne doline, in tisti, ki bodo še naprej živeli na zemlji, bodo o njih 

pričevali novim generacijam po letu 1950. 

48 Ljudje: Pot, ki sem vam jo začrtal, da bi me dosegli, je ena sama. Zaznamuje ga svetloba. Na njem 

je življenje in molitev. To je pot duše. Če hodiš po njej, ne boš pogubljen. Če hodite po tej poti, svetu 

oznanjate nauk Duha, pričate o mojih razodetjih in učite svoje soljudi, naj pridejo k meni s popolno 

molitvijo. 

49 Spomnite se, ljudje, primera molitve, ki sem vam ga dal v Oljčnem vrtu, ko sem prosil Očeta za 

odpuščanje za človeštvo. Jezusovo telo se je poklonilo nebeškemu Očetu, ne pa kakšni podobi, in jaz sem 

svoje besede usmeril v nebesa, ki sem jih zapustil človeštvu. 

50 Še enkrat vas obsipavam s svojim usmiljenjem in vas ljubeče objemam. Potepuhi življenja, učenci 

in učenci-otroci: to je dan milosti, ko vas bo božal Učiteljev glas. Ne kažem se kot strog sodnik, ampak kot 

pravičen Oče, in s svojo besedo vas vodim po poti, ki sem jo določil in s katere ste zašli. 

51 Vsi ste borci. Vidim, da nekateri prihajajo v službo potrto. Drugi so dosegli zmago, tretji pa še ne 

pojejo zmagoslavne pesmi. Še vedno ste sredi te bitke in ne poznate njenega izida. Polja, ki jih morate 

posejati in jih še ne poznate, so ogromna. Vendar imate semena v izobilju in ga boste lahko posejali. 

52 Medtem ko so nekateri predani in močni pri opravljanju svoje naloge, druge premaga utrujenost 

in popustijo, čeprav vedo, da obstaja oko, ki vse vidi, uho, ki vse sliši, in roka, ki vse zapiše. Pomislite, da 

dopuščate, da mine dragoceni čas, ki ga preživljate danes, in da se jutri vaše oči ne bodo odprle brez 

svetlobe. Tedaj se bo tvoja duša dvignila žalostna, ker nisi hotel slišati moje besede. Vašo dušo bo 

prevzela neizmerna želja, da bi me slišali kot v tem času. Vendar vas bo dosegel le strog glas, glas vesti, ki 

vas bo prisilil, da se zatresete. 

Zato vam danes pravim: Ne oddaljujte se od moje besede, ne bodite gluhi za moja navodila. Iz tega 

navodila vzemite njegov pomen kot iz svetega pisma, za katerega boste morali odgovarjati pred menoj, 

saj je to zakon. 

53 Slepota ljudi pri razumevanju veličine mojega nauka je posledica njihovega greha in bolečine. 

54 To bistvo, ki vam ga dajem, je življenje za dušo in balzam za vsakega trpečega duha. Je kot rosa na 

nerodovitnih poljih. 

55 Če še niste obrodili dobrih sadov, vprašajte svojo vest za razlog in odgovorila vam bo, da je za 

dobre rezultate treba delati in paziti. Na deželi sejte dobre zglede, sejte krepost, razkrivajte sposobnosti, 

s katerimi sem ustvaril vašo dušo. Očistite ga slabih strasti in ga oblecite z dobrimi deli. Potem boste na 

zemlji moji pravi otroci in utelešenje moje božanskosti. 

56 Vsakemu izmed vas sem naložil odgovornost, da razkrije Moje trinitarično-marijansko duhovno 

delo, o katerem bo človeštvo razpravljalo in ki bo povzročilo revolucijo idej v glavah ter zmedlo vse tiste, 

ki ne morejo razumeti začetka tega dela in še manj njegovega končnega cilja. 

57 Moji sejalci spijo in ne oznanjajo mojega dela, ki je čisto in glasno, ker se zavedajo, da so vanj 

pomešali svoja slaba dela. Le še kratek čas imate, da svet sliši mojo besedo v tem oznanilu. Če boste spali, 

boste jutri imeli v srcu bolečino in grenkobo. Vendar vas ne bo sodil Oče, ampak vaša vest. 

58 Za uživanje te hrane imate le še kratek čas. Kateri bodo z menoj ob koncu leta 1950? Kdo od vas 

bo imel rodovitno pšenico svoje žetve? 

59 Svet spi v svoji globoki letargi in čaka, da pridete vi in ga obudite k življenju. Niste se še odpravili k 

"mrtvim", ker ne zaupate vame. Česa se bojite pri ljudeh? Se bojite njihove pravice ali smrti? Rekel sem 

vam, da vas bom osvobodil smrti. Zapomnite si, da sem vam dal večno življenje. 
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60 Nisem se naveličal govoriti z vami, saj sem "večna Beseda". Moja beseda je dleto, ki obdeluje in 

gladi kamnita srca, iz katerih izvira kristalno čista voda. 

61 V tem času bolečine in tragedije želim, da si me vzamete za zgled. Toda v celoti zaupajte vame, in 

potem bodo vaši soljudje lahko spoznali sijaj duhovnosti. Enako lahko storite z menoj, ne bodite 

negotovi. Breme križa ne presega vaših moči. 

62 Ljudje, kot povračilo za vaše velike preizkušnje imate mojo besedo. Zaradi mojega dela so vas 

sorodniki napačno ocenili in prezirali. Koliko vas je bilo predanih orgijam in užitkom tega sveta in ste s 

tem svojo dušo spravili v degeneracijo, za katero je bila vsaka razvada udarec. Toda kdo vas je na koncu 

speljal s te poti? ─ Vaš mojster. Razumeli ste mojo ljubezen in se mi zanjo zahvaljujete, saj veste, da vam 

govorim kot nagrado za vaša odrekanja. 

63 Verjeli ste, da noben pogled ne more poznati vaše preteklosti. Vendar sem tu in berem knjigo 

vašega življenja, da ne dvomite o mojem obstoju in prisotnosti. 

64 V tem času sem vas postavil na mesto svojih učencev, tako kot sem v drugi dobi okoli sebe zbral 

svoje apostole. 

65 Moja beseda vas vodi po poti, ki jo je pustila moja sled. Že dolgo potujete, a iz vaših ust še vedno 

ni slišati zmagoslavnega klica. Še vedno ste sredi boja in nagrado boste prejeli šele, ko boste prišli do 

konca življenjske poti. Nekatere vidim močne, druge izčrpane. Dal vam bom počitke, da boste v njih 

razmišljali. Zdaj je namreč dragocen čas, ki ga nihče ne sme zapraviti. 

66 Ne prezrite mojih navodil in ne bodite gluhi za moj glas. Prisluhnite tej besedi in iz nje izluščite 

njen pomen. Očistite svoj um in očistite svoje srce, da boste lahko prepoznali njegovo veličino. V njem je 

tisto, kar oživlja vašo dušo. To je rosa, ki jo puščam padati na suha polja, in to je seme, ki ga morate 

prinesti človeštvu. Če nekateri moji otroci po setvi niso mogli obroditi sadov, je bilo to zato, ker seme ni 

bilo čisto. Posejte dobro seme in počakajte na dober sad. 

67 Iz svojega srca izženite strah pred ljudmi, ki vas je vedno oviral pri opravljanju vašega poslanstva. 

Osvobodite svojo dušo vseh madežev, dokler ne bo gola, nato pa jo začnite oblačiti s svetlobo svojih 

dobrih del. Potem se boste notranje počutili vredne, da širite moj Zakon. Razložite moj nauk in pustite 

ljudem, da ga raziskujejo. Ko bodo pronicali v moje delo, ne bodo odkrili začetka in ne bodo videli 

njegovega konca. 

68 Moj nauk je tako čist, da se vam ni treba opravičevati ali sramovati pred ljudmi. Če bi vas bilo 

kljub temu sram, bi bilo to zaradi tega, kar ste mu dodali, ali pa zato, ker vaše življenje ni v skladu s tem, 

kar učite. Pogosto bi radi šli skozi nepoznani, vendar to ne bo mogoče, ker sem vas poslal, da bi z zgledom 

svojih dobrih del delili to veselo novico. 

69 Svet se bo zavedel, da je zanj nepričakovano nastopil nov čas, in obrnil se bo na tiste, ki mu lahko 

o tem kaj povedo. Toda če bi spali ─ s kakšno bolečino bi se zbudili! 

70 Le še "trenutki" so vam na voljo, da slišite to Besedo. Kateri bodo z menoj, ko bo konec? Kateri 

bodo ohranili moj zakon čist, kakor sem vam ga dal? 

71 Zapomnite si, da se boste od takrat naprej pogumno podali na pot izpolnjevanja svojega 

plemenitega poslanstva. Ne bojte se smrti, kajti povem vam, da vam ne bo poslana. Toda skušnjavi, ki jo 

nosite v svojem telesu, morate zadati smrtni udarec, da ne padete. Dober učenec se mora naučiti 

premagati samega sebe, da bi druge naučil premagati njihove slabosti in strasti. 

72 Ali ne prepoznate preprostosti, s katero vam govorim? Resnično, povem vam, to je enako 

tistemu, kar se je pokazalo v drugi dobi, ko sem se omejil, da bi bil podoben človeku, in ga s svojo besedo 

in zgledom povzdignil, da bi postal podoben Bogu. 

73 Bodite moje orodje, vendar nikoli ne ovirajte, da bi dosegel srca. Zakaj dvomite, da lahko storite 

enako? Niste dobro razumeli naukov. Ker ste moji otroci, ste nekaj podobnega podedovali od svojega 

očeta, in vaš oče je dober. 

74 Z duhovnega sveta ste prišli na zemljo, da bi poiskali sledove Božanskega učitelja, ki je onkraj vseh 

udarcev usode. In zdaj, ko se razodevam po vas, zapuščate vse, kar imate, da bi me slišali. Ali mislite, da 
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Jaz ne bom nagradil vaših odrekanj in žrtev? Ne pozabite na končni cilj svoje usode v enem samem 

dnevu, da boste lahko vsak dan naredili korak naprej. 

75 Zapomnite si, da mi ne boste ničesar dali. Vse, kar pridobite, bo vaše. 

76 Zakaj se spuščam in včasih celo v najgloblje brezno, da bi vas rešil? Ker te ljubim. 

77 V tem učenju imate temelj, kratko in zanesljivo pot do vrnitve v domovino. To je nauk o 

poduhovljenju. Ko jo boste razumeli, koliko svetlobe boste imeli v svojih mislih, besedah in delih! Ne 

ponavljajte le z ustnicami, da ste spiritualisti. Ko boste to zares postali, vam tega ne bo treba več 

razglašati. 

78 Razmišljajte o teh naukih, ki jih trenutno podajam vašemu srcu in duši. Jutri jih boste morali 

poiskati tam, da bi jih naučili svoje soljudi. 

Moj mir z vami! 
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