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Predgovor 
Prvi zvezki tega dela Book of True Life vsebujejo nekaj zgodovinskega ozadja in pojasnil v 

predgovoru, zato so nadaljnja pojasnila tukaj odveč. 

Poleg tega sta na koncu tega zvezka dve knjigi, ki predstavljata celotno delo. 

Naslednji odlomki lahko bralcu omogočijo majhen predokus jasne in vzpodbudne moči Božje besede: 

Takoj ko razumete, da ste prišli na ta svet, da bi si pridobili izkušnje in uresničili božanski zakon 

ljubezni in usmiljenja do bližnjega, ste prodrli v harmonijo tega življenja. Po mojih razodetjih že veste, da 

se mora tisti, ki ne spoštuje mojega zakona, vrniti na ta svet, dokler duša ne izpolni naloge, ki ji je bila 

zaupana. (228, 54) 

V vas je materialni del, ki je iz zemlje, in duhovni del, ki je iz neba. Obstaja čas, ko se človek čuti kot 

materija, in čas, ko se čuti kot duhovni človek. Ko boste zapustili to zemeljsko telo in prestopili v duhovno 

stanje, boste razumeli, česar zdaj še niste razumeli. Vaše telo bo ostalo tukaj, ker pripada zemlji. Vaša duša 

pa bo poletela v visoke predele, kjer boste še naprej živeli, da bi se duhovno razvijali. (228, 69) 

Duše so na različnih stopnjah lestve, vendar jih vse enako ljubim in jim dajem sredstva za dosego vrha. 

Prav tako bi morali ljubiti soljudi ne glede na stopnjo razvoja njihove duše navzgor. (223, 72) 

Vse ustvarjeno se mi poklanja, od atoma do zvezde največjih razsežnosti, od najbolj zaostalega človeškega 

bitja do najvišje razvite duše. Vi, ki poznate vse, kar obstaja v vašem svetu, vidite, kako vsako bitje in 

vsako telo opravlja svojo nalogo in izpolnjuje svojo usodo. S tem izpolnjevanjem se mi poklanjajo. To je 

poklon njihovemu sožitju s celoto. Resnično, povem vam: vse ustvarjene stvari se veselijo same sebe, tudi 

skala, ki se vam zdi otrpla ali mrtva zaradi svoje trdote in negibnosti. Božji Duh, ki je v vsem, kar je 

ustvaril, je namreč življenje. (229, 53) 

Kraljestvo Duha je neskončno, toda da bi dosegli vzpon, ki vam bo omogočil, da v njem uživate in 

živite, je treba poznati pot in imeti svetlobo, da bi se vanj povzpeli. Vendar ne mislite, da zaničujem vaše 

zemeljsko življenje: ne, učenci. Zakaj bi ga omalovaževal, saj sem ga pripravil za vas! Razumite, da je 

življenje v materialnem svetu tudi del življenja v duhovnem, neskončnem in večnem kraljestvu. (223, 26) 

Če bi to zemljo iz doline solz spremenili v svet sreče, kjer bi se imeli radi, kjer bi si prizadevali delati 

dobro in živeli po mojem zakonu, vam resnično povem, da bi bilo to življenje v mojih očeh še bolj 

zaslužno in vzvišeno kot življenje, polno trpljenja, nesreč in solz, pa naj bo vaša pripravljenost prenašati 

jih še tako velika. Kdaj boste pripravljeni duhovno življenje združiti s človeškim tako, da ne boste več 

videli meje med enim in drugim? Kdaj boste iz svojega obstoja naredili eno samo življenje in zavrnili 

idejo smrti, da bi vstopili v večnost? Ta luč znanja bo v ljudeh šele takrat, ko bo v svetu zacvetela 

duhovnost. (219, 16) 

Prišel bo čas, ko bo ljubezen odpravila meje tega sveta in ko se bodo svetovi z duhovnostjo zbližali. (213, 

61) 
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Navodila 208 
1 Odmev moje besede vas je prebudil in prišli ste iz oddaljenih dežel, ljudstev in pokrajin na dolgo 

pot, polno dogodkov, in hrepenite po srečanju z Mojstrom. In dosegli ste, za kar ste se trudili in žrtvovali, 

saj ste prišli k meni. Naredili ste prvi korak na poti, ki vas bo pripeljala na vrh gore, kamor sem šel pred 

vami, da bi vas pričakal. 

2 Odprl si svoje srce kot prazno knjigo, da sem vanj lahko zapisal ta nauk. Nekateri so mi ponudili 

svoj razum in tudi vanj sem zapisal svojo besedo v pričakovanju, da bo srce postalo dovzetno. Ta svetloba 

bo prodrla do duhovne duše, kjer bo našla dom, ki ga ne bo nikoli več zapustila. 

3 Moja beseda še nikoli ni bila tako jasna in podrobna kot v tem tretjem obdobju, v katerem sem jo 

naredil bolj človeško razumljivo. Moja beseda vam pomaga razumeti, kar sem vam dal v zadnjih dveh 

stoletjih. Dve zapovedi, ki sem vam ju zapustil na samem začetku, vsebujeta ves moj nauk: "Ljubi Boga z 

vsem svojim srcem in z vso svojo dušo in svojega bližnjega kakor samega sebe." Kasneje vam je Jezus 

rekel: "Ljubite se med seboj", zdaj pa nadaljujem svoje učenje, da bi dokončal svoje delo med vami in 

tako izpolnil svojo obljubo o vrnitvi. 

4 V tem času se nisem pojavil v nobeni cerkvi, ker sem prišel z željo po templju, ki je v vašem srcu. 

Slovesnost liturgij in razkošje verskih obredov ne privlačita mojega duha in ne predstavljata moje Cerkve. 

5 V drugi dobi so verski voditelji in duhovniki pričakovali, da se bo Mesija rodil v Cerkvi. Vendar 

nisem prišel na svet z njimi, ker je bil zame betlehemski hlev čistejši in sem pri pastirjih našel več ljubezni 

in topline v mrzli zimi. Zato so se takratni teologi motili in vladarji so me preganjali od mojega rojstva do 

smrti. 

6 Danes so teologi pred mojo vrnitvijo ponovno v zmedi, saj prerokbe in napovedi o njej niso bile 

pravilno razložene. 

7 Od začetka ste dvomili o mojem prihodu, čeprav sem vam dal dokaze, ki so pričali o meni. Tako 

sem v srcu svojega ljudstva okrepil vero. 

8 V sedanjem času so nastale velike množice učencev, vendar kljub svoji množičnosti ne dosegajo 

vere in moči, ki jo je imelo tistih dvanajst, ki so mi sledili v drugi dobi. Kaj pa boste storili po mojem 

odhodu? Vsi veste, da vam bom še naprej govoril v zadnjih treh letih poučevanja, ki ga boste prejeli s 

pomočjo človeškega uma. Če bi me resnično razumeli, bi bili prepričani, da sem večno z vami in da vam 

večno govorim. Kdo od vas pa se notranje pripravlja, da bi čutil mojo božansko navzočnost in slišal moj 

glas? Kdo bo do leta 1950, ko je določen čas mojega odhoda, dosegel potrebno duhovnost, da bo lahko 

komuniciral z Mojstrom brez nosilca glasu? 

9 Ne bom užaljen, če mi ne boste darovali oltarjev ali cvetja ali če mi ne boste prižigali svetilk. Kajti 

tisto, kar sem vedno iskal v človekovem srcu, je duhovni oltar. 

10 Cvetje je daritev vrtov in travnikov, njihov vonj in dišava prihajata k meni kot daritev ljubezni. 

Zato travnikom in vrtovom ne odvzemajte njihovih darov ljubezni. Ne prižigajte drugih svetilk, razen 

svetilk vere v mojo božanskost. Kajti prižiganje oljnih svetilk vam ne bo koristilo, če bodo vaša srca 

temna. 

11 Popolnega nauka, ki sem vam ga razkril, niste sposobni razumeti, še manj pa izvajati. Njegovo 

ime, trinitarični marijanski duhovni nauk, pove vse: duhovni vzpon, priznavanje Trojice božjih razodetij in 

čaščenje Marije, božanske nežnosti. 

12 Pred začetkom leta 1948 sem vam prek neštetih glasovnih nosilcev dejal: "Pripravite se, ker bom 

preoblikoval vaše duhovne obrede." Ne želim namreč, da bi vas svet sodil kot slabe učence, ki so svojemu 

Učitelju privoščili, da se udeležuje njihovih odvečnih običajev. Zaupal sem vam svoje popolno delo, ki ga 

s svojimi dejanji ne smete zavajevati. Naj vsak, ki mi želi slediti, nosi svoj križ in posreduje resnico z 

vsem svojim bitjem, kolikor zmore in kolikor mu dopuščajo njegove zmožnosti. Niste vedno pripravljeni, 

vendar bi morali biti, kajti takrat, ko to najmanj pričakujete, se lahko pojavi preizkušnja ali oseba v stiski, 

in takrat morate biti takoj pri roki. 

13 Za družinske očete je breme križa težko. Ko so na svet pripeljali nove generacije, so namreč 

spoznali, da to ni dovolj, da bi se njihova naloga štela za opravljeno. Očetov zakon za prve ljudi je bil: 

"Rastite in se množite". In zdaj, ko vidim velik razvoj človeške duše, vam ponovno pravim: "Rastite in se 

množite", vendar ne samo v materialnih stvareh, ampak tudi v duhovnih, v krepostih, v ljubezni. To je 
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zakon od začetka do konca, ki ga morate izpolniti, da boste zadovoljni vstopili v mojo navzočnost in mi 

rekli: "Gospod, tukaj je moja duhovna in človeška izpolnitev, tukaj je moj sad." 

14 Preljubi ljudje, časi vam ne dopuščajo, da bi mirovali. Sile narave, bolečine, vojne, konflikta in 

kaosa vam nenehno sporočajo: "Zbudite se in delajte!" Naj se vaše srce napolni s tem vinom, ki je 

Učiteljeva kri, da bo kot življenje in ljubezen prekipevalo od vaših soljudi. 

15 Zapomnite si, da moja beseda prihaja od Očeta, ki vas išče, ki vas ljubi in popravlja, ki vas pobere, 

ko se spotaknete, in ozdravi, ko ste bolni. Danes nisem prišel, da bi ti dajal navodila, ampak da bi te 

preprosto božal. Vsa vaša dejanja bom razjasnil v luči vaše vesti, vendar nekaterih ne bom izpostavljal 

pred drugimi, da boste v tišini slišali glas notranjega sodnika in se spomnili, da morajo Jezusovi učenci s 

svojimi deli hvaliti ime svojega Učitelja. 

16 O svojem odhodu pogosto govorim tako kot o svojih apostolih iz druge dobe: Jezus je bil obdan s 

svojimi učenci. Skoraj vsi so bili starejši od mojstra. Nekateri so bili srednjih let, drugi pa so bili že v letih. 

Le eden je bil mlajši od Jezusa, in sicer Janez. 

Učitelj je ponovno spregovoril o svojem skorajšnjem odhodu in ob tej napovedi so se ti ljudje vprašali: 

"Zakaj govori o svojem skorajšnjem odhodu, čeprav smo bližje koncu?" Učenci namreč niso mogli 

razumeti, da bi Človek, ki je bil poln življenja, ljubezni in moči, lahko zemeljsko umrl. Niso mogli 

razumeti, da bi On, ki je prišel od Očeta, lahko prenehal živeti. 

Toda Jezus je še naprej govoril o svojem odhodu in se poslovil, tako da so se ta srca navadila na misel 

na ločitev in razumela, da morajo izkoristiti čas in ohraniti to dragoceno seme v svojih srcih. Eden je rekel 

svojemu učitelju: "Gospod, če se te bo kdo poskušal dotakniti, mu bomo to preprečili." Jezus mu je 

odgovoril: "Kar je zapisano, se bo uresničilo in Očetova volja se bo izpolnila. Kajti prej bo minilo nebo in 

zemlja, kot se bo izpolnila njegova beseda." 

17 Učenci so ga obupano in žalostno poslušali ter se skrivaj spraševali: Kaj bi lahko storili, če ga ne bi 

bilo več z njimi? Kako bi se lahko borili sami med ljudmi? Kako bi lahko osvetlili slepega, očistili 

gobavca, obudili mrtvega in spreobrnili grešnika? Mojster je bral njihove misli in jim ob primerni 

priložnosti dejal: "Na mojem mestu boste kot ovce med volkovi. Če pa verjamete vame in ostanete na poti, 

ne boste pogubljeni." 

18 Zgodil se je moj pasijon, moja beseda se je uresničila in moji apostoli so začutili, da sta njihov 

pogum in vera usahnila, ko so videli Jezusa, ki se je v oljčnem vrtu potil s krvjo, kot da bi se bal ljudi ─ 

on, ki je imel moč v svojih rokah. 

Ob kričeči množici so pričakovali, da jo bo Učitelj utišal, saj je sam utišal obsedene. In ko so rablja 

prijele gnusne roke, da bi ga aretirale, so zgroženi učenci vprašali: "Gospod, zakaj si dovolil, da te aretirajo 

kot zločinca, ko pa v tebi ni greha?" Kljub temu so se skrili in zapustili svojega Gospoda. Vendar je 

Kristus še naprej učil kot Bog in kot človek. Kajti želel je biti človek, da bi dal popoln zgled in občutil 

človeško bolečino. V njem so bili vsi strahovi, vsa zapuščenost. V svojem telesu je sprejel vso podlost in 

sramoto. Potem pa je prišla zadnja ura. 

19 Z višine lesenega križa so njegove oči med množico iskale njegove prijatelje, učence, ki so živeli z 

njim, ga ljubili in mu sledili na njegovih poteh. Toda teh ob uri smrti ni bilo, njegove fizične oči jih niso 

videle. Prisoten je bil le najmlajši Janez, ki je stal ob Učiteljevi materi. Učencu je dal svoje zadnje 

sporočilo, Marijo pa je v tistem trenutku pred vsem človeštvom posvetil v univerzalno Mater. 

20 Vse je bilo opravljeno. 

21 Učenci, združeni v žalovanju in žalosti, so iskali tolažbo pri Mariji. Toda Mojster, ki je že postal 

duhovno bitje, je postal viden. Obiskal je Marijo in svete žene, ki so apostolom pričale o tem, v kar so 

dvomili. Toda Jezus, ki jim je hotel dokazati, da še naprej prebiva med njimi, jih je tudi poiskal, da bi se 

jim pokazal. 

22 Apostoli so ob neki priložnosti bivali v neki hiši. Thomasa ni bilo med njimi. Medtem ko so se ti 

možje predajali svojim spominom, je skozi zidove k njim vstopil Mojster in jim rekel: "Moj mir z vami." 

Začudenje učencev je bilo nepopisno, ko so prepoznali ton tega glasu, ki je bil zanje edinstven. 

23 Jezusova podoba je spet izginila, apostoli pa so to novico polni poguma in veselja sporočili 

Tomažu. Vendar se je posmehoval bratom. In medtem ko je zanikal pričevanje, se je Jezus ponovno 

pojavil v sobi z zaprtimi vrati in pozdravil: "Mir s teboj!" Tomaž je najprej prestrašen ob pogledu na 

čudež, nato pa poln kesanja pogledal na Jezusovo postavo, vendar so ga mučili dvomi. Tedaj mu je 
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Mojster rekel: "Pojdi sem, Tomaž, in položi svoje prste v rano na moji strani." Neverni in materialistični 

učenec jih je vstavil in skozi to rano je lahko zagledal obljubljeno deželo. Tedaj je Tomaž padel k nogam 

svojega Učitelja in, prevzet od bolečine in kesanja, izpovedal: "Gospod, Gospod, ti si." "Da, Tomaž, zdaj 

priznavaš, da sem to jaz, ker si videl. Blagor tistim, ki verjamejo, ne da bi videli." 

24 Ljudje: Vse to doživljate zdaj. Vedno znova vam sporočam svoj odhod. Postopoma rahljam vaš 

materializem, da pozneje ne boste neverni, nevedni ali zmedeni. 

25 Na zadnji dan svojega bivanja med vami nočem videti, da si trgate lase, da vaša usta vzklikajo: 

"Zakaj odhajaš, Učitelj?" 

26 V zadnjem trenutku vas želim videti zavite v plašč duhovnosti, vedrine in predanosti, polne 

zaupanja, da v resnici nisem odšel, da sem vam bližje. 

27 Povedal sem vam, da me bodo videle vse oči, tako grešnikov kot ne grešnikov. Nekateri bodo 

duhovno videli Jezusovo podobo, drugi bodo čutili mojo navzočnost v svojem srcu, tretji bodo zaznavali 

mojo svetlobo v svojem umu, četrti pa bodo na svoji poti doživeli čudeže. O sebi bom pričeval v molitvi in 

preizkušnjah. Vendar vam ne bo treba gledati Jezusove človeške podobe, ampak me boste čutili v duši in v 

srcu. Ne bo žalosti, ne bo praznine ali zapuščenosti, ne bo žalosti ali jokanja. 

28 Želim, da se ob mojem odhodu združite, da boste združili vse svoje duhovne moči. Z njimi lahko 

predstavite, kar vam je dal Mojster s svojo besedo. 

29 Če je med vami prava zveza, bodo znamenja v nebesih in na zemlji in narodi bodo to spoznali. 

30 To je bila moja učna beseda, moja beseda ljubezni in poučevanja: neskončno božanje. 

31 Vedno bolj se morate pripravljati, saj se bliža čas, ko vam ne bom več govoril s človeško 

sposobnostjo razuma. Vedno bolj se boste skušali nasičiti z duhovno močjo, ki jo prenaša moja beseda. 

Materializem je na vrhuncu. Do danes je svet živel, ne da bi me čutil ali slišal. Le redki živijo 

poduhovljeno, vidijo mojo luč in napredujejo na svoji poti, toda koliko jih je v temi. Nekateri so v 

pričakovanju mojega prihoda, v njih živi vera, da se bo Kristus vrnil in postal človek. 

32 Učenci, vi, ki ste me slišali: pred očmi imate jasno nalogo, ki jo morate izpolniti: oznanjati ljudem 

veselo novico o mojem prihodu v tem času ter jim razodevati moja razodetja in nauke. Vi ste priče, ki 

veste, da sem prišel k vam na enak način, kot sem bil nazadnje viden v drugi dobi: duhovno. 

33 Toda preden bi lahko komunicirali s svojim Gospodom iz duha v duh, sem se želel sporazumevati 

z razumom preprostih ljudi, ki pa sem jih obdaril, da bi vam ta komunikacija služila kot osnova ali 

priprava za vaš prihodnji razvoj navzgor. 

34 Človeška znanost s svojimi dosežki dokazuje, da se je duša razvijala, in čeprav je njena pot v 

vsakem primeru drugačna, je v vsakem obdobju pustila sled svojega vzpona. Prišel bo dan, ko bo znanost 

sama prispevala k razvoju duše, saj je vse usmerjeno k temu cilju. 

Pravim vam, da je pravi znanstvenik tisti, ki iz ljubezni do bližnjega išče skrivnosti stvarstva, dokler ne 

najde božanske svetlobe. Tisti, ki dela na ta način, se ne bo nikoli ponašal s svojim delom, ampak se bo 

imel le za Stvarnikovo orodje. Zato nikoli ne bo zanikal obstoja Boga. 

35 Prišel bo tudi čas, ko bodo menihi, ki so zaprti v celicah, te zapustili, ker se bodo prepričali o 

nesmiselnosti svojega bega pred svetom in mistike. Borili se bodo med ljudmi, da bi izpolnili namen, za 

katerega so bili ustvarjeni. Z eno besedo, končali bodo duhovno stagnacijo in se podali na pot napredka. 

36 Seme duhovnosti je seme tretjega veka, ki ga sejem med vas. Človeštvu daje skrivnost za 

doseganje boljšega življenja. 

37 Poglejte, kako ljudje zaradi pomanjkanja duhovnosti napačno presojajo in se delijo. Sami ste si 

ustvarili različne poti, ki se oddaljujejo ena od druge. Sami ste priča temu nerazumevanju. 

38 Ponovno vam povem, da vojna med ljudmi še ni končana. Prišla bo vojna ideologij, verovanj in 

religij, filozofij in doktrin, od katerih bo vsaka želela biti edina lastnica resnice za druge. 

39 To človeštvo še ni razumelo moje žrtve drugega obdobja. Čeprav večina trdi, da priznava Kristusa, 

se v meni niso priznali. Zakaj bi me iskali po ovinkastih poteh, ko pa hodim le po poti nežnosti, usmiljenja 

in pravičnosti? 

40 Da bi me dosegli, je treba ljubiti soljudi. 
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41 Danes še vedno potrebujete duhovnike, sodnike in učitelje. Ko pa se bo vaše duhovno in moralno 

stanje izboljšalo, ne boste več potrebovali te podpore in glasov. V vsakem človeku bo sodnik, vodnik, 

učitelj in oltar. 

42 Hočem videti ljudi brez obredov, dekretov in dogem, ki znajo hoditi po pravi poti in živijo moj 

nauk o ljubezni. 

43 V sedanjem času vam dajem to svobodo, saj niste več podvrženi določenim oblikam kulta. To ni 

nova pot, ampak del iste poti, ki sem vam jo začrtal, a je niste poznali. Raziskujte, vživite se v moje 

besede in spoznali boste, da je v njih resnica. 

44 Jaz sem ljubezen in kot ljubezen se vam dajem, ne da bi vam postavljal kakršne koli pogoje. V 

času, ki ga preživljate, potrebujete to spodbudo, to ljubezen, ki je nad vso človeško naklonjenostjo. 

45 Da bi dosegli vzvišenost, ki vam omogoča občestvo z mojo Božanskostjo, vam ni več treba 

spodbujati čutov s harmonijo nekaj glasbenih tonov ali se navduševati nad obredi ali materialnimi 

predmeti. Kajti vaša duša se giblje le po tistem, kar je globoko duhovno. Kadarkoli odprete svoje srce in 

dvignete svojo dušo k meni, doživite občutek miru, ki se spušča iz neskončnosti. 

46 Kako je mogoče, da obstajajo ljudje, ki za svoj duhovni razvoj ne storijo ničesar? Kako lahko 

obstajajo človeška bitja, ki so nižja od podrejenih ali nerazumnih bitij? Bitje brez razuma ne greši, ker se 

omejuje le na upoštevanje svojih zakonov. Po drugi strani pa človek zelo greši, ker v sebi nosi dušo 

svetlobe, duha in dar intuicije. 

47 Med tistimi, ki so poklicani, da delajo za to delo, so tudi taki, ki včasih pozabijo na pot, pozabijo 

na duhovno znamenje, s katerim jih je zaznamoval Gospod, tako da na svoji poti pustijo le sledi miru in 

blagoslova. Kako se lahko spustiš s stopnice, na katero sem te postavil? Zato nenehno prihajam k vam, da 

bi vam govoril, da bi moja beseda kot tanko dletalo zgladila hrapavost vašega srca, da bi razumeli, da 

zveze z Bogom ni mogoče vzpostaviti, če se ne izogibate nečistosti. Šele takrat, ko vam bo uspelo dvigniti 

svoje mišljenje nad vso negativnost in me boste iskali v neskončnem, boste doživeli nenavaden občutek 

blaženosti. S tem boste spoznali, da se bo Očetovo usmiljenje brez oklevanja pokazalo v vaši duši, če me 

boste tako iskali. 

48 Resnično v takšnih trenutkih niste več v materialnem svetu, čeprav je vaše telo še vedno na zemlji. 

Duša se je dvignila navzgor in pri tem pretrgala vse fizične povezave, da bi vstopila v drugo življenje in 

drug prostor. Tam se čuti Očetova ljubezen, tam se čutita mir in blaženost njegovega kraljestva. 

49 Da bi v nepokornih prebudil to hrepenenje, se spreminjam v zvestega spremljevalca, dokler v 

njihovem srcu ne začutim dobrega ─ tistega občutka, zaradi katerega bodo opravljali dela, ki jih bodo 

približala meni. Ko bodo naredili ta korak, bodo videli neizmernost polja, ki se razprostira pred njihovimi 

očmi in jih vabi k delu in boju. Kakšno veselje čutijo v srcu, ko razumejo vse, česar niso videli z očmi in 

slišali z ušesi, ker jim je bilo vse zmedeno in se niso zavedali, da so poklicani izpolniti plemenito in 

občutljivo poslanstvo. 

50 Vsem vam pravim: če boste sposobni postati eno z Mojstrom, boste čutili bedo drugih vedno bolj 

kot svojo in skušali svojim bližnjim storiti to, kar ste videli, da sem Jaz storil vam. Če se vam včasih zdi, 

da ste nevredni ali nerodni, je dovolj, da začutite ljubezen do bližnjega in se obrnete name, da naredim, 

česar ne zmorete. Najpomembneje je, da začnete, tudi če se vam zdi naloga sprva nemogoča. Pozneje se 

bodo zgodili čudeži in vera bo vzplamtela. Potem bodo pred vaša vrata postopoma prihajali lačni, gobavci, 

raztrgani in propadli, potrebe v vseh oblikah. 

Vendar pa morate paziti in moliti, kajti skušnjave in zapeljevanja vas bodo oblegala in vam ponujala 

svet v zameno za vašo duhovnost. Prišli bodo tudi tisti, ki vas bodo skušali zapeljati z navidezno velikimi 

besedami in idejami. Poželenje bo zapeljalo vaše telo in oslabilo vašo dušo. Vsemu se boste morali 

zoperstaviti ─ včasih sami, drugič skupaj s svojimi brati. Vaše orožje bodo priprava, vera, vaš notranji 

namen in znanje, ki ga boste postopoma prejeli od Mojstra. 

51 Tako boste iz ljudi, ki jih je življenje premagalo, postali močni vojaki. V čas boja, ki ga trenutno 

doživljate, boste vstopili pripravljeni. Vaša duša ne bo obupala, saj bo čutila, da potrebuje ta boj, da bi se 

očistila in povzdignila. Resnično, povem vam: za vsakega, ki mi lahko pokaže svoje delo kot opravljeno, 

bo to sprejeto kot njegovo zadnje delo v materiji. 
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52 Potem, ko se bo vaše telo spremenilo v prah in bo vaša duša, zdaj osvobojena zadnjega človeškega 

oblačila, začela svoje duhovno delo, bo zagledala lestev, po kateri se bo korak za korakom vzpenjala po 

sedmih stopnjah, dokler ne bo dosegla naročja Očeta, ki je moč, milost in luč. 

53 Glejte: čeprav ste se spustili v tako veliko nepopolnost, ko ste v različnih telesih hodili po poteh 

sveta in poznali umazanijo in nečistost, ste bili vredni moje ljubezni. Toda vse to dolgo potovanje je bila 

izkušnja, ki jo je morala vaša duša doživeti, da je lahko cenila vrednost, ki jo imajo moji zakoni, in 

vrednost, ki jo ima duhovno, da je razumela, da razvoj duše prinaša slavo in popolno zadovoljstvo. Zato 

sem ljudi vedno vabil na to pot. Dokler ga ne dosežejo, jih bodo namreč še naprej pestila trpljenja in jih 

bičala lažna zadovoljstva. 

54 Kar vas učim, je v dobro vsakega, ki z ljubeznijo sprejema moj nauk, da bi ga njegova dejanja 

spremenila v bodočega učitelja, ki bo prenašal mojo moč in mojo luč, ki morata premagati pokvarjenost 

sveta. 

55 Zloba tega časa je pred ljudmi odprla brezna obupa. 

56 Med ljudmi je veliko del, ki so na videz velika in dobra. Zato vam pravim: Pazite, da se boste 

lahko borili proti vsaki prevari, saj veste, da je v vas neprimerljiva in resnična veličina. 

57 Kaj je večja slava kot deliti in udejanjati dobroto z drugimi? Kaj je večja slava od ljubezni, ki jo 

lahko podarimo svojim bližnjim, saj lahko s svojo svetlobo in vplivom pomagamo tudi njim, da stopijo na 

pot popolnosti? Kaj je za dušo večje veselje, kot to, da lahko premaga šibkost svojega telesa, da bi se 

dvignila z ravni, na kateri se je znašla? 

58 Že v drugi dobi sem vam govoril o duhovnem življenju in vaš duh je delno razumel, kaj sem 

govoril, in cilj, ki mu je namenjen. Danes, ko vas ponovno vidim zbrane okoli sebe, vam razkrivam in 

pojasnjujem vse, kar je bilo za vaše misli nerazumljivo. In še enkrat vam povem: kdor mi hoče slediti, naj 

vzame svoj križ in mi sledi. Moj križ namreč ne pomeni smrti, ampak ljubezen in nesebičnost, žrtvovanje 

odvečnih dobrin v korist duše. 

59 Učenci, seznanite današnje otroke z mojim naukom. Vsak, ki je razumel mojo besedo, naj vzgaja 

svoje otroke z visokimi ideali in odstrani vse zlo iz njihovih src. V njih posejte seme dobrote, ki je 

duhovnost. Ko bodo ti otroci dovolj razumeli moč mojega nauka, ne bodo omahovali na svoji poti, ampak 

bo njihov korak zanesljiv in nihče jih ne bo mogel prevarati. 

60 Kot sonce, ki izžareva življenje, svetlobo in toploto, sem se razlil na vse. Vsak pa bo od nje prejel 

v skladu s svojim razvojem in pripravljenostjo. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 209 
1 Ko se bliža določen čas, ko se ta način podajanja mojega nauka konča, vedno bolj prodirate v moje 

božansko sporočilo. 

2 Veste, da je svet, medtem ko sem vam prinašal svojo besedo, živel, ne da bi me čutil ali slišal. 

3 Le redki so tisti, ki so izvedeli za moj prihod. Ostalo človeštvo živi v pričakovanju, da se bom, ko 

se bom vrnil ─ kot sem obljubil ─ vrnil telesno, to pomeni, da bom spet postal človek. 

4 Samo vi veste, da ste že v tretji dobi, v kateri vam govorim prek tistih, ki so izbrani kot nosilci 

glasu Moje besede. 

5 Človeška znanost vam daje dokaze o njenem razvoju. Spoznajte, da tudi to razkriva razvoj duše. 

Človek je v vsaki dobi pustil svoj pečat napredka, ki so ga tisti, ki so prišli pozneje, postopoma naredili za 

svojega. 

6 Znanost je luč moje modrosti, ki ljudem razkriva njene skrivnosti. Znanstvenik, ki ima vzvišeno 

dušo, me ne bo iskal z obredi, saj ga bo njegov dar znanosti nenehno približeval Očetu, ki je Božanska 

znanost. Ta oseba se nikoli ne bo hvalila s svojim delom, ker več kot odkrije, manjša se počuti. Prav tako 

ne bo mogel zanikati mojega obstoja, saj bo na vsakem koraku v naravi videl sled Stvarnika. 

7 Učenci, tudi v vas sem položil darove, ki jih morate razvijati, da boste vi tisti, ki boste s 

preprostimi besedami, a polnimi resnice, utrjevali ta nauk v srcih svojih soljudi. 

8 Seme duhovnosti, ki sem ga vedno sejal v svetu, bom v tem času še enkrat pustil. To seme vsebuje 

skrivnost za boljše življenje. 

9 Če se danes ljudje bojujejo med seboj, če so razdeljeni na verske nauke, razrede in rase, če se ne 

ljubijo, ne razumejo in se ne usmilijo, je to zato, ker v njihovih srcih ni vzklilo moje seme ljubezni. Toda v 

tem času, ko se kot milostna rosa spustim na polja, bo moje seme, zaščiteno v srcu vsakega človeškega 

bitja, vzklilo in obrodilo sad. 

10 Kakor sem v drugi dobi napovedal svoj prihod k vam, tako vam danes napovedujem vojno 

veroizpovedi, svetovnih nazorov in religij kot napoved vzpostavitve svojega Kraljestva duhovnosti med 

ljudmi. 

11 Moja beseda bo kot ognjeni meč uničila fanatizem, ki je stoletja oviral ljudi. Raztrgala bo tančico 

njihove nevednosti in pokazala svetlo, sijočo pot, ki vodi k meni. 

12 Ko bo človeštvo zaradi svoje prenove dovzetno za duhovno, ne bo več potrebovalo tako duhovne 

kot zemeljske strogosti zakonov in zemeljske pravičnosti, da bi se dobro obnašalo, saj bo takrat vsak 

človek lahko sam sebi sodnik. 

13 Moj nauk ne uvaja niti dogem niti obredov, temveč navdihuje le dobroto. Moj nauk o duhu nikogar 

ne podreja določenim oblikam kulta, ampak je nenehno vabilo na pot resnice. 

14 Prišli ste v senco mogočnega drevesa, kjer je, kot veste, On, ki vam ponuja Kruh večnega življenja, 

hrano, ki vam daje moč, da preživite življenjsko pot. 

15 "Beseda" je prišla k vam, da bi odprla novo dobo. 

16 Vedno znova sem vam pošiljal duhovna sporočila, ki so vas pozivala, da se dvignete. Telesna snov 

namreč priklene dušo na zemljo kot težka veriga. 

17 Med svojim razvojem ste končno spoznali, da vaša usoda ni odvisna od materije, temveč od moje 

volje. 

18 Človek se ne strinja vedno z mojimi nameni in mi pokaže svojo zavrnitev in neposlušnost. 

Velikokrat me je označil za krivičnega in se poskušal vmešavati v moje visoke nasvete. Drugi dvomijo v 

mojo moč, ko od mene ne dobijo tistega, kar si želijo, in ko to dobijo, to pripisujejo le svojemu trudu. Zato 

na koncu mislijo, da so bogovi in kralji, in pozabijo na Njega, ki je v človeka položil dušo in ga obdal s 

čudovito naravo. 

19 Ali lahko človek z vso svojo znanostjo ustvari kaj takega, kar sem ustvaril jaz? Ne, ljudje. 

20 Človeška znanost ima svoje meje, Bog, Stvarnik, pa ne. Znanost je svetloba, a v rokah mnogih 

ljudi postane tema. V vesolju pa vse priča o meni. Vsa kraljestva narave pojejo svojo pesem življenju in 

ljubezni. Kljub temu, da vam prek vseh ustvarjenih stvari sporočam: "Tukaj sem", iščete mojo podobo v 

nepopolnih delih, ki so jih naredile človeške roke. Nato se jim poklonite in jih častite, s čimer preprečite, 

da bi se vaša duša dvignila. 
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21 Dajem ti ljubezen, ker ne najdem človeka, čigar srce se malo odpre, da bi trpljenje nekoga drugega 

postalo njegovo lastno. Tisti, ki sem jim zaupal bogastvo in moč, da bi služili bližnjemu, zavračajo vsako 

sočutje, in celo tisti, ki trdijo, da me predstavljajo na zemlji, obkroženi z razkošjem in oblečeni kot kralji, 

si zapirajo ušesa in srce pred žalovanjem tistega, ki hrepeni po ljubezni in usmiljenju. 

22 To niso moje poti. Ozka pot, ki sem jo začrtal, je pot dobrote. Zato vam ponavljam: moja beseda je 

moja pot, saj vam vedno govori o pravičnosti, moralnosti in ljubezni. 

23 Vaše srce naredim občutljivo, da bi vanj vtisnil svoje nauke, in resnično se boste počutili 

nahranjene s kruhom večnega življenja. 

24 Vse imam enako rad. Vendar me v tej dobi ne bodo vsi slišali. Tako kot v prvi in drugi dobi sem 

izbral kraj na zemlji, kjer bom zbral tiste, ki me bodo poslušali. 

25 V vsaki verski skupnosti ljudje prevzamejo vodstvo istih, ki se imenujejo moji glasniki, moji 

izbranci, moji izbranci. Toda ne vidim niti enega pravičnega človeka, po katerem bi se človeštvo lahko 

rešilo. Ni ust, ki bi lahko govorila tako, kot sem vam govoril v Jezusu. 

26 Ljudje so v viharju, v svojem kaosu trpijo in stradajo zaradi bližajoče se vojne. 

27 Ta ljudstva bi se med mojo vrnitvijo lahko duhovno nahranila z mojimi besedami iz druge dobe, 

vendar je bil ta kruh skrit ali ponarejen. Tako se nekateri ljudje svobodno gibljejo, drugi so brezbrižni, 

večina pa je fanatičnih in trdosrčnih. 

28 Kdaj bo bogataš pripravljen razdeliti svoje bogastvo med revne? 

29 Kdaj bo lepo oblečeni pripravljen odložiti svoja oblačila in pokriti golega? Človeštvo je lačno 

zgledov in potrebuje pravičnost in usmiljenje. 

30 Ljudje so pozabili, da sem se odpovedal svojemu kraljestvu, da bi živel med vami in vam dal vse, 

kar je v meni. Kje so moji namestniki, ki me resnično jemljejo za zgled? 

31 Vam pravim: poklical sem vas, da bi vas ponovno naredil za dediče, in vam dajem oblast, da 

ozdravljate bolne z balzamom moje ljubezni, ki je moja lastna kri. 

32 Spoznajte sami sebe, da boste razumeli, da sem vas naredil vredne svoje milosti tudi brez zaslug, 

in poglejte na tista človeška bitja, ki se kot potepuške ovce zgražajo. Vidite, kako se moški vračajo domov 

s praznimi rokami, slišite glas bolečine in obupa. 

33 Poglejte svoje roke, v njih boste našli moč in tolažbo za lajšanje tega trpljenja. Zakaj dvomite v to 

milost? Naj luč vere gori v vaših srcih, dokler ne postane bakla. Ne zapirajte svojih src, saj boste tudi vi 

postali bogati skopuhi. Zavedajte se, da morate pričevati o meni in govoriti o meni. Če tega ne storite, 

bodo kamni pričali o meni. 

34 Jaz sem moč in pravičnost, vendar ne čakajte, da vam te lekcije dam z bolečino ali sproščenimi 

silami narave. Upam, da vas obdaja moj božanski sij in da vas moja ljubezen blagoslavlja za vedno. 

35 Moj božanski Duh prihaja k vam, da vam olajša trpljenje. Kajti na svoji poti ste bili na veliki 

preizkušnji. Mojster ponižnosti se spusti, da bi vam prinesel svoj nauk in tolažbo. 

36 Včasih vas kličem na odgovornost zaradi pomanjkljivega izpolnjevanja mojega zakona. Saj sem 

vam ga dal že zdavnaj in z njim sem vam začrtal popolno pot. 

37 Ni več primerno, da moje učenje skrivate v svojem srcu. Naučite se me videti in čutiti, da ne boste 

padli v zmoto. 

38 Naredil sem vas lastnike neskončne slave, vendar je ne znate deliti s soljudmi. 

39 Večkrat je bilo treba ponoviti lekcijo, ki sem vam jo dajal od leta 1866, da bi se vam vtisnila v 

spomin. Z njo boste vedeli, da vas ne bom nikoli prisilil, da se vrnete nazaj. Z ljubeznijo vam pomagam, 

da vas usmerim na pravo pot. Govoril sem vam v vašem jeziku z največjo preprostostjo, da bi se razumel 

in da bi razumeli mojo besedo. 

40 Vidim, da ste se ustavili na pol poti in da je vaš napredek navzgor skromen. Toda obrnite se in 

poglejte svet, ki preliva solze, nevernika, ki se posmehuje moji besedi. Glej tudi tistega, ki hrepeni po 

ljubezni in svetlobi. Toda vi, učenci, se ne morete sklicevati na nevednost, bolezen, potrebo ali šibkost. To 

bi namreč pomenilo zanikanje vsega, kar sem vam dal. Zato se morate spomniti mojih besed: "O, vi 

majhne vere!" 

41 Le nekaj src se je sposobnih dvigniti in slišati mojo besedo tam, kjer je. In veliko je tistih, ki 

namesto da bi dvignili svoje duše k meni, mi pridejo pokazat le svoje zemeljsko življenje z njegovo bedo 
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in težavami. To je razlog za vašo šibkost in pomanjkanje enotnosti med ljudmi. Kdaj boste pozabili nase in 

me prosili za svet? 

42 Matere jokajo, ker otroci ne upoštevajo njihovih nasvetov. Prazno mesto mi kaže mračnost svojega 

obstoja. Žena mi pokaže svoje srce, ki ga njen partner ne razume. Toda vsi pozabljate, da je to pot, ki vodi 

v obljubljeno deželo: pot žrtvovanja. "V moji votli roki je usoda vsakega od vas." 

43 Bodite predani, in ko boste zelo trpeli, sem z vami. 

44 Ne povečujte svoje bolečine s tem, da po svojih merilih ocenjujete, kar lahko ocenim samo jaz. 

45 Zapomnite si, da vas ljubim. Nisem ravnodušen do vašega trpljenja in vas resnično razumem. 

Vidiš, da si mi tako blizu, a še vedno zagrešiš toliko prestopkov. Vendar ti odpuščam. 

46 Nekateri, ki se soočajo s težo svojih preizkušenj, dvomijo v mojo navzočnost, zapuščajo pravo pot 

in se obračajo k tistemu, kar so pustili za seboj, v upanju, da bodo spet našli, kar mislijo, da so izgubili. A 

ko vidijo, da so njihove roke prazne in njihov duh nemočen pred velikim svetovnim trpljenjem, morami in 

smrtjo, ki trkajo na vrata narodov in ogrožajo tudi vas, se ponovno obrnejo k mojemu Dela. Ker jih 

vznemirja slutnja nove vojne. 

47 Ne bodite kot tisti neverniki, ki od mene zahtevajo dokaze, da bi verjeli v moj obstoj, ki mi 

pravijo: "Naj se vojna nemudoma konča, obdarite s kruhom vse mize, pa bom verjel vate." 

48 Še enkrat vam povem, da imate le še tri leta do konca tega oznanila, ki vam je namenjeno, in da 

morate ta kratek čas izkoristiti tako, da boste svet z njegovimi cerkvami in sektami povabili na pot 

svetlobe in poduhovljenja, kjer lahko vsi stopijo v stik z menoj iz duha v duh. 

49 To se bo zgodilo, ko bosta fanatizem in malikovanje izkoreninjena iz src narodov. 

50 Takrat boste kot mornarji na razburkanem morju, ki zaupajo v svoj rešilni čoln. 

51 Klic bom poslal tudi vsem tistim, ki pripadajo Izraelovim rodovom in so razkropljeni daleč 

naokoli, da bodo tudi oni izpolnili svoje poslanstvo. Takrat bo človeštvo slišalo moj glas in zagledalo 

sijočo svetlobo zore, ki razsvetljuje vse prebivalce zemlje. 

52 Ne navadite se na mojo besedo, in ko jo slišite, se ne ozirajte na sredstvo, prek katerega vam jo 

prenašam. Vživite se vanj in razumite njegov pomen, da bo vaše znanje popolno. 

53 Pomen je izraz božanskega. 

54 To, kar zdaj slišite in vidite, ni običajna liturgija niti obred, ki bi navdušil vaše čute. Kajti 

slovesnost te manifestacije je v vaši duši. 

55 V teh trenutkih niste med štirimi stenami tega kraja srečanja. Čakal sem na vaš duhovni vzpon, da 

bi lahko dosegli občestvo z mojo Božanskostjo v resničnem notranjem čaščenju. Dovolil sem vam zgraditi 

ta zbirališča, da bi v njih našli predanost, tišino in zbrane misli ter tako pritegnili moj božanski žarek. Toda 

ti štirje zidovi niso moj tempelj. Ta zbirališča so kraji, namenjeni vašim zborovanjem. Kajti pravi tempelj, 

moje svetišče, je v vašem srcu. 

56 Sprašujete me, ali bodo ta zbirališča po letu 1950 izginila, in jaz vam odgovarjam: Ne, ne veste, 

kako dolgo vam bom odobril ta mesta. Dokler ljudje ne bodo poznali mojega dela, se dvignili in vztrajali v 

mojem zakonu, brez njih ne bo šlo. 

Po mojem odhodu se boste na dan, posvečen počitku, zbrali, da bi se spominjali in razlagali mojo 

besedo in besedo duhovnega sveta, ne kot tradicijo ali za spomin. Da bi drug drugemu dajali resnična 

pričevanja o mojih čudežih na vaših poteh, da bi ostali združeni v ljubezni do mene in mi nudili prijetno 

čaščenje ter da vaša srca ne bi postala hladna ali utrujena, fanatična ali materialistična. 

57 Ne veste, kako dolgo vam bom prepuščal ta zbirališča. Kajti po letu 1950 se bodo še naprej 

ustanavljala nova, ne zato, da bi v njih moja beseda zazvenela skozi glasonosilca, niti zato, da bi se v njih 

vzpostavil duhovni svet, saj bodo ti časi minili, ampak zato, da bi se v njih moja beseda in moj nauk 

prenašala čista in neomadeževana, kakor sem vam ju dal. V tem ozračju miru bodo prisotni moja 

navzočnost, Marijina navzočnost, Elijeva navzočnost in navzočnost duhovnega sveta. Tam bodo bolni 

ozdraveli, slepi bodo odprli oči za svetlobo, posvetni bodo spoznali spoštovanje, grešnik se bo pokesal in 

vsi bodo prejeli, kar potrebujejo, da se bodo kristalno čista voda, dober sad in dobro seme lahko razširili. 

58 Ne veste, ali boste v sedanji inkarnaciji spoznali pravi tempelj moje božanskosti. Vaša naloga pa 

je, da pripravite pot. Če ne dosežete cilja, vsaj pripravite pot svojim otrokom, da bodo lahko njihovi otroci 

vstopili v tempelj moje božanskosti. Potem boste razumeli, da moja navzočnost ni prisotna le v teh krajih 
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zbiranja, da vaša duša ni namenjena le čaščenju v njih. Spoznali boste, da je tempelj božanskosti vesolje, 

vaše srce oltar, vaša vera pa svetilnik in daritev. 

Tudi stvarstvo je tempelj, celo prah, po katerem stopajo vaše noge. Gore so oltarji, ki se dvigajo k 

meni. Doline mi s svojimi preprogami in cvetjem prinašajo svojo žrtev. Kraljeva zvezda, vse zvezde in 

planeti so svetovi, ki mi izrekajo svoj poklon ljubezni, in povsod, kamor greste ali kamor pogledate, je moj 

Božanski Duh kot Oče. Vedite torej, da večno živite v templju. 

59 Vsakdo ima v sebi tempelj in tudi vaš dom je svetišče, saj v njem živi človeška družina, ki je 

podobna duhovni družini. Tam, v naročju družine, je moj najboljši tempelj. 

60 Danes pa vidim, da prave luči ne razumejo tisti, ki hodijo daleč od poti. Vidim, da je edini kraj, 

kjer se dvigajo k meni, materialna cerkev. 

61 Vidim kaos v človeštvu, nespoštovanje človeških in božjih zakonov. Moje poučevanje je bilo v 

tem času skrito in je veljalo za nekaj, kar sodi v preteklost. Zato ljudje propadajo, institucije razdvajajo in 

se posmehujejo Najsvetejšemu. Takšni se mi zdijo ljudje: zavračajo drug drugega, uničujejo drug drugega, 

ubijajo drug drugega, zamenjujejo dušo s telesom, božansko s človeškim in svetlobo s temo. 

62 V tem času zmede in zla sem izbral nerazumljen in podcenjen narod: mehiški narod, da bi ga in 

izbrance, ki živijo v drugih narodih, poklical, jih zbral okoli sebe, jih zgladil z dletom svoje besede, jim 

dal naloge in jih nato pripravljene in polne ljubezni poslal kot ambasadorje svojega dela po svetu. 

63 To je odgovornost množic, ki poslušajo mojo božansko besedo. 

64 Očiščujem svoje ljudstvo in odstranjujem njegove pomanjkljivosti. To očiščenje pa ne bo potekalo 

le v vaših duhovnih dejavnostih, ampak bo vplivalo tudi na vaše domove. Pojavil sem se kot vihar in 

njegova moč povzroči, da vsi slabi sadeži propadejo, tako da na listih duhovnega in človeškega drevesa 

ostanejo le dobri sadeži. Bliža se namreč čas preizkušenj, ko vas bodo ljudje spraševali. 

65 Moje delo bo videti kot nova sekta. Ljudje vas bodo spraševali v zasebnem življenju, doma, v 

službi, pri vseh dolžnostih, in če ne boste pripravljeni pričevati zame, če moje besede ne boste potrdili z 

dejanji, boste kot tisti hinavski farizeji, ki so gnilobo svojega srca skrivali pod brezhibnim plaščem. 

66 Sodba vašega Gospoda se bo zgodila v zadnjem letu moje prisotnosti tukaj, predvsem pa bo dan 

mojega odhoda občutili vsi in videli ga bodo vsi, tako grešniki kot brezgrešni. Vse pripravljam, da boste 

resnični prinašalci moje besede ─ besede, ki vam jo je v tem času prinesel Sveti Duh. 

67 Ohranite mir in spokojnost, saj ste vstopili v čas boja, ki sem vam ga napovedal že davno. Ta boj 

bo potekal med vami. V njem boste uporabili isto orožje. Tisti, ki me razumejo in ljubijo, bodo vzeli 

orožje za mojo stvar. Tisti, ki me niso razumeli, jih bodo uporabili v službi lastnega interesa. Toda na 

koncu bo zmagala resnica. 

Pred časom sem vam povedal: Spomnite se prilike druge dobe: "Pustite pšenico in plevel rasti skupaj in 

žnite šele, ko sta oba zrela, da boste lahko ločili pšenico in nato vrgli plevel v ogenj." Jaz, dobri gospodar, 

sem poskrbel, da v vaših srcih raste pšenica moje besede skupaj s plevelom greha. Zdaj pa je prišel čas, da 

kosim s srpom svoje pravičnosti, tako da bo v srcu mojih delavcev in v naročju njihovih domov ostalo le 

seme resnice in ljubezni. 

68 Mojega učenja ne razumete do dna, zato vas preizkušnje presenetijo. Zato ste razdvojeni in se ne 

razumete med seboj, kajti ko se je moja beseda potrdila, niste bili pripravljeni. Kljub temu vas pripravljam, 

da boste mirni in spokojni ter da bo vihar odtrgal vse slabe sadove. Kajti vse, kar ne daje življenja, sadov 

ali sence, bo minilo. 

Pod močjo nevihtnega vetra bodo padla mnoga drevesa, mnogi delavci mi bodo obrnili hrbet, mnogi 

cerkveni voditelji mi bodo vrnili nalogo, ki jim je bila zaupana. Toda moja volja te bo popravila. 

69 Prišel bo čas, ko se bodo vsi, ki so mi obrnili hrbet, prebudili, se vrnili kesani in mi rekli: "Učitelj, 

kako čisto je tvoje delo." 

70 Kar se danes dogaja v naročju tega ljudstva, se dogaja v vseh narodih sveta. Vsem sem se prikazal 

s svojim mečem pravičnosti, ne le na tem svetu, temveč tudi v duhovnem svetu in povsod, kjer prebiva 

nepopolna duša, da bi jo razsvetlil, očistil in izpopolnil. Isti, ki vam govori ta trenutek, vam je govoril v 

drugi dobi. Izmed vseh množic, ki so me poslušale v Galileji, sem izbral le dvanajst in po njih razširil svoj 

nauk daleč po svetu. 

V tistem času se je Jezusova beseda mnogim zdela kot fantazija. Tudi danes ne manjka tistih, ki enako 

mislijo o Duhu resnice. Toda nebo in zemlja bosta prej minila, kot se bo izpolnila moja beseda. 
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71 Kdo bi vas lahko preganjal, obtožil kot zločince ali obrekoval, če sledite mojemu nauku? Toda 

učili boste le tisto, kar sem vas naučil jaz: Ljubezen, notranje čaščenje, spoznavanje resničnega templja 

moje božanskosti. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 210 
1 Prišel sem, da bi vas osvobodil muk, v katere vas je pahnil vaš materializem, in vam prinesel 

svetilko, s katero boste lahko osvetlili svojo pot. 

2 Vi ste ljudje tretjega veka ─ tisti, ki bodo resnično spoznali smisel svojega življenja, in jaz vam 

pomagam doseči to spoznanje s pomočjo svojih razodetij. 

3 Vi ste ljudje nove dobe, v kateri moje kraljestvo želi, da se vaše srce zgradi v njem; v kateri boste 

dobroto naredili za svoj duhovni ideal in se naučili, da je najboljša molitev molitev molitev vaših del. 

4 Ljubezen in resnica pripadata duhovni duši, modrost izvira iz nje, saj je bila ustvarjena, da bi 

ljubila in poznala svojega Očeta.  

5 Jaz, Mojster, vas pretresam s spomini na vašo duhovno preteklost, ki jih vaše srce ne pozna, saj 

pripadajo vaši duši, ko je živela svoj pravi obstoj, ko je bil vaš svet drug in še niste živeli v telesu, ki ga 

imate zdaj in ki je za dušo preizkusni kamen, nakovalo in lekcija. 

6 Prinašam vam spomine na duhovno življenje, ki se skriva za tančico vaše telesnosti, da bi vam 

povedal, da vas to življenje spet čaka, da bi ga lahko po svojem romanju, izkušnjah in razvoju v polnosti 

uživali. 

7 Ko se boste vrnili v večni dom in začutili blaženost življenja v njem, se ne boste naveličali 

blagoslavljati tega sveta solz, kamor ste prišli, da bi se naučili ceniti blaženost, mir in svetlobo. 

8 Namen moje vrnitve ─ zdaj v duhu ─ je spomniti vas na pot Zakona, ki vas bo združil z 

Absolutnim in vam omogočil vstop v univerzalno harmonijo. Ko boste postali del te božanske harmonije, 

ko se boste hranili s kruhom moje modrosti, boste resnično vedeli, kdo ste. 

9 Kaj na svetu te lahko spravi v jok, če si nad bedo človeškega življenja? Niti trpljenje, niti težave, 

niti moralne preizkušnje, niti sile narave ─ nič vas ne bo moglo premagati ali odvrniti, ko boste dosegli 

pravo duhovnost. 

10 Vaše trpljenje bo zaradi drugih, vaše žalosti bodo za odrešenje vseh ljudi, in kadarkoli boste videli 

odrešenje človeškega bitja, boste začutili, kako Očetova luč osvetljuje vašo notranjost, in blagoslovili 

boste dan, ko ste naredili prvi korak na tej poti. 

11 Moja beseda je duhovna pot, po kateri morate hoditi z vsemi čutili, razumom in ljubeznijo, če 

želite vedeti, od kod ste prišli in kam greste. 

12 Nihče še ne pozna samega sebe. Če ne poznate niti svojega telesa, kako boste poznali svojo dušo? 

Vendar se boste spoznali, če boste uporabljali moje božanske nauke. 

13 Učim vas po Besedi, ki vsebuje vse, saj prihaja od mene, ki sem "Beseda". Naučite se govoriti o 

duhovnem tako, da bo vsaka beseda, ki jo namenite drugim, šla iz vašega srca v srce vašega brata kot 

biser, dragulj neprecenljive vrednosti. 

14 Naučite se govoriti z dušami, naučite jih slišati glas njihove vesti, z mojim učenjem naredite 

njihove čute občutljive. 

15 Oglejte si, kako vsi moji stavki vodijo na pot, ki kaže pot. Čeprav jih zdaj še vedno gledate 

površno, boste jutri, ko boste lahko vstopili na višjo raven, v mojih besedah odkrili le bistvo. 

16 Ne spuščam se k vam, ljudje. Ko vam rečem, da sem sestopil k vam, je to mišljeno simbolično. 

Kajti moje oznanilo je navdih, ki postane misel v glavah teh nosilcev glasu. Ker vem, da v trenutku, ko 

boste slišali ta sporočila, jih ne boste mogli razumeti ali se jih celo spomniti, sem vam naročil, da zapišete 

moje besede, da boste jutri postopoma razumeli, česar zdaj ne razumete. 

17 Na videz moja manifestacija v tem času ni zelo impresivna, saj je njen sijaj duhoven. Toda še 

vedno boste čutili slavo, s katero sem prišel k vam, in videli boste, kako ta nauk izvaja čudež reševanja 

človeštva z duhovnostjo. 

18 Duhovni tempelj, ki ga z ljubeznijo gradijo Gospodovi otroci, bo podprt s številnimi stebri. Vsak 

od njih bo eden od tistih, ki bodo vztrajali na poti mojega zakona. 

19 Menite, da to ni mogoče? To je zato, ker še ne verjamete vase. Jaz pa verjamem v vse, vedno sem 

verjel, zato sem vam sčasoma zaupal nova in vedno večja razodetja. Resnično, povem vam, da ni daleč 

dan, ko boste svojim soljudem podajali nauke globoke modrosti ─ vendar ne z besedo, ki jo človek 

preučuje, ampak s tistim, kar izvira iz vira duha, ko je ta v občestvu z božanskim Učiteljem. 
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20 Zakaj ne bi bilo mogoče, da iz neplodnih src vzklijejo dobra čustva? Zakaj ne bi bilo mogoče, da iz 

srca tistega, ki je grešil, priteče voda milosti, ki bo pogasila žejo tistih, ki trpijo? 

21 Niste le misli, ki danes mislijo, jutri pa prenehajo obstajati. Niste le meso, ki živi danes in bo 

kmalu prenehalo obstajati. Zame ste predvsem večne duše, Božji otroci, zato vam pokažem pot, ki vam 

resnično ustreza. 

22 Nočem vam odreči ničesar, kar sem dal v naravo za ohranitev, zdravje, preživetje, dobro počutje in 

veselje svojih otrok. Nasprotno, pravim vam: Kakor vam ponujam kruh duha in vas vabim, da vdihujete 

božanske esence in se napolnite z duhovnimi izlivi, tako tudi vi ne smete napačno presojati ali se odvrniti 

od vsega, kar vam podarja narava. Na ta način boste dosegli harmonijo, zdravje, moč in s tem dobro 

izpolnitev zakonov življenja. 

23 Ljudje, veste, da sem vaš vodja. Toda povejte mi: če sem jaz vaš Vodja, ali me že čutite v svojih 

srcih, ali me že poslušate, ali že izpolnjujete moje zapovedi in moje zakone? Če sem jaz vaš vodja, do 

katere točke me ubogate? 

24 Glas vesti mi odgovarja iz vaše notranjosti in mi govori, da vaša pripravljenost na žrtvovanje ni 

absolutna, da vaša poslušnost ni stalna. 

25 Niti za trenutek ne pozabite, kar vam povem v svoji besedi: kdor uboga moje zakone, doživlja moj 

mir. Zato se tisti, ki poznajo mojo besedo, ne počutijo osamljeni ali žalostni. Besede "nesreča", 

"prekletstvo" in "smrt" jih namreč ne preganjajo kot grožnja ali kot senca nad mirom njihove duše. Želijo 

spoznati resnico, živeti v luči, doseči zdravje, mir in modrost za vedno. 

26 Tisti, ki prihajajo k meni po poti mojih navodil, vedo, da ne morejo zabloditi, saj jih vodi božanska 

luč. To je svetloba, ki jim daje gotovost o cilju in resničnem smislu njihovega življenja. 

27 Moja pot je pot dobrote, učenci. Hodite po njej korak za korakom in jo zasejte z dobrimi deli, 

dobrimi mislimi in dobrimi besedami. Nikoli pa ne preštevajte svojih dobrih del. Nasprotno, svetujem 

vam, da čim natančneje beležite svoja slaba dela, besede in misli, da boste delali vedno manj napak. 

28 Dobro seme, ki ste ga pridelali, pustite meni, slabo pa vzemite. Preučite ga, da boste spoznali 

razlog za svojo šibkost. Pazite, da se ne pomeša z dobrim zrnjem in ga ne pokvari. 

29 Samo dobrota lahko da mir, veselje, zdravje, razumevanje. Kdor je poln ljubezni, bo velik v duhu. 

30 Tega sem vas učil, ko sem živel z vami na zemlji, in na to vas spominjam tudi danes. Kakor sem v 

Jezusu ozdravil bolnike, tako da sem se jih dotaknil s svojo roko, tako se jih dotikam tudi v tem času, da bi 

jim povrnil zdravje in jim omogočil, da so ponovno deležni čudeža življenja. 

31 Danes nimam materialnih rok, da bi se dotaknil tvojega bolnega telesa, ker prihajam v duhu. Duh 

pa se vas lahko dotakne tudi s svojo ljubeznijo in vam omogoči, da začutite njegovo prisotnost. 

32 Slepci tistega časa ─ dušni slepci ─ so prelili Učiteljevo kri in prebodli roke, ki so zdravile z 

dotikom, ki so božale in blagoslavljale; vendar niso mogli uničiti mojega duha, ga ujeti ali prikleniti. 

Povzdignil se je nad bedo ljudi in obljubil, da bo spet prišel. Takrat ga namreč niso priznavali in njegove 

besede niso razumeli kot najvišjo resnico. 

33 Tukaj sem, da izpolnim svojo obljubo, in pričakujem, da me bo človeštvo prepoznalo. 

34 Če pa bi vas vprašal: Kaj se je zgodilo z blagoslovljenim telesom, v katerem je živel Kristus? Ali 

mi lahko odgovorite? Sam vam bom moral povedati, da je bilo to telo, ki je bilo orodje Božanske ljubezni, 

potem ko je končalo svoje delo, ko so se njegove ustnice in tudi oči za vedno zaprle, dano na zemljo, da bi 

dokončalo svojo nalogo kot človeško telo. Ko pa ga je zemlja sprejela v svojem telesu, so se sestavine tega 

telesa, katerega celice so bile prežete samo z ljubeznijo, razpršile po neskončnosti, da bi se pozneje kot 

poživljajoči dež spustile na ljudi, ki so zavrgli življenje, ki jim ga je prinesel Odrešenik. 

Ko pomislite, da je Bog sam postal človek, da bi živel z vami, si boste lažno predstavljali, da vas Oče 

tako zelo ljubi, in potem boste tudi mislili, da ste Gospodova mojstrovina. Resnično, povem vam, da ni 

Očetovega dela, ki ne bi bilo mojstrsko, poleg tega pa morate vedeti, da obstajajo duše, katerih popolnosti, 

lepote in veličine si ne morete niti predstavljati. 

35 Za vami so večja dela od tistih, ki jih poznate tukaj, in tudi dela vaših bratov in sester, ki so višja 

od človeških del. 

36 Zakaj bi verjeli, da je človek največja stvar, ki danes obstaja med Gospodovimi deli? Ste le majhna 

bitja, ki v želji po resnični veličini prepotujejo dolgo pot. 
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37 Velik in popoln si, ker si moje delo. Toda kar zadeva vaša dela, ste še vedno zelo majhni in 

nepopolni. Zato se kot Mojster razkrivam med vami, da bi vam dal nova razodetja, ki vas bodo pripeljala 

na vrh dobrote, znanja in ljubezni ter vas harmonično združila z vsem, kar je popolno. 

38 Kako je lahko v vašem svetu popolnost, če obstaja bolečina, če so v njem potrebni, zlobni, ranjeni, 

zatirani, če so v njem arogantni, sebični in celo morilci? 

39 Blaženost je privilegij visokih domov, toda v vašem svetu še ne vidim blaženosti. 

40 Danes vam s to besedo zapuščam svoje novo sporočilo, da bi se dvignili v novo življenje. 

41 Ustvarite svoj mir, ustvarite svoj svet blaženosti in pri tem uporabite učinkovitost mojih naukov. 

42 Veliko ste se trudili za udobje, užitke in napredek. Toda vaši cilji pogosto vključujejo sebičnost, 

slabo samoljubno iskanje moči. Namesto sreče ali miru žanjete bolečino, vojno in uničenje. To je tisto, kar 

danes žanjete. 

43 Kako naj bodo vaša dela na zemlji popolna, ko pa vas vidim v sovraštvu z elementi narave, ki so 

prav tisti, na katerih živite? 

44 Moj nauk vam ne želi preprečiti uporabe elementov in sil narave, temveč vas želi in uči, da jih 

uporabljate v dobre namene. 

45 Naravne sile se lahko v vaših rokah spremenijo iz prijateljev in bratov v sodnike, ki vas strogo 

kaznujejo. 

46 Že zdavnaj je bil čas, da ljudje obrodijo sadove izkušenj in ne izzivajo več naravnih sil. Z vso 

svojo znanostjo jih namreč ne bodo mogli ustaviti. 

47 O človeštvo ─ vedno daleč od mene! Kljub tvoji pozabljivosti se moj spomin ne oddaljuje od tebe, 

svet, prepojen z mojo krvjo: Ponovno ti prinašam svojo ljubezen. 

48 Se spomnite mojih zglednih dejanj v drugi dobi? ─ Tako slišite: 

49 Bil sem zunaj neke vasi, ko je k meni prišel odposlanec nekega mogočneža in rekel: "Gospod, 

kako dolgo sem moral iti, da sem prišel do tebe!" Rekel sem mu: "Blagor tistemu, ki me išče, ker me bo 

vedno našel." 

50 "Pred kom stojiš?" ─ vprašal sem ga. "Pred tistim, ki s svojo močjo ozdravlja vse bolezni. Si ti 

Božji Sin?" Odgovoril sem mu: "Jaz sem začetek in konec, jaz sem vstajenje in življenje, jaz sem tisti, ki 

je prišel z neba na zemljo, da bi vas rešil. Ali vidite te ljudi, ki me spremljajo po deželah, pokrajinah in 

vaseh? Prav tako mi boš jutri sledil, slekel svoj čudoviti plašč in se pomešal med preproste ljudi in revne. 

Resnično, povem vam, da ste me prišli klicat v imenu svojega Gospoda, ki želi, da ga ozdravim njegove 

gobavosti. Ali ni tako?" Ta človek je bil prizadet in ga je zajel strah. Rekel sem mu: "Ne boj se, govoril 

sem le resnico, saj sem zato prišel na svet." 

51 Tedaj mi je tisti služabnik rekel: "Gospod, ker že veš, pridi v hišo mojega Gospoda, ki te kliče." 

52 "O človek," sem mu rekel, "povej svojemu Gospodu, da mi je dovolj, da je verjel vame. Ko boste 

prišli domov, bo že čist." 

53 Ta človek se je oddaljil in kmalu so njegove od veselja žareče oči pričale o Jezusovi besedi. Tedaj 

je prišel k meni Matej in mi rekel: "Učitelj, ženska te prosi." "Že vem," sem mu odgovoril, "to je Marija 

Magdalena, ki me išče, da bi jo osvobodil vplivov duhov, ki so jo obsedli." Učenec je bil presenečen, da 

sem vedel vse. 

54 Bil sem na poti v vas, ko sem videl Marijo, ki je prihajala k meni. "O ljubljeni Sin, vem, da so 

tvoja usta napovedala tvoj skorajšnji odhod, in čeprav je moje srce to že vedelo, ti moram povedati vsaj to, 

da neizmerno trpim zaradi človeštva." "Da, tako je zapisano," sem ji odgovoril, "in tako se mora tudi 

zgoditi. Moja žrtvena smrt je nujna; seme mora umreti v zemlji, da bi lahko obrodilo sad in se razmnožilo. 

Kri tvojega Sina, ki bo, ko bo prelita, povzročila tvojemu srcu veliko bolečino, bo kot reka življenja za 

ljudi, ki jih zapuščam kot tvoje otroke. Moja smrt bo življenje in niti za trenutek ne bova ločena." 

55 "Zdaj grem k Lazarjevi hiši, ker bo kmalu padel v grob. Jaz pa ga bom od tam pripeljal nazaj, da se 

poveliča ime mojega Očeta." 

56 "Pojdi tudi ti tja, da bo tvoja navzočnost potolažila te ženske. Kajti njuna bolečina bo kmalu velika 

in v vaši ljubezni bosta našla zelo sladko tolažbo." 

57 Vrnil sem se, da bi se ponovno združil s svojimi učenci. Bili so že zadnji dnevi mojega bivanja 

med njimi. To sem jim dal razumeti, da ne bi bili presenečeni. Peter je jokal in tiho sprejemal moja 
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navodila. John je stisnil moje roke med svoje, ko so mu sporočili, da bo ostal z mojo mamo, da bi se oba 

tolažila v urah preizkušnje. 

58 Tadej je že trpel ob misli na ločitev od Mojstra, jaz pa sem bil še vedno med njimi. Trenutek je bil 

nežen in boleč, bolj kot ustnice so govorile duše. Toda jaz sem bil "Beseda" in moja beseda je morala 

ublažiti neizmerno bolečino, ki se je nakopičila v teh srcih. 

59 Govoril sem kot Oče otrokom, kot brat bratom, kot Učitelj učencem: "O učenci, z menoj ste pili 

vodo žejnih romarjev, prenašali ste težave dolgih poti v želji po mojih besedah in mojih delih. Resnično, 

povem vam: čeprav se vam bom umaknil izpred oči, vas ne bom zapustil. Če me želite nositi v srcu, se 

sprijaznite z mojo smrtjo, da bom živel v vas in govoril skozi vaša usta." 

60 "Učenci, poslušajte me do zadnje moje besede." Tedaj je k meni prišla čudovito oblečena ženska. 

To je bila Magdalena, ki me je dolgo iskala, da bi v mojih očeh našla luč, ki bi jo lahko rešila. V sanjah je 

videla Nazarečana, ki jo je osvobodil nečistega bremena. Prišla je k meni, ker je njena duša hrepenela po 

svetlobi in odrešitvi. 

61 Na začudenje vseh navzočih je padla pred menoj, in ko so pričakovali, da se bom odvrnil od nje ali 

ji vsaj namenil kakšno očitajočo besedo, sem ji rekel: "Zakaj jokaš? ─ Jokate od bolečine in od veselja. 

Vendar vam veliko odpuščam, ker ste veliko grešili." 

62 V tistem trenutku so s tega bitja padle vse verige, ki so jo vezale na svet, in ko je bila svobodna, je 

kot najbolj zvesta učenka sledila mojemu vodstvu. 

63 Žena, ki je bila sramota in madež svojega doma in uničenje življenja ljudi, se je z besedo 

odpuščanja spremenila v Gospodovo najbolj ponižno služabnico in pozneje v ljubečo podporo Mariji, ko 

je prišla ura žalosti za oba. 

64 Jaz, ki slišim glas duš, sem slišal tisto žensko, ki me je vprašala: "Gospod, ali je mogoče, da sem z 

vsemi svojimi grehi vredna biti s teboj v zadnji uri, ki jo napoveduješ? Ali je mogoče, da ti bom resnično 

služil?" ─ "O ženska," sem ji odgovoril, "vstani, saj si zdaj čista. Pokrijte se s plaščem ponižnosti in se 

vrnite k svojim. Poiščite Marijo in ji sledite." 

65 Ko sem nato videl presenečenje, ki je bilo zapisano na vseh obrazih, sem rekel: "Jaz sem Luč 

sveta, ki je prišla razsvetliti pot tistemu, ki se je izgubil v temi. Jaz sem Osvoboditelj, ki raztrga verige 

ujetnikov. Videli ste tisto, česar še niste videli, in zdaj ste to videli. Toda kmalu bo prišel trenutek, ko 

boste vsi začutili, kako moje življenje vibrira v vašem bitju." 

66 Zapustil sem to posestvo, sledili so mi učenci. Toda ustavil sem se v senci drevesa in jim rekel: 

"Trenutek se bliža, a še vedno lahko uživate sadove moje besede. Zagotovo boste ostali kot ovce med 

volkovi, vendar ne boste poraženi, ker vas bo pokril moj plašč. Glej, kako velike so množice; nahranil jih 

boš, kakor sem jih nahranil v puščavi, in pomnožil boš kruh, kakor sem ti pokazal." 

67 Tako sem vam govoril po Jezusu, ki je božal vsakega od mojih učencev, medtem ko so jim iz oči 

tekle solze in so mi v svojih srcih izražali čustva, polna nežnosti, ter mi dajali nešteto obljub, da mi bodo 

sledili. 

68 Danes vas ne bom spominjal na zadnje tri dni, ki sem jih preživel na zemlji. To se bo zgodilo ob 

drugi priložnosti, blaženi ljudje, ko vam bom govoril o zadnji večerji, o svojem zadnjem bivanju v vrtu 

Getsemani, kamor sem se umaknil, da bi molil, in nazadnje vam bom govoril o svoji žrtveni smrti. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 211 
1 Svojo modrost in ljubezen preoblikujem v človeško besedo, da bo dosegla vaše srce. 

2 Prihajam k vam, ljudje, da bi za kratek čas živeli pod duhovnim sijajem moje Besede, da bi za 

nekaj trenutkov živeli v kraljestvu duhovnega življenja. 

3 Vzemite in jejte kruh moje besede, ki je moč in življenje, da ne boste omagali v preizkušnjah. 

4 Nekateri moji novi učenci bodo doživeli svojo Golgoto, kjer bodo dokončali svoje poslanstvo na 

zemlji. Toda ta vrh bodo dosegli le tisti, ki so ves duh, vzvišenost in ljubezen. 

5 Počivajte in poslušajte mojo besedo. Okrepite se, kajti jutri boste vzeli svoj križ. Toda ne bojte se, 

ljudje, kajti tisti, ki bo prevzel ta križ, bo to storil zato, ker je njegovo srce prepolno ljubezni do ljudi. 

6 Kdo se bo uprl temu, da mora izpolnjevati to poslanstvo, če v vsem njegovem bitju prevladujeta 

neskončna dobrodelnost in velika srčnost? 

7 Kdor ima močno dušo, bo v tej dobi duhovnosti z ljubeznijo sprejel križ in ga z veseljem nosil. 

8 Ta križ je namenjen velikim po duhu, tistim, ki se počutijo prežeti z ognjem prave ljubezni. 

9 To človeštvo trenutno prežema ogenj, ki pa ni moj. Ogenj, s katerim se zdaj uničujejo bratje med 

seboj, izvira iz njihovega nasilja, strasti, sovražnosti, iz njihovega neizmernega pohlepa, želje po 

maščevanju in materializma. 

10 Ogenj, v katerem je človeštvo uničeno, ni ogenj, ki prihaja od Svetega Duha, ampak iz pekla, ki so 

ga ljudje ustvarili s svojimi grehi. 

11 Moj božanski ogenj je življenje, ki izžareva svetlobo za vsa bitja, in ne uničenje ali smrt. 

12 Moj ogenj je svetloba, ki očiščuje in plemeniti, ki razsvetljuje in krepi, nikoli pa ogenj, ki večno 

muči ali uničuje življenje duše. To je življenje, ne smrt. 

13 Če sem vas v tem času poklical, da me poslušate, se spomnite, da sem vam ponudil še eno 

priložnost, da se dvignete k svetlobi ─ v duhovni dobi, ugodni za razcvet semena, ki sem ga prinesel svetu. 

14 V vašo dušo polagam svojo modrost in ljubezen ─ ta tok duhovnosti, ki je življenje, zdravje, 

veselje in mir. 

15 Izlijte na človeštvo besedo resnice ─ ne le tisto, ki vam jo bom zapustil v pisni obliki, ampak tudi 

tisto, ki izhaja iz Duha. 

16 Želim, da se v tem času dvignete. Medtem ko bodo nekateri kot zvezde vodili popotnike po 

različnih poteh sveta, bodo drugi kot svetilniki pošiljali svojo svetlobo po razburkanem morju sproščenih 

človeških strasti in razsvetljevali pot brodolomca. Želim, da bi bila moja navodila na vaših ustnicah, da bi 

se Božja beseda, ki je kruh večnega življenja, razširila po vsej zemlji. 

17 Razumite, da sem prišel prenoviti ta svet, ga očistiti in vse preoblikovati. 

18 V teh trenutkih spomina povzročim, da ves prostor napolni moja svetloba; da se vsak, ki je na poti, 

za trenutek ustavi v misli na Mojstra in razmisli; da me vsak, ki v tej uri umira, pogleda z očmi duše, da ga 

ne bo strah oditi s tega sveta. 

19 Jaz sem sejalec ljubezni, vi ste moja polja. Kdo lahko dvomi v mojo moč, da vas naredim 

rodovitne v ljubezni. 

20 Ne morete vedeti, kakšno bogastvo semen vam prinašam. Če je ne morete v celoti sprejeti, jo bom 

še naprej hranil za tiste, ki bodo šele prišli. In če ga tudi oni ne bodo mogli uporabiti, ga bodo ohranili za 

prihodnje generacije, dokler ne bo več njive, ki bi jo obdelovali, in semena, ki bi ga sejali. 

21 Razumite moje sporočilo, da bo zacvetelo na vaši poti. Odprite svoje oči, da boste videli dela, ki 

jih vsak dan delam. 

22 Ali vidite moške, ki želijo biti močni z uporabo sile? Kmalu jih boste prepričali o njihovi 

zmotnosti. 

23 Dokazal jim bom, da je mogoče biti resnično velik in močan le z dobroto, ki je izžarevanje 

ljubezni. 

24 A dokler eni in drugi ne bodo vedeli, kaj je ljubezen, bom moral še naprej učiti svet. 

25 "Beseda" vas osvetljuje, da bi vas naučila, kako jo posredovati tistim, ki prihajajo za vami. In 

poskrbel bom za vse. 
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26 Jaz sem večni sejalec. Še preden sem prišel na zemljo in so me ljudje poimenovali Jezus, sem že 

bil Sejalec, poznali so me tisti, ki so bili onkraj materializacije, zmote ali nevednosti ─ tisti, ki so živeli v 

duhovnih območjih in domovih, ki jih vi še ne poznate in si jih ne morete predstavljati. 

27 Od tistih, ki so me poznali, preden sem prišel na zemljo, sem poslal mnoge izmed vas, da bi o meni 

pričevali v svetu in oznanjali prihod Kristusa, Očetove Ljubezni in Besede. Med njimi so bili nekateri 

preroki, drugi pionirji in tretji apostoli. 

28 Ta svet ni edini, na katerem so moji koraki pustili svoj pečat. Kjerkoli je bil potreben Odrešenik, 

sem bil prisoten. Vendar vam moram povedati, da sta na drugih svetovih moj križ in moj kelih odstranjena 

zaradi obnove in ljubezni vaših bratov in sester, medtem ko sem tukaj, na tem svetu, po mnogih stoletjih 

še vedno okronan s trnjem, mučen na križu vaših nepopolnosti in še vedno pijem kelih z žolčem in kisom. 

29 Ker moje delo ljubezni vključuje odrešitev vsega človeštva, vas pričakujem z neskončno 

potrpežljivostjo in sem vsakemu človeškemu bitju omogočil ne eno, ampak veliko priložnosti za njegov 

vzpon, in čakal sem mnogo stoletij na prebujenje vseh, ki so zapadli v globoko letargijo. 

30 Zdaj ste v času, ko se lahko razvijate navzgor, polni svetlobe in življenja. Razvezal sem še en pečat 

Knjige življenja in modrosti, da boste lahko spoznali še eno poglavje tega dela. 

31 S pravo mero vam dajem toliko, kolikor lahko sprejmete, in le tisto, kar lahko razumete in 

ohranite. 

32 Ljudje bodo napredovali v svojem razvoju, in kolikor bo napredoval razvoj njihove duše in njihov 

razvoj navzgor, toliko bolj jim bom dajal svojo modrost v obilju. 

33 Želim, da bi bila vaša duša kot kelih, ki lahko sprejme slavo, ki jo je Oče namenil vaši duši. 

Zavedajte se, da se veliko preliva le v veliko in da nepomembno ne more zadovoljiti velikega. 

34 Očetova volja je, da ste koristni v načrtu stvarjenja, da ste usklajene note v koncertu stvarjenja. 

35 Vem, da bo tisti, ki čuti notranjo razsvetljenost ljubezni, prostovoljno vzel križ in korak za 

korakom hodil proti svoji Golgoti, saj se zaveda, da to pomeni povišanje in približevanje Očetu. 

Če bo potrebno, se boste pustili križati, ker veste, da boste s tem samopraznjenjem in predajo slavno 

vstali od mrtvih kot Mojster in se povzpeli v kraljestvo duha, kjer življenje obstaja v polnosti in 

popolnosti. 

36 Človeštvo, tukaj sem. Prišel sem, da vas rešim bede. Tista nežna roka, ki se je dotaknila težkega 

srca, je bila Mine. Ta ljubeči zdravnik, ki je vstopil v tvoje srce, da bi te ozdravil, sem bil jaz. 

37 Bolni in žalujoči ljudje, bil sem z vami in niste mogli prepoznati, kdo vas je obiskal, niste mogli 

videti nebeške luči v mojih očeh. Ljudje, vi niste razumeli pomena in pomembnosti vsake kaplje moje 

krvi, ki sem jo prelil za vas! Niste srečni, ker niste hoteli zalivati svojih polj z milostno vodo, ki sem vam 

jo dal. 

38 Pridite sem in prisluhnite koncertu, katerega zvoki govorijo vaši duši o popolni ljubezni in 

neskončni harmoniji. 

39 Naj božanska luč vstopi v tvoje srce, kot je razsvetlila tisto noč moje zadnje molitve v vrtu 

Getsemani. 

40 Se spomnite, kako sem se izročil množici, ki me je iskala, da bi me sodila? 

41 Zelo pomemben je bil nauk, ki ga je Učitelj v tistem trenutku dal vsem, vendar ga nihče ni 

razumel. 

42 Ta predaja je bila daritev poslušnosti, ponižnosti in ljubezni. To je bil živ zgled za človeštvo. 

Vsakdo, ki se iz ljubezni preda ljudem, postane vreden, da se pozneje preda Bogu. 

43 Dragi ljudje, moje življenje je bilo odprta knjiga, da bi se iz nje naučili ljubiti. Vendar ga niste 

znali prebrati. 

44 Sočustvujem z vašo šibkostjo, ki razkriva majhno moč, ki je v vas. Vendar sem dovolj močan in 

velik, da nadomestim vašo šibkost in nezrelost, in dovolj ljubeč, da dopolnim vaše pomanjkanje ljubezni. 

45 Približujem se vam in vas učim, da ste čisti, da se očistite v pretrpeti in dvigajoči bolečini, kar 

pomeni iskreno in pristno kesanje. 

46 Očiščenje je potrebno za popolnost duše. Ne slepite se glede očiščenja in popolnosti, saj je popolna 

duša večja od zgolj čiste duše. 
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47 Kmalu boste lahko postali čisti, vendar ne veste, koliko časa in koliko preizkušenj mora vaša duša 

prestati, da doseže popolnost. 

48 Potrebno je, da o duhovnem življenju že veliko veste, da ne boste zmedeni, ko boste prehajali iz 

tega bivanja v drugo. Koliko ljudi se ima za srečne, ker imajo na zemlji bogastvo, udobje in zadovoljstvo, 

ne morejo pa si predstavljati, da jih bo nekega dne preganjala bolečina, vsekakor pa ne kot duhovna bitja, 

ko bodo na zemlji zapustili telo in z njim vse, kar so imeli. Takrat postanejo najbolj nesrečna bitja, 

potepuhi brez miru, brez veselja in brez luči spoznanja. So kot sence, ki nemirno tavajo. Ne jokajo, kot 

jokajo ljudje na svetu, vendar je njihovo trpljenje, čeprav ni več fizično, neskončno močnejše od tistega, ki 

ga doživljajo v zemeljskem telesu. Duša je zdaj sama pred svojim sodnikom, svojo vestjo. 

49 V tistih krajih, do katerih so lahko prišli z majhnimi močmi svojih duš, so postali ubogi, izkusili 

so, kaj so beda, osamljenost, zapuščenost in stiska. V svojem žalostnem življenju ohranijo le droben 

kanček upanja: da bodo našli mir. 

50 Raje bodite revni na zemlji, ker veste, da delate nekaj za dobro svoje duše. Raje bodite potrebni, v 

stiski, bolni, nepomembni, vendar ne v domu, kjer je pravo življenje. Bolečina v duhovnem svetu je 

namreč neprimerljivo večja kot v materialnem življenju. 

51 Blagor tistemu, ki priznava nauke mojega nauka in s tem prehaja od ponosa k ponižnosti, saj bo 

imel kraljestvo miru. 

52 Niste potrebni, tudi če nosite oblačila iz navadnega materiala. Razumite to, da boste zrasli onkraj 

svojega sveta. Kako skrbite za potrebe te solzne doline? Tisočkrat bolj žalostno je, če nimaš duhovnega 

miru, če nisi močan ali velik. Velike duše premagajo vse, ohranijo duševni mir kljub preizkušnjam in 

živijo pravo življenje, ki je polno svetlobe in miru. 

53 Resnice vam ne uspe prepoznati, ker se z njo ne želite ukvarjati. Spoznajo ga lahko le preprosti in 

ponižni ljudje. 

54 Tisti, ki ne vidijo luči resnice, mi nenehno govorijo, da je bila moja beseda brezplodna, ker še 

naprej hranijo pokvarjenost. Pravijo mi, da so bili pot na Golgoto in žrtvovana smrt na križu, čudeži, ki 

sem jih storil, moj nauk o ljubezni, moje sočutje, moje zadnje besede in zadnji dih, ki je bil prošnja za 

odpuščanje mojim preganjalcem in usmiljencem, brezplodni. 

55 Kaj o vsem tem vedo tisti, ki ne poznajo resnice? Kdor pa se dvigne nad brezno, moli za svoje 

usmrtitelje in blagoslavlja svoje obrekovalce, njegov duh sije močneje od sonca. 

56 Tistim, ki mislijo, da so bili vse to življenje, trpljenje in delo zaman, pravim, da ne bo nikogar, ki 

ne bi ob svojem času prejel te luči in se z njo rešil. 

57 Vendar vsi ne razmišljajo tako. So ljudje, ki ─ čeprav so v temi ječe, kjer se pokesajo za krivdo 

zločina ─ imajo trenutke, ko se z mislimi obračajo k meni in mi v zadrti molitvi rečejo: "Gospod, če je tisti 

grešnik, ki se je kesal v tvoji navzočnosti, pri tebi našel odrešitev ─ zakaj ne bi gojil upanja, da boš v 

zadnjem hipu kot Dimas stegnil svojo roko k meni in me iztrgal iz teme ter me odnesel v svetlobo?" 

58 Koliko ljudi, ki še niso mogli pregnati kneza teme, ki ga nosijo v telesu, je doživelo trenutke vere, 

razsvetljenja, kesanja in upanja v Odrešenika? Koliko ljudi iz svojega srca izžene misel na ponovno in še 

večjo kazen na onem svetu in raje mislijo in verjamejo, da jih Jezus čaka, da jih osvobodi muk in strahu! 

59 To so tisti, ki jim pravite, da so smet vaše družbe. Oglejte si, kako v nekaterih trenutkih posumijo 

na resnico. Toda vi, ki uživate svobodo, priznanje, zaupanje v svet in pogosto mislite, da veste vse, ker vse 

presojate in podajate svoje mnenje, nimate trenutka razsvetljenja, ki bi vam omogočil videti resnico iz oči 

v oči ─ nasprotno, zavijate se v dvome in sence. 

60 Seme, ki sem ga zasejal v duše s svojo besedo, strastjo in krvjo, ne cveti vedno na vrhuncu 

življenja osebe, ljudstva ali sveta. Pogosto se razcveti šele v trenutku, ko se človek sreča s smrtjo in začuti 

življenje, ki ga čaka ─ ko tisti, ki je bil ponosen in vzvišen v svoji moči, nenadoma pade na posteljo 

bolečine, obupan in poražen. Tam razmišlja, se očiščuje in plemeniti z mislijo name, se presoja po mojih 

zgledih. Nato zajoče in se spremeni, saj ga je v trenutku dosegla resnica. 

61 Tudi ko so ponosni narodi živeli v sijaju svoje materialne moči in so se njihovi ljudje vročično 

predajali svojim strastem, so z verovanjem lažno in hinavsko izpolnjevali svojo dolžnost do Boga, saj sta 

bili vsa njihova pozornost in ljubezen pod oblastjo njihovih ambicioznih ciljev. Toda ko sta prišla poraz in 

uničenje, ko so se jim razblinile sanje o veličini in jih je prebudila resničnost, so se obrnili k meni in rekli: 
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"Gospod, prav imaš, mir je lahko le za ljudi dobre volje, tvoje in naše kraljestvo pa zagotovo nista iz tega 

sveta." 

62 Ali se zavedate, da moje seme ni izgubljeno? Tistim, ki o tem dvomite, pravim, da to seme 

poiščete z razmislekom, ne da bi čakali, da vas z resnico sooči bolečina. 

63 Ta svet je poln moje besede. Laž je, da bi morala biti moja sled zakrita. Kamor koli greste, boste 

našli moja znamenja in odmeve mojega glasu, ki bodo večno odmevali v vesti. 

64 Prisoten sem povsod in vam nenehno govorim, saj vam še nisem prenehal dajati svojega sporočila. 

65 Moji ljudje: Zakaj včasih še vedno želite preizkusiti svojega učitelja? 

66 Da, že vem, da obstajajo tudi tisti, ki ne razumejo, zakaj se je Kristus, če je bil Božji Sin, predal 

svojim preganjalcem in ni mogel ubežati smrti. Če ne bi želel žrtvene smrti, bi zlahka izginil, da se ne bi 

izročil tistim, ki so me iskali. Bili bi osupli ob pogledu na čudežno in nerazumljivo izginotje, zaradi 

katerega bi vzkliknili: "Resnično, to je Božji Sin!" Toda to ni bil nauk, ki sem ga prišel prinesti, saj ne bi 

učil ljubezni. Poleg tega sem vam hotel povedati, da tisti, ki izpolnjuje njegovo voljo in ta ni Očetova, ni z 

njim združen. 

67 Vse te razlage morate razumeti. Kajti če ne razumete, kaj se dogaja zdaj, kako lahko razumete ali 

predvidevate, kaj se bo zgodilo? Zato vam bom dal nekaj razodetij vnaprej, da vam bodo služila kot 

priprava, obljuba in prerokba. 

68 Jaz, Mojster, vam pravim: Ko bo človek enkrat velik in vzvišen z izpolnjevanjem Zakona ter 

resnično združen in usklajen z Duhom, ne bosta več obstajali dve življenji, ki zdaj ločujeta njegov obstoj: 

človeško na zemlji in duhovno v univerzalnem in neskončnem svetu Duha. 

69 Takrat se bo oziral le na en obstoj, saj bo v njegovem bitju obstajala le ena volja. Med telesom in 

vestjo ne bo več spora in čutil se bo združenega z univerzalnim življenjem. Ne glede na to, ali bo živel v 

duhovnem ali zemeljskem svetu, kjer koli bo, se bo počutil v Očetovi hiši. Na vsakem kraju bo užival v 

Gospodovi navzočnosti in povsod bo vestno in poslušno opravljal svoje poslanstvo. Smrt telesne materije 

potem ne bo več pomenila tega, kar pomeni danes. Oni bodo tisti, ki bodo premagali smrt in vstopili v 

večno življenje. 

70 Ko sem vam povedal, da je bila moja volja, da me tisto noč izročim svojim preganjalcem, me 

vprašate: "Gospod, ali ni bil takrat kriv Juda?" Jaz pa vam pravim: Ne obsojajte ga. Če bi ga namreč sodili 

tako kot jaz, bi morali imeti v srcu sočutje. Bil je tako nezrel in človeški kot vi in v svoji šibkosti je 

dovolil, da so ga ljudje napeljali k izdaji svojega Učitelja. 

71 Ali mislite, da je ta učenec že prišel kot tisti, ki ga je Bog določil, da bo izdal svojega Učitelja? Ne, 

moje ljudstvo, nikomur me ni bilo treba izdati. Prišla je ura, preganjalci so spremljali moje korake, čakala 

me je krvava sodba. 

72 Tudi ta človek je bil kot vsi drugi, ki so mi sledili, izbran, da seje seme ljubezni. V odločilnem 

trenutku, ko je obrnil hrbet Njemu, ki ga je tako zelo ljubil, in se postavil na stran tistih, ki so si 

prizadevali za Učiteljevo življenje, je propadel samo zato, ker je spoznal, da Jezus ni kralj zemlje, ampak 

neznanega sveta, učenčevo srce pa še vedno sanja o bogastvu tega sveta. 

73 Kako veliko je bilo Judovo kesanje, ko je v svoji vesti slišal stavek za stavkom, ki se ga je naučil 

od Jezusa, kako velika je bila njegova bolečina, ko je pomislil, za kaj je bil poklican in kaj je bilo njegovo 

delo! 

74 Vse to vam govorim zato, da se, če bi me kdo od vas v tem času izdal, ne bi mogel opravičiti z 

besedami, da mu je bilo to morda namenjeno. 

75 Nikomur ni bilo usojeno, da bo izdal. Vsi ste poklicani, da se odrešite po moji ljubezni. 

76 Jaz sem bil tisti, ki mi je bilo usojeno umreti na križu, da bi potem ponovno zacvetel v grobni jami 

in vam pokazal zmago življenja nad smrtjo. 

77 Danes pravim svojim novim učencem: Ko gre za pravičnost do mojih del, ne ljubite denarja, ker je 

lažni kovanec duše, njegova vrednost je negativna in predstavlja lažne vrednosti za večno življenje. Denar 

vas lahko zapelje s poti resničnega usmiljenja, ponižnosti, po kateri mora hoditi vsak moj apostol. 

78 Povedati vam moram, da sem vnaprej vedel, kaj bo Jud naredil, in to sem dokazal, ko sem rekel, da 

me bo eden od dvanajsterih izdal. ─ Vsak od teh učencev je dal, kar je imel dati, vsak od njih je bil kot 

nota na koncertu, ki sem ga dal svetu. 
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79 Če je eden prinesel ton čistosti in vzvišenosti, je drugi prinesel ton vere in moči, tretji ton 

zgovornosti in prepričljivosti, četrti ton ponižnosti in nežnosti. Tako je vsak dal, kar je prinesel, kar je vzel 

od Učitelja in kar je čutil. Le eden je bil šibak, vendar je njegova šibkost služila tudi kot nauk ljudem, da 

ne bi ravnali kot on, ne pa da bi mu sodili. 

80 Učenci, nocoj dvignite svoje misli, da bi bili z menoj pri zadnji večerji. Hranite se z mojo svetlobo, 

pijte vino moje besede. V njem boste našli odprto knjigo za branje, hkrati pa se boste znašli v duhovnem 

svetu. 

81 Pridite k mizi, kjer boste občutili vibracije božanske ljubezni, a kjer boste občutili tudi tesnobo, 

kjer se sladkost upanja meša z grenkobo slovo in poljubom izdaje. 

82 Tu lahko najbolje slišite glas vesti, ki vam bo povedal, ali ste tudi vi izdali, ali ste lagali, ali ste se 

poljubljali brez ljubezni. 

83 Preden se usedete za mizo, se umijte s čisto vodo molitve. Očistite um in srce, da boste dovolili, da 

je duša deležna te duhovne večerje. 

84 Ste pripravljeni? Sedite okoli mene in mi prisluhnite v najgloblji tišini in predanosti svojega srca. 

85 Ali je zdaj vse pripravljeno, ali ste zdaj tukaj, pripravljeni in okrašeni za pogostitev? Želel sem, da 

vaša duša v teh trenutkih ne bi bila nič manj čista kot prt te duhovne mize. 

86 Pustite zunaj vrtinec materialnega življenja, človeške stiske in težave. Pridite sem, utelešene duše 

in tudi vi, ki živite v duhovnem. Ljudje, pridite sem, da bi se naučili govoriti z menoj, da ne boste več 

sužnji na zemlji. Kajti kdor govori z Mojstrom iz duha v duh, je pridobil popolno svobodo nad "telesom", 

svetom, temo nevednosti, nad vsakim jarmom. 

87 Skrbno jejte kruh moje besede, da boste spoznali, kakšen je bil Jezusov boj v urah agonije in kako 

je premagal smrt. 

88 Danes vam pravim: Molite v vrtu tišine in duhovnosti, da bo vaše celotno bitje prežeto z močjo in 

boste lahko nosili breme križa do vrha gore. 

89 Molite, da bi videli razsvetljeno svojo notranjo nebeško lestev: lestev duhovne popolnosti. 

90 Bodite dobre volje, da boste neutrudno nadaljevali svoje misijonarsko potovanje, in takrat se ne 

boste bali, da se vam bodo raztrgala oblačila, niti ljudi, ki vas bodo preganjali, ko bodo iskali krivdo ali 

napačno ravnanje v vas, da bi vas obtožili. 

91 Pozabite na svoje stiske in zemeljske radosti ter si nadenite tiste iz Duha. 

92 Malo je tistih, ki znajo moliti, da bi se veselili, še več pa je tistih, ki molijo, da bi potem jokali. 

Njim pravim: Iz vseh zemeljskih stisk naredite pesem, a naj zveni s tako vero in upanjem vame, da boste 

nenadoma doživeli presenečenje, ko boste peli hvalnico, ki prihaja iz srca in je napolnjena z ljubeznijo in 

mirom. 

93 Govorim vam o duhovnem veselju, vendar v svojih srcih ne smete pozabiti na ure, ki se bližajo in 

bodo še naprej namenjene spominu. 

94 Da, ljudje, jutri ob treh popoldne boste videli zatemnjeno sonce in žalostni bodo vsi, ki bodo šli v 

notranjost in se me spomnili. 

95 Sonce se bo skrilo med cvetove žalovanja, tako kot se je tistega dne skrilo za temne oblake, da mu 

ne bi bilo treba opazovati nehvaležnosti ljudi. 

96 Kristus, Učitelj, je kljub vsem vrstam človeških nepopolnosti dal svoj nauk. 

97 So se iz njega norčevali? Mojster se je posmehoval, da bi dal lekcijo. So ga zahrbtno spraševali? 

Odgovarjal je ljubeče in modro, saj je prišel, da bi to storil. Je bil izdan? Ob tej izdaji je dal svoj nauk o 

odpuščanju. Je bilo zahtevano njegovo življenje? Strinjal se je in dal svoje življenje. Da bi rešili in 

prepričali, je bilo treba sprejeti vse. 

98 Zdaj mi povejte, ljubljeni učenci: Ko vas izdajo vaši soljudje, ali se ne uprete, ali se ne uprete? 

Vedite: Za osvojitev srca je včasih treba biti izdan. V bitkah duha ne zmaguje nasilje, ampak resnična 

ljubezen. 

99 Moji učenci: Knjiga je za ta čas ostala odprta. Naj Jezus v teh trenutkih vstopi v vaše misli, da se 

boste v svojih tihih urah in spominih spominjali vseh trenutkov mojega trpljenja, ki so vam znani. Kdor se 

me spominja na vzvišen in duhoven način, bo prejel luč, ki mu bo kot navdih odkrila pomen mnogih 

nepoznanih lekcij. 
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100  Naj hodim po ulicah vaših misli s svojim križem na ramenih. Naj Jezus, ki je pozabil na svoje 

bolečine, hodi po svoji poti trpljenja z mislijo na svoje otroke in pozabi na njihove žalitve. Naj razširim 

roke na križu in prosim odpuščanja za tiste, ki me niso prepoznali. Naj bom v vas, dokler ne boste videli 

zmage ljubezni, življenja in pravičnosti. 

101  Množice ljudi: Kako boste z menoj kot prijatelji in učenci? Ali pa boš oblikoval moj križ? Ali 

boste podobni žebljem, ki so mi prebodli roke in noge? Boš trnje moje krone ali kopje, ki je prebodlo mojo 

stran? 

102  Ljudje, vi jokate in z bolečino mi govorite, da želite biti z menoj, kot je bil Janez: pri nogah 

Učitelja na križu. In povem vam, da želim, da bi bili tudi vi podobni tistemu učencu, v katerem ste bili vsi 

simbolizirani, ko sem vas zapustil pod plaščem Marijine ljubezni kot njene otroke. 

103  Zapuščam vam svojo ljubezen in blagoslov. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 212 
1 Blagor tistemu, ki se obrača k meni, ki išče Mojstra, ki išče odpuščanje, ki sprejme križ, kajti pri 

meni bo našel luč, ki ga vodi, in odpuščanje svojih grehov. 

2 Mojster vas z ljubeznijo pozdravlja na ta dan spomina. Na ta dan se obnovi sled njegovega 

trpljenja, ki jo je pustil v človeštvu. 

3 Čeprav je kri tega telesa izhlapela, je njegovo bistvo ostalo v duši vseh ljudi. V tvojem duhu je 

neizbrisen, saj se me spominjaš, ko na trenutke občutiš breme križa ali naporen vzpon na Kalvarijo. 

4 Ker je Jezus s krvjo ljubezni začrtal pot, vsak človek, ki si prizadeva za odrešenje ali popolnost 

duše, išče sledi, ki sem jih pustil na zemlji, da bi jim sledil. To je pot, ki vam jo trenutno kažem, in na njej 

boste dosegli duhovno življenje, kjer ni ne teme ne bolečine. 

5 Krščanski svet je križ spremenil v svoj simbol, ker je Jezus na tem lesu prelil svojo kri in umrl kot 

človek, da bi na njem uresničil svoje odrešenjsko delo. Od takrat križ velja za simbol božje ljubezni in 

odpuščanja. Vendar pa je bil simbol svetovnonazorskih bojev med ljudmi. 

Danes, ko je od te žrtvovane smrti minila že cela doba, sem ponovno navzoč v svetu ─ ne več kot 

človek, ampak duhovno. Resnično pa vam pravim, da mi ta križ ni več potreben. Ne bom ga več nosil na 

svojih ramenih, ne boste več videli rablja, prekrvavljenega in okronanega s trnjem, z bičanim telesom, ki je 

s svojo krvjo omočil kamenje na poti. Ne boste ga več videvali z očmi, stisnjenimi v bolečini, ki pri enih 

vzbujajo sočutje, pri drugih pa grozo. Ne boste več videli, kako prihaja na vrh gore, da bi bil pribit na križ 

med hudodelce. 

6 Križ, ki je bil za tistega, ki je na njem umrl, sramota in nečast, se je iz ljubezni spremenil v simbol 

žrtvovanja. Tega si niso mogli predstavljati niti tisti, ki so me preganjali in mi izbrali najbolj sramotno 

smrt, da bi zadovoljili svojo krutost. Množica je namreč želela obtožiti in obsoditi Njega, ki ni storil 

ničesar proti njim, ki je bil dobrota, tolažba in odpuščanje za vse ljudi. Človek je bil v breznu, iz katerega 

ni razumel dobrega, ljubezni, ki sem mu jo pokazal s svojo žrtveno smrtjo. 

7 V tem času nisem prišel kot človek in križ ne bo počival na meni. Danes sem jaz tisti, ki na vaša 

srca postavljam križ ljubezni, da boste hodili po mojih stopinjah. 

8 Težko breme tega križa ste že občutili, občutili ste bičanje svojega telesa, ko je bolečina prodrla do 

duše. Prav tako ste že občutili, kaj pomeni padec na poti. Trpljenje v tvojem življenju je bilo bičanje in 

posmehovanje, ko so mislili, da si nor kot sam Jezus, ker me iščeš, je bilo kot kopje, ki je raztrgalo 

Odrešenikovo stran. 

9 Poglejte, vaše življenje je kot Golgota, učenci. Kdor me želi imeti za zgled, mi slediti in priti k 

meni, bo moral živeti v trpljenju in piti kelih žolča in kisa. 

10 Upravičeno ste to zemljo imenovali solzna dolina. Do njega ste prišli, da bi spoznali dobro in zlo, 

saj se nihče ni rodil popoln v znanju in zaslugah. Zato sem vam dal svobodno voljo, da sami izberete pot, 

tako da bo vaša duša z lastnimi močmi dosegla višje ravni. 

11 Za tistega, ki izbere slabo pot, pa je nujno, da se na njej nauči poznati bolečino, da se, ko začuti, da 

se oddaljuje od milosti in luči, očisti in okrepi v kesanju ter se tako nauči premagovati skušnjave. 

12 Kako zaslužen za Boga je trud tistega, ki se bori proti skušnjavam, ki so tem hujše, čim bolj si 

prizadeva za svojo prenovo. 

13 Moja žrtvovana smrt ni bila nekoristna, ljudje. Kajti tako tisti, ki me ljubijo, kot tisti, ki me 

zanikajo, bodo morali iti po mojih stopinjah. To delo bo ostalo zapisano v knjigi vekov in bo obrodilo 

sadove za vedno. 

14 Ne morete vedeti, zakaj je breme vašega križa, torej odgovornosti in trpljenja, za nekatere lažje kot 

za druge. Vsi na tej zemlji ne poznate svoje preteklosti, nihče ne ve, kdaj je njegova duša prejela svetlobo. 

Zato s predanostjo prevzemite križ. Kajti kdor mi tako sledi, bo preživel tudi smrt. 

15 Moj glas danes govori o zakonu in pravičnosti, je isti glas, ki ste ga slišali na Sinaju. Danes, tako 

kot takrat, vidim nezaupanje mnogih. Takrat sem vam dal Zakon, vklesan v kamen, enkrat in drugič, ker je 

Mojzes prvega prelomil, obupan nad vašim malikovanjem in vašo šibkostjo. Danes pa, ko to pišem v vaši 

vesti: Kaj boste storili z njim? Ali boste ravnali tako, da bo Elija, glasnik tega časa, zahteval, da spoštujete 

moj zakon? 
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16 Iz dna svojega srca mi rečeš: "Gospod, že davno je naša nehvaležnost povzročila, da je Mojzesova 

jeza razbila plošče tvoje Postave. Kako naj bi lahko v današnjem času spet ne ubogali tvojega zakona?" 

Oče pa vam pravi: Ostati morate budni. Kajti v drugi dobi je Jezus prišel, da bi vam prinesel Zakon 

ljubezni, vi pa ste mu pustili, da je prelil svojo kri do zadnje kaplje, in ga niste prepoznali. 

17 Sprašujem vas, ljudje, in vas, človeštvo: Kje je zakon, ki sem vam ga dal na Sinaju? Kje je kruh 

večnega življenja, ki vam ga je Jezus dal pozneje? S sklonjeno glavo poslušate moja vprašanja, ker se 

zavedate, da ste zašli s poti. 

18 V prvi dobi ste bili eno ljudstvo, sestavljeno iz dvanajstih plemen. Toda Izrael, ki je zatrl vsak 

strah pred mojo pravico, se je razdelil na različna ljudstva. Danes ste spet na zemlji. Toda kako bi se lahko 

razdelili na ljudstva ali plemena, ko pa eno družino sestavljajo otroci različnih plemen in celo zakonski 

pari so sestavljeni iz pripadnikov dvanajstih plemen? Kdo je razumel ta načrt? Jaz sem tisti, ki sem vas 

izbral in združil. Zato se nekateri zdrznejo, ko slišijo ta glas, ne da bi vedeli, zakaj. Kajti to so tisti, ki so 

me slišali tudi v preteklih časih. 

19 Zdaj je tretji čas, ki se bliža vrhuncu. V njej zdaj prejemate manno iz puščave, Jezusovo kri in luč 

Svetega Duha. Ko je potrebno vaše očiščenje, imate Marijo, svojo vesoljno Mater, ki vas umiva s solzami 

ljubezni in pokriva s plaščem usmiljenja. 

20 Oče svojemu ljudstvu znova pravi: Združite se. Vidim namreč, da so nekateri odločeni ubogati 

moje zapovedi, drugi pa jim nasprotujejo. Ne delite se, saj boste s tem odprli vrata skušnjavam. Moja 

beseda je za vse, četudi so med poslušalci tudi taki, ki se pred mojim glasom ne uklonijo, ker jih obvladuje 

dvom, ki ga povzroča dejstvo, da me vidijo, kako se izražam z neizobraženim, nerodnim in preprostim 

umom. 

21 Koliko tistih, ki so me v preteklosti preganjali in se mi posmehovali, zdaj živijo polni duševnega 

miru, ki sem jim ga dal kot dokaz svoje ljubezni, ki vse odpušča. Ko pa so slišali, da sem se vrnil, je 

njihove duše zajel strah, zato so se sramežljivo prišli prepričat, ali je bilo moje razodetje resnično. Ko so 

me slišali, so se zdrznili, ker so čutili, da jih kliče moj glas. 

22 To je ljudstvo, ki sem ga izbral, da bi prineslo luč in mir narodom, in ki je bilo razpršeno in skrito 

med ljudmi. Toda moj bistri in pronicljivi pogled je vedel, kje je vsak od mojih služabnikov, da bi jih 

poklical in jim nakazal njihovo poslanstvo, ki ga še vedno čakam, da ga izpolnim. 

23 Svet je ravnodušno gledal na Marijino življenje na zemlji. Toda resnično, povem vam, danes boste 

prepoznali njen materinski glas, njen ljubeči glas, ki je uspavanka, tolažba, upanje in balzam. Nekateri 

bodo to priznali, drugi zanikali. Vendar nežno in ljubeče razprostira svoj božanski plašč nad vesoljem in 

pod njim daje toplino in zaščito vsem svojim bitjem. Prav tako rešuje in odrešuje; je nebeško svetišče, ki 

vsebuje še neodkrite skrivnosti. Ker je bilo njeno telo kot žensko svetišče, v katerem je bilo varno 

Jezusovo telo, koliko je torej njen duh namenjen vsem njenim otrokom! 

24 Kako globoka je bila bolečina, ki jo je svet vtisnil v srce njene matere, in s kakšno nežnostjo skriva 

solze, da bi vam pokazala le sladkost svojega nasmeha in ljubeznivost svojih božanj! Med mojo 

neizprosno pravičnost in grehe ljudi vedno posegata priprošnja in materinska ljubezen Marije, vaše 

nebeške matere. 

25 Iz "oblaka" vam govorim in vas vabim, da pridete k meni. 

26 Še vedno te vidim, kako študiraš prvo stran knjige, vendar je čas mojega poučevanja kratek. 

27 Hočem, da mi lahko, ko pridete k meni, rečete: "Gospod, tukaj je sad moje žetve: prenova 

nekaterih mojih soljudi z mojim zgledom." Če ne boste izpolnili svojega poslanstva, ne boste mogli 

vstopiti v moje kraljestvo. 

28 Trikrat sem vam ponudil rešitev duše, a ste ostali gluhi za moj glas. To je zadnji klic, ki vam ga 

pošiljam. Zato vas prosim, da me poslušate, da se oblečete v ponižnost, da se spustite z visokega 

piedestala in iz svojega srca izženete vse sovraštvo. 

29 Moja beseda ni slikovita, je jasna, da jo boste vsi razumeli in si je ne boste razlagali na različne 

načine. 

30 Med mojim ljudstvom ne sme biti nevednih, saj sem vas zalil z modrostjo. 

31 Na vseh drevesih vidim dobre in druge, slabe sadove. Od slednjih pa mi ne boš ponudil ničesar. 

Namenjeno vam je, da izberete okusne strahove, ki mi jih morate predstaviti. Vseh svojih dolžnosti se že 
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zavedate. Prej si se potikal po svetu, ker ti je oči zakrivala temna tančica. Toda prišel sem kot žarek strele 

v noči, da osvetlim vaše poti. Od takrat veste, kam greste. 

32 Naučili ste se posvetovati z vestjo, preden naredite korak. 

33 Danes, ko ste združeni, bodite poslušni mojim naukom. Bližajo se namreč velike preizkušnje. 

34 Mojster je spet z vami. Na ta dan sem vas prišel razvajat, da vas dvignem s svojo besedo ljubezni, 

da vam dam svoj poljub miru in da vas vprašam, kaj mi ponujate v svojem srcu. 

35 Nisem vas prišel soditi, ampak vas prositi, da bi v svojih dejanjih ravnali z resnično ljubeznijo in 

usmiljenjem ter da bi poslušali glas svoje vesti. 

36 V vseh časih sem za vas prelival svojo kri ─ včasih pred zemeljskimi pogledi ljudi, drugič 

nevidno. Vedno bdim nad vami, da ne bi trpeli na tem svetu in da bi po zemeljskem življenju dosegli 

večno življenje za svojo dušo na onem svetu. Vendar me niste razumeli, niste ubogali moje besede, zato 

sem v tem času prišel z belega oblaka, da bi zazvonil s svojim melodičnim zvonom in vas prosil, da se 

združite in ljubite drug drugega. 

37 Začeli ste se učiti, vendar še niste razumeli niti prve strani moje knjige, čeprav veste, da je čas, v 

katerem vam dajem svojo učno besedo, že kratek. Preučevati in razumeti moraš moj nauk ter se pogumno 

podati na pot. Ne bom vas namreč sprejel, če ne boste prej preučili, kar sem vam dal v tem času. 

38 Zaradi tebe sem jokal in prelival kri, zdaj pa želim, da prideš k meni in rečeš pri mojih nogah: 

"Učitelj, tukaj je navodilo, tukaj je žetev, tukaj je dober zgled, ki sem ga dal ljudem. To je prenovljena 

človečnost." 

Hočem, da mi postavite pred oči moškega in žensko, ki ste ju spreobrnili. Kajti brez te izpolnitve 

poslanstva ne boste vstopili v svetišče moje skrite modrosti. Trikrat sem prišel na ta svet, da bi vam 

prinesel različne priložnosti za odrešitev vaše duše. Vi pa ste moje besede lahkomiselno prepustili in niste 

upoštevali mojih zapovedi. Zato vam pravim, da je to zadnja od teh priložnosti in da morate uresničiti, kar 

vam zdaj polagam na srce, tako da se oblečete v ponižnost, se spustite s piedestala svoje lažne veličine, 

odpravite slabo voljo in sovraštvo do soljudi ter se združite. Za to vas prosim, da ne bi žezlo moje 

pravičnosti padlo na človeštvo. 

39 Nič več niste nevedni, saj sem vam v izobilju dal svoja navodila in vas prosim: Zakaj vidim, da me 

moji učenci niso hoteli razumeti in so si moje besede in navodila razlagali na različne načine in po svoji 

volji? Ali vam nisem govoril v vašem jeziku, s preprostimi besedami, da bi me vsi razumeli? Z nekaterimi 

ne govorim drugače kot z drugimi. Zato ne želim, da mi jutri rečete: "Učitelj, ne moremo te razumeti, ne 

razumemo tvojih navodil, zato jih ne upoštevamo." ─ Ne, Izrael, treba je izkoreniniti strup, ki ga trenutno 

še vedno nosiš v svojem srcu. Ta zakon morate jemati pravilno, saj ni kriv za vaše grehe in ni pravično, da 

je moje delo krivo za te napake. Zakaj ga ljudje niso znali ceniti, čeprav vam ga dajem belega in čistega 

kot snežno polje? 

40 Bedite in molite, kajti nenehno vidim razdor med enimi in drugimi. Vidim, da se hočete odvrniti 

od mojega zakona, nekateri tako, da mu obrnejo hrbet, drugi pa tako, da gredo po svoji poti, se spotikajo in 

padajo v trnje, namesto da bi pravično sledili poti, ki sem jo določil pred vami. 

Povsod rastejo drevesa, ki dajejo človeštvu drugačne sadove, kot sem jih dal jaz vam. Vidim pa, da so 

med njimi tudi dobri sadovi, zato vam pravim: odstranite slabe sadove in pustite le dobre. Izberite jih in mi 

ponudite samo čisto seme in zlato pšenico. 

Niste več otroci teme, kot ste bili prej. Pojavil sem se namreč med vami kot svetel žarek strele, da vam 

razsvetlim pot in vam pojasnim, kaj je pot resnice. Zdaj jo lahko prepoznate in hodite po njej, saj sem vam 

dal moč in vas prijel za roko, da boste lahko naredili prve korake in pozneje hodili sami, a varno, brez 

bolečih izkušenj in padcev v greh ter ne da bi se pustili zapeljati zlobi, ki prevladuje v svetu. 

41 Danes niste več nevedni otroci, danes veste, kako iti naprej, kakšna dela boste opravili ter katere so 

dobre in slabe poti. Dal sem vam namreč srce in vest, da se lahko posvetujete z njima. 

Zato vas že dolgo prosim, da ne bi jedli prepovedanega sadeža, da ne bi potegnili dvoreznega meča, da bi 

odrezali čast svojemu bratu, da bi spoznali iskrenost in popolnost Mojega zakona, ki je bil vedno en sam, 

da bi se dvignili z razumevanjem in dobro voljo, tako da bi ubogali Moje nebeške zapovedi, da bi bil na 

vsej zemlji mir in da ne bi več uničevanje uničevalo življenja. Nočem vas videti v joku in z grenkobo v 

ustih. Tudi na ta dan vam bom podelil svojo božjo milost. 
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42 Blagor tistemu, ki je pripravljen, saj bo na svoji poti videl mir in čutil, kako njegovo dušo in telo 

preveva moje usmiljenje. Iz večne slave vam pošiljam kristalno vodo, da se boste v tem času okrepljeni 

dvignili. Dajem vam svojo ljubezen v potokih, da boste šli naprej in spoznali, da sem neutruden, da me 

boste jutri vzeli za zgled, se znebili vsega materializma, vse nečimrnosti in s tem, ko prinašate samo dobra 

dela, postali prazno ogledalo, v katerem se bo človeštvo lahko zamislilo. 

43 Vedno sem prišel iskat izgubljene, da bi jih osvobodil greha in jih usmeril na pot odrešitve. Jutri 

bodo prišle velike preizkušnje in moja volja je, da vas pustim kot pogumne Jezusove vojake, ki se lahko 

borijo in zmagajo. 

44 Danes zjutraj sem bil med vami v svoji prisotnosti, avtoriteti in bistvu. Dajem vam vsakdanji kruh 

in zdravilni balzam. Blagoslavljam vas, vaše otroke, trpeče matere, ostarele. Vsem podarjam svoj mir, 

svojo ljubezen in svojo svetlobo. 

45 Ljubite, ljudje, ljubite z najčistejšo ljubeznijo, ki vas lahko pripelje do resnice. Potem boste vedeli, 

kaj vam želim povedati s temi besedami. Moč, ki je premikala Jezusove ustnice, ko je bil z vami, je bila 

moč ljubezni ─ glas, s katerim vam govorim: "Jaz sem pot, resnica in življenje." 

46 Ni večje moči, kot je moč telesa. Ogenj je tudi tisti, ki očiščuje, in voda milosti, ki čisti. 

47 Naj vam govorim še tako veliko, so še vedno učenci, ki danes verjamejo, jutri pa ne verjamejo več, 

saj imajo ure vere in ure dvoma. 

48 V vas vidim ljudi, ki so utrujeni od človeškega življenja in izredno zaposleni, iz tega pa izhaja 

ljudstvo, ki se imenuje duhovno, a živi zelo naklonjeno zemeljskim stvarem. 

49 Jaz pa sem vam rekel: Prebudite se v resnici in ne ravnajte kot pismouki in farizeji, ki čistijo samo 

zunanjo stran posode ali ki, ko skušajo delati dobra dela, mislijo, da ne smejo dati vsega, ker bi bili potem 

revni in brez kruha za svoja usta. 

50 O, kako dolgo se boste vi, ki tako razmišljate, morali sprehajati kot sence! Rodili se boste in se 

ponovno rodili, dokler se ne boste naučili dajati ljubezni, ki vas je učim. 

51 Ne želim, da bi bili za vedno majhni otroci. Ali je prav, da mi to ljudstvo v svojih molitvah reče: 

"Gospod, ljubim te", potem pa ne opravi dela usmiljenja na njihov način? Zakaj te še vedno zalotim pri 

goljufanju? Zakaj ne prakticirate pravega usmiljenja, in kadar ga, je to le zato, da bi vas pri tem videli in 

slišali? 

52 Zavajaš samega sebe in se včasih hvališ s svojo vero, čeprav se je ta ohladila. Potem vidim, da ste 

tudi vi hladni v ljubezni, zvestobi in iskrenosti. 

53 Resnično, povem vam: nihče ne bo šel skozi vrata križa, če se ne bo naučil biti zvest. 

54 Preljubi učenci, povem vam: Če vam včasih govorim s strogimi besedami, te niso tako zahtevne, 

kot si jih zaslužite po svojih dejanjih. 

55 S svojo besedo vas želim očistiti nepopolnosti. Kje so "bela oblačila", ki bi si jih morali pripraviti, 

da bi bili z menoj na tej gostiji? 

56 Želim prodreti v tvojo notranjost in videti svoje svetišče. O človeške duše, ki verjamete, da ste se 

rodile šele pred kratkim, a ste že zdavnaj izšle iz Njega, ki v sebi nosi ljubezen Očeta in ljubezen Matere! 

Kajti iz njega izvirajo vse vrste popolne ljubezni. 

57 Tako kot se razvija človekovo telo, se v njem razvija tudi duh. Toda telo pri svojem razvoju naleti 

na mejo, medtem ko duh potrebuje veliko zadev in večnost, da doseže svojo popolnost. 

58 To je razlog za vašo reinkarnacijo. Rodili ste se čisti, preprosti in neoporečni kot seme iz 

očetovskega in materinskega ustvarjalnega Božjega duha. Vendar se ne motite, saj ni enako biti čist in 

preprost kot biti velik in popoln. 

59 Primerjate ga lahko z otrokom, ki se je pravkar rodil, in izkušeno osebo, ki poučuje otroke. 

60 To bo vaša usoda v vseh življenjskih obdobjih, ko bo vaš duh razvit. Toda kako počasi napreduje 

vaš duh! 

61 Minilo je skoraj 2000 let, odkar sem vas v nekaj besedah naučil, kako vstopiti v Božje kraljestvo: 

"Ljubite drug drugega," sem vam rekel. V tej ali drugih "dolinah" ste živeli velikokrat, z zemeljskim 

telesom ali brez njega. Vendar se niste znali naučiti lekcije. 

62 Pred vami je še dolga pot, preden bo ta vzvišeni nauk postal resničnost v vaši duši. 
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63 Ta svet je poklican, da se skupaj s svojimi prebivalci poduhovi in tako konča trpljenje in udarce 

usode. 

64 Ogenj moje ljubezni bo stopil sneg vaših src, in čeprav bodo minila stoletja, vas bom še naprej učil 

in končno se boste naučili in ljubili. 

65 Se spomnite Marije Magdalene? Ali niste razumeli simbola, ki ga predstavlja? 

66 Človeški um ne razume mojih simbolov, ustavi se pred skrivnostjo in se zadovolji s simbolom. 

67 Simboli so zastarele podobe, ki naj bi jih človeštvo v dobi svetlobe ne uporabljalo pri čaščenju 

Boga. 

68 Marija Magdalena ─ grešnica, kot jo je imenoval svet ─ si je zaslužila mojo nežnost in moje 

odpuščanje. 

69 Kmalu je dosegla odrešenje, kar se ne zgodi drugim, ki le na pol prosijo za odpuščanje svojih 

grehov. Medtem ko je ona kmalu našla, kar je iskala, pa drugi tega ne najdejo. 

70 Magdaleni je bilo odpuščeno, ne da bi se hvalila s svojim kesanjem. Grešila je, kakor grešite tudi 

vi, vendar je veliko ljubila. Kdor ljubi, lahko pokaže odstopanja v svojem človeškem vedenju, toda 

ljubezen je nežnost, ki se preliva iz srca. Če hočeš, da ti bo odpuščeno ─ tako kot ona ─ usmeri svoje oči 

vame, polne ljubezni in zaupanja, in oproščen boš vsakega prestopka. 

71 Ta ženska ni več grešila. Ljubezen, ki je preplavila njeno srce, je posvetila Učiteljevemu učenju. 

72 Odpuščeno ji je bilo, čeprav je delala napake. Toda v njenem srcu je gorel ogenj, ki očiščuje, in 

zaradi odpuščanja, ki ga je prejela grešnica, se ni niti za trenutek več ločila od Jezusa. Moji učenci pa so 

me v najbolj krvavih urah pustili samega. Toda ta mala Marija se ni ločila od mene, ni me zanikala, ni se 

bala in ni je bilo sram. 

73 Zato ji je bilo dano, da je ob vznožju mojega križa in nad mojim grobom točila solze. Njen duh je 

kmalu našel odrešitev, saj je veliko ljubila. V njenem srcu je bil tudi apostolski duh. Njeno spreobrnjenje 

sije kot luč resnice. Pokleknila mi je k nogam in mi rekla: "Gospod, če hočeš, bom osvobojena greha." 

74 Vi pa me želite prepričati o svoji nedolžnosti, ko svoje prekrške prikrivate z dolgimi molitvami. 

75 Ne, učenci, učite se od nje, resnično ljubite svojega Gospoda v vsakem od svojih bratov. Veliko 

ljubite in vaši grehi vam bodo odpuščeni. Veliki boste, če bo ta resnica zacvetela v vaših srcih. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 213 
1 Luč mojega Duha je z vami, Kristus je nad vašim duhom in skozi človeška usta razodeva besedo 

življenja in resnice kot pot, ki vodi k meni. 

2 Odpri vrata svojega svetišča, da bom lahko vstopil v najčistejše dele tvojega bitja. 

3 Temu dnevu pravite "nedelja vstajenja", ker se na ta dan spominjate dogodkov, ki jih je Jezus 

doživel na svoji zemeljski poti. 

4 Nazadnje odstranite tančico skrivnosti, da boste lahko vstopili v svetišče resnice. V tem učenju 

vam razkrivam pomembne nauke, da bi vam izginila temna tančica skrivnosti, s katero ste nekoč zakrivali 

mojo svetlobo. Poslušajte: Samo tisti, ki umre, lahko ponovno vstane. Ali verjamete, da je Jezus takrat 

"umrl"? Ali ste si lahko predstavljali svojega učitelja "mrtvega"? 

5 "Smrt" je le simbol. Smrt" obstaja le za tiste, ki še niso spoznali resnice. Smrt je zanje še vedno 

grozljiva podoba, za katero se skriva skrivnost ali nič. Tebi pa pravim: Odpri oči in spoznaj, da tudi ti ne 

boš umrl. Ločili se boste od telesa, vendar to ne pomeni, da boste umrli. Tako kot vaš Učitelj imate večno 

življenje. 

6 Ko sem zapustil svoje telo, je moj Duh vstopil v svet duhov, da bi jim spregovoril z besedo 

resnice. Kar zadeva vas, sem jim govoril o božanski ljubezni. To je pravo spoznanje življenja. 

7 Resnično, povem vam, Jezusov Duh ni bil niti za trenutek v grobni jami, saj je moral opraviti 

veliko del ljubezni v drugih življenjskih svetovih. Moj neskončni Duh je imel veliko razodetja, da bi jim 

ga razkril ─ tako kot vam. 

8 Obstajajo tudi svetovi, kjer duhovna bitja ne znajo ljubiti. Živijo v temi in hrepenijo po svetlobi. 

Danes ljudje vedo, da je tam, kjer vladata neprijaznost in egoizem, tema, da sta vojna in strasti ključ, ki 

zapira vrata poti, ki vodi v Božje kraljestvo. 

9 Po drugi strani pa je ljubezen ključ, s katerim odpremo kraljestvo svetlobe, ki je resnica. 

10 Tu sem se razkril prek človeških teles, tam pa sem neposredno komuniciral z višjimi duhovnimi 

bitji, da bi lahko učila tiste, ki ne morejo neposredno prejeti mojega navdiha. 

11 Ta visoka, svetleča bitja so za vas nosilci glasu. 

12 Mislim, da zdaj razumete, zakaj sem prišel na ta svet in zakaj sem obiskal tiste svetove. 

13 Duhovom sem rekel: "Ponovno se boste rodili. Preden pa se odrešite v zemeljskem telesu, očistite 

svojo dušo vseh škodljivih vtisov, da boste ob ponovnem rojstvu kot goreče bakle. 

14 Tisti, ki imajo v sebi luč mojega Svetega Duha, so kot goreče bakle. Tisti, ki nočejo spoznati 

resnice, so kot ugasle bakle, ki ne gorijo, ker se niso prižgali na ognju moje modrosti. 

15 Ne želim, da bi bili ugasle bakle, saj potem ne boste mogli izpolniti svoje usode, to je poslanstva 

svojega duha. 

16 Resnično, povem vam, da je v trenutkih, ko moja beseda zasije skozi človeški um, tu na tisoče in 

tisoče breztelesnih entitet, ki se udeležujejo moje manifestacije in slišijo moj glas. Njihovo število je 

vedno večje od števila tistih, ki so fizično navzoči. Tako kot vi se počasi dvigajo iz teme in vstopajo v 

kraljestvo svetlobe. 

17 Povedal sem vam, da ste nesmrtni. Ko umrejo celice vašega telesa, to še ne pomeni, da umre tudi 

duša. 

18 Ta dan spomina in spomina je simbol slave duše, vstajenja, luči vaše svetilke. 

19 V teh spominskih dneh sem se rad razkril med vami, da bi v vaših srcih prebudil čustva vere, 

sočutja in duhovnosti. Te ure sem uporabil za očiščenje in prečistitev vaših src. 

20 Zakaj ste se oskrunili? Ker se niste pustili voditi moči Duha, katerega moč ste zamenjali z močjo 

svoje človeške volje, nečimrnosti in muhavosti. 

21 Potrebno je, da prodrete v svoje srce, v svojo notranjost, da boste vedeli, v kolikšni meri poslušate 

glas vesti in v kakšnem stanju ljubezni ste do svojega bližnjega. Potem boste vedeli, v kolikšni meri gre za 

goreče ali ugasle bakle. 

22 Povem vam: po vaši ljubezni bodo tudi moč, dobrota in luč, ki jih imate,. 

23 Tudi vi boste imeli svoj dan osvoboditve in dan poveličanja. Kateri dan bo to? Takrat, ko boste 

zmagali na bojišču svojega življenja. 
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24 Zemlja je bojišče, na njej se je treba veliko naučiti. Če ne bi bilo tako, bi vam zadostovalo nekaj let 

življenja na tem planetu in ne bi vas vedno znova pošiljali na novo rojstvo. Za duha ni temnejšega in bolj 

mračnega groba od njegovega lastnega telesa, če sta na njem umazanija in materializem. 

25 Moja beseda vas dvigne iz groba in vam da krila, da se boste dvignili v območja miru in duhovne 

svetlobe. 

26 Kolikor vaša duša zmaga nad temo in premaga ovire, toliko se v njej pojavi svetloba. Zato bodo 

nekateri pot prehodili v daljšem času kot drugi. 

27 Velik bo tisti, ki bo sledil poti duhovnega napredka in skozi zemeljska življenja in stoletja dosegel 

svetlobo, izkušnje in razvoj navzgor. 

28 Po tem boju, naporih in solzah boste doživeli svojo osvoboditev in svoja nebesa, v katerih se boste 

dvignili v polnem sijaju svetlobe Duha. 

29 Nebesa niso določen kraj, nebesa so končni cilj razvoja duše. Ker ta nebesa niso določen kraj, 

morate razumeti, zakaj tisti, ki dvomijo v obstoj lahke duše, pravijo: "Umrl bom" in mislijo, da je smrti 

konec. Tisti, ki verjamejo v večno življenje, pa pravijo: "Živel bom večno." 

30 Tisti, ki svojo vero in versko prakso materializirajo, razumejo in iščejo Boga v omejeni obliki. 

31 Duhovnik ve, da je Vsemogočni v vsem, da svet, vesolje in neskončnost prežemata moje bistvo in 

moja prisotnost. 

32 Kdor me tako prepozna in razume, je živ Božji tempelj in ne bo več uresničeval razodetja Duha s 

simboli ali podobami. 

33 Ne govorite več, da obstajata le ena nebesa in ena zemlja in da sta to določena kraja. Svetov je na 

milijarde. Ne pozabite, kar sem rekel v Jezusu: "V hiši mojega Očeta je veliko dvorcev." 

34 Dobro je, da se v materialnem življenju držite zakonov svoje narave. Zavedajte se, da ti zakoni 

niso večni. 

35 Spet sem prišel k ponižnim, saj ti najbolje razumejo te besede. Spomnite se, da sem rekel: "Kdor je 

bil ponižan, bo povišan." 

Na ta dan, ki ga imenujete dan vstajenja, se poduhovite, da boste lahko rekli: "Jaz sem tempelj in 

svetilnik, jaz sem daritev." 

Ljubite se med seboj, da, ljudje, kajti kdor ljubi, nosi v sebi nebesa.  

Blagoslovljeni ljudje, duše dvanajstih Izraelovih plemen, ki so se utelešile v tem času, da bi oblikovale 

ščit človeštva ─ duhovno in telesno vas pripravljam, da bi iz vas naredil voljno orodje in vas popeljal na to 

pot, ki jo postavljam pred vas, da bi svoj zgled zapustili novim rodovom. 

36 Med vami so potomci Rubena, Dana, Jude in Levija, Izakarja in Zabulona ter vseh potomcev 

plemen, in kot močne duše, kakršne ste, boste še naprej izkazovali to moč in vero v svojega Boga. 

37 Ime "Izrael" ne more ugasniti, in čeprav je bilo to ljudstvo zavidano, preizkušano in preganjano, ne 

bo propadlo, ker je seme vaših prednikov, ki so bili pleme in življenje mnogih rodov. Danes je ta rasa v 

veliki meri dekadentna in degenerirana, ker je svoje "meso" vzljubila bolj kot dušo in je postala ponosna 

na svoje darove. Zato sem vas utelesil v drugi deželi, v drugi rasi, da ne bi padli v te napake. 

38 Duhovnost vam je bila navdihnjena že od začetka časov. To je seme, ki vam je dano, da ga skrbno 

negujete, in zaupal sem vam nalogo, da ga posredujete vsem ljudstvom brez razlike v rasi. Danes, na 

vrhuncu časov, prihajam k tebi, da bi od tebe zahteval obračun glede tega semena. 

39 Vsi ljudje nosite to seme v sebi, kajti preden ste prevzeli zemeljsko telo, ste bili duhovna bitja in 

duhovnost je pot, ki vam je namenjena in na kateri se boste izpopolnili. 

40 Ste najbolj nadarjeni ljudje. Vendar niste znali uporabljati svojih darov, niste hoteli razlagati moje 

volje. Ta svet, ki sem ga pripravil za osvežitev, razvoj in blagoslov vaše duše, ste vzljubili, kot da bi bil 

vaš večni dom, in v njem ste pognali globoke korenine. Pozabljate na duhovno življenje in se ne 

pripravljate na vstop v to "dolino", ki vas čaka. 

41 Glejte, ta svet je poln duš, ki imajo zaradi pomanjkanja duhovnosti in priprave malo zaslug. Toda 

koliko bolečine, koliko kesanja jih obsoja. Ne smete prebivati v tem svetu, ne da bi najprej omogočili 

napredek tistim dušam, ki se zaradi nevednosti ali upora niso mogle povzpeti. 
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42 Kar človeštvo imenuje napredek, za duše ni tako. Kajti če bi bili vzvišeni, bi me ljubili bolj kot vse 

ustvarjene stvari in med ljudmi bi vladala mir in harmonija. Toda ti mi ponujajo le svojo duhovno 

pomanjkljivost in nevednost. 

43 Kako težko se ljudje spreobrnejo k dobroti. Ne spoštujete mojih zakonov in nočete spremeniti 

svojega življenja. Moja beseda vas žali, ko vam govorim o prenovi. Zakaj hočeš, da molčim, čeprav si 

rešen? 

44 Bodi močan, Izrael, bori se proti zlu. Ukrepajte celo proti sebi, če imate v sebi sledi zla. Očistite 

ozračje, ki ga dihate, premagajte vse tuje vplive, izkoristite svoje sposobnosti in možnosti, opazujte in 

molite. 

45 Okrepite vero ljudi in z njo zgradite tako visok stolp, da bo segal do nebes, njegov temelj pa bo 

neomajen. 

46 Z molitvijo in duhovnimi deli lahko ustavite naraščanje uničujočih sil narave. Po letu 1950 se bodo 

namreč sprostili z večjo močjo kot danes. Človeštvo se bo očistilo, da bo lahko sprejelo veselo novico, in 

po veliki bolečini bo zagledalo sijočo mavrico miru ter začutilo moj klic, ki ga vabi v novo življenje. 

47 Danes, ko ste se vrnili na Zemljo, ste priča moji navzočnosti. To je ena od nalog, ki jih imate že od 

nekdaj. Vendar ste presenečeni, ko vam tako govorim, ker verjamete, da ne poznate preteklosti svoje duše. 

Toda ta sled je tako globoka, da ne vi ne čas ne moreta izbrisati vaše življenjske zgodbe. 

48 Poučujem vas, da boste pozneje oznanjali moj nauk. Tisti, ki vas bodo slišali, bodo presenečeni 

nad vašimi besedami in vas bodo imeli za nove preroke in apostole. Potem vas bodo vzljubili. 

Poskrbite, da bo vaše delo obrodilo sadove. Ne sejte na neplodno zemljo, ne izpostavljajte mojega dela 

posmehu. Bodite modri in prijazni tistim, ki vas prosijo, in odpustite tistim, ki vas ne znajo sprejeti. 

49 Moja beseda je odmevala v vaših glavah in moj Duh kot Mojster se veseli poučevanja mojih novih 

učencev. 

50 Če dobro premislite, boste ugotovili, da sem bil vedno z vami in da moje sporočilo že od prvega 

razodetja vodi ljudi na poti k duhovnosti. Povsem naravno je, da vam po več tisoč letih življenja človeških 

duš na tej zemlji prinesem nauk z večjo vsebino razodetja od tistega, ki ga imate zdaj. 

51 Moj nauk, ki je vedno razlaga Zakona, je prišel k vam kot pot k Svetlobi, kot varen prehod za 

dušo. Toda ljudje, ki so izkoristili svobodno voljo, s katero so bili obdarjeni, in si želeli pot za svoje 

življenje, so vedno izbirali lažjo pot materializacije, nekateri se sploh niso zmenili za klice vesti, ki vedno 

usmerjajo k duhovnemu, drugi pa so ustvarjali kulte in obrede, da bi se prepričali, da trdno hodijo po 

duhovni poti, čeprav so v resnici enako sebični kot tisti, ki so iz svojega življenja izgnali Moje ime in 

Mojo besedo. 

52 Če bi lahko od tod videli "duhovno dolino", v kateri prebivajo materializirana bitja ─ tista, ki se 

niso nič trudila za duhovno potovanje po tem življenju ─, bi se zgrozili. Toda niti za trenutek ne boste 

rekli: "Kako strašna je Božja pravičnost!" Ne, namesto tega bi vzkliknili: "Kako trdo srce, kako nepravični 

in kruti smo do sebe! Kako brezbrižni smo bili do svojih duš in kako hladni kot Jezusovi učenci!" 

53 Zato je Oče dovolil, da se ta bitja včasih pojavijo v vaših življenjih in vam prinašajo boleče, 

utesnjujoče novice o svojem temnem in nemirnem življenju. So prebivalci sveta, ki nima niti sijoče 

svetlobe duhovnih domov niti lepot zemlje, na kateri so živeli. 

54 To široko dolino zmede, obžalovanja, bolečine, mraka in obupa razsvetljuje le luč vesti, ki eno za 

drugim prebuja ta bitja. Ko ta svetloba končno prodre v celotno dušo, ta prepozna svojo pot, odvrže 

oblačilo materializacije, ki ga je še vedno nosila na sebi, ponovno začuti, da je živa, da je ponovno vstala, 

da jo iz neskončnosti kliče glas in da je to glas Očeta, ki ji je od začetka časov začrtal pot k svetlobi in 

blaženosti. 

55 Naj nihče od vas ne prebiva v temi zmede in naj ne pije čaše solz kesanja. 

56 Da bi si prihranili to neskončno grenkobo, se usmili svoje duše, delajte prava dela ljubezni, ne 

navidezna dela, s katerimi poskušate prevarati sami sebe. 

57 Moj nauk posreduje duhovnost, duhovnost pa pomeni resnicoljubnost, iskrenost, svetlobo, 

iskrenost in ljubezen. 

58 To je moja pot, edinstvena pot, ki je bila za vas začrtana od začetka in je zapisana v vsaki vesti. 
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59 Moj glas, ki ponovno zveni v najbolj skritem delu vašega bitja, vas kliče na izgubljeno pot, na 

pozabljeno pot, da bi si pridobili zasluge, ki bodo vaši duši, ko bo morala prečkati megleno kopreno med 

materialnim in duhovnim, prinesle luč, zadovoljstvo in vzpon. 

60 O tej tančici vam govorim zato, ker vam vaša nizka stopnja duhovnega razvoja še ne omogoča, da 

bi vse obstoječe svetove življenja združili v eno. Tako kot vas je pomanjkanje bratstva na Zemlji razdelilo 

na ljudstva in narode, tako so se tudi v vesolju nezrela bitja ločila po svetovih, domačih planetih in 

svetovnih prostorih. 

61 Prišel bo čas, ko bo ljubezen odpravila meje tega sveta in ko se bodo svetovi z duhovnostjo 

približali drug drugemu. 

62 Do takrat se bo nadaljeval boj med vestjo in svobodno voljo, ki ju bo človek uporabljal in izrabljal, 

da bi iz svojega življenja naredil, kar se mu zljubi. 

63 Boj med tema dvema silama bo dosegel vrhunec in zmaga bo na strani Duha, ki bo v popolni 

ponudbi ljubezni Očetu rekel: "Gospod, odpovedujem se svobodni volji, izpolni v meni samo svojo voljo." 

64 Blagoslovil bom tistega, ki bo tako stopil pred mene, in ga obdal s svojo svetlobo. Vendar mu bom 

dal vedeti, da mu ne bom nikoli več odvzel blagoslovljene svobode, ki mu je bila podarjena. Kdor namreč 

izpolnjuje Očetovo voljo, je zvest in poslušen, je vreden Gospodovega zaupanja. 

65 Ali razumete, kaj sem vam povedal o duhovnem življenju? Oglejte si, kako preprosto in jasno je 

duhovno v nasprotju z vašimi nauki in navodili, ki vse zapletajo. 

66 Razmislite o tem, učenci. 

67 Moja skrivna zakladnica se odpre in ljudem dovolim, da se nekaj iz nje razkrije prek glasnika. 

68 Leta 1866 je zasijala zvezda, podobna tisti, ki je naznanila rojstvo Mesije. Videli so ga le redki, ker 

je svet spal. 

69 Ta zvezda je bil Elija in z njegovo manifestacijo skozi um Roqueja Rojasa se je odprla nova 

duhovna doba. S svojo svetlobo je osvetlil pot, da bi vodil ljudi in jim naznanil čas velikih razodetja. Ker 

pa je Elija moj prerok in moj predhodnik, sem po njegovem duhu na enak način prerokoval čas svojega 

razodetja. 

70 Prvi poslušalci, prve priče tega shoda so bili presenečeni, ko so slišali, da besede, ki jih je izrekel 

Roque Rojas, niso prišle od njega, ampak od zunaj, da so bile to besede, polne tolažbe, obljub in upanja. 

71 Majhno število učencev je raslo in postalo velika množica, ki je pozneje, ko je prejela Učiteljevo 

navzočnost prek novih glasnikov, v Besedi prepoznala sad božanskega okusa in duhovnega bistva, ki je 

edini lahko pogasil njihovo žejo in potešil njihovo lakoto. 

72 V tej skupnosti je nastala nova skupina apostolov, sestavljena iz preprostih in ponižnih src, a 

polnih ljubezni in vere, da bi mi sledili. Seveda med njimi ni manjkalo novega Tomaža, ki je moral videti, 

da bi verjel v mojo navzočnost, novega Petra, ki me je zaradi strahu pred ljudmi zanikal, čeprav je verjel 

vame, in novega Juda Iškarijota, ki me je izdal, ko je za denar in laskanje izkrivljal mojo besedo in 

resnico. 

73 Množice, ki so sestavljale to ljudstvo, so se razmnožile in razširile po mestih, podeželju in vaseh; 

iz tega ljudstva so nastali apostoli resnice in pravičnosti, požrtvovalni delavci, polni vneme pri učenju 

svojega Gospoda, in preroki s čistim srcem, ki so govorili resnico. 

74 Postavim jih za neizmerno veliko, nevidno duhovno mizo, da jedo moj nebeški kruh in pijejo moje 

vino večnosti, tako da jim nikoli ne zmanjka moči za njihovo poslanstvo. Medtem ko nekateri med 

poslušanjem ostajajo duhovno apatični, so tudi taki, ki me nenehno sprašujejo, ker so radovedni. 

Sprašujejo me, zakaj se razkrivam človeštvu v tej obliki, zakaj je prej prišel Elija, kdo je Elija in kdo je 

Roque Rojas ter kdo je zlomil sedem pečatov. 

75 Vsem odgovarjam in jih poučujem z ljubeznijo popolnega Mojstra. Če so nekateri zmedeni, ker ne 

prihajam sredi razkošnih oltarjev ali ostentativnih obredov, njihova duhovnost drugim pove, da Jezus 

nikoli ni iskal pompa ali nečimrnosti, ampak srca. 

76 Vedno sem prišel po vašo dušo, ne po vaše telo. Telesna snov namreč pripada zemlji, katere 

maternica jo želi, medtem ko bo duša prek svoje vesti vedno slišala božanski glas, ki jo kliče. 

77 Čas mojega pridiganja ob sedanjem, zadnjem prihodu je dolgotrajen. Zajema obdobje od leta 1866 

do leta 1950. 
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78 Prvi sad mojega poučevanja bo vaša duhovna in telesna prenova z odpravo malikovanja, 

fanatizma, vraževerja, lažnih razlag, pa tudi sebičnosti, slabe volje, pokvarjenosti in vsakega madeža. Ko 

se bo to zgodilo, boste lahko govorili o mojem zakonu, ne da bi koga zmotili. Mojemu nauku ne boste 

vsiljevali svojih napak in jih ne boste poskušali skriti tako, da bi jih ohranili samo zase. 

79 Dvignite svojo dušo s popolnejšim prakticiranjem religije in dvignite svoje srce s krepostnim 

življenjem, potem boste kot začetek novega sveta, novega človeštva, ki se bo znalo dvigniti na temeljih 

duhovnosti, ki vam jih prinašam v svojem Razodetju tretjega obdobja. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 214 
1 Svojo besedo vam dajem po človeških ustnicah, saj ne zaznavate niti sporočil, ki jih nenehno 

pošiljam ljudem. To je razlog, zakaj sem se moral razodeti skozi človeški razum. Ne gre za to, da 

potrebujem človeške instrumente, da bi se razkril. Vi ste tisti, ki ste jo potrebovali. 

2 Moj ljubeči zakon je prišel samo zato, da bi s poti odstranil osat za osatom, da bi vi lahko prišli k 

meni. 

3 Očetu ni nič nemogoče ali težko. Zato sem iz človeka naredil orodje za svoje razodevanje in s tem 

dokazal svojo ljubezen do vas, odpustil vaše pomanjkljivosti in se ne užalil zaradi vaših napak. Prav tako 

sem vam dal dokaze o svoji moči, ko sem vam dal svojo modro, ljubečo, božansko besedo prek slabega 

razuma ter nečistih in nerodnih ustnic. 

4 Vsi ste videli ta čudež, ko ste začutili, da je telesna snov nosilca glasu izginila in ste zaznali 

prisotnost Mojstra. Veselili ste se božanske besede, čutili ste, da ste se preselili v svet svetlobe, in uživali 

ste v duhovnem miru navdušenja. 

5 Koliko časa je minilo, medtem ko vam je Mojster govoril? Kako dolgo ste bili v takem stanju? Ne 

moreš reči, ker si bil v tisti uri zunaj časa. 

6 Ko se je učna beseda končala, ste si neskončno želeli vrniti se na svoj dom, da bi ponovili Moje 

besede. Imeli ste plemenito željo, da bi na cesti srečali nekoga, ki vas je užalil, da bi mu odpustili, ali 

nekoga v stiski, da bi mu prinesli veselo novico o moji navzočnosti. 

7 Ko končno srečate nekoga, ki mu želite sporočiti, kar ste slišali, ugotovite, da so vaše ustnice 

preveč nerodne, da bi lahko podale to božansko navodilo, in takrat se zaveste, da je ta beseda resnično 

globoka in da si vašo pozornost zasluži tudi način, kako ti nosilci glasu postanejo dejavni. 

8 Mojster pravi tistim, ki trpijo, ker menijo, da so preveč nerodni, da bi izrazili božansko besedo: 

"Ne skrbite, saj se bodo vaši darovi postopoma razvili, dokler ne bo prišel dan, ko ne boste več potrebovali 

oznanjevanja prek glasnikov. Kajti sporočilo, ki vam ga pošiljam, boste prejeli neposredno prek popolnega 

dialoga duha z duhom. 

9 Ko boste pripravljeni narediti ta korak, bodite pozorni na to, kar vam zdaj govorim: življenje bo za 

vašo dušo, čute in um kot tok modrosti, kot ljubezenska pesem, kot stopnica, ki vas vodi k Stvarniku. 

10 Ljudje, kmalu dosezite to višino, da boste lahko živeli na visok, duhoven način in v resnični 

harmoniji z vsemi ustvarjenimi stvarmi. 

11 Trenutno ste le majhni otroški učenci nauka, ki je neskončno močan in modroumen. Toda tisti, ki 

vas ga uči, je Mojster vseh Mojstrov. Dovolite mu, da vas prostovoljno vodi, in videli boste, kako bo 

njegova ljubezen odstranila vsako trnjevo živo mejo in kamen spotike s poti. 

12 Moja beseda v tej tretji dobi želi zapolniti neizmerno praznino, ki obstaja v dušah ljudi ─ praznino, 

ki je ljudje nikoli niso mogli zapolniti s človeško ljubeznijo, z bogastvom sveta, z zunanjimi obredi in 

kulti. 

13 Dolgo pričakovano sporočilo je zdaj prišlo do vas, blagoslovilo tiste, ki so ga čakali, in prebudilo 

tiste, ki spijo. Moje sporočilo je namenjeno vsem in vsi ga bodo spoznali ob uri, ko bo postopoma doseglo 

vsako srce, vsako ljudstvo in vsak narod. 

14 Moja beseda je luč resnice in pravičnosti, ki sveti v temi tega človeštva. Govori tvoji duši in jo 

spodbuja k razmišljanju, da bi spoznala razlog mojega prihoda in razjasnitev vsake skrivnosti. 

15 Da bi človek lahko pel himno miru, mora ljubiti in odpuščati. Ne gojite več sebičnosti, zamer, 

sovraštva ali zablod. Tedaj boste ustavili mojega Duha, ki želi priti k vam, da bi vzpostavil svoje 

kraljestvo miru med ljudmi. 

16 Da, ljudje ─ čeprav ste le majhen del človeštva, poznate moralno in materialno motnjo, ki obstaja. 

Vidiš njihovo bedo in stisko, njihovo stisko in obup. Te bede in bolečine ne trpi le telo, temveč tudi duša, 

ki je zaradi pomanjkanja zaslug postala šibka. 

17 Bodite voditelji svojih soljudi, bodite moji sledilci. Začutite mojo ljubezen in ljubite brezpogojno 

in nesebično. Postanite razsvetljeni in ponesite to luč po svetu. Navdihujte se z resnico in se poglobite v 

velika razodetja, ki sem vam jih dal skozi stoletja, ter prenesite to znanje tistim, ki vedo manj kot vi. 
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18 Prepustite se tej svetlobi in odkrijte sposobnost, s katero sem obdaril vašo dušo. Če boste uporabili 

vrednost teh darov, boste znali ljubiti življenje in že v tej zemeljski dolini, v kateri živite, boste ljubili in 

spoznali večno življenje. 

19 Veliko ljubite in odpuščajte, če se želite imenovati moji apostoli. Pomislite name in vaše stiske 

bodo izginile. Ne občuti bolečine, ko si užaljen. Blagoslovi in prepusti svojo zadevo meni. Takrat se boste 

počutili srečnejše od tistih, ki mislijo, da so bogati zaradi svojega bogastva. Kajti takrat boste odpustili. Ne 

veš, ali to odpuščanje ni cena tvojega odrešenja. S tem dejanjem boste lahko razsvetlili dušo tistega, ki 

vam je povzročil trpljenje, in tako boste rešili tudi njega. 

20 Ljubite vse, tudi zrak, ki ga dihate, saj je v njem moja ljubezen, kot je v vsem stvarstvu. Ljubite 

čas in uro, v kateri živite, kajti moj Duh se kaže v vsem. Ali ne čutite, kako narava, ki vas obdaja, prosi za 

mir in ljubezen? Obnovil bom vse sile narave, obnovil bom vsa bitja. Človek pa bo moral trpeti vse 

posledice svojih napak, ki so povzročile uničenje. 

21 Ta kruh, ki vam ga zdaj dajem, je hrana, ki jo človeštvo potrebuje ─ edini, ki ga lahko okrepi. 

Sprejmite jo z ljubeznijo in se z njo okrepite, da boste lahko izpolnili svojo nalogo. 

22 Živite polno življenje, živite samozavestno in potrpežljivo, da boste dokazali svojo vero. Ničesar 

se ne bojte, jaz sem z vami. Če ste močni, boste lahko videli, kako se vaše mesto sesuva kamen za 

kamnom, in ne boste obupali. V vas je namreč božanska moč, tisti del mojega Duha, s katerim lahko v 

srcih svojih soljudi dosežete velike stvari. Lahko razveseliš prizadetega, posušiš solze, povrneš potrtega 

duha. Delo, ki ga opravljate z vero in ljubeznijo, bo veliko in neuničljivo. 

23 Naj vas moja ljubezen vodi v večno življenje. Odprite oči in si oglejte veličastvo in lepote, ki sem 

jih ustvaril za srečo vseh svojih otrok. Moj blagoslov doseže vse, vernike in nevernike. Naredil sem pot 

brez trnja, da si ne boste več poškodovali nog in boste vedno hodili varno v poslušnosti nebeškemu Očetu. 

24 V svoji besedi ti prinašam ozdravljenje za tvoje trpljenje, v tvojo besedo polagam balzam za bolne. 

Toda razumite, da ta balzam ni namenjen le telesu, ampak tudi duši. Ne le za tistega, ki živi v svetu, 

ampak tudi za tistega, ki je v duhovnem svetu. 

25 Včasih, ko vam govorim prek teh glasov, vidim, da nekatere obkrožajo zmedena dušna bitja, druge 

obsedajo, tretje pa preganjajo. Ti obvladujejo vašo voljo, zmedejo vaš um ali povzročijo bolezni vašega 

telesa. Nato jim spregovorim v jeziku duha in jih odstranim s tvoje poti. Vendar ni nujno, da vse opravi 

mojster. Želim, da veste, kaj je razlog, da ta bitja, vaši duhovni bratje in sestre, vdirajo v vaše zemeljsko 

življenje, in kaj morate storiti, da se osvobodite njihovih slabih vplivov in hkrati osvetlite tiste duše, ki si 

zaslužijo vaše sočutje. 

26 Duše, ki ne pripadajo več človeškemu življenju, pridejo k ljudem in še vedno živijo z njimi. O tem 

sem vam dal veliko lekcij v drugi dobi, ko sem uporabil primere, v katerih so k meni pripeljali nekatere 

obsedene. Toda ti ljudje in njihovi duhovniki niso mogli razumeti pomena teh razodetij in so me sodili po 

svojem slabem mnenju. 

27 Zdaj razširjam svoje učenje, da bi imeli to znanje in da bi vam dal orožje za boj in premagovanje 

zmede. 

28 Učenci: Razlog, ki povzroča prisotnost zmedenih duhov brez miru in luči med vami, so slabe 

misli, slabe besede, nizkotne strasti, slabi običaji in razvade. Vse to je kot sila, ki privlači vse tiste, ki 

morajo iskati nečista "bivališča", da bi v njih prebivali, ker se niso očistili. To so bitja, ki so že brez 

zemeljskih teles in v svoji zmedenosti iščejo tuja telesa, da bi se prek njih izrazili. Toda zaradi svoje 

zmedenosti in vpliva dosežejo le to, da zmotijo mir, zameglijo um ali povzročijo bolezen tistim, ki se jim 

približajo. 

29 Ti duhovi so utelešenje bolezni, so prebivalci kraljestev senc, ki ne vedo, kaj je življenje in kaj je 

smrt. 

30 Jaz, ki sem Luč Duha, iščem enega izgubljenega človeka za drugim, enega za drugim tiste, ki so 

umrli za duhovno življenje, da bi jih rešil iz njihovih muk in jim dal občutek miru ─ tistega miru, ki 

prihaja iz razumevanja. Toda še enkrat vam povem, da ne le Mojster, ampak tudi učenci morajo osvetliti 

tista bitja, ki so sicer nevidna vašim zemeljskim očem, vendar jih zazna čutnost tistega, ki ve, kako se 

pripraviti. 
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31 Pravi način boja proti slabim vplivom tega sveta, ki je številčnejši in močnejši od vašega, je 

molitev, zvestoba navodilom mojega nauka in vztrajnost v dobrem. Kdor se bori s tem orožjem, ne 

osvobodi le sebe, ampak reši in osvobodi tudi svoje duhovne brate in sestre. 

32 Kako bi lahko bili spiritualisti, če ne bi poznali tega nauka? Kako bi lahko bilo Jezusovo 

zdravljenje popolno, če ne bi razkril ozdravljenja obsedenih? 

33 Temeljito preučujte moje besede in ne poskušajte iz mojih naukov narediti znanosti, niti ne 

uporabljajte tega, kar sem vas naučil, da bi vas osvobodili, ne da bi ljubili tiste, ki so vas morda spravili v 

zadrego, saj boste potem skupaj z njimi padli v temo. 

34 Kdaj boste s svojimi dobrimi deli naredili to zemljo za svet, iz katerega se bodo vsi, ki bodo živeli 

na njej, pozneje preselili polni svetlobe? Kdaj boste končno prenehali biti primerno bivališče za prisotnost 

tega sveta slabih vplivov? 

35 Če se ne boste zavedali te resničnosti, se nikoli ne boste mogli osvoboditi teh pasti in ne boste 

mogli storiti ničesar v korist velikega števila ubogih duš. Boste ─ tako nekateri kot drugi ─ bolni ljudje, ki 

nenehno prenašajo svoje bolezni drug na drugega. 

36 Pomislite torej na namen mojih naukov, na pomen mojega ponovnega prihoda, na vse, kar moja 

beseda vsebuje s svojo svetlobo, da se ne boste več imeli za edine prebivalce tega sveta. Oglejte si vse, kar 

vas obdaja, in resnično postanite otroci svetlobe. 

37 Poslušajte me, spoznavajte mojo besedo in zagotavljam vam, da boste hitro postali učenci Učitelja 

vseh časov in obdobij. 

38 Izraelsko ljudstvo: skozi stoletja ste bili izurjeni v številnih bitkah, izkusili ste preizkušnje 

suženjstva, preganjanja in dolgih popotovanj. Počivajte in bodite svobodni na tej zemlji, ki vam jo dajem 

kot začasni dom. V tem času ne boste iskali dežele, ki se bo napajala z mlekom in medom, niti ne boste šli 

v Samarijo, ampak boste iskali moje duhovno kraljestvo. Prišli boste v to ogromno "dolino", ki vas vabi, 

da uživate v miru, da se prepustite svetlobi moje modrosti in si povrnete izgubljeno moč. 

39 Razkrijte svojo dušo, saj živite v novem času in kot Očetov prvorojenec ste med človeštvom 

sprožili to stopnjo duhovnosti, ki je po vaši meri. 

40 Preden začnete svoje poslanstvo, me poslušajte in se od mene učite. Moja beseda je učbenik, in ko 

boste razumeli njene lekcije, pojdite k sočloveku, pridigajte in besedam dodajte še svoja dela. Molite in se 

pogovarjajte z menoj in s svojimi angeli varuhi, da bo vaš navdih ploden. Vabim vas, da začnete živeti v 

notranji kontemplaciji, da boste lahko vse svoje moči usmerili v izpolnjevanje svojega poslanstva. Potem 

boste v kratkem času doživeli preobrazbo svojega bitja. Jasno boste videli svojo usodo in bili boste kot 

svetilnik, ki bo osvetljeval pot vaših soljudi. 

41 Ne bo vas strah prihodnosti, ker veste, da sem jaz vaš vodnik in da sem za vse poskrbel pravično. 

Prišel bo trenutek, ko se boste počutili navdihnjeni od mene in boste, vodeni s svojim duhom, iskali 

bolnike in jim dajali tolažbo. Obrnil se boš k tistim, ki so lačni in žejni resničnega spoznanja, in jim boš 

dal Besedo, ki je luč. Šel boš tudi k zapuščenim, ponižanim in tudi njim boš podal roko. Takrat se boste 

kmalu spremenili v svetovalce, vodnike in zagovornike ljudi. 

42 V čim večjo pogubo so padli vaši soljudje, tem večja morata biti vaša potrpežljivost in sočutje do 

njih. 

43 Veste, da ste bili vsi prvotno čisti in da boste na koncu spet čisti. Ne pozabite na svoj izvor in 

pohitite na pot, da se boste lahko hitro vrnili k meni. 

44 Človeštvo se je razmnožilo in zemlja je polna tega semena. Človek je izpolnil mojo zapoved, ki 

sem mu jo dal na začetku časov. Vendar pa je veliko zakonov, ki jih ne zna spoštovati. Ni ljubezen tista, ki 

ga spodbuja k velikim delom. To ni razlog, zaradi katerega se je trudil. Njegova duša je padla zelo nizko in 

v padcu je izgubila ravnotežje. Toda jaz jo ustavim in jo vrnem na raven, ki si jo zasluži Vrline, ki sem jih 

položil v dušo, so tako velike, da bi bila, če bi jih bila pripravljena uporabiti, na zelo visoki ravni in 

bolečina je ne bi zajela, da bi trpela. 

45 Še vedno lahko ponovno pridobite, kar ste izgubili. Zato sem prišel k vam in vam ponudil vsa 

sredstva za dosego vašega vzpona. 

46 Pridite k meni, človeštvo, prosite me in dal vam bom. Moji darovi milosti niso prenehali, vodnjak 

prekipeva od milosti za vse, ki zanjo prosijo. Odpuščam vam in vas naredim čiste, da boste lahko začeli 

izpolnjevati svoje poslanstvo. 
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47 Dobrodošli pri viru navdiha, kjer potešite žejo in utrujenost izgine. V meni je kristalno čista voda, 

ki duši poteši žejo po ljubezni. 

48 V tem času je vaša življenjska pot postala nevarna, vaše vsakodnevno delo pa težko. Zato sem 

prišel, da vaše romanje razsvetlim z lučjo svoje besede, ki je upanje. V svojem nauku vas nenehno 

spodbujam, da greste naprej, in vas opominjam, da ne pozabite na minljivost svojega obstoja, po katerem 

vas čaka posmrtno življenje, ki vas bo objelo s svojim mirom. 

49 Vi ste pravi puščavski popotniki, ki se hranite z bistvom moje Besede in si, spodbujeni z vero 

svoje duše, prizadevate za cilj, ki ga morate doseči. 

50 Vera je moč, ki dviguje, spreminja in razsvetljuje. Z njim se lahko človek dvigne k svojemu 

Stvarniku. Njegova luč namreč osvetljuje pot zakona, po kateri se pride do Očeta. 

51 Na ta način, s to vero, greš svojo pot in s polnim soglasjem duše in telesa sprejmeš pasti in udarce 

usode, ki jih prinaša ta čas. Toda prišel bo dan, ko boste govorili o meni in pričevali, kako sem bil z vami, 

kako ste me slišali in videli ter kako ste prejeli moje navdihujoče sporočilo. Sporočam vam, da boste našli 

ljudi, ki bodo pripravljeni razumeti nauk o spiritualizaciji. Danes ne morete oznanjati, da je Mojster med 

vami, ker vam ne bi verjeli in bi vas imeli za nore. 

52 Poglejte zgodovino, kako so bili tisti, ki jih je navdihnil Bog, vedno napačno ocenjeni, ker ljudje, 

ki jih je zajel materializem, ne vidijo resnice. 

53 Enako se vam bo zgodilo, ko boste govorili o mojem delu, ko se boste srečali s tistimi, ki so 

zapadli v fanatizem, nevednost in materializem. Z njimi boste razložili moj nauk in vsak ga bo razumel 

glede na svoj duhovni razvoj. Toda na koncu bo ta resnica zasijala, ker sem jaz resnica. 

54 Ko bodo ljudje dosegli mir, bo prišel čas, ko vam bo Mojster razkril velike nauke za dušo ─ 

razodetja, ki jih bodo razumele naslednje generacije, ki bodo imele večji razvoj. 

55 Vi ste z menoj in se učite sejati, saj veste, da bodo sadove uživali tisti, ki pridejo za vami, čeprav 

se ne bodo srečevali z ovirami, s katerimi ste se srečevali vi. Toda še vedno bodo presojali vaša dela. Zato 

na poti puščajte sled ljubezni in usmiljenja, da boste v duhovnem zadovoljni, da ste izpolnili zakon, ki sem 

vas ga učil. Spoznajte mojo besedo in mi dovolite, da vam sodim. Medtem spremenite svoja življenja in 

dela. 

56 Če želite, da bi vaši soljudje spoznali, da ste moji učenci, naj to spoznajo po blagosti vašega srca. 

Naj se ponižnost odraža v vaših dejanjih, kajti kdor je blag v srcu, je blag tudi v duši. Ponosen in 

domišljav človek se zdi močan, v resnici pa je ubog v duši. 

57 Spiritualizem uničuje običaje in tradicije, ki so jih uvedli ljudje in so zaustavili duha. Spiritualizem 

je neprekinjen razvoj in dvig duha, ki se s svojimi sposobnostmi in lastnostmi prečiščuje in izpopolnjuje, 

dokler ne doseže svojega Stvarnika. Spiritualizem prikazuje način, kako duh izraža, čuti in sprejema 

svojega Gospoda. Spiritualizem osvobaja duha in ga razvija. 

58 Duhovno je univerzalna moč in univerzalna svetloba, ki je v vsem in pripada vsem. Nikomur se 

moje učenje ne bo zdelo čudno. 

59 Lastnosti duha so nespremenljive, ker so vrline moje božanskosti, večne moči. Zavedajte se, da bo 

čistost, ki jo lahko pokažete, večja ali manjša, odvisno od tega, kako ste živeli. 

60 Ko si z madeži umazal čistost svoje duše in ko ta sliši očitke vesti, se boji Božanskega, ki je vir 

očiščenja, odrešenja in odpuščanja. 

61 Moj nauk se kot knjiga ponovno odpira pred tem človeštvom, da bi se lahko okopali v čisti vodi 

tega nauka in spremenili svoja življenja, se odvrnili od materialističnih nagnjenj in si v želji po večnem 

življenju prizadevali za vzpon. 

62 Ko boste spoznali višje življenje, ga boste znali postaviti nad vse nečimrnosti, ne da bi zanemarili 

to, v čemer živite, in ljudje se bodo odrekli vsemu, kar je odveč in neuporabno. To bo znamenje, da 

človeštvo začenja čutiti hrepenenje po doseganju duhovnih območij. 

63 Moj nauk bo povzročil popolnejše pojmovanje življenja na tem svetu. 

64 Dokler ne dosežete tega sveta, imate poslanstvo, ki je križ vaše usode, s katerim boste dosegli vrh 

gore. 

65 Razumite me in ne obupajte, kajti nauk, ki ga boste kmalu oznanjali, ni fantazija, saj duhovno 

vibrira v vseh ljudeh, ker imajo vsi duha. 



U 214 

40 

66 Resnično, povem vam: ko bo na zemlji zavladal spiritualizem, bodo ljudje postavili temelje 

resničnega miru. 

67 Tega obdobja ne boste dočakali z zemlje, vendar ga zdaj pripravljate, in ko bo na vrhuncu, bosta 

mir in blaženost tudi v vaši duši. 

68 To bo obrod sadov semena, ki ga je Kristus posejal v drugi dobi na poljih, ki so bila pripravljena že 

v prvi dobi. 

69 Danes je pšenica še vedno pomešana s plevelom. Ko pa bo to uničeno in bo pšenica vzklila z 

zlatimi klasi, bo nastopila doba, ki jo človeštvo pričakuje. 

70 Jaz sem pot, hodi po njej in boš z menoj za vedno. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 215 
1 Moje besede so kot kaplje rose, ki se spustijo na tvoje srce, da bi mu vlile novo življenje, saj ga 

najdem usahlega. Razlog za to je, da ste pozabili na mojo obljubo, da se bom vrnil, in ste se počutili mrtvi 

glede duhovnega življenja. 

2 Ko je ugasnil šibek plamen vašega upanja, ste zaslišali trkanje na vrata svojega srca. Ko ste me 

odprli in zagledali, me niste prepoznali, ker ste me pozabili. Treba vam je bilo pokazati rano na moji strani 

in vam reči: "Položite tja svoje prste", da bi vedeli, kdo je On, ki je potrkal na vaša vrata. 

3 Podobni ste popotnikom iz Emausov, ki me niso mogli prepoznati, ko sem jim bil ob strani. 

Podobni ste Tomažu, ki je verjel šele, ko je videl in se dotaknil mojih ran. 

4 Ker ste me prosili za dokaze moje navzočnosti in sem vam jih dal, vedite, da sem prišel, da vas 

osvobodim malikovanja, da vas vrnem k preprostemu verovanju, k veri brez sofistike in k praksi 

usmiljenja med vami. 

5 Ugotovil sem, da častite gluhe, slepe in negibne malike, izvajate obrede, ki so nepravočasni in 

neprimerni za duhovni razvoj, ki ga imate danes, in prakticirate tisto, česar nisem nikoli uvedel. 

6 Nihče drug razen mene ti ne bi mogel povedati resnice o tvojih napakah, ne da bi te prizadel, hkrati 

pa ti ponuditi svetlobo, hrano in spodbudo, ki bi takoj zapolnila praznino tvojega srca. 

7 Nikoli več vas ne bodo zaslepljale lažne in nepomembne slave, prav tako vas ne bodo zapeljale 

besede, ki nagovarjajo le um, nikoli pa ne morejo prodreti v dušo. Odslej se tisti, ki je resnično absorbiral 

bistvo te besede, ne bo mogel več hraniti z nobenim drugim kruhom razen z božanskim. 

8 Kateri človek vam je kdaj govoril tako, kot sem vam govoril prek teh preprostih mož, ki so moji 

glasniki? Kdo je kdaj govoril o spiritualizaciji, kot ste jo slišali v tej besedi? Kdo v vašem življenju vam je 

kdaj dal dokaz, ki je bil potrditev božjega razodetja? Nihče, moji ljudje. 

9 Moja beseda kliče ljudi kot zvonjenje na zborovanje in prihajajo v dolgih kolonah, v množicah. 

10 Kratek je čas, ko se vam v tej obliki razodevam, in želim, da bi bilo veliko takih, ki bi sprejeli luč 

moje besede, tako da bi se ob koncu leta 1950 vse ljudstvo, ki se bo zavedalo moje zapovedi, voljno 

uklonilo volji mojega Očeta. 

11 Še vedno je čas, da se ljudstvo pripravi na ta dan, in ko se bo potem zbralo, ne bo več poslušalo 

moje besede prek glasoslovca, ampak bo preučevalo navodila, ki jih je prejelo, in v mislih začutilo moj 

navdih, in takrat bo s prepričanjem reklo: "Gospod je z nami." 

12 Takšne vas želim videti: kot dobre učence. 

13 Na začetku svojega učenja sem vam povedal, da sem uvedel preprosto čaščenje ─ tisto, ki nima ne 

obredov ne ceremonij in se dviga nad dimom kadila, nad zvokom pesmi: čaščenje ljubezni, usmiljenja, 

bratstva. 

14 Natančno morate pregledati svoja bogoslužna dejanja, da boste odstranili vsako sled malikovanja, 

verskega fanatizma, vraževerja in prepričanj, ki niso primerna za to delo. 

15 Če verjamete v Kristusa in ljubite vsa njegova dela, se zavedajte, da sta preprostost in duhovnost, 

ki vam ju danes navdihujem, enaki tistemu, kar sem z besedami in dejanji oznanjal v drugi dobi. Zakaj ste 

se torej odvrnili od preprostosti, brez katere ne more biti duhovnosti? 

16 Oglejte si, v koliko napak je padlo to človeštvo. Vendar se je zasvetila luč novega dne in z njo se 

nič ne bo moglo skriti ali zaviti v temo. 

17 To je razlog, zakaj zdaj naredim vse poti na zemlji prehodne, da bi se učenci in apostoli 

spiritualizma lahko razširili po vsem svetu in oznanjali mojo dobro novico. 

18 Preden vas pošljem v druge dežele, želim, da bi bil vsak, ki se imenuje učenec tega nauka, 

duhoven v svojem življenju in delih, da bi bilo njegovo pričevanje resnično in zato verodostojno. 

19 Ko dosežete duhovnost, je pot lahka. Vzpon ne bo zahteven, če vas bo navdihnil ideal, da se 

povzpnete višje. Zaradi skušnjav ne boste več padali v brezna pogube in se vračali nazaj. Iz tega sveta 

boste vzeli le tisto, kar je nujno potrebno, dovoljeno in nepogrešljivo, s tem pa boste svoji duši dali 

svobodo, da sanja o boljšem svetu in se bori, da bi ga dosegla. 

20 Moja luč obliva vašo dušo in je vodnik na vseh vaših poteh. Ta luč se je spustila na vse ljudi, ne 

glede na raso ali veroizpoved. 



U 215 

42 

21 Izrael se je v tem času vrnil in je razpršen po vsem svetu, da bi izpolnil svoje duhovno poslanstvo. 

To je starejše ljudstvo, prvorojeno, zato je prvo, ki vzpostavi stik z menoj. Njegova duša se je razvila v 

skladu z zakonom, ki je bil dan vsaki duši, ko je bila poslana na zemljo. 

22 Ob svojem prvem prihodu sem presenetil ljudi v njihovi preprostosti in nevednosti. Živeli so na 

nizki moralni ravni, zato sem jim z vrha gore spregovoril in jim dal svoje prvo navodilo. 

V drugem obdobju, po dolgem obdobju, v katerem sem vam dajal dokaze, da bi vaša duša utrdila svojo 

vero in živela v spoštovanju Mojega zakona, sem vas spoznal bolj prebujene, bolj razvite, vendar daleč od 

resničnega izpolnjevanja zakona, ki sem ga zahteval od vas. Svojih darov namreč niste mogli dati v službo 

duši. 

23 Takrat sem prišel, da vam povem, kako uporabljati zakon, da bi ga izpolnili, kako spoštovati Očeta 

in kako pričevati o resnici. V Jezusu sem bil z vami, da bi me vaša celotna duša čutila in občutila, in 

zapustil sem vas pripravljene s svojo besedo. 

Potem sem vam dal dovolj časa, da bo vaša duša uporabljala moje nauke in živela v mojem učenju. Še 

naprej se razvijate in postajate bolj budni. Da bi dosegli svojo višino, pa niste dovolj pripravili svoje poti, 

da bi se mi približali. Vaša luč je šibka, vaša vera je krhka in niste uganili, da je bil moj tretji prihod že 

blizu. 

Leta 1866, prav v času, za katerega so me napovedale Moja beseda in prerokbe, sem prišel k tebi, da bi 

v tvoji duši pustil zaklad modrosti v novih naukih, ki sem ti jih obljubil za tisti čas. 

24 Kako malo jih je bilo budnih in so čakali na moj prihod. Ko se je začela nova doba, je človeštvo 

spalo. 

25 Moja volja je bila, da bi ves čas živeli budni v pričakovanju ure, da vas ne bi presenetil noben moj 

prihod in da bi videl vaš napredek in znanje. 

26 Hodili ste po mnogih poteh, da bi me dosegli, a ste se na njih izgubili. Pastir se je moral pojaviti in 

poiskati svoje ovce, da bi jih združil v eno samo oviro. Na svetu namreč ni bilo človeka, ki bi mu lahko 

zaupal to nalogo, saj ne najdem niti enega, ki bi bil pripravljen. 

27 Trenutno razsvetljujem in pripravljam ljudi dobre volje v vseh narodih, da bodo v duhu govorili o 

mojem prihodu in o času milosti, ki se približuje. Vsak od njih ima težko nalogo in z njegovim 

posredovanjem v drugih prebudim zdrave ideale. Njihovim dušam vlijem življenje in jim vlivam ljubezen 

in zaupanje v svoj zakon, ki jim daje moč v boju za odrešitev in duhovni napredek človeštva. 

28 Izogibajte se temu, da bi se ljudstva razdelila zaradi mojega nauka. Ne ustvarjajte nesoglasij in ne 

čutite premoči med seboj. Vse navdihujem k duhovnosti, ki je mir, ljubezen in spoštovanje do bližnjega. 

Opustite verski fanatizem, izpopolnite bogoslužna dejanja, dvignite versko prakso svojih soljudi na višjo 

raven. To je moja volja, in ko ste skupaj, priznavajte drug drugega, ljubite drug drugega in pričujte o meni. 

29 Vi, ki poslušate to besedo, naredite svojo dušo ubogljivo in preučujte moj nauk. Ne ozirajte se na 

nosilce glasu in jim ne pripisujte te svetlobe. So le instrumenti, s katerimi izražam svojo voljo. Dvignite se 

nad svoj um, da me boste čutili s svojo dušo. 

30 Kako majhen je človek, da bi uresničil manifestacijo te veličine, katere sedanja faza se je začela 

leta 1866 in se bo končala leta 1950. Učite se od tega Učitelja, ki vas je ves čas poučeval, in čutite, da vas 

sodi, saj je Oče in Učitelj, pa tudi Sodnik. 

Poslanstvo, ki sem vam ga dal, je za zdaj, ko prebivate na zemlji. Kasneje, ko boste v duhovnem 

kraljestvu, boste prejeli nova naročila. Vaš boj je velik, nesmrten, ker ste moji otroci. Kako se želite 

izpopolniti v kratkem življenju, ki ga ima vaša telesna lupina, in tako zahtevati, da me dosežete in počivate 

v miru, ko pa je področje dela tako obsežno, da ga mora obdelovati vsaka duša? Najprej se osvobodite 

bremena spravnega dela, usmilite se samih sebe in naredite dovolj zaslug, da plačate svoj stari dolg do 

mojega zakona. 

31 Želim, da nehate biti majhni otroci in postanete učenci. Vedno bodite ponižni, da od vas ne bom 

zahteval preizkušenj, ki presegajo vaše moči. V svojem življenju razodevajte dobrodelnost in 

potrpežljivost. Ko si med razkrivanjem Mojega dela pridobite zaupanje soljudi, govorite o Mojem prihodu 

kot o duhu tolažbe in prebudite duše ljudi, da bodo živeli na višji ravni ter si prizadevali za razsvetljenje in 

povišanje z duhovno poslušnostjo. Njihova srca so rodovitna zemlja, v katero lahko posadite božansko 

seme. 
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32 Če ste pripravljeni, se boste razkropili po vsem svetu in šli na vse strani. Kam boste morali iti? Ne 

veste. Šli boste zaradi navidezno materialnih razlogov, vendar vas bo v bistvu moja volja pripeljala na 

predvideni kraj. 

33 Prinesite v pokrajine svetlobo in blagoslov, zdravilni balzam in mir, da boste prepoznani kot moji 

glasniki, resnični učenci ljubezni in usmiljenja. Pazite na svoje korake, kajti sodili vam bodo po vašem 

življenju. 

34 Poslušajte me, saj vam vnaprej razkrivam in razkrivam vašo prihodnost. Ne oskrunite mojega dela 

s svojimi dejanji in ne zatemnite luči svoje duše. 

35 Povzpnite se na goro in dosezite vrh duhovnosti. Ne ukoreninite se v tem svetu. Ker sem vam 

povedal, da to ni moje kraljestvo, ga kot moji učenci tudi ne boste našli. Dematerializirajte se in se 

potopite v svojo notranjost, da boste spoznali vse, kar je dragoceno v vaši duši. 

36 Čas moje manifestacije skozi človeški razum se bliža koncu in ne veste, kaj se bo potem zgodilo s 

človeštvom. Nimate pojma o preizkušnjah, ki jih bodo doletele, ker še niste razvili svojih darov. Intuicija v 

vaši duši ni jasna in niste se pripravili, da bi se uprli naravnim silam, ki se bodo z velikim nasiljem 

sprožile, da bi ponižale človeštvo. V molitvi sem vam dal moč, da zaustavite zlo, greh, bolezen in nesreče, 

ne da bi te sposobnosti do zdaj uporabili. 

37 O, Tomaži tretjega veka, ki me niste razumeli! Kje so vaši duhovni darovi? Kje ste jih pokopali? 

Zakaj ste jih pozabili? Vi ne veste, jaz pa vam bom povedal: ti darovi so skriti. Vibrirajo v vas, vendar jih 

ne čutite, ker ste materializirani. Ne smete živeti v brezdelju, razodevati jih morate v vseh oblikah in z 

njimi delati velike čudeže, da boste pričevali svojemu Očetu in sebi. 

38 Delaj, Izrael, da boš dobil v posest deželo miru, duhovno deželo obljube, ki te čaka. 

39 Sprejemam vašo izpoved, vašo hvaležnost na ta dan, ko prejemate potrditev svojih duhovnih 

darov. Pripravite se in poslušajte: Po letu 1950 boste z menoj komunicirali le duhovno. Na enak način 

bodo tudi vaši otroci in tisti, ki jim bodo sledili, prejeli mojo besedo. Ne bo več oddajnikov, toda vaša vera 

vam bo govorila, da sem prišel vse do sem, da bi sprejel in osrečil vse svoje otroke. 

40 Vse vas bom pripravil in vodil v prihodnjih časih, moji današnji nauki pa bodo podrobni in jasni, 

če si jih boste zapomnili ali če boste dovolili, da vaše oči drsijo po zapisanih svetih spisih. 

41 Moja ljubezen je z vami, o moji učenci! Vedno vas preveva luč Svetega Duha, ki prižiga vašo 

svetilko vere. 

42 Vi, ki čutite potrebo po duhovnih darovih, ki si prizadevate očistiti svoje življenje, svoj um in 

svoje srce v vodi kesanja in prenove, vi, ki želite spoznati resnico in hrepenite po njej, poslušajte moj glas, 

ki prihaja k vam kot božanje, da bi vas napolnila moja luč. V tem času se resnica skriva in domišljija 

kraljuje. Zato vam dajem svoje božansko bistvo, ki je resnica in hrana za dušo. 

43 Bolj ko boste razumeli mojo resnico, lažje boste napredovali z razvojem svojih duhovnih 

sposobnosti, ki so podobne fizičnim čutom. Ali ne čutite, da vaša duša hrepeni po izviru kristalno čiste 

vode, to je po preprostem nauku brez sofistike, brez obredov in oblik čaščenja? Ta nauk, ki vam ga 

prinašam, je velik in poln svetlobe, je tisti, ki ga iščete. Čas ne more poškodovati njegovih trdnih temeljev, 

saj temeljijo na moji volji. Za tiste, ki ljubijo resnico, bo moj nauk ljubezen, modrost in pravičnost. 

44 Kar je od Boga, pride k človeku zaradi Očetove ljubezni do otroka. Pričakujem le, da me je otrok 

pripravljen sprejeti. Oče želi, da se njegova modrost, ki je tudi v vas kot atom, razkrije in pokaže. Tukaj 

sem, da vas spodbudim. Pričakujem le, da boste pozorno prisluhnili mojim besedam, da boste prejeli 

skrivnosti, ki vam jih bom razkril. 

45 V preteklih časih sem na vašem svetu s svojim zgledom zapustil nauk o ljubezni. Nadaljujem z 

naukom o Duhu, ki ima moč razsvetliti svet, odpraviti nevednost uma, olajšati pot, preprečiti nepotrebno 

trpljenje, zmedo in solze. Za nastalo grenkobo je tako velika sladkost mojega nauka in za temo vojne in 

bede je tako velika svetloba mojih razodetij. 

46 Tempelj vesolja ima za svoj steber in oporo moj nauk, saj je v njem božanska in ustvarjalna moč, 

ki uči, odrešuje, prepričuje in daje življenje. 

47 Govorim s človeškimi ustnicami, toda moja ljubezen spreminja moje misli v slišne besede, da me 

boste slišali, se rešili in živeli v Bogu. Jaz sem Učitelj te šole ljubezni, ki nikoli ne prevara plemenitega 

srca, ki želi napredovati. Iz vsakega človeka najprej naredim otroka, nato učenca in pozneje učitelja, ki uči 

resnico. Iz vsakega človeka bom naredil močno luč, ki bo osvetlila pot mnogim izgubljenim dušam. Vsak 
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človek bo orodje moje volje, ne da bi izgubil svojo lastno. Kajti večja ko je vaša duhovnost, bolj boste v 

skladu z Očetovo voljo. 

48 Zaradi svoje svobodne volje ste pretrpeli veliko grenkobe. Vendar želim, da veš, da te nikoli nisem 

zapustil. Ne delajte toliko ovinkov, da bi prišli do resnice. Ljubite jo, saj bo prišla k vam, ko boste odprli 

vrata svoje ljubezni. Ljubite preprosto resnico in se osvobodite teorij in prerekanj. Ta luč bo osvetljevala 

pot v puščavi vašega življenja in ne boste prišli utrujeni ali prepozni. Materialisti ne odkrivajo resnice, saj 

je ta utemeljena v ljubezni, ker je to svetloba, modrost, razodetje, zato je ljubezen resnična mojstrica. 

49 K vam bodo prišli materialisti, zapriseženi svetovljani, in rekli: "Naši možgani so preobremenjeni 

z ideologijami, knjigami, znanostmi. Pomagajte nam najti resnico." Potem boš z modrostjo razpršil oblake, 

ki jim zatemnjujejo misli. 

50 V neskončnosti slišite vprašanja in odgovore kot šumenje morja, kot šumenje vetra. Prisluhnite 

modrosti, ki nevednost spreminja v znanje, duševni mir in srčnost. Prisluhnite tej ljubeči obljubi ljubezni, 

zaradi katere je vredno živeti v spoznanju življenja in smrti, velikih skrivnosti, Božjih zakonov v človeku, 

večnosti in svetlobe. Poslušajte! 

51 Ker ste še nezreli, se še niste naučili ljubiti in odpuščati. Toda ali ste vi tisti, ki se sprašujete, da bi 

verjeli? Nihče še nima dovolj duhovne svetlobe, da bi lahko v celoti presodil mojo besedo ali moje delo. 

Preizkušal sem filozofe, učenjake, učitelje in mislece, pa tudi večne dvomljivce, ki nenehno sprašujejo: 

"Ali je res Oče?" Vsem pa sem rekel: "Drevo se pozna po sadju. Moja beseda pravi, kdo sem. Moja beseda 

bo še naprej presenečala filozofe in neizobražence." Vam pravim: le po ljubezni boste spoznali, kdo sem 

jaz in kdo ste vi, kajti po njej boste lahko uzrli moje obličje. Ne dovolite, da bi vas odlašali, ne 

obremenjujte se z vprašanji večnosti. V ljubezni boste našli odgovore in v širnem obzorju resnice boste 

odkrili pravo življenje. 

52 Hodite po tej poti in nebesa se bodo veselila in v vašem življenju bo zasijala svetloba, saj boste 

žalost svojega srca nadomestili s sladkim in zdravim veseljem do življenja. 

53 Ali mislite, da bi svet in njegove prebivalce zapustil, čeprav vidim, da so na vrhuncu 

pokvarjenosti, v kateri se nahajajo, in čeprav me potrebujejo tako zelo, kot me potrebujejo? Razmislite o 

tem, saj sem vas presenetil s tem, kako ste govorili in razmišljali. 

54 Jaz sem Odrešenik, Mojster, ki prihaja k padlemu grešniku, da bi ga dvignil, ga poduhovil in 

naučil ljubiti. 

55 Svet se bo spremenil, ko bo slišal svojega Odrešenika ter spoznal in upošteval njegove zakone. 

56 Sprejmite to besedo, ki je nauk za dušo, in se pripravite, da sprejmete tisto, kar vam obljubljeni 

Tolažnik daje za vaš duhovni napredek. Kajti s svojim Gospodom morate stopiti v stik od duha do duha. 

57 Ne pozabite na mojo besedo, ko vas bo navdušenje nad tem, da ste me slišali, spet zapustilo. 

58 Očetovo usmiljenje in ljubezen vas sprejmeta. 

59 Očetove roke so odprte, da bi vas objele in da bi se v njih spočili. Tolažite se v svojih tegobah in 

poslušajte to besedo, ki želi osrečiti vaš obstoj. 

60 S kakšnim veseljem se Moj Duh spušča k vam, ne da bi me ustavil, da bi sodil vaše grehe. 

Govorim vam o ljubezni in v tej besedi je očiščen tisti, ki ima na sebi kakršen koli madež, grešnik je 

odrešen in tisti, ki spi, je prebujen. 

61 Uro večnosti z melodičnim zvonjenjem je mogoče slišati po vsem svetu, da bi človeštvo razumelo 

čas, v katerem živi. 

62 Iščem te, ker mi pripadaš, in ker te imam rad, nočem, da bi več blodil. Vi ste iskre moje božanske 

svetlobe in se boste zlili z menoj. Ponujam vam večnost, da boste lahko občudovali vso njeno veličino. 

63 Govorim vam z jasnimi in preprostimi besedami, da boste razumeli njihov pomen in se pozneje ne 

boste pritoževali, da vam govorim z nerazumljivimi besedami. 

64 Ko sem vam v drugi dobi podajal svoje nauke v prilikah, mnogih od njih niste mogli razumeti. 

Sedaj vam razlagam vse nauke v sijoči luči Svetega Duha. 

65 Razumite, da so vsa trpljenja v tem življenju, ki ga živite, posledica človeških napak. Kajti jaz, ki 

vas ljubim, vam ne bi mogel ponuditi tako grenke čaše. Od prvih časov sem vam razodel Zakon kot način, 

ki vas rešuje pred padci, pred propadom in "smrtjo". 



U 215 

45 

66 Za vse vas bo prišel trenutek, ko vas bom prosil, da izstavite račun o mojem zakonu in darovih, s 

katerimi sem vas obdaril. 

67 Hodite po svoji življenjski poti in nekateri nosijo na ramenih križ dolžnosti in bolečine, drugi križ 

svojega greha. Če pa me pokličete, bom vaš nosilec križa, da vam pomagam priti k meni. 

68 Sledite mojim navodilom in takoj boste začutili, da je vaše breme lažje, počutili se boste pomirjeni 

in čudovita svežina bo ublažila vašo otožnost. 

69 Odprite oči, vstopite z duhovnim pogledom in kontemplirajte mojo slavo. Poglejte, kako se 

odpirajo vrata, skozi katera mora priti sedem duhov, ki sem jih zaupal človeštvu. To je sedem kreposti, ki 

bodo po moji volji vedno delovale v vas. To so: Ljubezen, ponižnost, potrpežljivost, urejenost, vedrina, 

vztrajnost in usmiljenje. Naj bodo te vrline trdno zasidrane v vaših srcih in doživeli boste blaženost. 

70 Tako se moj Duh približa vašemu, da bi ga napolnil s svetlobo in mu rekel: "Telo, ki ga imaš danes 

kot začasno oblačilo, je sredstvo, s katerim boš dosegel veliko očiščenje in duhovni vzpon. 

71 Če bi se na vaši poti pojavil gobavec, bi se v grozi umaknili? Ali se ga ne bi mogli dotakniti z 

roko? Bi se bali, da jo boste ujeli? Ne, moji učenci. Namesto da bi gledali na bedo tega telesa, bi morali 

gledati na njegovo dušo, ki je vaš brat, ki je moj otrok, ki čaka na vaše usmiljenje. Koliko se morate še 

naučiti? 

72 Blagor človeškemu srcu, ki se kesa svojih slabosti in se odloči, da se bo spremenilo. Kajti ne samo, 

da mu je odpuščeno, ampak tudi doseže mojo luč. Moja naloga je, da grešnike spremenim v svoje ljubljene 

učence. 

73 Jaz sem vstajenje in življenje. Pridite k meni in živeli boste večno, kajti v meni boste našli mir. 

74 Svetloba mojega Svetega Duha se razliva po vsem vesolju. Z darovi intuicije, razodetja in videnja 

se ljudje prebujajo v novo dobo. 

75 Moj Duh vibrira s pravičnostjo in prodira v najgloblje globine duha, da bi mu pomagal osvoboditi 

dušo od greha, povezati plevel v snope in ga vreči v ogenj. 

76 Da boste lahko svetu povedali: "Tukaj je Oče, ki je med nami", vas čaka še veliko dela. 

77 Mnogi narodi so izsušeni od lakote, lakote po zemeljskem in nebeškem kruhu. 

78 Z religijami, filozofijami in sektami me ljudje iščejo. To so poti, po katerih me bodo nekega dne 

našli. 

79 Dokler hodite po ravni poti, ki vodi neposredno k mojemu Srcu, boste čutili ─ čeprav morate 

premagovati velike razdalje, se vzpenjati na gore in premagovati prepade ─ da z vsakim korakom stopate 

višje na duhovni poti, s katere lahko vidite silhueto obljubljene dežele. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 216 
1 Učenci, izpolnite moje ukaze, da ne boste jokali zaradi izgubljenega časa. Potopite se v 

preučevanje moje besede, da boste vedeli, kaj je treba izpolniti in kaj je tisti del, ki zadeva tiste, ki bodo 

prišli za vami. 

2 To duhovno delo sem vam, ponižnim, razkril prej kot znanstvenikom, ker sem med vami našel 

čistost in nedolžnost, vero in voljo, da sledite Mojim naukom ─ pripravljenost, da to seme prenesete v srce 

svojih soljudi. Zato sem vas izbral, ker ste ubogi, ki ste občutili stisko, ki niste iskali tolažbe na zemlji in 

njenih užitkov. Saj veste, da onkraj tega sveta obstajajo resnični duhovni mir, dobrota in veselje. Niste se 

pustili preslepiti lažni veličini, niste iskali časne moči, užitkov, ki trajajo le trenutek. Želite več, kot vam 

lahko ponudi ta svet. Ljubite me in zaupajte, da vam bom dovolil, da se vrnete v dom, ki vas čaka, v 

maternico, iz katere ste izšli in kjer boste imeli moje kraljestvo. 

3 To upanje vas naredi močne v stiskah in nepremagljive v boju. Če boste še naprej zvesto 

izpolnjevali svoje poslanstvo, boste kmalu dosegli zmago duha nad telesom, saj ste svojemu Bogu 

dovolili, da vpliva na vaše življenje. V preprostosti svojega življenja boste lahko bolje zaznali moje nauke, 

se jim pustili razsvetliti in doživeli nepričakovane užitke od drugih. 

4 Zato mi sledite in nič vas zdaj ne more ločiti od mene. Čutite, da vas ljubi popolna ljubezen, in ste 

srečni. Ljubite me in vaše veselje temelji na tem. 

Resnično, povem vam: Moji učenci iz druge dobe in vsi, ki so mi sledili, so me ljubili na enak način. Zato 

vas dvom ali posmehovanje soljudi ne prizadene. Bolečina, ki je kamen za dušo, vas ne prisili, da se 

umaknete. Veste, da živite minljivo življenje, in si prizadevate pridobiti zasluge, da bi dosegli cilj, ki vas, 

kot veste, čaka. 

5 Pripravite se, saj vas bom zapustil kot varuhe človeštva. Vaši darovi so skriti, da jih lahko dobro 

izkoristite. Vsi boste prisotni na zadnji dan leta 1950 s svojimi deli in darovi, da jih bom presodil jaz. 

Nekateri od vas bodo z menoj v duhu, drugi pa v zemeljskem telesu, da bi prejeli moje zadnje ukaze. 

Potem bodo poti za vas odprte, da se razpršite in prinesete veselo novico ter v srcih ljudi pustite pričevanje 

o mojem prihodu v tem času. 

6 Od vas ne zahtevam žrtev ali del, ki presegajo vaše moči. Prosim le za vašo ljubezen, s katero sem 

vas obdaril, za ponižnost in potrpežljivost, da boste lahko izpolnili svoje poslanstvo. 

7 Moja manifestacija se bo končala zadnji dan leta 1950, da bi izbral učence, ki sem jih obdaril s 

svojimi darovi milosti. Mojster bo nadzoroval vaša dela in ne bom popustil v svoji vnemi, da bi izpolnili 

vse moje ukaze. 

8 Učenci, opozarjam vas. Kako pogosto boste videli, da znanstveniki zavračajo to delo! Vendar jim 

boste odpustili in nadaljevali svojo pot. Če boste to storili, bom presenetil človeštvo in vam omogočil, da s 

svojim duhom odkrijete tisto, česar ljudje z vso svojo znanostjo še niso mogli odkriti. 

9 Nenehno vas kličem "učenci", da bi vas spodbujal v boju, da bi iz vaših src pregnal misel o 

manjvrednosti, ki so jo v vas pustili revščina in ponižanja. Želim, da postanete veliki v poznavanju 

duhovnega, da boste ljudi prebudili k višjemu življenju, k popolnemu življenju, v katerem se zakon duha 

harmonično združuje z zakoni, ki vladajo materialnemu življenju. 

10 Niste edini skrbniki mojih skrivnosti niti edini, ki ste vredni duhovne dediščine. To vam govorim 

zato, da se nikoli ne bi hvalili, da ste najbolj vredni in ljubljeni, in da v vašem srcu nikoli ne bi vzklila 

nečimrnost. Če bi dopustili, da se v vašem bitju pojavijo takšni občutki, bi bili v nevarnosti, da izgubite 

milost, ki ste jo dosegli. 

11 Ljudje, vaša gorečnost in ljubezen vas bosta naredili za večne lastnike darov Duha. Želim, da ste 

vedno ponižni, goreči v dobrem, v zakonu, v resnici, prijazni z dobroto duha, ki je nad dobroto srca. 

12 Moj nauk je svetloba, iz katere izhajajo vsa modrost, vse znanje, razodetja in znanosti. Vse 

razkriva na preprost način. Ko bo Duh tisti, ki vodi človeške korake, boste lahko videli, da to, kar so 

znanstveniki lahko odkrili šele po dolgih študijah ter velikih žrtvah in trudu, zlahka dosežemo s 

povzdigovanjem duše, z molitvijo, z meditacijo v Bogu in z navdihom v dobrem. Odkrili vam bomo 

skrivnosti in odprli skrite zakladnice, v katere človek z drugimi sredstvi ne bi mogel prodreti. 

13 Veliko tega, kar sem vam govoril v tem času, je prerokba, ki se včasih nanaša na naslednje čase, 

včasih na prihodnje čase. Zato mnogi ljudje temu božanskemu sporočilu ne želijo pripisati nikakršnega 
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pomena. Ta beseda pa se bo polna svetlobe dvignila med ljudmi prihodnjih časov, ki bodo v njej 

prepoznali in odkrili velika razodetja, katerih natančnost in popolnost bo osupnila znanstvenike. 

14 Zato sem vam naročil, da zapišete mojo besedo, da bi jo, ko boste prešli iz tega življenja v drugo 

ali ko bo to ljudstvo postopoma pozabilo moje nauke, zvesto in neizbrisno zapisali v knjigo. 

15 Za vas, ljudje, je zdaj pravi čas, da se odpravite na pot in dokažete to resnico z delanjem čudežev z 

darovi, ki sem vam jih razodel. 

16 Ne spite v pričakovanju tistih časov, o katerih sem vam govoril, da bi potem vstali in ljudem rekli: 

To, kar imate zdaj pred očmi, je bilo že napovedano. Ne, ljudje, nujno je, da to oznanite vnaprej, da to 

prerokujete, da pripravite pot za prihod vsega, kar sem vam napovedal in obljubil. Takrat boste izpolnili 

svoje poslanstvo pionirjev spiritualizacije na Zemlji. Ko se bodo v svetu začele pojavljati čudežne stvari, 

ko bo Gospodov Duh spregovoril z dogodki brez primere in ko bo človeški duh začel razkrivati 

nepredstavljive darove in sposobnosti, se bodo zatresla vsa verovanja, teorije, norme, institucije in 

znanosti. In takrat bo človeštvo priznalo, da so tisti, ki so ponižno oznanjali na videz čuden nauk, imeli 

prav, saj so se njihove besede potrdile, ko so se uresničile. 

17 Potem boste videli, da se ljudstva na zemlji zanimajo za duhovni pouk, da teologi primerjajo 

Kristusov nauk z novimi razodetji. In videli boste, da se mnogi, ki so bili vedno ravnodušni do duhovnega, 

začnejo živo zanimati za preučevanje razodetja tega in preteklih časov. 

18 Čeprav si to želite, danes ne morete videti izpolnitve vsega, kar vam oznanjam. Toda če resnično 

verjamete v mojo besedo, boste s pogledom svoje vere lahko videli številne dogodke v prihodnosti, in če 

boste pripravljeni, vas sanje, videnja in navdihi ne bodo prevarali. 

19 Poslušajte me z globoko pozornostjo: ko vam bom prenehal govoriti v tej obliki, z ljubeznijo 

zbirajte mojo besedo, ki ste jo zapisali v prepise, da jo boste zapustili prihodnjim rodovom kot pričevanje 

o tem, kar sem vam govoril v tem času. 

20 Na mojo besedo glejte kot na seme, tako da ne dovolite, da bi se vanjo pomešala najmanjša 

nečistoča. 

21 Polja, ki so srca tega človeštva, bodo kmalu očiščena in pripravljena za setev, in ali bi bilo 

pravično, da bi bila ta polja čista, seme pa ne? 

22 Razmišljajte o moji besedi, ljubljeni učenci. S tem se postopoma preoblikujete in očiščujete za 

dobro izvajanje svojega poslanstva. 

23 Zdaj sem se vrnil k ljudem, da bi jim pomagal v sedanjih preizkušnjah. Mojster vam pravi: Po letu 

1950, ko boste videli znamenja mojega prihoda v slavi, ne skrbite. Raje se veselite, ker sem vam 

omogočil, da ste neposredno priča tem razodetjem. 

24 Kakor sem se v Drugem času po žrtveni smrti v duhu pokazal Magdaleni in je presenečena in 

hkrati polna veselja vzkliknila: "Gospod, bodi hvaljen in poveličan na veke!", tako sem se vam danes 

prikazal, ko ste mislili, da je Mojster odsoten ali ravnodušen do vašega trpljenja, a ste me po svojem 

presenečenju blagoslovili. Sprejeli ste mojo luč v svojo dušo, in ko ste prejeli tako veliko milost, ste se 

spomnili na svoje bližnje in molili zanje, rekoč: "Imam srečo, da slišim tvojo besedo, medtem ko drugi ne 

poznajo teh naukov." Toda Mojster vam pravi: Svojega Duha sem na različne načine razkril vsem 

narodom. Tisti, ki so se pripravili, se zavedajo, da živijo v času milosti in pravičnosti, in čutijo mojo 

navzočnost. 

25 Tako kot sem odpustil Magdaleni, odpuščam tudi tebi. Toda želim, da se naredite vredne mene, kot 

je to storila ona. 

26 Koliko zgledov, vrednih posnemanja, lahko prejmete od svojih bratov in sester iz drugih časov! 

Njihovo delo je kot odprta knjiga. Toda vi ─ ali ne želite, da se vaš zgled ohrani tudi v pisni obliki? 

Prevzel bom le tista vaša dela, za katera menim, da so vredna, da jih predstavim vašim potomcem. Vi pa, 

dokler še živite v telesu, ne boste poželi ne slave ne spoštovanja. Bodite ponižni in pustite drugim, da 

presodijo vaša dela. 

27 Pri velikem delu, ki vas čaka, bom vaš Kirenej*. Moje učenje bo povzročilo velike pretrese v 

svetu. Veliko se bodo spremenili običaji in ideje, preoblikovala se bo tudi narava. Vse to bo pomenilo 

začetek nove dobe za človeštvo in duhovi, ki jih bom kmalu poslal na zemljo, bodo govorili o vseh teh 

prerokbah, da bi prispevali k obnovi in vzponu tega sveta. Razložili bodo mojo besedo in razložili, kaj se 

dogaja. 
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* Simon iz Cirene je nosil Jezusov križ (Marko 15,21) 

28 Pridite in me poslušajte, osredotočite se na dno svojega srca in zagotavljam vam: naj bo vaša vera 

v mojo navzočnost še tako majhna, čutili me boste. 

29 Ne obsojam vašega pomanjkanja vere, nasprotno, odpuščam vam ga, ker niste bili pripravljeni, da 

bi me sprejeli. Človeštvo je stoletja spalo globok spanec, zaslepljeno s fanatizmom, malikovanjem in 

materializmom. 

30 Kdo vas je spomnil, da sem napovedal, da se bom vrnil, in da me morate zato čakati? Vaši starši? 

Vaši pastorji? Kdo vas je držal budne? 

31 Le redki so živeli v pričakovanju dogodkov, v želji, da bi se na obzorju pojavil simbolični "oblak" 

moje obljube, razsvetlil vašo dušo, okrepil vaše telo in vam razkril, da je moja vrnitev v Duhu. 

32 Zato je bil vaš boj za razumevanje moje prisotnosti v tem času velik in ste morali premagati 

številne ovire, da ste me dosegli. Toda vse to je zaslužno, za to vam priznavam zasluge in resnično vam 

povem, da nobena grenkoba, ki ste jo morda pretrpeli, da bi mi sledili na tej poti, ne bo ostala brez 

nagrade. 

33 Kaj mislite, da je nadomestilo za vašo potrpežljivost pri prenašanju posmeha in zaničevanja celo v 

vaši družini?: spreobrnjenje vaših sorodnikov! Ker pa ste imeli dovolj potrpljenja, da ste prenašali njihovo 

nerazumevanje, morajo tudi oni čakati na trenutek, ko bo njihova vera vzplamtela. Da bi to dosegli, se 

boste morali zelo potruditi z deli, besedami, molitvami in dobrimi mislimi. Toda na koncu boste videli, 

kako se čudež uresniči. 

34 Vam bom zaupal poslanstvo oznanjevanja mojega drugega prihoda vašim soljudem. Zaupam vam 

sporočilo ali veselo novico moje duhovne komunikacije s človeštvom. Veselite se misli, da ste nosilci tako 

dragocenega sporočila, in naj bo to veselje balzam za rane, ki jih dobite na poti boja. 

35 Nekateri so prišli k razodetju moje besede z nedolžnostjo tistih pastirjev iz Betlehema, njihova 

preprosta vera je bila ponižna daritev njihovega srca. Drugi so prišli v želji, da bi od mene dobili dokaz, da 

bi lahko verjeli. To so bili bolniki, ki so dolgo iskali zdravje od vrat do vrat, a ga niso našli. Drugi, kot so 

pismouki in farizeji, pa me iščejo, sprašujejo in preizkušajo, saj se vedno bojijo, da bo resnica razkrila 

njihovo hinavščino in lažnivost. Vse sem prejel, za vse sem imel božanje, prikaz moje moči, dokaz moje 

resnice. 

36 Prav tako vam moram povedati, da so od vseh, ki sem jih omenil, mnogi ostali in mi sledili, ker je 

bilo njihovo srce polno hvaležnosti in je njihovo dušo razsvetlila luč moje Besede v želji, da bi se naučili, 

kako sejati in gojiti resnico. 

37 Iz majhne množice, ki se je zbrala, da bi prisluhnila mojim prvim naukom, ste že postali množice, 

ki tvorijo skupnost. Toda zaenkrat vsi ne bodo mogli postati pravi apostoli tega sporočila o poduhovljenju. 

38 V teh množicah so ljudje vseh nazorov in konstitucij, prav tako kot so med njimi tudi duše 

različnega razvoja. Da pa bi to božansko razodetje, to sporočilo, ki sem ga prinesel v svoji Besedi, ljudje, 

ki so se udeležili mojih manifestacij, končno razjasnili in jasno dojeli, bodo morali prestati številne 

preizkušnje, iti skozi številne notranje boje in trpeti številne "križe", dokler iz njih ne bodo izšli kot pravi 

učenci spiritualizma. 

39 To ne bo prvič, da si ljudje prizadevajo razložiti božje razodetje ali pridobiti jasnost v zadevi, ki se 

jim zdi skrivnostna. Že v "drugi dobi", po mojem pridigarskem delovanju v svetu, so ljudje razpravljali o 

Jezusovi osebnosti in želeli vedeti, ali je bil božanski ali ne, ali je bil eno z Očetom ali od njega ločena 

oseba. V vseh pogledih so presojali in raziskovali moje poučevanje. 

40 Zdaj bom spet predmet razlag, razprav, argumentov in preiskav. 

41 Preverili bomo, ali je bil Kristusov Duh, ko se je razodel, neodvisen od Očetovega Duha. Drugi 

bodo rekli, da je govoril Sveti Duh in ne Oče ali Sin. 

42 Tisto, kar imenujete Sveti Duh, je Božja luč, in tisto, kar imenujete Sin, je njegova beseda. Ko 

torej poslušate to besedo, ko uporabljate moj nauk druge dobe ali razmišljate o Zakonu in razodetjih prve 

dobe, se zavedajte, da ste v navzočnosti enega Boga, da poslušate njegovo besedo in prejemate svetlobo 

njegovega Duha. 
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43 Čas je, da preučite to razodetje, da boste lahko, ko vas bodo spraševali in preizkušali, odgovarjali z 

besedami prave luči ter pustili mir in blaženost v vsakem srcu, v katerega boste položili bistvo moje 

besede in svetlobo svoje razlage. 

44 Ljudje, lačen in žejen sem vaše ljubezni. Dovolite mi, da sem nekaj trenutkov z vami, saj vam 

imam nekaj povedati. 

45 Zakaj me iščeš samo takrat, ko te tvoje trpljenje obremenjuje? Ali vam ne bi bilo všeč, če bi mi 

ponudili svoja veselja, zmage in zadovoljstva? 

46 V drugi dobi sem vas navdihnil z ljubeznijo in zaupanjem, da bi se mi približali brez strahu. Zakaj 

torej včasih dvomite v mojo ljubezen ali moje odpuščanje? O vi, "čedni sinovi", ki se bojite vrniti v 

Očetovo hišo! Vedel sem: kljub dokazom neskončne ljubezni, ki sem ti jih takrat dal, se je bilo treba vrniti 

in te poiskati ─ ne zato, da bi me spet videl kot človeka, ampak da bi me začutil v sebi, globoko v svoji 

duši. 

47 Spet se zberite okoli mene kot moji stari učenci, spet mi sledite kot velike množice, ker vam bom 

dal slišati nebeški koncert svoje besede in hkrati opravljati dela ljubezni, ki jih imenujete čudeži. 

48 Prihajam kot Oče, da bi vsi, ki jim je v svetu primanjkovalo ljubezni, naklonjenosti in nežnosti, pri 

meni našli božansko toplino. 

49 Prihajam kot zdravnik, da mi izročite svoje bolezni, skrbi in vsa skrivna trpljenja, zaradi katerih je 

zbolela vaša duša in hkrati telo. 

50 Prihajam kot prijatelj, da mi zaupate svoje najgloblje skrivnosti, boje in hrepenenja ter mi dovolite, 

da vam stojim ob strani. 

51 Prihajam kot Mojster, ker želim pred vami odpreti knjigo modrosti in življenja. 

52 Prihajam kot Sodnik, da sodim ─ kot pravite ─ žive in mrtve, kot pravim: utelešene in breztelesne, 

ne da bi se najmanjše vaše delo izognilo moji pravici. 

53 Med množicami ljudi, ki se zbirajo v preprostih dvoranah, da bi me poslušali, je veliko takih, ki 

razumejo in čutijo to besedo. To so duše, ki so se razvile na dolgih poteh boja, preizkušenj in izkušenj ter 

se očistile v težkih časih bolečine. Razumejo me in me ne prosijo za posvetne dobrine. Vedo, da je v 

njihovi duši knjiga znanja, in od Učitelja pričakujejo le tisto božansko navodilo, s katerim lahko spoznajo 

postopek prenosa svetlobe, ki jo duša nosi v sebi, na tiste, ki potrebujejo izkušnje in navodila. 

54 Tu so tudi tisti, ki bodo, ne da bi prepotovali velike razdalje, uporabljali mojo Besedo kot pot, da 

ne bi zašli s poti, in njihova ljubezen jim bo prihranila neskončno trpljenje za njihovo dušo. 

55 Velika večina tukajšnjih ljudi ima v srcu eno samo molitev: molitev za svojo bolečino. Vsi mi 

pridejo povedat, da je njihovo breme zelo težko in da je njihov kelih preveč grenak. Seznanijo me s svojo 

osamljenostjo, razočaranji, težavami, slabostmi, stisko, boleznimi, žalostjo in številnimi drugimi stiskami. 

Vendar ne trpijo samo oni, bolečina je prisotna v vsem človeštvu. Ne vedo, da je zdaj čas očiščevanja, ko 

duše in ljudje s sebe sperejo madeže in nato naredijo korak naprej proti vrhu gore. Ko bodo ti madeži 

izbrisani, ne boste več občutili bolečine, saj vam bo zdravilni balzam obnove povrnil zdravje, ki ga je 

Gospod vnesel v svoja bitja, ko so prišla iz njegovega materinega telesa. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 217 
1 Pridite k meni, ljubljeni učenci, počivajte v moji hiši in sedite za mojo mizo ─ zdaj, ko sem z 

vami. Kajti ti časi se ne bodo več ponovili. Za vas bo prišel nov čas, ko boste naredili korak naprej na poti 

razvoja. 

2 Še vedno ste otroci, ki živijo pod Očetovo skrbjo, ki vam ne dovoli, da bi se oddaljili od Očetovega 

doma, da se ne bi spotaknili in padli v brezno. Kmalu pa boste močni in dovolj pripravljeni, da boste lahko 

prehodili vse poti. 

3 Naredite iz svojih src zakladnico, v kateri boste moje besede varovali kot dragulje. 

4 Vrnil sem se k tebi, čeprav poznam nezaupanje ljudi. Spominjam vas na svojo strast in jo oživljam. 

Danes vas spominjam na trenutek, ko se je Učitelj, ki vam govori, povzpel na božanski prestol, da bi bil 

večno z Očetom. Ko je Jezus končal svoje poslanstvo na zemlji, je kot nežno Jagnje vstopil v navzočnost 

večnega. 

5 Bog se je človeštvu razodeval od najzgodnejših časov in njegov nauk je bil slišan. Gospodov glas 

je bil človeški in razumljiv primitivnim bitjem. Vest v njih, ki je božanska modrost, jih je naučila 

prepoznavati dobro in zlo. Ko so delali dobra dela, so občutili mir, ko so delali zlo, pa so občutili bolečino. 

To so bile prve lekcije, prvi izrazi vesti. 

6 Sčasoma, ko ljudje niso več poslušali tega glasu, sem jim poslal ljudi, polne kreposti in modrosti, 

ki so jih s svojimi besedami in zgledom usmerjali na dobro pot.  

7 Spomnite se, da sem v najzgodnejših časih poslal pravičnega moža, Abela, katerega žgalna daritev 

ljubezni do moje božanskosti je bila predhodnica molitve in popolnega čaščenja. 

8 Poslal sem vam Noeta, pobožnega, ki se ni zmenil za posmehovanje in je le upošteval božji ukaz, 

da zgradi arko za rešitev zaupljivega ljudstva. 

9 Med vami so bili Abraham, Izak in Jakob, ki so tvorili deblo drevesa, iz katerega so rasle veje, listi 

in sadje. Zgled teh patriarhov se je ohranil v pisni obliki ─ z Abrahamovo neomajno vero, Izakovo 

poslušnostjo ter Jakobovo zvestobo in duhovno močjo. Eden od sadov tega drevesa je bil Mojzes, 

predstavnik mojega zakona, utelešenje moje pravičnosti. V njem si lahko videl podobo mojega veličastva. 

10 Sčasoma sem vse bolj vstopal v čustveno življenje ljudi, zato sem moral postati tudi človek, da bi 

se še bolj približal vašemu srcu. Da pa bi prišel na svet, me je bilo treba oznaniti po prerokih. 

11 Živel sem med ljudmi in svoje življenje postavil za zgled, za učbenik. Spoznal sem vse trpljenje, 

skušnjave in boje, revščino, delo in preganjanje. Izkusil sem zavrnitev s strani sorodnikov, nehvaležnost in 

izdajo, dolgotrajno delo, lakoto in žejo, posmeh, osamljenost in smrt. Dovolil sem, da nase pade celotno 

breme človeškega greha. Dovolil sem, da človek preizkuša mojega duha v moji besedi in v mojem 

prebodenem telesu, kjer je bilo mogoče videti celo zadnja rebra. Čeprav sem bil Bog, sem postal kralj 

posmeha, izpostavljen, moral sem nositi križ sramote in z njim iti na hrib, kjer so umrli razbojniki. Tam se 

je končalo moje človeško življenje kot dokaz, da nisem samo Bog besed, ampak tudi Bog dejanj. 

12 Leta 1866 je moja milost odprla vrata v novo dobo: dobo Svetega Duha. Ali človeštvo pozna čas, v 

katerem živi? To vedo le spiritualisti, ki jih zbiram "v senci teh dreves". Moje delo bo v svetu prepoznano 

šele po velikih bitkah in dogodkih, po "vojnah" doktrin in svetovnih nazorov, ko bodo ljudje vstali in 

potrdili, da se je začela nova doba. 

13 Nekaj časa je že minilo, odkar je s te zemlje odšel tisti, po katerem sem se prvič predstavil v tem 

času: Roque Rojas, odposlanec, katerega korake je vodil duh Eliasa, Iskalca poti. Na ta način sem sprostil 

šesti pečat in s tem naredil neskončno velik prelom za spiritualizem. 

14 Od Roqueja Rojasa do danes ste se borili, o trinitarijsko-marijanski duhovniki, in v tem boju ste 

uporabili svojo moč, mladost, življenje in vse, kar ste imeli, da bi Mi sledili in častili to delo. Tiho in 

ponižno ste si prizadevali, da bi ljudem oznanili Gospodov drugi prihod. 

15 Moja "beseda" ni ponovno postala človek. Trenutno sem "na oblaku", simbolu onstranstva, iz 

katerega izhaja moj žarek, ki osvetljuje um nosilca glasu. 

16 Ugodilo se mi je, da sem se sporazumeval s človekom, in moja odločitev je popolna. Poznam 

človeka, saj sem ga ustvaril. Imam ga za vrednega, ker je moj otrok, ker je izšel iz mene. Lahko ga 

uporabljam, saj sem ga ustvaril za ta namen, in po njegovem posredovanju lahko razkrijem svojo slavo, saj 

sem ga ustvaril, da bi se v njem poveličal. 
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17 Človek! Je moja podoba, ker je inteligenca, življenje, zavest, volja, ker ima nekaj od vseh mojih 

lastnosti in ker njegov duh pripada večnosti. 

18 Pogosto ste bolj nepomembni, kot ste mislili, včasih pa ste večji, kot si lahko predstavljate. 

19 Ponosni mislijo, da so veliki, ne da bi bili. In nesrečen je tisti, ki je zadovoljen z nepotrebnim 

bogastvom tega življenja, ne da bi odkril prave vrednote srca in duha. Kako revne so njegove želje, 

njegova požrešnost, njegovi ideali! Kako malo je zadovoljen! 

20 Toda živeti zna tisti, ki se je naučil dati Bogu, kar je Božjega, in svetu, kar je sveta. Kdor se zna 

osvežiti v objemu narave, ne da bi postal suženj materije, zna živeti. In četudi se zdi, da nima ničesar, je 

gospodar dobrin tega življenja in je na poti, da si lasti zaklade Božjega kraljestva. 

21 Kar vam govorim v tem času, vas nisem učil v preteklih časih. To je moja Nova zaveza. Jaz sem 

tisti vztrajni romar, ki nenehno trka na tvoja vrata in ti ne pusti spati. Sem senca, ki te spremlja povsod. 

Kaj še želite? Moja ljubezen je neskončna. 

22 Ura mojega odhoda se že približuje. Moj obisk v tem času je bil dolg: od leta 1866 do leta 1950. 

23 Resnično, povem vam: Če bi kdo rekel, da vam moja beseda ni prinesla nič dobrega in da vam ni 

prinesla nič slabega. Toda zapomnite si, da ne želim, da bi bili kot parazitske rastline; da ne želim, da bi se 

zadovoljili s tem, da ne delajo nič slabega, ampak da vam je v zadovoljstvo, če delate dobro. Kajti tisti, ki 

tega ne stori, čeprav bi to lahko storil, je storil več zla kot tisti, ki zaradi nezmožnosti, da bi storil kaj 

dobrega, dela samo zlo, ker je to edina stvar, ki jo je sposoben storiti glede na stopnjo svojega duhovnega 

razvoja. 

24 Poklical sem vas na to pot, ker sem videl, da ste žalostni v svoji duši. Iskali ste mojo luč v različnih 

oblikah čaščenja, hrepeneli ste po čudežih, ki bi pričali o veri vame. Ko pa sem ti prekrižal pot, da bi te 

vprašal, ali si zadovoljen, si mi odgovoril: "Okusil sem ga, a ni okrepil ne mojega srca ne moje duše. 

25 Medtem je drevo življenja čakalo na popotnika, da bi mu dalo svoje sadove, izvir kristalno čiste 

vode pa je žejnega romarja pričakal kot obljuba miru. Jaz sem božanski vrtnar, ki je žalostno čakal in 

premišljeval o minevanju letnih časov na poljih. 

26 Zdaj so prišle velike množice tistih, ki hrepenijo po ljubezni, miru, resnici in delu. Okusili ste 

sadeže, potešili lakoto in žejo ter se lotili delovnih orodij, da bi postali tudi vrtnarji. 

27 Med vami ni več minljivega bogastva. Kam je šlo vaše blago? Ne razmišljaš več o njih in se ne 

pritožuješ, da si jih izgubil, saj si danes pridobil duhovni zaklad moje resnice, ki je v moji Besedi ─ v tej 

Besedi, ki ti jo dajem po ponižnem otroku. Če bi vam namreč govoril po učenjaku ali filozofu, mi ne bi 

verjeli. 

28 K meni prihajajo ljudje vseh razredov. Vendar so te razredne razlike pred Mojstrom nesmiselne. 

Vsi, ki so me prišli poslušat, niso ostali z menoj. "Mnogi so poklicani, a le redki so izbrani." Mnogi bodo 

še prišli, vendar mi ne bodo vsi sledili. Resnično vam pravim: V vseh sem sejal svojo besedo in 

Kristusovo seme nikoli ne umre. Moje seme ni zaman in človekovo srce, ki je za kratek čas neplodno, bo 

postalo rodovitno in obrodilo sad. 

29 Ženske, ki s svojimi solzami močite pot tega sveta in s krvjo zaznamujete svojo pot skozi to 

življenje: Počivajte z menoj, da si naberete novih moči in ostanete zavetje ljubezni, ogenj ognjišča, trden 

temelj hiše, ki sem vam jo zaupal na zemlji, da boste še naprej škrjanec, ki s krili pokriva zakonca in 

otroke. Blagoslavljam vas. 

30 Povzdigujem moškega in žensko na moževi desnici. Posvečujem zakon in blagoslavljam družino. 

31 V tem času prihajam z mečem ljubezni, da bi vse stvari uredil, saj jih je prej izpodrinil človek. 

32 Učenci moje božanskosti: Tukaj sem med vami in vam pokažem še eno stran iz knjige svojih 

naukov. 

33 To je kruh brez kvasa, ki ga zdaj jeste. Voda, ki jo piješ, je voda, ki tistega, ki jo pije, nikoli več ne 

naredi žejnega. 

34 Na tej zemlji ste kot tujci, saj je vaša prava domovina druga. Pokažem vam pot, ki vodi v 

obljubljeno deželo. Moja beseda vas usmerja na pot napredka. Jaz sem neutrudni Mojster, ki vas 

pripravlja, da boste po mojem odhodu dosegli popolno občestvo z mojo Božanskostjo. 

35 Danes dleta moje besede ljubezni oblikujejo in gladijo vaša srca. 
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36 Tako kot v Prvi dobi trenutno prečkate puščavo Obisk. Toda na svojih potepanjih ne boste umrli 

od lakote in žeje. Iz tvojega srca, ki je otrdelo kot skala, bom dal priteči kristalnim vodam kesanja in 

ljubezni, ki pogasijo žejo duše. Ko bo med ljudmi zavladala lakota po pravičnosti in resnici, se bo moja 

beseda spustila na vas kot mana v puščavi, da se boste z njo hranili. 

37 Prišel bo trenutek, ko se boste vsi vrnili k meni. Zdaj pa ostanite med ljudmi, da jih boste učili 

hoditi po poti resnice. Razkropili se boste po različnih poteh, ne da bi s seboj vzeli drugo potovalno torbo 

in zaupali vame. Toda delali boste v tišini, ponižno, brez razkazovanja, jaz pa vam bom pomagal v boju in 

vas okrepil v molitvi, pa naj me kličete v kotu svojega nočnega tabora ali v senci drevesa. Prišel bo dan, 

ko boš našel priznanje pri meni. 

38 Razumeti morate, da je moj odhod blizu, da boste lahko odprli svoja srca in dvignili svoje duše, da 

bi me videli. 

39 Po mnogih glasnikih sem se razkril, da ne bi dvomili vame. Izbral sem jih ne glede na njihov 

družbeni razred, življenjske razmere ali raso. Skozi usta vseh sem vam dal vašo dediščino, da se zaradi 

odsotnosti moje besede ne bi počutili sirote ali zapuščeni. 

40 Če se resnično pripravite, boste drevo, vir in miza za pogostitev, ki bo sprejela vse "čedne sinove", 

ki so se oddaljili od Očetovega doma. Tedaj se narodi ne bodo priklonili pred vami, ampak vas bodo 

priznali in pokleknili pred menoj. 

41 Moj Zakon se vam je ves čas zdel preveč nepopustljiv, da bi ga lahko izpolnili, zato ste ustvarili 

sekte in obrede, ki so vam bili razumljivi glede na vaše duhovne sposobnosti. 

42 Če bi upoštevali moje zapovedi iz prve dobe, bi Jezusa prepoznali in ga ne bi žrtvovali. Če bi 

človeštvo živelo v skladu z mojimi nauki iz druge dobe, ne bi dvomilo o mojem pričevanju, ki ga je podal 

človeški razum. 

43 Niste vi tisti, ki boste sodili narodom. Jaz pa bom, kot je zapisano, sodil narodom in verskim 

skupnostim v vas. To ljudstvo bo zgled gorečnosti, čistosti in duhovnosti. 

44 Kričanje človeštva se je dvignilo do mene. To je jok otrok, to je mladina, ki zahteva pravico, to je 

starost, ki prosi za mir. 

45 Razlog za to je, da so ljudje izgubili seme ljubezni, ki ga, ne da bi se tega zavedali, nosijo v 

najčistejšem delu svojega srca ─ tako globoko v sebi, da ga sami ne morejo odkriti. 

46 Seme ljubezni so zadušili sovraštvo, nečimrnost in nizke strasti. Tako se čaša trpljenja še enkrat 

napolni, da bi se napila do konca. 

47 Medtem ko svet brodolomno brodi sredi nevihte, vi mirno opazujete katastrofo iz rešilnega čolna. 

48 Spiš v Očetovem naročju in ne misliš na tiste, ki jokajo. Vendar med udarci usode praznujejo meni 

posvečeno bogoslužje, ki ga sprejemam, čeprav so zaviti v fanatizem in malikovanje, saj sem jaz Oče. 

Vendar jim dajem razumeti, da moje Srce pričakuje popolno čaščenje. 

49 Od oltarja do oltarja, od obreda do obreda in od sekte do sekt se ljudje gibljejo v želji po kruhu 

življenja, a ga ne najdejo. Zaradi razočaranja postanejo bogokletni, stopajo po poteh brez cilja in živijo 

brez Boga in brez zakona. Toda zapomnite si, ljudje, da so med njimi veliki duhovi, da med njimi 

odkrivam preroke in učence Svetega Duha! 

50 Duhovi svetlobe, ki delujejo v duhovnem, zdaj pripravljajo poti skozi ravnine, morja, gore in 

puščave, da bi se te rase, ta ljudstva lahko v karavanah in velikih množicah odpravila k tistemu narodu, 

kjer je zazvenela moja beseda in so bili videni moji čudeži. 

51 Ko bodo ti ljudje potrkali na vaša vrata, kaj jim boste ponudili? Ne ponuj jim nepopolnosti, ker so 

se jih naveličali. Prišli bodo v želji po resnici, usmiljenju in ljubezni. Prišli se bodo naučiti, kako 

praznovati bogoslužje, ki je tako čisto kot vonj cvetja. 

52 Danes vam pravim, da jih učite izpolnjevati mojo postavo. V njem so učenja treh časov. 

53 Bodite navdihnjeni za molitev. V molitvi v vrtu Getsemani sem vam pokazal, kako popolna mora 

biti molitev. 

54 Dokler ne boste pripravljeni, bodo Moje poti ostale zaprte in ne bom dal klica velikim množicam. 

55 Ne želim se ločiti od vas med vašim nestrinjanjem, neposlušnostjo in nerazumevanjem. 

56 Vidim, da že pripravljaš moj križ za čas mojega odhoda ─ križ nehvaležnosti. 
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57 Še vedno je čas, da podvojite svoja prizadevanja, da vas ta ura ne bo presenetila in da ne boste 

rekli: "Oče je odšel", ker me ne slišite več prek glasnika. Toda jaz bom prisoten in vidci bodo o tem 

pričali. Po navdihu boste slišali moj glas in ko boste učili na domovih in v pokrajinah, ne bodo govorila 

vaša usta, ampak jaz. 

58 Dialog med duhom in duhom bo v teh časih dosegel vrhunec in moja prisotnost se bo skozi čas in 

iz generacije v generacijo čutila vedno bolj jasno. 

59 Zaradi teh razodetja nihče ne bo mogel žalovati zaradi odsotnosti Moje besede, in kdor bo kljub 

temu točil solze, bo to počel, ker mu vest očita, da ni izkoristil časa, ko sem bil med vami, in se zato počuti 

prešibkega in nerodnega, da bi nadaljeval pot. 

60 Želim, da ostanete priče, da ste bili z menoj ─ da ljudem pokažete "zlate knjige", ki sem vam jih 

dal sestaviti. 

61 Med tem ljudstvom ne bo ne duhovnikov ne služabnikov. Na voljo bodo le služabniki. Ta 

zbirališča bodo kraji zbiranja in študija, kjer bodo cerkveni voditelji pozorni na izpolnjevanje poslanstva 

ljudi. 

62 Vladavina mnogih naukov bo zelo kratka. Kajti vsaka od njih, ki ne vsebuje semena resnice, 

pravičnosti in ljubezni, bo uničena. 

63 Moje delo ljubezni pa bo priznano. Tujec bo prišel in potrkal na vaša vrata. Spustite ga, pripravite 

mu taborišče, da si bo lahko odpočil. Če pa želi najprej nekaj pojesti, mu to dajte. Ko se naveliča in zaspi, 

ga varujte pri spanju. Ko se bo zbudil in zagledal svetlobo dneva, se mu bodo pred očmi prikazala dejanja, 

ki jih je storil, in s solzami bo opral še zadnji madež. Nato mu bom dal belo obleko in ga postavil med 

tiste, ki so bili z menoj. 

64 V tretjem obdobju človeštvu podajam svoja navodila. Saj niste zaupali tistim poslancem, ki sem 

vam jih poslal. 

65 Medtem ko človeška bitja razpravljajo o moji božanskosti, mojem obstoju in mojem učenju, 

obstajajo svetovi, kjer sem ljubljen v popolnosti. 

66 V času, ko so nekateri dosegli največjo duhovno čistost, vaš planet doživlja obdobje velike 

moralne in duhovne pokvarjenosti. 

67 Vi pa, ki me poslušate, vedite, da sem vas poslal med ljudi, da bi bili zgled ponižnosti in 

poslušnosti mojemu zakonu. Tvojo dušo sem poslal oblečeno v mojo milost, zavito v mojo svetlobo in z 

Zakonom v vesti. 

68 Ko ste za kratek čas padli v propad, vstopili v temo in podlegli slabostim, vas dvignem s svojim 

glasom in s tem človeštvu dokažem, da lahko iz umazanije sam izberem svoje učence. 

69 Jaz sem božanska dobrota, ki se razkriva na vsakem koraku. Če ne želite priti višje z duhovnim 

iskanjem in se raje zadržujete v kontemplaciji narave, potem me boste našli tudi v njej: Kraljeva zvezda, 

katere žarki dajejo življenje in toplino, govori o meni. Zrak, ki ti daje življenje, je moj lastni dih. 

70 Ko pa se duhovno dvignete k meni v svojih delih ali v molitvi, zaznate milost, ki obstaja v 

onstranstvu, in pot do luči, ki obljublja čudeže in razodetja v Očetovi nebeški zakladnici. 

71 Spoznali ste lepote, ki jih prinaša življenje na onem svetu, zato z vso vnemo delate v Gospodovem 

vinogradu. 

72 Hočem, da je med delavci ljubezen, da je usmiljenje. 

73 Les, ki sem ga položil na vaša ramena, ni težak, ni nemogoče, da bi opravili nalogo, ki je zaupana 

vaši duši. Če zaupate v mojo moč, boste videli, kako je nemogoče postalo mogoče za vaše korake, in 

ugotovili boste, da je vsak, ki živi v poslušnosti mojim naukom, blizu meni. 

74 Vsakega "delavca", ki bo dovolj pripravljen, bom poslal v vse dežele sveta, da bi prinesel veselo 

novico. 

75 Vaša duša je danes v veliki bitki s telesom. Iztegnil je svoj meč, da bi se spopadel s skušnjavo, ki 

ga bo premagala v mojem imenu. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 218 
1 Blaženo ljudstvo: Prihajate naproti Učitelju, ki vas nenehno kliče k sebi, da bi vas nahranil s svojo 

ljubeznijo in okrepil v času preizkušenj. Prišli ste in pustili vse za seboj, da bi me slišali. Očetje zapustijo 

svoje otroke, matere dojenčka v zibelki v želji po udobju zanjo in za vas. Mladi se odrečejo zemeljskim 

užitkom, stari pozabijo na breme svojih preizkušenj in vsi pustijo za seboj človeške stiske, bolezni, 

strahove, da bi se uskladili z menoj in mi rekli: "Učitelj, zgodaj smo molili in dvignili svoje duše, in Elija, 

naš pastir, nas je pripravil na poslušanje Božje besede. Sprejmite nas." 

2 Združite se v senci tega drevesa, ki je razširilo svoje veje do meja tega naroda, ki sem ga izbral, in 

pod njegovimi številnimi vejami slišite isto besedo, isti pomen in prejemate iste sadove, ki sem vam jih že 

tako dolgo dajal. 

3 Iz vseh vas sem ustvaril ljudstvo, ki je prvorojeno med vsemi ljudstvi zemlje, izbrano v vseh časih, 

a ne edino, ki mi je ljubljeno. Kajti jaz ljubim in sem ljubil vsa ljudstva sveta v vseh časih. Toda ta, moja 

izbranka, me je edinstveno ljubila in se izkazala za vredno moje naklonjenosti. 

Toda milosti, ki sem mu jih podelil, so ga spremenile v bogatega skopuha, zato je rekel: "Jaz sem 

najbolj ljubljeni, izbrani, tisti nad drugimi, tisti, ki je najbližje Gospodovemu Duhu. Ostali se mi morajo 

prikloniti, kajti Oče je name izlil svoj zakon in svoje koristi." Jaz pa vam pravim: Ne postanite domišljavi. 

Ugodilo se mi je, da sem vas obdaril v treh stoletjih. V treh dolgih stoletjih sem deloval na vašo dušo v 

različnih telesih, ki ste jih imeli, da bi si me vzeli za zgled, bili deležni mojih darov in polni ljubezni do 

soljudi kot drevo, katerega senca in sadovi bi bili na voljo vsem popotnikom. 

4 Toda zdaj, v tej dobi, razsvetljeni z mojim Duhom, začenjate razumeti, kaj vam je Oče dal v 

prejšnjih časih, kaj vas je Jezus učil v drugi dobi, in pravim vam: ne bodite spet kot bogati skopuhi, bodite 

kot tisti Mojster, ki se iz ljubezni daje svojim učencem. Ko se pokažete drugim bratskim skupnostim, se ne 

počutite superiorne in ne govorite, da imate samo vi tri zaveze in da ste njihovi lastniki, da imate v lasti 

skrinjo zaveze, tabernakelj in simbole. Ne, ljudje! Želim, da svojim bratom in sestram iz različnih ras 

poveste, da lahko vsi pripadate Gospodovemu izvoljenemu ljudstvu, tej blagoslovljeni družini, saj ste vsi 

izšli iz enega Duha in enega Očeta. 

5 Takrat boste razumeli svoje poslanstvo in boste lahko postali odrešenje sveta. Očetu ne boste več 

dovolili, da bi se materialno slišal, da bi se razumel otrokom, ki se ne znajo duhovno dvigniti, in mi boste 

v svoji molitvi iz duha v duh rekli: "Oče, ostani na svojem prestolu. Že dolgo se spuščate in trpite zaradi 

naše materializacije in greha. Tudi v tretji dobi si nam moral na različne načine govoriti, da bi nas poučil, 

in si izlil svojo moč in svoje vrline na to svoje ljudstvo, ki so tvoji učenci. Pustite nas kot odgovorne za 

človeštvo." 

6 Vseskozi se vam je zdelo, da je preveč težko izpolniti moj zakon, ker ste ljudje, zato ste že od 

najzgodnejših časov ustvarjali različne religije in jih prakticirali na nepopoln način. Če bi v prvi dobi 

ubogali moje zakone, ki jih je izdal Mojzes, vam ne bi bilo treba, da bi k vam prišel Jezus, Očetova 

beseda. Zakaj je ta Mojster trpel? Ker so ga Judejci napačno ocenili, ga pregnali iz svoje sredine in ga 

križali, ne da bi vedeli ali čutili, kdo je. 

7 Ti ljudje se niso pripravili, niso upoštevali božjih zakonov, temveč so si iz njih in iz zapovedi, s 

katerimi so mislili, da jih lahko izpolnijo, ustvarili svoje zakone. Toda božanski Učitelj je postal človek in 

s svojim rojstvom, življenjem in strastmi napisal še eno stran v Knjigo božje modrosti, v kateri je bila 

vsaka beseda potrjena z mogočnimi deli, besedami in dejanji, zapečatenimi s krvjo. Na ta način ste prejeli 

drugo zavezo, in če bi sledili tema dvema zavezama, ali bi se moral v tem času razodeti po človeškem 

prenosu, po nepopolnih in pokvarljivih organih intelekta? Če bi uresničevali moje zapovedi in moj nauk, 

ki sem vam ga dal s tolikšno ljubeznijo, me danes ne bi kritizirali in ne bi dvomili vame, ker se razodevam 

skozi človeško sposobnost razumevanja. 

8 Združite tri pričevanja in ne ponarejajte moje besede ter je ne mistificirajte. To je dediščina, ki jo 

zapuščam človeštvu. Luč mojega Duha razsvetljuje vas in vašo dušo, ki ve, kdo je, se spominja svoje 

preteklosti, ve, zakaj sem prišel v tem času, in lahko razume moj nauk. 

9 Le tako boste spoznali čistost in popolnost mojega dela, ki je bilo dano v treh časih in je nad 

človeškimi religijami in idejami. To je pot, življenje, začetek in konec vsake duše, kar vsebuje knjiga moje 

modrosti. 
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10 Zakaj me sekte in glavne cerkve ne prepoznajo in kažejo tako veliko nerazumevanje? Vi, ki me 

poslušate, nikogar ne sodite. Sodil bom ─ kot je zapisano ─ vse narode in vse verske skupnosti. 

11 Če boste svoje poslanstvo opravljali ponižno, vam bo svet verjel. Ta svet, utrujen od besed in 

obredov, potrebuje primere. Ti, Izrael, si vedno prejemal čisto seme ─ koga si lahko vzameš za zgled? 

Katera od verskih skupnosti, ki so nastale, je skrbela za izpolnjevanje vseh mojih zapovedi?: Nobena. 

Lahko pa vam povem: če v njih srečate pobožne ljudi, si jih vzemite za zgled. Če srečate ljubezen, si 

vzemite njihovo ljubezen za zgled. Če v njih vidite spoštovanje do mene, jih posnemajte, da se boste 

naučili ceniti krepost in vsakomur priznati, kar mu pripada po pravici. Nikoli pa si za zgled ne vzemite 

nepopolnega ali krivega. Če ne veste, kaj je prav in kaj ne, molite, poslušajte mojo besedo in naj vam 

svetuje vaša vest. 

12 Do mene seže žalovanje človeštva; stiska otrok, mladostnikov, moških in žensk v zrelih letih ter 

starih ljudi prodira navzgor. To je klic, ki zahteva pravičnost, je prošnja za mir in usmiljenje, ki izhaja iz 

Duha. Kajti seme ljubezni na tem svetu je pokvarjeno in ali veste, kje je zdaj ljubezen? V najgloblji 

notranjosti človeškega srca, tako globoko, da je človek ne more odkriti, ker so sovraštvo, želja po moči, 

znanost in nečimrnost zdrobili seme in v njem ni ne duhovnosti ne usmiljenja. Skodelica trpljenja je vedno 

bolj polna in svet jo pije do konca. 

13 Vi pa, ljudje, v miru iz rešilnega čolna, polni zaupanja v Očeta, razmišljajte o nevihti, ki se je 

razbesnela. Medtem ko nekateri od teh vojskujočih se narodov blatijo mojega Duha in drugi prakticirajo 

nepopolne verske kulte, me vi poveličujete. Toda v tem času preizkušenj se boste vsi prebudili in se 

sčasoma združili z ljubeznijo in duhovnim znanjem. 

14 Učenci, sprejemam vas in hitro vam odpuščam. Želim si, da bi se počutila ljubljena in da bi živela 

v harmoniji med vami. Odsotni otrok se bo vrnil v moje naročje, in če se je odvrnil od mene zaradi 

nerazumevanja ali nevednosti, naj se ne boji, da bi mu očital njegovo ravnanje. Želim božati vašo dušo in 

ji vrniti, kar je izgubila ─ njen mir, veselje in upanje. Moja želja je, da bi okusili sladkost tega življenja, da 

bi znali sprejeti tudi njegove težave, da bi živeli krotko in potrpežljivo ter si prizadevali za svoj vzpon. 

Kdo bi me lahko odstranil od tebe ali kakšna moč bi mi lahko preprečila, da bi te ljubil in varoval? 

15 Vi pa ste se sposobni oddaljiti od mene in se obnašati kot 'Prodani sin' in se šele, ko bolečina rani 

vaše srce, spomnite, da obstaja Oče, ki vas ljubi in vam je pripravljen stati ob strani ter vas rešiti iz vsake 

nevarnosti, ki vam grozi. 

16 Vedno sem vam vlival zaupanje, da ste v meni videli ljubečega Očeta, zvestega prijatelja in 

zaupnika. 

17 Spomnite se prilike o marljivem sinu ─ vi, ki nosite breme velikega prestopka, in spomnite se, da 

sem jaz nad vso ljubeznijo in odpuščanjem. Ne smete pozabiti, da vam je namenjeno priti k meni 

izpopolnjeni, brez napak, čisti. Ker imate danes priložnost, da oblikujete svoje srce in opravite velika 

duhovna dela, morate izkoristiti ta čas in skrajšati dneve svojega "izgnanstva". 

18 Ker že imate izkušnje preteklih stoletij in veste, da obstaja zakon povračila, zakaj bi se radi vrnili v 

pretekle napake, namesto da bi naredili velik korak naprej na svoji poti? 

19 Poglejte človeštvo, ki zdaj odkupuje svoje prestopke in umiva svoje madeže. V njem potekajo 

veliki pretresi, da bi se očistilo in obnovilo vse, kar je umazalo. 

20 Moja beseda se uresničuje. Videli ste, da se je velik del mojih prerokb uresničil pred vašimi 

nejevernimi očmi. Mnoge druge boste kmalu videli in o njih boste priče. Moja presoja je odprta, kot sem 

napovedal za te čase. 

21 Narodi so v kaosu. Medtem ko so nekateri budni in poznajo vzrok svojega trpljenja, mnogi spijo in 

so zadovoljni, da živijo, ne da bi si prizadevali videti vzrok vseh teh preizkušenj. 

Razlog poznaš, saj si bral v knjigi modrosti in moja beseda te je pripravila. Nič vas ne more presenetiti. 

Toda še vedno ste preveč nezreli, da bi človeštvo opozorili na prebuditev. Še niste postali močni in vaši 

koraki so še vedno negotovi. Slišali ste mojo besedo, a je ne razumete, če pa ste jo razumeli, je ne 

uporabljate. Razdeljeni ste, čeprav veste, da ste eno ljudstvo, in naloge, ki sem vam jih dal, čutite kot 

neznosno breme. 

Sprašujem vas: Zakaj niste prodrli do bistva tega nauka, čeprav sem vas razsvetlil z lučjo resnice? 

Zakaj niste močni, čeprav sem vas hranil s tem kruhom večnega življenja, od katerega je dovolj drobec, da 

oživi lačnega? Razlog je v tem, da ste se navadili na mojo besedo in ste jo prejeli, ne da bi jo uporabljali. 
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Zapomnite si: medtem ko ste vi polni, je veliko lačnih, ki hrepenijo po tem, da bi ga prejeli in se z njim 

nahranili. 

22 Bliža se čas, ko se bo ta beseda končala. Potem mora ostati v srcih mojih učencev in bo zapisana v 

knjigah, da bo znana človeštvu. Želim, da po letu 1950 ohranite največjo čistost v svojih dejanjih čaščenja 

in poslušnosti mojim navodilom in zapovedim. Tako boste pričali, da sem bil z vami. 

23 Vse naloge so vam bile dodeljene v skladu z vašimi sposobnostmi in močmi, saj poznam vašo 

točko preloma. Delajte iz ljubezni, ne iz strahu. Oglejte si bistvo mojih naukov. Moja očetovska ljubezen 

in odpuščanje se kažeta v vseh mojih otrocih. 

24 Kakšno srečo odkrivam v vaših srcih, ko poslušate mojo besedo! Jaz sem neskončna 

potrpežljivost, ki čaka na čas, ko se boste v celoti dvignili v boj. Razkril sem vam vašo prihodnost. 

25 Kako veliko bo vaše dnevno delo po mojem odhodu! Niste še niti uganili. Tokrat vam moram 

razkriti nekaj skrivnosti, da boste lahko prepričali moške. 

26 Presenetil sem vas kot tiste ribiče iz druge dobe, ki sem jih našel pri njihovem delu in dolžnostih in 

jim rekel: "Sledite mi, od zdaj ste ribiči ljudi." Podelil sem jim sposobnost ozdravljanja bolnikov, dal sem 

jim dar besede, jih razsvetlil s svojimi razodetji in jih naučil osvobajati obsedene. Ko so bili pripravljeni in 

okrepljeni, sem jim pokazal pot in jih usmeril na različna področja, da bi tam uporabili moj nauk o 

odrešitvi. 

27 V tem času niste bili dvanajst izbrancev. Ste številna množica, ki sem jo zbral in učil v senci 

različnih dreves. Vi boste tisti, ki boste ljudem vlivali pogum med velikimi preizkušnjami, ki grozijo 

svetu. 

28 Kmalu se duhovni svet ne bo več oglašal, zato želim, da razvijete svoje darove, da takrat ne boste 

omahovali. 

29 Želim, da živite budno, da boste intuitivno ali v sanjah slišali glas onkraj, ko vam bo rekel: 

"Vstani!" Potem boste svoje korake usmerili v domove in dežele, kjer je bolezen ali sproščeno nasilje 

naravnih sil pustilo opustošenje. Če se morate odpraviti v oddaljene dežele, prisluhnite Očetovemu 

vodstvu, ki vam bo določil čas in pokazal pot. 

30 Ljudje iz cerkva in sekt vas bodo prišli gledat. Preizkušali bodo vašo avtoriteto. Nekateri, 

prepričani o vaših darovih, vas bodo zapeljali z denarjem, da bi vas uporabili v materialne namene. Ne 

pozabite, da bodo vsi, ki bodo moje delo spremenili v posel, izgubili mojo milost. 

31 Kmalu ne bom več govoril z vami prek človeškega prenosa, saj je bilo to pisno določeno. Vendar 

vas ne bom zapustil. Dala vam bom navdih in poskrbela, da boste začutili mojo prisotnost. Tvoja dobra 

vest ne bo pustila časa, da bi v tvojem telesu pustila globoke sledi. 

32 Vsaka molitvena hiša in vsako srečanje, kjer se moj nauk ne izvaja iskreno, bosta izginila in 

preživele bodo le tiste, ki so zatočišče in rešilni čoln za tistega, ki je v stiski. 

33 Po mojem odhodu bo prišlo očiščenje tega ljudstva. Takrat bo v polnem razmahu čas svetovnih 

bitk in spopadov, nato pa bo nastopil mir in odšlo bo trpljenje. 

34 Bodite močni, ker boste v času boja preganjani in vam bodo nasprotovali. Odrekli vam bodo delo 

in kruh. Potem pa vam bom razkril svoje usmiljenje in svojo moč. Kajti ne boš trpel lakote, tvoj obraz ne 

bo iznakažen in ne boš v stiski. Takrat se bo vaša duša spomnila potovanja skozi puščavo v obljubljeno 

deželo v prvi dobi in se spomnila, da se je, ko ste bili žejni, skala odprla in vam ponudila svojo svežo 

vodo. Ko vas je žgoče puščavsko sonce žgalo, so vas oblaki pokrili kot zaščitni plašč, in ko sta grozila 

lakota in pomanjkanje, je manna padala kot sporočilo Očetove ljubezni. 

35 Predvsem pa vas opozarjam, da ne boste jutri rekli, da vas na to nisem pripravil. 

36 Na jasen način vam razlagam svoj nauk, da ne boste padli v skušnjavo in ne boste presenečeni. 

37 Vedno vas želim videti pripravljene, da boste razumeli in spoštovali mojo voljo. Ker ste prvi, ki ste 

prejeli Moj nauk, in ste na sebi izkusili dokaze, zaradi katerih sem se spustil, da bi se sporočil ljudem, se 

morate potruditi, da pustite dober zgled tistim, ki pridejo za vami. Poznati morate svoj duhovni izvor, 

svoje dolžnosti in poslanstva, ki sem vam jih zaupal, da boste lahko bdeli nad svojo dušo in se ohranjali v 

kreposti. 

38 Ko ste se razvijali in prihajali na Zemljo drug za drugim v različnih inkarnacijah, ste videli, da je 

Moje delo v vseh preteklih časih ostalo nespremenjeno, nespremenljivo. Vedno vam razkrivam iste 

lastnosti, dajem vam čutiti svojo očetovsko ljubezen, svojo neskončno potrpežljivost, svoja odrešilna dela. 
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Kljub vsem tem dokazom me ne prepoznate. Potrebno je, da se prebudite in izročite račun za čas, ki sem 

vam ga dal, da bi v njem dosegli svojo odrešitev. 

Bliža se trenutek, ko boste odšli v onstranstvo, vendar niste pohiteli, da bi prišli k meni prav v času, ko 

vas kličem, da bi darovali svoj pridelek. Ta žetev bo sestavljena iz semena, ki je bilo vzgojeno z molitvijo. 

Poleg tega bo vaša duša v najboljšem stanju kesanja in vzpona. 

39 Zapomnite si: ker ste del mojega Duha, imate življenje in milost tako kot jaz. Po svojem izvoru ste 

čisti, prav tako morate priti k meni, ko se vračate. Zato se morate v tem času neprestano boriti, da bi se 

vrnili k svoji prvotni čistosti in popolnosti. 

40 Bodite sočutni do svojih bratov in sester ter do sebe, saj vsi tvorite eno družino, eno dušo. Nad 

vami so bitja, ki si prizadevajo za vašo rešitev, za vaš dvig, prečkajo prostor kot vaši zaščitniki in delujejo 

blagodejno. Kaj bi bilo z vami brez njihove pomoči? Ker niste razumeli, kako razlagati mojo voljo, in vsak 

trenutek padate v zmoto. 

41 Pomislite na boj svojih duhovnih zaščitnikov in jih podprite tako, da jim olajšate delo. Ne zasipajte 

njihove poti z bodicami, ne preslišite njihovega glasu, ki vas vedno opozarja na nevarnost, njihovega 

nasveta, ki usmerja vaše korake, in njihove luči, ki vas vodi. Živite v harmoniji z njimi in bili boste v 

popolnem občestvu z menoj. 

42 Od svojih soljudi se ne smete razlikovati po znački ali kateri koli materialni značilnosti. Razlikujte 

se po svojih delih, o katerih bodo pričali vaši soljudje. Tako si boste pridobili zaupanje okolice in 

sovražnike spremenili v prijatelje. 

43 Niste vsi prebujeni. Toda na vsakem zbirališču bom uporabil eno pripravljeno srce, da prebudim 

preostale. Da mi boste v uri klica, v uri Gospodove pravice, vsi ponudili en sam sad, enak v rokah vseh 

mojih delavcev. Da bi Oče dal klic človeštvu in da bi vsa ljudstva na zemlji imela dostop do tvojega 

naroda, da bi prišla sprejeti ne le Besedo, ki sem jo zapustil v pisni obliki, ampak tudi tvoj zgled. 

44 Tako si bo moj nauk utrl pot med vse nauke. Na koncu bo namreč prevladal in prevladal med 

vsemi drugimi. 

45 Vsak nauk, ki ni potrjen z dejanji in zgledi, je sam po sebi obsojen na smrt. Toda vsak nauk, ki je 

potrjen z dejanji, bo prevladal. Moji zgledi, moja žrtvovana smrt v drugi dobi vam veliko povedo in danes 

vam povem: Tisti, ki svojo besedo zapečati s krvjo in življenjem, je zgled resnicoljubnosti in moči duše. 

46 V današnjem času svojih besed ne boste zapečatili s krvjo in ne z življenjem. Svet ne hrepeni po 

tvojem življenju in ni žejen tvoje krvi. Človek hrepeni po resnici, ljubezni in usmiljenju. Ko se boste 

pripravili in poduhovili, ne da bi zapadli v kakršen koli fanatizem, ko boste iskreno spoštovali moje 

božanske zakone in človeške zakone, kot vas je naučil Oče, potem boste svetu dali skrivnost njegovega 

odrešenja, skrivnost miru in odrešenja na vseh področjih. 

47 Moje delo namreč ni usmerjeno proti znanosti ali človeškim institucijam. Ni uperjen proti zakonski 

zvezi in družini. Ni usmerjena proti ničemur, kar vključuje pravičnost in ljubezen. 

48 Resnično, povem vam: Če se je v drugih časih človek dvignil proti znanosti kot služabnik moje 

božanskosti, me ta služabnik ni spoštoval, me ni razumel in mi ni sledil. Ker sem izvor vse duhovnosti, 

sem tudi izvor vse znanosti. Če ste pogosto slišali, da Oče sovraži človeške znanosti, se to ne nanaša na 

znanosti same, temveč na namen, ki jim ga je dal človek. Sovražim slabe znanosti, ki so človeštvo 

pripeljale v pogubo ─ znanosti, ki jih je človek postavil v službo zla, da bi uničil življenje in njegove 

temelje. To je po mojem mnenju tisto, kar je v znanosti zavržno. Toda za vsakega znanstvenika, ki je 

postal dobrotnik človeštva, imam izbrano mesto na duhovni ravni, tudi če ga niste razglasili za svetega. 

49 To vam danes govori Mojster, da ne bi zapadli v fanatizem. V resnici tudi vi uživate sadove 

znanosti, ker sem ljudi navdihnil s svojo svetlobo, da bi na svoji poti našli elemente življenja. Če ne bi bila 

moja volja, da človek uporablja znanost v svojo korist, ne bi ustvaril naravnih sil in ne bi v notranjost 

zemlje in v sfere življenja postavil vsega, kar je človek uporabil za svoj napredek in razvoj. Toda vse sem 

storil za osvežitev, korist in razvoj duše in tudi telesa. 

50 Že v najzgodnejših časih sem dal zemljo njenim prvim prebivalcem in jim rekel: "Dajem vam jo v 

oskrbo, je vaš zaklad, vaš vrt, vaše bivališče in vaš dom. Rastite in se množite!" Toda tega stavka vam 

nisem dal le kot ljudem za povečanje človeškega rodu, ampak tudi kot dušam in inteligencam. Kajti 

pomnožil vas bom na vseh poteh in na vseh področjih, v duhu in resnici. 
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51 V tem času se obračam proti vsemu odvečnemu in nepotrebnemu, proti vsemu slabemu, obsojanja 

vrednemu, proti vsakemu slabemu semenu. S svojim duhovnim naukom sem se boril proti vsem, ki so 

znanost postavili v službo zla. Boril se bom proti vsem slabim vedam, dokler se človek ne bo prebudil v 

mojo resnico. Potem bo ta nauk kot dnevna svetloba prodrl povsod in prebudil vse. Pripravite se na to in 

prepoznajte svojo nalogo, poslanstvo in odgovornost med ljudmi. 

52 Spoznajte, kaj vas uči moje Delo. Oglejte si obzorja, ki vam jih odpirata moj nauk in moja beseda, 

in pomislite, kako velika je duša in kako kratke so razdalje. Kdor je molil z ljubeznijo, je začutil bolečino 

svojega brata, se osvobodil in odšel od tod v daljne kraje ter pustil svojo ljubezen, zdravilni balzam in 

božanje tistim, ki trpijo. 

53 Zaradi te molitve mojega ljudstva Izraela, ki se vzpenja k meni na vseh krajih zbiranja, 

blagoslavljam zemeljski svet in mu dajem svojo luč in svojo očetovsko skrb, ker ni deležen moje besede. 

Da bi moč moje ljubezni dosegla vsa srca, da bi me vsi začutili, da bi se podali na pot moje resnice, na 

iskanje poti. Kajti zdaj vse pripravljam, da me dosežejo. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 219 
1 V tem trenutku vam dajem svoj zdravilni balzam, svojo moč in svoje božanje. 

2 Jaz sem vaš nosilec križa. Ko je na zemlji breme mojega križa postalo utesnjujoče, se je našel 

človek z usmiljenjem v srcu, ki je z menoj delil moje breme. 

3 Tukaj sem ─ pripravljen vam priskočiti na pomoč, ko se na poti zlomite, dati moč vaši duši in jo 

dvigniti, da bo lahko nadaljevala svojo pot. 

4 Korak za korakom se bližate "Golgoti" svojega zemeljskega življenja, kjer mi bo vaša duša rekla: 

"Oče, v tvoje roke izročam svojega duha, kajti vse je storjeno." 

5 Blagor tistim, ki bodo, ko bo prišla tista ura in bodo govorili te besede, opravili svojo nalogo, kajti 

njihov mir in blagoslov bosta velika. 

6 Želim si, da bi vsi dosegli ta vrh, ne glede na to, ali pridete raztrgani in brez materialnih dobrin. 

Tam boste občutili mojo navzočnost in moje usmiljenje, kot ju še nikoli niste občutili. 

7 Tam pričakujem moškega, tam pričakujem žensko, starše, matere ─ vse, ki so prišli na svet z 

nalogami, ki jih morajo izpolniti. 

8 Želite doseči vrh? Zaupajte vame, ki sem vaša usoda. Sprejemajte preizkušnje z ljubeznijo, 

ubogajte mojo voljo, kakršna koli že je, z nasmehom na ustnicah, z vero in predanostjo v srcu. 

9 Ne pozabite, da sem vsemogočen in vseprisoten, tako da vas dvom ali šibkost ne bosta pripeljala v 

skušnjavo. 

10 Včasih, ko jokaš v svetu in misliš, da prebivam v nebesih, kjer je vse blaženost duha, dvomiš v 

mojo ljubezen, ker ne razumeš, da se Oče veseli, medtem ko milijoni njegovih bitij na zemlji trpijo do 

smrti. Razlog je v tem, da nočete razumeti, da moja sreča ni popolna, dokler zadnji od mojih otrok ne 

doseže dežele odrešitve. 

11 Ker sem vaš oče, moram nujno sočustvovati s tem, kar čutijo otroci. Le tako boste razumeli, da ─ 

čeprav vsak od vas trpi in čuti svojo bolečino ─ Božanski Duh deli bolečino vseh svojih otrok. 

12 Kot dokaz te resnice sem prišel na svet, postal človek in nosil križ, ki je predstavljal vso bolečino 

in greh sveta. Toda če bi kot človek na svojih ramenih nosil breme vaših nepopolnosti in čutil vso vašo 

bolečino, ali bi se potem kot Bog lahko pokazal brezčutnega ob stiskah svojih otrok?  

13 V mojem duhu je pesem hvale, ki je še nihče ni slišal; nihče je ne pozna ne v nebesih ne na zemlji. 

Ta pesem se bo slišala po vsem vesolju, ko bodo bolečina, trpljenje, tema in greh ugasnili. Ti božanski toni 

bodo odmevali v vseh dušah, Oče in otroci pa se bodo združili v refrenu harmonije in blaženosti. 

Resnično, povem vam, tudi kamni bodo spregovorili, ko bo ta harmonija osvetlila življenja mojih 

ljubljenih otrok. 

14 Še naprej čistite svojo dušo, jo razvijte in izpopolnjujte ter vedno nosite svojo vero v sebi kot 

neusahljiv plamen. 

15 Povedati vam moram, da si lahko, dokler živite na Zemlji, prizadevate, da bo vaše bivanje na njej 

čim bolj prijetno. Da bi si zaslužili mir na onem svetu, ni treba nenehno jokati, trpeti in "krvaveti". 

16 Če bi to zemljo iz doline solz spremenili v svet sreče, kjer bi se imeli radi, kjer bi si prizadevali 

delati dobro in živeli po mojem zakonu, vam resnično povem, da bi bilo to življenje v mojih očeh še bolj 

zaslužno in vzvišeno kot življenje, polno trpljenja, nesreč in solz, pa naj bo vaša pripravljenost prenašati 

jih še tako velika. Kdaj boste sposobni duhovno življenje združiti s človeškim tako, da ne boste več videli 

meje med enim in drugim? Kdaj boste iz svojega obstoja naredili eno samo življenje in zavrnili idejo 

smrti, da bi vstopili v večnost? Ta luč znanja bo v ljudeh šele takrat, ko bo v svetu zacvetela duhovnost. 

17 Luč moje besede vas v tem času rešuje iz teme materializma, v kateri so duše zakopane ─ teme, ki 

jim ne dopušča, da bi prepoznale resnico, čeprav jim je blizu in jo nosijo v sebi. 

18 Tretji čas je z vami in ljudje bodo prejeli dokaze in znamenja o njem, sledili pa bodo še večji, kot 

ko se z velikim zvonom prebudijo živi in mrtvi. 

19 Molite, opazujte, meditirajte, naj vas vodi moj navdih. Vedno ga boste prepoznali, saj se boste 

počutili spodbujeni k dobroti in vzponu, ko bo vaša duša pozdravila svojega Stvarnika. 

20 "Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem dobre volje." 

21 Blagoslovljeno ljudstvo, izbrano po mojem usmiljenju: izbral sem vas v teh časih razkroja, zmede 

in bolečine, da vas združim v eno družino in oblikujem ljudstvo miru med narodi na zemlji. 
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22 Živite v času kaosa. Samo tisti, ki se v teh časih preizkušenj znajo duhovno preobraziti, lahko 

preživijo bolečino, zmedo in bližajočo se nevihto. Le tisti, ki se bodo dvignili nad vse zemeljske 

nečednosti in človeške težave, bodo lahko z mirnostjo in vedrino prenesli svetovni kaos in bodo kot 

raztresenci sredi oceana, ki se jim je uspelo obdržati na kosu lesa, ki bo vera v mojo ljubezen. 

23 Pripravljam vas na ta čas. Zato vas učim, da si me vzamete za zgled. Toda moja volja ni, da ste 

edini, ki sledite mojemu nauku. Želim, da bi kreposti vašega srca, vaše besede in dela pritegnile vsa srca, 

ki morajo v tem času priti k meni, da bi prejela moj nauk, da bi se ljudje pomnožili v številu, moči in 

vzponu med človeštvom. 

24 Toda iz česa je sestavljen ta kaos, ta nevihta, ta preizkušnja, ki se približuje? To je kvas iz čaše 

trpljenja, ki je človeštvo še ni spilo. Človek, ki je skozi stoletja s svojimi dejanji ustvaril to čašo, jo mora 

izprazniti do zadnje kapljice, da bi lahko prepoznal svoje delo in njegove sadove. 

25 Blagor ljudem: Tisti ljudje, ki se vzpenjajo polni samovšečnosti in si lastijo oblast med narodi, 

med ljudmi na zemlji, so velike duše, obdarjene z močjo, in nosilci velikih poslanstev. Vendar niso v 

službi moje božanskosti. Svojih velikih sposobnosti in nadarjenosti niso dali v službo ljubezni in 

usmiljenja. Ustvarili so si svoj svet, svoj zakon, svoj prestol, svoje vazale, svoja področja vladavine in vse, 

na kar se lahko osredotočijo. 

Ko pa začutijo, da se njihov prestol trese pod obiski, ko začutijo, da je vdor mogočnega sovražnika 

neizbežen, ko vidijo, da so njihovi zakladi in njihovo ime v nevarnosti, se z vso močjo, polni 

megalomanije, zemeljske nečimrnosti, sovraštva in slabe volje, podajo na sovražnika, ne ozirajoč se na to, 

ali njihovo delo, njihova ideja za seboj pušča le sled bolečine, uničenja in zla. V mislih imajo le uničenje 

sovražnika, vzpostavitev še večjega prestola, da bi imeli čim večjo oblast nad narodi, bogastvom, 

vsakdanjim kruhom in celo nad življenji ljudi. 

26 Pripravljam vas, da boste moji vojaki, vendar ne tisti, ki povzročajo uničenje ali zlo, ne vojaki 

sovraštva in pokvarjenosti, teme in pohlepa, ampak vojaki duhovnosti, bratstva, ljubezni, nežnosti in 

usmiljenja. Na pot se morate odpraviti polni moči in zaupanja v mene, ki sem vaš zgled, polni zaupanja v 

svoje orožje, ki sta resnica in pravičnost. Pripravljam vas, da se boste že lahko borili proti sovražniku, ki je 

prav tako mogočen, vendar ne bolj kot vi. 

27 Na dan, ko se boste prebudili v duhovnost, boste spoznali, da je tema v primerjavi s svetlobo šibka, 

da je sovraštvo le atom pred neustavljivo močjo ljubezni in da ta atom izgine ob stiku z resničnim 

usmiljenjem, da se materializem zmanjšuje pred darovi duha. Materialno je minljivo, duhovno pa ima 

večno življenje. 

28 Ste v procesu oblikovanja spiritualiziranih ljudi, ki bodo sposobni razbliniti zmedo v svetu, ga 

osvoboditi materializma in fanatizma s svojim zgledom, z dobrimi mislimi, besedami in deli, ki so že vaši. 

29 Ko vas bodo ljudje spraševali o naukih, ki jih niste slišali od mene ali ki jih niste mogli razumeti, 

bom govoril po vas in presenetil ljudi ─ učenjake, teologe, mogočneže, pooblaščence in sodnike, 

pooblaščence za učenje na zemlji. 

30 Poskrbel bom, da bo moj trinitarijansko-marijanski duhovni nauk prodrl vsepovsod, kot se povsod 

pretaka zrak, kot svetloba izniči vso temo in razsvetli svet. Na enak način se bo širilo moje delo, na enak 

način se bo širilo moje učenje. Prodrl bo v vsako versko skupnost, vsako ustanovo, vsako človeško 

skupnost, vsako srce in vsak dom. Potovala bo na dolge razdalje, prečkala puščave in morja ter napolnila 

ta svet, saj se je za vse človeštvo začela tretja doba, doba svetlobe. 

31 Vedno sem svoje manifestacije počlovečil. Spomnite se, da sem v prvi dobi izbral Mojzesa, da bi 

se vam predstavil. Bil je moj glasnik in moj poslanec. 

Poklical sem ga na goro in mu rekel: "Mojzes, skloni svoj obraz, ker me ne smeš gledati. Pojdi in povej 

svojemu ljudstvu, da sem njihov Gospod in njihov Bog, da sem Bog njihovih očetov in da je moja volja, 

da se očistijo od znotraj in od zunaj, da bodo vredni sprejeti moje zapovedi, moj zakon in moje zapovedi." 

Po Mojzesu sem se razkril kot Oče, kot Zakon in kot Pravičnost. Po njem sem se dal spoznati svojemu 

izbranemu ljudstvu. Po tem človeku pustim, da moje zapovedi vstopijo v vsako srce. 

32 V drugi dobi sem vam želel biti bližje. Moja božanska volja ni bila, da bi me ljudje videli le kot 

neizprosnega sodnika. Želel sem čutiti božanje svojih otrok, bitij, ustvarjenih po moji podobi in sliki. Oče 

je v dejanju ljubezni in nežnosti postal človek, da bi naučil ponižnosti, ki je veličina duše, resničnega 
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izpolnjevanja zakonov, življenja v ljubezni ─ da bi naučil človeka boriti se za pravični, večni in resnični 

ideal. 

33 Jezusovo učenje, ki je dano kot vodilo, kot odprta knjiga, ki jo lahko človeštvo preučuje, je 

drugačno od vsega drugega pri vseh drugih ljudeh na zemlji, v vseh generacijah, v vseh rasah. Kajti tiste, 

ki so se odločili posredovati zapovedi pravičnosti ali nauke dobrodelnosti, sem na zemljo poslal kot 

popotnike, kot glasnike, ne pa kot Božanstvo. Samo Kristus je prišel k vam kot Božanstvo. Prinesel vam je 

najjasnejše in najboljše navodilo, ki ga je prejelo človeško srce. 

34 Toda zdaj, v tem času, ljubljeni ljudje, nisem postal človek kot v drugi dobi, ampak mi je bilo všeč, 

da se vsem svojim bitjem sporočam prek človeškega razuma. Celo v "duhovni dolini" in v neskončnih 

prostorih je bilo čutiti mojo božansko navzočnost. Na lestvi do popolnosti je namreč veliko stopnic; v 

"Duhovni dolini" in v neskončnih prostorih je veliko svetov. Resnično pa vam pravim, da sem se vedno 

razodeval vsem in glede na duhovno raven sveta, v katerem so se nahajali, je bilo moje razodetje med 

njimi. 

35 Nekdo me vpraša: "Zakaj se Oče razodeva po človeškem umu, čeprav je človek grešen, nečist in 

ima v sebi nizke strasti?" Toda Učitelj vam pravi: Moj blagoslovljeni žarek je vsa čistost in popolnost, in 

čeprav Oče ni ogorčen nad človekovim grehom, ne more stopiti v stik z nečistim. Zato prihajam k duhu 

"podnožja" in ta duh je tisti, ki prenaša mojo luč, mojo besedo in moje navodilo v um nosilca glasu. Že 

vnaprej se je "podnožje" dvignilo k meni v dejanju ljubezni, spoštovanja in priprave, da ne bi mešalo 

nižjih strasti in nagnjenj mesa s popolnostjo mojih naukov. 

36 Toda kmalu se ne bom več razodeval s človeškim razumom. Prišel bo namreč čas, ko boste to 

lahko izvajali od duha do duha. Takrat bo moj božanski žarek dosegel tudi vašega duha in tam boste slišali 

moj glas, prejeli moje navdihe, prerokbe in navodila. Tja vas vodim v tem trenutku. 

37 Še naprej vas bom poučeval in vam odpuščal, da mi boste v zadnjih trenutkih mojega pojavljanja 

skozi človeški um lahko rekli: "Gospod, kako velik je bil naš greh in hudobija. Pravočasno smo jo 

prepoznali, se očistili od znotraj in od zunaj ─ v svojem duhovnem in človeškem življenju. In zdaj se 

zaupamo tvojemu neskončnemu usmiljenju, ker se ljubimo med seboj, ljubimo vse ustvarjene stvari, 

tvorimo eno telo in eno voljo." 

38 Ko boste prišli tja leta 1950, me bodo oči grešnikov in pobožnih zagledale v vsej moji slavi, saj 

boste takrat začeli izpolnjevati zakon, ki vam ga je zaupal Oče. 

39 Ljudje, bodite močni na poti, kajti vaš duh opravlja težko nalogo na tem planetu. Samo tistemu, ki 

se očisti z ljubeznijo, ki uboga moje zakone, se ni treba več reinkarnirati na tem planetu. Kdor v svoji 

"zadnji" reinkarnaciji pusti sled krvi ali zla, se mora vrniti na zemljo, da popravi napake, obnovi uničeno, 

da vdahne življenje tistemu, ki ga je pustil brez življenja, in odpusti tistim, ki jim ni odpustil. Z eno 

besedo, da bi se odkupil. 

Zato ti moja neskončna ljubezen pravi: "O neutrudni zemeljski romar, ki že dolgo hodiš po svojih 

poteh z grenkobo v srcu! Ozrite se na Njega, ki vas želi potolažiti in okrepiti, da boste lahko hodili po poti 

življenja do konca." 

40 Pred davnimi časi ste začeli to pot in to ni prvič, da sem se pojavil na vaši poti. Moje usmiljenje je 

dvignilo padle, ozdravilo bolne in vrnilo življenje "mrtvim". Glas mojega Očeta je prebudil spečega. 

41 Od luči, ki jo moj Duh sveti nad vami, je vaša duša razsvetljena in vidi svojo preteklost kot dolgo 

pot duhovnega zadoščenja in razvoja duše. Razumete tudi odgovornost, ki ste jo prevzeli do svojega 

učitelja, da boste zveste priče mojega nauka. Povedal sem vam, da bo prišel dan, ko vas bodo predstavniki 

cerkva in sekt prišli zaslišat in preiskat, in ne želim, da bi vas videli nerodne. Našli te bodo ponižnega, a v 

tvoji ponižnosti boš razkril mojo modrost. 

42 Človeštvo vas bo potrebovalo in vi, ki duhovno predstavljate najstarejše ljudi na zemlji, ne smete 

skrivati darov, ki sem vam jih podelil. Vzemite si knjigo, ki sem jo odprl pred vami. 

43 Od vsega začetka stvarjenja sem sklenil zavezo z vami. Kar sem ponudil, sem zvesto izpolnil. 

Resnično, povem vam: Moje ljudstvo je vedno prelomilo svoje zaobljube! 

44 Šestkrat sem obnovil to zavezo s teboj, ker te ljubim in si želim tvojega odrešenja. 

45 V Dvanajstih, ki sem jih izbral v drugi dobi, so utelešene človeške vrline in slabosti. Njihove vrline 

sem uporabil kot zgled in spodbudo za človeštvo, njihove nepopolnosti pa sem uporabil za to, da sem vas 
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naučil velikih lekcij. Tomaževa nejevernost predstavlja dejanskega človeka, ki verjame le v tisto, česar se 

dotakne in kar vidi. 

46 Peter uteleša tistega, ki se boji sodb ljudi, Juda pa tistega, ki prodaja blago duše. 

47 Tokrat vam ne dajem zemeljskega bogastva, saj sem vam ga že dal v drugih časih. Zdaj vas 

bogatim v modrosti. 

48 Znanstveniki so ves čas zanikali moja razodetja in duhovne manifestacije ter se proti njim borili. 

Vendar se ne borim proti znanosti, saj sem znanost. Jaz sem tisti, ki jo navdihujem človeku za njegovo 

lastno dobro in osvežitev. Resnično, povem vam: kdor uporablja znanost, da bi povzročil zlo, ga nisem 

navdihnil jaz. 

49 Spoznajte mojo besedo po njenem pomenu. Jaz sem trta, iz nje pijete vino. 

50 Kaj potrebuješ, da mi boš lahko sledil? Dala ti bom vse. Zdaj gradim svetišče v tvojem srcu, da bi 

v njem prebival za vedno. Kajti moja beseda se prek človeškega glasu kmalu ne bo več slišala in le vaša 

duša bo čutila, kako odmeva v neskončnosti. 

51 Blagor tistim, ki so poduhovljeni, saj bodo čutili mojo navzočnost in bodo tisti, ki bodo, čeprav 

bodo šli svojo pot v bedi in solzah, prinesli tolažbo in odrešitev temu človeštvu. 

52 Moj univerzalni žarek osvetljuje vaše zaznavanje in v tej svetlobi, ki teče skozi vas, se počutite 

napolnjeni z mojo Prisotnostjo. Vidci z veseljem premišljujejo in doživljajo to svetlobo, ki obdaja vsako 

dušo. Videli so veliko knjigo, ki kaže Izraelu, v kateri je vsebovan pouk in ki se odpira v šestem poglavju. 

53 Kraljestvo, ki vam je obljubljeno, ste občutili zelo blizu, ko ste slišali mojo besedo, in že čutite 

blaženost, ki vas čaka. Vsi tvoji strahovi izginejo, ker me začneš prepoznavati kot Očeta. In ko vidite, da 

se moje obljube, dane izraelskemu ljudstvu, izvoljenemu ljudstvu, izpolnjujejo v drugem času, vas napolni 

upanje in začnete sprejemati velike sklepe o popravi in poslušnosti mojemu zakonu. 

54 Ob mojem ponovnem prihodu me spremljajo duše velike luči ─ bitja, ki vam zdaj oznanjajo 

bližino mojega kraljestva in pripravljajo človeško srce ─. 

55 Vaš svet je razsvetljen z mojo navzočnostjo. Kmalu boste vstopili v obdobje duhovnega preporoda, 

ki vas mora pripeljati do preporoda vseh vrlin in vas postaviti na višje ravni življenja. Toda tako kot sem 

prišel k vam, sem prišel tudi v druge svetove življenja, kjer se duša bori, izpopolnjuje in v bolečini 

odrešuje. Med tem in vašim življenjskim svetom želim skleniti zavezo in prijateljstvo. Želim, da združite 

svoje misli z bitji, ki jih naseljujejo, in jim namenite molitve, ki bodo potolažile in razsvetlile trpečo dušo 

vaših bratov in sester. 

56 Tako boste spoznali, da vaše poslanstvo ni omejeno le na pomoč vidnim bratom in sestram, temveč 

da obstajajo bitja, ki jih ne poznate, ki jih ne morete neposredno zaznati iz svojega sedanjega življenjskega 

sveta in ki vas kljub temu potrebujejo. 

57 Ta svet, ki je danes vaš dom in kjer vam je bila dana Moja jasna manifestacija, je primeren za to, 

da posredujete pri meni in molite za tista bitja, o katerih vam govorim. 

58 V vsaki dobi sem se razodeval poln modrosti, bistva in ljubezni. Bili ste priče mojim razodetjem. 

Kdo ne ve, da sem jaz, Jehova, govoril svetu od njegovih prvih dni? Kdo ne ve, da sem vam v Jezusu 

prišel dati svoj nauk? Želim, da bi človeštvo vedelo, da sem danes prišel razložiti in pojasniti vsako besedo 

in skrivnost, ki jo vsebuje Knjiga večne modrosti. 

59 Na svojem neprekinjenem potovanju skozi življenje ste bili pod mojo zaščito. Ste večni popotniki 

in ne poznate prihodnosti, ki vas čaka. Ne ugibate, kdaj se bliža nevihta in kdaj se bo pojavila mavrica 

miru. Samo jaz, ki bedim nad vami, vam sporočim, kaj bo, ko boste pripravljeni. Ta zemeljska dolina, ki je 

bila včasih za vas prijetna in sladka, vam je bila tudi sovražna in zaradi nje ste prelivali potoke solz, s 

katerimi ste očistili in očistili svojo dušo. 

60 Pridite k meni, utrujeni ste od poti. Pridite v senco tega drevesa, ki se vam kaže polno usmiljenja in 

ljubezni do vseh svojih otrok. Ko se spočijete in se vam olajša trpljenje, pomislite na tiste, ki trpijo, in se 

zavzemite zanje. Vse jim lahko dam brez vašega posredovanja, vendar mi je všeč, če se v otroku kažejo 

ljubezen, sočutje in usmiljenje in če deli bolečino ali srečo svojih bratov in sester. 

61 Vaš obstoj nima meja, konec mesa ni konec duše. Ko se namreč potopi v zemljo, jo ta preživi in v 

svojem novem življenju najde neskončne spodbude za nadaljnje prizadevanje in vzpon. Takrat se duša 

osvobodi telesa, ki jo je zatiralo, in najde široko polje delovanja, na katerem lahko uporabi svoje 

sposobnosti in vrline, ki jih ima. 
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62 Ko je Jezus umrl na križu, ste iz svoje domišljije izbrisali podobo človeka in si me zamislili kot 

neomejenega ─ sposobnega prodreti v vse svetove in objeti vesolje z mojo ljubeznijo. 

63 Imejte se za enake, ljubite se kot bratje. Kajti po letu 1950 bodo "uradi" med vami izginili. Ne bo 

več voditeljev, ne nosilcev glasu, "stebrov" ali vidcev, "nosilcev daru" ali "zlatih peres", ne "temeljnega 

kamna", ne bo več razlik. Pomembno je, da mi zadostuje, da vas vidim pripravljene, tudi če niste 

opravljali nobene funkcije, da bi lahko po vašem posredovanju opravljal svojo priprošnjo in da bi vas ta 

priprošnja vodila. 

64 Ne le tisti, ki so opravljali te funkcije, so med tistimi, ki so pooblaščeni za izvajanje velikih 

poslanstev. Želim, da vsi služite temu namenu, in želim, da ima vsak od vas v sebi vse urade, da se boste 

vsi počutili odgovorne za moje delo. 

65 Moja beseda se ne bo več slišala fizično in tako boste dosegli večjo duhovnost. Kajti takrat me 

boste iskali v neskončnosti, tako da boste dvignili svoje misli. Z opravljanjem zaslužnih del se boste 

trudili, da bi Mi ugajali, kar vam bo omogočilo večji duhovni napredek. 

66 Želim, da se imate za prave brate in sestre, da živite združeni, da bi se počutili bližje drug 

drugemu, da bi bili bližje meni. Vi, ki ste bolje razumeli Moje delo, poučite svoje brate in sestre, vse tiste, 

ki delajo prve korake. Združite moči, zaščitite drug drugega. To je moja volja. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 220 
1 Bodite dobrodošli pri meni, učenci. 

2 Tu je Učitelj, ki izpolnjuje svojo obljubo o drugi dobi in prihaja kot Sveti Duh, da s svojo svetlobo 

razsvetli zemljo. 

3 Z menoj so tisti, ki so dvomili, ki so bogokletno govorili proti meni, danes pa prihajajo kesani, da 

bi prosili odpuščanja in postali moji služabniki. 

4 Preden sem prišel, je bil Elija z vami, da bi razpršil noč in vam prinesel luč, da bi vas približal viru 

milosti in modrosti, ki sem jaz. 

5 Našel sem vas pripravljene in vas prisilil, da sedete za mojo mizo in poskusite mojo hrano. 

6 Duhovno sem kapljico za kapljico prelival svojo kri, da bi vam utrl pot za popravo krivic in da ne 

bi nikoli več zašli s poti. 

7 Moja ljubezen se razliva po vas, vendar je vsi ne sprejemate. Medtem ko nekateri to čutijo v srcu, 

drugi ostajajo ravnodušni. Vendar nikogar ne odstranim s svoje mize, kajti duhovno vstajenje se bo 

zgodilo v vseh mojih otrocih. 

8 Tisti, ki so resnično občutili mojo navzočnost v tem oznanilu, se mi zahvaljujejo za tolažbo, ki jo 

je moja beseda dala njihovim srcem, ki so se počutila osamljena in zapuščena. 

9 To zbirališče ni Očetova hiša, moj oltar je v tvojem srcu. Vaša vera je sveča, ki jo prižigate zame, 

vaša vest pa je tista višja luč, ki sveti na vaši poti, vas odvrača od slabih poti, vas opozarja na brezna in vas 

spodbuja k dobremu. 

10 Veste, da sem ustvaril svetlobo, tako kot sem ustvaril vse ustvarjene stvari, da bi vam svetloba, ki 

ste jo imenovali "dan", razkrila slavo stvarstva in da bi spoznali mojo ljubezen in mojo moč. 

11 Ustvaril sem vas "po svoji podobi in sličnosti", in ker sem troedini, je tudi v vas ta Trojica. 

12 Vaše materialno telo s svojo obliko in popolno harmonijo predstavlja stvarstvo. Vaša utelešena 

duša je podoba "Besede", ki je postala človek, da bi v človeškem svetu pustila sled ljubezni, vaš duh pa je 

sijoča iskra božanske svetlobe Svetega Duha. 

13 Kadar koli se je človek odvrnil od mojega zakona in ni poslušal glasu svoje vesti, je vstopil v noč 

skušnjav, teme in greha. Nato sem moral presoditi njegova dejanja in ob moji sodbi je doživel bolečino. 

Vendar sem mu vedno dal priložnost, da se pokesa, in mu dal čas, da se popravi: Ob moji sodbi se je 

grešnik sklonil. Toda kasneje, ko je prejel moje odpuščanje in moje darove milosti, je spet padel v svoj 

greh. Da bi vam pokazal pot do pokore, je vaš Bog postal človek med vami, Univerzalna Mati pa je morala 

postati ženska, da bi vas odrešila s svojo materinsko ljubeznijo. 

14 Na duhovnem področju ste prehodili že dolgo pot, zdaj pa se čudite intuiciji in razvoju, ki ju nove 

generacije razkrivajo iz svojega najnežnejšega otroštva. Kajti to so duše, ki so veliko doživele in zdaj spet 

prihajajo, da bi napredovale v človeštvu ─ ene po poteh duha, druge po poteh sveta, v skladu s svojimi 

sposobnostmi in poslanstvom. Toda z njimi bodo vsi ljudje našli notranji mir. Ta bitja, o katerih vam 

govorim, bodo vaši otroci. 

15 Ni več časa za prečkanje puščav in ne za ukvarjanje z nekoristnimi nalogami. Razmišljajte o 

prihodnosti in pripravite človeštvo jutrišnjega dne. Ko boste namreč govorili o mojem nauku in vlivali moj 

zdravilni balzam, vas bodo ljudje začudeno spraševali: "Od koga ste dobili tako velik nauk in kdo vam je 

dal tako nenavadno moč, da zdravite bolezni?" Takrat bodo ljudje prepoznali mojo moč v delih ljubezni 

mojih "delavcev". 

16 Duša ima v različnih reinkarnacijah sedem stopenj za svoj razvoj in izpopolnitev, za svoj napredek 

in zadoščenje. Vendar mu ni dano, da bi se spominjal prejšnjih zemeljskih življenj. Telesna snov je kot 

gosta tančica, ki jo prekriva. Le vest vam daje intuicijo, da morate iti naprej po poti svetlobe, ki je pot do 

popolnosti. 

17 Ta pot je lestev s sedmimi stopnicami, ki bo dušo pripeljala v moje naročje, kjer bo ostala in večno 

oddajala svojo svetlobo tistim, ki so na nižjih stopnicah. 

18 To je moj božanski in večni načrt. Ste moji sodelavci in boste z menoj vladali, ko boste pretrgali 

verige materializma. 

19 Pohitite! Naredite vse, kar lahko storite danes! Sledite mojim navodilom in doživeli boste moj mir 

tudi v največjem kaosu tega sveta. 
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20 Vera, upanje in ljubezen bodo kot angeli lebdeli nad vašo dušo. 

21 Razsvetljujem srce, dušo in um, da boste v tem času moje manifestacije razumeli modrost moje 

besede. Ta čas bo pustil pečat na prihodnjih generacijah, da bodo lahko razumele čas, v katerem živijo. 

22 Prišel sem kot svetilnik, da razsvetlim vašo dušo, da jo okrepim, in bil sem vstajenje za vse tiste, ki 

so, ko so me slišali, verjeli. Ko so namreč spoznali mir višjega življenja, so se dvignili, se odločili, da se 

bodo spremenili, in se odrekli odvečnim dobrinam. Če bodo sposobni vzdržati preizkušnje, bodo 

sestavljali mojo vojsko vojakov dobre volje. Nasprotovali bodo svetu zla, v katerem živijo duhovno 

moteni ljudje, ki kljub temu, da uporabljajo, kar sem ustvaril, še vedno zanikajo mene ─ svetu, ki je postal 

puščava, katere vroč pesek peče podplate popotnikovih nog. V tej neusmiljeni puščavi bodo ljudi 

neusmiljeno bičale ideološke nevihte. 

23 Poslušajte me: pripravite se in se ne bojte. Kajti če imate v sebi vero in kot ideal moje delo, boste 

imeli mojo moč kot palico, ki vas bo podpirala na poti življenja. 

24 Dovolite, da se v vaših srcih izkažeta ljubezen in vera, kajti iz njiju bo izviralo odpuščanje tistemu, 

ki vas je užalil. Resnično, povem vam: hudobija se je vedno ustavila na tem zidu. Kljub temu boste morali 

piti zelo grenke čaše, o ljubljeni učenci. 

25 Bitka se bo začela po mojem odhodu, ko ne bom več vaš svetovalec s človeškim razumom in boste 

mojo besedo našli le v spisih, ki vam jih bom zapustil. 

26 Moja beseda vam je razložila vse, kar vam je bilo prej skrivnost, tako da vam nič ni neznano in se 

lahko pogumno in mirno soočite s preizkušnjami. 

27 Z mojim učenjem ste doživeli čas neusahljivih radosti. Vaša duša, ki je hrepenela po vzvišenih 

užitkih, bo ostala zadovoljna, ker je v smislu mojih izjav lahko kontemplirala luč resnice, življenje duše, ki 

vas čaka ─ življenje, v katerem ni nič omejeno, v katerem je vse lepo in popolno in s katerim ste že lahko 

očistili svojo dušo. 

28 V pričakovanju tega obstoja vaša duša občuti blaženost večnosti, vaše telo oživi in se zravna, saj 

človek takrat ve, da bodo vse njegove bolečine, boji in odrekanja našli pravično nagrado za dušo: mir. 

29 To, kar zdaj pridobivate, je duhovnost, saj je duhovnost tudi spoznanje o večnem življenju. Ko pa 

boste prišli v harmonijo s stvarstvom, boste našli drugačno obliko duhovnosti, saj boste živeli v okviru 

mojih zakonov. 

Če je včasih razpad telesa za vas pomenil konec poti, danes veste, da se pot šele takrat začne. Telo je le 

kratkotrajno oblačilo. 

Zavedaš se, da nisi le snov, ampak tudi bistvo, saj veš, da tam, kjer se konča človek, ni konec poti 

duše. 

30 Toda vi sprašujete: "Učitelj, ali je torej mogoče, da bi se tisto, kar je bistvo, pomešalo s tistim, kar 

je materialno?" Jaz pa vam pravim: "Da, otroci moji. Kajti Oče, ki je vsemogočen in vseprisoten, je v 

vsem ustvarjenem, da bi to imelo življenje." 

31 Vedno slišite resnico. Je kot kristalno čista voda, ki omogoča, da vidiš vse, kar je na njenem dnu. 

Razumite, da me odkrijete v svojem navdihu. 

32 Moja beseda je preprosta, tudi ko govorim o velikih razodetjih. Kakor sem vam jasno in 

razumljivo razložil pot, ki vodi v prava nebesa, tako vam pravim, da bom v tem času s svojo besedo 

odpravil pekel, ki so ga ljudje ustvarili s svojimi religijami in napačnimi razlagami, da bi v ljudeh vzbudili 

strah in jim nadeli prevezo nevednosti. 

33 Moja beseda je pred vami odprla svoje strani kot knjiga, da bi vam dala preprosto sliko o 

prihodnjem življenju. Časi, ko so ljudje prakticirali svojo vero v cerkvenih oblikah in pozabili na zakon, 

bodo minili, saj je to pomenilo ravnanje v nasprotju z dolžnostjo. 

34 Nisem vas prišel prestrašit. Prišel sem, da vam vcepim ljubezen. 

35 Naučil sem vas, da vas ne kaznujem, da vam le dovolim, da žanjete sadove svoje setve, ki bodo, če 

bodo sladki, vaša blaženost in odrešitev, če pa bodo grenki, vas bodo prebudili k obžalovanju in želji, da bi 

se izpopolnili. 

36 Da bi vam pomagal v vašem boju, sem vam pripravil nov dan, poln svetlobe in milosti, da se boste 

okrepčali z mojo besedo, Izraelovo ljudstvo. 
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37 Od otroštva, v mladosti, v zrelih letih in v starosti me iščete. K meni ste prišli v različnih starostih. 

V skupnostih, ki sestavljajo izraelsko ljudstvo, vidim vse starosti, od nedavno rojenih otrok do starih ljudi. 

38 Starec mi pravi: "Pozno sem prišel k tebi, Oče moj! In zelo kratek čas bom užival tvojo besedo, 

tvoje koristi in tvoje usmiljenje." Toda Oče mu pravi: "Starec, bodi z menoj, nikoli več se ne ločiš od 

mene. Danes mi sledite in ko bo vaša duša prestopila prag duhovne doline, to je novega življenja, ne boste 

več stari. Vedno boste mladi in močni. 

Ne pritožujte se, da ste šele zdaj, ko je vaše telo utrujeno in bolno, prišli spoznavat luč mojega nauka. 

Spomnite se, da sem poklical otroke, ki so rasli v naročju mojega dela in ki so danes, ko so postali moški 

in ženske, odšli, se naveličali moje besede in se podali na pot iskanja novih poti ter pozabili na moje 

nasvete in na moje ljubkovanje. Vendar jih bom spet pritegnil in v zadnji uri bodo vsi z menoj, ker sem na 

vseh ravneh življenja, kjer prebiva duša." 

39 Ko človek zaradi opuščanja molitve in dobrih del zaide s poti dobrega, izgubi moralno moč, 

duhovnost in je izpostavljen skušnjavam, v svoji šibkosti pa dopušča grehe, zaradi katerih zboli srce. Jaz 

pa sem prišel kot zdravnik v taborišče bolnikov in mu dal vso svojo ljubezen in skrb. Moja luč je bila kot 

sveža voda na njegovih vročinskih ustnicah, in ko je na čelu začutil moj balzam, mi je rekel: "Gospod, 

samo tvoje usmiljenje me lahko reši. Duša mi je zelo bolna in kmalu me bo doletela smrt." Rekel sem mu: 

"Ne boš umrl, kajti jaz, ki sem Življenje, sem prišel in vse, kar si izgubil, se ti bo povrnilo." 

40 Izpolnite svoje dolžnosti in vse zlo, ki ste ga storili, spremenite v dobro. Dajem vam moč duše, da 

opravite to veliko delo prenove. Imam namreč za vas veliko nalogo. 

41 Tako te srečam v Tretjem času. Poznam vaše trpljenje in strah. Toda vsi boste ozdravljeni, kajti v 

vas je načelo večnega življenja. 

42 Pripravite se, da mi boste, medtem ko se boste delali vredne mene, lahko podarili svoje srce kot 

posodo, čisto od znotraj in od zunaj, v katero bom lahko položil svojo Besedo. Z lučjo, ki ti jo dajem, jo 

lahko razumeš. 

Iz vsake od mojih "besed" oblikujte stavke in iz njih ustvarite odlične knjige. Usposabljam vaše 

zaznavanje, da boste lahko spregovorili svojim soljudem in potešili lakoto po resnici in pravičnosti, ki jo 

čuti človeštvo. 

43 Cenite mojo besedo, da ne boste ob mojem razhodu rekli: "Kako velik privilegij sem imel, pa ga 

nisem razumel." 

44 Nočem, da bi bili kot otroci, ki sicer imajo prijaznega in ljubečega očeta, vendar ga prezirajo in 

šele ko ta zapre oči temu svetu in mu pustim, da zavzame mesto v "duhovni dolini" med otroki, ki so 

zaradi svoje kreposti deležni prednosti, jokajo zaradi pomanjkanja ljubezni in hvaležnosti do tega očeta in 

prepozno spoznajo, kako dobro so imeli, a tega niso cenili. 

45 Delajte zdaj, ko sem z vami, da boste lahko svetu rekli: "Gospod zdaj govori in daje dokaze o svoji 

navzočnosti." Pripeljite k meni tiste, ki me iščejo, saj bodo verjeli. Jutri se boste morali zelo dobro 

pripraviti, da boste prepričali svoje soljudi. 

46 Vsak trenutek te doleti trpljenje, ki te spravlja v jok, in mi rečeš: "Učitelj, zakaj me preizkušaš, ko 

pa si mi obljubil mir?" Toda povem vam: to se zgodi, ker zaradi teh preizkušenj duša ostane budna. Sredi 

ugodja ugasne luč vaše vere in vi ostanete na poti boja in popolnosti. Če vas boli telo ali če trpljenje 

prizadene vaše srce, bodite dobre volje. Kajti danes ste v mojem delu ponovno pridobili mir in zdravje 

duše. 

47 Prišel bo dan, ko boste šli k ljudem dobro pripravljeni, z odprtimi očmi in razvito intuicijo, da bi s 

spoštovanjem prodrli v notranjost njihovega srca in odkrili njihovo bolečino, njihovo revščino duše. Z 

mojim naukom boste lahko ublažili njihovo stisko in opogumili njihove duše. 

48 Kadarkoli boste uporabljali mojo besedo, boste doživeli čudeže. Nikoli vas ne bo razočaral. Če se 

boste dovolj pripravili, boste izpolnili svojo nalogo in mojo voljo. 

49 Vsaki kongregaciji sem dal posebno nalogo: Nekatere sem pripravil kot rešilno skrinjo za vse tiste, 

ki pri svojih bližnjih niso našli razumevanja za razvoj svojih duhovnih darov, druge kot vir svetlobe, v 

katerega sem vlil svojo modrost. V drugih sem se razkril kot ljubezen in jih preplavil s srčnostjo in 

usmiljenjem. Pojavile se bodo tudi nove cerkve in novi "delavci", saj zdaj združujem "zadnje". Ti bodo kot 

osebje za "prvega". Danes so še majhni otroci, vendar bodo postali moji učenci in kasneje učitelji novih 

generacij. 
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50 Da bi bili prepoznani, morate živeti v kreposti in izpolnjevati vse moje zapovedi. V mojem delu ste 

vsi enaki, "prvi" in "zadnji". Slednji so se morali pripraviti v krajšem času, da so se lahko naučili mojega 

poučevanja. 

51 "Delavcem" pravim: Usposabljajte se, da se bo duhovni svet popolnoma pokazal skozi vaš razum 

in da bo beseda, ki prihaja iz vaših ust, glasna in bo imela duhovno bistvo. Ne dovolite, da bi se moj 

navdih zameglil, ko se pretaka skozi vaše misli. Ker je vaša odgovornost velika, bo velika tudi vaša 

nagrada. Ne predstavljate si, kakšno veselje in mir boste deležni, ko boste izpolnili svoje poslanstvo. Vaši 

darovi imajo veliko vrednost in vam bodo prinesli pravo blaženost. 

52 Breztelesne duše različnih značajev se v želji po usmiljenju približujejo "delavcem", in ko najdejo 

vrata vaših src zaprta in jim ne nudite nobene tolažbe, se vaši možgani utrudijo in uboge duše pustijo med 

vami svoj vpliv bolečine in nemira. 

53 Čaka vas izpolnitev poslanstva. Bodite dobrodelni. "Izrael je bil pripravljen, da bi potrebnim 

dušam prinesel luč in mir. Dokler tega ne boste izpolnili, boste čutili velik križ obveznosti, ki vas ne bo 

zapustil, dokler ne opravite svojega dela. 

54 Obljubljam vam svoj mir kot dragoceno nagrado. 

55 Očistili ste svoje mišljenje in ste pripravljeni, da me slišite. Neutrudno se vam predstavljam in 

ponavljam svoje božanske manifestacije, da bi odpravili dvom, ki morda še vedno obstaja v vaših srcih. 

56 Razkril sem svojo navzočnost in svoje bistvo, tako da nihče ne more zanikati, da sem bil med tem 

ljudstvom. 

57 Modrost, ki jo podajam prek glasoslovca, ni vzeta iz knjig, ni skupek znanja, ki bi ga človek lahko 

pridobil skozi čas. Prav tako vam ne predajam znanja o zgodovini, kot to počne človeštvo. 

58 Svojo luč razkrivam prek osebe, ki je podobna tebi in ima enako znanje, kot ga imaš ti. Edino, kar 

zahtevam, je čistost razuma in iskrenost duše tistega, ki za kratek čas postane orodje in glasnik 

Božanskosti, ter duhovna priprava in zbiranje tistih, ki me bodo poslušali. Ko pride do te združitve 

mišljenja in volje, k vam pride svetloba mojega duha. Kajti v teh trenutkih se vaša duša osvobodi 

materializma in vaše srce dojame dobro. Vaše celotno bitje čuti potrebo, da se približate Očetu, saj ste 

prepričani, da brez moje pomoči ne morete opraviti velikih dejanj, pa naj bodo ta duhovna ali materialna. 

59 Prišli ste k meni s srcem, ki ga je razdiral dvom, saj ste dolgo iskali resnico, a je niste našli, in ko 

ste slišali mojo besedo, ste sprva dvomili. Potem pa je prišla vera in želeli ste spoznati tisto, kar obstaja 

zunaj vašega telesa in materialnega življenja. Želeli ste razumeti te duhovne darove in se prepričali, da 

čeprav telo, ki ga imate zdaj, ostaja mrtvo v zemlji, vaša duša še naprej živi, saj vam glas govori, da niste 

le materija. 

60 In vprašate se: Kaj je duša? Na kakšen način živi? Kako ga moramo pripraviti na vstop v svet, v 

katerem bo živelo večno? Kakšen razvoj bo moral doseči? In kakšen odnos bo imel z drugimi duhovi in 

celo s samim božanstvom? 

61 Vsa ta vprašanja, ki ste si jih zastavili, vas je pritegnilo zanimanje, ki je pozneje postalo vse bolj 

dušna potreba, s katero ste spoznali, da se je to, kar ste slišali iz ust nosilca glasu, globoko dotaknilo 

vašega srca. 

62 Prišli ste, ne da bi vas kdor koli prisilil, niti niste prišli prevarani. Ni vas zaslepilo razkazovanje ali 

razkazovanje, saj ste te kraje našli skromne in ponižne. To je bila sijoča luč moje besede. 

63 Ne bodite žalostni, ko se spomnite, da sem vam že v drugi dobi povedal: "Mnogi so poklicani, a le 

redki so izvoljeni." Kajti v resnici nisem jaz tisti, ki izbiram. Kličem vse in z menoj ostanejo tisti, ki me 

ljubijo in mi želijo slediti. Če vi, ki ste bili poklicani, želite biti med tistimi, ki mi sledijo, vztrajajte. 

64 Moja beseda in moja razodetja so namenjena vsem. Nekateri bodo do razumevanja prišli prej, 

drugi pozneje, a vsi ga bodo dosegli. 

65 Človek je tisti, ki zaradi svobode volje, ki jo ima, prostovoljno izbere pot, ki jo razume ali po 

kateri mu je najlažje hoditi. Vsem pošiljam poziv, a najboljšo pot izbere tisti, ki je najbolje pripravljen. 

Enako je s tistim, ki pride poslušat mojo besedo, ki je bil dovzeten za klic in je trepetal ob poslušanju 

mojega nauka. V njej bo našel resnico, ki jo išče, in se ne bo več oddaljil. To bodo tisti, ki ne bodo 

potrebovali razkazovanja in slave cerkva, ki so jih zgradili ljudje, saj jih ne bodo več navdihovale k 

predanosti ali veri. Vedo, da bodo te cerkve odveč takoj, ko bo človek dosegel duhovnost. Njegova 
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priprava bo klic k popolnosti, ki je Moja Božanskost, ki se mu bo približala, da bi ga očistila. Tako se bom 

naselil v njegovem srcu in ustvaril resnično duhovno občestvo med njim in svojim Duhom. 

66 Če bi se lahko za trenutek popolnoma znebili svojega materialnega dela, bi bila vaša duša polna 

blaženosti, ko bi začutila, da jo obdaja svetloba onstranstva. Ta svetloba prihaja k vam v omejeni obliki 

prek mojega božanskega žarka. Omejujem se, da bi vam omogočil zaznavanje svoje navzočnosti. Ker sem 

univerzalna moč, stvarstvo, moč, svetloba in življenje, ne bi mogel priti k tebi v vsej svoji moči. 

67 Tako kot vi za življenje potrebujete le potrebne žarke sonca, ki vas obsijalo, vam tudi jaz pravim: 

če bi zlorabili to moč, bi si škodovali, saj je prevelika in premočna za bitja, kot ste vi. 

68 Enako se dogaja v duhovnem svetu. Uporabiti morate tisti del božanskosti, ki je potreben za vašo 

dušo, saj veste, da imate v iskrici, ki jo prejmete, vso moč, da začutite navdih, ki premika strune vašega 

srca ─ svetlobo, ki vam daje razum in zaznavanje za izpolnitev vaše naloge. V njem boste odkrili 

harmonijo, ki mora obstajati med Bogom in človekom. 

69 To vam govorim, da bi vam pomagal razumeti to manifestacijo, da bi lahko povzdignili svoj dušni 

del bitja in da bi vaš um prejel navdih Onkraj, visoki nasvet, ki vas uči, kako morate živeti. Potem boste 

razumeli, da je najmanjši del vas telo, ki ga imate kot lupino. 

70 Jaz sem kot sonce, ti si kot njegova iskra. Ustvarjeni ste bili majhni, da bi rasli po svojih zaslugah 

in razvijali svoje sposobnosti. Prvotno ste bili čisti ─ čistost, ki ste jo pozneje umazali v preizkušnjah in 

grehu. Kajti postavljeni ste bili na pot, na kateri se boste z naporom svoje volje razvijali navzgor, da bi na 

njej pridobili zasluge in poželi žetev. 

Kako bi si prizadevali za razvoj navzgor, če bi vedno živeli v nebesnih višavah? Kakšna želja po 

razvoju bi lahko obstajala v vas, če bi bili odlični že od začetka? Za kakšne zasluge bi te lahko nagradil, če 

bi bil vedno popoln? Toda prišli ste na zemljo in na njej ste odkrili nasprotno občutje od popolnosti, od 

dobrote. Izkusili ste skušnjavo, ki vodi k zlu, slabost mesa, zapeljevanje sveta. Takrat se je začel boj duše 

v telesni lupini, katere narava je bila drugačna od njene. Duša ─ sprva zmedena zaradi sveta in narave, s 

katero se je videla obdano ─ je zapadla v letargijo in dovolila telesu, da raste in deluje v skladu s svojimi 

zemeljskimi razmerami in telesnimi strastmi. 

71 Zato je bilo treba, da je duša prihajala na zemljo, ena za drugo, v različnih telesih, od katerih so 

bila nekatera popolnejša od drugih, z daljšim življenjem od drugih, vsa z različnimi nagnjenji, da bi si duša 

ustvarila predstavo o sebi, da bi dosegla znanje in vzvišenost. Tako je postopoma lahko prišel čas, ko bo 

ne le razumel, ampak celo spoznal svojo prihodnost med človeštvom in tudi duhovno življenje, ki ga čaka. 

Kdor med bojem za obstoj pridobi globoko znanje, za svoj razvoj ne bo več potreboval novih zemeljskih 

teles, saj bo lahko živel v duhovnih svetovih življenja. Tako se bo postopoma, korak za korakom, vzpenjal 

po lestvi do popolnosti, dokler ne bo prišel do mene. 

72 Ker je tvoja usoda tako velika in je tvoja duhovna duša podobna meni, kako lahko padeš v 

malikovanje in s svojimi rokami ustvariš podobo, da bi me v njej častil? Zakaj me raje ne občudujete v 

naravi ─ ker ne znate prodreti v duhovno ─ in se navdušiti nad njeno slavo, nad življenjem, ki vzklije in se 

razburka na vsakem vašem koraku? v neštetih lepotah in čudesih, s katerimi sem okrasil vaš svet, v 

nebotičniku, na katerem sije na tisoče vam neznanih svetov, ki vam govorijo o življenju, zakonu in 

poslušnosti, tako da lahko iz njih oblikujete svojo molitev ljubezni, zahvalo in izpoved vere? 

73 To je vaš čas, o duše! Zbudite se, vstanite, pojdite k meni! 

Moj mir z vami! 



U 221 

69 

Navodila 221 
1 Ljudje, zdaj se dotikam najbolj občutljivih strun vaših src, da bi vas pripravil in naredil vredne, da 

sprejmete moj nauk. 

2 Zdaj vam govorim preko Božanske Matere, Duha, ki je v drugi dobi postal človek, da bi izpolnil 

visoko usodo. 

3 Marija je bila poslana, da bi razodela svojo krepost, svoj zgled in svojo popolno božanskost. Ni 

bila ženska kot vse druge med moškimi. Bila je ženska drugačne narave in svet je premišljeval o njenem 

življenju, spoznaval njen način razmišljanja in čustvovanja, čistost in milost njene duše in telesa. Je zgled 

preprostosti, ponižnosti, nesebičnosti in ljubezni. Čeprav je bilo njeno življenje znano takratnemu svetu in 

generacijam, ki so ji sledile, je veliko tistih, ki ne poznajo njene kreposti, njene deviškosti. Ne morejo 

razložiti dejstva, da je bila hkrati devica in mati. Razlog za to je, da je človek po naravi neveren in ne zna 

presojati Božjih del s prebujenim duhom. Če bi preučeval Sveto pismo in se seznanil z Marijinim 

utelešenjem ter življenjem njenih prednikov, bi sčasoma spoznal, kdo je ona. 

4 Marija je božanska po naravi, njen duh je eno z Očetom in Sinom. Zakaj bi jo sodili po človeško, 

ko pa je bila izbrana hči, ki je bila človeštvu od začetka časov napovedana kot čisto bitje, v katerem se bo 

utelesila "božanska Beseda"? 

5 Zakaj torej človek bogokletno obrekuje in dvomi v mojo moč ter brez spoštovanja raziskuje moja 

dela? Razlog za to je, da se ni poglobil v moje božanske nauke, ni razmišljal o tem, kaj pravijo sveti spisi, 

in se ni podredil moji volji. 

6 Danes, v tretjem veku, tudi on dvomi, da se Marija razodeva ljudem. Toda povem vam, da sodeluje 

pri vseh mojih delih, ker je utelešenje najnežnejše ljubezni, ki prebiva v mojem božanskem Duhu. 

7 Dala sem vam dokaze o tej resnici in dovolila prerokom vseh časov, da pričujejo o Mariji kot o 

vesoljni Materi. Tisti, ki imajo ta dar, jo danes prav tako vidijo v alegorijah ali prilikah. Namesto nje ste 

občutili njen materinski vpliv, ki vas je božal, njena spodbuda in tolažba sta lajšala vaše trpljenje, čutite pa 

tudi, da vas je njena priprošnja rešila pred številnimi nevarnostmi ─ v času, ko se svet pod vodstvom 

znanosti z dih jemajočo hitrostjo razvija po različnih poteh, ko materializacija, nečimrnost in užitki 

zapeljujejo ljudi s prave poti. 

8 Zato kličem srce svojega ljudstva, da bi jih učil in jih nato poslal kot glasnike te dobre novice. 

9 Moji odposlanci so bili vedno zavrnjeni. Vendar ne skrbite, saj je Vsemogočni s svojimi 

služabniki. Sam sem bil napačno ocenjen, saj vsi niso bili sposobni prepoznati Božje navzočnosti v 

Kristusu in so bili v njem pripravljeni videti le preroka ali razsvetljenca. 

10 O sebi sem moral pričati s svojim življenjem, nadčloveškimi deli in nadčloveško smrtjo. Zaradi te 

resnice so se mnogi z gorečo vero v srcu odpravili na pot in pričali o mojem nauku. 

11 Čeprav sem umrl, te nisem zapustil. Po žrtveni smrti sem se namreč razodel duhovno poln 

življenja. Prišel sem k svojemu ljudstvu v "duhovno dolino" in ga tam pripravil, zavil v svojo svetlobo, ga 

oblekel v belo obleko čistosti in ga poslal v svet, da bi spet postal človek. Toda prišel je čas, da združim 

plemena svojega ljudstva, zato sem jih poklical na ta konec zemlje. Vi ste res Izraelovo ljudstvo, vendar ne 

po krvi, ampak duhovno. Moje kraljestvo ni od tega sveta in tudi vaš večni dom ni na zemlji. 

12 Glejte svojega Kralja in Gospoda, ki se ponižen in poln ljubezni spušča v človeško pokvarjenost, 

da bi tistim, ki so umrli, prinesel svoja navodila za svetlobo tretjega veka. 

13 Ne iščite me več v malikovalskih kultih. Ni več čas, da bi me ljubili na fanatičen način. Od 

najzgodnejših časov sem se boril proti tem slabim nagnjenjem med vami in vam z molitvijo razodeval 

neposredno občestvo s svojim Duhom. 

14 Zapisi preteklih časov bi vam lahko razkrili, kar danes ponavljam za vas, vendar si je človek drznil 

ponarediti moje resnice, da bi jih širil ponarejene. Tako imate zdaj duševno bolno, utrujeno in osamljeno 

človeštvo. 

15 Zato se Moj klic k prebujanju sliši prek nosilca glasu, saj ne želim, da bi zapadli v zmedo. 

16 Na poti, ki jo zdaj postavljam pred vas, boste lahko odkrili tisto, kar sem vas učil v preteklosti, 

kajti vse to je eno in isto. 

17 Ljudje gredo na pot s hrepenenjem, v želji po pravičnosti, resnici, usmiljenju in ljubezni. Zaradi 

človeške brezbrižnosti se spotaknejo in padejo. Toda tisti, ki so slišali ta glas v tretjem veku, so začutili 
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mojo prisotnost in v mojem duhovnem bistvu potešili lakoto, žejo in bolečino. Kljub temu so med tistimi, 

ki so bili priča moji manifestaciji, tudi taki, ki jo zanikajo, ker menijo, da je nemogoče, da bi se Bog želel 

manifestirati prek grešnega človeka. 

Nejevernim pravim, da človeška grešnost ne zatemni najčistejše luči božanskosti, saj je moja luč 

neskončno nad dobrimi ali slabimi deli ljudi, poleg tega pa sem prišel razsvetliti tistega, ki živi v temi. 

18 Božansko veselje je priti k grešniku, potolažiti njegovo srce, mu dati čutiti Očetovo toplino in 

spoznati okus kruha večnega življenja. 

19 Vi, ki me poslušate in veste, da ste Gospodovo ljudstvo, razumete, da doslej niste izpolnili 

poslanstva, ki vam ga je Oče naložil od začetka časov, da ste zakrivili Zakon in zasejali poti z bolečino. 

Toda grenkoba in udarci usode so ti dali spoznati bolečino, da bi lahko razumela in ljubila svojo sestro, 

človeštvo. 

20 Moja beseda je univerzalna. Toda če je ves svet ne sliši, je to zaradi njihovega materializma, ki kot 

temna ruta prekriva oči ljudi, in zato, ker je njihov duhovni sluh izgubil občutljivost, da bi slišal božansko 

besedo. 

21 Pred vami so nevarni časi. Vojna bo s svojo neizmerno bolečino, trpljenjem in žalostjo ponovno 

pretresla človeštvo. Misli in čustva bodo v precepu, vse to pa bo človeštvo opozorilo na pomanjkanje 

poslušnosti mojim zakonom ljubezni in pravičnosti. Toda jaz, ljubeči Oče, se bom zoperstavil kaosu in na 

nebu zasvetil svojo luč kot zora miru in odrešenja. 

22 Pripravljam vas, da boste jutri luč sveta, da boste življenje in kruh, usmiljenje in ljubezen med 

soljudmi. 

23 Vživite se v mojo besedo in našli me boste v njenem pomenu. 

24 Moja beseda, ki je luč in mir za dušo, se v teh trenutkih spušča v vaša srca. Moja luč želi to 

ljudstvo, ki je prejelo moja božanska razodetja v "treh časih". 

25 Izrael je spal, ko so ga nenadoma začela prebujati in vznemirjati znamenja mojega prihoda. 

Postavil sem se med ljudi in zanje odprl novo dobo. 

26 V svojih novih učenjih sem prinesel obsežnejše nauke kot v preteklih časih, ker sem v umih našel 

večjo dovzetnost in v dušah večji razvoj. 

27 Ne jemljite dejstva, da sem izbral eno ljudstvo zemlje med drugimi, kot prednostno: Enako ljubim 

vse svoje otroke in ljudstva, ki so jih oblikovali. 

28 Vsako ljudstvo prinese na zemljo svoje poslanstvo in usoda, ki jo je prinesel "Izrael", je biti Božji 

prerok med ljudmi, svetilnik vere in pot k popolnosti. 

29 Moje prerokbe in razodetja, ki sem vam jih dal od prvih časov, niso bile pravilno razložene, ker še 

ni prišla ura, da bi jih človeštvo razumelo. 

30 V preteklosti je bil "Izrael" zemeljsko ljudstvo, danes so to ljudje, razpršeni po vsem svetu, jutri pa 

bo Božje ljudstvo sestavljeno iz vseh duš, ki bodo skupaj s svojim Očetom tvorile božansko družino v 

popolni harmoniji. 

31 Moja beseda je knjiga modrosti, ki bo človeku omogočila vstop v neznano, višje in lepše življenje. 

Spoznal bo njegovo bistvo in s svojim duhom bo razumel razodetja, ki so se mu prej zdela kot 

nedoumljive skrivnosti, a jim jih je Oče želel razkriti, ko je prišla ura. 

32 Iskali in vzljubili boste duhovne nauke in s prizadevanjem za ta ideal boste začutili, da bo vaša 

življenjska pot na zemlji lažja. Vsaka ura, ki mine, vsak dan in leto, ki mine, vas približujejo vrhuncu tega 

časa. 

33 Svojo besedo izročam v izobilju, da ne boste v zmedi, ko je ne boste več slišali. Ne želim, da bi ta 

dan presenetil "prve" in "zadnje". S kakšnim zaupanjem se boste lahko posvetili izpolnjevanju svojega 

poslanstva, če boste znali razumeti in upoštevati moja navodila! 

34 Še vedno morate zavreči številne običaje, ki še vedno grenijo vaše življenje in bogoslužje. 

Prizadevati si moraš, da boš povzdignil svoj obstoj in se naučil brati božansko knjigo, ki obstaja v meni. 

35 Govorim bolj duhu kot srcu, saj je duh tisti, ki lahko razume, kaj pomenita vzvišenost in večnost. 

Tistim pa, ki so to zemljo naredili za svoj "večni" dom in na njej iščejo slavo, časti, užitke in oblast, 

pravim: Poglejte svoj svet, kako ga pretresa bolečina, kako je poln bede in nesreče ter kako ga obsevajo 

zavajajoče luči sebične in prazne znanosti! 
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36 V teh trenutkih se presoja celotno življenje in vsa dela ljudi. Tudi narava s svojimi elementi straši 

duše in govori srcem. 

37 Vsako bitje bom vprašal, kaj je sad njegove naloge. Kakšen bo njegov odgovor večnemu? In vi, 

množice ljudi, ki ste v tem času slišali moj glas in veste, da ste z vsako mojo besedo prejeli naročilo, kaj 

boste odgovorili, ko bo prišla ura? 

38 Resnično, povem vam: tako enim kot drugim dajem potreben čas, da se mi ne bi prikazali goli, 

umazani ali nesrečni. Želim, da bi bili močni, da bi lahko vzdržali nesreče, velike življenjske lekcije in 

skušnjave. 

39 Resnično, povem vam, da ste močnejši, kot si mislite, vendar se morate še bolj poglobiti v moj 

nauk, da boste lahko v sebi odkrili duhovni zaklad, s katerim je obdarjeno vsako človeško bitje. 

40 Rešite lahko konflikte, razpršite temo in ustvarite svetlobo, odstranite zlo in pritegnete dobro. 

41 Božji vojaki se bodo imenovali tisti, ki znajo vzeti v roke orožje in z njim premagati vsako 

nasprotovanje. Bolj razvite duše bodo nehote ščitile svoje šibkejše brate in sestre, ti pa bodo začutili, s 

katerim srcem se bodo počutili varneje. 

42 Veličina človeka se ne bo več merila po njegovem zemeljskem premoženju, nazivih ali oblačilih. 

V revnem človeku bo lahko duša, ki se bo povzdignila s svojim razvojem in poduhovljenjem, in med njimi 

je veliko takih, ki bodo človeštvu razkrili večno resnico. 

43 Ta ura, ko se združujete z menoj, je za vas trenutek duhovne blaženosti, saj se pripravljate na 

prejem mojega besednega navdiha in mojih ukazov. Vaša duša se je očistila, da lahko sprejme in razume 

bistvo tega navodila. 

44 Nekateri med vami ste me želeli in bili pripravljeni poslušati, drugi pa me trmasto niste hoteli 

priznati. Vendar potrpežljivo čakam na prebujenje teh učencev. Prišel sem kot borec in se vrgel v boj, da 

bi osvojil duše, ker so moji otroci. Njihove nepopustljivosti ne bo premagala strogost, ampak moja 

ljubezen in potrpežljivost. Želim, da me vidite, da me prepoznate, da me boste ljubili in vedeli, da živite v 

vesolju, ki ga budno upravljam, in da morate slediti poti pravičnosti, ki sem vam jo zagotovil. 

45 Dal sem vam Zakon in čakal, da ga boste spoštovali na podlagi tega, kar vam govori vaša vest. 

Nisem vam vsilil svoje volje, saj sem vam dal lastno voljo, svobodo volje, sposobnosti, da bi vas naredil 

podobne meni. Če pa želite spoznati mojo željo, vam povem, da zdaj želim, da hodite premišljeno po 

zakonih pravičnosti, brez prestopkov, da bi svojim potomcem zapustili dobro seme, jasen zgled, svetlo 

pot. 

46 Navodila, ki vam jih danes zapuščam za vašo popolnost, so del knjige Moje besede, v kateri je 

moja modrost, da bi jo lahko preučevali in občutili ─ bolj z duhom kot z umom ali srcem. 

47 Zaradi nizke duhovnosti je v dušah ljudi veliko revščine. Od tod izvirajo žalost, občutek 

zapuščenosti in lakota. To človeštvo, ki ga tako zelo ljubim, se mora hraniti z modrostjo, s čistim bistvom, 

in le Božja beseda ga bo okrepila. Da bi človeštvo prejelo pričevanje ljudi, ki so me slišali, mora počakati 

na vašo pripravo in predanost izpolnjevanju vašega poslanstva. 

48 Naučil sem vas delati z duhom, da bi bilo vaše delo bogato s koristmi. Povedal sem vam, da lahko 

vaš duh ponese vaše sporočilo tja, kamor vaše noge ne morejo, ker je razdalja prevelika, in tako izboljša 

položaj ljudstev in narodov v nevarnosti, domov, v katere je prišlo trpljenje, ali bolnikov, ki prosijo za 

usmiljenje. Vse to lahko storite v mojem imenu, dovolim vam, da to storite, da bi mi izkazali večje 

zasluge. 

49 Za duha ni razdalje, ki je ne bi mogel premagati. Svojemu sočloveku lahko pošljete molitev ali 

dobro željo in ne boste naleteli na nobeno oviro, ki bi vas ustavila v želji, da bi sporočilo dobre volje 

poslali drugim. 

50 Vaš duh čuti, da se bliža čas, ko bo vstopil v obdobje večjega vzpona, ko bo moral razumeti svoje 

darove v njihovem polnem pomenu. 

51 Ne želim vas zapustiti, ne da bi prejeli še zadnje lekcije, ki vam jih moram dati. V tem času vas 

bom opozoril na svoje delo, od prvega do zadnjega dela, tako da boste lahko z dejanji ljubezni pokazali 

človeštvu pričevanje moje besede. 

52 Naučil sem vas moliti, da bi se naučili biti v stiku z menoj in prejeli moj navdih, ki vas bo 

razsvetlil v trenutkih preizkušnje. Ljudje se bodo namreč znašli v kaosu, ki bo večji od tistega, ki ga živijo 

zdaj, zato je nujno, da molite za vse svoje soljudi. 



U 221 

72 

53 Zapisujem zgodovino človeštva. V tej knjigi bo zapisano vse, kar ste storili na svetu. Želite 

pokazati primere poslušnosti in potrpežljivosti ali raje zapustiti dediščino neposlušnosti in uporništva? 

54 Mnogi med vami ne boste imeli več priložnosti, da bi se vrnili na Zemljo in popravili svoje 

prekrške. Ne boste več imeli orodja, ki ga imate danes, to je svojega telesa, na katerega se naslanjate. 

Razumeti morate, da je prihod na svet privilegij za dušo, nikoli ni kazen. Zato morate to milost izkoristiti. 

55 Po tem življenju boste odšli v druge svetove, kjer boste prejeli nove lekcije, tam pa boste našli 

nove priložnosti, da se še bolj dvignete in izpopolnite. Ko boste opravili svoje človeške dolžnosti, boste 

zapustili ta svet z zadovoljstvom, ker ste izpolnili svojo nalogo, in v vaši duši bo mir. 

56 V tem času vas nisem poslal naprej le zato, da bi se rešili, temveč tudi zato, ker sem vam zaupal 

legijo utelešenih in ne več utelešenih bitij, za katera boste vodniki in varuhi. 

57 Vsem morate prinašati mojo besedo z enako čistostjo, s kakršno sem vam jo dal ─ preprosta v 

svoji zunanji obliki, a globoka v svojem bistvu, polna vsebine, polna razodetja za vse, izobražene ali 

neizobražene. Po velikih sporih, ki se bodo v svetu razplamteli v iskanju resnice, bo zmagal moj nauk, 

prevladal bo en svetovni nazor. Oblike čaščenja Boga se bodo poenostavile in postale duhovne. Poznal boš 

vse poti in izbral najkrajšo, da bi me dosegel. 

58 Moje delo bo okronalo prizadevanja vseh, ki so požrtvovalno živeli v pričakovanju moje vrnitve. 

Razjasnila bo mnoge skrivnosti, ki jih človek še ni mogel razumeti, bila bo močno orožje v rokah tistih, ki 

ljubijo dobroto in pravičnost, in napolnila bo srca z veseljem. 

59 Videli boste, da se bodo veliki "knezi" spreobrnili k mojemu nauku in se odpovedali svoji 

vladavini, svoji časni moči, da bi dosegli moč Duha ─ tisto, ki nikoli ne mine. Prav tako boste videli, kako 

se bodo sesule cerkve, ki so prej blestele v svoji aroganci in nečimrnosti, da bi nato sledile moji poti 

ponižnosti. Lačni bodo tudi v zadnjih mojih besedah lačno iskali Duha resnice, Tolažnika, Mojstra, ki se 

vrača kot zmagovalec, da bi obnovil svoje kraljestvo v dušah ljudi. 

60 Preden se to zgodi, bodo vse goljufije in laži obsojene. Ne boste več dovolili nobenega 

ponarejanja. Knjige, ki ne vsebujejo resnice, bodo izginile in ostala bo le ena knjiga, ki sem jo zaupal 

ljudem in ki je od začetka časov zapisana v njihovih dušah. 

61 Kadarkoli je bilo človeštvo v nevarnosti, sem ga prišel rešit. Danes pripravljam svoje ljudstvo, da 

bo branik tega človeštva, ki se je zapletlo v toliko bojev in padlo v kaos, iz katerega se ni moglo dvigniti. 

Ko se bo ta preizkušnja končala, bo zasijala mavrica miru. 

62 Kdo od vas bo takrat na zemlji? Kdo od vas bo dočakal dobo miru? Resnično, povem vam, da tisti 

dan ni daleč, in takrat bo to 

svet je odsev obljubljene dežele, ki obstaja na onem svetu. 

63 Ljubezen, ki je vaš izvor in smisel obstoja, bo v vseh srcih in iz nje bo izhajalo preprosto in čisto 

čaščenje Boga, ki me bo doseglo. 

64 O jutrišnjem dnevu ne razmišljate in mirno čakate na razvoj dogodkov. Verjamete, da bo mojster 

branil svoje delo. Vendar se morate zavedati, da je človek tisti, ki ga želim rešiti s svojim delom. Vedno 

sem se obračal proti njegovim sovražnikom, to pa so njegova nečimrnost, sebičnost, ljubezen do sveta, 

materializem, in želim, da ste v tej bitki nepremagljivi vojaki, da bi ustavili in uničili zlo, ki danes prebiva 

v vas. 

65 Kesanje kot očiščevalna voda zdaj očisti duše in vanje prodre svetloba, spoznanje mojih zapovedi. 

Dobri nameni so začeli kaliti. 

66 Blagoslavljam vsa dela in dobre misli svojih otrok. 

67 Prišel sem, da vam dam, kar vam manjka. Kaj vam lahko dajo ta bitja, po katerih se razodevam, da 

bi nahranil vašo dušo? Čeprav so tako kot vi po moji podobi in imajo v sebi moje kreposti, vam ne morejo 

ponuditi kruha Duha. Imejte jih le za Moje orodje za to obliko manifestacije, ki sem jo začel s človekom. 

68 Duša Izraela se je razvila. Kljub temu ni dosegla popolne duhovnosti, zato sem vam moral dati 

svoja navodila v slišanih besedah s pomočjo človeške sposobnosti razumevanja, da bi vam omogočil 

razumevanje samega sebe. 

69 Časi, ko se je Jezus, moja utelešena "Beseda", razodeval ljudem, so minili. Zdaj je zgled za 

današnje glasnike, in če ga bodo posnemali, bodo deležni velikih ugovorov in velike množice jim bodo 

sledile. 
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70 Vsi niso razumeli mojega dela, ki je bilo zapisano v črkah, ki so ostale neizbrisne skozi stoletja. 

Zato se vam približujem, da bi vam pomagal razumeti moj nauk preteklih stoletij in preučevati sedanja 

razodetja. Osvobodite se, ljudje, nobenega nadaljnjega suženjstva ali ujetništva ne bo več. Svobodno 

ljubite, verjemite, razmišljajte in delajte za svetovno dobro. 

71 Iščite in prepoznajte v sebi podobnost z menoj, da boste opravljali mogočna dela in da bo moja 

podoba prepoznavna v vaših delih ljubezni do soljudi. Če pa se oddaljite od prave poti, se oddaljite od 

svojega Stvarnika in mojemu duhu ne dovolite, da bi se manifestiral v vaših delih. Tako boste omejili 

moči, ki sem vam jih podaril, izgubili boste orientacijo in ne boste vedeli, od kod ste prišli, kam greste in 

kdaj se boste vrnili k meni. 

72 Človekov duh je lačen in išče hrano, ki mu je primanjkuje, v religijah, svetovnih nazorih ali 

naukih. Čuti klic svojega Očeta in ne ve, kje naj ga najde. Z gore sem govoril njegovemu duhu, da bi se 

lahko naučil razvijati navzgor in doseči neposredno komunikacijo z mojim duhom. 

73 Vse vabim v svoj dom, in ker mnogi ne vedo, kako naj me iščejo, sem poskrbel, da so moje 

manifestacije neposredno zaznavne. Kot dober pastir naredim oviro, ki je moja maternica, zaznavno, da se 

v njej spočijejo duše. 

74 Poskrbel bom za vse, kar potrebujete za povratek k meni. Spoznajte pomen moje besede, potem 

boste v njej imeli potrebno znanje in spodbudo. 

75 Nikogar ne izključujte, na vseh poteh so ljudje dobre volje ─ duše, ki me ljubijo in znajo 

sprejemati moje darove. Vedno imejte pred očmi mojo zapoved, ki vam pravi: "Ljubite drug drugega". 

Moj mir z vami! 
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Navodila 222 
1 Vidite, da je Mojstrov odhod zelo blizu, zato jokate v tišini, ker ste se navadili na mojo ljubečo 

besedo. Jaz pa vam pravim: Ne bom odšel, ne da bi vam dal svoje zadnje navodilo, zato vam ne bo 

nerodno posredovati mojega navodila. 

2 Bližajo se velike preizkušnje, polne bolečine, in vaša molitev bo v teh urah grenkobe lahko veliko 

dosegla. Združite se v svojem duhovnem delu, upoštevajte moje ukaze, saj ne želim, da bi bili vaši 

prestopki in neposlušnost natisnjeni v Zlati knjigi. 

3 V tem času je bilo število poklicanih veliko. Vsakič, ko se postavim med vas, pridejo nova srca, da 

povečajo vaše vrste. Podobni so grobovom, ker v sebi hranijo mrtvega človeka, ki je njihovo lastno srce. 

4 Toda bolečina očiščuje duše. Zato se mnogi ne bodo več utelesili. Odšli bodo v druge življenjske 

svetove in se posvetili nalogam, ki jim jih bo naložil Oče. 

5 Pomagam vam pri obnovi, da vam ob odhodu s tega sveta ne bi bilo treba odkupiti svojih 

prestopkov, ampak bi prišli pred vrhovnega sodnika čisti in brez vsakega madeža. 

6 Razumite, da vse, kar storite sočloveku, storite tudi meni, saj ste vsi del mene samega. Ne pozabite 

na to, da boste v vsakem od svojih bližnjih videli svojega Očeta. 

7 Ljudje na koncu začnejo uživati v povzročanju bolečine. Toda slej ko prej pride kesanje tudi kot 

neizprosen sodnik, ki vas bo obsodil in očistil. 

8 Če boste v tem času izpolnili svoje visoko poslanstvo, da se obnovite in rešite svoje soljudi, bodo 

jutri vaše ime in ime mojega ljudstva izgovarjali s spoštovanjem in hvaležnostjo tudi v najbolj oddaljenih 

krajih. 

9 Po mojem odhodu ne izgubite zadovoljujočega občutka, da se upravičeno imenujete moji učenci. 

Vendar morate biti pripravljeni, da se pokažete v pokrajinah, mestih in vaseh, da prinesete veselo novico 

moje tretje zaveze in da o njej pričujete s svojimi dobrimi deli. 

10 V tem času so po vsem sodeč zmagale nekatere človeške doktrine in obstajajo različne ideologije. 

Toda bliža se ura, ko bo prevladal enoten svetovni nazor, ko se bo človeštvo združilo v enotnem nauku, in 

to bo spiritualizem. 

11 Naravne sile bodo poskrbele, da se bodo ljudje prebudili, in kadar bodo poskušali izkriviti mojo 

resnico, bodo te sile govorile o moji pravičnosti. 

12 Moje delo bo doseglo duhovščino, kralje in gospodarje zemlje, in videli jih boste klečati pred mojo 

Božanskostjo. Takrat bo veliko knjig izginilo v ognju in knjiga bo postala splošno znanje, ki so ga moja 

"zlata peresa" pod mojim diktatom zapisala za znanje prihodnjih generacij. 

13 Preučevali bodo to knjigo in ljudje bodo po njej hrepeneli, saj bodo želeli spoznati prihodnost. 

Veliki kaos bo namreč razodelo človeštvo. 

14 Vztrajajte v upanju, saj bo po tem kaosu nastopil velik mir! Blaginja bo zelo velika. Tudi narava, 

ki se vam včasih zdi sovražna, se vam bo zdela čudovita v svojih različnih letnih časih. Gore, doline in 

hribi bodo cveteli in bili lepi. Drevesa bodo polna dobrih sadov, človeško življenje pa bodo obdajali 

zdravje, blaginja in mir. 

15 Danes se zemlja očiščuje vsake nečistosti, dokler ne doseže nove deviškosti. 

16 Tik preden bodo izbruhnile kuge, vam jih bom napovedal in vam govoril v sanjah, da boste 

opozorjeni in da boste molili za druge. 

17 Še niste bili priča začetku boja proti mojemu delu in se morate prebuditi, saj se bodo izobraženi 

ljudje borili proti njemu. 

18 Prenehajte preveč razmišljati o potrebah telesa in raje pomislite na duhovno prihodnost vsega 

človeštva. 

19 Moj nauk se bo razširil po vsej zemlji, vendar ga ne bodo spoznavali pozabljivci. To bodo moji 

novi apostoli ponižnosti in duhovnosti, ki bodo s svojimi deli pričevali o usmiljenju in ljubezni svojega 

Stvarnika. 

20 Ne dovolite, da bi človeštvo videlo, da ste šibki in da se od mene niste ničesar naučili. Zavedajte 

se, da se lahko ljudje od vas veliko naučijo. Ne bodite podobni tistim, ki pravijo: "Gospod, delaj v meni 

svojo voljo", a se v trenutku preizkušnje uprejo in si mi celo drznejo pripisati pomanjkljivosti. 
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21 Govorim preprosto, v vašem jeziku, saj ne želim, da bi bilo kar koli zavito v skrivnost. V teh 

zadnjih letih mojega bivanja med vami vam bom predstavil mnoge nauke. O blagoslovljeno izraelsko 

ljudstvo, ki kot neutrudni popotnik prečkate puščavo: za trenutek se ustavite in prisluhnite moji besedi. 

Moja hiša odpira svoja vrata vsem popotnikom, ki ponižno potrkajo nanjo. Zadovolji svojo lakoto in žejo 

in nikoli več ne boš lačen in žejen. 

22 Zdaj preživljate dneve preizkušnje, čas očiščevanja in popravljanja. Vendar sem z vami, da vam 

pomagam, da v preizkušnji ne oslabite. Okrepite se v prepričanju, da ste isti ljudje kot nekoč: močni, 

pogumni ljudje, rešilni čoln za brodolomce, dober sopotnik, prijatelj, brat in vzornik. Naloga, ki sem vam 

jo danes zaupal, je ljubiti. Ljubezen je seme, ki sem ga zasejal v vas, ker je izvor in razlog vseh bitij. 

23 Ko razmišljate o tem, da sem modrost, ta izhaja iz ljubezni. Ko me prepoznate kot Sodnika, ─ ta 

sodna praksa temelji na ljubezni. Ko me imate za mogočnega ─ moja moč temelji na ljubezni. Če veste, da 

sem večna ─ Moja večnost izvira iz ljubezni, ker je življenje in življenje dela duše nesmrtne. Ljubezen je 

svetloba, je življenje in znanje. In to seme sem vam dal od začetka časov ─ edino, ki sem ga kot popoln 

gospodar posejal na poljih, ki so vaša srca. 

24 Danes, v tretji dobi, se ponovno odpravljate na Gospodova polja, da bi posejali seme, ki ste ga 

našli. Toda izkusili ste, da ni lahko posejati vseh polj, videli ste tudi, da nekatera rodijo sadove kmalu, 

druga pa pozno. Nekatere ste našli trde, kot da bi bile skale, druge so bile porasle z bodicami in plevelom, 

le redke pa so bile čiste in pripravljene. Težko ste morali delati, da ste očistili ta polja in jih nato posejali. 

Če pa ste bili potrpežljivi in ste jih zalivali z vodo svoje vere, ste na prej neplodnih poljih videli, da je 

seme vzklilo in zraslo, in ste se tega veselili. Polja, za katera se je zdelo, da vas nenehno zavračajo, so zdaj 

vaši prijatelji, vaše upanje in prinašajo mir v vašo dušo. Tu so vaše delo, vaša gorečnost in predanost, od 

katerih se ne morete več ločiti. 

25 Še naprej pazite na ta polja in molite zanje, saj se boste s sadovi, ki jih boste poželi, lahko večno 

hranili. Da pa vam bo ta sadež okusen in vam bo prinesel resnično življenje, ga morate skrbno gojiti, da bo 

seme postalo rastlina, ta pa mogočno drevo s širokimi vejami, ki dajejo dobrodošlo senco popotnikom, in 

obilnimi sadovi, ki dajejo življenje velikim množicam. Potem pa se mora to seme vrniti v osrčje zemlje, da 

bi še naprej kalilo, raslo in obrodilo sadove do konca časov. 

26 Kako veliko je moje veselje, ko sem med svojimi učenci v teh trenutkih resničnega duhovnega 

občestva. To je srečen trenutek, ko Oče začuti ljubezen svojih otrok in ti prejmejo očetovski poljub, ki jih 

okrepi. To je trenutek, ko mi po prihodu rečete: "Oče, delali smo po tvojih navodilih. Ker pa nismo 

popolni, prihajamo k tebi kot majhni otroci, polni krotkosti in ponižnosti, da ti pokažemo svoje sedanje 

seme in da nas ti, božanski Učitelj, poučiš s svojo ljubeznijo in modrostjo, nas popraviš in nam poveš, 

kako naj nadaljujemo. Pokaži nam, kaj smo naredili slabo, da bomo s tvojo pomočjo to izboljšali in po 

tvoji milosti pripravljeno delo predstavili človeštvu, ne da bi mu dodali ali odvzeli kakršno koli zaslugo." 

27 Jaz pa vam odgovarjam: Bodite blagoslovljeni, ker zaupate vame. Veste, da ne prihajate k 

usmiljencu ali nepravičnemu sodniku, ampak da ste pri Očetu, ki je poln ljubezni in navodil. 

28 Dajem vam dodatna navodila, da se boste lahko pripravili in uporabljali moje besede do zadnjega 

trenutka, tako da boste po letu 1950 ostali učitelji in voditelji ljudi. 

29 Svet je podvržen preizkušnji, narodi občutijo, da nanje pada vsa teža moje pravice, in moja luč, 

moj glas, ki vas kliče, se čuti po vsem človeštvu. 

Ljudje čutijo Mojo Prisotnost, zaznavajo, da se Moj Univerzalni Žarek spušča in počiva na njih; sumijo 

Me, ne da bi poznali to delo*, ne da bi slišali Mojo Besedo, in dvignejo svoje duše k meni, da bi me 

vprašali: "Gospod, v katerem času živimo? Kaj pomenijo te stiske in trpljenje, ki so prizadeli ljudi, oče? 

Ali ne slišiš žalovanja tega sveta? Ali nisi rekel, da boš spet prišel? Kdaj boš torej prišel, Gospod?" In v 

vsaki verski skupini in verski skupnosti se pojavi duh mojih otrok, ki me iščejo, sprašujejo, sprašujejo in 

čakajo. In ko me zaradi nepripravljenosti ne morejo občutiti, njihova vera oslabi, so zmedeni in 

bogokletni. 

Toda povem vam, da bi že bil čas, da bi vaši odposlanci prestopili meje vašega naroda in prišli k njim 

kot pionirji mojega nauka, jim prinesli veselo novico in jim pomagali razumeti pomen preizkušenj, razlog 

za kaos, v katerem živi človeštvo. 
* 
Kristusova razodetja ob njegovem drugem prihodu v Besedi v duhovni obliki, ki so se začela leta 1866 v Mehiki 

prek pionirja Elijaha. 
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30 Ljudje, zaspali ste in dopustili, da je čas minil neuporabljen, in se omejili le na to, da ste uživali v 

srčnosti moje besede, da ste sprejemali moje čudeže, da ste poslušali moje odpuščanje, ki vas je nenehno 

božalo, ne da bi pomislili, da je bilo prav v teh trenutkih, ko ste uživali mir, na milijone vaših soljudi, ki so 

zašli z poti življenja in izgubili vero, ki so hodili svojo pot brez Boga in brez zakona, ki so bili prikrajšani 

za vsakdanji kruh in duhovno hrano. 

31 Medtem ko se vi z brati in sestrami, otroki, ženami ali zakonci zberete za mizo in uživate v 

obrokih, je na tisoče razpršenih družin, ki jim vojne, ki so razplamtele človeške strasti in želje po moči, 

uničujejo domove. Številni starši so izgubili svoje otroke, številne matere nimajo hrane za svoje majhne 

otroke. Veliko je sirot, ki že dolgo ne morejo videti ljubljenega obraza svojih staršev, vdov, ki so od 

bolečine izgubile razum, množice ljudi, ki so bili ujeti, ki izpraznjujejo čašo trpljenja in jedo le kos kruha, 

ki ne zadošča za hrano njihovih teles. 

32 Čeprav je fizična bolečina, ki jo trpijo narodi, krvava, pomislite, kako veliko večja je bolečina, ki 

jo trenutno trpijo duše. Resnično, povem vam, da zdaj pijejo kvas najbolj grenkega keliha. 

33 Vstanite, o ljudje, pripravite se na molitev, da boste s svojimi mislimi kot golobi miru dosegli te 

narode in jim odprli vrata luči, razuma in pravičnosti. Zdaj vas pripravljam, vendar sem vas najprej želel 

očistiti. Spomnite se: da bi me dosegli, ─ koliko preizkušenj ste morali preživeti in kakšna grenkoba je 

bičala vašo dušo in telo! Za nekatere je bila to bolezen, za druge stiska, zavrnitev ljubljenih oseb, njihovo 

zanemarjanje ali odhod. Bolečino v vseh njenih oblikah ste pili kot zelo grenko čašo, da bi vas končno 

očistili. Tvoje srce se je odprlo v najgloblji bolečini, ki te je očistila, da si me lahko prepoznal in ljubil. 

34 Ko ste prišli k meni pod vodstvom Elija, dobrega pastirja, ste me zelo ponižno vprašali, kaj naj 

storim z vami. Kajti ponižno si me prosil, naj v tebi uresničim svojo voljo. Moja volja je bila, da vas 

naučim ljubezni, odpuščanja in usmiljenja v vseh njihovih oblikah. Zato sem vam podelil duhovne darove, 

sposobnosti in darove milosti. 

35 Še vedno ostajam med vami, ker še niste mogli razumeti mojih božanskih navodil v vsej njihovi 

veličini. Še niste pripravljeni za boj, zato vam bom govoril do konca leta 1950. 

36 Ta nauk ne bo rešil le mojega izbranega ljudstva, ampak vse narode na zemlji. Svoje otroke bom 

osvobodil vseh suženjstev in ujetništev, da se bodo čutili svoje lastne gospodarje in ne bodo več padli v 

ujetništvo nevednosti ali fanatizma. Ko dosežejo popolno osvoboditev, se lahko lotijo osvobajanja svojih 

soljudi. Danes še vedno čistite svoje običaje in rituale ─ tako duhovne kot človeške. Nato boste enako delo 

opravljali med človeštvom. Vendar vas moram opozoriti, da morate to storiti s ponižnostjo, brez hvalisanja 

z duhovno vzvišenostjo ─ s krotkostjo, ki razkriva iskrenost vaših namenov z resnično ljubeznijo v vaših 

delih. 

37 Izpolnite svoje poslanstvo z vztrajnostjo in zaupanjem vame ter storite vse, česar niste storili v 

preteklih časih, da boste zapustili svoje delo dokončano in boste končno dosegli duhovno popolnost, ki vas 

čaka. 

38 Če je bil ta svet doslej solzna dolina, je to zato, ker se je človek oddaljil od mojega zakona. Zanj 

sem ustvaril raj in poskrbel, da so se številni prvi duhovi utelesili v prvih zemeljskih telesih, ne da bi 

prenehali biti angeli. Želel sem, da ob prihodu na zemljo ne bi izgubili svoje milosti ter da bi živeli v miru 

in predanosti. Toda človek tega ni želel, zato je s svojo šibkostjo, nehvaležnostjo in pomanjkanjem 

duhovnosti postavil temelje za svet bolečine in boja. 

39 Moški je trpel, ko je delal za svoj vsakdanji kruh, ženska pa mu je stala ob strani na njegovi poti 

bolečine in nesreče. Toda ta svet, ki je bil toliko stoletij solzna dolina, bo postal dolina miru, ko boste vi, 

moji prvi učenci, postali celi in boste povsod pričevali o meni s svojimi dobrimi deli. 

40 Ta planet, ki je sprejel duše različnih stopenj razvoja, od katerih je bila večina zaostala, bo v svoje 

naročje sprejel bitja z visoko stopnjo razvoja, ki lahko komunicirajo z menoj iz duha v duh. Vsaka 

naslednja generacija bo živela v večji čistosti, dokler nebeško kraljestvo ne bo vstopilo v srca ljudi. 

41 Da bi vse to dosegli, se boste morali boriti v svojem domu, da bi iz njega naredili tempelj ljubezni 

in poučevanja o mojem zakonu, kjer so starši za svoje otroke moji predstavniki na zemlji, otroci pa za 

svoje starše dragulji velike vrednosti - nežne rastline, ki jih je treba negovati z ljubeznijo. Moški mora pri 

obdelovanju polja, pri delu, ki mu je dodeljeno, pogumno pospeševati izpolnjevanje svoje naloge kot 

prapor. Ženska mora biti moškemu ljubeča spremljevalka in požrtvovalna mati, tako da oba skupaj z 

otroki blagoslavljata kruh, ki jih hrani. 
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42 Hočem, da nosite kruh mojega nauka, kamor koli greste, in pridigate s ponižnostjo. Nekateri se 

bodo ob pogledu na vaša življenja radovedno vprašali: Kdo so ti, ki znajo živeti s tolikšno ljubeznijo in 

preprostostjo? Kdo so tisti, ki so zadovoljni s kosom kruha in se kljub revščini kažejo kot zdravi in močni 

ter se jim v želji po nasvetu in zdravju ni treba obračati na znanstvenike? 

Ko vas bodo končno vprašali, kdo vas je učil, jim boste odgovorili: Božanski Učitelj "v Duhu", ki je 

prišel k nam v tretjem veku, da bi izpolnil obljubo, ki jo je dal v preteklih časih. 

Hočem, da o meni pričujete z dejanji, kajti človeštvo se je naveličalo besed. Veliko je vaših soljudi, ki 

se trudijo oznanjati evangelij in ki kljub temu, da gre za Besedo, ki sem vam jo dal v drugi dobi, niso 

mogli rešiti človeštva te tretje dobe, ker jim je manjkalo prakticiranja dobrih del, zglednega ravnanja. Moji 

apostoli so dali svoja življenja prav za te besede. Zelo dobro so razumeli, da si me morajo vzeti za zgled, 

in izpolnitev poslanstva so zapečatili s svojo krvjo. 

43 Danes ne zahtevam tvoje krvi, da žrtvuješ svoje življenje. Od vas zahtevam ljubezen, iskrenost, 

resnicoljubnost in nesebičnost. 

44 Tako vas učim, tako vas poučujem in tako vzgajam učence svoje božanskosti v tej tretji dobi, kajti 

vidim, da brezbrižno gledate na dogajanje v svetu, in to zato, ker se ne znate postaviti v srce ljudi, kjer je 

toliko bede in bolečine. Obstaja velika neenakost, saj vidim gospodarje, ki jim manjka le krona, da bi se 

imenovali kralji, in vidim podložnike, ki so pravi sužnji. Iz tega je izbruhnila bitka. Med gospodi, ki so 

obogateli v svetu, je veliko takih, ki se imenujejo kristjani, a povem vam, da skoraj ne poznajo mojega 

imena. 

45 Tisti, ki v svojih bližnjih ne vidijo bližnjega, ki kopičijo bogastvo in si prisvajajo, kar pripada 

drugim, niso kristjani, ker ne poznajo sočutja. Prišel bo boj med duhovnim in materialnim, človeštvo bo 

vpleteno v ta spopad. Toda koliko trpljenja bo morala pretrpeti, da bo zmagala pravičnost! 

46 Sredi tega spora doktrin in svetovnih nazorov bo moj nauk postal veljaven, kot da bi se sredi 

nevihte pojavila luč svetilnika. Na podlagi mojih besed razumite razmere, ki bodo človeštvo prikrajšale. 

Takrat boste presojali z boljšo razsodnostjo in boste vedeli, kaj morate storiti, da ne boste ostali nedejavni. 

47 Razumite, da je edini duhovni zaklad, za katerega se morate boriti, zaklad mojega zakona. 

Žrtvovali ste simbole, s katerimi ste me častili, da bi omogočili vstop popolnejšemu pojmovanju. Vendar 

vidite, kako se tudi v tem času dvigajo ljudstva in se borijo za posest tistih dežel in krajev, kjer sem se v 

preteklosti razodel. Veliko simbolov sem dal izginiti, vendar ljudem ne zmanjka razlogov za njihovo 

malikovanje in fanatizem. 

Pravim vam: Preden se prihodnje generacije poklonijo današnjim malikom, jih bo moja pravičnost 

uničila in edini stebri, ki bodo vzdržali moč moje pravičnosti, bodo tisti, ki podpirajo svetišča, zgrajena na 

temeljih vašega srca ─ svetišča vere, miru in bratstva. Duhovno je namreč neuničljivo. 

48 Ko bo zemlja pripravljena, bo moj duhovni nauk nežno vstopil v srca ljudi tretjega veka, njegova 

zmaga pa ne bo dosežena s krvjo ali žalitvami. Spiritualizem bo vstopil z medsebojnim razumevanjem. 

Nihče, ki poskuša s silo uveljaviti moj nauk, ne bo vojak resnice, saj moj nauk ne prihaja z materialnim 

osvajanjem. 

Če sem vam namreč v drugi dobi, ko sem vas pripravljal na vladanje v vaših srcih, rekel, da moje 

kraljestvo ni od tega sveta, kako bi vam lahko danes, ko vzgajam vašo dušo, da bi v njem vladala, rekel 

drugače? 

Moj nauk temelji na temeljih ljubezni. Vendar ste to pozabili, zato sem vam rekel, da se moram vrniti 

med ljudi, da jih spomnim na pozabljeni zakon, ki so ga ljubili vaši predhodniki in za katerega so umrli 

mnogi mučenci in apostoli, misleč na vas. 

49 Moje žrtvovanje v tistem času ni bilo dovolj, zato sem spet tukaj z vami. Potrebujemo nove 

apostole in kmalu jih bom poslal z božanskim semenom. Kakor se širijo vetrovi z enega konca zemlje na 

drugega, tako se bo širil moj nauk. Moji odposlanci ne bodo šli sami, svet nevidnih bitij jih bo spremljal 

kot gostitelji svetlobe, da bo njihovo potovanje še bolj čudežno in da jih bodo resnično slišali vsi. 

50 Učenci, učite se od mene, dokler ne pride čas, ko se boste morali lotiti poučevanja mojih navodil 

svojim soljudem. Že zdaj vedite, da ko se bo končalo leto 1950, ne boste več v tem navdušenju, da bi 

govorili, da bo takrat dovolj, da svoje misli dvignete k meni s tisto pripravo, ki sem vas je naučil, da bodo 

iz vaših ust prihajale besede svetlobe. Razvijajte svoje duhovne darove, da boste lahko prejemali moj 

navdih. 
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51 Ta navodila vam dajem zato, da jih temeljito preučite in dojamete njihov pomen, ki vam bo koristil 

jutri, ko boste morali svoje soljudi poučevati o mojem nauku ljubezni. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 223 
1 Prišel sem k vam, da bi vas poiskal, ker že dolgo blodite in ničesar ne storite, da bi našli pravo pot. 

2 Pogrešali ste mojo navzočnost kot Gospoda, zato sem se postavil ob vas, da bi vam dal pogum, 

moč in vero v boj za vašo odrešitev. 

3 Človeštvo obdaja velika duhovna nevednost, ne zaveda se svoje usode in odgovornosti na Zemlji, 

zato je zašlo s poti. 

4 Človek ne ve, kdo je, zato ne ve, koliko ima v svoji duši. Zadovoljen je z razvojem svojih 

človeških sposobnosti. Vendar se za tiste, ki se tičejo duše, ni zmenil, ker ga ni zanimalo, kaj je vzvišeno 

in plemenito. 

5 Kako lahko človek tako odkrije sposobnosti, ki jih ima v sebi? 

6 Treba me je bilo približati vašemu srcu, da bi vas prebudil iz globoke duhovne letargije, v kateri 

ste bili potopljeni, in vas spomnil, da niste zgolj materija, da niste nepomembni, še manj pa izobčenci. 

7 Ko ste slišali mojo besedo, ste mi z veseljem rekli: "Gospod, ali je mogoče, da je v našem bitju 

toliko darov?" Potem ste začeli razumeti, kaj ste in kaj pomenite v vesolju. 

8 Včasih dvomite v darove, za katere sem vam rekel, da ste njihovi lastniki. Vendar vam pravim, da 

vaš dvom izvira iz dejstva, da jih niste razvili, zato se ne morejo manifestirati tako, kot bi si želeli. 

9 Res je, da lahko v nekaterih primerih samo z vero dosežemo neverjetna dela. Vendar morate 

vedeti, da vam je moja ljubezen podarila ta čudež, da bi okrepila vašo vero, čeprav sami še ne bi bili 

sposobni opraviti tega dela. 

10 Razvoj sposobnosti duše traja dolgo, zanj ni dovolj niti eno samo zemeljsko telo niti en sam obstoj 

na zemlji. Toda moja previdnost, ki je v vsem, vsaki duši vedno zagotovi nova telesa, v katerih lahko 

nadaljuje svoj razvoj, in ji pomaga pri njenem izpopolnjevanju, da lahko doseže mesto, ki ji je namenjeno. 

To vam govorim zato, ker sem vas ujel, kako razmišljate, da je to, kar ste dosegli, zelo malo v primerjavi s 

tem, kar so vam rekli, da imate, in takrat se v vašem srcu pojavi dvom in vas prevzame malodušje. 

11 S tem, kar sem vam povedal, boste lahko razumeli, da ne boste mogli v celoti razviti darov, s 

katerimi je obdarjena vaša duša. Ker pripadajo bitju, ki pripada večnosti in je del neskončnosti, je povsem 

naravno, da v tako kratkem življenju, kot je življenje človeka na zemlji, ne boste prišli tako daleč, da bi 

doživeli popoln razvoj nekaterih svojih sposobnosti. 

12 Kljub temu vam moram razložiti, da zaradi zavedanja, da v sedanjem življenju ne morete doseči 

največjega razvoja svojih darov, ne smete popuščati v svoji vnemi, da bi dosegli višji razvoj. Ravno 

nasprotno, pomislite, da bi bili vaši duhovni darovi zelo majhni, če bi jih lahko v celoti razvili v enem 

samem življenju. 

13 Vse, kar od vas zahtevam, je, da v vsaki inkarnaciji naredite korak naprej, vendar naj bo to odločen 

korak k popolnosti. Takrat bo vaša duša zaznala svoj napredek, ko se bo z vedno večjo modrostjo 

razkrivala skozi telesa, ki so ji zaupana. 

14 Zdaj ste v pripravljalni fazi: po moji besedi so se vam že razkrili vsi darovi, ki jih imate, in 

spoznali ste nalogo, ki jo morate izpolniti na svoji poti duhovnega razvoja. 

15 Že ste bili preizkušeni s preizkušnjami, ki jih mora prestati duša, da bi prejela sporočilo ali 

božansko razodetje. Vse, kar vam preostane, je, da se začnete razvijati in zaupate, da bo vašo pot osvetlila 

luč vesti, ki vam bo vedno povedala, kaj morate storiti. 

16 Želite, da bi bil vaš dialog med duhom in duhom popoln, da bi se dar videnja v celoti pokazal, da 

bi vam moč zdravljenja omogočila, da v vsakem primeru naredite čudež, in da bi se dar (notranje) besede 

razcvetel na vaših ustnicah in se prelil v tolažbo, modrost in preroštva. Toda ko se prepričate, da ste še 

daleč od teh višav, postanete žalostni, neumni in mračni. Zakaj torej, učenci? Ali ne razumete, da je veliko 

tega, kar želite doseči, odvisno od vaše priprave? 

17 Veste, kakšno pripravo mora imeti učenec, da se lahko osveži s sadovi svojega duhovništva, in kaj 

pomeni živeti čisto življenje: biti pripravljen moliti, služiti sočloveku, upirati se skušnjavam, da boste v 

trenutku, ko boste potrebovali svojo duhovno moč in svoje darove za izvršitev kakšnega dela ljubezni, 

našli svojo pripravljenost in tako doživeli zadovoljstvo, ko boste videli, kako se uresničuje čudež, za 

katerega ste v svoji molitvi prosili Očeta. 
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18 Takrat boste lahko videli prve žarke svetlobe velikega dne, ki so ga že dolgo napovedovali preroki 

in glasniki. Čutili boste, kako se spuščam v Duhu in vam govorim o večnem življenju, ki vas vse čaka, saj 

ste vsi namenjeni istemu. 

19 Prodiram v najgloblji del tvojega bitja, da bi ti dokazal, da zame ni nobenih ovir ali preprek, ki bi 

moji svetlobi preprečile, da bi dosegla dno tvoje duše. 

20 Ljudem pravim, da jim pošiljam to sporočilo modrosti, ker so šli skozi zemeljsko življenje, ne da 

bi skrbeli za dolžnosti in naloge duše, da bi se pripravili in bili sposobni vstopiti v duhovno življenje, ko 

bo klic namenjen vsem. 

21 Rekel sem jim: Ker so duši na zemlji zaprli pot, naj ji vsaj omogočijo, da se pripravi na čas, ko ne 

bo več potrebovala zemeljskega telesa. 

22 Ali mislite, da je življenje omejeno na vaš obstoj na Zemlji? Ali mislite, da Moj zakon in Moj nauk 

osvetljujeta le vaše življenje na zemlji? Ne, množice ljudi, ki poslušate mojo besedo: božanskega zakona 

nisem uvedel za vaše telo, z njim sem razsvetlil vašo dušo. 

23 Vem, zakaj vam tako govorim. Moj pogled namreč med množico odkrije tiste ljudi, ki potrebujejo, 

da jim spregovorim na ta način. 

24 Materialisti so tisti, ki ne vidijo dlje, kot lahko vidijo njihove oči, ki ne verjamejo, da se onkraj 

njihovega razuma in čutov skrivajo večnost, resnica, modrost. 

25 Tisti, ki so že začeli dovoljevati duhovni duši, da kraljuje v njihovih delih, mislih in celotnem 

življenju, tisti, ki so že začeli osvobajati svojo dušo vsega, kar jo veže na svet, ne potrebujejo, da jim 

govorim na ta način. Tudi oni so prišli na manifestacijo Moje besede v materializiranem stanju, ne da bi 

razumeli, kar so slišali, ne da bi razumeli njen pomen, in tudi njih sem obiskal v tem, kar so v življenju 

najbolj ljubili. 

26 Kraljestvo Duha je neskončno, toda da bi dosegli vzpon, ki vam bo omogočil, da v njem uživate in 

živite, je treba poznati pot in imeti svetlobo, da bi se vanj povzpeli. Vendar ne mislite, da zaničujem vaše 

zemeljsko življenje: ne, učenci. Zakaj bi ga omalovaževal, saj sem ga pripravil za vas! Razumite, da je 

življenje v materialnem svetu tudi del življenja v duhovnem, neskončnem in večnem svetu. 

27 Strogo gledano je namen, ki naj bi ga moja beseda izpolnila med vami, pokazati vam zanesljivo 

pot, po kateri morate hoditi, da bi dosegli duhovnost. 

28 Ko vam govorim o duhovnem življenju, ne mislim le na obstoj breztelesnih duš, ampak vam 

pojasnjujem, da je duhovno življenje povsod, saj vse izhaja iz njega. 

29 Samo svetloba tega življenja vam bo lahko razkrila resnico, samo v njej bodo ljudje lahko razumeli 

vse, kar vidijo in morajo vedeti. 

30 Tisti, ki vztrajajo, da ne želijo spoznati življenja duše, bodo le uboga bitja, ki bodo živela na zemlji 

brez cilja, se spotikala in padala, ne da bi se zavedala, da na dnu svojega bitja nosijo ključ do vrat večnosti 

in tudi svetilko, ki jim lahko osvetli pot do miru, modrosti in blaženosti. 

31 Toda moje usmiljenje jih prebuja iz globokega spanca, dviguje "zadnje", da pomagajo "prvim" v 

njihovem tokratnem boju proti materializmu ─ v vsem, česar niso bili sposobni storiti. 

32 Svet je pripravljen in očiščen z bolečino in čaka na učence božanskega učitelja. Človeštvo doživlja 

uro preizkušnje. 

33 Zavedajte se pomena svojega poslanstva. 

34 Osvetlil bom tvojo pot, ko bo tvoja luč za kratek čas zatemnila, da se tvoja duša ne bo spotaknila 

ali zablodila. Vi ste namreč glasniki miru, imetniki večnega razodetja. 

35 Vaše oblike čaščenja ne bodo več kalili tuji vplivi in ne boste več padli v duhovno suženjstvo. 

36 Ljudje ne bodo obešali podobe svojega Gospoda pred vašimi očmi, ker še niso mogli odkriti moje 

resnične podobe, čeprav jo nosijo v sebi. 

37 V vsakem človeku je nekaj več, skrivnostna zakladnica, nekaj neskončnega, skrivnost. Tam je 

svetišče, v katerem prebiva Oče in katerega vrata so zaprta, ker niste mogli prodreti vase. Človek ni 

razumel, kako odkriti pravo svetišče, ki ga nosi v sebi. Gleda le navzven in čuti le zunanjost. To je telo in 

fizični čuti. 
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38 To je čas, ko vse človeštvo duhovno spi. Ni niti ene verske skupnosti, ki bi resnično častila svojega 

Boga. Vstali boste, da boste prinašali mojo besedo in mi pričevali s svojim zgledom. Brez del ljubezni moj 

nauk na vaših ustnicah ne bo imel moči prepričevanja. 

39 Poslal vas bom k narodom, ko vas bom videl pripravljene, ko bo v vaši duši in v vašem telesu 

resnicoljubnost. Takrat boste lahko rešili velike konflikte, lahko boste šli skozi velike viharje, ne da bi vas 

odneslo, lahko boste vzdržali nevihte in šli skozi gosto meglo, saj že zdaj odpirate oči za višjo svetlobo od 

vsake človeške znanosti. 

40 Ker si skromen, ti je usojeno, da pred filozofi in učenjaki odstraniš številne tančice. Za vse vas 

bodo mir, tolažba in odrešenje. 

41 V vseh ljudstvih na Zemlji trenutno z intuicijo in sanjami sporočam znake svoje nove 

manifestacije. Odmev mojih korakov se že sliši v bližini. 

42 Razumite, kako zelo vas ljubim: zakaj se me bojite? Kdor je znotraj mojega zakona, se mi ni treba 

bati. 

43 Poslušate me s spoštovanjem in predanostjo, a se me bojite. Razlog je v tem, da vam vest sporoča, 

da še ne delate popolnih del. 

44 Izpolnite svojo dolžnost do Boga in do bližnjega, plačajte svoj dolg hvaležnosti in Gospod vas bo 

vse sprejel. 

45 Če se nekateri zaradi nerodnosti, pomanjkanja študija, pomanjkanja duhovnosti ali nevednosti 

ustavijo na poti, naj se ne ustavijo tudi drugi. Podprite tistega, ki je padel, in zbudite tistega, ki spi. 

46 Resnično, povem vam: "prvi" ne bodo dosegli prave popolnosti na tej zemlji in tudi vi ne, četudi 

boste napredovali po poti. Za njimi bodo prišli drugi, ki bodo naredili še en korak naprej, za njimi drugi, ki 

bodo šli še dlje, in tako naprej. A medtem ko oni napredujejo v svojem razvoju, se vi kot duhovna bitja že 

duhovno povzdigujete. Zato vam pravim, da morajo "prvi" vedno utirati pot "zadnjim". 

47 Kmalu boste zapustili to zemeljsko telo in ko boste vstopili v duhovni svet, se boste prepričali, da 

vaša življenjska pot na zemlji ni bila nekoristna in da vam je znanje spiritualizma omogočilo, da ste ob 

odhodu iz telesa razprli krila duše, da bi dosegli bližino svojega Očeta. 

48 Negujte upanje na novo življenje in tolažili se boste v nesrečah, ki jih zdaj doživljate v tej dolini 

solz, krvi in smrti. 

49 Naredite svoje soljudi za moje učence. Poglejte, kako "zadnji" takoj razume mojo besedo. 

Razumite, da mu ne smete ponuditi slabega sadja. 

50 Človeštvo je zdaj doseglo določeno zrelost duše, da lahko razume moje delo. 

51 Po letu 1950 ta nauk ne bo pozabljen, temveč bo vzcvetel. Delo bo postalo intenzivnejše in zlate 

knjige se bodo odprle, da bo iz njih pritekla modrost, in razumeli boste tisto, česar prej niste razumeli. 

Spisi, ki vsebujejo moja načela in prilike, se bodo prenašali od pokrajine do pokrajine, od doma do doma 

in od srca do srca. 

52 Takrat boste doživeli, koliko ljudi vas bo lepo sprejelo in vas sprejelo z odprtimi rokami, ker bo 

njihova duša hrepenela po tem, da bi videla Očeta na njegovem resničnem oltarju. 

53 Posredovali boste moje nauke, uporabljali doktrinarne primere in Mojzesove zapovedi, se 

spominjali Jezusovih besed in tega, kar sem vam razodel v tem "tretjem obdobju", ter vse združili v eno 

delo. 

54 V svetu bo izbruhnila "vojna" svetovnih nazorov in učenj. Vendar bom poskrbel, da vas bo to 

gibanje pripeljalo k svetlobi. 

55 Moja luč je po vsej zemlji. Povsod po njej bom vzgojil moške in ženske, po katerih se bom 

razodeval. 

56 Narod, v katerem živite, bo v tem in prihodnjih časih izpolnil veliko poslanstvo. V največjih 

bolečinah in preizkušnjah bo oporo, dajala bo svetlobo in mir ter bila steber podpore drugim ljudem. 

Njeno srce se bo osvobodilo sebičnosti in razmišljanja o koristi ter se spremenilo v dobrodelno in bratsko. 

57 Sodili bodo vsem verskim skupnostim, najbolj prizadete pa bodo najmočnejše. Ne veste, kdo od 

njih bo vzel prestol slave na svoja ramena in ga v begu pred mojo pravico prenesel v druge dežele. 
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58 Danes vam želim povedati, da med vami ne bodo postavljene nobene materialne cerkve ali oltarji 

fanatizma. Obred in tradicija bosta izginila. Pred vami se ne smejo povzdigovati ne duhovniki ne 

redovniki. 

59 Ne boste imeli nobene avtoritete ali moči, da bi kateremu koli človeškemu bitju podelili naziv 

svetnika. 

60 Tisti, ki bodo dosegli močno duhovno vez z mojo božanskostjo, bodo najbolj ponižni. 

61 Prišel je čas, ko ne bo ostal kamen na kamnu nepopolnega kulta, ko bo edina cerkev v človeku, 

oltar v njegovem srcu, daritev v njegovih delih, svečnik v njegovi veri in zvon v njegovem klicu, ki bo 

prebudil speče duše. 

62 Z ljubeznijo vam govorim, da me boste po tej ljubezni prepoznali. 

63 Vi ste majhna bitja, ki jih vodim po poti duhovnega vzpona in jim odpuščam napake, da bi se 

naučili odpuščati bližnjim. 

64 Razumite mojo besedo zlog za zlogom, da boste duhovno močni in boste kot palica med ljudmi. 

65 Dal sem vam svojo luč, s katero boste lahko razsvetljevali svoje brate in sestre. S to močjo boste 

kot Jezus osvobodili duše teme, ki živijo v zemeljskem krogu zvezane in zmedene. 

66 Moja svetloba obdaja in ovija vse, ker ste vsi izšli iz mojega Duha. Pripadate mi in k meni se 

morate vrniti. 

67 Ne mislite, da prihajam samo zaradi izraelskega ljudstva. Res je, da sem vam že od najzgodnejših 

časov dal zakone, naročila in navodila, da bi iz vas naredil svoje učence, ki morajo učiti človeštvo, ki 

morajo biti vid za slepe, palica za hrome, zdravilni balzam za gobavce. Zato sem vas zapustil le kot 

starejše brate in sestre. 

Hočem pa tudi, da razumete, da ko govorim o tem trpljenju, govorim o slepoti duše, o pomanjkanju 

umske gibčnosti ali svobode ter o gobavosti, ki je pokvarjenost in greh. Vedite, da želim rešiti vašo dušo, 

čeprav je tudi vaše telo vredno mojega usmiljenja. Vendar pa k temu dodajam še vse te stvari. 

68 V vaši duši je velika zdravilna moč, ki se zaradi pomanjkanja vere in zaupanja v ta dar še ni v 

celoti pokazala. 

69 Duša je oblečena v mojo milost, a se spotika zaradi slabosti mesa. Prizadevajte si za harmonijo in 

povezanost med svojo dušo in telesom, da boste lahko izpolnjevali mojo voljo. 

70 Moja beseda je kristalno čista voda, ki vas osveži, da ne boste več žejni na tem svetu. 

71 Človeštvo me išče in ljubi v svojih verskih skupnostih in sektah ter prejema moje božanje in mojo 

svetlobo. 

72 Duše so na različnih stopnjah lestve, vendar jih vse enako ljubim in jim dajem sredstva za dosego 

vrha. Prav tako bi morali ljubiti soljudi, ne da bi upoštevali stopnjo razvoja njihove duše navzgor. 

73 Želim, da popolnoma odprete svoje srce, da bi v njem pripravili moje bivališče in v njem prižgali 

baklo vere. Želim vas naučiti, da čutite bolečino drugih, kot da bi bila vaša lastna. 

74 "Plemena" tega "ljudstva" se bodo duhovno združila, preden bodo prišle napovedane velike stiske. 

75 Zdaj si morate prislužiti zasluge, da bo svet dobil svetlobo na svoji poti in da se boste duhovno 

borili proti sebičnosti in sovraštvu, ki sta ponovno zavladala v srcih ljudi. 

76 Blagor tistemu, ki me sliši in odpre vrata svojega srca, kajti on bo moj dobri učenec. 

77 Dajte v svojem srcu prostor veri, upanju in ljubezni, da bo v njem popolno zaupanje v vašega 

Gospoda, da na poti ne boste čutili utrujenosti in se ne boste ustavljali ter da boste delali dela usmiljenja 

med tistimi, ki trpijo. 

78 To je seme, ki sem vam ga vedno zaupal. Če pa še niste dosegli popolnih del, kot jih ima vaš Oče, 

je to zato, ker ste šele na pol poti in vaše telo še vedno greši. Vse to vem, zato vas iščem z neskončno 

potrpežljivostjo. 

79 Zato trenutno ustvarjam ─ lekcijo za lekcijo ─ knjigo modrosti, ki jo bom pustil pred vašimi očmi, 

ko bom umaknil svojo Besedo. V njem boste našli nauke, ki vas bodo spodbujali, da še naprej hodite po 

ozki poti izpolnjevanja svojega poslanstva, polni upanja in hrepenenja po deželi, ki sem vam jo ponudil in 

ki je moje lastno maternico. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 224 
1 Vsako vaše delo zapišem v knjigo razvoja duše navzgor. Da bi spoznali svojo nalogo na zemlji, 

sem obudil duhovne darove, ki sem vam jih zaupal od začetka časov. 

2 Izšli ste iz mene in od tistega trenutka ste bili pripravljeni, in ko sem vas poslal na zemljo, ki je 

kraj boja in popolnosti, sem vam dal zakon, ki vas uči ljubiti svojega Očeta in vam tudi pravi: Ljubite drug 

drugega, da bi bili v harmoniji z vsemi bitji, ki sem jih ustvaril. V mojih očeh ste vsi odlični, vredni. Vse 

sem ustvaril z enako ljubeznijo in zame ni razlik med enimi in drugimi. 

3 Že dolgo pričakujem vrnitev otrok. Če se vaše srce ob poslušanju Moje besede ne vznemiri, če ne 

točite solz kesanja, je to zato, ker niste opazovali in čakali na izpolnitev Moje obljube, ki sem vam jo dal v 

drugem veku. Zdaj sem prišel, da bi prinesel duhovne in materialne koristi. Moja beseda, ki je sad drevesa 

življenja, bo potešila vašo lakoto. Ljudem dobre volje prinašam mir, ki je nagrada, ki vam jo dam za 

izpolnjevanje mojih zapovedi na zemlji. 

4 Dvignite svojo dušo, očistite svoje srce in vstopite v duhovno občestvo z menoj v dejanju ljubezni 

do moje božanskosti. Na vas bom izlil svoje koristi. 

5 Molite in vaša molitev bo spreobrnila grešnike in prepričala tistega, ki je grešil v nevednosti in ne 

ve, kako zelo se je pregrešil proti meni. Odstranim kalček zla in vas seznanim s koristmi prenove in 

izpolnitve poslanstva. 

6 Za vsako vaše dobro delo imam blagoslov, za vaše težave rešitev in za vaše bolečine zdravilni 

balzam. Ko pa boste zdravi in močni, učite svoje soljudi, spodbujajte jih k dobremu in jim bodite zgled, 

tako da ne bodo o meni govorile le besede, ampak tudi vaša dejanja, ki bodo pričala, da ste moji učenci in 

da me imate za zgled. 

7 Govorim krščanskemu svetu in tistemu, ki ni veroval v Kristusa, izraelskemu ljudstvu, to je 

vernikom v Mojzesa. Vsem bom podaril svojo luč in svoj objem. Ta luč bo odpravila zmoto in nevednost, 

vera vame pa bo združila vse duše in jih izenačila med seboj. 

8 Po velikem boju se bo med ljudi vrnil mir. Danes se soočate s sovražniki svoje vere, duhovnosti in 

dobrih dejanj, saj je prevladujoče ozračje nečisto in vam ni uspelo zaustaviti napredovanja zla. V resnici 

pa ste vi tisti, ki ste zadolženi, da spremenite ta svet in mu povrnete zdravje, mir in vero, ki jih je izgubil. 

9 V svojem boju ne boste osamljeni. Pred tem se vaš Bog bori in to počne kot vedno. Moči zla bodo 

zvezane, človek bo osvobojen in njegovo življenje bo obnovljeno, v njegovo srce pa se bo vrnila vera. 

10 Če doživljate velike uspehe pri uresničevanju svojih darov, ne bodite ponosni nanje, ne dovolite, 

da bi vas občudovali samo zato, ker ste bili orodje, ki sem ga uporabil, da bi "govoril" ljudem. 

11 Spomnite se, da sem vam odpustil vaše prestopke in odstranil vaše pomanjkljivosti. Uporabil sem 

preproste, neizobražene in nevedne misli, ki sem jih usposobil za izvajanje svojih nasvetov. 

12 Moja beseda bo ohranjena v pisni obliki. Ta knjiga bo vodilo in navodilo za ljudi. Če niste dovolj 

pripravljeni, da bi razumeli moje nove prošnje, še naprej preučujete mojo Besedo. Pripravljam srca 

učencev, ki morajo sestaviti to knjigo. V njej boste našli moje bistvo in mojo prisotnost. To bo zapuščina, 

ki jo bom zapustil človeštvu. Tisti, ki jih navdihujem jaz, bodo sprejeli zakone ljubezni, zapustili modre 

zapovedi, misli in načela, ki jih bo spoznal svet. Kajti moja beseda bo v vseh narodih zemlje našla srca, ki 

jo bodo pripravljena sprejeti. 

13 Tisti narodi, ki so preživeli vojno, čakajo na odposlance, ki bodo potrdili njihovo vero, da sem 

ponovno prišel, da vzpostavim svoje kraljestvo v duhu človeka in z njim sklenem zavezo ljubezni in 

pravičnosti, kot je zapisano. 

14 Na tvojo desnico sem postavil angela varuha, ki pozna tvoje življenje. Njegova naloga je, da vas 

vodi in varuje pred nevarnostjo. To je "duhovni svet", ki vam pomaga in s tem izpolnjuje veliko 

poslanstvo ljubezni. Imate Elija, požrtvovalnega pastirja, ki vodi vašo dušo, pa naj bo utelešen ali ne več 

utelešen. 

15 Njegovo ime ni znano vsemu človeštvu, prav tako ne njegovo poslanstvo. Kmalu pa se bo naučil, 

da je ves čas moj pionir. 

Marija je materinska ljubezen in vaša tolažba v vseh stiskah, ki jim je izpostavljena duša. Posreduje za 

vas in vam v teh težkih časih stoji ob strani ter vas spodbuja v preizkušnji. Ona je priprošnjica med Sinom 
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in Očetom. Mojster, ki vam govori, vas je prišel poučiti in vas pripraviti, da boste kot moji sledilci, ko 

odidem. 

16 Človeštvo, vračam se k tebi s pomočjo človeškega uma, da bi v tvoj duh položil svoja navodila, v 

tvoje srce pa svoje bistvo. Vračam se k vam kot bakla nebeške svetlobe, da bi ljudi vodil na pot 

duhovnosti, ki je pot do večnega življenja. 

17 Luč mojih naukov vas razsvetljuje, da sijete v senci tega sveta. 

18 Sprejmite to sporočilo, ki vam ga pošilja Kristus, da boste lahko miselno stopili v stik s svojim 

nebeškim Očetom, saj vam bo ljubeče odgovoril na enak način. 

19 Dobrodošli, trpeči ljudje, ki ste utrujeni od trpljenja: pojdite in se spočijte v moji ljubezni. Jaz sem 

mir in spokojnost in to želim pustiti tudi v vaši duši. Jaz sem vaš nosilec križa in vaše upanje. Veselite se 

in bodrite se, jaz sem z vami! 

20 V trenutkih, ko slišite mojo besedo, se počutite srečni. Ko čutim, da me poslušate, je v mojem 

božanskem duhu mir, in ta občutek želim prenesti na vas. Dolgo ste čakali na mojo vrnitev. 

21 Ohranite mojo besedo, ki je zlata pšenica, in je ne izgubite. Potrebno je, da se zavedate izjemnega 

pomena ljubezni do bližnjega, saj boste tako doživeli čudeže, ki jih dela ljubezen. Kako žalostno je, če 

kateri od mojih otrok v svojem srcu ne čuti veselja, ki ga doživlja njegova duhovna duša! Želim videti, 

kako tolažite, ljubite, zdravite, pa naj gre za telo ali dušo tistega, ki trpi. Kdor ljubi, ne pozna sovraštva, ki 

greni življenje. Kdor ljubi, ne pozna zamer, ki uničujejo srce in žalostijo dušo. Kdor ljubi, je dober v svoji 

besedi, pogledu in delih, njegovo življenje je polno ljubezni, njegova telesna smrt pa bo nežna. 

22 Moj Duh te večno tolaži s svojo očetovsko besedo. Ko pa globoko trpiš in me v svoji bolečini 

kličeš, verjameš, da tvojega klica nisem slišal. Dvomite, ker me ne morete čutiti. Čeprav me nosite v sebi, 

tega ne veste in ne verjamete. Kdaj ti nisem povedal, da te imam rad? Če bi me lahko slišali ─ kako srečni 

bi bili. Vsak človek bi bil sejalec na mojih poljih, negovalec v mojih sadovnjakih in jaz bi zalival njegovo 

seme ljubezni. 

23 Ste materializirani, zato ste zašli s poti in se čutite oddaljene od mene. Vendar pa vam bom dal 

duhovnost, ki vas bo približala temu viru modrosti in razodetja. Mnogi vsak dan berejo na straneh mojega 

evangelija, ne da bi sledili mojim naukom in jih živeli. Kakšen smisel ima, da ponavljajo moje besede? 

Tisti pa, ki mi sledijo po poti srca in čustev, se bodo približali svojemu Učitelju. 

24 Resnično vam pravim: Pridite k meni, ljudje, vendar po lestvi ljubezni in velikodušnega mišljenja. 

Začnite zdaj, da boste končali svoje trpljenje, da boste prenehali jokati in se prebudili iz spanca, v katerega 

ste zapadli. 

25 Veliko je načinov, kako mi služiti in biti koristen svojemu bližnjemu. Razpršite moje seme kot 

tolažbo trpečim. Z vero vzdržite preizkušnje bolečine, ki vas čakajo na poti skozi življenje. Vera ne pozna 

"nemogoče", saj je božji dar. Združena z ljubeznijo bo vaša obramba pred viharji tega sveta. Kaj boste 

brez dobrih dejanj v življenju? Izkoristite ta obstoj, kajti če se to ne zgodi, ne boste spoznali zdravja duše, 

saj ta črpa moč le iz dobrote. Poskrbite, da bodo vaše misli čiste kot lilije in da bodo vaša dela dišala po 

cvetju. 

26 Vstani, ljudstvo, in pojdi k meni, ker te čakam. Pridi po poti srca in po njej boš prišel na cilj, in 

tudi če bodo minila stoletja, te bom še naprej pričakoval. 

27 Ne bodite kot ptički, ki umrejo v gnezdu, še preden se naučijo leteti. 

28 Govorim vam z mislimi, ki prihajajo od Boga v času notranje pripravljenosti (nosilci glasu), 

čeprav so izražene s človeškimi ustnicami. Moja navzočnost prihaja k vam, vas boža in prebuja. Zato ne 

čakajte na jutri, da bi pobožali tiste, ki čakajo na vas. Nočem slišati, da bi rekli: "Jutri se bom odpravil na 

pot, da izpolnim svoje poslanstvo." Kajti če ne boš uporabil svojega življenja, boš še naprej prelival solze, 

jaz pa te bom še naprej čakal. Vi ste moje ljubljeno seme, ki pod mojo skrbjo obljublja, da bo obrodilo 

čudovite cvetove in dobre sadove. 

29 Tam v večnosti so duše tistih, ki so bili v svetu veliki s svojo ljubeznijo in usmiljenjem. Tam se 

združijo, ko končajo svojo nalogo na zemlji, in od tam nudijo pomoč šibkim ljudem in strašnim dušam, ki 

še vedno tavajo po svetu, ter izlijejo svojo ljubezen na človeštvo. V njem ni delitev in odtujenosti kot v 

vašem svetu, kjer se ljudje ne ljubijo in ne razumejo, ker jih ločujejo njihova verovanja in verske dogme. 

Vedite, da so religije le začasne poti, ki vodijo duše k svetlobi, kjer bodo vsi enako sijali, združeni v 

zakonu ljubezni. 
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30 Zato vam pravim, da bi morala biti ljubezen temelj vsake religije, saj ta svetloba presega vsako 

teorijo, znanost ali filozofijo ter jo čutijo in prepoznavajo vsi ljudje. 

31 Med množicami, ki v tem času poslušajo mojo besedo, so ljudje z močno in razvito dušo, ki 

prihajajo v želji po duhovnem in se izogibajo ceremonijam, obredom in oblikam čaščenja. Prihajajo v želji 

po Bogu kot ljubezni in modrosti, ki ga obožujejo bolj kot materijo, in ko so svobodni, čutijo, da ne 

potrebujejo ne duhovnikov ne učiteljev ne učiteljev. So kot bakle, ki osvetljujejo pot drugim. 

32 Mnogi, ki danes živijo v "duhovni dolini", so vam s svojim neizbrisnim pečatom vere, usmiljenja, 

modrosti in ljubezni začrtali pot razvoja. To so visoka, sijoča bitja, ki jih boste srečali, ko se boste vrnili v 

onstranstvo. Vse bodo namreč združili v neskončni Očetovi ljubezni, v kateri naj bi bile združene vse 

verske skupnosti na zemlji. Sporočila, ki jih pošiljajo bitja tega sveta, priletijo kot bele ptice in se naselijo 

v mislih tistih, ki jih pripravljata ljubezen in navdih. Koliko misli, navdihov ali sporočil, ki so prišli k 

ljudem v obliki angelov, se je moralo vrniti v onstranstvo, ker jih niso znali sprejeti. Tam, v mojem 

naročju, bodo čakali, da se človeška srca pripravijo, da jih ponovno pošljejo kot dih ljubezni. 

33 Pripravite se, ljudje! Ne zapirajte več svojih src, ko se sporočilo vrne k vam, ko se vrnejo valovi, 

ko se z zoro vrne ptičja pesem, ko se v srca, utrujena od trpljenja in čakanja, vrne upanje. 

34 Ljubezen! Tisti, ki ne ljubijo, nosijo v sebi globoko žalost, da ne posedujejo, da ne čutijo najlepše 

in najvišje stvari v življenju. 

35 Tega vas je Kristus naučil s svojim življenjem in smrtjo ter vam zapustil v svoji božanski besedi, 

ki je povzeta v stavku: "Ljubite se med seboj z ljubeznijo, kakršno sem vas jaz naučil." 

36 Prišel bo dan, ko se bodo tisti, ki niso ljubili, osvobodili grenkobe in predsodkov, prišli k meni in 

počivali pri meni, kjer se bodo vrnili v življenje in slišali mojo ljubečo besedo, polno neskončne nežnosti. 

Resnično, povem vam: v moji ljubezni je moja moč, moja modrost in moja resnica. Je kot neskončna 

lestev s stopnicami, ki se kaže v različnih oblikah ─ od najnižjih človeških bitij do najvišjih duš, ki so 

dosegle popolnost. Ljubite, tudi na svoj način, vendar ljubite vedno. Ne sovraži, kajti sovraštvo za seboj 

vleče sled smrti, medtem ko ljubezen omogoča odpuščanje in pozabljanje vseh zamer. 

37 Preuči mojo besedo. Želim, da govorite o darovih Duha, ljubezni in usmiljenja. 

38 Vedite, da je modrost mogoče doseči tudi z občutki srca. Ti občutki postanejo besede, ki vsebujejo 

globoke nauke, vzvišene ideje, ki jih vliva ljubezen. 

39 Dajem vam to luč, da bi se vaše življenje povzdignilo in spremenilo, da bi jo lahko dajali 

bolnikom, otrokom, potrebnim, saj vas ta pot ne bo utrudila. 

40 Postanite apostoli dobrote in vaše duhovno obličje bo postalo tako lepo, da se bo odražalo v vaših 

delih. 

41 Če ste verjeli, da ste dosegli nebesa, ker ste poslušali moje učne govore, ste v zmoti. Samo tisti, ki 

sledi mojim naukom, bo dosegel nebesa. Če verjamete, da bo duša dobila potreben duševni mir, če bo 

sodelovala pri obredih različnih verskih skupnosti, vam z gotovostjo povem: Ne! Duša ima mir le, če ji 

vest ne očita ničesar. 

42 Moja ljubezen vedno išče tistega, ki jo najbolj potrebuje. Tako sem takrat postal človek, da bi se 

posvetil ljudstvu. To ljudstvo je slišalo mojo besedo. A čeprav so slišali resnico, me niso prepoznali in 

njihova slepota je dosegla vrhunec v prelitju nedolžne Jagnjetove krvi. 

43 Jeruzalem! Jeruzalem! ─ dežela, kjer se je končalo moje pridiganje in žrtvovanje. Ne boste edini, 

ki trpite zaradi bolečin in vojne. Vendar vas bo hudo prizadelo. Toda vojna bo tudi drugje, ker jo ljudje 

ustvarjajo s svojim razmišljanjem in v njej bodo morali najti svoj konec. 

44 Če ljudje v mislih razmišljajo o vojni, je to zato, ker v njihovih srcih ni ljubezni. Vendar vas 

sprašujem: Zakaj ne morete ljubiti in odpuščati? Ali mislite, da imam tiste, ki so me žrtvovali, manj rad 

kot tiste, ki so jokali zame? Vedite, da me še vedno križate zaradi pomanjkanja ljubezni in razumevanja. 

45 Jeruzalem je zdaj kraj bolečine in pravim vam: Varujte se prelivanja nedolžne krvi ali obrekovanja 

mojih odposlancev, kajti vaši otroci bodo potem prelili veliko solz za vse, ki jih zavračate, in trpeli veliko 

bolečino zaradi tistega, ki mu povzročate bolečino. To ne bo moja kazen, ampak sad vaše setve. 

46 Jecite, ljudje, če ne znate ljubiti, jecite, če ne znate odpuščati, jecite z grenkobo tistega, ki joče 

zaradi lastne smrti. Kdor ne ljubi, ne more priti k meni. Zato vam pravim: Jecite, bodite notranje ganjeni, 

kajti če čutite, je to zato, ker imate še vedno življenje in se lahko očistite v solzah kesanja. 
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47 Vedno sem nagovarjal otroke svojega ljudstva, da bi jih spomnil na zavezo, ki so jo sklenili z 

Očetom, in jim povedal, da so glasniki mojega miru med človeštvom, ki je zašlo na poti greha. 

48 Moja luč je vedno osvetljevala pot "Izraela", da bi na njej opravljal dela, ki so všeč Gospodovim 

očem. 

49 Luč moje božanskosti je vedno sijala na ljudi. Ko pa so mislili, da so zapuščeni, so izgubili 

duhovnost in vero ter zapadli v malikovanje. 

50 Zato je bil njen duhovni napredek počasen. Če bi se to ljudstvo od najzgodnejših časov osvobodilo 

sebičnosti in ljudstvom na zemlji posredovalo vse, kar sem mu dal in razodel, bi moj zakon in moj nauk 

spoštovalo vse človeštvo. Toda poglejte svet, ki je brez mojega zakona, pije zelo grenak kelih ter trpi 

lakoto in bolečino. 

51 Moje ljudstvo ni moglo preprečiti, da bi se zemlja prelila s človeško krvjo. Mir ni nikoli nastopil, 

ker so ga njegovi glasniki zadržali v svojih srcih, ker so dvomili, da so sposobni narediti ta čudež. Podobni 

ste mojemu učencu Tomažu, ki vam je dal boleč zgled in se vam pokazal kot moj apostol, ki je dvomil v 

mojo resnico. Tudi med vami so tisti, ki dvomijo. 

52 Obstajajo otroci tega ljudstva, katerih srca so postala nečimrna, dokler niso mislili, da so skromni 

gospodarji na zemlji. To so duše, ki jih obvladujeta materializem sveta in potreba srca po razkazovanju. 

53 Tisti, ki so pozabili na mojo pravičnost in nesmrtnost duše, so se pokrili s temnim povojem, ki jim 

preprečuje, da bi videli jasnost moje svetlobe. Toda moja pravičnost in moja ljubezen se v tem času 

spuščata k pripadnikom tega ljudstva, ki so se po moji volji ponovno utelesili na Zemlji, da bi ljudem 

povedali, kako naj razdelijo moj mir in moje blagoslove med človeštvo. 

Med temi ljudmi so tisti, ki sem jih poslal v tem času, da bi potrdili moje novo razodetje med vami in 

da bi o njem pozneje pričevali vašim soljudem. 

Zdaj čutite globoko bolečino, ko vidite, da se kljub temu, da ste blizu svojemu Gospodu, ne ljubite, ne 

priznavate drug drugega in imate trenutke, ko se počutite brez miru. 

54 V tem času me ne boste videli kot človeško bitje, a čeprav me ne boste videli s svojimi očmi, boste 

verjeli v mojo pojavnost. Spoznati boste morali čas, v katerem se duhovno nahajate, in poslanstvo, ki sem 

vam ga zaupal. 

55 Ta čas odgovornosti vas bremeni. Da bi napredovali v boju, vnaprej raziskujte mojo besedo z 

občutkom, kot da poslušate Mojstra na bregu reke. V tem času bo vaša duša s prenovo dosegla veliko 

čistost in postala vredna, da svoje darove deli z drugimi, ter vredna, da je v moji navzočnosti. 

56 Ko bo svet izvedel, da ste me imeli med seboj in da ste me slišali, bo v tem ljudstvu iskal vrline, 

zglede in nauke, ki bi ga lahko prepričali. 

57 Ne boste samo vi delali dobro drugim. Jaz sem tisti, ki pripravljam srca, da vam naredijo usluge, 

ko jih potrebujete. Vi, ki ste jasnovidni, boste vedeli, komu dolgujete te koristi. 

58 Kajti moja volja ne bo tista, ki vam bo postavila trnje na pot, ker vas resnično ljubim. Srečali boste 

le tisto, kar ste sami posejali na poti, in če je to bolečina, če je to odpor, če so to solze, ne krivite svojega 

Boga in ne bogokletite, saj ste otroci luči. 

59 Razumite, da ste vsi dediči mojega kraljestva. Da bi ga lahko prevzeli, morate opraviti odlične 

storitve. 

60 V svojem življenju se ravnajte po mojem zakonu, ki vas bo kot sijoča zvezda pripeljal do vrat 

"obljubljene dežele". 

61 Bodi v svetu luč, pot, znanje. Povabite svoje soljudi k moji mizi, ki vas pričakuje. V njem boste 

uživali kruh večnega življenja. 

62 Jejte, bogati in revni, saj vas ta praznik ne bo nič stal. Vendar se morate med seboj pomešati, da bo 

na tem prazniku vladalo pravo veselje. 

63 Približajte se, da bi slišali to besedo, saj je kmalu ne boste več slišali. 

64 Ko govorim o bližajočem se koncu te manifestacije, nekateri med vami ne morejo razumeti, zakaj 

ne dovolim, da bi se ta med ljudmi nadaljevala v nedogled. Na to vam odgovarjam, da nobena od 

manifestacij, v katerih je Bog govoril ljudem v času, ni bila večna. Vaš Oče se je moral pri tem vedno 

učlovečiti in kako zelo je bilo to potrebno, da ste ga lahko slišali, videli in čutili. Zato fizično zaznavna 

manifestacija nikoli ne bo najvišji in najpopolnejši način vaše komunikacije z Gospodom. 



U 224 

87 

65 Ko boste dosegli dvig svojega življenja z duhovnostjo, ko bodo pravičnost, ljubezen in svetloba, ki 

so prisotne v mojem nauku, norma vaših del, in ko bo spoštovanje, ki mi ga izkazujete, popolnoma 

duhovno, potem boste v času dialoga med duhoma, popolne komunikacije, ko Oče ne bo več prisiljen, ko 

mu ne bo več treba narediti svoje božanske "Besede" človeške, da bi govoril ljudem s človeškimi 

ustnicami ─ ko mu ne bo več treba uporabljati nerodnega intelekta nosilcev glasu, ki sem jim v tem 

tretjem času podelil svojo priprošnjo. 

66 Moj zakon, vklesan v kamen, je po svojem pomenu večen, vendar je njegova zunanja oblika 

minljiva. Naredil sem, da so plošče, na katerih so bile vklesane zapovedi, izginile. Vaš Oče je želel, da bi 

Zakon ostal zapisan v srcih. Prav tako vam povem, da niti Jezus, Obljubljeni, Maziljenec, Božji Sin, ni bil 

večen na zemlji. Njegova beseda, njegov nauk, njegova dela in njegovo zgledno življenje so bili resnično 

minljivi, imeli so večno bistvo. Toda njegovo človeško življenje na zemlji je bilo kratko. Potem ko se je 

razodel v modrosti, ljubezni in usmiljenju, ni bilo več razloga, da bi ostal še trenutek, ko je končal svoje 

zgledno delo. Kristusov glas je Očetova beseda, zvenel je in bo večno zvenel v vseh dušah. 

67 Enako se bo zgodilo tudi v tem času, ljudje. Ta način, na katerega se vam Moj Duh razodeva prek 

možganov glasilk, se bo kmalu končal, saj ni najbolj popoln. Vendar bo pomen besed, ki prihajajo iz ust 

nosilcev glasu, večen, saj gre za isto bistvo besed, kot sem vam ga prinesel prej, in isto bistvo, ki vsebuje 

Zakon, ki sem vam ga dal v Prvi dobi. 

68 Resno razmišljajte kot dobri učenci in spoznali boste, da zunanje oblike, počlovečeni ali materialni 

del vseh manifestacij vašega Očeta ne morejo biti večno med vami. Če bi se to zgodilo, ne bi nikoli našli 

poti iz stagnacije, nikoli se ne bi razvijali. Vendar morate razumeti, da je vaša duhovna usoda, da se 

dvignete, dosežete, osvojite, spoznate. 

69 Zunanji del Očetovega razodetja na gori Sinaj je bil kamen, ki je služil kot sredstvo za vklesanje 

božanskega zakona. 

70 Zunanji del Božjega razodetja človeštvu po Jezusu je bilo telo, Kristusova človeška podoba. V 

sedanjem času je bil zunanji del moje manifestacije nosilec glasu, zato se bo ta oblika razodetja, tako kot v 

preteklih časih, končala. 

71 Razumite, da ste otroci duhovnih ljudi, ki se ne hranijo z oblikami, temveč z bistvom. Če pravilno 

razumete mojo besedo, ne boste nikoli več zapadli v malikovanje, ne boste se oklepali zunanjih dejanj 

čaščenja, oblik, minljivega, ker boste vedno težili k bistvenemu, večnemu. 

72 Zavedajte se, da ste v vsem vezani na materialno. Videl sem, kako se, ko eden od vaših ljubljenih 

odide s tega sveta, oklepate njegovega mrtvega telesa in mu želite dati novo življenje ali ga zadržati, ne da 

bi pomislili, da ni to telo, ta oblika, s katero boste ostali povezani, ampak duša tistega, ki vas od tega 

trenutka naprej gleda iz sveta z več svetlobe, ne da bi vas zapustila, vas zmedla ali pozabila, ne da bi 

pretrgala večne vezi, s katerimi ste vsi povezani. 

73 Tisti, ki joka nad smrtjo telesa, ker misli, da s tem vidi konec ljubljenega bitja, je "mrtvec", ki joka 

nad drugim mrtvim, je neveden človek in brez luči, ki je zaprl svoje srce pred tistim, kar ga opazuje z luči. 

74 Če bi se človek namesto zapletenih religij omejil na preučevanje in življenje po naukih mojega 

nauka, bi bilo v vašem svetu več svetlobe, v dušah bi zavladal mir. 

75 Velik je testament, ki ga je Bog položil v vaše roke. Vendar še ne veste, kaj imate. Zato je vaš 

planet še vedno solzna dolina. 

76 Če bi se ljudje namesto sanjarjenja o odkritju skrinje zaveze, ki je vsebovala tablice zakona, in 

želje po ovekovečenju lika božanskega učitelja v različnih podobah posvetili razumevanju pomena 

božanskega zakona in nauka, bi se resnično združili in zavladal bi mir. 

77 Vse to vam govorim zato, ker ste vi, ki ste v tem času prejeli eno od velikih razodetij, v nevarnosti, 

da se oklepate zunanjega dela, to je oblike, in jo skušate za vedno obdržati pri sebi. Tisti, ki naj bi tako 

ravnali, bodo "mrtveci", ki varujejo svoje mrtve, saj vse oblike minejo in od njih ostane le bistveno, 

duhovno, večno. 

78 Uporabite razum, da bi razumeli, in voljo, da bi delovali. 

Moj mir z vami! 



U 225 

88 

Navodila 225 
1 Dragi učenci: Moja ljubezen in mir sta z vami. S svojim božanskim navodilom vas učim, da 

pozabite na zemeljske dobrine, da bi se vaša duša lahko ločila in združila z Mojstrom v onstranstvu. 

2 V vsakem srcu je žalost, pritožba, ki jo skušaš skriti pred mojim pogledom. Prišli ste se učiti od 

mene in mi ne želite pokazati svoje žalosti. Vendar ste pred mojim pronicljivim pogledom, ki prodre do 

dna vašega srca in sočustvuje z vašo bolečino. 

3 Preden vam dam svoja navodila, bom na vaše rane položil svoj balzam in vašo dušo napolnil z 

mirom. Hočem vas videti močne, čutiti vas blizu sebe. Vezi med vami in Očetom bodo vsak dan tesnejše, 

da se bodo verige, ki vežejo vaše srce na zemljo, pretrgale in da bo vaša duša postala svobodna. Naučil 

sem vas ubogati duhovne in človeške zakone, da ne bi zapadli v materializem ali duhovni fanatizem. 

4 Veliko ste pretrpeli, da ste dosegli to, da ste bili priča mojemu tretjemu razodetju in da ste ponovno 

slišali mojo Besedo. Med vami so tisti, ki me sicer slišijo, a niso osvobojeni trpljenja, ker se njihova duša 

ni mogla osvoboditi človeških potreb. Vendar prihajam kot potrpežljiv in ljubeč Učitelj, da vam pomagam 

s svojimi navodili, tako da bodo novinci lahko napredovali na svojem popotovanju. 

Življenjske preizkušnje so del mojega učenja, saj oblikujejo vašo dušo, da bo kos novim preizkušnjam, 

ki bodo prišle. Bolečina je bila sredstvo, s katerim ste prišli do mene. 

Enako se je zgodilo v drugi dobi. O meni so pričevali slepi, gobavci, ohromljeni, obsedeni, gluhi ─ tisti, ki 

so imeli gnojne rane ne le na telesu, ampak tudi na "srcu" ─ ki so mi pričevali. 

5 Dela ljubezni in usmiljenja, ki sem jih storil med vami in ki ste jih imenovali čudeži, so v tistih 

srcih zanetila vero in po njih so mnogi drugi prišli k meni. Moja volja je bila, da naredim tista dela, ki 

bodo pretresla najgloblje strune srca in duše, da bi človek neposredno izkusil moč Jezusa ─ tega 

nadnaravnega človeka, ki je opravljal dela, ki jih drugi ljudje niso mogli opraviti ─ dela, ki so presegala 

znanost in vse, kar so Gospodovi odposlanci storili v preteklih časih. Ni bilo še dovršitve časov, zato je 

Oče, ker je Duh, prišel k ljudem skrit v Jezusovem telesu, da bi bila vsa njegova dela vidna in njegove 

besede slišne. 

6 Zato sem velikokrat najprej ozdravil telesno bolne, da bi bil dokaz za oči najbolj neverujočih in 

materializiranih. Če bi namreč te čudeže storil samo na duši, jih ljudje ne bi videli in jim ne bi verjeli. 

7 Časi so se spremenili. Če ne bi bili enaki, bi ponovil te čudeže med vami, da bi pričal o meni. Toda 

vi ste bili moje priče v tistih časih. Niste bili le priča mojemu usmiljenju, ampak ste ga tudi prejeli. Koliko 

od vas je že občutilo Jezusovo božanje, nežen pritisk njegove roke na svojo glavo. Koliko vas je že slišalo 

zvok te besede, ki je vaše telo in dušo napolnila s svojo zdravilno močjo in ljubeznijo. 

8 Danes se obračam neposredno na vašo dušo, saj sem ugotovil, da je pri nekaterih slepa, pri drugih 

brez gibljivosti, pri tretjih gluha za božanski glas, pri nekaterih pa gobavost zaradi greha in pokvarjenosti. 

Zato sem vas poklical, da pridete k meni prostovoljno in mirno. Toda vi ste bili prekaljeni v srcu. Šele ko 

je bila bolečina zelo močna, si se odpravil k meni. 

Pred tem ste trkali na ena vrata za drugimi v želji po duševnem miru, zdravju ali udobju. Toda ko ste 

ugotovili, da teh koristi ni nikjer, ste ponižno sklonili vratove, da bi prišli v mojo navzočnost. Vsi ste prišli 

na to pot. Niti eno srce, niti ena duša ni prišla k meni, ki ne bi potrebovala mojega usmiljenja, zato vam še 

enkrat povem, da ste to pot našli skozi bolečino. 

9 Nekateri so v svoji neveri od mene zahtevali čudež, da bi verjeli. Nato sem jih preizkusil tako, da 

jim nisem odobril čudeža, ki so ga zahtevali. Kdor veruje vame in me ljubi, ne postavlja Očetu nobenih 

pogojev. Drugi so kljub pomanjkanju vere še naprej poslušali moje nauke, dokler se njihovo srce ni 

nagnilo, kar je povzročilo, da se je na njih zgodil čudež. Ko so odprli oči, polni vere v svojega Gospoda, 

so z neizmernim veseljem ugotovili, da so si povrnili zdravje in mir. In še drugi, ki so prav tako vztrajno 

poslušali mojo besedo, so pozabili na telesno bolečino in dvignili svoje duše, dokler niso sami blagoslovili 

svojega trpljenja, ker so bili med tistimi, ki so se mi približali. 

10 Bodite blagoslovljeni, ker ste spoznali, da sem na ta način preizkusil vašo vero in ljubezen ter da 

ste s svojim hrepenenjem po odrešitvi dosegli moje usmiljenje in moje darove. 

11 Bil sem Mojster, bil sem Oče, Zdravnik in Sodnik. Jaz sem najvišja ljubezen. Vedno me iščite kot 

Očeta in Učitelja. Ne obolevajte, da me ne bi iskali kot zdravnika, in ne izzivajte moje pravice, da ne bi bil 

z vami kot sodnik. 
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12 Prakticiranje morale, kreposti in duhovnosti vas bo osvobodilo bolezni telesa in očitkov vesti. 

13 Še enkrat vam povem, da danes nisem prišel k človeštvu, da bi ponovil svoje čudeže iz druge dobe. 

Prišel sem namreč v želji po vaši duši, vendar ne smem pozabiti na vaše telo, saj je tudi to moja stvaritev. 

Prišel sem, da bi vaše srce napolnil z mirom in da bi se vaš obraz nasmehnil sredi razburkanosti in bolečin 

tega časa. 

14 Vaše srce sem osvetlil z lučjo ideala, ki je resničnost, kajti ta ideal sem Jaz, cilj poti, na kateri 

boste vedno imeli Mojo navzočnost in pomoč. Na njem bom budilka, prijateljica, zdravnica in varuhinja, 

ki bo varovala vaš spanec. 

15 Vaša duša zdaj odkriva svoj svet, čeprav še vedno prebiva na zemlji. Zdaj spoznava svoje svetišče, 

našel je pot in z nje na obzorju vidi svojo pravo domovino. 

V svojem srcu me sprašujete, katere ga bodo dosegle, in jaz vam odgovarjam: Vse. Toda v prihodnosti 

vas ne bo vodila bolečina, niti vas ne bodo silile preizkušnje. To bo tvoja ljubezen, luč, ki te vodi k meni. 

Preizkušnje na poti so namenjene le temu, da vas prebudijo iz vašega materializma. 

16 Ko bodo nevihte in orkani minili, bosta v vaših srcih zavladala mir in spokojnost. Takrat boste 

dosegli združitev in Oče vam bo rekel: Zdaj ste pripravljeni. Zdaj pomislite na druge, zdaj imate pravico 

poučevati sočloveka, zdaj lahko dajete dober zgled. 

17 "Novi Jeruzalem" bo odprl svoja vrata. V njem bodo ostali stražarji, iz njega pa bodo odhajali 

glasniki k narodom in prinašali blaženost in pričevanje. 

18 Vaša beseda bo s podstavkov odrinila malike in svetloba, ki prihaja iz vas, bo razpršila temo. 

19 Čeprav se vam zdi, da je to prevelika odgovornost, vam povem, da lahko to nalogo opravite. Kajti 

vaša duša je že zdavnaj začela svojo pot razvoja. 

20 V prvi dobi je Izrael hranil skrinjo zaveze samo zase. Toda ko je Jezus pridigal na zemlji, je 

presegel meje Judeje in poslal svoje apostole k drugim narodom, da bi širili seme ljubezni. 

21 Danes prihajam kot Sveti Duh in moj univerzalni nauk vključuje vse, brez razlikovanja med 

rasami, učenci in nevedneži, bogatimi in revnimi. V njem se bodo združili vsi prebivalci vesolja, ki bodo 

živeli v neskončnem številu svetov. 

22 Iz tega "ljudstva" bo zrasel duhovni tempelj, v katerem bom večno prebival ─ notranji tempelj, v 

katerem bo zrasel oltar ljubezni do moje božanskosti ─ svetišče, ki ne bo zgrajeno s kamni, ampak z 

molitvami, deli usmiljenja in resničnimi pričevanji. V tem templju bo moja podoba ─ ne tista, ki jo je 

naredila človeška roka, ampak tista, ki sem jo ustvaril "po svoji podobi in sliki": človek, obdarjen z dušo 

in razsvetljen z lučjo Duha. 

23 V vas je odsev Božanskega, jaz sem resnično v vas. Inteligenca, volja, sposobnosti, čutila in vrline, 

ki jih imate, pričajo o višji naravi, ki ji pripadate, in so živo pričevanje Očetu, iz katerega izhajate. 

24 Včasih zaradi neposlušnosti in greha umažete in oskrunite podobo, ki jo nosite v svojem bitju. 

Potem mi niste podobni, kajti ni dovolj imeti človeško telo in dušo, da bi bili podoba Stvarnika. Resnična 

podobnost z menoj je v vaši svetlobi in ljubezni do vseh vaših bližnjih. 

25 "Rastite in se množite," pravim vaši duši v tej tretji dobi, kakor sem rekel očetom človeškega rodu, 

ko sem jim rekel, naj zemljo naselijo s človeškimi bitji. Rastite in se množite, ljubljeni ljudje, vendar 

rastite v duhovnosti in krepostih. 

26 Bodite luč med tolikšno temo, ki vlada v tem času. Bodi molitev in mana, bodi balzam in božanje, 

potem se boš uskladil z ljudmi, ki me ljubijo, z dušami, ki me obožujejo. 

27 Na zemlji imate zatočišče, ki je vaš dom ─ ustanovo, ki je podoba vesolja, da bi v njenem naročju 

dobili moč za življenjski boj. 

28 Poskrbite, da bo vaš dom imel značaj svetišča, da bo majhno kraljestvo, oaza v suhi in sovražni 

puščavi vašega življenja. Pazite na krepost svojega doma, vendar ne zapadajte v sebičnost zaradi 

prevelikih ambicioznih želja, saj potem zaradi pomanjkanja gostoljubnosti, ljubezni in usmiljenja ne bo 

več podoben vesolju. Naj bo vaša streha gostoljubna in vaša miza bratska. 

29 Le na poti ljubezni me boste dosegli in spoznali. Zato sem vas poučil, kako živeti v skladu s tem 

naukom. Ker vas navdihuje z resnično ljubeznijo. 

30 Moja beseda bo vaš vodnik v tej tretji dobi in vas bo vodila skozi ovire, "brezna" in "teme", saj so 

v njej moja navodila. 
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31 Zapomnite si, da sem samo jaz vaše odrešenje. Moj zakon je bil, je in bo pot in vodnik vaših duš v 

preteklih, sedanjih in prihodnjih časih. 

32 Blagor tistim, ki gradijo na mojem zakonu, saj na razpotju ne bodo nikoli zašli s poti. Prišli bodo v 

obljubljeno deželo in zapeli zmagoslavno pesem. 

33 Preljubi ljudje: Vsak korak, ki ga naredite na poti, blagoslavljam in s tem napolnim vašo dušo z 

mirom in zaupanjem kot spodbudo, da se ne ustavite in ne zaspite, kot ste to počeli v preteklosti. 

34 Ne bodite zadovoljni in zadovoljni s svojimi preteklimi deli. Zavedajte se, da je cilj še daleč in da 

bi ga dosegli, morate še vedno veliko "tavati", pridobivati nove zasluge in se truditi, da dosežete svojo 

vzpenjavo. 

35 Popolnosti duše ne moremo meriti s časom na zemlji, pa naj gre za stoletja ali stoletja. Področje 

delovanja popolnosti in razvoja duše je večnost. Ker pa je pred vami večnost, ne smete zanemariti dni ali 

minut svojega zemeljskega življenja in misliti, da če jih pustite neizkoriščene, imate še veliko možnosti, da 

jih nadomestite. 

Ne zavedate se, kaj trpi vaša duša, ko na svoji razvojni poti zamudi vsaj en korak ali ko za "trenutek" 

zaostane. Zavedati se morate, da ima vsak trenutek vašega obstoja vrednost, da ga boste živeli budno in ga 

uporabili v korist svojega telesnega in duhovnega izboljšanja. 

36 Vem, da vsi ne morete napredovati na tej poti z enakim korakom. Zato pravim tistim, ki so že znali 

hoditi z gotovim in trdnim korakom: Ne pozabite na tiste, ki pridejo za vami. Zavedajte se, da nekateri 

prihajajo utrujeni, drugi so se ustavili, tretji pa za kratek čas izgubijo vero. 

37 Dajem vam nalogo, da poskrbite za tiste, ki se spotaknejo in padejo na poti, tako da boste našli 

priložnost, da uveljavite svoje bratstvo in dokažete, česar ste se naučili iz mojih naukov. 

38 Če kdo namerava svoje znanje, vero in darove obdržati zase, ker se boji, da bodo drugi uporabljali 

in uživali to, kar je ustvaril, bo prišel k meni sam in s praznimi rokami. Svoje seme mi bo podaril, vendar 

ne svojega pridelka, ker ni nikoli sejal, temveč je bil zadovoljen, da je prejel seme in ga uporabil zase. 

39 Tisti, ki pozabi nase, da bi sočloveku podaril, kar nosi v svoji duši, in čigar največje veselje je 

pomagati bližnjemu, da se povzpne na vrh gore, kjer je duhovni cilj, bo prišel z velikimi množicami za 

seboj, blagoslovljen od svojih duhovnih bratov in sester, z dušo, polno svetlobe, ko bo izpolnil svoje 

poslanstvo. 

40 Pridite k meni, učenci, učenke in učenci. Učenci imenujem tiste, ki ste se učili mojega nauka od 

trenutka, ko sem vam razkril, da je zdaj tretji čas, ko se mora človekova duša dvigniti in doseči veliko 

višino, da bi bila v harmoniji z Očetom. 

Vam, ki se čutite za učence, po resnici povem, da to ni prva lekcija, ki ste jo prejeli od mene. Pred 

davnimi časi sem vam govoril in od takrat poznate Zakon, prav tako pa od takrat pričakujem, da ga boste 

izpolnili. 

Vam, ki sem jih imenoval odpadnike, pravim, da se ne smete čuditi, da se razkrivam med vami, saj je 

bilo napovedano, da se bom vrnil med ljudi. 

41 Poslušajte me vsi in pripravite svojo dušo, ker vam dajem dušno hrano, kruh brez kvasa, kakor sem 

vam povedal v drugi dobi. Samo od mene lahko prejmete ta kruh, ki je bistvo in ljubezen mojega Duha do 

vsakega bitja. Od danes naprej se z njo hranite, da nikomur od mojih otrok ne bo primanjkovalo te hrane. 

Ne umrite od lakote, kajti jaz, Oče, vam zdaj povem, da me še nikoli niste imeli tako blizu kot zdaj. 

42 Obljubil sem, da vas bom podpiral in vas varoval, ker ste moji otroci. Ne dvomite več, ne čutite se 

lačni ali zapuščeni od te ljubezni in čutite mojo navzočnost na vsaki stopnji, na kateri ste. 

43 Želim, da spoznate okus sadja, ki vam ga ponujam, da ne boste zavedeni. Bliža se namreč konec 

mojega pojavljanja in po tem času bodo za izbrano ljudstvo nevarnosti in pasti. Tisti, ki ne preučujejo 

pozorno nauka, ki ga prejemajo, bodo lahko padli v skušnjavo. Le učenci, ki bodo ostali budni in 

molitveni, bodo videli, da so prosti zmot, prinesli čisto seme in ga znali posredovati sočloveku. 

44 Čas svojih razodetij sem označil v treh stoletjih: Čas od prvega človeka do Jezusovega rojstva je 

obsegal prvo dobo človeštva. To je bilo dolgo obdobje, polno preizkušenj, bojev in izkušenj za vašo dušo, 

ki je bila v polnem razvoju. Jezus je zaznamoval začetek druge dobe in človek je preučeval lekcijo, ki mu 

jo je dal s svojim zgledom, in bil pretresen, ko je začutil, da se mu približuje "Beseda", Očetov 

odposlanec. 
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Njegovo bivanje na tem svetu je bilo kratko; po kratkem času se je vrnil k Očetu, od koder je prišel, 

potem ko je usposobil in pripravil izvoljene, da bi njegova beseda prišla do konca sveta. Od takrat do leta 

1866, ko so se pojavila znamenja, ki so napovedovala začetek nove dobe, se je dogajalo to, kar je 

vsebovalo drugo obdobje. 

Po tem času se je za človeštvo odprl nov cikel, tretji, in moj Duh vam je v svoji polni učinkovitosti 

naročil, da preidete iz enega obdobja v drugo in prejmete seme, svetlobo in milost, ki ustrezajo temu času, 

da boste lahko prepoznali stopnjo razvoja, ki ste jo dosegli, in da se boste korak za korakom približali 

poduhovitvi. 

45 Obdobje, v katerem vam dajem svoja navodila s posredovanjem človeškega bitja, je določeno in se 

mora kot vsak moj ukaz uresničiti. Potem vam bodo vaša vera, intuicija in zaupanje vame povedali, da 

sem vam blizu, in globoko v svoji duši boste čutili, kako usmerjam vaše korake, vedno usmerjam na vrh 

gore in pomagam svojim otrokom doseči popolnost, ki je cilj, ki čaka duše. 

46 Blagoslovljene ženske: Tudi vi pripadate mojemu apostolstvu. Med duhom tega moškega in vašim 

duhom ni nobene razlike, čeprav se fizično razlikujete in tudi naloge na obeh straneh so različne. 

47 Vzemite Jezusa za gospodarja svojega duha in mu sledite po poti, ki jo je začrtala njegova 

ljubezen. Njegovo besedo naredite za svojo in sprejmite njegov križ. 

48 Vašemu duhu govorim z istimi besedami, s katerimi govorim ljudem, saj ste duhovno enaki. Če pa 

vaše žensko srce išče zgled za posnemanje, če potrebujete popolne zglede, ki vam bodo v oporo pri 

izpopolnjevanju v življenju, se spomnite Marije, opazujte jo v njenem življenju na zemlji. 

49 Očetova volja je bila, da Marijino ponižno življenje zapišejo moji učenci, ki so jo poznali in se z 

njo pogovarjali ves čas njenega delovanja. 

50 To življenje ─ skromno za tiste, ki ga poznajo ─ je bilo sijoče od rojstva do konca na svetu. Marija 

je s ponižnostjo svojega duha, z neskončno nežnostjo, s čistostjo svojega srca, s svojo ljubeznijo do 

človeštva, ki jo je izražala bolj s tišino kot z besedami, saj je vedela, da je tisti, ki naj bi govoril ljudem, 

Kristus, napisala veliko strani ljubečih navodil. 

51 Marijin duh je bil sama materinska ljubezen, ki je izhajala iz Očeta, da bi človeštvu dala popoln 

zgled ponižnosti, poslušnosti in krotkosti. Njena hoja po svetu je bila pot svetlobe. Njeno življenje je bilo 

preprosto, veličastno in čisto. V njej so se izpolnile prerokbe, ki so napovedovale, da se bo Mesija rodil iz 

Device. 

52 Samo ona je bila sposobna nositi Božje seme v svojem telesu, samo ona je bila vredna, da ostane 

duhovna mati človeštva, potem ko je izpolnila svojo nalogo do Jezusa. 

53 Zato je Marija vaš popoln zgled, ženske. Obrnite se k njej in si jo vzemite za zgled v njeni tišini, v 

njenih delih ponižnosti, v njenem neskončnem odrekanju iz ljubezni do potrebnih, v njeni tihi bolečini, v 

njenem sočutju, ki vse odpušča, in v njeni ljubezni, ki je priprošnja, tolažba in sladka pomoč. 

54 Device, zakonci, matere, dekleta brez staršev ali vdove, osamljene ženske, vi, katerih srce je 

prebodeno z bolečino, imenujte Marijo za svojo ljubečo in skrbno mater, kličite jo v svojih mislih, 

sprejmite jo v svojem duhu in jo začutite v svojem srcu. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 226 
1 Mojster vas blagoslavlja, ljudje. Pripravljam vas, da se osvežite v moji navzočnosti in prejmete 

moč, da se uprete duhovnim, moralnim in materialnim preizkušnjam, ki so še vedno med vami. 

2 Pogosto sem vam govoril o preizkušnjah, ki bodo v tem času doletele svet. Če boste odprli oči, 

boste videli, da so že prišli. Večje bodo prišle jutri. Tisti, ki imate protistrup zanje, boste dobili priložnost, 

da si pridobite spoštovanje. Če boš upošteval moja navodila, boš lahko ukazoval naravnim silam, ki se 

bodo ustavile in ne bodo škodovale tvojim ljubljenim, ti pa te bodo ubogali kot poslušni služabniki. Tvoja 

moč se ne bo razširila le na majhno skupino ljudi, ampak bodo celotne regije in narodi zaradi molitve 

"izraelskega ljudstva" deležni olajšanja v stiski. Toda gorje vam, če ne boste ostali "budni" in molitveni, 

kajti potem bo vaše pomanjkanje izpolnitve poslanstva bremenilo vašo dušo in počutili se boste prešibki, 

da bi se lahko soočili z nesrečami. 

3 V tem času razmišljanja in izpolnjevanja poslanstva se morate pripraviti na dokončanje poslanstva, 

ki ste ga začeli v preteklosti. Popravite napake, ljubeče vrnite svoji duši njeno čistost. Vaš dvom je velik, 

ker kot Moji odposlanci niste posredovali vsega, kar sem vam zaupal v korist človeštva. 

4 Blagor tistemu, ki ima vero, jaz pa blagoslavljam tudi tistega, ki pride k meni in me prosi za ta 

dragoceni dar. "Vera te bo rešila," sem vam vedno govoril. V hudih krizah, v velikih preizkušnjah bo rešen 

vsak, ki moli in zaupa. Zakaj včasih padeš v brezno obupa in brezizhodnosti, čeprav veš, da te ljubim in da 

uživaš moje popolno varstvo? Če nimate energične vere, jo poiščite v sebi, in ko jo boste našli, jo nosite s 

seboj kot svetilko, ki vam osvetljuje pot. Takrat boste močni, potrpežljivi in v skladu s svojo usodo. 

5 Naučil sem te moliti in v tej molitvi sva bila v občestvu misli. Klicali ste me v svojem trpljenju in 

v urah miru. Tudi ko ste grešili, ste iskali mojo navzočnost, da bi z menoj jokali nad svojimi prestopki in 

tako pomirili svojo dušo. Moja ljubezen in potrpežljivost sta brezmejni in se vam nenehno razodevata. 

6 Bliža se datum mojega odhoda. Moja beseda se bo takrat končala, jaz pa bom ostal v duhu v srcih 

svojih učencev. Do takrat ste se morali naučiti iskati Me v notranjem templju svojega bitja. Slava tega bo v 

veri, ljubezni in vzvišenosti vaše duše. Nihče ne bo mogel uničiti tega svetišča, če ste ga zgradili z 

neomajno vero. Vztrajajte v mojem nauku, da boste vedno prepoznali nalogo, ki sem jo zaupal vaši duši. 

7 Z občutljivostjo svoje duše me iščite v neskončnosti, vendar ne zahtevajte, da me vidite. Vaše oči 

ne morejo videti mojega Duha. Janez, moj učenec druge dobe, v svojem velikem videnju ni videl mojega 

Duha v vsej njegovi slavi. Njegovim duhovnim očem sem pokazal le alegorije, ki so vsebovale veliko 

skrivnost, ki je v vsej svoji vzvišenosti ni mogel razložiti. Zahvalil se mi je za to, kar sem mu podaril, in za 

prihodnje rodove zapisal, kar je videl in slišal na tem velikem obrazu. 

8 Preroki tega časa: s spoštovanjem vstopite v Neskončno in zaradi vaše priprave vam bom dal 

čudovita videnja, ki bodo spodbudila ljudi in jim naznanila dogodke, ki se bodo zgodili. Celo otroci bodo 

pričevali o tem, kar so videli; dal jim bom velika videnja. Luč moje modrosti vas bo obsijala. 

9 Beseda, ki jo Mojster posreduje v tem času, ima to prednost, da razkriva ljudem neznane nauke 

prek pripravljenega človeka, ki svojo nalogo glasnika opravlja z resničnim razumevanjem. Ta milost vas 

prek mojih manifestacij hkrati uči razumeti razvoj, ki ga je duša dosegla v tretji dobi. 

10 Moja svetloba vam je omogočila, da ste jasno videli to resnico, ki prežema celotno vaše bitje. To je 

kristalno čista voda, s katero utrujena duša pogasi žejo. Za srce je to spodbuda v boju proti bedi in 

skušnjavam, ki se jim moraš upirati dan za dnem. To spoznanje je moč, ki vas spodbuja, je milost, ki 

obnavlja moje učence. 

11 Da bi spoznali nekaj več o duši in življenju, ki vas obdaja, ste se morali razvijati v različnih 

zemeljskih življenjih. Vstopili ste v dobo svetlobe, ki vam omogoča, da spoznate nauke Mojega nauka v 

njihovem pravem pomenu in ne več tako, kot ste si jih predstavljali. To vam omogoča prepoznati pot, ki 

vodi v večno življenje. Koliko razodetij bo človek spoznal s pomočjo te luči in koliko preteklih napak bo 

moral obžalovati, ko jih bo odkril! Zdaj je namreč ura prebujenja, doba svobode duha in misli. 

12 Vsi odvečni običaji, ki jih je človek vlačil s seboj kot verige, bodo odpadli, ko se bo z novo 

pripravo osvobodil materializma. 

13 Svoj glas boste morali povzdigniti, da ga bo svet slišal. Biti morate glasniki te dobre novice kot 

resnične priče, ki znajo razložiti, kaj so njihova ušesa slišala in um sprejel, ter to potrditi z dejanji ljubezni 

in usmiljenja. 
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14 Če vaša dejanja do zdaj niso bila popolna, je to zato, ker se niste želeli preoblikovati z mojim 

učenjem. Manjka vam volje, odrekanja in truda. Toda tvoja duša se želi vzpenjati v želji, da bi se mi 

približala in izpolnila svojo nalogo. 

15 Če znanstveniki razglašajo veličino svoje učenosti, je to zato, ker so o njej prepričani. Da bi lahko 

govorili o mojem delu, se morate tudi vi potopiti vanj, dokler se ne prepričate o njegovi resničnosti. 

16 Razumite: Ne morete govoriti ali potrjevati tistega, česar ne poznate, ker se bojite, da bi padli v laž 

ali zmoto. Če pa ste pripravljeni in imate v sebi znanje in globoko vero, boste imeli luč resnice. 

17 Ne pozabite, da moje poučevanje ni omejeno na vaše ideje in vaše razumevanje. Moja božanska 

modrost nima meja. Nihče ne more trditi, da je poznal ali razumel katero od mojih razodetij, še preden 

sem mu jih razkril. 

18 Medtem ko znanstveniki skušajo vse pojasniti s svojim materialnim znanjem, ponižnim razkrivam 

Duhovno življenje, dejansko življenje, v katerem je vzrok, razlog in razlaga vsega, kar obstaja. 

19 Iz znanja, ki ga boste posredovali, bo nastala predstava, ki si jo bodo ljudje ustvarili o mojem delu. 

Mnogi bodo zaradi nerazumevanja presojali Moj nauk glede na vašo neopaznost, tako kot so v "drugi 

dobi" Jezusa, Kristusa, presojali glede na njegov skromen videz in preprosta oblačila in ker je bilo tudi 

tistih dvanajst, ki so mu sledili, preprosto oblečenih. Resnično pa vam povem, da niso bili pokriti s krpami 

in da so se odrekli zemeljski nečimrnosti le zato, ker so po mojem pouku razumeli, v čem so resnične 

vrednote duše. 

20 Pravim vam, učenci: Ko bodo ljudje začeli preučevati moje delo in vas bodo iskali ter vas 

spraševali, ne padajte v skušnjavo, češ da ste boljši zaradi znanja, ki ste ga prejeli od mene. Bolj ko ste 

ponižni, bolj plemeniti in zaupanja vredni se jim boste zdeli. 

21 Tako bo svetloba, ki razblinja fanatizem in osvobaja dušo, postopoma prehajala od človeka do 

človeka. Tisti, ki so se imenovali kristjani, pa to niso bili, bodo v tej luči spoznali in razlagali resnične 

Kristusove nauke. To jim bo dalo spodbudno predstavo o duhovnem življenju, o katerem je Jezus govoril 

v svojih naukih. 

22 Učenci, poslušajte me, kajti tisti, ki vas je učil ponižnosti in vas v svoji ljubezni imenoval brate, je 

isti, ki vam govori danes v tem času. 

23 Moja skrivna zakladnica se odpre pred učenci, da bi jih spremenila v mojstre. Poslušajte me in 

proučujte mojo besedo, da vas bom lahko poslal v pokrajine in narode, da boste širili moje nauke. 

24 V tem času vam govorim s svojega prestola in moj glas se v vašem svetu sliši po osebi, ki sem jo 

obdaril. 

25 Tako kot je bil v prvi dobi napovedan prihod Mesije, sem tudi jaz napovedal svoj povratek k vam. 

In zdaj sem tukaj! 

26 Leta 1866 se je Duh Elija, preroka in pionirja, razodel, da bi pripravil Gospodove poti, prižgal luč 

v srcih "prvih", jim naznanil moj skorajšnji prihod in pripravil glasnike, moške in ženske brez izobrazbe, 

po katerih se bo razodel moj Sveti Duh. 

27 Po teh glasnikih sem se razkril, da bi mojo besedo slišali tudi imenovani Božji služabniki na 

zemlji, da bi se vsi tisti, ki kakor koli kršijo moje zakone, vzdržali nadaljnjega oskrunjenja in da bi ljudi 

učili prave poti, ki vodi k meni. 

28 Spet bodo vstali pismouki in farizeji, da bi me sodili in preizkušali ─ zdaj v vas. Jaz pa vam 

pravim: Bodite ponižni s tisto ponižnostjo, ki vas je učim, da vas bodo spoznali za moje učence. 

29 Izraelsko ljudstvo še ni združeno. Medtem ko so nekateri "v duhu", imajo drugi še vedno 

zemeljsko telo. Medtem ko so nekateri rešeni, so drugi na robu brezna. Med njimi so tisti, ki mislijo, da 

ljubijo Očeta, v resnici pa častijo zlato tele. Toda bliža se čas, ko bo to ljudstvo združeno in pripravljeno. 

30 Vi, ki me slišite in ste del tega ljudstva, ste med tistimi, ki ste sledili zvoku mojega klica, ki je kot 

zvonjenje melodičnega zvona. Nagrado za svojo poslušnost in dobro voljo boste prejeli, ko boste slišali 

"božansko besedo" ─ isto, ki je govorila v Jezusu, rabiju iz Galileje. 

31 Učim vas, da ne cenzurirate prepričanj in bogoslužnih dejanj svojih soljudi v njihovih različnih 

verskih skupnostih. Moj nauk, ki je vseobsegajoč, vas uči spoštovanja vsake vere. Veste, da sem v vseh, 

tako v tistem, ki je čist, kot v tistem, ki ga je okužil greh. 

32 Vse ljubim in nikogar ne kaznujem. Moja pravičnost je tista, ki popravlja in izpopolnjuje duše. 



U 226 

94 

33 Božanski Duh je poln ljubezni, v njem ni jeze. Verjemite: Če bi se Oče zaradi vaših žalitev in 

prestopkov za trenutek razjezil, bi bil ta trenutek dovolj, da bi vas ugasnil. 

34 Zato sem prišel "na belem oblaku", da bi slišali mojo besedo, odstranil vašo hudobijo, odprl vaše 

duhovne oči za resnico in se predstavil v puščavi vašega življenja kot palma, v katere senci ste počivali. 

35 Nisem vam dal materialnega bogastva, kajti če bi prejeli vse, bi mi obrnili hrbet. Kaj bi storili, če 

bi postali bogati? Resnično, povem vam: To, kar vam zdaj dajem, je več kot dragulj ─ je zaklad. 

36 Kam gredo duše po fizični smrti? Vaše srce ne ve, ne pozna teh svetov. Vendar se morate povzpeti 

po ozki poti svojega duhovnega razvoja, da vaša duša ne bi prišla v dolino teme. 

37 Vstani in živi novo življenje, življenje v miru. Želim, da zdaj "opazujete" in molite, kajti človeštvu 

grozi uničenje. 

38 Nekateri ne verjamejo v mojo navzočnost, ker nasprotujejo revščini in skromnosti teh zbirališč ter 

neopaznosti glasnikov, po katerih se razodevam. Toda če bi takšni dvomljivci preučevali Kristusovo 

življenje, bi spoznali, da nikoli ni iskal razkazovanja, časti ali bogastva. 

39 Ti kraji so lahko tako revni in nizki kot hlev in slama, na katerih sem se takrat rodil. 

40 Učenci, sedeli ste za mojo nebeško mizo in pri njej ste jedli in pili kruh in vino moje ljubezni. 

41 S svojega prestola pošiljam svoj žarek, da bi vas razveselil s koncerti svoje besede. 

42 Pričakoval sem vaš prihod kot v preteklih časih. 

43 Sedite za mojo mizo in me obdajte. Če ste lačni in žejni, je tu hrana: Pomagajte si in jejte. Ko ste 

žalostni ali bolni, je tu moja navzočnost, ki vam daje zdravje in tolažbo. 

44 Vedno gojite upanje, da boste večno prebivali z menoj. Kakor sem izpolnil svoje obljube glede 

sveta, bom izpolnil tudi svoje obljube glede duhovnega življenja. 

45 Na zemlji delajte zasluge in nikoli ne boste skrenili s poti, ki vodi k meni. 

46 V tem času greste skozi novo puščavo, v kateri niste umrli od lakote, ker se je v njej zgodil čudež 

moje besede, ki je nahranil vašo dušo, tako kot ste se v puščavi hranili z mano in pozneje jedli kruh in ribe 

Jezusovega čudeža ─ prav tako v puščavi. 

47 Danes ne gre za vročo peščeno puščavo, ki jo prečkate, niti za kruh zemlje, ki vam ga ponujam. 

Zdaj se vzpenjate na vrh gore in kruh večnega življenja vas hrani. Vaša duša popolnoma razume preneseni 

pomen, v katerem vam govorim, saj vam vaš duhovni razvoj omogoča, da prodrete v bistvo mojega nauka. 

48 Zdaj se korak za korakom vzpenjate na goro pod težo svojega križa. Ko postanete utrujeni, me 

pokličite, in takoj vam bo Mojster kot vaš sopotnik na križu pomagal nositi vaše breme, da boste lahko 

nadaljevali svojo pot pokore do konca. Vsi imate poslanstvo in dolžnosti, zato sem z vsemi ─ z otroki, 

mladimi in odraslimi. Toda če sem ti določil usodo in ti zaupal križ, je to zato, ker vem, da lahko storiš 

pravičnost svojemu Očetu. 

49 Nihče ne bo mogel določiti svoje stopnje duhovnega razvoja niti stopnje obstoja, na kateri se 

nahaja njegov sočlovek. To lahko presodim samo jaz. 

50 Prišel sem, da razbijem verige, ki vas vežejo na svet, in vam dam duhovno svobodo, da se dvignete 

v želji po Svetlobi, ki je Resnica. 

51 Nihče ne želi biti zadnji, vsi želite biti prvi. Zato si pridobite zasluge, delajte. Z ljubeznijo zalivajte 

polja, naredite jih rodovitna in na njih sejte Gospodovo seme. Tedaj bodo rodovi, ki pridejo za vami, po 

vašem znamenju spoznali, da vas je učil Oče. 

52 Z mečem svetlobe, ki sem vam ga dal, branite svoja polja, da vam skušnjava ne uniči semen. 

53 Kot nagrado za vaše duhovno delo sem vam ponudil nebeško kraljestvo. V njej boste s svojim 

Stvarnikom, ki v tej dobi prihaja k vam kot Oče in Gospodar, da bi vas potolažil in razsvetlil. Tu je moj 

nauk, v katerem se vam razodevajo moja ljubezen, moja iskrenost, moja pravičnost in tudi moj nasvet, s 

katerim vas želim voditi k modrosti. 

54 Vedno sem se človeku razodeval na preprost način, da me je lahko razumel, vedno sem to počel v 

okviru vašega razuma in vašega srca. Sestopil sem k vam, da bi vam dal zgled ponižnosti, ko sem se 

spustil v vaše bedno življenje, da bi vas dvignil v boljše življenje. 

55 Vprašal sem vas, na kakšen način želite, da vam govorim, in odgovorili ste mi, da me boste 

prepoznali v kakršni koli obliki. Ne postavljajte me na preizkušnjo. Poskusiti se morate poduhoviti, da 
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boste lahko bolje razlagali moje manifestacije in tako v celoti pričevali o mojem nauku z dejanji resnične 

ljubezni. 

56 Vedno sem vam prinašal svetlobo in vam kazal pot navzgor. Danes vas pripravljam, da boste s 

svojo molitvijo padli v še večje navdušenje in od blizu zagledali duhovno življenje ter svojega Očeta v 

vsej njegovi slavi nad njegovimi stvaritvami. 

57 Moj Duh trenutno kliče vsako dušo, um in srce, naj se hranijo z menoj, ker ste lačni. Niste se znali 

hraniti z mojimi besedami, niste uporabljali naukov, ki sem vam jih dal v preteklih časih. Knjiga življenja, 

v kateri so zakon in zapovedi, je shranjena, sedanji svet pa jo je pozabil. 

58 Prišel sem v duhu in moja navzočnost vas je prebudila. Moja luč te je dosegla in tvoja vest te je 

opomnila na vsa tvoja dela. 

59 Vabim vas, da vstopite v novo življenje in dosežete večji vzpon duše. Dovolil sem vaš duhovni 

razvoj skozi stoletja, tako da danes razumete moja razodetja in po tem, ko ste me slišali, z dušo 

prevzamete vsako odgovornost, ki vam je namenjena, ter z ljubeznijo sprejmete svoje poslanstvo. 

60 Kako boste v dobi tako velike materializacije in zmede uma človeštvo spodbudili k doseganju 

duhovnosti? Zavedajte se, da je vaše delo težko, da morate biti močni in potrpežljivi v boju za njegovo 

uresničitev. Zelo si morate prizadevati, da popravite napačno razlago mojega zakona in tudi nepopolni 

način, na katerega mi izkazujete svoje čaščenje. Vendar se morate zavedati, da idej in oblik bogoslužja ne 

morete spremeniti v trenutku, ampak se morate za to oborožiti s potrpežljivostjo in dobro voljo ter s 

svojimi deli dajati zgled ljubezni. 

61 Prvič so bile vaše ponudbe materialne. Vaše žrtve so bila nedolžna bitja: Jagnjeta ali ptice, tudi 

semena in pridelke, s katerimi ste mislili, da me razveseljujete. Bili ste še zelo nezreli in niste znali videti 

dlje od svojega sveta. Podelil sem vam eno obdobje za drugim in vedno čakal na vaše prebujenje. 

62 V drugi dobi ste po Jezusu prejeli mojo Besedo in On vas je naučil najbolj popolne ljubezni, ki jo 

otrok lahko izkazuje svojemu Očetu. Odprl je nov svet človeški duši in vam zapustil zaklad modrosti, ki 

ga še vedno niste razumeli. 

Danes, v tretji dobi, vam odpiram Knjigo življenja in v njej vam kažem nove lekcije, ki vam govorijo o 

bližini mojega Duha, o dobi miru, ki čaka človeka po njegovem očiščenju in duhovnem dvigu. 

63 Vse te lekcije živijo v globinah vaše duše. Danes vas učim, da boste jutri voditelji in učitelji novih 

generacij in da boste skrbeli za njihove duše, da se v njih ne bodo ukoreninila nekoristna izročila ali lažno 

znanje. V svoji duši nosite zakon in mojo besedo. Učite se z njim in človeštvo, ki se začenja prebujati, 

popeljite na varno pot. 

64 Nisem poslal Mojzesa ali prerokov, da bi vam prinesli to sporočilo. Sam sem prišel, da vas 

pripravim na odločilen korak na duhovni poti. 

65 Pazite in molite, bodite preudarni in ravnajte po mojih navodilih, da boste spoznali veličino tega 

razodetja tretjega veka. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 227 
1 O ljubljeno ljudstvo: Spet slišim vašo molitev, v kateri me prosite, naj vas potolažim, ker greste 

skozi težke preizkušnje, zaradi katerih prelivate solze. 

2 Vidim prezgodaj upognjena telesa, prezgodaj sive templje, postarane obraze otrok in 

mladostnikov. Ne vidim veselja v srcih in miru v dušah ljudi. 

3 Tudi vi, ki ste izbrano ljudstvo, ne uživate popolne sreče, saj bolj kot drugi veste, da živite v svetu 

bojev, pokore in preizkušenj, da mir vlada v drugih, višjih svetovih od tega in da je za vzpon treba 

pridobiti zasluge. 

4 Temu človeštvu sem sredi njegovega boja dal malo počitka, da bi si nabralo novih moči in se za 

trenutek spočilo na svoji poti. 

5 Človek zaman išče blaginjo, mir, oblast in zemeljsko slavo. Ves čas je doživljal le spotikanje, 

razočaranje in bolečino. 

6 Ah, če bi le ponižno sprejel svojo usodo in razumel svojo naravo duhovne duše, obdarjene z močjo 

in močjo. Njegov življenjski boj bi bil drugačen in njegova zmaga resnična, njegovo prizadevanje bi bilo 

velikodušno in njegove zmage resnične. 

7 Vendar zaradi tega, kar vam govorim, ne verjemite, da je človeštvo, katerega del ste, v breznu. 

Korak za korakom jih vodim k svetlobi, k odrešitvi, saj je vsem namenjeno prebivati na moji desnici in jaz 

sem njihov vodnik. 

8 To človeštvo je dežela, ki hrepeni po znanju in duhovnosti. Resnično, povem vam: greh ne bo 

zmagal, ampak bo vladalo dobro in na zemlji bo vladal mir. 

9 Človekova duša se je očistila v bolečini, v preizkušnjah in je zdaj pripravljena, da me sliši, vidi in 

razume. 

10 Mnogim od vas se zdi, da je mojemu nauku nemogoče slediti, in to zato, ker ste se materializirali 

in padli v zmoto. Tisti med vami, ki ste ponižni, ki ste dovolili, da jih bolečina izčrpa, ki ste pred menoj 

sklonili vrat in ki nimate ničesar razen želje, da bi se dvignili k meni, ste ugotovili, da je spoštovanje moje 

besede mogoče, in ste z veseljem opazili prve sadove svoje setve. 

11 Prihajate iz različnih okolij. Vendar med vami ne delam razlik glede na razred, naziv ali raso. Vsi 

ste združeni kot učenci in tvorite eno skupnost. Med vami odkrivam velike duše, skrite pod revnim in 

neopaznim pokrovom, in če jih ne prepoznamo, je to zato, ker so ponižne in nimajo šolanja. Toda oni me 

ljubijo, pričujejo in me razumejo. Svoje novo apostolstvo bom oblikoval iz vseh tistih, ki so v tem času 

verjeli v mojo besedo, in temu človeštvu bom dokazal, da je moj nauk za vse čase, da so moja navodila 

večna. 

12 V "drugi dobi" me vsi niso priznavali. Ko sem se pojavil v naročju judovskega ljudstva, ki me je 

že pričakovalo, ker so videli, da so se napovedi prerokov uresničile, je moja navzočnost povzročila zmedo 

pri mnogih, ki niso razumeli, kako pravilno razlagati preroke, in so pričakovali, da bodo videli svojega 

Mesijo kot mogočnega kneza, ki bo zavrgel svoje sovražnike, ponižal kralje in zatiralce ter tistim, ki ga 

pričakujejo, podelil posest in zemeljske dobrine. 

13 Ko so ti ljudje videli Jezusa ─ ubogega, brez obleke za noge in s preprostim oblačilom, rojenega v 

hlevu in kasneje zaposlenega kot preprost obrtnik, niso mogli verjeti, da je On tisti, ki ga je poslal Oče, 

Obljubljeni. Mojster je moral narediti vidne čudeže in dela, da bi mu verjeli in razumeli njegovo božansko 

sporočilo. 

14 Resnično, povem vam: nisem prišel dol samo zato, da bi slepim dal vid, da bi očistil gobavce in da 

bi umrlim vrnil življenje. Moje delo je bilo delo Boga, polnega modrosti in večnosti, ki je prišel v želji po 

speči človeški duši, da bi jo dvignil k resničnemu duhovnemu življenju. 

15 Ti čudeži so bili le dokaz, da tega, kar sem storil jaz, drugi niso zmogli, in na ta način sem prebudil 

in poklical duše, ki so globoko zaspale. 

16 Kdo me je v tistih dneh prepoznal? Grešniki, ki sem jim odpustil; tisti, ki so hrepeneli po 

pravičnosti, po resnici, duhovnosti in večnosti. 

17 Kdo me ni prepoznal? Močni, teologi, farizeji in mnogi, ki niso verjeli, so bili zaradi moje besede 

zmedeni. 
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18 Mnogi so rekli: "To, kar ta človek pridiga, se ne more uresničiti." Toda veste, da je dvanajst mož 

neposredno hodilo za menoj in se učilo od mene, jaz pa sem jim rekel: Ohranite moje nauke, delujte in 

učite. Kmalu bom odšel, a ne bom daleč, imeli me boste v svojih srcih in še naprej bom pričeval o sebi. 

Kar sem jaz storil tebi, stori tudi ti svojemu sočloveku. 

19 Ljudje, ki so jih pripravili preroki, me niso mogli razumeti. Toda moje seme je bilo zdaj posejano 

in poneseno med narode in pokrajine po teh dvanajstih učencih. Medtem ko jih je izbrano ljudstvo 

zavračalo, preganjalo in obsojalo na svojih sodiščih, so ljudje poganskih narodov sprejeli moje seme in to 

je obrodilo sad. 

20 Poganski Rim je sprejel moje učence in z njimi seme mojega nauka. Ta narod, ki ga je bolečina 

naredila plodnega in utrujenega od užitkov, je z veseljem sprejel moj nauk in postal duhovno močan. Iz 

nje so nastali novi apostoli, ki so moj nauk ponesli drugim ljudstvom. 

21 Ljudje, ki mi niso mogli slediti, ki so mislili, da je nemogoče slediti mojemu nauku, kje so zdaj? 

Povem vam, da so, razdeljeni na več delov, spet na zemlji: nekateri so postali močni z zemeljsko močjo in 

premikajo usode tega sveta; drugi so z menoj kot priče moje nove manifestacije; ostali pa me ponovno 

inkarnirani čakajo. 

22 Predstavljate ljudstvo, ki mi je sledilo, sestavljeno iz bolnikov, grešnikov, tistih, ki so lačni 

pravice. 

23 Danes nisem prišel le ponoviti svojega nauka iz drugega obdobja, ampak vam želim dati še eno 

lekcijo, da bi naredili korak naprej. Seme, ki sem ga posejal v vas, negujem, da bi pozneje poželi sadove. 

24 Napolnite se z duhovnostjo in še naprej prejemajte moje koristi, da boste lahko človeštvu prinesli 

sadove mojih naukov. Začutite mojo prisotnost. Prihajam k vam kot žarek svetlobe, ki postane kruh, 

tolažba in božanje, ko vstopi v vaše srce. 

25 Ne prihajam kot sodnik, da bi razkril vaše prestopke pred očmi vaših bratov in sester. Moja beseda 

ljubezni je tu, da popravi in umiri srca. 

26 Na svetu ni nikogar, ki bi učil Moj nauk z resnicoljubnostjo, s katero sem ga razkril. Vendar pa so 

tudi taki, ki so jo prikrili. Zato sem prišel na ta svet v tej obliki manifestacije, da bi človeštvo spet 

zagledalo sijočo zvezdo in da bi brodolomci odkrili rešilni čoln. 

27 Izobčencem sem dal dediščino, bolne sem ozdravil in jih pozneje naredil za zdravilce, da bi svetu 

pokazali mojo moč. Zaradi takšnih dejanj se bo moral celo znanstvenik prebuditi in se zavedati časa, v 

katerem živi. 

28 Učim vas obvladovati svoje telo in ga narediti za poslušnega sodelavca pri vašem duhovnem 

poslanstvu. Učim pa tudi vašo dušo, da se znebi svoje telesne lupine, ko spozna, da je utrujena, da bi 

razprla svoja krila in osvobojena verig delovala polna ljubezni v "duhovni dolini" ter ob vrnitvi prinesla 

srcu sporočilo upanja in spodbude. 

29 Zato vam pravim, da boste luč sveta, ker ste apostoli spiritualizma. Toda izkoristite moje bivanje 

med vami, saj se bliža 1950. leto. V tej obliki vam ne bom več govoril in še vedno vas ne vidim 

pripravljene. 

30 Moj zakon in moja beseda te tretje dobe s svojimi razodetji, prerokbami in darovi milosti tvorita 

skrinjo nove zaveze, v kateri se bodo duše ljudi združile in povezale. Pred tem pa jo bo treba zavrniti in se 

proti njej boriti. 

31 Vi boste tisti, ki boste branili novi tabernakelj, novi vojaki moje zadeve, ki ne boste poraženi v 

boju, ker sta vas moja navzočnost in moja beseda naredili močne. 

32 V dneh preizkušenj se ne smete skrivati, saj ne bi bilo pravično, če bi ─ čeprav sem vam prišel dati 

modrost in oblast ─ skrivali svoje darove pred tistimi, ki nimajo vašega usmiljenja. 

33 Oglejte si, kako je Mojster ponovno obkrožen s svojimi učenci. Razkrivam se v modrosti in vaše 

duše bodo trepetale, ker so preživele preizkušnje, ki sem jim jih naložil, in čutijo željo, da bi se nasitile s 

svetlobo in se okrepile. To je žarek Moje svetlobe, ki doseže možgane tistega, po katerem se razodevam ─ 

je navdih, po katerem vam pošiljam Svoje sporočilo. Na ta način vam razkrivam duhovno življenje in vam 

ponovno osvetljujem pot, ki jo je Jezus začrtal v svojem nauku. 

34 Kolikor boste postopoma poslušali mojo besedo, bo vaše bitje postalo lahkotnejše in žeja po 

pravičnosti manjša. Tedaj vam bo vest osvetlila pot in boste dovolj pripravljeni, da mi ponudite dejanja, ki 

so v skladu z mojim zakonom. 
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35 Ko se mi približujete, si prizadevate ne le za rešitev duše, ampak tudi telesa, in ko Oče vidi vaše 

prizadevanje, po svoji volji podeli koristi enemu ali drugemu. 

36 Duša je del vašega bitja, katerega življenje nima meja. Obstajala je pred vašim zemeljskim 

telesom. Govorim tvoji duši, ker pripada drugemu svetu. Kljub temu se pogovarjam tudi s telesom in ga 

božam. Kajti če je v njegovem srcu mir in tišina, me bo lahko bolje sprejel. 

37 Če se preveč ukvarjate s telesnimi potrebami, odvračate pozornost svoje duše in jo odvračate od 

njenih nalog. 

38 Še vedno obstajajo tisti, ki se ob mojem poslušanju sprašujejo: "Ali je res, da se Učitelj razodeva 

po človeku? Da se Bog, čeprav je vsemogočen in Stvarnik, sporoča prek možganov, ki niso vredni, da bi 

njegovo slavo prenesli na skromno zbirališče?" Pravim vam: Ne ozirajte se na bogato opremo ali revščino 

teh zbirališč, da bi si ustvarili predstavo o svojem Bogu. Ali je potrebno, da si vedno želite lažnega sijaja 

obredov, da bi verjeli v mojo navzočnost? Ne pozabite na zgled ponižnosti in materialne revščine, ki vam 

ga je Jezus pokazal od kraja, kjer se je Mesija rodil, do kraja, kjer je umrl. V ponižnosti je veličina vašega 

Učitelja. Božje kraljestvo temelji na resnično večnem in ne na sijaju moči. Razumite mojo resnično 

veličino, ponižnost in usmiljenje, da se ne boste več čudili, da se vam razodevam s sposobnostjo 

razumevanja, ki se vam zdi nevredna ─ na kraju zbiranja, ki nima materialnega pomena. Ne sodite o 

pomembnosti tega dela po majhnem številu tistih, ki me danes obkrožajo, kajti to, kar sem vam razodel, bo 

veljalo v svojem času in bo osupnilo svet. 

39 Resnično, povem vam: vaše življenje in vaša dejanja bodo priča, da ste moji učenci. 

40 Ljubite me v vsem, kar sem ustvaril, in zavračajte misel, da bi bil Bog kakor koli omejen. 

Človeštvo si je na različne načine ustvarilo mojo podobo, da bi začutilo, da sem z njim. Zakaj me ne iščete 

v mojih delih? Dovolil sem vam, da razmišljate o vseh čudežih, ki vas obdajajo, da bi v njih prepoznali 

mojo ustvarjalno moč ─ od komaj zaznavnih bitij do veličastne kraljevske zvezde. Vendar vam ne pravim, 

da sem jaz narava in da je ona Bog. Prav tako vam ne govorim, da je sonce Moj božanski duh, saj so vsi 

komaj atomi v Stvarnikovem delu. 

41 Če bi se omejili na ta prepričanja, bi posnemali svoje prednike ─ tiste, ki so me častili na soncu. 

Toda svojih prednikov ne smete slabo obsojati, saj je takratni človek v tej naravni sili le stežka prepoznal 

Božjo ustvarjalno moč. V njej je našel toploto, svetlobo in življenje. Ne pozabite, da niso bili daleč od 

resnice. 

42 Ko se razodevam prek človeškega prenosa, vam ne govorim, da je ta oseba vaš Bog. Vendar se 

moram omejiti le, da me boste lahko sprejeli in slišali bistvo moje besede, ki je enako za vse nosilce glasu, 

četudi se spreminja oblika izražanja. En sam razum ni dovolj, da bi vsem razkril, kar vam moram razkriti. 

43 Na ta preprost način sem vam dal svoj nauk, da boste našli pot, ki bo vašo dušo pripeljala do miru 

in popolnosti, po katerih hrepeni. Zato vam svetujem, da opustite nečimrnosti in slaba nagnjenja. Učim vas 

ljubiti in delati dobro svojim soljudem z resničnim bratstvom in zavedanjem svojih dolžnosti do njih. 

44 Naučil sem vas, da vaše telo razpade in da preživi le vaša duša. Po tem življenju se bo povzpela 

tja, kamor jo bodo vodile njene zasluge. Od tam se bo še naprej trudila, da bi se vedno bolj dvigala in se 

približala popolnosti, kar pomeni, da se bo približala Bogu. 

45 Da bi to dosegli, vas zdaj učim, kako moliti in kako me iskati. In želim, da bi svoje soljudi 

poučevali z resnično ljubeznijo do bližnjega, kakor vas poučujem jaz. 

46 Tako kot nisem obsojal vaših pomanjkljivosti, ne želim, da bi obsojali pomanjkljivosti svojih 

soljudi. 

47 Pokažite jim samo to, kar sem vas naučil. Kdor je pripravljen, vas bo razumel. 

48 Sejte, tudi če ne boste poželi pridelka. 

49 Spoznajte mojo besedo, otroci moji. Kajti v teh zadnjih treh letih, ko me boste še poslušali, boste iz 

učencev postali učenci. 

50 Prišli ste na popolno pot, ki vas vodi k Odrešeniku. Tako kot v preteklih časih Izrael ponovno stopi 

pred človeštvo. Imate znanje o duhovnem življenju in ste odgovorni za zakon. 

51 Počitka in vztrajnosti ni več: Vstali ste, da bi izpolnili svoje poslanstvo, in zaprli svoje srce pred 

skušnjavami sveta. 

52 Ste v novi reinkarnaciji, to je v novi telesni lupini, da bi vaša duša lahko dokončala svojo usodo na 

zemlji in prišla k meni očiščena, da bi prejela, kar sem ji pripravil v onstranstvu. 
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53 Vi ste novi učenci in ste podobni tistim dvanajstim učencem druge dobe, ki so včasih odšli od 

Učitelja, da bi dokazali darove in nauke, ki so jih prejeli, nato pa so se vrnili žalostni, ker zaradi 

pomanjkanja vere ali ljubezni niso storili čudežev. 

54 Takrat sem jih učil priliko o gorčičnem zrnu in jim povedal, da lahko vera premika gore. Videli so 

me, kako dvigam mrtve, osvobajam obsedene od zmedenih duhov, zdravim neozdravljive in rešujem 

grešnike. Ko pa je Mojster umrl, so se prebudili v pravi veri v svoje darove, da bi v popolnosti nadaljevali 

nauk, ki so se ga naučili, in ga z ljubeznijo poučevali svoje bližnje. 

55 Tudi vi zdaj čakate na moj odhod, da se boste lahko odpravili na pot in delili veselo novico. 

56 Raziskujte mojo besedo, učite se od mene, da boste kmalu postali dobri apostoli, ki s svojimi deli 

ljubezni pričujejo o Svetem Duhu. 

57 Sem na vrhu gore. Od tam vam govorim in vtisnem svoje besede v vaša srca ─ v pričakovanju, da 

boste znali pravilno uporabiti svojo svobodno voljo, da boste zavrnili nečimrnosti sveta in zavestno 

izpolnjevali mojo voljo, ki je popolna. 

58 Ne poskušajte razumeti moje besede le z razumom, ki sliši glas vašega duha, v katerem se razkriva 

modrost skrivne zakladnice. 

59 Poklical sem grešnike, da bi iz njih naredil ljudi kreposti. Moja naloga kot Mojstra je, da 

neprestano poučujem, dokler duše niso izpopolnjene. Mnogi vaši soljudje se pripravljajo, da vam bodo 

sledili, da vas bodo imeli za zgled, ker vedo, da ste moji učenci. Ste že pripravljeni, da me sprejmete? Ste 

se že učili od mene? Povem vam, da boste le z izpolnjevanjem svojih duhovnih in zemeljskih dolžnosti 

imeli pravico, da se imenujete moji učenci. 

60 Če si prizadevate za prenovo človeštva, boste sčasoma zagledali svit "novega dne" in začutili moj 

mir. 

61 Moja beseda vas uči, vendar vas ne sili. Dal sem vam svobodno voljo, da se boste počutili 

gospodarje svojih dejanj in prepričano izpolnjevali zakon, da bodo vaše zasluge pristne. 

62 Zemlja je spet obarvana krvavo rdeče, vojna je zatemnila duše ljudi. Vzdušje je polno žalosti, 

trpljenja in strahu. Toda sredi tega kaosa sem se pojavil in se nekaterim naredil vidnega, drugim pa 

slišnega. Moja čaša je polna bolečine, ki jo doživlja svet. To mi zdaj ponujate in jaz to sprejemam. 

63 Moje učenje prinaša svetlobo v vsako dušo. V vaše srce polagam mir, harmonijo. Ne poslušajte 

mojega glasu, ki je glas Očeta, ki vas ljubi. 

64 Držite mojo besedo, kajti leto 1950 se že približuje in moja volja je, da se v tem času natisnejo 

moji nauki, ki bodo hrana za vašo dušo. Potem se boste pripravili, da boste te spise dali ljudem v branje, in 

spomnili se boste trenutkov sreče, ki ste jih doživeli, ko ste poslušali Učitelja. 

65 Borci tretjega veka, vi, ki širite mojo besedo: Bodite neutrudni. Hitite se pripraviti, da se približate 

času, ko vas bom zapustil brez svoje Besede. Postopoma ste se nasičili z močjo, ki jo vsebuje moj nauk. 

66 Niso vsi, ki so me slišali v drugi dobi, verjeli vame. Treba se je bilo vrniti v svet, da bi vam 

posredovali nove dokaze. Tudi v sedanjem času mi niso verjeli vsi, ki so me poslušali. Telo kot debela 

tančica preprečuje duši, da bi prejela božansko svetlobo. Toda ta tančica izgine, ko se seznanimo z mojimi 

nauki, ki dajejo prostor vzgibom duše, da se osvobodi materializma in se približa svojemu Stvarniku. 

Če nekateri, ki me poslušajo, še niso začutili tega vzpona v svojem bitju, vam pravim, da bo prišel čas, 

ko bodo videli to luč. Drugi, ki me zvesto poslušajo, niso dosegli znanja o duhovnih razodetjih, ker niso 

bili dovolj pripravljeni, da bi razumeli navodila. 

67 Če se je razvoj mnogih ljudi na svetu ustavil, je to zato, ker so se zmotili v malikovanju svojih 

prepričanj. Ne morejo razumeti visokih idej, ker so dopustili, da so njihove duhovne zaznave atrofirale. 

Pri mojem delu ste začutili, da se vam bliža višje, da bi vas obkrožilo z ozračjem miru. Tudi vaše telo 

je udeleženo pri tem miru, saj je tudi ono Gospodovo bitje, ustvarjeno v popolnosti. 

Popolno je tako duhovno kot materialno. Tako lahko božansko vsemogočnost prepoznate celo v atomu 

in celici. In če preučujete duha, boste v njem odkrili njegovo preprosto naravo kot atom višjega življenja. 

Potem boste spoznali, da ni ničesar, kar bi bilo ločeno od Božanskega. 

68 Vse v mojem ustvarjanju je gibanje, harmonija in red, ki vodijo k popolnosti. Da bi se človek 

prebudil in da bi ga glas njegovega duha vodil k resničnosti, ne sme gledati stvarstva le na njegov zunanji 

videz in s tem ne upoštevati njegovega bistva. Človek brez vere v duhovno življenje bo zapadel v 

materializem, saj bo za edino življenje štel življenje tega sveta. Toda ko se končno naveliča svojih užitkov 
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ali obupa v svojem trpljenju, kaj se bo zgodilo z njim? Nekateri bodo izgubili duhovno ravnovesje, drugi 

se bodo razžalostili nad svojim življenjem. 

69 Vsi ljudje niso na enaki ravni razumevanja. Nekateri odkrivajo čudeže na vsakem koraku, drugi pa 

vse vidijo kot nepopolno. Medtem ko nekateri sanjajo o miru kot vrhuncu duhovnosti in morale sveta, 

drugi trdijo, da so vojne tiste, ki spodbujajo razvoj človeštva. 

70 Na to vam odgovarjam: Vojne niso potrebne za razvoj sveta. Če jih ljudje uporabljajo za svoje 

ambiciozne in sebične cilje, je to zaradi materializacije, v kateri se znajdejo tisti, ki so jim naklonjeni. Med 

njimi nekateri verjamejo le v obstoj na tem svetu in ne poznajo ali zanikajo duhovno življenje, vendar jih 

imajo med ljudmi za učenjake. Zato je nujno, da vsi spoznajo to razodetje. 

71 Dokler bodo tisti, ki v svojem verskem fanatizmu pričakujejo le peklensko kazen na onem svetu, 

vztrajali pri tem mnenju, bodo ustvarili svoj pekel, saj je zmeda duše podobna zmedi človeškega uma, 

čeprav je veliko močnejša. Zdaj sprašujete: "Učitelj, ali obstaja rešitev za te?" Pravim vam, da je odrešitev 

za vse, toda mir in svetloba bosta prišla v te duše šele, ko se bo razpršila tema zablod. Ali ste kdaj občutili 

sočutje do človeka, ki zaradi zmedenega uma vidi stvari, ki ne obstajajo? Koliko večja bi bila tvoja 

bolečina, če bi na onem svetu videl tista zavedena bitja, ki gledajo svoj namišljeni pekel! 

72 Kateri človek, ki ve, kaj je telesna smrt in prava sprava, bi lahko ob smrtni uri padel v zmoto? 

73 Moj nauk o popolni ljubezni in modrosti ni samo stvar tega časa ali drugega obdobja. Vedno sem 

vam govoril o teh naukih. Toda zaradi napačne razlage razodetij je človek zapadel v fanatizem in zmedo. 

74 Ko bo bolečina materializma za zmedeno dušo postala neznosna, jo bo ta bolečina prebudila k 

svetlobi. Nato bo globoko obžaloval svojo napako. 

75 Učite te nauke svoje soljudi, da bo v ljudeh raslo hrepenenje po svetu popolnosti, v katerem duše s 

svojo popolnostjo dosežejo Očetovo naročje. 

76 Jaz sem luč, ki vas vse združuje v meni. Da bi vam dal to besedo, uporabljam enega izmed vas, ki 

ima tako malo zaslug kot vi vsi. V njej glejte mojo ljubezen in moje usmiljenje. 

77 Bliža se leto 1950 in ob njegovem koncu se bom poslovil od vas. Bilo bo boleče in pogrešali boste 

mojo besedo. Toda ohranila se bo v pisni obliki in v njej bodo vsi našli Učiteljevo učenje. Potem boste 

rekli: "Kako ljubeznivo je bilo njegovo navodilo! 

Za tisti čas bom pripravil misli in ustnice, ki vam bodo govorile po navdihu. Drugi bodo brali moje 

nauke in takrat boste spet začutili moč, ki ste jo prejeli, ko sem se razkril. Tako bom med vami, v vaši duši 

in v vašem umu, sredi harmonije in bratstva. 

78 Vsem sem dal več svetlobe za vaša življenja. Če na vsakem koraku naletiš na trnje, je to zato, ker 

je človekova pot trnova. Molite in vaša vera vas bo podpirala v želji po večnem življenju. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 228 
1 Na vrhu gore, kjer je Učitelj, je tudi Marija, Univerzalna Mati ─ tista, ki je v "drugi dobi" postala 

ženska, da bi se uresničil čudež utelešenja "Božje Besede". 

2 Človek je pogosto sodil in preiskoval Marijo in tudi način, kako je Jezus prišel na svet, in te sodbe 

so raztrgale oblačilo čistosti materinskega Duha, čigar Srce je povzročilo, da se je njegova kri razlila po 

svetu. 

3 V tem času sem odgrnil tančice neznanega, da bi odpravil dvom nevernika in mu dal znanje o 

duhovnih naukih. 

4 Ljudje so iz moje resnice, ki je kot pot, naredili številne stranpoti, po katerih večinoma zahajajo na 

kriva pota. Medtem ko nekateri iščejo priprošnjo nebeške Matere, drugi pa jo napačno ocenjujejo, njen 

plašč ljubezni in nežnosti večno ovija vse. 

5 Od začetka časov sem razkrival obstoj Duhovne Matere, o kateri so govorili preroki, še preden je 

prišla na svet. 

6 Včasih vas v svojih besedah grajam, toda moj očitek vsebuje svetlobo, ljudje. Ne bi bil popoln 

mojster, če vam ne bi povedal vsega, kar morate vedeti. Ne bi bil oče, če vam ne bi dal vedeti, kdaj ste 

zašli s poti. 

7 Nočem, da bi bila vaša duša oskrunjena in da bi umrla zaradi resničnega življenja. Zato vas iščem s 

svojo pravičnostjo, ko vas najdem, da se predajate škodljivim užitkom in zabavam. Tvoja duša mora priti 

v moje naročje čista, kot je iz njega izšla. 

8 Vsi tisti, ki zapustijo svoja telesa v zemlji in se v stanju raztresenosti ločijo od tega sveta, se 

prebudijo ─ ko zagledajo mojo Prisotnost, razodeto v svetlobi večnosti, ki razsvetljuje duha ─ iz 

globokega spanca v grenkih solzah in v obupu samoobtoževanja. Dokler bolečina v otroku traja, da bi se 

osvobodil svojega trpljenja, trpi tudi Oče. 

9 Ne dvomite, da se razodevam skozi človeški razum, da bi "zadnji", ko zaslišijo zvonjenje in 

Gospodov klic, zagledali luč Svetega Duha, ki jim bo podaril odrešenje. 

10 V tistem času nisem iskal ne cerkva ne sinagog. Ker sem se rodil v zavetju hleva v drugi dobi, se 

danes razodevam po človeku, četudi je grešnik. Za način, kako se predstavljam, sta značilni revščina in 

ponižnost. Toda ne čudite se, saj sem takrat živel z revnimi in sem svojo ponižnost izkazoval tudi v 

oblačilih. 

11 V svoji ljubezni do ljudi, ki me ne znajo iskati, do izgubljenih in do vseh, ki me potrebujejo ─ v 

svoji božanski nalogi, da vas ljubim, sem iskal način, kako se vam približati, da bi me videli, slišali in 

čutili. 

12 Danes vam dajem svojo besedo pod skromno streho teh hiš, ki so podobni krajem, kjer sem vas 

nekoč zbral: ob reki, v gorah ali puščavi. 

13 Toda če se dogodki ponovijo, me moraš ponovno križati in Marijino srce boleče prebosti s 

sedmimi vbodi šibja? 

14 Ko je Jezus umrl na križu, sta ga za trenutek obdajala tema in neskončen občutek zapuščenosti. V 

isti uri je Marija v materinem srcu začutila neizmerno zapuščenost. Razlog za to je bil, da se je Sin takrat 

počutil nerazumljenega s strani ljudi. 

15 Pridite k meni, človeštvo, jaz sem Pot, Resnica in Življenje, jaz sem Mojster Ljubezni, ki 

spreminja človekovo dušo. Bolno in utrujeno človeštvo, sprejmem vas in vas blagoslovim, in medtem ko 

vas blagoslavljam, blažim vaše bolečine. 

16 Z otroškim zaupanjem pridi k meni, da se spočiješ in prejmeš navodila, ki jih potrebuješ. Jaz sem 

tisti, ki vas sprejema in razveseljuje vaše srce. Prostor je napolnjen z žalovanjem, kriki bolečine ter starimi 

in novimi trpljenji. 

17 Vi, ki slišite to besedo ali jo ponavljate jutri ─ ko prejmete njen pomen, pustite za seboj vse svoje 

težave, slabosti in želje ter se posvetite razmišljanju o Božanskem, ki vam ga prinašam. 

18 Tudi duša ima težave, zato se morate potruditi, da jih rešite. Na kakšen način? S tem, ko dovolite 

modrosti, da prodre v vas ─ to seme, ki bo z mojo skrbjo in vašimi prizadevanji vzklilo in se razvijalo, 

dokler ne bo postalo drevo večnega življenja. Potem boste svetu dali dobre sadove, ki jih tako zelo 

potrebuje. To bo uresničitev mojega dela med vami. 
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19 Rekel sem vam: "Vstani in hodi!" Danes pa sem to v preprostih besedah povedal tvoji duši in ji 

pokazal pot, ki vodi v pravi raj, v večnost. 

20 Želim vas potegniti iz vaše žalostne letargije, da bi spoznali vse, kar je namenjeno duši, in še več, 

da bi vas naučil, kako to posedovati. Na tem planetu so minila leta, dobe in stoletja, a človeštvo še naprej 

ne pozna resnice in še vedno zanika Kristusa. Kajti za ljudi obstaja le navidezno življenje materialnih teles 

in oblik, le njim pripisujejo pomen, ne upoštevajo in ne zaznavajo pa sposobnosti duše. 

21 Človek, ustvarjen z dušo in telesom, pozablja na pomen življenja duše, ki bi moralo biti zanj 

najpomembnejše, in se posveča le človeškemu delu, v materialnem išče svojo srečo, užitke, zadovoljstva 

in strasti, in ko mu govorim o duši, na koncu pravi, da so ti nauki le eni od mnogih. To je razlog, da na 

svoji poti ostaja apatičen. 

22 Človek, ki hrepeni po duhovnosti, očisti svoje srce in um, se umije v vodi kesanja, se odpove 

ambicioznim materialnim ciljem in čuti, da korake njegovega življenja osvetljuje Božja luč. Ta človek ve, 

da so se tisti, ki so dosegli veličino v svoji duši, v loncu trpljenja preoblikovali in postali voditelji 

človeštva na zemlji, pozneje pa razsvetljena bitja v duhovnem prostoru, zaščitniki ljudi, navdihovalci in 

varuhi. Te duše so z ljubeznijo združene s človeštvom, zato svetijo na nebu onkraj vidnega, v čudovitem 

duhovnem življenju, in s svojo svetlobo razsvetljujejo človeštvo, ne da bi ga kdaj zapustile. 

23 Prebuditi se morate, da bi se vaša duša zavedla hrepenenja po tem, da se manifestira v svojem 

materialnem telesu. Vedite, da lahko s svojimi deli izrazite stopnjo razvoja svoje duše. Začnite s strpnostjo 

do slabosti drugih. Ne pozabite, da če ste že prehodili težke poti in popravili svoje napake, obstajajo drugi, 

ki jih še niso prehodili, zato morate biti razumevajoči do svojih bližnjih in jim pomagati, da se ponovno 

dvignejo po padcih, ter jim dati luč svoje izkušnje. 

24 Resnično vam pravim, da so se vaši starejši bratje in sestre, ki so nekoč hodili po poti, po kateri 

hodite danes, povzpeli v duhovne višave, ker so živeli tako, da so ljubili svoje bližnje, ko so bili na zemlji 

dobrotniki, zdravniki in učitelji. Zato vam pravim: Če bi poslušali vzgibe svoje duše, bi bili na boljšem. In 

če ne boste izkoristili tega, kar vam ponujam v tem nauku, vam bom pozneje v duhovnem svetu očital, da 

niste bili ubogljivi. Zato ne zamudite te priložnosti, delajte z ljubeznijo in zaupajte moji besedi. 

25 Kdor zanika ljubezen do sočloveka, jo zanika Kristusu. Ko vidiš, da tvoj bližnji trpi, joka in te 

potrebuje, zakaj mu ne služiš? Razlog je v tem, da ste materializirali celo najbolj plemenita in nežna 

čustva. 

26 Preoblikujte svoje bitje in življenje, dematerializirajte, kar ste materializirali. Oduhovite svoja 

čustva, misli in dela. Vedno bolj se zavedajte poslanstva duhovne duše, potem s to preobrazbo ne boste 

več neuporabni in boste postali koristni, vaše življenje pa bo pričalo o moji resnici. 

27 Za vse bo prišel trenutek, ko bo duša začutila gorečo željo, da bi zmagala nad telesom, da bi 

izničila egoizem, da bi razkrila ljubezen, ki jo je prejela od Očeta, ter modrost in moč, ki ju je prejela kot 

dediščino. Ko bo duša v človeku zavzela svoje pravo mesto, bo podoben Kristusu. Beseda Kristus pomeni 

ljubezen, moč in modrost, resnico in življenje. 

28 Toda še nekaj generacij na tem svetu bo minilo, ne da bi človeštvo dojelo velik pomen Kristusa. 

Kristus je izginil kot človek in se pojavil kot zmagoslavni duh brez telesa, v celoti kot ljubezen. Je stalno 

razodetje božjega usmiljenja do človeštva. 

29 Vedite, da me veseli, ko vas vidim koristne in pripravljene služiti sočloveku. Všeč mi je, da te 

vidim v taboru bolnikov. Vesel sem, ko vidim, da sejete seme mojega nauka, božate, tolažite in pomagate 

ljudem v stiski. Ne pozabite: Ko sem bil na svetu, sem zapustil svoj nauk, ki temelji na temeljih te najvišje 

božanske zapovedi: "Ljubi drug drugega". Vendar so minila stoletja in še vedno čakam, da to zapoved 

začutite v svojem srcu. 

30 Pripravite svoje srce, svoj um in svojo dušo, saj poslušate mojo nebeško besedo. 

31 Ne smete postati žrtev napake, saj vam govorim popolnoma jasno in prek različnih nosilcev glasu. 

32 Prišel sem tudi zato, da bi preiskal vaša srca in razmislil, kaj ste razumeli iz mojega nauka. Iščem 

luč vaše vere. 

33 Prisluhnite glasu svojega duha. Meditirajte, da boste izpolnili vse, kar ste obljubili svojemu Očetu. 

34 Moj zakon je bil na tej zemlji oskrunjen, vendar sem vam vedno naročil, da ga varujete in branite. 

35 Ne omadeževati zakona, ne spati, ne materializirati svojih duš. Delo! 
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36 Pomislite, da je vaša duša enaka tisti, ki v drugih časih ni ubogala Očetovih zapovedi, danes pa 

ima novo priložnost za odrešitev, ki ji jo vaš Gospod daje iz ljubezni. 

37 Vem, Izrael, da se bodo kljub moji veliki ljubezni do tebe dvignile množice, kot v drugem veku, da 

bi me prizadele in se mi posmehujejo. Vem, da se med vami skriva Iškarijot. Toda moja manifestacija prek 

človeškega razuma ne bo nekoristna, ne bo zaman, da sem sprostil šesti pečat. 

38 Moj prihod med vas je bil namenjen temu, da vas rešim s prenovo in popravo, da vas odvrnem od 

umazanije in greha ter vam namesto tega ponudim pot k miru in blagostanju. 

39 Blagor tistemu, ki se očiščuje in pripravlja, saj bo zmagal v preizkušnjah. 

40 Sprožijo se elementi vojne in uničenja. Grozijo vam lakota in kuga z neznanimi in neozdravljivimi 

boleznimi. Zato bedite in molite. Delajte v svojem poslanstvu in preizkušnja bo minila. 

41 Jaz sem Kristus, isti, ki se je razodel v Jezusu v drugi dobi. Všeč mi je, da se vam lahko 

predstavim v tej obliki. 

42 V tem času me morajo začutiti vsa ljudstva na zemlji. 

43 Moja beseda je Knjiga navodil, ki sem vam jo dal v roke, da jo preučujete. Nastale bodo sekte proti 

sektam, religije v vojni z drugimi religijami in doktrine proti doktrinam. V tem kaosu duš želim, da bi bili 

zgled in zaščitna obramba. 

44 Ne bodite domišljavi, ker ste moji izbranci. Ko boste prevzeli to odgovornost, ne smete "spati", saj 

boste potem spet padli v brezna, ki ste jih pustili za sabo, in ko vas bosta na poti pričakala nesreča in 

bolečina, se boste vprašali: "Kako je mogoče, da moramo mi, ki smo bili med tistimi, ki so slišali Mojstrov 

nauk, piti tako grenak kelih?" 

45 Spomnite se mojih zglednih del in se naučite ljubiti duhovno bolj kot materialno ter resnično 

skrbeti za dobrobit svoje duše po njenem zemeljskem življenju. Odslej si ustvarite življenje, polno 

svetlobe in miru. Kajti do zdaj so vam bili dobro počutje vašega telesa, njegove nečimrnosti in oblačila 

pomembnejši od duše, ki umira od lakote in žeje in katere obleka je raztrgana. 

46 Ne bodite v zmoti. Telo je obleka duše in duša je tista, ki se mora povzpeti k meni. Telo je prah in 

v prah se bo vrnilo skupaj s svojim zemeljskim imetjem. Dovolite svoji duši, da doseže duhovne zaklade, 

saj jih bo dobro odnesla s seboj v večnost. 

47 Za tiste, ki so bogati z zemeljskimi dobrinami, ne obstajam, njihovo bogastvo je zanje vse. Pozabili 

so me. Kaj jim je mar za bedo in bolečino sveta? Kaj jim je mar za žalost drugih? Zaprli so si ušesa za glas 

vesti, ki jim sodi v vsakem primeru in jim na vsakem koraku govori o moji moči. 

48 Resnično, povem vam: Na ta način izzivajo mojo pravičnost. 

49 Toda vse se bo spremenilo, nastanitev se bo končala in moč, ki sem jo podelil določenim ljudem, 

da prinašajo dobro ali zlo človeštvu, bo predmet sodbe. 

50 Koliko ljudi bi že spoznalo moje delo, če bi šli ven in povabili uboge, da bi jedli kruh z moje mize! 

51 Zapomnite si, da je vse, kar sem vam dal, namenjeno sočloveku. 

52 "Ljubite se med seboj" sem vas učil že v tistih dneh. Minila so stoletja, še vedno vam govorim o 

istem nauku, a vi še vedno v svojih srcih ne čutite te vzvišene zapovedi. 

53 Sprašujem vas, da bi si lahko odgovorili sami v sebi: Kdo lahko ljubi sebične? Razumite, da vam 

govorim o tistih, ki mislijo samo nase, ki ne služijo, ne dajo hlebca kruha in nikogar ne potolažijo. Samo 

jaz razumem njihove značajske pomanjkljivosti in jih zato lahko ljubim in razumem. 

54 Takoj ko razumete, da ste prišli na ta svet, da bi si pridobili izkušnje in uresničili božanski zakon 

ljubezni in usmiljenja do bližnjega, ste prodrli v harmonijo tega življenja. Po mojih razodetjih že veste, da 

se mora tisti, ki ne spoštuje mojega zakona, vrniti na ta svet, dokler duša ne izpolni naloge, ki ji je bila 

zaupana. 

55 Ste kot tisočletna drevesa, ki imajo številne razpoke kot sled svojega boja s časom in nevihtami, 

čeprav v človeku luč njegove duše ne sveti v celoti. Zelo vas ljubim, vendar bo nasilje naravnih sil še 

naprej bičalo človeštvo, saj ga je to izzvalo, njegovi učinki pa bodo uničujoči. To je vojna, ki jo bo sprožil 

materialistični človek, in ta bo prinesla opustošenje med ljudstva, ki bodo grenko jokala. Toda kdo jih bo 

lahko potolažil? 

Poslušajte: Človeštvo se bo prebudilo drug za drugim, sproščeni elementi se bodo spustili na planet in 

opustošili celotne pokrajine. Takrat boste spoznali, da niste opravili duhovnega dela, da niste storili 

ničesar. Govorim celotnemu krščanskemu svetu. 
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56 Ljudje bodo jokali zaradi vašega stanja duha, saj je trd kot granit in hladen kot nagrobni kamen. 

Kako jih boste potolažili? 

57 Če bi bili rodovitna zemlja, bi seme v vas že vzklilo. Toda vi ste neplodna zemlja, ki ne rodi sadu. 

Človeštvo se bo zazrlo v vas. Toda kako mu boste dali ljubečo spodbudo, ki jo potrebuje, če bodo vaša 

srca izžarevala le prezir, očitke in grobost? Kdo bo slišal stokanje ljudi z razburjenim srcem? Kdo bo ščit 

za tiste, ki trpijo? Jaz bom moral biti tisti, ki bom preko svojih glasovnih nosilcev tolažil tiste, ki trpijo. 

Kljub temu pravim krščanskemu svetu: odprite svoje srce, da boste vsaj zaznali jok ljudi. Prizadevajte 

si, da bi preprečili posledice vojn in nesreč. Kajti v resnici je to, kar se je zgodilo do zdaj, le malo v 

primerjavi s tem, kar se bo še zgodilo. Človeška bolečina še ni dosegla svoje najvišje ravni in vi kot 

kristjani, za katere trdite, da ste, morate dokazati, da ste. Če ne boste poskušali biti to zdaj ─ kdaj se boste 

lotili izpolnjevanja svojega poslanstva? 

58 V sobi odmevajo obupani kriki bolečine vaših soljudi. Če bi videli, kaj je prišlo do te točke, bi se 

pokesali zaradi svoje nepokorščine in potem bi naredili nekaj za dobro svojega bližnjega. V duhovnem 

svetu so bitja, ki točijo solze zaradi teh ljudi in prosijo za tiste, ki so slepi zaradi svoje sebičnosti, in tudi 

zaradi njih, da bi se nevihta, ki divja nad tem svetom, umirila. Tako kot oni želim, da se tudi vi spremenite 

v zdravilni balzam, božanje, svetlobo, sočutje. Odstranite iz svojih src brezbrižnost, ki vas oddaljuje od 

človeške družine, in upoštevajte, da bo smrt prešla ta svet in odnesla večino njegovih prebivalcev. Bolezen 

duše in telesa. Nekatera telesa ozdravijo materialna zdravila, druga pa ne morejo ozdraveti, ker je bolna 

duša. 

59 Učenci, ali ne želite zdraviti bolezni duše in telesa? Resnično, povem vam, da to lahko storite. 

Kdaj boste začeli z dejavnostjo? Kdaj boste končali s svojim materializmom? Kdaj boste začeli novo 

življenje v duhovnosti? 

60 Preoblikujte se z mojim naukom, začutite se kot novi ljudje, prakticirajte moje vrline in v vašem 

duhu se bo pojavila luč in Kristus se bo pojavil na vaši poti. 

61 Moja sporočila so moč, ki oživlja zemljo, so kot sonce, ki daje toploto in življenje, so voda, ki 

zaliva. Govorim o zemlji tvojega srca, ki kljub mojim nenehnim razglašanjem ostaja neplodna. 

62 "Ljudje, ljudje, vstanite, čas vas priganja, in če tega ne storite na ta 'dan', se ne boste prebudili v 

tem zemeljskem življenju. Ali želite kljub mojemu sporočilu še naprej spati? Želite, da vas smrt mesa 

prebudi s požiralnim ognjem obžalovanja vaše duše brez pomena? 

63 Bodite iskreni, postavite se v položaj duhovnega življenja, pred Resnico, kjer nič ne more 

opravičiti vašega materializma, kjer se boste resnično videli v krpah - umazanih, umazanih in raztrganih -, 

ki jih bo vaša duša nosila kot obleko. Resnično, povem vam, tam boste ob pogledu na svojo bedo in 

občutku tako velikega sramu začutili neizmerno željo, da bi se oprali v vodi najglobljega kesanja, saj se 

boste zavedali, da boste le čisti lahko šli na gostijo Duha. 

Poglejte onkraj človeškega egoizma z vsemi njegovimi slabostmi, ki so trenutno vaš ponos, vaše 

zadovoljstvo, in mi povejte, ali ste sočustvovali z bolečino ljudi, ali v vaših srcih odmevajo jok žensk ali 

kriki otrok. Zato mi povej: Kaj si bil ljudem? Ali ste bili življenje za njih?" 

64 Ali niste pripravljeni na to, da se vam po tem, ko ste v luči svoje vesti opravili samospraševanje, 

prikaže moj božanski Duh in vas osvobodi verig, ki ste jih ustvarili s svojimi napakami? Odločite se, da se 

boste poduhovili, da bodo krpe padle z vaše duše. Pomagal vam bom, da se boste notranje spoznali takšni, 

kakršni ste. 

65 Vi pa, ki boste z velikim zanimanjem brali spise, ki bodo širili bistvo moje besede, boste notranje 

ganjeni, ker boste vedeli, da vas imam rad, tako kot vsi tisti, ki me zdaj poslušajo. 

66 Mojster vas že dolgo čaka na poti življenja, in tudi če bodo minila stoletja, vas bom še naprej 

čakal. Zavedajte se, da nihče ne pride k Očetu drugače kot po poti, ki jo je določil Kristus. Zdaj pa pridite, 

čeprav ste umazani, raztrgani in umazani. Očistil bom tvoj um in tvoje srce, obnovil tvoje "oblačilo" in te 

popeljal na "posestvo", kjer praznujem duhovno gostijo. Tam boste našli izvrstno hrano modrosti in 

ljubezni, tam boste slišali harmonično hvalnico, ki mi jo pošilja celotno vesolje. 

67 Želim, da se naučite ljubiti, da vas bo vaša ljubezen, ki se bo spremenila v sočutje, pripeljala k 

bolnikom in da boste iskali tiste, ki so izgubili vero. Želim, da blagoslovite vse, ne da bi bilo kaj, česar ne 

bi mogli blagosloviti, da bi se s svojim poduhovljanjem in izpopolnjevanjem postopoma približali 

razumevanju vzvišenega. 
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68 Večji del človeštva je zajel materialistični egoizem, duša pa je stoletja čakala na priložnost, da se 

razkrije. Resnično, povem vam: Če bi bilo to dovoljeno, bi se kamni, ki bi jih pretreslo bistvo moje 

besede, premaknili, da bi pokazali vašo pomanjkljivo duhovnost, in videli bi, kako se dvigajo in vzklikajo: 

"Kristus ima prav." Vendar te bom sčasoma premagal z ljubeznijo. Tudi če se te bo svet sramoval, te ne 

bom zapustil. Ko vas bodo neusmiljeno obsojali, vas bom branil in vas obnovil v vaših padcih. 

69 V vas je materialni del, ki je iz zemlje, in duhovni del, ki je iz neba. Obstaja čas, ko se človek čuti 

kot materija, in čas, ko se čuti kot duhovni človek. Ko boste zapustili to zemeljsko telo in prestopili v 

duhovno stanje, boste razumeli, česar zdaj še niste razumeli. Vaše telo bo ostalo tukaj, ker pripada zemlji. 

Vaša duša pa bo poletela v visoke predele, kjer boste še naprej živeli, da bi se duhovno razvijali. 

70 "Blagor žalujočim, kajti njihovo je nebeško kraljestvo." "Blagor tistim, ki jokajo, saj bodo 

potolaženi." Zdaj dodajam: "Blagor tistim, ki razumejo skrito in nevidno v dolgih stavkih, saj bodo imeli 

modrost." 

71 Vsak, ki ljubi, bo bogat, ker se bo počutil ljubljenega. Ljubite, tudi če niste ljubljeni. Bodite kot 

Jezus. Ljubezen je nad malenkostmi. 

72 Ni mi bilo treba priti med vas, da bi trpel. Toda povem vam, da je moja ljubezen povezana z vašo 

usodo. Vedel sem, da me potrebuješ, zato sem prišel k tebi. Toda nikoli vam nisem rekel: Ljubite me, da bi 

jaz ljubil vas. 

73 Ali veste, da so nekateri ljubljeni, ne da bi si to zaslužili? Tako te ljubim. Daj mi svoj križ, daj mi 

svoje stiske, daj mi svoje neuspešne upe, daj mi težko breme, ki ga nosiš: jaz se bom spoprijel z vsemi 

bolečinami. Osvobodite se bremena, da boste srečni; vstopite v svetišče moje ljubezni in umolknite pred 

oltarjem vesolja, da se bo vaš duh lahko pogovarjal z Očetom v najlepšem jeziku: jeziku ljubezni. 

Mir z vami! 
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Navodila 229 
1 Preljubi učenci, prihajam v vaše svetišče, v Učiteljevo bivališče, ki se je odprlo v vaši duši zaradi 

vašega povišanja. 

2 Nekateri med vami ste me poslušali že večkrat, drugi pa mojo besedo slišite prvič in ste 

presenečeni. Resnično, povem vam, da so nekateri in drugi slišali ta glas v drugem času. 

3 Jaz sem beseda ljubezni, ki prinaša tolažbo trpečemu ─ razočaranemu, jokajočemu, grešniku in 

tistemu, ki me išče. Moja beseda je reka življenja v teh srcih, kjer gasijo žejo in umivajo svoje nečistoče. 

To je tudi pot, ki vodi v večni dom počitka in miru. 

4 Kako lahko mislite, da se življenjski boj ─ njegove žrtve, nesreče in preizkušnje ─ konča s smrtjo 

brez pravične nagrade v večnosti? Zato so moj zakon in moji nauki s svojimi razodetji in obljubami 

spodbuda, božanje in balzam v vaših srcih med vašim dnevnim delom. Šele ko se odvrnete od mojih 

naukov, se počutite lačne in šibke. 

5 Hranim vas z ljubeznijo, da bi se z njo nasičili in jo kot popolno seme prinesli srcem, ki spijo, in 

tistim, ki so je lačni. 

6 Mir bo med vami, če se boste ljubili med seboj. Zapomnite si, da sem Duh miru. 

7 Duhovno ste ljudje, ki ste bili vedno izbrani, da človeštvu pokažete pot. Zdaj sem vam prišel 

povedat: vi morate biti odrešitev za svoje soljudi. Težko je breme tvojega križa, ljudstvo. Prej ste bili 

sestavljeni iz plemen, zdaj pa tvorite duhovno družino. Kot tujec nenehno trkam na vaša vrata, da bi vas 

spodbudil, da bi izpolnili svojo usodo in bili zgled človeštvu, ki ga imam tako rad, kot imam rad vas. 

8 Ti si prvorojenec med ljudstvi zemlje ─ tisti, ki se je prvi prebudil v luči Duha. Zato ste zdaj 

učenci Svetega Duha. 

9 Pred svojo odgovornostjo ne čutite ne strahu ne dvoma. Čeprav ste bogati v duhu, bi se počutili 

nepotrebne, če bi začeli dvomiti. 

10 V tem času, tako kot v preteklosti, ima človeštvo stik z mojo božanskostjo prek vašega 

posredovanja. Po tebi sem pot naredil vidno tudi drugim in jutri bodo vse sekte in verske skupnosti druga 

za drugo prišle na to pot. Ljudje se bodo duhovno združili, saj je samo en Bog in vsi boste združeni v 

njem. 

11 Ljudje so na različnih duhovnih ravneh. Vendar lahko le jaz vem, kako razvita je vsaka od njih. 

12 Vsi so prišli, da bi se odkupili za svoje prestopke in se s svojimi zaslugami povzdignili. Za vse 

imam svetlobo, ker vse ljubim. 

13 Danes ste v oazi. Vendar ne veste, katere poti ste prehodili. 

14 Ne delite se več. Spomnite se, da sem vaše "ljudstvo" dal nastati iz enega človeka, in ta človek, v 

katerem sem našel pobožnost, je bil Jakob, ki sem ga imenoval "močan Izrael". V njegovem srcu je bilo 

svetišče moje božanskosti in nagradil sem ga tako, da sem mu dal dvanajst sinov, ki so bili potomci 

Gospodovega ljudstva ─ korenine tistega ljudstva, ki mi je sledilo skozi stoletja. 

15 Ne želim, da bi še naprej blodili. Zavedajte se, da nosite mojo luč kot pečat v svoji duši. To je 

zaveza, ki ste jo sklenili z menoj, da boste vedno sledili moji luči in mi bili zvesti. 

16 Tukaj je moja miza, kjer se lahko vsi usedejo, ne da bi razlikovali med rodovniki ali rasami. Vsem 

ponujam isti kruh. 

17 Tako vas prebudim kot Lazarja, ko sem mu rekel: "Vstani, ne spi več." 

18 To je pot napredka, na kateri se ne smete nikoli ustaviti. Ko te breme tvojega križa obremenjuje, ti 

Božji nosilec križa priskoči na pomoč in ti reče: "Ne ustavi se." 

19 Tako kot se razodevam tvoji duši, tudi tvojemu telesu omogočam, da v naravi občuti mojo 

navzočnost, tako da se oba, ki tvorita eno bitje, lahko povzpneta na vrh gore. 

20 Iz mene ste izšli in v moje naročje se morate vrniti. Jaz sem začetek in konec, Alfa in Omega. 

21 Skromnost vaših človeških okoliščin vam ne bo pomembna, saj veste, da lahko dosežete veličino 

duše kot dragulj neprecenljive vrednosti. 

22 Ne zapirajte roke potrebnemu in ga ne imejte za nevrednega svojega usmiljenja, ker je morda 

brezbožen. Poglej mojo mizo v tem času: obkrožajo me mnogi, ki so se nekoč utapljali v umazaniji. Danes 

so moji učenci. 

23 Tako vam je danes govoril Mojster. Odpuščam vam in vas blagoslavljam. 
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24 Luč moje modrosti je z vami. Žejo vaše duše gasim s kristalno čisto vodo svoje ljubezni, ki je 

tolažba in balzam. Jaz sem odpuščanje. Kdor trdno sklene, da se bo popravil, bo občutil sladkost mojega 

odpuščanja v trenutku sprave s svojo vestjo. Svet je žejen duhovnega znanja. Dokaz za to je, da si 

človeštvo prizadeva raziskati skrivnost stvarstva. Vendar je duša še vedno nepopolna. Zato išče Božjo 

navzočnost, da bi se z njim očistila. 

25 Prebujena duša išče svetlobo in pot, ne da bi se človeški del bitja tega pogosto zavedal. Takrat 

materialna narava duše deluje proti njej in ji preprečuje pot duhovnega razvoja. Zato vam skrivnosti 

razlagam s svojimi razodetji in jih naredim razumljive človeškemu bitju tako, da se mu nedvoumno 

predstavim in sam nagovarjam njegova čutila. A človek se pogosto upira sprejeti tisto, kar je jasno kot 

svetloba. 

26 Kako zelo se je morala duša boriti proti odporu telesa! Človek pogosto doseže velik razvoj in velik 

napredek v znanosti in človeškem življenju, vendar ne pokaže nobenega napredka v duši. Religije ga ne 

prebudijo iz te duševne letargije, v kateri najde le mistifikacije in fanatizem. 

27 Potem um noče prodreti v duhovno, ker se boji, da bi razkril skrivnost, ki mu razkriva razlog za 

njegovo duševno zaostalost in 

Človek si ustvari način, kako utišati klice vesti, tako da zakon prilagodi svojemu udobju, prepričanju in 

življenju. Tako se počuti mirnega in upravičenega v svojih dejanjih. Na ta način se lahko pretvarja, da je 

ljubezniv, sočuten in usmiljen, čeprav tega še zdaleč ne čuti. Lahko se postavi pred veličastne oltarje, ki jih 

je ustvaril človek, in se pretvarja, da ima ljubezen in vero, ki ju sploh ne pozna. 

28 Prišel sem v tretjem obdobju, da bi svetu prinesel svetlobo. Vam, učencem, pa pravim v resnici: ne 

postanite fanatični v mojem nauku. Zavedajte se, da sem vas pripravil tako, da sem vašo dušo osvobodil 

starih tradicij in ji omogočil razvoj. Prevzemite odgovornost in popravite napake svojih soljudi. Odpovejte 

svojemu srcu in ustnicam vsako kritiko, da boste lahko brez ogorčenja presojali vse, kar vam pride naproti 

na vaši poti. 

29 Ugotovili boste, da ljudje še vedno verjamejo v svetost krajev, kjer se zbirajo, da bi obhajali svoje 

obrede, da imajo celo predmete, ki tam obstajajo, za svete in da se imajo njihovi predstavniki za 

superiorne in pravične. 

30 Vam pa pravim: Ali ste mi zelo blizu, ker ste me slišali z živim glasom in ker sem vas obdaril z 

darovi? Ali se počutite nadrejene svojim soljudem? Do zdaj ste svojemu razumu dovolili, da se je razjasnil 

le toliko, da je razumel mojo besedo. Ko ga boste razumeli, boste lahko delali na napredku svoje duše, saj 

boste vedeli, da je vse, kar storite za dobro in za dobro svojega bližnjega, za vas zaslužno in bo prispevalo 

k razvoju vaše duše. 

31 Moj nauk vas usposablja, da bi lahko večno razvijali tisto bitje svetlobe, ki je v vas, ustvarjeno s 

popolnostjo in modrostjo, ki je duša, in da bi lahko drug za drugim očistili in prečistili madeže, ki so jih na 

njej pustile zemeljske strasti, dokler ne dosežete prvotne čistosti. 

32 Resnično, povem vam: preden odidem, bo v vaših mislih toliko svetlobe, da boste jasno videli, kar 

ste prej težko razumeli. Takrat bosta vaše znanje in vera večja in naučili se boste razodevati moč svojega 

Očeta z duhovnim povzdigovanjem v molitvi. Ne boste več dvomili ali se izkazovali nezadovoljni, kot ste 

včasih, ko ste mi rekli: "Učitelj, pripravil sem se, molil sem, zdravil sem z zdravilnim balzamom, a še 

vedno nisem dobil, kar sem prosil." 

Na to vam lahko odgovorim: Zakaj dvomite? Ali ni vaša vera tista, ki naj bi vas rešila? Ali vas nisem 

naučil, da ni vse, kar prosite, dobro za vas? Ne poznate niti materialne narave svojih soljudi. Kaj veste o 

njihovi duhovni naravi? Kaj veste o tem, kaj ta duša potrebuje za svoj razvoj, očiščenje in izpopolnitev? 

33 Učim vas in poenostavljam nauke: Ljubite, bodite usmiljeni, molite in prosite za soljudi, potem pa 

mi dovolite, da izpolnim svojo voljo, in že boste izpolnili svojo dolžnost. Tako se boste naučili sprejemati 

vse kot korist, tudi tisto, kar se vam je prej zdelo v nasprotju z vašim zdravjem ali vero. 

34 Vaša spremljevalka ne bo le predanost, temveč tudi spoznanje, da je vse, kar prejmete od mene, za 

vaše dobro. Če pa vam ugodim, ker je to dobro za vas, se veselite in še bolj razvnemite svojo vero. 

35 Jaz sem Mojster od nekdaj, ki vas na novo poučuje, Kristus je prišel kot popolna duša, da bi se 

razodel med ljudmi. Njegovo usmiljenje je bilo brezmejno, ko je postal človek in iz ljubezni do človeštva 

sprejel žrtveno smrt. Jezus je zgled usmiljenja. Vzemite si ga za zgled. Ne pozabite, da ima vsako bitje 
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nalogo, ki jo mora izpolniti, zaradi česar bo prestalo preizkušnjo, ki jo morate sprejeti s ponižnostjo, s 

katero je Jezus sprejel svoje trpljenje. 

36 Preljubi učenci: Zdaj, ko ste vstopili v čas priprav, razumite, da se bliža pomemben trenutek konca 

moje besede v tej obliki. 

37 Mojster ne spi in tudi vi ne boste spali, ker pripravljam konec svoje manifestacije skozi človeške 

možgane. Moj Duh se ne bo oddaljil od vas, ampak me boste zaradi svojega poduhovljenja čutili še bližje. 

38 Kdor se ne bo pripravil in bo dopustil, da moj nauk mine, ne da bi ga dojel, se bo po mojem 

odhodu počutil kot sirota in me bo čutil odsotnega. 

39 Dobri učenci ne bodo ne žalostni ne žalostni, ker bodo globoko razumeli moje zapovedi in bodo 

videli, kako se pred njihovim duhom odpira obzorje v neskončnosti, od koder bodo prejemali velike 

navdihe od Očeta, ki ne bodo več omejeni, kot če bi jih posredoval glasnik, saj bodo prihajali neposredno 

od Svetega Duha. 

40 Po dnevu, ki ga je določila moja Božanskost, ne boste več slišali moje besede. Vendar bo ostala 

zapisana v vaših mislih, srcu in knjigah. 

41 Kdor se nato pojavi kot nosilec glasu in prikliče moj žarek, ne ve, kakšno sodbo izreka sam sebi. 

Na to vas opozarjam, da ne bi prisluhnili lažnim prerokom, lažnim glasnikom in lažnim Kristusom. Zbudil 

sem vas, da bi se izognili časom zmede in preprečili vdor duš teme med vas. Pazite, kajti če ne boste 

pripravljeni, mi boste morali odgovarjati za te nauke. 

42 Kdor se je temu že prilagodil, bo užival v velikih navdihih, se pogovarjal z menoj in se veselil, da 

me bo slišal ob branju mojih doktrinarnih razprav, ki vam jih bom zapustil kot zapuščino. Njegova pot ne 

bo negotova, izpolnitev njegovega poslanstva bo lahka, v preizkušnjah bo čutil mojo navzočnost. 

43 Po tem bom vedel, da ste naredili korak naprej. 

44 To se bo zgodilo, ko boste začeli dokazovati čistost in vzvišenost mojega nauka, ker med seboj ne 

boste dopustili nobenih zunanjih kultov, fanatizma ali malikovanja. 

45 S svojimi mislimi, besedami in dejanji boste pričali o mojem duhovnem delu. 

46 Dokler ne boste razumeli mojega nauka in dokler ne boste pripravili svojih src in duš, vas ne bom 

mogel uporabiti kot glasnike dobre novice in pred vašimi koraki se bodo pojavljale ovire, ki vam bodo 

stale na poti. Če pa učenec živi moje delo in ga čuti v svoji duši, mu bom odprl poti in k njemu pripeljal 

zemeljske romarje, ki potrebujejo dušo, da jih bo seznanil z mojim naukom. 

47 Veselite se, kajti glas, ki vas prebuja, je moja beseda ljubezni. Vendar pa pazite, da vas ne bo 

zbudil drug glas, ki bo jutri sodil zemlji. 

48 Ljudje se bodo morali ukvarjati z vami. Tam bodo ljudje pravice in prava, teologi in teozofi, 

znanstveniki. Prišli bodo z različnimi nameni, vendar vas bodo iskali in preizkušali. Ne prikrivajte svojega 

življenja in svojih del tako, da jim pokažete samo moj zakon. Ne prekrivajte svojih nepopolnosti s 

popolnostjo moje besede, zapisane v vaših knjigah. 

49 Če so v zgodovini človeštva slabi zgledi, si jih ne smete jemati za vzor. 

50 V preteklosti vam nisem govoril na tak način. V prvi dobi je Zakon razsvetlil človeškega duha. V 

drugi dobi je Kristus razsvetlil človekovo srce z lučjo ljubezni. Danes luč Svetega Duha razsvetljuje 

vašega duha in ga dviguje nad vse, kar je človeško. 

51 Od enega in istega Boga ste prejeli ta tri sporočila, med njimi pa je minila doba ─ čas, ki je 

potreben za razvoj duha, da lahko sprejme novo sporočilo ali novo navodilo. 

52 Zdaj lahko razumete, zakaj sem vas imenoval učenci Svetega Duha. 

53 Vse ustvarjeno se mi poklanja, od atoma do zvezde največjih razsežnosti, od najbolj zaostalega 

človeškega bitja do najvišje razvite duše. Vi, ki poznate vse, kar obstaja v vašem svetu, vidite, kako vsako 

bitje in vsako telo opravlja svojo nalogo in izpolnjuje svojo usodo. S tem izpolnjevanjem se mi poklanjajo. 

To je poklon njihovemu sožitju s celoto. Resnično, povem vam: vse ustvarjene stvari se veselijo same 

sebe, tudi skala, ki se vam zdi otrpla ali mrtva zaradi svoje trdote in negibnosti. Božji Duh, ki je v vsem, 

kar je ustvaril, je namreč življenje. 

54 Oglejte si, kako kraljevska zvezda pošilja svojo svetlobo, ki je energija, življenje in toplota, do 

koder seže njena moč. Zaradi njegove toplote se dvignejo morske vode, ki se spremenijo v oblake, veter 

jih odnese in v obliki rodovitnega dežja padejo na suha polja, ki se nato prekrijejo z zelenjem, cvetjem, 
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drevesi, polnimi plodov in listja, katerih veje služijo kot dom pticam, ki v svojem jeziku v neskončnost 

širijo svoje pesmi. Medtem ko vse kali, raste in se razmnožuje, se krasi in nenehno poklanja Očetu, se 

Stvarnik veseli svojega dela in dopušča, da se vsa bitja veselijo Njega. 

55 Toda vi ─ kaj ste sredi ustvarjanja? Tudi vi ste bitja, ki izpolnjujejo naloge. Vendar pa ne pripadate 

le materialni naravi, ampak imate tudi dušo, ki ima vest, intuicijo, inteligenco, razodetje, voljo, svobodo, 

razum in čustva. Zato ste med vsemi bitji na tem planetu nadrejena bitja, ki imate na voljo vse kot orodje, 

kot služabnike, kot hrano, osvežitev in elemente za svoj duhovni in človeški napredek. 

56 Ker vas vaša duša v svojem razvoju naredi superiorne, ne pozabite, da mora biti tudi vaša verska 

praksa superiorna, in to je praksa duše. Vseskozi sem vam ga razkrival. 

57 Človeštvo je od svojih začetkov iskalo način, kako Mi ponuditi duhovno čaščenje. Intuitivno 

spoznanje mojega obstoja jih je spodbudilo, da me iščejo in prodirajo v onstranstvo. In ko sem v človeku 

videl ta nemir, sem se mu razodel. To, kar sem mu razkril, je duhovna pot, ki vodi dušo k popolnosti. Da 

pa bi to človeštvo doseglo duhovnost, ki je še ni, sem moral poskrbeti, da ste šli skozi hude prestopke in 

velike stiske, skozi velike poti trpljenja in preizkušenj, skozi čase svetlobe in teme, dokler niste prišli do 

vrat časa duha, v katerem zdaj živite. 

58 Spoštovanje, ki naj bi mi ga tvoja duša izkazovala na visok in čist način, se je materializiralo v 

tvojem srcu, ko mi ga je tvoje telo izkazovalo tako, da je v mislih oblikovalo molitev, ustnice pa so jo 

izgovarjale; ko si mi ponujal sadove narave, kot da bi bili tvoja dela; ko si svoje čute osveževal s sijajem 

obredov, medtem ko se je tvoja duša postavila pred menoj gola, lačna, umazana in neumna, ker si je 

nalogo, ki ji je pripadala, prilastilo telo. 

59 V tretjem času bo moj duhovni nauk omogočil duhu, da svobodno razširi svoja krila. In da bi se 

dvignili k Očetu in mu darovali pravo čaščenje. 

60 Toda človek kot človeško bitje lahko Stvarniku izkaže tudi spoštovanje. In ta čast je v tem, da 

izpolnjuje svoje dolžnosti na zemlji, tako da uboga človeške zakone, kaže moralo in dobro presojo v svojih 

dejanjih ter izpolnjuje dolžnosti očeta, otroka, brata, prijatelja, gospodarja in služabnika. 

61 Kdor tako živi, me bo počastil na zemlji in omogočil svojemu duhu, da se dvigne in me poveliča. 

62 Ljubezen duše ne sme biti omejena na vaše otroke ter zemeljske brate in sestre. Duhovna ljubezen 

mora biti univerzalna, tako da ljubi brez razlik med družbenimi razredi ali stopnjami razvoja duše. 

63 Duša mora biti močna spričo slabosti materialne narave, ki jo zapeljuje v fanatizem in 

malikovanje. Osvoboditi se mora predsodkov in strasti, da lahko tistemu, ki ga ima, podeli razum in 

sprejme resnico, v kateri živi. 

64 Takrat boste ljudje miru, ki s svojim življenjem sledijo mojemu izreku: 'Dajte Bogu, kar je Božje, 

in cesarju, kar je cesarjevo' in ne darujte Očetu, kar pripada svetu, in svetu, kar je Božje, ampak znate 

uskladiti vse zakone, da bi jih izpolnili na pravi način, ker spoznavate, da je vsak božanski zakon ljubezni 

in pravičnosti izšel od mene. 

65 V drugi dobi vam je Jezus spregovoril z največjo popolnostjo. Zdaj vam govorim z največjo 

jasnostjo in preprostostjo. Toda veliko tega, kar sem vam razkril v tistem času, vam nisem dal v tistem 

času, ker tega še niste bili sposobni razumeti. 

66 Vsak, ki je bil poklican na moj učni naslov in določen za nalogo, je bil poklican zato, ker je bil 

pripravljen razumeti te nauke. Še enkrat vam povem, da vaša duša ni prvič obiskala tega planeta in da ni 

prvič prejela svetlobo božanskega razodetja. Toda njegova preteklost je trenutno skrita za tančico materije. 

Tvoja duša to ve, in ko sliši mojo besedo, se prebudi in začuti, da je resnično prišla od daleč, na dolgi, zelo 

dolgi poti, na kateri je veliko videla in doživela. 

67 Da bi slišali te nauke, ste se morali dolgo "potepati". Toda vaša duša ni izgubila srca, ni se 

postarala, saj starost, propadanje in smrt ne vplivajo na dušo, temveč razvoj, izkušnje in razvoj, ki 

pomenijo boj, preizkušnje pa ji dajejo zrelost in jo približujejo polnosti večnega življenja. 

68 Doživeli ste blagostanje in užitek, razkošje in veselje, drugi pa nesrečo in neuspeh. Nekateri so bili 

namenjeni spravi, drugi izkušnjam, tretji razvoju uma, četrti razvoju čustev, obstoj, ki ga imate zdaj, pa je 

namenjen dvigu duše. 

69 Vse ste vedeli in vse ste imeli. Če torej danes vidite, da nimate ne bogastva, ne bleščečih 

življenjskih razmer, ne nazivov, ne žalujte za tem in se spomnite, da ste za trdno hojo v tem času in 

duhovno napredovanje morali izgubiti vse odvečno in nepotrebno, da bi dosegli svoj duhovni napredek. 



U 229 

110 

70 Ker ste nosilci globoko duhovnega nauka, ga svetu ne boste mogli predstaviti v zunanjih kultnih 

oblikah. Kajti s svojo protislovnostjo bi vzbudili le sum in posmeh. 

71 Kraljestvo miru se približuje, in čeprav ne veste, koliko časa je do takrat, sem začel svoje delo 

moralne in duhovne obnove. Ko bo prišel ta čas, bo ta svet, ki je bil doslej dolina sprave in solz, postal 

dom naprednih duš. 

72 Bodite dobre volje, saj sem še vedno z vami. Zaupajte vame, saj še ne morete preveč zaupati vase. 

Vendar vztrajajte, dokler ne dosežete duhovne priprave, ki jo od vas zahtevam, da boste lahko zaupali 

vase. 

73 Kmalu boste videli ljudi, ki se zanimajo za duhovne darove, nekateri jih bodo spraševali, drugi 

bodo o njih razpravljali. 

74 Dajem vam svoj božajoči in zdravilni balzam. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 230 
1 Vidim vas prihajati iz različnih krajev, prihajate se okrepčati v senco Očetove strehe. Zbrali ste se, 

zato je veselje v Očetovem srcu. Kajti ko se spravita celo dve srci, praznujem praznik. 

2 Živite v času preizkušenj, katerih pomena še ne razumete, čeprav imate luč moje besede. Ker pa je 

čas zaklad, ki ga ne smete zapraviti, sem prišel kot Mojster, da vas naučim, kako ga uporabiti, in vam 

predstavim vašo usodo in vašo nalogo. 

3 Izkoristite te trenutke, saj se bom kmalu oddaljil od vas. Moja božanska beseda, ki sem vam jo 

toliko let dajal prek človeškega uma, se bo takrat za vedno končala. 

4 Ostalo je še malo časa, v katerem vam bom dal vsa svoja navodila in napisal celotno knjigo. 

5 Zato prihajam k vratom vaših src, da bi otroku povedal, da se je preveč navadil na Mojo Besedo, 

da se mora prebuditi iz globokega spanca, da mora vzeti motiko in lopato ter kopati in obdelovati polja ter 

jih ljubiti kot svoje življenje; naj deli s svojimi bližnjimi svoja polja in vodo, naj ima prijazne oči, naj 

iztegne desnico v znamenje prijateljstva in naj bo njegovo srce brez sebičnosti, da bo pravi delavec na 

Gospodovih poljih. 

6 Ne pričakujte, da se bodo človeška srca premaknila, da bi vzpostavila mir na zemlji. Vstani in 

delaj! Za mir in svobodo si ne želite poraza enih in zmage drugih. Zmagati morajo pravičnost, bratstvo in 

ljubezen. 

7 Pravega miru na zemlji ne bodo ustvarili ljudje. Mir bo prišel na ta svet iz mojega kraljestva, ko 

boste dosegli pravo duhovno pripravo. 

8 Svetloba, ki vas osvetljuje v tem času, je svetloba šestega pečata, in če bi kdo trdil, da je bil 

sproščen drug pečat, se moti. Šesti svečnik zdaj gori kot negorljiva luč, ki s svojimi razodetji razsvetljuje 

žive in mrtve ter z novimi prerokbami prebuja duše. Toda ne mislite, da ta luč razsvetljuje samo tistega, ki 

sliši to besedo. Resnično, povem vam, tudi znanstveniki in teologi so pod to lučjo. 

9 Zakaj si ne prizadevate preučevati mojega nauka, da se Mojstru ne bi bilo treba fizično slišati, da 

bi vam razložil, kar naj bi razumeli z razlago? 

10 Združite sadove znanosti s sadovi ljubezni duše in v ustih boste imeli dober okus. 

11 Počivajte, popotniki, uživajte v hladni senci tega drevesa in jejte njegove plodove. 

12 Z vami je Oče, ki se vedno čuti na vaši poti. 

13 Sprejemam vas kot predstavnike vsega človeštva in vidim, da ste pripravljeni sprejeti in občutiti 

mojo duhovno navzočnost. 

14 Vedno ste iskali mojo božanskost. Ko ste začutili, da me niste našli, ste hiteli k podobam, ki so jih 

ustvarile vaše roke, da bi me začutili blizu. Tako trenutno živi velik del človeštva. V podobah me išče in 

časti, medtem ko govorim svetu na vrhuncu časa te manifestacije. 

15 Trenutno prebudim ljudi skozi sanje ─ simbolične in preroške sanje, ki jim ljudje zaradi 

pomanjkanja vere in pripravljenosti ne posvečajo pozornosti niti si jih ne razlagajo, zato pozabijo na to 

sanjsko obličje, ne da bi vedeli, da je to božansko sporočilo. 

16 Kako daleč od prave poti je človeštvo! Svet živi pod oblastjo svoje svobodne volje in teče za užitki 

in zemeljskimi strastmi. 

17 Duša spi, inteligenca se še ni prebudila v svetlobo, ki je resnica, in ne pozna resničnega življenja. 

18 Človek svoji vesti še vedno ni dal priložnosti, da bi spregovorila in sodila. Še vedno obstajajo 

ljudje, ki mislijo, da so nezmotljivi in brez napak, čeprav v srcu nosijo temo. 

19 Toda zdaj so ljudje tega naveličani, zato se jim približujem, da bi jim pokazal pot, da bi njihovo 

dušo napolnil s svetlobo, da bi jim pomagal razumeti njihove napake in izgubljeni čas ter da bi v človeku 

sprožil boj med svetlobo in temo. 

20 Na različne načine se razodevam svojim otrokom, vedno z neskončno ljubeznijo, da njihova duša 

ne bi propadla. 

21 Če ste vstopili v te neopazne molitvene hiše, to ni bilo po vaši volji. Moja milost vas je poklicala 

sem, da bi vas duhovno nahranila in vam pokazala pot odrešenja, po kateri lahko vstopite v mojo 

navzočnost. Ne smete priti ne obupani ne arogantni, ampak vredni in ponižni. 
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22 Ponujam vam večni mir, kot sem vam v prvi dobi ponudil deželo Kanaan. Ne morete skreniti s 

poti, saj je označena z mojo krvjo. Moja kri je resnica, ljubezen in večnost. Pazite, kajti Mojo resnico, 

razodeto v Mojem nauku, so ljudje ponaredili in nekatera razodetja so bila prikrita. 

23 Mojega zgleda in zgleda mojih apostolov niso jemali za zgled vsi, ki so mi skušali slediti. Mnogi 

so postali gospodarji, namesto da bi bili služabniki. Njihova srca so bila polna občutka večvrednosti in 

arogance ter so si želeli le bogastva, pompa in časti. Pri tem so pozabili na potrebe revnih ter postali 

brezbrižni in brezčutni do bede in trpljenja drugih. Zato ljudje v iskanju resnice prehajajo od ene do druge 

denominacije. Od tod njihova duhovna potreba po ustvarjanju novih sekt, da bi me svobodno iskali. 

24 Tiste, ki so nekoč veljali za svetnike in polbogove, razočarano človeštvo zdaj zavrača. 

25 Ljudje ne iščejo več spovednika, da bi jim odpustil krivde, ker se jim zdi nevredno. In grožnja 

večnega peklenščka ne bo več navdušila ali prestrašila grešnikovega srca. 

26 Volk izkoristi to zmedenost in se skriva za živo mejo. 

27 Vsak služabnik moje božanskosti in vsak predstavnik ima nalogo ustvarjati mir med ljudmi. Toda 

trenutno počnejo ravno nasprotno. Vsak misli, da je prvi, vsak hoče biti najmočnejši in pozablja, da sem 

edini močan jaz, ki sem v vseh. 

28 Zdaj si lahko razložite, zakaj sem vam obljubil, da bom ponovno prišel v drugi dobi. Zdaj 

razumete, zakaj vas učim na novo. Kajti samo moja beseda lahko odstrani temni ovoj duha, samo moja 

ljubezen vas lahko odreši vaših grehov. 

29 Poklicani in izbrani ste bili, da boste zgled vere v moj prihod ter zaupanja in poslušnosti moji 

besedi. Toda ne čakajte, da vam tisti, ki so prišli zadnji, dajo zgled dobrega izpolnjevanja mojega zakona, 

kajti takrat bo vaša bolečina zelo velika. Ko pa jih boste videli, kako se odpravljajo na pot, prestopajo 

meje in vstopajo v druge narode kot glasniki moje besede, boste spoznali svojo malomarnost in 

nehvaležnost. 

30 Razmislite o tem in če želite biti verodostojni, začnite z dobrim zgledom v svojem domu. Želim, 

da se danes ljubite kot ena družina, čeprav ste se včasih zavračali zaradi plemenskih razlik. 

31 To je moja jasna beseda. Če bi vam govoril v drugem "jeziku", to ne bi bilo prav. 

32 Pripravljam vaša srca, da bodo prebivala v njih. Svet se bo prav tako pripravil, seme miru bo 

vzklilo v človeškem umu in vi, ki ga boste raztresli po vseh koncih zemlje, se boste veselili, ko boste 

videli sadove svojega dela. Ker ste po Učitelju učili živeti v dobroti in molili za vse. 

33 Vsi narodi bodo govorili o spravi, bratstvu in miru, kar bo začetek združevanja. 

34 Pripravil sem vas in vas vprašal, ali ste že pripravljeni stopiti na pot k svojim soljudem, da bi jim 

pokazali modrost, ki sem vam jo dal kot navdih Besede, in da bi zadovoljivo odgovorili na njihova 

vprašanja. Naj se nikomur ne zdi nemogoče izpolniti tega poslanstva. Upoštevajte, da vam znanje, ki sem 

vam ga dal, omogoča razumeti vaše poslanstvo. 

35 Da bi širili moj nauk, vam ne bo treba obiskovati narodov, ki jih imenujete "tuji". Dovolj je, da 

svoje misli dvignete v molitvi in očistite svoja srca, da se bodo vaše duše od daleč pokazale sočloveku in 

sočustvovale z njim, kjerkoli že je. Te bodo prebudila bitja svetlobe. 

36 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 si prizadevajo, da bi s silo pridobili duhovno oblast. 

Presenečeni boste in svet bo presenečen, ko bodo ljudje spoznali, da nasilje ni premagalo razuma, bratstva 

in pravičnosti. 

37 Pazite se, da ne bi delali tistega, kar se zdi dobrodelno, čeprav je v vašem srcu sebičnost. Naredite 

čim več dobrega, ne da bi se pri tem posvečali lastnim interesom. Delujte iz ljubezni, ki je zakon, ki sem 

vas ga učil, in tako boste zaslužili za svojo dušo. Predstavite moj nauk, kot sem vam ga dal. To je isto, kar 

sem učil svoje preroke in apostole v drugih časih. 

38 Človek je v svojem materializmu našel dogovor, kako spremeniti Besedo, ki sem vam jo dal v 

preteklih časih. Toda moje delo je popolno in nima korenin v zemeljskih besedah. Pripravite se in vedno 

boste odkrili mojo resnico. Tedaj boste videli, da sem vam vedno obilno dajal svoje seme, da bi ga tudi vi 

lahko tako posredovali naprej. 

39 Ne bo vam treba nikogar navduševati z obredi ali zunanjimi oblikami čaščenja. Tempelj tvojega 

srca bo postal viden in v njem bodo tvoji bližnji videli svoj svetilnik in svoj oltar. 
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40 Naučite se me čutiti že zdaj, tako pri svojih delih kot takrat, ko se trudite pustiti za seboj 

umazanijo, ko ste padli. 

41 Naučil sem vas, da iščete resnico v preprostosti. Kako patetičen je človeški um, ko išče resnico v 

zapletenih doktrinah, ki si jih je sam izmislil. Zakaj me iščete tako daleč, čeprav me nosite v sebi? Kdo ne 

ve, da je bil ustvarjen po Očetovi podobi in obdarjen z božanskimi lastnostmi, kot so duh, inteligenca in 

volja? 

42 Živel sem z ljudmi v drugi dobi, delil vaš kruh in streho. Toda Kristusova veličina ima korenine v 

njegovi ponižnosti. 

43 Tako vas učim, da bi se znali ločiti od materialnih stvari zaradi ljubezni do bližnjega. Toda najprej 

se morate očistiti, saj je zakon, da se razvijate, in ker je zakon, da se vse razvija, vas dogodki, ki še 

prihajajo, ne smejo vznemiriti. To, kar vidijo vaše oči, bi vas moralo napolniti z veseljem, ko se zavedate, 

da vse ureja najbolj popoln zakon in da se to, kar se dogaja danes, ne bi moglo zgoditi prej, saj se vse 

približuje svoji popolnosti. 

44 Za napredek človeštva si ne prizadevamo le na Zemlji. Iz drugega sveta je tudi svet, v katerem 

človek moli in si prizadeva za svojo rešitev in napredek: to je duhovni svet. Zato vam pravim, da bo 

duhovno seme obrodilo sadove po velikih bojih v naročju vseh verskih skupnosti. 

Če bi ljudje rekli, da gre za novo religijo, ki seje razdor, bi morali odgovoriti, da je spiritualizem 

doktrina, da je enaka prvi in edini doktrini, ki je vodila duše. Vendar mora ta glas prihajati iz vašega srca, 

kjer so korenine vaših čustev. Te se bodo pokazale, ko boste točili solze zaradi bolečine nekoga drugega, 

tudi ko boste jokali od veselja nad bolečino svojega bližnjega. To sem vas vedno učil. 

45 Govorim vam skozi človeški razum, moja svetloba in moja milost pritečeta vanj in postaneta 

besede ─ beseda, ki kaže edino pot do mene: pot popolnosti in čistosti čustev. 

46 Potrebujete velike dokaze duhovnosti, da bi se vaša vera prebudila v novo življenje in da bi se vaše 

upanje okrepilo. Potrebujete jasno besedo, ki vas bo dvignila iz letargije, v kateri ste se znašli. Moj 

božanski Duh se je moral manifestirati v tej obliki, da bi začutili, da vas Oče nikoli ne zapusti in da vas 

vodi iz kraljestva resnice. 

47 Ali vas ta dokaz ljubezni ne prepriča? Moje misli so svetloba, ki sije navzdol, da bi oživila 

ugašajočo svetlobo vaših svetilk. Mojster vam je povedal, da se bo resnica o vesolju razkrila skozi 

poduhovljenega človeka, saj bo ta vedel, kako harmonično živeti na tem svetu, kamor prihaja, da bi se 

naučil lekcij, koristnih za svoj razvoj. Ta svet ni večen in ga tudi ne potrebuje. Ko ta dom ne bo več služil 

namenu, zaradi katerega zdaj obstaja, bo izginil. Ko vaša duša ne bo več potrebovala lekcij, ki jih daje to 

življenje, ker jo na drugem svetu čakajo druge, višje lekcije, bo na podlagi svetlobe, pridobljene v tem 

zemeljskem boju, rekla: "S kakšno jasnostjo zdaj razumem, da so bili vsi vzponi in padci tega življenja le 

izkušnje in lekcije, ki sem jih potrebovala, da bi bolje razumela. Kako dolga se mi je zdela življenjska pot, 

dokler me je bremenilo trpljenje. Zdaj, ko je vsega konec, pa se mi zdi, kako kratko in minljivo se mi zdi 

spričo večnosti." 

48 Človek je poklican, da poveča svojo dušo, da vedno bolj duhoviti svoj obstoj, bolj ko se vzpenja v 

želji po popolnosti. 

49 Tudi telesu, ki ga imate, je namenjeno, da se poduhovi. Ko se bo to zgodilo, se bodo življenjski 

pogoji ljudi spremenili. Razvili bodo duhovne sposobnosti, ki jih prebivalci današnjega sveta še vedno ne 

poznajo. 

50 Potrebuješ ta nauk, ki oživlja tvoje upanje, ta vir neizčrpne in resnične modrosti, da poteši tvojo 

žejo. Moja luč se spušča v zatemnjeni um tistega, ki pravi, da ne ljubi duše, ker je ne pozna, ampak ljubi 

materialno bogastvo, telesno lepoto, ki laska njegovi nečimrnosti, inteligenco, ki vzbuja občudovanje, 

imena in nazive. To je tisto, kar ljubi, in to je ljubiti nevredne. 

Človek ni telo in njegovo bogastvo. Človeško bitje ima vrednost in obstaja samo zaradi svoje duše. 

Ponovno vam povem, da je človek poklican biti tisti, ki izraža resnico vesolja, nebes in svetov. Danes 

tega še ne dosega, ker mu materializacija ne omogoča, da bi razvil subtilne darove duha. 

Ko ta materializem izgine, bo postal videc, ki se bo veselil, ko bo zagledal čudeže Duhovnega 

življenja. Potem bo razumel spreobrnjenje Savla v Pavla, preobrazbo človeka do te mere, da je bila 

potrebna sprememba imena. Z njegovim nekdanjim imenom je izginil tudi spomin na njegove strasti, 

njegova narava in zločini, ki jih je storil, pa so postali pepel. 



U 230 

114 

Ko duša razume, da se razvija, da ji manjka vzpona ali da se bo to, kar se je morala naučiti in razviti v 

materialnem svetu, zdaj končalo, je pripravljena združiti se s svetlobo božanskosti, saj je duša svetloba, ki 

se pomika k svetlobi. 

51 Veselite se, ljudje, mislite, da ste ptice selivke v tem svetu, polnem solz, bede in trpljenja! Veselite 

se, saj to ni vaš dom za večnost, čakajo vas boljši svetovi. 

Ko odhajate s te zemlje, storite to brez obžalovanja, potem bodo vzdihi bolečine, delo in solze ostali 

tukaj. Poslovili se boste od tega sveta in poleteli k tistim, ki vas čakajo v nebeških višavah. Od tam boste 

videli Zemljo kot točko v prostoru, ki se je boste spominjali z ljubeznijo. 

52 Ne bodite žalostni, kajti prišel bo dan, ko se boste odselili iz te solzne doline, v kateri ste toliko 

trpeli in ki jo boste jutri vzljubili z zavestjo, da ste v njej dosegli svetlobo, po kateri je hrepenela vaša 

duša. 

53 Bodite srečni z ljubeznijo do bližnjega, zdravljenjem bolnih, tolaženjem trpečih, dajanjem novega 

poguma ubogim. Tedaj bodo k vam prišli nebeški blagoslovi. Ali se želite poduhoviti? Kristus vam bo 

pomagal pridobiti to milost. 

54 Resnično, povem vam: čeprav so ljudje danes bolj snov kot duh, bodo jutri bolj duh kot snov. 

Ljudje si prizadevajo za popolno materializacijo svojega duha, vendar te popolne materializacije ne bodo 

dosegli. Kajti duh je kot briljant in briljant nikoli ne preneha biti takšen, tudi ko pade v umazanijo. 

55 Človek ne pozna blaženosti popolne duše, ker ni dosegel višine popolnosti. Če bo očistil svoje srce 

in ohranil mojo resnico v svoji duši, da bi jo izvajal, bo odkril mir in blaženost, ki ju prej ni poznal. To bo 

življenje, ki ga simbolizira drevo iz prve prilike, razodete človeštvu, katerega zreli sadovi bodo potešili 

lakoto duše. Izboljšajte se, dvignite se nad zemeljsko in ne boste več trpeli nehvaležnosti ali 

nerazumevanja drugih. 

56 Ljubezen je lestev, ki vodi k Bogu, ki vas ljubi, k Mariji, duhovni materi, ki vas prav tako ljubi, in 

k vašim duhovnim bratom in sestram, ki vas prav tako ljubijo. 

57 Iz božanskega duha prihaja tok sporočil. Ohranite jih toliko, kolikor se vam jih zdi prav. 

58 Izročite mi temo svojega trpljenja. Preoblikoval jih bom v jasnost miru. Prepustite mi svoje jok in 

solze. Ko v tišini obiščem tvoje srce, bom prodrl vanj kot sončni žarek in ga razsvetlil. 

59 Dal sem vam besedo ljubezni, da bi to moč začutili v svojih srcih. Tu je moj tolažilni balzam, ki se 

razlije na vse vaše trpljenje in okrepi vaše duše. 

60 Pravim vam: blagoslovljeni bodite tisti, ki se mi približujete s pripravljenim srcem. Moja beseda 

bo postala zdravilni balzam in maziljenje, ki poživlja plamen vaše vere. 

61 Moje kraljestvo se spušča na trpeče človeštvo in moja beseda odmeva po izvoljenih tega časa, da 

bi tisti, ki me slišijo, postali tolažba svojim bratom. 

62 Vedno sem imel posrednike med ljudmi in svojo božanskostjo. Uporabil sem krotkega in 

ponižnega srca. Zdaj pripravljam nove glasnike svojih naukov, da bo ta dobra novica med ljudmi 

prebudila duhovno življenje. 

63 Koliko tistih, ki so sposobni izpolniti plemenito duhovno poslanstvo, še vedno spi in je raztresenih 

po vsem svetu! Prebudili se bodo in svoj duhovni napredek bodo dokazali, ko bodo v vzvišenosti svojih 

čustev postali koristna bitja za svoje bližnje. Bodo ponižni in se nikoli ne bodo hvalili s svojo 

superiornostjo. 

64 Proti nečimrnosti ─ slabosti, ki se je pokazala že pri prvem človeku ─ se bomo borili z 

duhovnostjo. To je boj, ki že od nekdaj poteka med duhom in materijo. Kajti medtem ko je duh v želji po 

Očetovem bistvu nagnjen k Večnemu in Vzvišenemu, išče meso le tisto, kar ga zadovoljuje in mu laska, 

četudi je to v škodo duha. Ta boj, ki se kaže v vsakem človeškem bitju, je moč, ki se v človeku pojavi 

zaradi vpliva, ki ga nanj izvaja svet. Zemeljsko namreč zahteva vse, kar ustreza njegovi naravi. Če je duh 

sposoben nadzorovati to moč in jo usmerjati v pravo smer, bo v svojem bitju uskladil obe naravi ter 

dosegel svoj napredek in vzpon. Če pa se pusti obvladovati moči materije, se bo znašla v slabi luči in bo 

kot čoln brez krmila sredi nevihte. 

65 Vi, ki me poslušate, čutite željo, da bi se odvrnili od vsega škodljivega, da bi osvobodili svojo 

dušo. Ste sredi bitke, zato vam pravim: še naprej opazujte in molite, da bo prišel čas, ko bo vaša duša 

postala eno s telesom in se z njim uskladila. 
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Danes še vedno trpite zaradi privlačnosti sveta in se počutite prešibki, da bi se uprli skušnjavi. Človek 

intuitivno čuti dobo popolnosti, vendar ne ve, kdaj bo nastopila. 

66 Ljudje si za ta cilj prizadevajo na različne načine. Toda dosegli ga bodo le tisti, ki se borijo za 

napredek duše. Tisti, ki se predajajo verskemu fanatizmu, se ne bodo razvili, in tisti, ki svoj čas posvečajo 

študiju snovi, bodo dosegli le materialne rezultate. 

67 Duhovnost bo tista, ki bo človeka pripeljala do popolnosti. Vendar ne zamenjujte prakse resnične 

duhovnosti, ki je združitev s Stvarnikom in približevanje njemu z ljubeznijo, usmiljenjem in notranjim 

čaščenjem, s prakso tistih "znanosti", s katerimi ljudje profanirajo in materialno zaznavajo bitja 

onstranstva. Tu je moj nauk, ki odstranjuje tančico nevednosti, ki pred ljudmi skriva resnico. 

68 Moj nauk o ljubezni vas je v tem času pripravljal, da bi v svojo sredino sprejeli navzočnost mojega 

duhovnega sveta, ki bi vam pomagal razumeti mojo Besedo ─ čas, ki se zdaj izteka. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 231 
1 Moj pronicljivi pogled vstopi v vas in vidim, da s svojimi srci oblikujete šopek, da bi ga podarili 

moji božanskosti. 

2 Vidim vaše trpljenje in ga lajšam s svojim očetovskim maziljenjem, da bi, opogumljeni z mojo 

besedo, postali ljudstvo, močno v preizkušnjah. 

3 Kadarkoli ste prišli k meni, da bi mi predstavili svoje slabosti ali me prosili za pomoč v mukah, ki 

jih preživljate, ─ kadarkoli ste bili v nevarnosti, da se zrušite pod težo križa, in ste se obrnili name, sem 

vas osvobodil bremena in bolečine ter vas naredil močne duše. Potem sem ti rekel: Naprej, ne obračaj 

svojega obraza nazaj, kajti tvojo dušo bi napolnil strah, če bi videla svojo preteklost. 

4 Rešil sem vas pred uničenjem, da bi vas pripeljal v pristan odrešitve, kjer ste zdaj in uživate ta 

kruh. Spočil si na mojem prsnem košu miru. Bil sem žarek svetlobe v temi vašega obstoja, da bi vam 

pomagal hoditi po vaši poti brez spotikanja. 

5 Če bi glasniki ali nosilci glasu, prek katerih se razodevam, govorili iz sebe, vas ne bi mogli naučiti 

poti resnice. Vendar njihove ustnice govorijo besede svetlobe, ker se razodevam skozi njihov razum, in 

povedal sem vam, da sem Pot. 

6 Videli ste, da se mnogi sprašujejo o teh naukih in se sprašujejo, ali je res, da tu govori rabin ─ ali 

je gotovo, da se je "Beseda" vrnila v ta svet, ki je križal Jezusa? 

7 Vi tukaj veste, da sem vam to obljubil, veste, da sem odpuščanje in da izpolnjujem svoje božansko 

poslanstvo z obujanjem "mrtvih", zdravljenjem bolnih in vračanjem vida slepim. Poznate razlog moje 

vrnitve in način, kako sem prišel. Toda vse to bo postavilo svet pod vprašaj in mnogi bodo v to dvomili. 

8 Povedal sem vam, zakaj sem se namesto k učencem, teologom ali znanstvenikom obrnil k 

neizobraženim in preprosto mislečim, da bi se prek njih razkril. Kajti pričevanje preprostih ljudi bo 

osupnilo svet. 

9 Če boste temeljito raziskali, se boste prepričali, da sem vedno komuniciral s človeštvom prek ljudi 

in da so bili ti vedno ponižni in preprosti. 

10 Podelil sem vam različna bivanja na Zemlji, da bi lahko bili priča tem manifestacijam in izpolnili 

svoje poslanstvo. 

11 Moje nauke morate uporabljati, da boste lahko prodrli v tiste skrivnosti onkraj, ki vam jih želi 

razkriti Oče. Moja skrivna zakladnica se ni skrivala pred vašim pogledom, sicer ne bi mogli nikoli vstopiti 

v večno življenje. 

12 Preuči se, dobro premisli, kajti nekateri so zmedeni ob misli, kako je mogoče, da tvoj duh trpi, če 

je delček moje božanskosti? In če je luč duha iskra svetlobe Svetega Duha, kako lahko vidi, da je začasno 

zavita v temo? Zavedajte se, da je ta pot razvoja namenjena pridobivanju zadostnih zaslug za Boga, s 

katerimi lahko svojega duha iz nevednega in nerazvitega duha spremenite v velikega duha svetlobe na 

Očetovi desnici. 

13 Pridite k meni in še enkrat poslušajte mojo besedo, ki je hrana za vašo dušo. Beseda, ki sem vam jo 

v tem tretjem obdobju posredoval prek človeškega razuma, je naredila čudež, da vas je združila, da vas je 

polne gorečnosti in vere povzdignila v Mojo Božanskost, ki se razodeva polna resnice in navodil. Kajti 

tvoja duša je bila utrujena od zemeljskih naukov, tvoje noge so bile preveč utrujene, da bi premagovale 

dolge poti v iskanju miru, ljubezni in resnice. Tudi vaše roke so bile preveč utrujene, da bi obdelovale 

polja, ne da bi prinesle pridelek, ki bi bil v zadovoljstvo vaši duši. 

14 Moja volja je bila, o ljudje, da bi prepotovali te poti in okusili te sadove; da bi potrkali na različna 

vrata in spoznali srca ljudi različnih ras in spolov; da bi iz vsebine knjig razbrali različne filozofije, nauke 

in teorije; da bi spoznali življenje revnih ljudi na zemlji z vso bedo in bolečino; da bi izkusili lažno 

bogastvo tega sveta z njegovimi užitki in goljufivo slavo; da bi slišali glas ljudi in spoznali njihov navdih; 

da bi sprejeli dobro in zlo, ki vam ga bodo sčasoma prinesli. Da bi me po tem potovanju srečali kot 

zadnjega, ki bo stopil pred vrata vaših src ─ zadnjega, ki bo prečkal vašo pot, zadnjega izmed zemeljskih 

romarjev, ki vam bo stal ob strani in vas vprašal: "Kam greš? Od kod prihajate in kaj iščete?" In da bi me 

potem brez ponosa in samovšečnosti, nagnjeni od bolečine in okrepljeni z izkušnjami, razsvetljeni in 

utrjeni z bojem, takoj prepoznali, mi odprli svoje srce, priznali svojo bedo in izpovedali, da lahko samo jaz 

razumem vašo bolečino, vaše neuspehe in tudi vaša hrepenenja. 
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15 Zato večino tistih, ki pridejo k meni, ob poslušanju moje besede očara ta moč. Čutijo, da jih vidim 

do dna srca in da čutijo mojo ljubezen, ki jih obdaja. In ker ste me pričakovali, ste vedeli, da mora po 

velikih bojih, velikih bitkah obstoja, po temni noči, v kateri ste živeli, nastopiti luč novega dne. Vedeli ste, 

da ko boste izpraznili svojo čašo grenkobe do konca, bo prišel nekdo, ki jo bo moral napolniti s sladkostjo. 

Kajti upanje, zaupanje v moje obljube, ki sem vam jih dal v drugih časih, v vaši duši ni ugasnilo, plamen 

je ostal v vašem srcu. Tudi tisti, ki so zanikali, da sem Jaz tisti, ki se v tem času razodevam, tega niso 

storili s svojo dušo, temveč s svojo telesno naravo, ki ne pozna duhovnih razodetij in ni dovzetna, saj ne ve 

ničesar o meni. Vendar vem vse in sem tem nevernikom, trdovratnežem, dal še en čas, ker vem, da me 

njihova duša ne zanika in da se mora dvigniti polna svetlobe in se osvoboditi verig svoje telesne lupine, da 

me bo lahko videla in čutila ter vzkliknila kot Peter v Drugem času: "Resnično, ti si Sin živega Boga!" 

16 Iz otrok učencev bom naredil učence vas. Ko me boste poslušali, vam bom zaupal knjigo modrosti, 

da boste z njo poučevali svoje soljudi in prinašali veselo novico prebivalcem svojega naroda in potem 

drugim narodom. Ko se boste učili od mene, boste nežni in ponižni. Ne boste se zadovoljili zgolj z 

razumevanjem moje besede in ne boste govorili z zgovornimi besedami, da bi navdušili množice, ampak 

bodo vaše navdihe in spoznanja, vaše jasne in globoke besede potrjena z deli, ki bodo sad vašega 

razumevanja. Ne želim, da bi ta dela izvirala le iz vašega razuma, ampak da bi jih vaša vest narekovala 

vašemu srcu, kjer je zasejano seme ljubezni. 

17 Takrat boste zagotovo lahko spreobrnili ljudi. Ko se bodo naveličali nesmiselnih besed, ko se bodo 

naveličali sprevrženosti različnih naukov in pogledov na svet, bodo hrepeneli po navodilu, ki jim govori o 

resnični ljubezni, usmiljenju in miru, ki prinaša svetlobo v temo in preliva zdravilni balzam tam, kjer je 

bolečina ─ ki preoblikuje tiste, ki so po svoji naravi duševno ali moralno izrojeni. Takrat bo moj nauk 

zagotovo zmagal in število tistih, ki mi sledijo in nosijo zastavo miru, edinosti in dobre volje, se bo 

povečalo. 

18 Želim, da ta čas vestno izkoristite, da duša poučuje in spodbuja telesno lupino, da jo upogne in 

končno naredi za svoje orodje, za svojega voljnega služabnika; da mi "meso" ne nudi tistega čaščenja, ki 

bi mi ga morala nuditi duša, da se ne postavlja med vašega in mojega duha. Takrat bo namreč očiščenje 

trajno in to, kar čuti telo, bo vplivalo na dušo, saj ta še ni sposobna prevladati nad bolečino in šibkostjo. 

Oduhovite se, ne da bi zapadli v fanatizem, in izkusili boste, koliko miru boste doživeli, koliko spodbude 

boste dali svojemu srcu in kako močni boste ob soočanju z izzivi bolečine, starosti in bolezni. 

19 To je moj nauk. Kdo med vami ga ne more razumeti? Jasna je kot dnevna svetloba in vsi jo lahko 

vidite. Ta nauk vam dajem zato, da bi ga neizbrisno vtisnili v svojo dušo. Za jutri vam bo dal moč, ko vas 

bodo ogrožale preizkušnje. 

20 Na tej zemlji je vedno obstajal boj med ljudmi, vojne, spopadi, nesoglasja. Že od najzgodnejših 

časov so se ideje enih vedno vzpenjale proti idejam drugih. In tako vidite, da se je proti kreposti dvignila 

krepost, proti pravičnosti krivica, proti glasu duše glas "mesa", proti znanju drug drugega. Tisti, ki so od 

najzgodnejših časov razkrivali moj duhovni nauk, so imeli za nasprotnike znanstvenike. Še vedno v tem 

tretjem obdobju vidim te bitke med ljudmi. Toda prišel je dan, ko bom rekel zadnjo besedo. 

21 Vsa modrost, znanje in znanost izvirajo iz mene. Pripravil sem ta planet, da bo postal dom 

inkarniranih duš, in preden sem vas poslal, sem ta svet negoval z milostjo, ljubeznijo in modrostjo. V 

njeno notranjost, na njeno površino, v vse, kar je potrebno za tvoje življenje, za ohranitev, zadovoljstvo in 

zadovoljstvo mojih otrok. 

Da bi v naročju te narave odkrili vse vire življenja ─ vse, kar je bilo zavito v skrivnost ali shranjeno v 

globoki zakladnici, sem vam dal darove, vas razsvetlil in obdaril z darom znanosti, da bi s pomočjo te 

sposobnosti in glede na svoje potrebe, razvoj in preizkušnje našli neizčrpen vir življenja in modrosti. 

22 Vsi ste uživali v tem daru znanosti. Nekatere pa sem izbral, da bi jim zaupal velike naloge, da bi 

odkrili vse, kar je v dobro duše, in bi vam potem dajali iz neizčrpnih voda tega vira ter vam pomagali v 

vašem življenju in zemeljski sreči. Izbranim sem zaupal tudi intuitivno znanje o duhovnem življenju ─ 

življenju, ki je onkraj znanosti, nad to zemeljsko naravo. Zato me je človek že od najzgodnejših časov 

častil in spoznal obstoj univerzalnega bitja, mogočnega, vsemogočnega Boga in Stvarnika, ki ima za vas 

pripravljeno vzvišeno življenje, ki presega ta svet ─ življenje, v katerem bodo sijali duh, ljubezen, 

svetloba in razum, saj je vse to del vaše duše. 
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A čeprav imate vsi to intuitivno znanje, ki vam nenehno govori o teh sposobnostih, je bilo potrebno, da 

sem vam poslal duše z veliko avtoriteto, da bi vam razkrile največje skrivnosti; da bi naredile preboj za 

duše in jih po najkrajših in najzanesljivejših poteh pripeljale k meni. To so preroki, patriarhi in od Boga 

poslani ljudje vseh časov. 

23 Čeprav so nekateri prinašali poslanstvo osvetlitve duš, drugi pa poslanstvo seznanjanja z 

znanostjo, so se vedno eni zoperstavljali drugim, ne da bi upoštevali, da ne gre za nasprotni poslanstvi, 

ampak da se obe dopolnjujeta. Moja luč se je razlila na vse ljudi, da bi lahko razumeli svojo nalogo in 

spoštljivo prevzeli vlogo, ki vam pripada. 

24 Če ste od mene slišali, da graja delo znanstvenikov, da znanost kličem na odgovornost, je razlog v 

tem, da nekateri tega vira življenja, teh razodetij, ki sem jim jih dal, niso uporabili za dobro in napredek 

človeštva, ampak so jih postavili v službo zla in uničenja. Na vse tiste, ki so izpolnili svoje poslanstvo, ki 

so s ponižnostjo, vzvišenostjo in spoštovanjem iskali, da bi odkrili to, kar jim je bila Moja volja razodeti, 

sem izlil svojo luč, vsi so mi bili všeč; in poglejte, koliko dobrodelnih del so opravili. 

25 Vaše zemeljsko življenje se je razvilo, ni več takšno, kot je bilo v preteklosti, in kolikor so vas vaši 

koraki popeljali na pot razvoja, ste se srečali s sadovi znanosti, ki so namenjeni vsem, ki so izpolnili svoje 

poslanstvo. Tiste, ki so ponaredili moje poslanstvo in prodrli v moje zakladnice, da bi odkrili skrivnosti 

narave in uporabili sile narave samo zato, da bi jih uporabili za uničevanje in smrt, te graja in poziva. Kajti 

prišel sem, da bi vse ljudi in sile narave spravil v red in jih usmeril na pravo pot, vse pa je treba obnoviti in 

vrniti na svoje mesto. 

26 Prišel bo čas, ko bo človeštvo prepoznalo božansko svetlobo, modrost, ki jo dovoljujem, in končno 

spoznalo, da sem Jaz Vir, iz katerega so nastala vsa bitja ─ da sta v meni seme in sad, in da sem vam 

dovolil, da sodelujete pri vsem tem, da bi lahko živeli življenje, vredno vaše duše in moje božanskosti. 

27 V času poduhovitve, ki vam ga zdaj napovedujem, bodo ljudje svoje sposobnosti razumevanja dali 

v službo duši in celo znanost se bo sklonila pred njeno svetlobo. Kdaj bo prišel ta dan? Trenutno 

pripravljate pot človeštvu, da doseže ta cilj. Kajti delo, ki sem vam ga naročil, da ga opravljate, ima 

svetovno poslanstvo. 

28 Ljudje bodo svojo znanost, moč, talent in srce posvetili služenju moji božanski stvari, ne da bi 

zanemarjali svoje dolžnosti, svoje naloge v svetu. Obrnili se bodo k zdravim užitkom, ki so koristni za 

njihovega duha in materijo. Borili se bodo za svojo obnovo in svobodo, ne bodo se pustili okužiti in ne 

bodo vzeli ničesar, česar ne potrebujejo. Takrat bosta korupcija in brezsramnost izginila z zemlje. Takrat 

bo duh dosegel popolno oblast nad svojo telesno lupino, in čeprav še vedno živi v materiji, bo živel 

duhovno življenje v ljubezni, bratstvu in miru. 

29 To bo čas, ko bodo vojne izginile, ko bo vladalo medsebojno spoštovanje in pomoč, ko boste 

spoznali, da ne smete več razpolagati ne z življenjem svojega bližnjega ne s svojim. Takrat boste vedeli, 

da niste lastniki svojega življenja, svojih otrok in zakoncev ter te zemlje, ampak da sem jaz lastnik vsega 

stvarstva. Ker pa ste moji ljubljeni otroci, ste tudi lastniki vsega, kar je moje. Čeprav sem Gospod in 

lastnik vsega ustvarjenega, ne morem ubiti svojih bitij, nikogar raniti ali mu povzročiti bolečine. Zakaj so 

torej tisti, ki niso lastniki življenja, zasegli tisto, kar jim ne pripada, da bi z njim razpolagali? 

30 Ko bodo ljudje razumeli ta nauk, bodo naredili korak naprej v svojem duhovnem razvoju in ta svet 

bo postal dom za napredne duhove. Ne veste, ali boste po tem času še kdaj prebivali na tem planetu. 

Določil bom tiste, ki bodo doživeli te čase milosti, ki bodo uzrli to zemeljsko kraljestvo, ki je bilo v nekem 

drugem obdobju dolina solz, uničenja in smrti. Morja, gore in polja, ki so bila priča tolikšni bolečini, se 

bodo nato spremenila v kraj miru, v podobo svetov onkraj njih. Napovedal sem vam, da bo moje 

kraljestvo, ko se bodo bitke končale, že blizu vas in takrat bo vaš duh zacvetel v krepostih. Moj nauk bo 

prisoten v vseh duhovih in razodeval se bom po moških in ženskah. 

31 Razvili se bodo darovi duha. Darovi (notranje) besede, zdravljenja in dialoga med duhovi bodo 

med ljudmi tistega časa postali občudovanja vredni. 

32 Znanost se ne bo ustavila na svoji poti, temveč bo znanstvenik prodrl v moje nauke, jih preučeval 

in se čudil mojim razodetjem. Po njihovem navdihu bo ustvaril dobrodelna dela, ki ne bodo napredovala le 

pri človeštvu, temveč tudi pri duši utelešenih in neutelešenih. 

33 Če je bil moj duh zadovoljen v preteklih in sedanjih časih, ko je opazoval dela mojih otrok, bodisi 

duhovna bodisi materialna ─ lepa dela, ki so izvirala iz srca čutnosti ali inteligence ─ kako veliko bo moje 
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veselje, ko ne bo le nekaj tistih, katerih duše se bodo povzdignile, ampak ko bo ljubezen izkazovalo 

celotno človeštvo. Takrat ne bo več solz, žalosti in siromaštva v domovih zaradi vojn, v življenju ljudi 

tistih časov, ki so namenjeni temu planetu, pa se bodo ohranili le vera, zdravje, moč in harmonija. 

34 Vi ste prve generacije, ki so prejele veselo novico tretjega obdobja, in vi morate biti tisti, ki boste 

pripravili pot za vse, ki bodo prišli za vami. Odstranite brezna, odstranite kamne na poti, da boste kot 

zapuščino pustili dobro voljo, pogum, dobra načela. 

35 Niste vi tisti, ki boste moje delo pripeljali do vrhunca. Med vami ni nikogar, ki bi moral združiti 

izraelsko ljudstvo. V svojih telesih ne boste več priča izvajanju mojega nauka po vsem svetu. To delo bom 

opravil. Če bi se namreč med vami dvignil kdo, ki bi upognil trmasto vratno hrbtenico mojega ljudstva in 

dosegel njegovo poduhovitev, bi se ta oseba povzdignila ali pa ne bi prenesla preizkušenj, ki bi jo doletele. 

36 Toda jaz, močan, ki ljubi in odpušča, vas bom združil. Poslal vam bom eno preizkušnjo za drugo, 

da vas bodo zdrobile in združile v isti duhovni ideal.  

37 Nočem, da bi mi moje ljudstvo pripravljalo nov križ, krvavi oder ali sodišče. Želim prebivati v 

vašem notranjem svetišču, želim zasesti svoj prestol v duši svojega ljudstva, da bi se mu vsak trenutek 

predstavil in ga pričakal v svojem večnem domu, na svojem univerzalnem prestolu ponižnosti, na častnem 

mestu ljubečega Očeta, ko boste vsi vi, polni zaslug zaradi izpolnjevanja svojega poslanstva, okrepljeni z 

bojem in očiščeni s krepostmi, prišli k meni v čast, da bi prejeli svojo visoko nagrado. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 232 
1 Izbrano ljudstvo: Slišali ste mojo besedo skozi človeški razum, bili ste vedno pripravljeni, da 

greste pred človeštvo. Vse vam je bilo dano po moji milosti. Prišel sem k vam, ker vas ljubim, in vam 

zaupam tretji del knjige, ki vsebuje zapovedi, zakon za vas in za človeštvo. 

2 Svet je v hudem viharju in je izgubil smer. Ni se odločila za iskanje varne poti. Človek je bil 

zadovoljen z življenjem, s tem, da je iskal, kar je potrebno za ohranitev telesa, in je pozabil na dušo v jedru 

svojega bitja, ki sem ji zaupal zelo visoko nalogo. Pojavil sem se med vami in vas našel žive sredi kaosa, 

moja beseda pa vam je rekla: "Ustavite se, vrnite se k izpolnjevanju zakona, vzemite svoj križ, sledite mi 

in mir bo med vami. 

3 V tem času sem vas pripravil tako, da sem v vaše misli v potokih vlil svojo svetlobo. Od prvih 

korakov ste bili trdni in ta vera, ta ljubezen do mojega dela vas navdihuje, da v mojem imenu govorite 

svojim soljudem. Mnogi vas bodo slišali in prišli k meni lačni in žejni ljubezni. Drugi bodo prihajali v 

želji, da bi se rešili svojega trpljenja. Drugi bodo prihiteli, saj jih bo gnala le radovednost. Vendar vam 

obljubljam, da bo vse doseženo. Vsem bom odobril dokaz, saj z veseljem dam otroku znak, da sem slišal 

njegovo prošnjo. 

4 Po mojem odhodu boste še naprej pripravljali srca, jih odvrnili od nevednosti, lažnih prepričanj in 

fanatizma. Toda kako boste vi učitelji svojim soljudem? Kako boste dosegli ponižnost, pravico in 

pravičnost? Z molitvijo in izpolnjevanjem mojega zakona. Ne bodite videti pravični ljudje, ker še niste 

pravični. Pokažite se kot moji učenci, ki se vsak dan trudijo, da bi se izpopolnili. Ko bom videl, da 

nesebično izpolnjuješ svojo nalogo, ti bom pripeljal množico tvojih soljudi, ki jih bom določil, da bodo 

prejeli znanje mojih končnih razodetja. 

5 Med sektami, ki so jih ustvarili ljudje in so odrezane veje drevesa življenja, izbiram tiste, ki si 

želijo duhovnosti ─ tiste, ki me iščejo na nepopoln način, a me ljubijo ─ tiste, ki z vdanostjo izgovarjajo 

moje ime in mi izkazujejo dejanja ljubezni, ponižnosti in hvaležnosti. Prihajam kot dober ribič, ki si želi 

src, in čeprav je danes število tistih, ki mi sledijo, majhno, se bo jutri pomnožilo. Že se bliža ura, ko bodo 

dokazi prepričali svet, da sem prišel, da vam zapustim svojo zapuščino ljubezni, vi pa boste kot priče teh 

razodetij o njih govorili na pravilen način. 

6 Ne delajte nobenih razlik med soljudmi. V duhovnem idealu se bodo združile vse človeške rase in 

razredi. 

7 Položite mi na srce potrebe svojih soljudi. Bolj ko so grešniki, več ljubezni in usmiljenja 

potrebujejo. Zdaj se bliža čas, ko se bo moje učenje razširilo in bodo 'delavci' odšli na različna območja. 

Po moji volji se bodo naselili na krajih, kjer se bo moja beseda izlila v odprta srca, ki sem jih pripravil kot 

rodovitno zemljo, pripravljeno sprejeti božansko seme v svoje naročje. Tam je vaš kraj delovanja. 

Naročam ti odgovornost za številne ljudi, ki jih bom zaupal v tvojo oskrbo takoj, ko te bom videl močnega 

in pripravljenega. 

8 Dobra novica bo dosegla ljudi vseh doktrin in sekt. Vsi bodo vedeli za moj prihod v tretji dobi kot 

Svetega Duha. Prišel bo čas, ko bodo ta razodetja v celoti znana in se boste zaradi tega borili. Vendar ne 

skrbite, moja luč ne bo ugasnila. Takrat bo moja beseda tega časa zasijala v največjem sijaju. 

9 Pripravljam vas kot marljive delavce na poljih. "Beseda bo v obilju na vaših ustnicah. Pogosto 

boste govorili o vam neznanih naukih. To bodo novi navdihi, ki prihajajo iz mojega Duha v vaše dovzetno 

srce. Vaša dejanja morajo biti vedno v skladu z vašimi besedami. Vsa vaša dejanja morajo biti iskrena, da 

vam bodo verjeli. Pogledal bom na vaša dela in jih presodil. 

10 Spomnite se čistih običajev izraelskega ljudstva iz prvih časov in se vrnite k njim. Njegovo zdravje 

in moč izhajata iz njihove poslušnosti in spoštovanja mojega zakona. Iz tega ljudstva so izšli zgledni 

možje, patriarhi in preroki. Tam so Abraham, Izak in Jakob, ki so rodbina vašega rodu. Bili so na psihični 

in fizični preizkušnji, vendar jih moč ni zapustila. Potrebno je bilo, da so tisti, ki so morali dati življenje 

izraelskemu ljudstvu, dali zgled moči in ljubezni vsem svojim potomcem. Tu boste spoznali svojo moč in 

učinkovitost v uri velikih preizkušenj. 

11 Trenutno pripravljam duše, ki bodo po mojem odhodu še naprej navdihovale ljudi. Skrbeli bodo za 

temeljne nauke mojega dela, vi pa jih boste poslušali in spoštovali. 
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12 V sedanjem obdobju izpolnite svojo nalogo, nato pa bodo naslednje generacije nadaljevale vaše 

delo. Vedno bom na zemljo pošiljal bitja velike vzvišenosti, ki bodo bdela nad zakonom, nad bistvom 

mojega nauka. 

13 Strinjajte se s svojimi preizkusi. Tistemu, ki ni prejel tega, za kar me prosi in verjame, da je v 

njegovo dobro, pravim: poznam tvojo usodo, toda to, za kar me prosiš, ti ne bo prineslo sreče, temveč le 

trpljenje. Razmislite o povračilu škode. Na zemlji ne boste uživali popolnega miru. Le izpolnjevanje 

dolžnosti vam bo danes zagotovilo mir. Toda jutri, ko boš v duhovnem življenju, mi boš rekel: "Oče, vedel 

si, kako me voditi, da bi bilo dobro za mojo dušo. Če bi mi namreč dal, kar sem prosil od Tebe, bi zašel s 

poti ali odlašal s svojim prihodom k Tebi." 

14 V tem času sem vam dal luč svoje Besede, da bi lahko delali za mir na svetu in da bi vaša duša 

naredila še en korak na poti k popolnosti. Dal sem vam razumeti darove, ki jih ima vaša duša, da bi lahko 

premagala vse ovire in težave, ki ji stojijo na poti. Dal sem vam razumeti, da je čas grenkobe, ki ga 

preživljate, čas sprave, ki ga morate izprazniti kot kelih s predanostjo in vero. 

15 Tako sem prišel iz neskončnosti, da vas osvobodim verig, ki vas držijo. 

16 V tej tretji dobi sem združil vse tiste, ki so v preteklih časih prejeli nalogo, da človeštvu oznanijo 

mojo resnico, da bi lahko prejelo moje blagoslove.  

17  Zato sem vam dal nova razodetja. 

18 Moje nauke naredite za svoje, da jih boste lahko izvajali. Ko pa zapustite ta zbirališča, ki so kot 

drevesa za potepuhe, v senci katerih ste slišali škrjanca, se ne odpravljajte za škodljivimi užitki, namesto 

da bi iskali kontemplacijo, da bi meditirali. Kajti duhovno bistvo, ki ste ga prejeli od Učitelja, se bo takrat 

iztrgalo iz vašega srca. 

19 Strasti kot viharji iz vaše duše iztrgajo milost, s katero sem vas oblekel, in ko se je znebite, 

dovolite, da se vašega bitja polastita šibkost in bolezen. 

20 Usmerite molitev svoje duše k Neskončnemu, da boste lahko ustvarili ozračje miru okoli 

človeštva. Ko boste videli svoje soljudi pod bremenom moje pravice, se zaslužite in njihova muka bo 

prekinjena. Ko slišite glas naravnih sil, molite za svet. Ne iščite zatočišča samo zase. Če boste v uri stiske 

skrbeli za sočloveka in pozabili nase, vas bom zaščitil. Varuj ljudi s svojo molitvijo in usmiljenjem. 

21 Verjemite v moč molitve. Vendar morate vedeti, da jo je treba najprej začutiti, da bi me dosegli. 

22 Če bi že imeli močno in resnično vero, bi delali čudeže. Pohitite, saj bo prišla ura, ko se boste 

morali podati na pot širjenja znanja o tem delu po svetu. Takrat se ne bojte človeške pravice in 

obrekovanje vas ne sme skrbeti. 

23 Napredovali ste na poti. Obrnite pogled nazaj in se ozrite v svojo preteklost. Ostali so 

materializem, aroganca, nizke strasti, malikovanje, nevednost, greh. 

24 Vendar še vedno ostanite na poti, da bi lahko dosegli še večji duhovni napredek. Takrat boste v 

svojem srcu izkusili mir obljubljene dežele. 

25 To je dan, ko bo duh izbranega ljudstva prejel navdih in bodo njihovi umovi razsvetljeni, da bodo 

razumeli nauke, ki so ohranjeni v Veliki knjigi življenja in ki sem jih moral postaviti pred njih v skladu s 

svojo besedo, dano v preteklih časih. 

26 Da bi prišli k meni, ste zapustili svet, se očistili, in ko ste bili pripravljeni, ste prosili za sprejem 

mojega Univerzalnega žarka. Preplavila je vašo dušo in pod njenim vplivom so se prebudili vaši darovi, 

najbolj občutljive strune vašega bitja pa so začele vibrirati. 

Iz globin vašega srca so se pojavili številni občutki, ki jih do zdaj niste poznali in zaradi katerih ste na 

to življenje gledali drugače. In ko ste bili nato sposobni udejanjiti ljubezen in usmiljenje, ste se počutili 

dovolj močne, da ste lahko opravili velika dela in razumeli velike množice sočloveka. Želite povečati skrb 

za pomoči potrebne in s svojimi mislimi pošiljati sporočila svetlobe tistim, ki so daleč od vas. Vse to lahko 

storite, saj sem pred vašo dušo odprl široko polje, na katerem lahko delate. 

27 Vaši duhovni darovi nimajo meja, ne bodo izčrpani, tudi če mislite, da ste predali vse svoje 

bogastvo. Bolj ko boste dajali drugim, bolj se bo povečala vaša dediščina. Vaše poslanstvo je bilo vedno 

prizadevanje za mir in zavzemanje za svet. 

28 Preizkušal sem vas, da bi zaupali vase, da bi vedeli, česa ste sposobni. Kolikokrat, ko ste bili 

neodločni, ko vam je primanjkovalo vere ali ko ste ne zaupali v moč svoje duše, sem vam poslal dokaz, ki 
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ste ga potrebovali, in prek njega ste prejeli odgovor. Zaradi ene preizkušnje za drugo sem te izpustil. 

Vendar sem vas že vnaprej pripravil, saj nikoli nisem želel nikogar presenetiti. 

29 Usmerjam vaše korake, obdajam vas z ozračjem miru, v katerem se lahko učite in poglobite v moj 

nauk. Ko boste pripravljeni, boste šli naprej k ljudem, ki se bodo pojavili v tistem času. Danes tvoja dela 

še ne svetijo. Toda moje ljudstvo mora postati močno v kreposti, boriti se mora proti materializmu, da bi 

pomagalo človeštvu najti pravo pot, ki ga bo pripeljala k meni. 

30 Že ste uživali v miru mojega Duha, ko ste se vzpenjali v povezanosti z menoj. Toda trajni mir še ni 

v vas. Ste na začetku poti in le vaši zasluge vam bodo omogočile neizrekljivo veselje, da se mi približate. 

Pomnožil bom vaše sadove in skrajšal pot, da me boste kmalu dosegli. 

31 Bili ste med prvimi, ki ste prejeli to božansko sporočilo, in želim, da bi vedeli, kako ga posredovati 

drugim. To človeštvo, ki danes dvomi in ne zaupa, bo verjelo. V tem času sem mu dal dovolj dokazov in 

vsi govorijo o meni. Za kratek čas bo ostala gluha. Potem bo slišala klic, ki ji ga dajem, pritegnil jo bo moj 

nauk, želela bo odkriti, kaj čaka dušo po tem življenju, in odgovor bo našla v knjigi, ki sem jo zapustil 

vsem: "Knjiga življenja". Vsi bodo sčasoma prejeli svetlobo, saj je to božanska zapuščina. To je dediščina, 

ki vam pripada in ki je ne boste nikomur odrekli. Vse bom poučil ─ tako tiste, ki znajo pravilno slediti in 

razlagati moja navodila, kot tiste, ki me ne ubogajo. 

32 Ko ste preučevali svoja dela in točili solze, ko ste videli malo sadov, ki ste jih dosegli, je vaša duša 

žalovala, ko se je zavedala, kako daleč ste od cilja, ki sem vam ga namenil, in ste se spomnili prerokbe, ki 

vam je bila dana in v kateri vam je bilo rečeno: "Če si 'Izrael' ne bo prizadeval za svojo zvezo, bo doživel 

novo vojno, in še enkrat bo ženska točila solze in moški bo prelil svojo kri, v domovih bo žalovanje, stiska 

in lakota, duša bo trpela." 

33 Zato vam pravim, da se ne spoštujete med seboj, da ne delate nesoglasij. Cilj mojega učenja je 

združiti vse duše, jih zbližati, da bi postali eno in da bi me vsi prepoznali kot svojega Očeta. 

34 Zdaj pustite za seboj breme skrbi, pridite k meni brez dvomov in strahov, popolnoma mi zaupajte 

in dovolite, da se v vas uresniči moja volja. Vem, kaj se dogaja v vas, in vam dam moč, ki jo potrebujete. 

35 Jaz sem izvor in cilj vsega ustvarjenega. Po moji volji ste prišli na ta svet in po moji volji ga tudi 

zapustite. 

36 Prihajam kot ljubeči Oče, da vam dam svoje odpuščanje, ker ste še vedno šibki. 

37 To življenje vam je bilo zaupano kot priložnost, da si vaša duša pridobi zasluge. Zato naj bodo vse 

vaše misli in človeška dejanja v skladu z mojim zakonom ljubezni in pravičnosti. Toda ljudje so zašli s 

poti, ki jim jo kaže moj Zakon, zato se je bilo treba vrniti k njim in jih opomniti. S tem namenom sem 

stopil v stik z vami v tem času. Mojo besedo ste prišli poslušat zato, da bi se potopili v moj nauk in se 

pripravili na duhovno življenje. Ne pridite iz radovednosti, zaradi občutka dolžnosti ali ker menite, da 

izpolnjujete svojo nalogo. Pridite z željo, da bi v vsaki novi lekciji našli novo razodetje, nov nauk. 

Uporabite mojo navzočnost in boste bolje pripravljeni na izpolnitev svojega poslanstva. 

38 Ne glede na to, ali ste bili telesno zdravi, ali ste imeli zadovoljstvo in ugodje ali pa ste preživeli 

bolezen, nesrečo in revščino - vse to ostaja tukaj na zemlji, kjer se konča človeško življenje in začne 

življenje duše. Prizadevali ste si za vzpon duše in morali ste trpeti ter premagati svoje telo. Zato vam 

pravim: Dobro poslušajte, še bolje razlagajte in se vživite vase, da boste odkrili resnico. 

39 Ko pa srečate tiste, ki trdijo, da sledite novemu nauku, jim povejte, da ste le opustili cerkvene 

obrede, ki sodijo k zunanjemu bogoslužju, in da ste se odvrnili od verskega fanatizma. 

40 Moje delo bo priznano po vsem svetu. Kakor sem namreč v drugih časih pošiljal preroke, da bi 

oznanili moj prihod, tako bom v tem času pošiljal svoje nove preroke, da bi oznanili moj nauk in 

kraljestvo, ki se približuje vsem ljudem dobre volje. 

41 Vsako razodetje je bilo podano v skladu z duhovno sposobnostjo človeštva in časom, v katerem je 

živelo. Danes sem prišel na ta način, jutri vam bom govoril na bolj vzvišen način. 

Ta shod se bo kmalu končal, končal se bo konec leta 1950. Takrat bodo moji učenci odšli na pot kot 

učitelji, ki se ne bodo počutili osamljene. V luči njihovega duha, v tistem delu moje božanskosti, ki obstaja 

v vsakem od vas, naj govorim, odpuščam, ljubim in učim. 

42 Kolikor ti dopušča vest, bo tvoja duša svobodna. Za posredovanje mojega nauka ne bo potrebovala 

niti zbirnih prostorov. Govoril boš, kjerkoli se bo ponudila priložnost, in tvoje življenje bo svetišče, v 

katerem me boš častil s čistostjo svojih del. 
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43 Čeprav se vam trenutno zdi nemogoče ustvariti mir v človeštvu, vam povem, da bo mir prišel, in še 

več: da bo človek živel v duhovnosti. 

44 Preden pride ta čas, bo svet doletela velika nesreča. Toda to trpljenje bo v dobro človeštva, tako 

zemeljskega kot duhovnega. To bo kot "doslej in nič več" za nebrzdano divjanje zlih dejanj, sebičnost in 

iskanje užitkov med ljudmi. Tako bo vzpostavljeno ravnovesje. Kajti sile zla ne bodo več mogle premagati 

sil dobrega. To očiščenje ima videz kazni, ne da bi to bilo, saj vedno prizadene najbolj občutljive in 

ljubljene. V resnici pa je sredstvo za reševanje duhov, ki so zašli s poti ali jo izgubili. Tisti, ki sodijo 

zemeljsko, v bolečini ne morejo odkriti ničesar koristnega; tisti pa, ki menijo, da imajo duha, ki bo živel 

večno, iz iste bolečine dobijo svetlobo, trdnost in obnovo. 

45 Če razmišljate duhovno, kako lahko verjamete, da je bolečina zlo za človeštvo, če prihaja od Boga, 

ki je ves ljubezen? 

46 Čas teče in prišel bo čas, ko se bodo začele pojavljati te velike preizkušnje in bo iz sveta pobegnil 

še zadnji ostanek miru, ki se ne bo vrnil, dokler človeštvo ne bo našlo poti mojega Zakona in ne bo 

poslušalo notranjega glasu, ki mu bo neprestano govoril: Bog živi! Bog je v tebi! Spoznajte ga, začutite ga, 

spravite se z njim! 

47 Potem se bo spremenil vaš način življenja. Egoizem bo izginil in vsi bodo koristni za druge. Moja 

pravičnost bo navdihnila ljudi, da bodo ustvarili nove zakone in z ljubeznijo vladali narodom. 

48 Kmalu prenesite moje sporočilo človeštvu, da bo lahko uporabilo moje nauke in opozorila. Človek 

bo spoznal, da je bila ta beseda resnično prerokba in da je predvidela vse. 

49 Ko se bodo valovi nemirnega morja umirili in vetrovi ponehali, ko ne bo več moril narodov in 

bodo kuge iztrebljene, se bo za človeštvo začel mir. 

50 Molite in prosite za svet, ki bo moral prestati največje preizkušnje in piti najbolj grenak kelih. 

51 Koliko izmed vas, ki menite, da imate danes vero, se bo zatreslo ob pogledu na te katastrofalne 

dogodke! Koliko izmed vas, ki se imate za pogumne, bo skrivalo svojo strahopetnost! Pripravljam vas, da 

boste vedeli, kako ravnati, ko bo prišla tista ura, in da boste lahko izpolnili poslanstvo, ki sem vam ga 

zaupal. 

52 V tem času so vam bile razložene vse skrivnosti, tudi tista o trojici razodetja moje božanskosti, ki 

jo bom ponovil v nekaj besedah: 

53 Oče, Bog nima oblike, nima meje, začetka in konca ─ tega nauka ne morete razumeti. Zato recite: 

Bog je Stvarnik vse svetlobe, moč, ki vzdržuje vesolje, življenje, ki utripa v vseh bitjih. 

54 In Sin? Sin je "Beseda", je Božja moč, omejena v popolnem človeku: v Jezusu. Da bi v njem 

prebivala Očetova ljubezen. 

55 Ker je bil Božji Duh v Jezusu, je bil človek in Bog ─ človek po svoji materialni naravi, Bog po 

svoji duhovni naravi. Kot človek je imel značilnosti, značilne za človeka: Čutil in trpel je kot človek. Toda 

zaradi znanja o svojem poslanstvu in duhovne moči je premagal telesne potrebe in skušnjave. Vse, kar ni 

bilo v skladu z njegovim poslanstvom, je zavračal. Tako se je lahko Bog prek tega pravičnega in čistega 

človeka razodel kot človek. 

56 Ko je Jezus končal svoje poslanstvo, se je vrnil k Božjemu Duhu in v sebi nosil sled človeškega 

življenja ─ preizkušenj, ki jim je bil izpostavljen kot človek. Zato ima Sin, ki je Očetova ljubezen, nekaj 

od vsakega od vas in vi se počutite razumljeni, ker veste, da je živel na vašem svetu in hodil po istem 

prahu, po katerem hodite vi. 

57 Toda Oče in Mojster sta en in isti Bog. 

58 In Sveti Duh ─ lahko vam povem ─ je najvišja oblika, v kateri se to bitje razodeva vsem ljudem, ki 

imajo v svojem duhu iskrico narave samega Stvarnika. 

59 Sveti Duh, Oče in Sin so ena in ista moč, ena volja, ne tri osebe, ampak eno božansko bitje, ki se je 

moralo svojim otrokom razodeti v različnih oblikah, da bi ga lahko razumeli. 

60 Spoznajte, koliko ljubezni je v vašem Bogu, ki se, čeprav je vsemogočen, ne okleva omejiti, da bi 

ga vi lahko čutili in videli, in ki se množi, da bi vam pokazal, da ni le vaš Stvarnik in Sodnik, ampak hkrati 

tudi vaš Oče, vaš Prijatelj, vaš Brat, vaš Učitelj. 

61 Pravite: "Kako je vse to mogoče?" Še vedno ste majhna bitja, ki jim omejujem svoje razlage, da bi 

jih prilagodil zmogljivosti vašega uma. 
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62 Odpuščam vam in vam dajem svoj blagoslov. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 233 
1 Luč mojega Duha naj bo z vami. 

2 Učenci, vi, ki se spopadate sami s seboj, ki si prizadevate za duhovno večnost in niste zadovoljni s 

svojimi deli, se pripravite. Čeprav je res, da niste dosegli tistega, po čemer hrepeni vaša duša, in niste 

videli sadov svojega dela, vam pravim, da ste dosegli vzpon in napredek. To se vam bo potrdilo v 

življenju, ki vas čaka in v katerem boste v celoti spoznali svoj duhovni napredek. Tam boste začutili, da je 

Mojstrova ljubezen resnično prodrla v vaše bitje in da se je v vaši duši ukoreninilo usmiljenje do tistih, ki 

trpijo. To bo pridelek, ki ga boste prinesli po različnih reinkarnacijah, ki ste jih doživeli. 

3 "Duhovno dolino" bodo naseljevali duhovi svetlobe, ki bodo s svojimi vrlinami služili dobremu in 

napredku človeštva. 

4 Tisti, ki se resnično pripravljajo na tem svetu in opravljajo svoje poslanstvo z resničnim 

usmiljenjem in ljubeznijo, ne bodo nestrpno čakali na dokončanje svojega dela, da bi slišali zmagoslavni 

krik. Kajti tisti, ki po njej hrepenijo, imajo še vedno veliko materialnega in malo duhovnega. 

5 Ko sem vam rekel, da naj svojemu telesu pripisujete pomen in mesto, ki ga ima v vaši usodi, sem 

mislil na to, da ga morate znati voditi tako, da bo postalo orodje za vašo popolnost. Kajti tvoja duša je 

tista, ki me mora doseči. 

6 Oglejte si, kako preprosto je moje učenje v vseh pogledih. Zato vam svetujem, da ga nikoli ne 

poskušate zapletati. Oglejte si, kako vam olajšam način, kako jo izpolniti. Kolikor pa vidim, da duhovno 

dojemate moja navodila, vam dajem čutiti odgovornost za to. Bolj ko človek ne pozna mojega nauka, 

manjša je njegova odgovornost. 

7 Zakaj so tisti, ki so bili z menoj in so me zapustili? Zakaj me zamenjujejo za zadovoljstva, ki 

škodujejo njihovim dušam? In ko jih na poti dosežem in pokličem, mi na koncu v svoji nehvaležnosti 

povedo, da me niso nikoli videli in čutili. Kako so lahko tako hitro pomislili, da so pozabili Njega, ki hodi 

z njimi korak za korakom ─ Njega, ki jim je stal ob strani v uri preizkušnje in v življenjskih preizkušnjah 

─ Njega, ki je v tistih trenutkih prinesel trpečemu srcu nebeško harmonijo mojega božanskega maziljenja 

in mojega božanskega miru, ki mu pravi: "Pridi k meni, počivaj pri meni, sledi mi, jaz sem nebesa, ki jih 

iščeš." V tistem trenutku je to srce zajel val čustev, ker je ugotovilo, da človek na svoji poti ni sam, in iz 

njega se je izvila molitev ljubezni, ki je bila zahvala Učitelju. Ali je mogoče, da bi kdo pozabil te dokaze 

moje ljubezni? Ali je mogoče, da nekdo, ki jih je prejel, zanika, da me je čutil? 

8 Vi, ki me poslušate, me vprašajte: "Učitelj, kako naj vem, kaj je dobro in kaj slabo?" Na to vam 

odgovarjam: Jaz sem Božanska pravičnost in kot pravičnost se razodevam v vsakem od vas po vesti, ki je 

svetloba mojega Božanskega Duha. To je Božji "glas" v človeku, in ker ima človek sposobnosti, ki mu 

omogočajo razumeti ta "glas", njegove "klice" in sodbe, se nihče ne more opravičiti, če ne pozna poti 

dobrega, ki je zakon ljubezni in pravičnosti. Katere so tiste sposobnosti ali lastnosti, ki človeku 

omogočajo, da sliši glas svojega lastnega vodnika in sodnika? Intuicija, razum in občutki. 

9 Zato tisti, ki ravna slabo, tega ne počne zato, ker nima ušes, da bi slišal ta glas, ampak ker jih je 

zaprl, da ne bi slišal lastne presoje. Ne zato, ker nima oči, da bi prepoznal dobro pot, ampak zato, ker se je 

namerno zaslepil, da ne bi hodil po poti, ki jo je ustvaril po svoji volji. 

10 Pravim vam: Zakaj bi utišali ljubeči in harmonični Božji glas, ki vam govori po vaši vesti, čeprav 

vas vedno varno vodi po poti dobrega? 

11 "Meso" vam pogosto kot debela tančica ne dopušča, da bi videli svetlobo resnice. Zato vam 

pravim, da boste ta glas slišali v vsej njegovi jasnosti, ko boste že osvobojeni telesa. Ta trenutek je lahko 

za dušo, ki je izpolnila svoje poslanstvo na zemlji, trenutek najvišje blaženosti ali pa trenutek neskončne 

bolečine, ko se zave svojih napak in vidi madeže, zaradi katerih si želi novega telesa kot priložnosti za nov 

začetek poti. Nato se Očetova pravičnost, katere izvor je ljubezen, pokaže kot moč, ko duši podeli novo 

človeško telo, da izpolni svojo usodo. 

12 Koliko takšnih priložnosti sem dal vsakemu od vas, da bi ob koncu časov prišli k meni, saj mi 

pripadate kot otroci. Vendar ne želim, da bi prišli k meni samo iz usmiljenja in ljubezni, ampak tudi na 

podlagi svojih zaslug, da bi se izkazali za vredne posedovati in gledati vso slavo mojega dela. 
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13 Resnično, povem vam: v nebesih je več veselja ob prihodu enega spreobrnjenega grešnika, kot če 

vanj vstopi sto pravičnih. To je zmaga dobrega nad zlim, ko duša, ki je padla v temo, ponovno pridobi 

svojo veličino. 

14 Na ta način vam govorim, da bi odstranil vsa tista domišljijska prepričanja, ki ovirajo vašo 

duhovno pot razvoja. Razlagalci vam namreč niso jasno predstavili mojega nauka. 

15 Ljudje, bodite močni ob bolečini. Ko boste to razumeli, mi boste hvaležni, da sem vas preizkusil. 

16 Približajte se mi in me poslušajte, kajti v svoji besedi vas bom duhovno nahranil. 

17 Moje učenje v tem času je naredilo čudež, da so vas množice začele hrepeneti po svetlobi. 

18 V tišini svojega srca si slišal Učitelja in se z njim spočil na dolgih potovanjih, s katerih si kot žetev 

prinesel svojo utrujenost in bolečine. 

19 Svet hrepeni po ljubezni, miru in resnici. 

20 Prinesite enotnost tam, kjer je nesoglasje, luč tam, kjer je zmota, moralo tam, kjer prebiva greh, in 

balzam tam, kjer je bolečina. 

21 Takrat boste jasno ogledalo ─ ogledalo, ki je vaš duh, v katerem se zrcalijo moja božanska 

navodila in v katerem človeštvo vidi svoje nepopolnosti. 

22 Velika je vaša usoda med človeštvom. Zato sem vas poučil, da se ne bi spotaknili, zaradi česar bi 

vas sočlovek obsodil. 

23 Iz svojega telesa naredi ponižnega služabnika, ki se nikoli ne postavlja med tvojega in mojega 

duha, ki mi zna služiti, kar mu pripada, in ki dopušča, da mi tvoj duh časti, kar mu pripada. 

24 Pravilno razumljena spiritualizacija vam bo dala moč in zdravje. 

25 Od začetka časov so imeli glasniki Zakona in učenja Duha za nasprotnika znanstvenika. Med 

njima so izbruhnile velike bitke in prišel je čas, da vam povem nekaj o teh spopadih. 

26 Ta svet sem ustvaril kot začasni dom za utelešene duše. Toda preden so ga naselili, sem jih obdaril 

s sposobnostmi duha, uma in volje. Vnaprej sem poznal usodo in razvoj svojih bitij. V zemljo, njeno 

notranjost, površino in ozračje sem položil vse potrebne elemente za ohranitev, preživetje, razvoj in tudi 

osvežitev človeškega bitja. Da pa bi človek lahko odkril skrivnosti narave kot vira življenja, sem dovolil, 

da se njegova inteligenca prebudi. 

27 Tako so se človeku razkrili začetki znanosti, za katero ste vsi sposobni, čeprav so vedno obstajali 

ljudje z večjim talentom, katerih poslanstvo je bilo iz narave izluščiti skrivnost njenih moči in elementov v 

korist in užitek človeštva. 

28 Na zemljo sem poslal tudi velike duhove, da bi vam razkrili nadnaravno življenje ─ tisto, kar je 

nad to naravo in presega znanost. S temi razodetji je bil razglašen obstoj univerzalnega, močnega, 

ustvarjalnega, vsemogočnega in vseprisotnega bitja, ki ima za človeka po smrti pripravljeno življenje, 

večno življenje duše. 

29 Ker pa je ena prinesla duhovno, druga pa znanstveno poslanstvo, sta si religija in znanost ves čas 

stali nasproti kot sovražnika v boju. 

30 Danes vam pravim, da materija in duh nista nasprotni sili; med njima bo vladala harmonija. 

Svetloba so moja duhovna razodetja, svetloba pa so tudi razodetja in odkritja znanosti. Če pa ste od mene 

slišali, da se pogosto zgražam nad delom znanstvenikov, je to zato, ker so mnogi od njih zlorabili energijo, 

prej neznane elemente in sile narave za škodljive namene uničevanja, sovražnosti, sovraštva in 

maščevanja, zemeljske prevlade in nesorazmernega prizadevanja za oblast. 

31 Lahko vam povem, da sem tistim, ki so svoje poslanstvo opravljali z ljubeznijo in dobrimi nameni 

─ tistim, ki so spoštljivo in ponižno prodirali v moje skrivne zakladnice, z veseljem razkril velike 

skrivnosti za dobro moje hčere, človeštva. 

32 Znanost je od začetka sveta vodila človeštvo po poti materialnega napredka, zato je človek na 

vsakem koraku našel sadove znanosti - nekatere sladke in druge grenke. 

33 Zdaj je čas, da razumete, da vsa svetloba pripada mojemu Duhu, da vse, kar je življenje, prihaja iz 

moje božanskosti, saj sem skrivnostna zakladnica, prvotni vir in izvor vsega stvarstva. 

34 Bitke duhovnega z znanstvenim bodo izginile iz človeškega življenja, saj se bo duhovno združilo z 

znanostjo v enotno luč, ki bo osvetljevala človekovo pot v neskončnost. 
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35 Začenjate se pripravljati na ta čas. Spiritualizem mora namreč izpolniti svetovno poslanstvo. To bo 

tisto, ki bo vsem ljudem razkrilo resnično življenje. 

36 Predstavljajte si človeštvo, ki daje svojo znanost in talent v službo istemu, ki ponuja Bogu prijetno 

čaščenje brez navdušenja in malikovanja, v katerem so celo užitki zdravi in katerega užitki so zdravi za 

telo in dušo ─ potem boste imeli nov, duhovno vzvišen svet, moralo in znanstvenost. Spoštovali boste 

življenje svojega bližnjega in ne boste uničevali svojega. Ti ljudje bodo namreč razumeli, da niso 

gospodarji samih sebe in da sem edini lastnik vsega jaz. 

37 Predestinirani so tisti, ki bodo živeli na svetu v času milosti. To, kar je bila solzna dolina, polje 

uničenja in smrti, se bo spremenilo v dolino miru. 

38 To bo ugoden čas za razvoj in razcvet duhovnih darov. Takrat znanost ne bo ovirala razvoja duše 

navzgor, ampak ji bom omogočil, da še bolj prodre v svoje skrivnosti, kjer ji bom razkril velike skrivnosti 

v korist človeštva. 

39 Moj duh se bo kot vedno veselil dobrih del mojih otrok, pa naj bodo to duhovna ali znanstvena 

dela ali sadovi njihove dovzetnosti za lepoto. 

40 To ljudstvo bo pripravilo pot. Toda tega časa ne boste videli z očmi svojega zemeljskega telesa. 

41 Od vas ne bo prišel noben odrešilni klic, niti tisti, ki bi združil to ljudstvo. Moja beseda vas bo 

združila in odrešila. 

42 Ko se bo moje oznanjevanje končalo leta 1950, se bom našel v tvojem svetišču. V tvojem srcu bo 

zame prestol ljubezni, ki mi ga bo postavilo moje ljudstvo. Ne želite, da se predstavim na križu, na 

prangerju ali na sodišču. 

43 Ne dovolite, da bi čas izbrisal te besede, da bi iz njih sestavili veliko knjigo modrosti vašega 

Očeta. 

44 Molite tako, da govorite duši, kajti glas vašega telesa ne zveni v nebesih. 

45 Medtem ko se nekateri prikažejo v duhu, ker niso mogli priti fizično, mi drugi pokažejo le svojo 

fizično lupino, saj njihova duša živi daleč stran in se ukvarja z materialnimi stvarmi. Vendar sem vam 

povedal, da se je treba pripraviti, da me boste slišali. Toda želim, da se moja luč razlije kot duhovna mana 

povsod, kjer so moji otroci. 

46 Za tisti dan bom pripravil praznik, da bodo na njem lahko slavili vsi, ki živijo na zemlji, in tiste 

velike množice duhov, ki živijo v onstranstvu. 

47 Sprejemam vas v luči Knjige sedmih pečatov. Elija je v tem času pripravil človeški um na mojo 

manifestacijo. Od takrat ste v mojem delu odkrivali vedno nova razodetja. Nekateri so moje učenje 

pravilno razlagali, drugi so njegov pomen izkrivljali, in ko je prišla ura, da se ljudje razdelijo v skupnosti 

ali zbirališča, je vsak delal tako, kot so ga poučili tisti, ki so bili pred njim. 

48 Ko ste prvič slišali mojo besedo, je bilo število mojih poslušalcev majhno. Med njimi so bili moški 

in ženske, odrasli in otroci. Ta majhna skupina je rasla in postala ljudstvo, nato pa sem jim razkril, da so 

duhovno "Izrael", ki je bil skrit in razpršen po vsem svetu. 

Čas je mineval in množice so se množile. Nato sem jih poklical na sestanek, ker sem ugotovil, da 

njihova srca živijo ločeno, da med njimi ni ne enotnosti ne harmonije. 

49 Moja beseda se je veličastno razodela in moje srce se je odprlo kot skrinja, iz katere so tekli zakon 

in obljube. Pred njim so ljudje sklonili vratove in z dvignjenimi desnicami prisegli, da bodo sledili Očetu, 

prisegli so, da se bodo združili. Moja beseda tistega dne je bila neizbrisna, ker je ostala zapisana v duhu 

ljudstva, tako kot je bila obljuba tistega ljudstva razumljena kot nova zaveza z Božjim Duhom. 

50 Od takrat se borite za svojo enotnost, da bi bila v srcih ena luč in ena oblika čaščenja. Toda vsi 

niso spoštovali te zaveze, vsi niso sprejeli ideala enotnosti in poduhovljenja za svojega, kar je prineslo 

viharje in orkane na to ljudstvo in ga včasih oslabilo. Danes vidim, da se nekateri borijo za ohranitev 

čistosti, iskrenosti in preprostosti tega nauka, drugi pa zaradi pomanjkanja duhovnosti te iskrenosti ne 

razumejo in jo zato onesnažujejo s tujimi obredi in vplivi različnih religij. 

51 Učencem tega časa prinašam nauk, katerega vsebina je bistvo tega, kar je učil Mojzes, tega, kar je 

Jezus izžareval v človeštvo, in tega, kar vam razodeva moj Duh. 

Vendar sem videl, da so med vami tisti, ki so zatajili mojo resnico, da bi se lahko pred svojimi skupnostmi 

povzdigovali kot gospodarji in kralji. Če bi lahko, bi imeli na glavi krono, na ramenih plašč in v desni roki 

žezlo. Namesto tega ponižujejo svoje brate in sestre ter uživajo v poklonih, laskanju in pohvalah. 
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52 Ljudje dan za dnem prihajajo na moja zbirališča. Nove množice in zadnji učenci pomnožijo to 

ljudstvo. Ko pridejo v skupnost, kjer si moji otroci prizadevajo pokazati dobroto in čistost mojega dela, jih 

napolni svetloba in me hvalijo. Ko pa pridejo do kraja, kjer gnezdijo nečimrnosti in strasti, padejo v zmedo 

in tako zmedeni nadaljujejo svojo pot. Kako bi lahko ustavili tudi kaotično napredovanje tistih "delavcev", 

ki gredo pred množico? Kako bi lahko svetu dokazali, da ne gre za sekto ali novo religijo, ampak za večni 

zakon, za luč Svetega Duha, ki je postala nauk, da bi ljudi vodila k popolnosti njihovih duš? 

53 Če bi od začetka razumeli bistvo mojega nauka in njegov namen, na poti ne bi bilo toliko 

zmedenih. Mislili ste, da so vaši darovi namenjeni vašim zemeljskim užitkom, in dovolili ste, da je luč 

moje besede ugasnila, ko je dosegla srca. Glasniki so prenašali mojo besedo od prvega do zadnjega kraja 

srečanja, dokler jim ni zastalo grlo, da bi vsaj glasnost njihovega glasu prebudila in navdušila vaša otrdela 

srca. 

54 Videli ste, kako se skupnosti zaradi različnih pogledov in idej niso priznavale, kar se jih ni 

dotaknilo, ne da bi storile kar koli, da bi ta nesoglasja odpravile. Včasih bi se najraje dvignili in poklicali 

svoje skupnosti na odgovornost ter jim dali navodila. Toda kaj jih lahko poučite, če ne veste ničesar? 

55 Vem, da tisti, ki so trpeli in se borili, da bi pokazali moj nauk v vsej njegovi čistosti, v teh 

trenutkih, ko slišijo te besede, jočejo. Prosijo me za odpuščanje in moč, da bi vztrajali v prelomu, jaz pa 

vsem podeljujem odpuščanje, moč in svetlobo. 

Blagoslavljam ponižne. Tistim, ki to niso, pa pravim: Bodite ponižni, ne pozabite, da sem vas primerjal 

z marljivim sinom iz svoje prilike, ki se je, potem ko je zapravil svojo dediščino daleč od očetove hiše in 

videl, da so njegove roke prazne, njegovo telo pa izčrpano in razgaljeno, vrnil domov in hrepenel po 

očetovem objemu. Sprejel ga je in priredil gostijo od sreče, da ga je spet imel pri sebi. Takrat je sin postal 

ponižen, poslušen in ljubeč do svojega očeta. Bolečina njegovih prestopkov je v njegovo srce prinesla 

svetlobo. 

Toda ti, ki sem ti rekel, da sem te v tem času sprejel kot čednega sina, ali misliš, da je prav, da potem 

ko sem ob tvojem prihodu pripravil gostijo, te posadil za svojo mizo in te zasul z darovi milosti, si poln 

nečimrnosti in si prisvojiš mojo hišo? 

56 Moja beseda je bila sposobna premakniti vaša srca in nekateri so se odločili, da bodo svoja dela 

oplemenitili, drugi pa, da se bodo spremenili. Nato vam Mojster reče: Prišel je čas očiščenja. Vrnite se v 

svoje skupnosti in razvijte darove, s katerimi sem obdaril vsakega od vas. Želim si, da bi prenehale 

številne pomanjkljivosti in profanacije, če ne želite, da bi bili prikrajšani za mojo besedo pred časom, ki ga 

je določila moja božanskost. 

57 Preučite moje besede, razmislite o njih in se nato odločno lotite popravljanja svojih napak, 

odpravljanja pomanjkljivosti in prečiščevanja oblik čaščenja. Molite in opazujte, še vedno je čas, da 

uničite slabo seme, posejete dobro in požanjete sadove. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 234 
1 Za kratek čas ste zapustili svet, da bi bili z menoj. Preživeli ste preizkušnjo za preizkušnjo in v 

svoji duši pridobivali svetlobo. Kajti moja ljubezen vas je spremljala v težkih urah in vas spominjala na 

moje besede tolažbe in spodbude. 

2 Spiritualistični nauk je nova skrinja zaveze, v kateri bo človeštvo v teh časih našlo svetlobo in 

tolažbo. 

3 Ko boste videli, da te dvorane niso dovolj za množice, vas bom poklical na travnike v dolino, na 

polja, na goro in tam med vami razkril svojega Duha. 

4 Na splošno človeštvo v tem času še ni slišalo moje besede. Njihova duhovna inercija je globoka, 

zato ne najdejo miru. 

5 Vaš učitelj je bil Sveti Duh. Zato vas imam za odgovorne za mir. 

6 To božansko učenje je treba temeljito preučiti, da boste lahko odkrili vso resnico, ki jo vsebuje. Je 

zvezda, ki osvetljuje pot do odrešitve duše. 

7 Tretje obdobje je svet presenetilo z breznom sovražnosti, grehov in fanatizma. Ni bila pripravljena 

na prihod nove dobe, na pojav nove zore. Še nekaj časa bo morala prenašati svoje okove, dokler jih ne 

bosta zlomila prenova in kesanje, nato pa se bo moralno in duhovno dvignila. 

8 Ne mislite, da sem samo z vami. Po vsem svetu obstajajo verske skupnosti, kjer ljudje najdejo 

zatočišče za svoje duše, in v vsakem človeku je prostor, kamor grem, da bi se v njem razodel: duh. 

9 Moja ljubezen trka na vsa vrata z obljubo miru. Od moža moči, tistega, ki je postal nečimrn v svoji 

zemeljski slavi, in tistega, ki je dosegel modrost, do izobčenca ali najbolj neznanega človeka ─ vsi imajo 

obisk svojega Gospoda. 

10 V tem času sem prišel, da vzbudim ljudstvo, katerega melodični glas se bo slišal po vsej zemlji. 

Zaupal sem mu pest pšenice, da bi postal njen obdelovalec. Pred tem sem ga posadil za svojo mizo in mu 

dal piti sok vinske trte, da bi se okrepil in prenesel svoje popotovanje. S svojimi modrimi nasveti sem ga 

naučil prepoznati napačne poti, da bi se jih lahko znebil. Pokazal sem mu pravo svetišče, da bi lahko 

vstopilo vanj in povsod začutilo mojo navzočnost. Osvobodil sem ga, ker nisem želel, da bi njegove noge 

ali roke v tem trenutku čutile težo verig. 

Toda če sem mu dal velike sposobnosti in pooblastila, to ni zato, da bi se prevaral in se imel za kralja, 

boga ali sodnika. Njegovega duha obdarujem le toliko, da se bo oblekel v ponižnost in svoje življenje 

posvetil nalogi, da bo koristen za soljudi in služil človeštvu. 

11 Hočem, da mi, ko pride k moji božanskosti, ponudi le sadove svoje setve in me ne prosi za 

odpuščanje za svoje prestopke. Vi ste duhovni ljudje, ki jih pripravljam. Čeprav danes prejemate moje 

nauke, še vedno delate napake, saj ste del tega žalostnega človeštva, ki se vleče po zemlji, ker se ni znalo 

razvijati navzgor. 

12 Postavil sem vam pastirja, Elija, da vas pripelje do ovire odrešenja, katere kroga ne nameravate 

preskočiti. 

13 Moje delo, ki deloma sloni na vas, vas bo obremenjevalo kot križ odgovornosti, odrekanj in žrtev. 

Toda na vsakem koraku in ob vsakem padcu boste imeli oporo, polno ljubezni, ki vas bo obnovila z vsem 

svojim usmiljenjem. 

14 Do zdaj je bila tvoja hoja nerodna, negotova, okorna, zaradi svoje nepopolnosti pa si požel 

grenkobo in prelil solze. Razlog za to je, da ste še vedno majhni otroci. Ko vas bom v prihodnosti pošiljal 

na poti, ki vodijo v pokrajine, boste na tej poti hodili varno in z vero. 

15 Na ta dan vam pravim: V svojem srcu in duši se odločite, da mi boste sledili z mirom, edinostjo in 

dobro voljo. Tako boste pričakovali, kar je Večni namenil letu 1950. 

16 Zavedajte se, da vam v teh trenutkih odpuščam vaše prestopke, da boste lahko šli svojo pot brez 

tega bremena. Toda ne nalagajte težkega bremena greha na svojo dušo še enkrat. 

17 Glejte: ko vam dam svojo besedo odpuščanja, postane luč v temi. 

18 Učenci: Čeprav ste vsi prišli sem na enak način, je vaša usoda različna in tudi vaša naloga je 

različna. 

Preden je prišla na zemljo, je duša že vnaprej videla svojo življenjsko pot, po inkarnaciji pa se je to 

znanje spremenilo v izkušnje in intuitivno znanje ter se tako rešilo pred prepadi in padci. 
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V teh učenjih izlijem svojo modrost. Vi ste namreč moji učenci, ki pripravljate pot učiteljem, ki jih 

bom poslal človeštvu. Ta pot priprave je polna nevarnosti in skušnjav. Opazujte, da boste v podrasti odkrili 

volka. Tedaj boste zagrabili meč ljubezni, ki ga vaš nasprotnik ne bo vzdržal, in polja, porasla z bodicami 

in trnjem, se bodo spremenila v cvetoče doline. 

19 Ker ste slišali to besedo luči, ne bi bilo prav, da bi jutri padli na napačna pota. 

20 Prakticirajte ljubezen, pokažite usmiljenje, ki je hči ljubezni, in rešeni boste. Ne skrivajte kruha, ki 

sem vam ga zaupal. 

21 Ne bodite ravnodušni do bolečine svojih soljudi, saj tako ne boste zasejali vere v moj nauk. Vživite 

se v vsako dušo in spoznali boste, da vse iščejo svetlobo, ki je resnica. "Meso" le redko razkrije boje duše. 

22 Pripravite se. Medtem ko se učite te lekcije, namreč potrebni kličejo po usmiljenju in nežnosti. 

23 Učenci, izkoristite ta dragoceni čas. Postali boste delavci na Gospodovi njivi, ki je v srcih ljudi. 

Neutrudno se odpravite v pokrajine in na domove, kajti čas za spanje se je iztekel. 

24 Resnično boste presenečeni in navdušeni, ko boste videli, da so bila srca vaših soljudi že 

pripravljena, da vas sprejmejo. 

25 Duhovi svetlobe, ki se spuščajo iz duhovnega sveta, opazujejo in delujejo na poteh ljudi ─ tako 

pomembnih kot neopaznih. 

26 Zdaj je trenutek milosti za tiste, ki živijo na zemlji, in za tiste, ki na njej ne živijo več, saj slišijo 

moj glas, ki je bil v tej obliki prvič slišan leta 1866. 

27 Prvi, ki so me poslušali, so z mojim delom ravnali kot z drevesom in odrezali prve veje, da bi jih 

presadili na druga področja. Nekateri so moje nauke razumeli dobro, drugi so zgrešili pot. 

28 Skupine, ki so se zbirale v senci revnih sejnih sob, so bile majhne. Ko pa jih je bilo vedno več in so 

se množice povečevale, sem jih pozval, naj se združijo, da bi se vsi prepoznali kot učenci enega Učitelja in 

bi na enak način izvajali nauk; da se seme ne bi sevalo po presoji "delavcev "*, ampak po Božji volji. 
*Navajanje

 
 na Jezusovo priliko o "delavcih v vinogradu". 

29 Pred duhovno skrinjo nove zaveze so množice obljubile predanost, poslušnost in dobro voljo, toda 

ko so orkani in viharji silovito vdrli in razbili veje drevesa, so nekateri oslabeli, drugi pa so ostali trdno 

vztrajni in učili nove "delavce" obdelovati "polja". Nekateri, ki so spoznali veličino tega razodetja, so 

nameravali prodreti v moje skrivnosti globlje, kot je moja volja, da bi pridobili znanje in moč, ki bi jih 

naredila boljše od drugih, vendar so se zelo kmalu soočili z mojo pravičnostjo. 

30 Drugi, ki niso mogli odkriti veličine tega dela v njegovi čistosti in preprostosti, so sprejeli obrede, 

simbole in ceremonije iz sekt in cerkva, misleč, da bodo mojim manifestacijam dodali slovesnost. 

31 Imenoval sem vas "močno ljudstvo", ker ste se hranili z mojo božansko besedo, ki je resnična 

knjiga modrosti, ki je niso napisale človeške roke. Vsaka beseda je stran v njej, vsaka stran je pomembna. 

Spoznajte ga, ne zadovoljite se s pomnjenjem mojih sporočil. Potem bo ta knjiga ostala v vaših srcih. 

32 Ker se bliža čas, ko ne bom več govoril z vami, popravljam vse, česar vaši predhodniki niso znali 

popraviti. Med učenci namreč nočem imeti novincev, ki ne razumejo mojih navodil, niti "delavcev", ki ne 

vedo, kako sejati. 

33 Nauk, ki vas ga učim, ni nov. Ne govorite, da je z mojim prihodom na zemlji nastala nova religija. 

Moja manifestacija v tej dobi vam kaže isto pot, kot sem vam jo začrtal od začetka časov, moja beseda pa 

vam razlaga in razkriva skrivnosti zakona in nauka, ki ste jih prejeli prej. 

34 Tisti, ki jih imenujete tujci, so bili med vami, da bi začasno povečali vaše vrste in postali učenci 

moje božanskosti. Vse jih imejte za prave brate. Ne daj slabih zgledov, ne sprejemaj imenovanj na skrivaj, 

ne prevzemaj odgovornosti nepremišljeno ali tistega, kar ti ne pripada, saj boš videl, da bodo rastline, ki 

jih moraš gojiti, postale neplodne. To bo povzročilo veliko bolečino v vaših srcih. 

35 Pripravite se. Saj sem vam že povedal, da bodo vaši bratje in sestre iz različnih verskih skupnosti 

trkali na vaša vrata, nekateri zato, da bi vas poklicali na odgovornost za to, kar menijo, da ste jim prikrili, 

drugi zato, da bi vas prosili za pojasnilo številnih skrivnosti, tretji pa zato, da bi v vaših srcih iskali 

zatočišče in tolažbo. Pripravite se, da boste lahko nudili zavetje potrebnim in zadovoljivo odgovorili 

tistemu, ki vas sprašuje. 

36 Pustite, da visoki in nizki, učeni in neučeni najdejo pot do vas. Toda ne dovolite, da bi se v mojem 

delu razširila goljufija ali da bi se z njim mešala, niti ne dovolite profanacije. 
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37 Moj nauk mora preoblikovati ljudi, jih prepričati s svojo ljubeznijo, nežnostjo in pravičnostjo ter 

jim prinesti prenovo in mir. "Kralji" bodo ponižno sestopili s svojih prestolov. Bratomorne vojne se bodo 

umaknile odpuščanju in sožitju. Zlobne strasti se bodo umirile in želja po krvi, ki je primerljiva z žejo 

zveri, ki se pobijajo, da bi potešile svoje instinkte, se bo umaknila čustvom človečnosti. 

38 To ljudstvo bo dober duh zemlje, duh miru in blagoslova. 

39 Preljubi učenci: Moj nauk je z vami, ki še ni sestavljen iz materialnih knjig. 

40 Takrat sem vas presenetil, ko sem vam omogočil, da ste slišali mojo besedo po preprostih in 

razumljivih organih. Toda to ni prvič, da sem uporabil preproste ali nevedne ljudi, da bi učene presenetil s 

svojo močjo. 

41 Vi, ki me poslušate, ne morete reči, da ste zato vsi na isti ravni. Duša, ki je dejavna na ta način, se 

namreč razvija hitreje kot počasna in kot tista, ki v uživanju svojih sadov popušča v svoji sebičnosti. 

42 Čeprav si prizadevam za vašo dušo in jo pripravljam tako, da bo kmalu lahko neposredno in 

duhovno komunicirala z menoj, bo tudi človeštvo obrnilo svoje oči k živemu in resničnemu Bogu ter 

pozabilo na podobe in podobnosti. Toda povem vam, da vam mojega zakona kot luči odrešenja nikoli ni 

manjkalo. Že dolgo nazaj je bil navdihnjen Mojzesu. 

V njej sta dve zapovedi, ki bi, če bi ju ljudje upoštevali, prinesli vero v ves moj nauk, izpolnili ves 

Zakon in bili korak k popolnosti. To so tisti, ki vam govorijo o ljubezni do Boga z vsem srcem in dušo ter 

o ljubezni do bližnjega kot do samega sebe. 

43 Moj zakon se ne izvaja med ljudmi; dokaz za to je, da obstaja nepravičnost. Poglejte, kako bogataš 

ponižuje ubogega, močan nadvladuje šibkega, kdor uživa v življenju, se ne zmeni za trpečega. Zato sem 

želel vzpostaviti pravičnost v tem času z milostjo za uboge, šibke in trpeče, da bi njihova srca postala 

vesela in da bi njihova usta govorila besede ljubezni in odpuščanja tistim, ki so jih užalili. Tako vam 

pokažem pot do zakladov nebeškega kraljestva. 

44 Kmalu vas bom poslal v pokrajine, vasi, mesta in narode, da bi širili usmiljenje, da bi človeštvo 

očistilo svoje madeže in doseglo odrešitev. Ali pa želite, da ta svet za vedno ostane kraj sprave? Želim, da 

bi na tej zemlji občutili mir mojega Duha, pričakovanje miru, ki ga boste uživali v mojem naročju. 

45 Zavedajte se, kako vztrajen in neutruden sem bil, odkar sem vam leta 1866 začel govoriti v tej 

obliki. Kajti želim vas pustiti pripravljene in združene, ko se bo končalo navdihovanje moje besede in se 

bo med vami začel čas neposredne manifestacije mojega Duha vašemu, to je manifestacija nebes na 

zemljo. Toda "moja beseda" se bo iz "oblaka" še naprej kazala kot intuicija, duhovni obraz in navdih. 

46 Teologi tega časa bodo preiskovali mojo besedo in nova pisma ter spraševali: "Kdo ste vi, ki ste 

tako govorili?" Tako kot so se uprli stari pismouki in farizeji in mi rekli: "Kdo ste vi, da ne ubogate 

Mojzesove postave in jo nadomeščate?" Potem jim bom dal razumeti, da so tri razodetja edini zakon, ki 

sem ga vedno učil in se ga držal. 

47 Mnogi od tistih, ki me v tej dobi obsojajo, spadajo med tiste, ki so dvomili v "drugi dobi". Vendar 

sem jih ohranil in jih ponovno poslal na zemljo, da bi pričali o zmagi mojega zakona in jim odprli oči za 

svetlobo. 

48 Učenci, resnično ste pili mleko in med moje besede. Pripravite svoja srca za pogovor z Mojstrom. 

Elija vas vodi k meni in vabi vašo dušo, da se dvigne v območja miru. Ta ti omogoča, da pozabiš na 

zemeljske nečednosti, da si lahko na moji desnici in se veseliš moje besede. 

49 Poklical sem vas iz različnih pokrajin in narodov, da bi vas združil v eno ljudstvo. Združujem vas 

v teh skromnih domovih, da bi moj nauk prišel do vaših ušes. Čutili ste mojo navzočnost in sledili mojim 

korakom. Vi boste namreč zveste priče tega dela, ki ga bodo mnogi spoznali šele po letu 1950. Blagor 

tistemu, ki uboga moje zapovedi, kajti pripravljen bo za vse čase. 

50 V bistvu svoje Besede vam bom sporočil razlog za svoj prihod v tretji dobi in za svoje 

manifestacije, da ne boste nikoli padli v zmoto. Povem vam namreč, da se bodo po mojem odhodu pojavili 

lažni preroki, ki jih ne smete poslušati. Po tem času me ne iščite v obliki, v kateri vam govorim danes, saj 

bi potem, ko sem vas opozoril, v mojih očeh storili hudo kršitev. 

51 Potem me boste le duhovno iskali, mi predstavili svojo vero in napredek, ki ga dosegate v svojih 

dejanjih, ter si prizadevali za združitev. V svoja srečanja boste pritegnili nove učence, saj se bo to ljudstvo 

pomnožilo v tem in drugih narodih. 
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52 Pot, ki vam jo kažem, je pot ljubezni, odpovedi in žrtvovanja. Da bi me dosegli, boste morali 

pogosto žrtvovati tisto, kar vam je najdražje. Vaše srce, ki je vezano na zemeljska zadovoljstva, se bo 

moralo od njih odvrniti, da bi se posvetilo študiju in spoznavanju mojega nauka. 

53 V drugi dobi je mojo besedo slišala množica ljudi. Med njimi sem izbral dvanajst, ki sem jih 

naredil za svoje učence. Naučila jih je moja beseda. Moja ljubezen je kot dletom obdelovala njihova srca 

na vse načine. Živeli so blizu mene, čutili veličino teh božanskih manifestacij in v mojih zglednih dejanjih 

brali mojo usodo ljubezni in odrešenja. Trpeli so za mojo stvar, in ko sem odšel od vas, so postali moji 

apostoli. 

Zapustili so vse, da bi sledili mojim korakom. Zaradi obrekovanja ali lažnega pričanja se niso 

umaknili. V njih sta živeli le ljubezen in predanost. Kar sem sejal v njihovih dušah, je obrodilo sadove in 

pred mojim odhodom in po njem so mi dali poskusiti svoje sadove, ki so bili polni sladkosti in predanosti, 

in rekel sem jim: Odslej me tudi poslušajte in pozneje vam bom po vaših ustih razodel velika razodetja, ki 

so vam še neznana. "Beseda bo neizčrpna in navdih ploden, kar se bo na različne načine razlilo po vašem 

prenosu. Vsi boste darilo človeštvu ─ darilo, ki jim ga dajem kot pričevanje o svoji resnici. 

54 Moji učenci so obljubili, da me bodo v vseh svojih dejanjih imeli za zgled in da bodo človeštvu 

delali to, kar sem jaz delal njim. Svoje delo so dokončali in njihov zgled je večen. 

55 Prav tako vas z isto ljubeznijo pripravljam na tretje obdobje in vas sprašujem: Ali ste pripravljeni 

sprejeti preizkušnje, ki vam jih pošiljam, če bo to moja volja, da bi izpopolnil vaše duše? ─ "Da," mi 

rečete iz dna srca. "Radi te imamo in ti želimo služiti, vendar pričakujemo vso tvojo pomoč." 

Povem vam: Moja spodbuda vas ne bo nikoli zapustila. Vodil vas bom tako, da vam bo moja luč vedno 

kazala vaše dolžnosti in da bodo vaša dela vedno v skladu z mojimi zakoni. 

56 Povzdignili ste se, ljudje, in že čutite duhovno življenje. Za kratek čas ste začutili mir kraljestva, ki 

vas čaka, spoznali ste zadovoljstvo ob izpolnjevanju dolžnosti in mi rečete: "Učitelj, preveri seme, ki ti ga 

prinašamo, in nam povej, ali smo izpolnili svojo dolžnost ali smo jo kršili." Jaz pa vam pravim: Prejel sem 

vašo ljubezen in dobre namene. Bodite mirni, saj imate veliko moč, da zmagate v preizkušnjah, in 

protistrup za vsako zlo. Uporabite vse svoje darove, da boste videli, kako močni ste. Negoval bom vaše 

sposobnosti, poskrbel bom, da bodo rasle, in jih uporabil. Kajti za človeštvo morate obroditi veliko sadov 

in takrat boste videli, da ste polni mojih darov milosti in koristi. 

57 Ko boste pripravljeni, ne glejte ravnodušno na tiste, ki trpijo, ne zaničujte revnih. Prakticirajte 

usmiljenje, naj moja luč razsvetljuje njihova življenja, naj jih doseže ljubezen, ki sem jo položil v vas, in 

jim daje toplino, spodbudo in upanje. 

58 Ljubite duhovno z glasnejšo in nesebično ljubeznijo. Ljubite me, kakor jaz ljubim vas. Ljubite 

svoje soljudi, kajti jaz sem v vsakem od njih. 

59 Bodite ponižni med najbolj ponižnimi, bodite služabniki vseh, kakor sem jaz vaš služabnik. 

Pogosto sem prejemal tvoja navodila in te ubogal, da bi te učil. Kdor služi, se ne ponižuje, ampak se časti. 

Vendar za svoje storitve ne zahtevajte plačila. Na svetu ni nikogar, ki bi znal ceniti vaše delo. Po vaših 

zaslugah vam bom dal pravičnost. 

60 Prepustite mi vse svoje zadeve in jaz jih bom dobrohotno presodil. Če vidim, da je bil vaš namen 

delati dobro, da ste si prizadevali zagovarjati načela, ki sem vam jih dal za vašo odrešitev, da ste me znali 

poslušati in ubogati, bom sprejel vaša dela in tako boste prinesli odrešitev ne le sebi, ampak tudi duhovnim 

gostiteljem, s katerimi vas vežejo bratske vezi in ki tvorijo vašo družino. Vaš dober zgled ne bo odmeval 

le v svetu, v katerem živite, temveč tudi na drugih ravneh življenja, in bo kot seme, ki se bo sčasoma 

razmnožilo. In skupaj z mano boste poželi sadove in se z njimi večno hranili. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 235 
1 Prišel sem k vam kot nov dan in z ljubeznijo odpravil vaše nerazumevanje in dvome s svojo 

svetlobo. 

2 Pridite na pogostitev, ki sem jo pripravil, da boste svoja usta nahranili z dobro hrano, ki vas bo 

napolnila z močjo in milostjo. 

3 Vabim vas, da uživate v miru in rešitvi iz nemirnega morja, ter vam ponovno označujem pot 

bratstva in ljubezni, saj želim, da postanete zgled kreposti in izpolnjevanja dolžnosti. 

4 Nevarnosti oblegajo in ogrožajo vašo dušo. Toda moja luč te ohranja budnega in tvoja molitev te 

naredi zmagovalca. Ta svet je poln zla in sebičnih dejanj. Moški in ženska se poškodujeta in si pot 

posujeta z bodicami in trnjem. Ko vidiš, da otroci zahajajo na kriva pota, si žalosten. Prav tu so potrebni 

glasniki svetlobe, tolažbe in miru. 

5 Medtem ko nevihte bičajo človeštvo, pred vašim duhom list za listom prebiram Knjigo življenja, 

da bi vas naredil za vojake miru. 

6 Moj Duh vam govori prek človeškega razuma. V tem času "Beseda" ni postala človek, zato vam 

lahko še enkrat povem: Blagor tistemu, ki je veroval, ne da bi me videl, kajti spoznal bo mnoge nauke iz 

moje skrivne zakladnice. 

7 Učenci, pomislite na bližnjo prihodnost, ki je konec te oblike mojega oznanjevanja. Bliža se leto 

1950 in po njem ne boste več slišali moje besede. Če ne boste bdeli, vas bo zajela skušnjava in lažni 

Kristus se bo predstavil prek "delavcev", ki so danes v moji službi, jutri pa bodo zaradi svoje šibkosti 

zanikali, da se je moja beseda končala. Svojim bratom bodo na oči nataknili temen obliž in množice 

popeljali na pot bolečine in teme, dušam bodo nataknili verige nevednosti in pred njimi odprli brezna 

zapuščenosti in grenkobe. Tedaj se bodo tisti, ki so padli v to zmedo, bogokletno obračali proti meni in me 

obsojali, pri tem pa pozabili, da vas je Mojster pravočasno opozoril, da ne bi padli v skušnjavo. 

8 Spoznajte pot, spoznajte, da vas Sveti Duh v svoji modrosti kliče z vrha gore, da bi vam dal 

počitek, da bi slišali nebeški glas, ki blagoslavlja prihod vaše duše, ki je znala premagati slabost telesa in 

pasti sveta. 

9 Naj tvoja duša pije vino, ki ji ga ponujam, naj se še naprej hrani z mojo ljubeznijo. Bolni bodo spet 

ozdraveli in slepi bodo videli mojo luč. Ta srca se bodo odprla kot cvet, katerega vonj bo dosegel Očeta. 

10 Naj milost mojega božanskega Duha poživi vaše telo in dušo, ljubljeni učenci. 

11 Sprejemam vas kot majhne otroke, da bi vam dal lekcijo s človeško sposobnostjo razumevanja. 

12 Približajte se mi, poslušajte me in ohranite vsak moj stavek, razumite ga, saj boste z njegovim 

pomenom lahko pozabili na svoje bolečine, stiske in žalost. Za kratek čas pozabite na preteklost in živite 

sedanji trenutek. Jaz sem Pot, Resnica in Življenje. 

13 Posvetite svoje čiste misli temu vzvišenemu trenutku, saj želim doseči najgloblji del vašega srca. 

14 Ko boste sposobni razumeti in živeti moj nauk skozi mojo Besedo in boste razvili sposobnosti 

svoje duše, boste napolnili svoja srca z vodo tega božanskega vira, s katero boste lahko pogasili žejo 

potrebnih. 

15 Namen mojega poučevanja je moralna in duhovna odrešitev človeštva. Da bi vam pomagal pri 

vašem razvoju navzgor, moj duh izžareva to svetlobo. To je pomen mojega sporočila. 

16 Resnično, povem vam, prenova človeštva se mora začeti pri ženski, da bodo njeni sadovi, ki bodo 

jutrišnji moški, brez madežev, ki so vas pripeljali do degeneracije. 

17 Nato bo moški moral opraviti svoj del obnovitvenega dela, kajti vsak, ki je pokvaril žensko, jo bo 

moral ponovno vzgojiti. 

18 Ne pozabite, moški, da ste prav vi pogosto v svoje mreže zapletli krepostne ženske, ko ste v njih 

iskali občutljive in šibke strani. Tista ogledala, ki so bila jasna in so zdaj motna, pa boš pripravil, da bodo 

spet odsevala čistost in lepoto njihovih duš. 

19 Zakaj danes preziraš prav tiste, ki si jih nekoč zapeljal v izrojeno življenje? Zakaj se pritožujete 

nad degeneracijo žensk? Razumite, da če bi jih vodili po poti mojega zakona, ki je zakon srca in duha, 

spoštovanja in ljubezni, jih ljubili z ljubeznijo, ki povzdiguje, in ne s strastjo, ki ponižuje, ne bi imeli 

razloga za jok in pritoževanje in ne bi padli. 
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20 Moški išče in pričakuje od ženske vrline in lepoto. Toda zakaj zahtevate nekaj, česar si ne 

zaslužite? Vidim, da še vedno misliš, da imaš velike zasluge, čeprav jih imaš malo. S svojimi deli, 

besedami in mislimi obnovite to, kar ste uničili, ter čast, moralo in krepost vrnite v vrednost, ki jim 

pripada. 

21 Če si boste tako prizadevali, boste pomagali Jezusu pri njegovem odrešenjskem delu in vaše srce 

se bo napolnilo z veseljem, ko boste videli domove, ki jih krasijo dobre žene in častne matere. Vaše 

veselje bo veliko, ko boste videli, da se vrne krepost tistim, ki so jo izgubili. 

22 Odrešitev je za vse. Zakaj ne bi bil odrešen tudi največji grešnik? Zato vam pravim: Sodelujte z 

menoj, da bi rešili tiste, ki ste jih spravili v pogubo, tako da jim vlijete novo upanje z lučjo mojega nauka. 

Naj moje ljubeče misli dosežejo njihove misli in srca. Prinesite jim moja sporočila tudi v zapore in 

bolnišnice, celo v kraje morišča. Tam bodo namreč jokali od kesanja in bolečine, ker niso bili dovolj 

močni, ko jih je svet s svojimi skušnjavami potegnil v pogubo. 

23 Vsaka ženska je bila nekoč otrok, vsaka ženska je bila nekoč devica, zato lahko z empatijo dosežeš 

njeno srce. 

24 Izkoristil bom moške, ki teh vrlin niso omadeževali, in jim zaupal to nalogo. Ne pozabite, da sem 

vam rekel: "Po vaših delih vas bodo spoznali". 

25 Dovolite duši, da spregovori skozi zemeljsko manifestacijo. 

26 Tistim pa, ki niso bili pripravljeni spoštovati spodbude ljubezni, ki sem jo v to bitje položil jaz, 

pravim: "Zakaj pravite, da ljubite, ko pa ne čutite ljubezni? Zakaj daješ drugim povod za padec, a tebe nič 

ne ustavi? Razmislite: Kaj bi čutilo vaše srce, če bi to, kar počnete s temi odcvetelimi rožami, storili vaši 

materi, sestri ali vaši ljubljeni in zato spoštovani ženi? Ste kdaj pomislili na rane, ki ste jih zadali staršem 

tistih, ki so jih vzgajali s tolikšno ljubeznijo? 

27 Vprašajte svoje srce, ali lahko žanjete tisto, česar niste sejali, in to resnično preverite v luči vesti. 

28 Kaj pripravljate za svoje prihodnje življenje, če še naprej prizadenete svoje sosede? Koliko bo 

vaših žrtev? Kakšen bo vaš konec? Resnično, povem vam, da ste v viharju svojih strasti iz mnogih naredili 

žrtve; nekateri pripadajo vaši sedanjosti, drugi pa vaši preteklosti. 

29 Želim, da srce in usta, ki sta bila zatočišče nezvestobe in laži, postaneta zatočišče resnice in čiste 

ljubezni. 

30 Z besedo in zgledom razsvetljujte pot svojih bližnjih, da boste rešitelji padlih žensk. Oh, če bi le 

vsak od vas rešil vsaj enega! Ne govorite slabo o tej ženski, ker bo boleča beseda, ki prizadene enega, 

prizadela vse, ki jo bodo slišali, saj bodo od tega trenutka tudi oni postali slabi sodniki. Spoštujte dejanja in 

skrivnosti drugih, saj jih ne morete soditi. Raje imam ljudi, ki so padli v greh in jih bom ponovno obudil, 

kot hinavce, ki kažejo čistost, a grešijo. Raje imam velikega grešnika, ki pa je iskren, kot pa pretvarjanje 

lažne kreposti. Če se želite okrasiti, naj bodo to praznična oblačila iskrenosti. 

31 Če najdeš krepostno žensko z visokimi čustvi in se počutiš nevrednega, da bi prišel k njej, čeprav 

jo ljubiš, in če jo nato ponižuješ in zaničuješ ter se po trpljenju in priznanju svojega prestopka obrneš k 

njej po tolažbo, boš zaman trkal na njena vrata. 

32 Če bi vse ženske, ki so imele vlogo v življenju vsakega moškega, od njega prejele besedo in 

občutek ljubezni, spoštovanja in razumevanja, vaš svet ne bi bil na vrhuncu greha, na katerem je. 

33 Ne ravnajte z zakoncem slabo, bodite usmiljeni, saj je del vas samih. Rekel sem vam: "Ljubite se 

med seboj." Začnite pri svoji družini, saj boste tako ljubili in razumeli tudi druge. 

34 Učitelj ljubezni in miru vas je pretresel s svojimi besedami, polnimi srčnosti, a tudi pravičnosti. Če 

bi vam namreč vedno govoril z nežnostjo, moje delo ne bi bilo dokončano. Včasih sem spomladanski 

vetrič, ki božam, včasih pa jesenska nevihta, ki biča. Razlog je, da se včasih počutite preveč dobro. Počutiš 

se ljubljenega in občudovanega, v resnici pa si domišljav, sebičen in brezsrčen. Ne poznate svoje bede, ki 

sem vam jo pojasnil le jaz, da bi lahko spoznali svojo nezrelost. 

35 Začnite razmišljati, delati in živeti, človeštvo potrebuje nove moške in ženske, ki mu bodo z 

zgledom svojih dobrih del pokazali pot do odrešitve. 

36 Ljudje, ljudje, vsi, ki ste v sporu med seboj! Ugotovil sem, da zanikate svojo hudobijo in se hvalite 

s tem, kar mislite, da je veličina, medtem ko skrivate svoje sramotne madeže. Toda povem vam, da je 

človek, ki se ima za hvalevrednega v svoji navidezni veličini, ubog v duši. Tistim, ki zaradi pomanjkanja 



U 235 

135 

vrlin obrekujejo napake drugih in sodijo njihove prestopke, pa moram reči, da so hinavci in da so zelo 

daleč od pravičnosti in resnice. 

37 Ne ubijajo le tisti, ki jemljejo življenje telesu, ampak tudi tisti, ki z obrekovanjem razdirajo srce. 

Tisti, ki ubijajo čustva srca, vero, ideal, so morilci duše. In koliko jih živi svobodno, brez zapora in verig. 

38 Ne čudite se, da vam tako govorim, saj med vami vidim uničene domove, ker ste prezrli svoje 

dolžnosti in ste zunaj njih sklenili nove obveznosti, ne da bi se zmenili za bolečino in zapuščenost svojih 

bližnjih. Poglejte okoli sebe, koliko je uničenih domov, koliko je žensk v pomanjkanju in koliko otrok 

brez očeta. Kako lahko v teh srcih obstajata nežnost in ljubezen? Ali ne mislite, da je tisti, ki je ubil srečo 

teh ljudi in uničil, kar je bilo sveto, zločinec? 

39 Zla ste se tako navadili, da ljudi, ki izumljajo nova smrtonosna orožja, celo imenujete velike, ker 

lahko v trenutku uničijo na milijone življenj. Vi jih celo imenujete učenjaki. Kje je vaš razlog za to? Velik 

je lahko le tisti, ki ima duha, in izobražen le tisti, ki hodi po poti resnice. 

40 Ne zamenjujte vojnih hujskačev z velikimi geniji, da ne boste občudovali tistih, ki v duši nosijo 

samo zlo, čeprav navzven kažejo dostojanstvo, ki ga nimajo. Če bi za trenutek slišali glas razuma in vesti, 

bi jih vrgli s piedestala. Toda degeneriranec se ne želi prepoznati takega, kakršen je, in ko za trenutek 

zagleda bedno človeško bitje, ki ga nosi v sebi, se raje posveti čemu drugemu. Zanj je neprijetno 

prepoznati in oceniti svoje napake. 

41 O, ljudje zemlje, kdaj boste končno slišali sporočilo notranjega glasu vesti, ki se dvigne na vsakem 

koraku, da bi vam očital vaša nevredna dejanja. 

42 Poslušate me vznemirjeni, in to zato, ker ─ ko spregovori Kristusova resnicoljubnost ─ človek ob 

spoznanju svojega dolga utihne. 

43 Danes sem vas navdihnil, da rešite žensko, ki se je spotaknila na svoji poti, in ko mi boste 

predstavili tisto, ki ste jo rešili, ji bom dal cvet, blagoslov in zelo velik mir, da ne bo več padla. 

44 Če boste to nalogo opravili na ta način, bodo bitja, ki jih je ranil svet, začutila, kako v njihova srca 

vstopa Jezusova ljubezen. 

45 Slišal ga bom, ko mi bodo v svoji molitvi rekli: "Oče moj, ne glej na moj greh, glej samo na mojo 

bolečino. Ne sodi mojega pokvarjenosti, poglej le mojo žalost." Takrat se bo moja tolažba spustila na to 

izmučeno srce in to se bo očistilo s solzami. Če bi le vedeli, da je molitev grešnika bolj občutena kot 

molitev ponosnega, ki se ima za pravičnega in čistega. 

46 Med množicami, ki poslušajo mojo besedo, so tudi tiste ženske, o katerih sem vam govoril. Moj 

plašč jih je zaščitil pred vašimi pogledi in sodbami, saj sem jih tudi posadil za veliko gostilno mizo Duha. 

47 Poklical sem jih na ta praznik ljubezni in odpuščanja, da bi v moji navzočnosti občutili ljubezen, ki 

so jo iskali, a je med ljudmi nikoli niso občutili in našli. 

48 Na ta trpeča srca bo pritekla moja nežnost in jim govorila, čutili me bodo in mi verjeli. 

49 Takrat boste spoznali naravo dela, ki oskrunja, in dela, ki odrešuje. Doživeli boste čudeže, ki jih 

dela prava ljubezen, in tako boste svojemu Gospodu pomagali obnoviti, kar ste sami uničili. Kar ste 

oskrunili, bom očistil. Potem bodo ti odpadli cvetovi spet krasili oltar vesolja s svojo krepostjo in vonjem. 

50 Poglejte, kako odpuščam grešnike z ustnicami tistih, ki so prav tako grešniki! 

51 Toda ženske, ki menite, da pripadate višjim družbenim razredom, in vas je sram približati se tistim, 

ki so grešili ─ gorje vam, če se zaradi tega počutite užaljene, ker niste razumele, da ste duhovno vsi enaki! 

Mnogi med vami niste grešili fizično, vendar ste grešili v mislih, in koliko drugih med vami je uspelo 

prikriti svoje napačne korake! Če ste torej grešili, zakaj ste ogorčeni? Pravim vam, da se morajo dekleta, 

žene in matere boriti za plemeniti ideal, ki sem vam ga danes predstavila. 

52 To so navodila, ki vam jih daje Mojster s svojo besedo, ki vam daje moč in ljubezen. Delajte in 

ljubite, da bo vaše srce doseglo mir in duhovno blaženost, o katerih sem vam govoril v pridigi na gori. 

53 Jaz ne prihajam k vam, ampak se vi dvignete v "oblak", da bi slišali moj glas. 

54 V tretji dobi Božanska Beseda ni postala človek, ampak je prišla k vam v duhovni obliki. Ta del 

zemlje, na katerem živite, je bil danes določen, da sprejme izpolnitev mojih obljub in mojih nasvetov. Tu 

pišem tretjo od svojih oporok in tu sem vas zbral, da bi me pričakali. Kajti vi ste enaki tistim v preteklih 

časih. 
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Tako kot ste me čakali v tistem času in vaše čakanje je bilo boleče, polno hrepenenja, spodbujeno le z 

lučjo Moje obljube, da se vrnem, tako ste tudi v prvem času, ko so verige vašega suženjstva grmele, 

prenašali trpljenje brezdomstva, podprti z upanjem Moje obljube, dane vašim prednikom. Preizkušal sem 

vašo vero, zaslužili ste si vztrajnost in za nagrado dobili v posest obljubljeno deželo. 

55 Odkrili ste novo življenje. Ljudje so pozabili na svoje nekdanje suženjstvo. Lažni bogovi so se 

držali stran od njih. Zatiranja in suženjstva je bilo konec in vsak izraelski otrok je odprl oči, da bi videl, da 

je sonce njegovo, otroci njegovi, polja njegova, da je kruh dobrega okusa in sadje obilno. 

Dokler ste živeli v mejah mojega zakona, ste zelo napredovali. Toda novica o vašem sijaju je dosegla 

druga cesarstva in vzbudila njihovo posesivnost, in ko so se med ljudskimi plemeni pojavila nesoglasja, so 

se na vas spravila druga ljudstva, da bi vas spet naredila za služabnike in tribute cesarstev in kraljestev. 

56 Moja pravičnost ti je iztrgala to deželo, hkrati pa rešila tvojo dušo, da bi jo očistila in poslala v 

iskanje tistega kotička zemlje, ki je bil podoben tistemu, ki si ga imel, katerega deviško materinišče ti je 

dajalo mleko in med ter je bilo bogato z blagoslovi. 

57 K njemu sem prišel v želji po vas. Tu je moja navzočnost ponovno med vami, razsvetljuje in 

spodbuja vas, da ne bi ponovno postali sužnji sveta in nižjih strasti. Verige, ki ste jih pretrgali, vas ne 

smejo več potlačiti, in četudi čutite, da je vaše človeško življenje zatirano, bo vaša duša osvobojena verig, 

da se boste lahko dvignili in uzrli mojo resnico. 

58 Vzemite vse svoje trpljenje in nesreče kot lonček, ki vas očiščuje, ali kot nakovalo, ki vas utrjuje, 

da boste močni na poti vzpona in očiščenja svoje duše. 

59 Vem, da trpite, saj okušam vaš vsakdanji kruh in se mi zdi grenak. Vstopim v vaš dom in v njem 

ne čutim miru. Iščem te v kotu tvojega nočnega tabora in te najdem jokajočega. Nato vam dam čutiti svojo 

navzočnost in vam podarim svojo moč, da se ne zrušite pod težo bolečine. Živiš v strahu in bolečinah po 

vsem svetu, a iz tvojih ust nikoli ne bo prišlo bogokletje. 

60 Ko bodo dnevi preizkušnje minili, boste presenečeni, da ste jih preživeli celi, in spoznali boste, da 

sem bil vedno z vami. 

61 Ob tem času sem vas poklical, da bi vam dal novo priložnost za izpolnitev vašega poslanstva. 

Svojo dediščino boste namreč delili z vsemi soljudmi, saj vse enako ljubim. 

62 Ko se bo končal vaš boj v Duhovni dolini, boste našli popoln mir za svojo dušo. Trenutno ste 

vojaki, ki se borijo za to stvar, in ne smete spati. 

63 Ta spiritualistični ljudje živijo neznano. Svet ne ve za vaš obstoj, mogočneži vas ne opazijo. Toda 

boj med spiritualisti in kristjani, med spiritualisti in Judi se približuje. Ta boj je potreben za veljavnost 

mojega učenja v celotnem človeštvu. Takrat bo Stara zaveza združena z Drugo in Tretjo zavezo v eno 

samo bistvo. 

64 Mnogim od vas se to morda zdi nemogoče, a zame je to najbolj naravno, najbolj pravilno in najbolj 

popolno. 

65 Ko sem živel med vami kot človek, so Mojzesovo Cerkev ustanovili in zastopali knezi, duhovniki 

in pismouki, ki kljub temu, da so poznali prerokbe in vedeli za prihod Mesije, niso odprli oči, da bi videli 

moja znamenja, in niso odprli srca, da bi začutili mojo navzočnost. Ko pa so slišali mojo besedo, so 

spustili oči, ker jim je duh dal vedeti, da stojijo pred Sodnikom. Ker pa niso bili pripravljeni, niso znali 

razložiti Moje prisotnosti v tej obliki, in ker so dvomili v Mene, so v dvom spravili tudi ljudi. 

66 Kako malo me je čutilo! Kako malo jih je priznalo, ko so me videli, da sem Božji Sin! 

67 Po moji žrtveni smrti se je začel boj. Preganjanje je bilo za tiste, ki so mi sledili, veliko: bolečine, 

obrekovanje in zapor do smrti. Izgnani so bili iz svoje dežele in so se potepali po tujih narodih ter sejali 

moje seme, ki je padlo na rodovitna polja, kjer je vzklilo, zacvetelo in obrodilo sadove. 

68 Ko so se učenci Kristusovega nauka okrepili, so si prizadevali za združitev s "prvimi" tako, da so 

jim razkrili, da je Bog, ki je dal zakon po Mojzesu, isti kot tisti, ki je govoril po Kristusovih ustih. 

69 Spopad je bil silovit in zapečaten s krvjo. Na koncu pa se je moja volja izpolnila, ko sta bili zavezi 

Prvega in Drugega razodetja združeni v eno samo delo. 

70 Zato vam pravim, da morate pred združitvijo razodetja tretjega obdobja s prejšnjimi testamenti 

preživeti veliko duhovno bitko, ki je napovedana. 
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71 Ne čudite se, da združitev treh testamentov ni dosežena v narodu, ki je bil namenjen tem 

razodetjem v tretji dobi. Tudi združitev Prve zaveze z Drugo se ni zgodila v Judeji. Ne pozabite, da tudi 

jaz v svoji domovini nisem bil prerok. 

72 Ne hrepenite po ponovitvi čudežev iz preteklih časov. Vstopite v jedro mojih naukov, da boste 

odkrili, da sem v vseh časih prišel z enim samim namenom, da bi vas odrešil. 

73 Še enkrat vam povem: ne pozabite na Zakon zaradi izročil. Odpravil sem mnoge tradicije, vendar 

sem učil o izpolnjevanju Zakona. Toda če sem v zadnjih urah, ki sem jih preživel z vami kot človek, 

blagoslovil kruh in vino ter ju (simbolično!) spremenil v svoje Telo in svojo Kri, da bi se me spominjali in 

me nosili v svojih srcih, se morate danes zavedati, da v tej tretji dobi ne potrebujete več simbolov, ker vam 

v svojem nauku duhovno dajem svoje Telo in svojo Kri. 

74 Danes želim, da bi bilo vaše srce kruh in vino za sočloveka, da bi ga ljubili, razsvetljevali, vzgajali 

k resnici in ljubezni. 

75 Nikoli nisem prišel kot duhovnik, nikoli nisem z vami opravljal obredov. Jaz sem bil le Učitelj, ki 

vam je svoje nauke podajal v prilikah. 

76 Danes človeštvo postopoma vstopa v duhovno pripravo, veliki na zemlji se počasi nagibajo, saj 

razumejo svoje delo. Vendar še ni čas, da bi se bolečina umaknila s tega sveta. Kajti ljudje bi se spet 

dvignili proti meni, pri čemer bi znanost in naravne sile uporabili kot orodje za maščevanje. Zato bomo še 

nekaj časa pili čašo trpljenja. 

77 Ko bo človeštvo pripravljeno, bo moj glas zazvenel v vsakem duhu in ljudje bodo spoznali, da ni 

druge moči, pravice in modrosti kot moja. 

78 Dolga je zgodovina tega sveta, dolga je tudi pot človeštva ─ z bojem njegovih ljudstev, da bi po 

zatonu in propadu dosegla vrhunec. Koliko krvi, ki so jo prelili moji otroci in s katero je zemlja postala 

rdeča, koliko solz moških, žensk in otrok! Koliko grehov in prestopkov! Toda tudi: koliko dokazov 

ljubezni sem prejel, koliko kreposti sem videl! Vendar po tako dolgem življenju še vedno niste dosegli 

cilja miru in odrešitve. 

79 "Zadnje bitke" z grenkobo in "zadnji viharji" še niso prišli. Vse sile se bodo še vrgle v kaos, atomi 

pa se bodo vrteli v kaosu, tako da bodo po vsem tem nastopili letargija, izčrpanost, žalost in gnus, ki bodo 

dajali videz smrti. Toda to bo ura, ko se bo v občutljivih duhovnih dušah zaslišal vibrirajoči odmev 

trobente, ki vam bo iz onstranstva oznanila, da se je med ljudmi dobre volje približalo kraljestvo življenja 

in miru. Ob tem zvoku bodo "mrtvi vstali" in točili solze kesanja, Oče pa jih bo sprejel kot "marljive 

sinove", utrujene od dolgega potovanja in utrujene od velike bitke, ter zapečatil njihovo dušo s poljubom 

ljubezni. 

80 Od tistega "dne" bo človek sovražil vojno. Iz svojega srca bo pregnal sovraštvo in zamero, 

preganjal bo greh ter začel živeti v smeri popravljanja in obnove. Mnogi bodo začutili navdih svetlobe, ki 

je prej niso videli, in se bodo odločili ustvariti svet miru. 

81 To bo le začetek časa milosti, dobe miru. 

82 Kamena doba je že daleč zadaj. Tudi doba znanosti bo minila, nato pa bo med ljudmi zacvetela 

doba duha. 

83 Izvir življenja bo razkril velike skrivnosti, da bodo ljudje lahko zgradili svet, močan v znanosti o 

dobrem, pravičnosti in ljubezni. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 236 
1 Dobrodošli pri meni utrujeni, trpeči, žalujoči, bolni, grešniki. Kajti jaz te tolažim, te ozdravljam in 

ti odpuščam. Ljubim tako goreče kot neverujoče. 

2 Utrujenim pravim: Pridite sem, ker vas bom osvobodil težkega bremena, ki ga nosite, da boste 

namesto njega nosili križ, ki ga morate nositi na tej poti, ki jo je začrtala moja ljubezen. 

3 Bolnika, ki je izgubil vsako upanje na ozdravitev, bom ozdravil in ga obudil v resnično življenje. 

4 Duše in telesa, zdaj vas ozdravljam, ker se moje usmiljenje spušča, da ozdravi vse trpljenje. 

5 Vedno sem vas iskal in v trenutkih preizkušnje sem se jasno razkril. Spomnite se, da sem vam v 

samotni puščavi, ko je ljudem grozila lakota, poslal mano kot sporočilo ljubezni. Ko so bili ljudje žejni, 

sem povzročil, da se je skala odprla in da je iz nje pritekel izvir, ki je v trdih srcih zanetil vero. 

6 Ali ne mislite, da je ta želja po ljubezni, miru in resnici, ki mi jo predstavljate v tem času, lakota in 

žeja duše? Ali ne mislite, da je moja beseda v tem času mana in kristalno čista voda, ki sem vam jo poslal, 

da bi zanetila vašo vero in spodbudila vaša srca na tej poti, ki vas spominja na puščavo prve dobe? 

7 Četudi neposredno doživijo moje dokaze ljubezni, srca mnogih ostanejo otrdela, zato je njihovo 

popotovanje daljše in težje. 

8 Razumeti: Kdor ne zna sprejeti mojega usmiljenja, ga ne bo mogel posredovati na svoji poti. 

Vendar vas nisem poslal na zemljo samo zato, da bi prejemali moje koristi, ampak da bi moje usmiljenje 

prinašali svojemu bližnjemu. 

9 Blagor tistim, ki jih zaradi usmiljenja preseneti telesna smrt, kajti njegova duša bo našla svoj dom, 

saj ste tujci na tej zemlji. 

10 Če boš, ko boš prišel v mojo navzočnost, pokazal svoj meč raztrgan ali zlomljen, te bom 

blagoslovil, ker si se pogumno boril. Nekatere bodo prišle prej, druge pozneje, vendar bodo duše prihajale 

in odhajale, dokler zadnja ne bo prišla v svoj dom večnega miru in izpolnila svoje naloge. 

11 Trenutno preizkušam tiste, ki se ne bodo več vrnili na to zemljo. Medtem bodo na svetu še naprej 

živeli moški, ženske, starejši in otroci, ki se čistijo in prečiščujejo, da bi se približali popolnosti, tako da 

bodo pripravljeni, ko bodo poklicani. 

12 Občuti moje usmiljenje ─ ti, ki si dvignil svojo dušo, da bi me slišal v neskončnosti. 

13 Še enkrat, moja razglasitev je z vami. 

14 Svetu pošiljam sporočilo ljubezni, sporočilo odpuščanja človeštvu, ki napačno presoja samo sebe. 

Želim, da bi se ljudje ljubili s čisto Očetovo ljubeznijo. 

15 Vas, ki se učite od mene, bom imenoval ambasadorje te ljubezni, ker na svoji poti puščate sled 

usmiljenja in bratstva med svojimi bližnjimi. 

16 Vsaka duša je izhajala iz čiste misli o božanskosti. Zato so duše duhov popolna stvaritev Stvarnika. 

17 Ko je bilo materialno delo končano in vam je zemlja nudila zavetje, sem poslal prve duše, da se 

utelesijo v človeška bitja. Ko se duša za kratek čas potopi v pasti in brezna materialnega sveta, kot se biser 

potopi v morske globine, Oče, ki ne odreka svojega usmiljenja nobenemu od svojih otrok, iztegne roko 

pomoči, da bi jo rešil in ji na njeni poti zagotovil potrebna sredstva za dosego vzpona. 

18 Vi ste že bili odrešeni in v tem času, ko človeštvo tone v brezno, bom s tvojim posredovanjem 

ljudem poslal to sporočilo upanja in vere v odrešitev. 

19 Vaša beseda bo kot moja, ki je bila kot tanko dletalo, ki ni moglo raniti vaših src: Bilo je božanje. 

Zato dlje ko jo poslušate, bolj čutite, da vam vrača izgubljeni sijaj, saj postajate vse bolj razumevajoči in 

duhovni. 

20 Ta nauk, ki ga imenujemo spiritualistični, ker razkriva duhovno, je pot, začrtana človeku, po kateri 

bo spoznal, služil in ljubil svojega Stvarnika. To je knjiga, ki ljudi uči, naj v svojem bližnjem ljubijo 

Očeta. Spiritualizem je zakon, ki predpisuje dobro, čisto, popolno. 

21 Dolžnost spoštovanja tega zakona velja za vse. Vendar nikogar ne sili, da ga izpolni. Vsaka duša 

ima namreč svobodno voljo, tako da se lahko njen boj in vsa njena dejanja štejejo za njene lastne zasluge, 

ko se o njih sodi. 

22 Spoznajte torej, da je ta nauk klic božanske ljubezni, ki je razsvetlila in ogrela vse moje otroke, od 

prvega do zadnjega. 
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23 Da bi sčasoma razumeli, začutili in živeli te nauke, sem čakal, da bosta vaša duša in tudi vaš razum 

dobila vso jasnost, potrebno za razlago mojih razodetij tega časa. 

24 Danes je vaš duhovni razvoj velik, prav tako tudi razumevanje vašega intelekta. Če ne bi bilo tako, 

vas ne bi poklical. Kajti če me ne bi razumeli, bi bili zmedeni. Vašim ustnicam sem dal sposobnost in dar 

"besede", da bi lahko izražale in prenašale duhovno znanje in besedni navdih. 

25 Na veličino mojega učenja človeški um nikoli ni vplival. Tako kot v tem času, ko govorim skozi 

usta glasnika, pomen besede, ki prihaja iz njegovih ust, ni odvisen od človeka. 

26 Pot duše se začne in konča v meni. Tega vas ponovno uči Mojster. 

27 Kdor je zaradi vztrajnosti, razvoja in ljubezni do Očetovega nauka dosegel določeno duhovnost, je 

duhovnik, četudi njegove ustnice tega ne povedo. 

28 Tisti, ki imajo vero in izkazujejo velikodušnost v svojih dejanjih, bodo odražali to, kar ima njihov 

duh. 

29 Ta svet, ki ga biča vihar, bo dosegel vrhunec svoje aberacije. Nato pa bo postopoma vstopila v 

obdobje popolnosti. 

30 Pred koncem leta 1950 se bodo zgodili številni dogodki: Narodi začenjajo vojne, nove doktrine, 

spopadi in nesreče. Veste, da so to znamenja, ki označujejo konec moje besede ─ znamenja, ki jih bo 

človeštvo pozneje prepoznalo kot znak, da je bil Mojster v napovedanem času z ljudmi. Toda ta beseda, 

katere skrbnik sem vas postavil, bo obstala, dosegla bo mnoga srca, saj resnica, popolnost v njej, ne more 

ostati neopažena. To bo sprožilo čas duhovnega razvoja in ponovnega rojstva v svetu. 

31 Če bo človek prešibak, da bi naznanil ta čas, bo narava o njem pričevala s svojimi "glasovi" in 

prebudila tiste, ki dremljejo. Toda z vsakim, ki se bo pripravil, bo glas Duha govoril o novi dobi, v katero 

bo človeštvo kmalu vstopilo. 

32 Takrat se bodo tisti, ki so se imeli za močne v svetu, počutili šibke. Močan bo videl, kako izgublja 

svojo moč, in tisti, ki so se imeli za šibke zaradi ponižnosti, bodo postali močni zaradi trdnosti svoje duše, 

svoje moči in razumevanja. Tedaj bo namreč duhovno imelo oblast. 

33 Razumite mojo besedo, saj vam dajem svojo luč, da boste dosegli svoj cilj. 

34 Prihajam k vam po poti, ki jo je pripravil Elija, da s svojo svetlobo razsvetlim ljubljeno dete, ki je 

človeštvo. Nisem prišel, da bi sodil vaše prestopke in se ukvarjal z vašimi madeži. Prišel sem samo zato, 

da nevednega spremenim v svojega učenca in učenca v svojega učenca, tako da boste jutri vsi postali 

mojstri. 

35 Ker imate tako težko poslanstvo med človeštvom, ne smete hoditi kot slepci, ne smete ostati 

nevedni in ne smete pokazati šibkosti. Razmislite in razumeli boste svojo odgovornost. Pripravite se, kajti 

vaš duh bo moral Očetu pokazati sadove svojega poslanstva. Toda umirite svoja srca in me še naprej 

poslušajte, dokler govorim prek človeškega razuma. 

36 Vašo dušo sem poslal na zemljo, da bi izpolnila to poslanstvo in v njenega duha neizbrisno vtisnil 

svoj zakon, obrnil pa sem se tudi nanjo, da bi ji razodel velike nauke in ji dal zgled ljubezni in ponižnosti, 

da bi vedela, kako se srečati s soljudmi, jim prinesti veselo novico in jim omogočiti delež pri moji luči. 

37 Moja beseda je kot pojedina, na katero vabim vse, da jedo in pijejo. Kajti z menoj niso samo 

utelešene duše, tudi prebivalci "duhovne doline" uživajo v božanskem koncertu mojih naukov: Moj nauk 

je namreč univerzalen. 

38 Ko slišijo moj glas, se nekateri, tako kot drugi, počutijo razbremenjeni svojih prestopkov in se 

odpravijo po mojih stopinjah, da bi nosili svoj križ. Toda potem ko si doživel ta mir in osvežitev v mojem 

naročju, si obrnil svoj pogled nazaj k temu človeštvu, da bi razumel njegovo tragedijo. 

39 Medtem ko za mojo mizo jeste kruh večnega življenja, pomislite na duhovno lakoto svojih soljudi. 

Medtem ko čutite hlad in senco tega drevesa, ste pomislili na tiste, ki prečkajo puščavo, jih mučijo sonce, 

lakota in žeja, včasih jih zavede odsev navidezne oaze. 

40 Blagoslavljam vas, ker čutite bolečino drugih. Molite in delajte, saj imate vse, kar je potrebno za 

lajšanje trpljenja in zdravljenje bolezni. 

41 Ni se vam treba zaobljubiti, da mi boste sledili. Obljubite si, da mi boste zvesti, vztrajni in 

poslušni, ter ostanite zvesti svojim odločitvam. 
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42 Moja beseda postane božanje, da učenec spozna, da je prišla ura, ko se mora odpraviti na pot in 

uporabiti, kar se je naučil. 

43 Moja beseda bo kot žarek svetlobe osvetlila vaše razumevanje, o ljubljeno ljudstvo, in osvetlila 

vašo pot. 

44 Osredotočite se na najgloblji del svojega srca, kajti kdor se ne pripravi, ne bo čutil moje 

navzočnosti. Slišal bo glas nosilca glasu, vendar ne bo prejel božanskega bistva, ki vam ga pošiljam. 

45 Naredi iz svojega srca čist izvir, iz katerega boš sprejemal curek najčistejše vode, ki je moja 

modrost. 

46 To je dan spomina: na dan, kot je današnji, sem posvetil svoje prve glasnike, da bi po njih razkril 

svoje nove smernice in svoja nova razodetja. Elijev duh je zasijal skozi Roqueja Rojasa * da bi vas spomnil 

na pot, ki je Božji zakon. 
* 

 
Ime tega prvega nosilca glasu se izgovarja kot "Roke Rochas". 

47 Trenutek je bil slovesen, duša navzočih je trepetala od strahu in navdušenja, tako kot je trepetalo 

srce Izraela na gori Sinaj, ko je bila razglašena Postava; tako kot so trepetali učenci, ko so videli Jezusovo 

spremenitev na gori Tabor, ko sta se Mojzes in Elija duhovno pojavila na desni in levi strani Mojstra. 

48 Tistega 1. septembra 1866 se je rodilo novo obdobje, zora novega dne: "tretje obdobje", ki se je 

začelo za človeštvo. 

49 Od takrat naprej so se neprestano izpolnjevale številne prerokbe in obljube, ki jih je Bog že 

tisočletja dajal človeštvu. Uresničili so se v vas, moških in ženskah, ki živite na svetu v tem času. Kdo od 

vas je bil morda na zemlji, ko so bile izrečene te prerokbe in dane te obljube? To vem samo jaz, toda 

bistveno je, da veš, da sem ti obljubil in da to zdaj izpolnjujem. 

50 Ali poznate tisti "oblak", na katerem so me učenci videli vzpenjati se, ko sem se jim zadnjič 

razodel? Resnično je zapisano, da se bom vrnil "na oblaku", in to sem izpolnil. 1. septembra 1866 je Moj 

Duh prišel na simboličnem oblaku, da bi vas pripravil na sprejem novega nauka. Nato sem vam leta 1884 

začel posredovati svoj nauk. Nisem prišel kot človeško bitje, ampak duhovno, omejen na žarek svetlobe, 

da bi se ta spočil na človeškem umu. To je sredstvo, ki ga je moja volja izbrala, da vam govori v tem času, 

in jaz vam bom pripisal zasluge za vero, ki jo imate v to besedo. Mojzes namreč ni tisti, ki vas vodi skozi 

puščavo v obljubljeno deželo, niti Kristus kot človek ni tisti, ki vam dovoli, da slišite njegovo besedo 

življenja kot pot do odrešitve in svobode. Do vaših ušes prihaja človeški glas teh bitij, zato ga je treba 

poduhoviti, da bi odkrili božansko bistvo, v katerem sem navzoč. Zato vam pravim, da je zaslužno, da 

verjamete v to besedo, saj je dana prek nepopolnih bitij. 

51 Zasluge bodo večje od zaslug tistih, ki so verjeli vame v drugi dobi, ali od zaslug tistih, ki so 

sledili Mojzesu skozi puščavo. Vendar vam niti za trenutek ne bo zmanjkalo vodnika, saj moja beseda ni 

nejasna ali nenatančna, ampak je jasno določen in popoln nauk. Poleg tega vas bo vedno varoval duh Elija, 

ki je prišel v tem času, da bi prebudil svet in človeški duši utrl pot v mojo duhovno navzočnost. 

52 Blaženo ljudstvo: Ta trenutek spomina naj bo poln veselja za vašo dušo in naj bo posvečen 

spominu na vse nauke, ki vam jih dajem. Usposobite svoje misli in odprite svoja srca, da bom vanje izlil 

svojo milost. Za trenutek pozabite na malenkosti sveta in se mi približajte duhovno. 

53 Mojo besedo ponovno slišite prek človeškega glasnika, ki, čeprav sem ga izbral, ni nad vami in v 

njem ni nič božanskega. So glasniki moje besede, še vedno nepopolna bitja, čeprav jim vzvišenost duše 

omogoča, da vstopijo v občestvo z Očetom. Poslušajte učni govor z dobrim ušesom, da bo šel skozi vaše 

možgane brez motenj. Nato naj kot žarek svetlobe zasije v vašem srcu. Tedaj bo božanski pomen dosegel 

vašo dušo kot kruh večnega življenja. 

54 Ko se boste tako pripravili, boste začutili, da sem bil resnično z vami. 

55 Nočem, da bi bili tradicionalisti, toda moja volja je, da se spominjate vseh tistih dogodkov, po 

katerih sem se vam razodel ter vam dal zglede in nauke. S spominom praznujte praznik v svojih srcih, 

potem bodo vaši koraki na poti trdnejši. 

56 Leta 1866 sem med svojim ljudstvom ponovno razglasil Zakon in s tem začel novo duhovno dobo, 

s čimer sem izpolnil svojo obljubo, ki sem vam jo dal v preteklih časih. Od takrat moj Sveti Duh iz 

nebesnega svoda sije skozi moj žarek, glasove mojih angelov pa je mogoče slišati tudi na zemlji. 
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57 Zdaj je tretje obdobje, v katerem sem v en zakon združil zapovedi, ki sem vam jih dal po Mojzesu, 

in nauk o ljubezni, ki sem vam ga dal kot Jezus v drugem obdobju, ki je bilo potrditev prejšnjega. Zdaj, v 

tem času, vam dajem ta nauk kot svetilnik, kot rešilni čoln, kot stopnico k popolnosti, da bi lahko dosegli 

vzpenjajočo se evolucijo svoje duše. 

58 Svoj nauk vam podajam zelo preprosto in jasno, da boste znali kot dobri duhovniki odgovoriti 

tistim, ki vas bodo vprašali, ali ste mozaičani ali kristjani. 

59 Preden se vam je razodel Zakon prve dobe, ste živeli v naravnem zakonu, spodbujeni s strani ljudi, 

prek katerih sem vam priporočal krepost, prek katerih sem vam razodel svojo resnico in svojo pravičnost 

─ ljudi, prek katerih sem se razodel kot Bog dobrega in ljubezni. 

60 Ljudstvo, ki je bilo sposobno ostati v strahu pred resničnim Bogom in ohraniti priznavanje Boga 

pravičnosti in dobrote, je bilo Izraelovo ljudstvo. Toda to ljudstvo ni poznalo konkretnega in trdnega 

zakona, dokler ni Oče, ko je videl, da so v nevarnosti, da zapadejo v poganstvo in malikovanje, iz svojega 

naročja poslal človeka močnega duha, da bi s svojim posredovanjem izročil Božji zakon za človeštvo, 

zapisan na živi skali. Ta človek je bil Mojzes ─ osvoboditelj in zakonodajalec ─ ki je z neomajno vero in 

veliko ljubeznijo do Gospoda in svojega ljudstva vodil množice ljudi v primerno deželo, da bi tam zgradili 

svetišče in častili živega in nevidnega Boga. 

61 Spoznajte, da sem vas od najzgodnejših časov navdihoval k spiritualizaciji. S podelitvijo zakona na 

Sinaju je prvo obdobje človeštva doseglo vrhunec. Ta prvi odposlanec je bil kot zvezda v puščavi, bil je 

kazalec, ki je kazal pot, bil je svetovalec in zakonodajalec, bil je kruh, ko se je pokazala lakota, in voda, ki 

je pogasila žejo. Bil je prijazen spremljevalec v osamljenosti puščav in vodnik ljudstva do vrat želene 

dežele. 

62 Ko se je Kristus pojavil med ljudmi v naročju istega ljudstva, je od Mojzesa minilo že več stoletij. 

63 To je bila zora novega dne za ljudi, ki so pričakovali prihod božanskega učitelja, ki se je rodil med 

ljudmi in živel, da bi jih naučil drugega dela Knjige življenja. 

64 Spoznali ste Boga pravičnosti. Zdaj pa je prišel, da bi se pokazal kot Bog ljubezni in s svojo 

besedo in deli pripravil nov čas, novo življenje za dušo. Drugo obdobje in vse, kar sem vas učil s svojo 

besedo, svojimi čudeži in zgledi, dokler ni doseglo vrhunca v mojem trpljenju, je bil list Zakona ljubezni, 

ki sem ga napisal za vas. 

65 Zdaj, v tretji dobi, Elija razkrije svojega duha kot odposlanca in predhodnika Svetega Duha, ki 

skozi človeški um pravi: "Tukaj je Elija, prerok prve dobe, isti, ki se je potem pojavil na gori Tabor z 

Mojzesom in Jezusom ob Kristusovi spremenitvi pred učenci. 

66 Elija ima ključ, s katerim je odprl tretje obdobje, novi čas. 

67 Zdaj lahko razumete, česar iz nekaterih mojih razodetij niso mogli razumeti niti apostoli sami. 

68 Elija je Božji žarek, ki bo s svojo svetlobo razpršil vašo temo in vas osvobodil suženjstva tega 

časa, ki je suženjstvo greha, ter bo vodil vašo dušo skozi puščavo, dokler ne bo prišla v "obljubljeno 

deželo" v Božjem naročju. 

69 Spoznajte tri Božje odposlance, po katerih ste prejeli zakon in največja razodetja. 

70 Sedanji čas je bil za vas čas svetlobe, v katerem so vam bila razložena razodetja preteklih časov in 

podane prerokbe o tem, kaj se bo zgodilo. 

71 Toda ta čas mojega oznanjevanja z razumom nosilca glasu bo kmalu minil, nato pa bo prišel čas 

milosti in duhovnosti, ko bo tisti, ki se bo pripravil, lahko govoril z menoj na duhoven način. 

72 Ko bo moje kraljestvo vzpostavljeno v srcih ljudi, ko bo skušnjava strmoglavljena in me bo človek 

ljubil nad vse, bo ta svet postal bivališče velikih duš, kjer se bodo ljudje resnično ljubili med seboj in znali 

usmiljeno sprejemati duše v stiski, da bi jih obnovili in napolnili z modrostjo. 

73 Danes ne veste, v kakšni obliki se bom po letu 1950 razkril vsej zemlji. Vendar vas prebudim, ker 

boste izkusili, da bodo darovi in sposobnosti duha prevladali nad čutili telesa in da bo človeštvo začutilo, 

da živi v novem času, v času dialoga med duhom in duhom. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 237 
1 Dobrodošli, učenci in dijaki. Vztrajno prejemate moja navodila. Vaš Učitelj prihaja k vam, saj je to 

napovedani čas, v katerem sem vas poklical, da vam pomagam narediti prve korake na poti k duhovnosti. 

Spoznali ste prve luči tega obdobja, ki se je začelo leta 1866 in za katerega ne veste, kdaj se bo končalo. 

2 Leta 1950 bo Moja beseda skozi človeški um prenehala. Vendar vas bom še naprej poučeval v 

višjem jeziku: jeziku duha. 

3 Če boste izpolnili svoje poslanstvo, Izraelci, boste pustili zgled, za vami pa bodo prišli tisti, ki 

bodo morali nadaljevati to delo. Učili boste pravo molitev, oznanjali ljubezen in o njej pričevali s svojimi 

deli. Ko bodo narodi slišali tvoje besede, jih bo to spodbudilo k razmisleku in globoki molitvi, da bi našli 

rešitev za svoje hude spore. In jaz, Oče, se bom spustil k vsem, da bi spodbudil in poučil vse svoje otroke. 

4 O, človeštvo, ti si lačno in žejno moje besede, medtem ko je ima Izraelovo ljudstvo več kot dovolj! 

Niste videli, da bi se Sveti Duh spustil k ljudem. Prišel sem razsvetliti vaše duše in vas kličem že tretjič. 

Želim, da odprete svoja srca in pustite temu "Potepuhu", da vstopi in odide z vsem, kar vam manjka. 

Odprite svoja ušesa in moja beseda bo vstopila v vaša srca kot zdravilni balzam. Čutili boste moj mir, 

moja luč bo osvetlila vašo pot in videli boste, kaj vas čaka. 

5 V velikih in malih preizkušnjah vam stojim ob strani. 

6 Pripravljam dolino, v kateri bom zbral vse svoje otroke za veliko univerzalno sodbo. Sodil bom s 

popolnostjo, moja ljubezen in usmiljenje bosta zajela človeštvo in tistega dne boste našli odrešitev in 

ozdravljenje od vsega zla. Danes, ko se boš spokoril za svoje prestopke, naj bo tvoja duša očiščena. Tako 

boste pripravljeni, da od mene prejmete dediščino, ki sem jo pripravil za vsakega od vas. 

7 Če sem že prej poklical izraelsko ljudstvo in ga pripravil za prvorojenega Sina, je to zato, ker je 

vedno nosilo sporočilo moje božanskosti za človeštvo. To je moj glasnik, ki na svojih ustnicah nosi moje 

bistvo in v svojem srcu mojo resnico. 

8 Postopoma boste spoznali svoje napake, vedeli boste, zakaj ste se spotaknili, kajti Moja luč bo 

razsvetlila vaše bitje in vaše srce, ki se je pred menoj zaprlo, se bo spet odprlo in iz njega bo pritekel potok 

kristalno čiste vode. 

9 Govorim vam iz onstranstva. Ko boš dvignil svojo dušo, me boš lahko videl. Še vedno morate 

prehoditi nekaj poti razvoja, da bo prišel dan vaše vrnitve k meni. Jaz, vaš Oče, vam bom osladil dneve, 

dal vam bom mir, da boste lahko preživeli zadnjo veliko preizkušnjo, ki vas čaka. 

10 Prerokbe, ki se nanašajo na ta čas, se zdaj uresničujejo. Tisti, ki so spali, so bili presenečeni, ko so 

videli dogodke. Razlog je bil, da niso brali v knjigi prerokov, v knjigi vašega Boga. Iz vas pa bom naredil 

svoje učence, ki bodo znali razlagati mojo besedo vseh časov. 

11 Človeštvo se postopoma prebuja. Vsi čakajo na svetlobo novega dneva, na zroko, ki se mora 

pojaviti, da bi prinesla mir, razumevanje in svetlobo, ki jim bo osvetlila vse ─ moč, ki bo vse, kar je bilo 

izkrivljeno v svojem temeljnem načelu, vrnila v red. Prav tako pričakujejo Vodnika, ki bo popravil 

pomanjkljivosti, bolnim dal zdravje, "mrtvim" pa vstajenje. 

12 Ta luč je že bila med ljudmi, vam pravi Mojster, vendar je niste prepoznali. 

13 Pomagam vam obnoviti vse, kar ste razgradili. 

14 V bližnjem času širjenja moje besede ne smete ničesar ponarediti. Ne otežujte razumevanja tega 

učenja. Če se boste pripravili v duhu in resnici, boste imeli dober odgovor za tiste, ki vas sprašujejo. 

Pokazali boste neskončen svet svetlobe, govorili boste o preprostosti mojega učenja, ki odraža mojo 

iskrenost, modrost in resnicoljubnost. 

15 Povedal jim boš, da se bodo z mojim prihodom v tem času izpolnile prerokbe in obljube, ki sem jih 

dal v preteklih časih. 

16 Elija je prišel pred menoj, da bi pripravil pot, po kateri bo prišla moja božanskost. 

17 Da je duše pozval k molitvi in zbiranju ter oznanil, da je prišel čas Svetega Duha. 

18 Vsi ti nauki, ki ste se jih navadili, bodo za vaše soljudi veliko razodetje in bodo zveneli v najbolj 

občutljivih strunah njihovega bitja. 

19 Pojav mojega Duha po človeku, prihod Elija, prisotnost duhovnega sveta kot svetovalca ─ o vsem 

tem jim boste priče, oni pa bodo priče drugih duhovnih pojavov, s katerimi bodo potrdili mojo besedo. 
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20 Ne bodite zadovoljni s tem, kar ste doslej dosegli. Koliko bolj lahko povečate svoje poznavanje 

mojih naukov, če boste prakticirali vrline. Vedno vam bom razkrival nove nauke, da bi vašo dušo 

spodbudil na poti razvoja. 

21 Počivajte nekaj trenutkov, ljubljeni ljudje, poslušajte in razumite Mojstrovo besedo. 

22 Pripravljate se na dosego cilja. Pripravljeni so tisti, ki so v svoje razumevanje prejeli milost, da 

posredujejo mojo besedo. Na moj nauk so pozorni učenci, ki so razumeli spiritualizem, ta nauk, ki iz 

tistega, ki ga sprejme, naredi novega človeka. 

23 Še vedno ste moji učenci, ki jih še ne morem imenovati mojstri. Zato še naprej razlagajte Moj 

nauk, pri tem pa upoštevajte njegov pomen in preprostost. Ne zapletajte ga s svojo razlago in si 

prizadevajte za enotno razlago med tem ljudstvom, da med vami ne bi prišlo do nesoglasij. 

24 Na svoji poti boste srečali ljudi, ki vam bodo, ker bodo vedeli, da ste učenci Duha resnice, zastavili 

naslednje vprašanje, ki je zelo naravno za tistega, ki želi vedeti več, kot ve: "Kakšen je onstranstvo?" Nato 

jim razložite preobrazbo, ki jo doživi duša, ko ne živi več v človeškem telesu, da bi se naselila v duhovnih 

območjih. Nihče še ne pozna življenja v vsej njegovi polnosti. To je misel, ki že od nekdaj zaposluje 

človeka, vprašanje brez odgovora, ki vzbuja njegovo radovednost. Koliko jih je izkoristilo to duhovno 

potrebo po znanju in razumevanju, da bi zaslužili na račun nevednosti in v lahkoverna srca zasejali semena 

neresnice. Nihče ne more z gotovostjo trditi, kakšen je posmrtni svet. Nihče ne more natančno povedati, 

kakšna je tam duša in na kakšen način človek živi v drugih življenjskih svetovih. 

25 Človeški um je še vedno preveč omejen, da bi razumel, kar lahko spozna in dojame le višji duh. Za 

zdaj se omejite na razumevanje in razlago tistega, kar vam je razkril moj nauk, ki vsebuje neskončno 

svetlobo in je trdna podlaga za vašo duhovno prihodnost. Z razlago teh skrivnosti ne dajajte domišljiji 

prosto pot, saj bi se človeštvu zdele čudne teorije, toda moj nauk temelji na resnici. 

26 Razložim vam vsako razodetje, tako da ni ničesar, česar ne bi pravilno razumeli. Zaenkrat vam ni 

treba vedeti več od tega, kar sem vam razkril. Če bi namreč razumeli več o duhovnem življenju, kot sem 

vam razodel jaz, bi izgubili zanimanje za to življenje, zapadli bi v mistiko ali navdušenje. Živeli bi v 

nekoristnem premišljevanju in ne bi več opravljali pomembnega poslanstva, ki ga morate opravljati v 

svetu. 

27 Mnogi so poskušali raziskati dom duše, ne da bi bili sposobni videti dlje, kot je dovoljeno. Tistim, 

ki sprašujejo: "Kako se duhovni svet sporazumeva s človeškim umom?", odgovarjam: tako, da uporablja 

vaše sposobnosti razuma in intuicije, kot to počne vaša duša. 

28 Moje učenje v tem času in v "drugem času" bo pretreslo človeštvo. Hinavci se bodo morali soočiti 

z resnicoljubnostjo. Laž bo odvrgla svojo masko in resnica bo zasijala. Resnica bo premagala laž, ki 

obdaja ta svet. 

29 Človek bo sposoben razumeti in prepoznati vse, kar vsebuje razum in resnico; toda vse, v kar je bil 

prisiljen verjeti, četudi tega ni razumel, bo sam zavrnil. Zato se bo moj nauk širil, ker izžareva svetlobo, ki 

jo ljudje potrebujejo. Velik del tega dela pripada vam, saj boste njegov začetek in namen razkrili svojim 

soljudem. 

30 Varujte se, da ga ne bi ponaredili, saj je zaklad, ki sem vam ga zaupal in mi ga morate vrniti. Vaša 

odgovornost je velika ─ manj velika je odgovornost tistih, ki niso neposredno slišali moje besede. Medtem 

ko oni ravnajo nevedno, vi ravnajo popolnoma zanesljivo, saj veste, kaj lahko sprejmete in kaj morate 

zavrniti. Ko začutiš nevarnost in padeš v skušnjavo, to storiš prostovoljno in se popolnoma zavedaš, kaj 

počneš. Za slabo ravnanje ni več opravičila. 

31 Kjer telo želi izpolniti svojo voljo, dokažite moč in premoč svoje duše. Kaj bi vam koristilo 

pridobivanje znanja, če ga ne bi uporabljali? Pred očmi imate knjigo modrosti, ki vam razlaga, kaj morate 

storiti na vsakem koraku, ki ga naredi duša. Če bi sebično zaprli to knjigo in ne bi uporabili njenega znanja 

za prevlado ali vodenje, kako bi potem lahko pridigali njene resnice, ko pa vaša dela dokazujejo nasprotno 

od tega, kar želite poučevati? Kako bi lahko služili kot pomoč svojim tovarišem, če bi sami padli na pot? 

Kako boste dvignili padle, če nimate dovolj moči, da bi dvignili sebe? Zavedajte se: Če želite blagodejno 

vplivati na soljudi, morate biti dober zgled. 

32 Ne pozabite, da bo resnica pri vas vedno prevladala. 

33 Da bi prišli do konca te poti, boste morali premagati številne ovire. Največ zaslug imajo tisti, ki so 

premagali skušnjavo. 
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34 Delo na mojih področjih je težko, vendar polno zadovoljstva. 

35 Ne zapirajte si ušes pred glasom vesti. Pred vašimi nogami je namreč lahko brezno, in ko enkrat 

stopite na spolzko pobočje, se je težko vrniti nazaj. 

36 Zberite duhovno mano, ki se bo spustila na vas, da vas bo hranila na poti skozi puščavo. 

37 Tu je oaza, popotnik. Počivajte nekaj trenutkov pod to palmo in si povrnite izgubljeno moč. Ne 

pozabite, da je pred vami še dolga pot in da boste potrebovali energijo, da jo dosežete do konca. 

38 Kaj vas lahko ustavi na poti? Kakšni so vaši strahovi? Molite in odstranili boste ovire. Verjemite v 

molitev in videli boste, da bo nemogoče postalo mogoče. 

39 Morate biti močno ljudstvo, da boste lahko zmagali, in nič vam ne bo dalo večje moči kot 

izpolnjevanje mojega zakona. 

40 Prišlo bo veliko skušnjav, preganjanj in izdajstev. Nekateri bodo uživali v tem, da bodo vašo pot 

posuli s trnjem. Toda iz vsega tega boste izšli kot zmagovalci, če boste zaupali vame, če boste ostali enotni 

in če boste vztrajno sledili mojim navodilom. 

41 Število teh ljudi se bo iz dneva v dan povečevalo. Čeprav se vam danes zdijo množice, ki hitijo 

poslušati mojo besedo, velike, vam resnično povem, da se bodo izkazale za majhne, ko jih boste primerjali 

s tistimi, ki se bodo zbrali po mojem odhodu v času vašega pričevanja. 

42 Vendar vam moram povedati, da se novica o Gospodovem novem ljudstvu ne bo razširila, dokler 

ne boste s svojo enotnostjo in bratstvom dokazali, da ste vredni velikih čudežev in dokazov moči, ki sem 

jih pripravil za svoje ljudstvo. 

43 Ne zahtevam od vas žrtve, ne zahtevam najvišje popolnosti, zahtevam le nepreklicno odločenost, 

da boste ubogali moje zapovedi, in malo usmiljenja do vas in vaših soljudi; vse drugo bom storil jaz. Ko 

boste varno naredili ta korak, vas bom prosil, da naredite še večji, da ne boste ostali v puščavi, saj to ni vaš 

dom. Veš, da bo tvoja duša v svojem razvoju našla blagoslovljeno obljubljeno deželo, kamor usmerjam 

tvoje korake. 

44 Nikoli ne recite: "Veliko sem se trudil, a nihče ni videl mojih prizadevanj in žrtev." Ne pozabite, 

da vidim vsak vaš korak in beležim vsako vaše delo. Od sveta ne pričakujte nagrad, od svojih bližnjih pa 

ne razumevanja ali popolne pravičnosti. Zaupajte vame, kajti resnično vam povem, da tega, kar je 

upravičeno vaša nagrada, ne bom nikoli pustil. 

45 Prav tako ne mislite, da morate nujno umreti, da bi lahko poželi svoj pridelek ─ ne, nekateri sadovi 

vam bodo dani že v tem življenju kot nagrada za vaše zasluge v človeškem življenju. Po drugi strani pa 

bodo tiste zasluge, ki so bile duhovne, ostale ne nagrajene, dokler ne pride čas, ko boste na onem svetu. 

46 Naj bo v vašem umu luč, o ljudje, da boste razumeli in pozneje izvajali božansko besedo navdih. 

47 Preljubi učenci! Pridite k meni, ko boste očistili svoje srce kot zunanjo in notranjo posodo, da bi 

sprejeli mojo besedo. Vse, kar prihaja od mene, je čisto. In če me želite spoznati, se morate pripraviti s 

čistim srcem, da boste lahko sprejeli duhovno vsebino moje besede, razumeli njen pomen in jo nato 

uporabili. 

48 Ljubite in spoštujte drug drugega, ne glede na vašo vero, ideale in duhovno stanje. Prakticirajte 

soglasje in tudi odpuščanje. Ne ukvarjajte se z zadevami drugih, da bi jih sodili. Če pa želite posredovati, 

storite to, in prišel bo dan, ko se boste združili in si prizadevali za isti ideal. 

49 Preizkusil sem vašo dobrodelnost. Postavil sem vas na pot bolnikov, trpečih in tistih, ki so utrujeni 

od velikih bolečin tega časa. V vaše družine sem poslal nešteto preizkušenj, da bi imeli priložnost 

uporabiti moj nauk. Trpeli ste med svojimi ljubljenimi in me goreče prosite zanje. Jaz pa vam pravim: 

Prosite me tudi za tujce, za vse, ki vam prekrižajo pot, kakor ste to storili za svoje starše ali otroke, da 

boste izkazovali resnično usmiljenje. 

50 Bolečina je naredila srca občutljiva in v želji po tolažbi me iščejo. Usmerjam njihove korake in 

vem, kdaj se bodo pridružili mojemu delu. Mnogi še niso pripravljeni, da bi me slišali, in njihove korake 

bom zadržal, dokler ne bodo pripravljeni sprejeti mojih razodetij. 

51 Da bi verjeli v moje delo, potrebujete vero. Vse v njem je duhovno. Nisem vam dal materialnih 

manifestacij. Prosil sem vas le, da se dvignete in vstopite v mojo navzočnost ter začutite, kako vas 

obdajata moja ljubezen in moje usmiljenje. 
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52 Pripravil sem oči duha, oči vere, da me boste lahko gledali, in čustva vaših src sem ohranil čista, 

da jih bom lahko uporabil. Vaši darovi so še vedno skriti, toda moja beseda jih bo prebudila, da boste 

lahko začeli svoje poslanstvo. 

53 Vse, kar sem postavil v tvoje okolje, je popolno in prijetno, a kljub temu vidim, da nisi srečen, da 

nisi zadovoljen s svojo usodo, in to zato, ker nisi spoznal življenja in nisi razumel svojega pravega 

namena. Ne bom jaz našteval koristi, ki vam jih podeljujem, ampak boste vi iz hvaležnosti priznavali 

ljubezen, ki jo izkazujem vsakemu, in dobro, ki vam ga podeljujem. 

54 Poslal sem vas, da se popravite, ker vas ljubim in vas želim videti čiste in vredne mene. Svojo pot 

ste našli posuto s trnjem kot Jezus v drugi dobi in to zato, ker želim, da si me vzamete za zgled in se 

naučite boriti, da boste po vsaki zmagi, ki jo boste dosegli, močnejši. Pripravil sem vse za vaše dobro 

počutje. Vse je ustvarjeno v skladu z mojo ljubeznijo in mojo pravičnostjo, kajti jaz sem Oče in neizprosni 

Sodnik, ki ne popušča pri svojih odločitvah. 

55 Preljubi ljudje, dovolite mi, da izpolnim svojo voljo. Pokorite se moji postavi in vodil vas bom k 

miru in duhovni slavi. To je usoda vseh mojih bitij. Vzemite svoj križ in mi sledite. 

56 Ste polni darov, imate inteligenco, voljo in razum, da lahko opravljate svoje delo. Vaša razvojna 

pot je dolga, ker se nenehno ustavljate. Če bi šli po pravi poti, poti samoodrekanja in izpolnjevanja 

poslanstva, bi bili srečni, cenili bi življenje, znali bi ljubiti, prepoznali bi vrednost svojih duhovnih darov 

in ne bi hrepeneli po tem, kar imajo drugi. 

57 Moje delo temelji na svobodi. Razsvetljujem tvojo dušo, da me lahko prepoznaš. Ti si 

privilegirano bitje, ki sem ga ustvaril "po svoji podobi in sličnosti", in vate sem položil svoje darove 

milosti. 

58 Lestev, po kateri se boste vzpenjali, je velika in ne veste, na kateri stopnji razvoja ste. Pot, ki jo 

danes prehodite, vam je bila določena glede na vaš razvoj. Vse je namreč povezano z nespremenljivimi in 

večnimi zakoni ter podvrženo njim. 

59 Tempelj, o katerem vam govorim v alegoriji, je duhoven. To ni stavba, zgrajena iz kamnov, ampak 

tempelj ljubezni, vera človeka, ki se želi dvigniti, dokler me ne doseže. Na dobrih temeljih, ki ste jih 

postavili, bodo gradile naslednje generacije. 

60 Veliko bo veselje slednjih, ko jim bom predstavil svoje delo, svojo Besedo. Kako zelo so me 

iskali! Koliko so pretrpeli, da so me dosegli! Njihov cilj je en sam: najti duhovno pot, doseči vir, kjer 

lahko nahranijo in izpopolnijo svojo dušo. In kakšen napredek bodo naredili v svojih načinih delovanja! 

Pričevali bodo o tem, kar so preživeli v želji po moji besedi, vi pa o tem, da ste jih pričakovali, saj sem 

vam to napovedal kot prerokbo. Zaupal sem vam del svojega dela, da ga dokončate, in ko ga boste 

dokončali, se boste zadovoljno nasmehnili, ker ste sodelovali s svojim Bogom. 

61 Počivajte, pustite svoji duši, da se nahrani. Dovolite, da vaše srce hitreje bije, ko začuti mojo 

prisotnost. 

62 Spodbujam vas na poti, da ne boste obstali na mestu. Jaz sem tisti, ki ve, kdo je izkoristil čas in 

priložnosti, kdo je zapravil čas in kdo počasi hodi po poti duhovnega razvoja. 

63 O svojem napredku ali nazadovanju boste lahko poročali šele, ko boste v duhovnem svetu. 

64 Pripravil bom vse, da boste v tem času, ko boste spet živeli na zemlji, srečali Učitelja, ko se bo 

razodeval po ljudeh, in vas spomnil na vašo nalogo, da boste pustili sled dobrih zgledov, da bodo po njih 

prišli na pravo pot tisti, ki so živeli v nevednosti, malikovanju in verskem fanatizmu. 

65 Pripravil vas bom, da bodo vaša ponižna usta presenetila ljudi s svetlobo, globino in 

resnicoljubnostjo vaših besed. Vi ste moje priče, moji glasniki in tudi moji predhodniki. 

66 Če vas občasno popravljam in celo grajam, je to zato, ker strasti, viharji ali nesreče za kratek čas 

zatemnijo luč vašega razumevanja in vas prisilijo, da zapadete v odklone, materializem ali hladno 

brezčutnost. 

67 Moje usmiljenje vas vodi po poti odrešenja in je z vaših oči odstranilo vsak obliž nevednosti, da 

boste na tej življenjski poti videli luči. Zapomnite si, da me bo vsako oko, grešno ali ne, zagledalo. 

68 Ste se vprašali, ali je v vašem srcu resnična vera? Ste že občutili toploto tega plamena? 

69 Sedaj vam podajam dokaz, da resnična vera obstaja: 
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70 Ko srce ne obupa v uri preizkušnje; ko v najbolj kritičnih trenutkih dušo preveva mir. Kdor ima 

vero, je v harmoniji z menoj, ker sem jaz življenje, zdravje in odrešenje. Kdor v resnici išče ta pristan in ta 

svetilnik, ne propade. 

71 Kdor ima to vrlino, dela čudeže, ki presegajo vse človeške znanosti, in priča o duhu in višjem 

življenju. 

72 Če verjamete vame, vas nevernik ne bo spremenil v nestanovitne, niti vas ne bo mogla prizadeti 

obrekovanja. 

73 Spodbujal sem vero v vas, vas utrjeval v preizkušnjah, da boste še naprej klicali množice, ki se 

bodo hranile z vašo vero. 

74 V tem času sem vam rekel: Ne iščite me v telesih, po katerih vam govorim, saj bi se potem 

razburjali zaradi njihovih pomanjkljivosti in jih pripisovali mojemu delu. Pojdite do dna besede, ki jo 

izgovarjajo ta usta, in v njenem pomenu, v njenem bistvu boste odkrili Mojstra. 

75 Ne malikujte tistih, po katerih se razodevam, saj bi potem oni zasedli mesto, ki so ga prej v vaših 

srcih zasedale podobe, naslikane na platnu, ali kipi, vklesani v kamen, in še naprej bi bili žrtve 

materializma in verske gorečnosti, ki jima Oče ni dovolil, da bi popolnoma zavzela vašo dušo. 

76 Ohranite pomen besede, da boste, ko ne boste več poslušali tega nauka, čutili, da v globini vašega 

srca nebeška beseda odmeva, vas vzpodbuja in vabi k neposrednemu pogovoru z vašim Gospodom. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 238 
1 Preljubi ljudje, Učitelj vam pravi: Prihajam v želji po svojem ljudstvu, po svetišču, ki je v vašem 

srcu. Čas je, da ga tisti, ki so ga zaprli pred menoj, odprejo za duhovnost. Tisti, ki so jo uničili, naj jo 

obnovijo in ji dajo trdnost. Kdor je v temi, naj ga razsvetli luč vere. Resnično, pravim vam, ne zapravljajte 

svojega časa z gradnjo materialnih krajev čaščenja, misleč, da so predanost, milost in umetnost, ki jih 

porabite zanje, najboljše čaščenje, ki mi ga lahko ponudite. 

Dovoljujem vam le, da si pripravite preproste sobe, v katerih se lahko zaščitite pred neugodnimi 

vremenskimi razmerami ali radovednimi pogledi. Teh krajev, ki so namenjeni samo vašim srečanjem, ne 

smete imenovati "templji", saj bi se lahko zgodilo, da bi nevedni ljudje začeli te kraje častiti, kot da so 

sveti. 

2 V bogoslužje ne vnašajte obredov ali ceremonij. S tem bi se lahko oddaljili od poslanstva, ki sem 

vam ga zaupal, to je širiti usmiljenje in ljubezen. 

3 Od vas zahtevam preprostost in preprostost tako navzven kot navznoter. S tem boste imeli v svoji 

duši mojo navzočnost, polno slave. 

4 Sem v srcu in živim v vaši duši. Zakaj bi me predstavljali z materialnimi predmeti, ko pa čutite 

mojo božansko prisotnost v najglobljem delu svojega bitja? Ali ne mislite, da bi se bil rodil kot človek v 

sionskem templju in ne v hlevu, če bi iskal svetni sijaj? Kakšna ovira bi lahko preprečila moje rojstvo na 

tem kraju, saj veste, da je bila Marija znana v templju ter da je bila predana in poslušna vsem božjim 

navodilom? 

5 Razmišljajte o moji besedi in se spomnite, da od ljudi nikoli nisem zahteval zunanjega čaščenja, da 

sem od njih zahteval le njihovo ljubezen, vzvišenost, vero in vse, kar je sad njihove duše. 

6 Nekaj časa boste še vedno imeli te kraje, kjer boste lahko praznovali svoja srečanja. Še vedno so 

namreč potrebni, da boste v njih slišali Besedo, ki vam jo prepuščam v razumevanje, in jo skušali 

uporabiti. Toda čas, ko vas bodo učili, čas vaše priprave bo minil in potem jih ne boste več potrebovali. 

7 V duši mojega učenca se bo vedno bolj prižigal plamen vere, vsako srce bo moj oltar, ljubezen do 

bližnjega bo zanj bogoslužje in v vsakem domu bo svetišče. Svojim soljudem boš dal razumeti, da se z 

molitvijo njihova duša dviga nad vse škodljivo in vsako zemeljsko bedo, in spoznali bodo, da je Gospodov 

tempelj univerzalen, neskončen in da je povsod, tako v človekovi duši kot v njegovem telesu, tako v 

vidnem kot v nevidnem. Razumeli bodo, da tako kot je minil čas, ko so mi prinašali krvave žrtve, mora 

miniti tudi čaščenje Boga z obredi ali zunanjimi ceremonijami. Oduhovitev bo očistila vaše človeško 

okolje in Moj nauk bo razumljen. 

8 Prišla bo prava molitev, vzvišeno duhovno čaščenje Boga, ki je prijetno pred mojim Božjim 

pogledom ─ pravilno razumljena pokora, ki je kesanje, popravljanje in popravljanje storjenih prestopkov. 

V ljudeh se bo pojavila prava ljubezen, ki bo temeljila na čistosti srca, in ljudje bodo razumeli, da so za 

molitev dovolj kratki trenutki, a da bi izpolnili svojo nalogo delati dobro med ljudmi, potrebujejo vse 

trenutke svojega življenja. 

9 Razmišljajte o mojih naukih, o učenci, vživite se vanje in v njihovem bistvu boste odkrili več, 

veliko več od tega, kar izražajo besede. Pomagal vam bom in vas razsvetlil, da boste prepoznali vse, kar je 

ostalo skrito v mojih besedah, ker tega um nosilca glasu ni mogel posredovati. 

10 Danes vas pozdravljam. Sedite za mojo mizo. Sprejemam tako tistega, ki me ljubi, kot tistega, ki 

me zavrača. Vse vas božam enako, saj ste vsi moji otroci. 

11 Predstavljam se med grešniki. Ali je na zemlji pravičen človek? Ponujam vam dobrine svojega 

kraljestva in vam dajem na voljo sredstva za njihovo pridobitev. Če me prosite za moje nebeško kraljestvo, 

vam ga bom dal, ker vam je obljubljeno od začetka časov. Vi, Gospodovi otroci, ste dediči kraljestva. 

Toda koliko zaslug moraš opraviti, da boš osvojil obljubljeno deželo! Nekateri ga bodo dosegli v dolgem 

in žalostnem boju, drugi pa bodo na poti naredili velike korake in se kmalu približali kraljestvu luči. Se 

spomnite, kaj sem obljubil Dimasu, ko je bil v agoniji, ko sem videl njegovo kesanje, vero in ponižnost? 

Ponudil sem mu, da bo še isti dan z menoj v raju. 

12 Vse vas prosim, da te ljudi tukaj obravnavate kot svoje predstavnike: Kdaj se boste dvignili v sebi, 

se ljubili med seboj in si odpustili medsebojne prestopke? Kdaj bo na vašem planetu končno zavladal mir? 
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13 Odpuščanje, ki izvira iz ljubezni, uči samo moj nauk in ima mogočno moč, da spremeni zlo v 

dobro, da grešnika spreobrne in spremeni v krepostnega človeka. 

14 Naučite se odpuščati in v vašem svetu se bo začel mir. Če bi bilo treba tisočkrat odpustiti, boš to 

storil tisočkrat. Ali se ne zavedate, da vas bo sprava ob pravem času rešila pred pitjem skodelice trpljenja? 

15 Govorim vam o bolečini, ki si jo zaslužite, ki jo vedno bolj množite in ki se, ko pride ura, prelije. 

Nikoli ne bi izročil takšnega keliha svojim otrokom, toda v svoji pravičnosti lahko še vedno dovolim, da 

požanjete sadove svoje hudobije, svojega ponosa in nepremišljenosti, da bi se k meni vrnili kesani. 

16 Ljudje so izpodbijali mojo moč in mojo pravičnost, ko so s svojo znanostjo oskrunili tempelj 

narave, v katerem je vse v harmoniji, in njihova sodba bo zdaj neizprosna. 

17 Sprostile se bodo elementarne sile, vesolje se bo zatreslo in zemlja se bo zatresla. Takrat bo v 

ljudeh zavladala groza in bodo hoteli pobegniti, vendar ne bo mogoče pobegniti. Želeli bodo obvladati 

sproščene sile, a jim to ne bo uspelo. Ker se bodo počutili krive in se prepozno pokesali zaradi svoje 

opreznosti in neumnosti, bodo iskali smrt, da bi se izognili kazni.  

18 Vi, ljudje, poznate te prerokbe in ste odgovorni za vse, kar se bo zgodilo, če ne boste "rasli" in si 

prizadevali ohraniti mir, ki sem vam ga zaupal. 

19 Pripravite si palico in potovalni nahrbtnik, ker vas bom poslal kot preroke in glasnike, da opozorite 

narode. 

20 Nekateri bodo šli na vzhod, drugi na zahod, tretji pa na druge konce in poti zemlje. 

21 Ne postanite nečimrni ob misli, da ste privilegirani, ki sem jim v tem času naročil, naj vas naredim 

za svoje učence. Vendar vam povem tudi tole: Ne zadovoljite se s tem, da ste poklicani. Pridobite si 

zasluge, da boste lahko med izbranimi. 

22 Odvrzite od sebe vso nečimrnost, da ne boste podobni črvu, ki se napihne z vlago zemlje in se nato 

razblini v nič. 

23 Ne spi v zaupanju, da te zelo ljubim, da se ne bi spotaknil. Zelo ste ljubljeni, vendar ste tudi zelo 

preizkušeni. 

24 Tri četrtine zemeljske površine bo izginilo in le del bo ostal kot zatočišče za tiste, ki bodo preživeli 

kaos. Priča boste izpolnitvi številnih prerokb. 

25 Ljudje, izpolnite moja navodila in uresničil vam bom obljubljene stvari. 

26 Molite, opazujte, sejte ljubezen, širite svetlobo, puščajte sled usmiljenja in boste v miru s svojo 

vestjo in v harmoniji s Stvarnikom. 

27 Pozorno prisluhnite tej besedi, da jo boste lahko razlagali in zasejali v srca svojih soljudi. Ne 

zadovoljite se z razumevanjem: govorite o njem, bodite zgled in učite s svojimi deli. Bodite občutljivi, da 

boste vedeli, kdaj je pravi trenutek, da spregovorite, in kdaj je primeren čas, da vaša dejanja pričajo o 

mojem nauku. 

28 Dajem vam en jezik za širjenje svoje besede, in ta jezik je duhovna ljubezen, ki jo bodo razumeli 

vsi ljudje. To je jezik, prijeten za uho in srce ljudi, ki bo kamen za kamnom porušil babilonski stolp, ki so 

ga postavili v svojih srcih. Takrat bo konec mojega sojenja, saj se bodo vsi imeli za brate in sestre. 

29 Ljudje, polja so dovzetna in rodovitna. Pripravite se duhovno in telesno, potem boste izpolnili 

pogoje, da se odpravite in posejete seme tega razodetja, hkrati pa boste utrli pot novim generacijam. 

30 Obljubil sem vam, da vam bom poslal duhove velike luči, ki bodo živeli med vami. Čakajo le na 

čas, da se približajo zemlji, se utelesijo in izpolnijo veliko poslanstvo obnove. Ko bodo ti duhovi živeli na 

tem svetu, kaj jih boste morali naučiti? Resnično, povem vam: Nič! Prišli bodo namreč učiti, ne pa se učiti. 

Presenečeni boste, ko jih boste slišali govoriti o globokih stvareh iz otroštva, jih videli, kako se 

pogovarjajo z znanstveniki in teologi, kako presenečajo odrasle s svojimi izkušnjami in kako priporočajo 

pravo pot otrokom in mladostnikom. 

31 Blagoslovljen je dom, ki sprejme enega od teh duhov v svoje naročje. Kako težko bo breme 

pokore, ki ga bodo nosili tisti, ki bodo skušali preprečiti izpolnitev poslanstva mojih poslancev! 

32 Zdaj se zavedajte, zakaj želim, da se vedno bolj čistite in obnavljate, tako da bodo vaši sadovi iz 

roda v rod vedno čistejši. 

33 Morda bo prav vaš dom tisti, ki bo sprejel prisotnost teh bitij Luči? Če ste pripravljeni, vas bom 

izbral, če niste, bom poiskal primerna srca in jih poslal tja. 
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34 Vi tukaj verjamete v moje prerokbe. Toda veliko bo takih, ki bodo moje besede v tem času 

zavrnili, tako kot so zavrnili prejšnja razodetja. Toda ne bodite zaskrbljeni; ko se bodo moje besede 

uresničile, bodo prvi, ki bodo spustili svoje obraze in se sramovali svoje nejevere. 

35 Vsako božje razodetje, ki so ga ljudje zanikali, bo priznano in verjeto. Vse, kar so cerkve in sekte 

pozabile ali prikrivale, bo prišlo na dan. 

36 S svojim zgledom morate svet naučiti, naj duhovno in spoštljivo vstopa v nauk, ki se razodeva po 

Očetu, in naj ne poskuša preseči tistega, kar mu je dano po njem. Ljubezen, ponižnost, spoštovanje ─ tega 

morate naučiti človeštvo, ki je vedno nameravalo raziskovati Gospodove skrivnosti brez duhovne priprave. 

37 Ali ne spoštujete spalnice svojih staršev? Potem še bolj spoštujte skrivnosti svojega nebeškega 

Očeta. Toliko sem vam razkril in pokazal, da vsega še niste dojeli, in že prosite za nove skrivnosti, da bi 

vanje prodrli. 

38 Vam ─ učencem višje znanosti, modrosti, ki pripada višjemu življenju od človeškega ─ pravim, da 

si ne želite vedeti več, vedeti več od tega, kar vam razkrivam, saj bi potem kmalu padli v zmoto. Naučil 

sem vas mnogo naukov in še več vam jih bom posredoval s pomočjo človeškega razuma. Še vedno boste 

spoznali številna nova razodetja in razumeli več, kot ste si predstavljali. 

39 Moja beseda, ki je božanski nauk, bo vedno povezana s preizkušnjami in dogodki v vaših 

življenjih, tako da bo ta nauk našel vedno večjo potrditev v vaših srcih in ne boste teoretični učenci, ampak 

učenci, ki s svojimi deli pričujejo o moji resnici. 

40 Ali ni tako, da pogosto razumete le eno od mojih besed, ko ste prestali preizkušnjo? 

41 Ko sem vam občasno govoril o nesmrtnosti duše, o napačnih predstavah, ki jih imate o življenju in 

smrti, me takrat, ko ste poslušali moj nauk, niste razumeli. Potem pa je tvoj dom zadela preizkušnja, videl 

si, da je ljubljena oseba odšla s tega sveta, in odprle so se ti oči za resničnost, za luč resnice, in zahvalil si 

se Mi, da sem v vsa svoja dela vložil toliko popolnosti in te iztrgal iz nevednosti in zmote. 

42 Vživite se v mojo besedo z umom in duhom. Osredotočite se na jedro svojega bitja, da bo med 

duhom in telesom le ena volja. Tako boste lažje razumeli moje učenje in z večjo vzvišenostjo premagovali 

preizkušnje. 

43 Blagor tistim, ki so revni z dobrinami tega sveta, ki jemljejo kruh moje besede z željo, da bi bili 

veliki, kajti na moji poti bodo to dosegli. Blagor tistim, ki, čeprav so na svetu bogati, zapustijo svoje 

udobje in se učijo od mene, saj bodo spoznali pravo bogastvo. 

44 Danes se moj Duh v žarku svetlobe spušča na človeštvo v času, ko ni ne strahu pred mojo 

pravičnostjo ne medsebojne ljubezni. 

45 Ste ponižno ljudstvo, priče moje navzočnosti in moje besede. Toda v teh ljudeh ni ljubezni in ne 

vidim nobenega spoštovanja do moje manifestacije, ker so se je navadili. To je razlog, zakaj vas včasih 

pozivam k odgovornosti, tako da s svojo besedo, polno pravičnosti, napadam brezbrižnost vaših src. 

46 Razmislite, o učenci: če zdaj ne boste spoštovali tega božanskega dela, pozneje ne boste mogli biti 

tisti, ki hodijo po poti izpolnjevanja dolžnosti kot poslušni delavci pri delu svojega Učitelja. 

47 Sedanji trenutek je preizkušnja za človeštvo. Veliki narodi sveta se pripravljajo, da se bodo kot 

krvoločne zveri, zaslepljene s sovraštvom, spravili drug na drugega. Mala ljudstva se bojijo znakov vojne, 

ki pomeni žalost in uničenje. Domovi so temni, srca bijejo od groze, tiste, ki ljubijo mir in pravičnost, pa 

muči misel na vojno, ki ogroža mir človeštva. 

48 Koliko sanj o napredku se razblini v teh trenutkih! Koliko iluzij je razbitih in koliko življenj je že 

obsojenih na smrt. To je ura, da začnete svoje delo, da se vaša prisotnost čuti v svetu, o ljudje. To je pravi 

čas za molitev. 

49 Molite, da bo vaša vera otipljiva in da bo vaše srce združeno s srcem vseh tistih, ki me kličejo v tej 

uri tesnobe, ter prosite, da bi se na svetu vzpostavil mir. Molite za vse tiste, ki so se odvrnili od dejavne 

uporabe duše in živijo le v zasledovanju materialnega cilja, ki so si ga zastavili zaradi svojih zahtev po 

moči in sovraštva. 

50 Napolnite prostor z glasnejšimi mislimi. Vsak od njih naj bo kot meč, ki se bori v nevidnem, kjer 

vibrirajo misli ljudi, da bi uničil temne sile, ki grozijo, da bodo zavladale svetu. Vendar verjemite v moč 

molitve. Kajti če mislite, da je izgubljen v neskončnosti, ne bo imel potrebne moči, da bi dosegel misli 

vaših soljudi. 
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51 Vaše misli me vedno dosežejo, pa naj bodo še tako nepopolne, in slišim vaše molitve, četudi jim 

manjka vere, ki bi jo morali vedno vnesti vanje. Razlog za to je, da moj duh sprejema vibracije in občutke 

vseh bitij. Toda ljudje, ki se zaradi svoje sebičnosti oddaljujejo drug od drugega in so daleč od duhovnega 

življenja zaradi materializma, v katerega so se dandanes zapletli, niso pripravljeni, da bi lahko 

komunicirali drug z drugim s pomočjo svojih misli. Kljub temu vam pravim, da morate začeti uriti svoje 

misli. Da bi to dosegli, "govorite" dušam, tudi če od njih ne dobite jasno zaznavnega odziva. Jutri, ko se 

bodo vsi naučili dajati, bodo prejeli vse več znakov duhovnega razumevanja, o kakršnem se ljudem ni niti 

sanjalo. 

52 Še enkrat vam povem, da sprejmem vsako misel in vsako prošnjo. Po drugi strani pa svet ne zna 

sprejemati mojega navdiha, ni se pripravil na to, da bi v njegovem umu zasijale moje božanske misli, in ne 

sliši mojega glasu, ko odgovorim na njegov klic. Toda jaz verjamem vate, verjamem vate, ker sem te 

ustvaril in te obdaril z dušo svetlobe, ki je moja iskra, in z duhom, ki je moja podoba. 

53 Če bi vam rekel, da od vas ne pričakujem, da se boste izpopolnili, bi bilo tako, kot da bi vam 

izjavil, da mi je spodletelo pri največjem delu, ki je izšlo iz moje božanske volje, kar pa ni mogoče. 

54 Vem, da živite v času, ko bo vaša duša zmagoslavno prestala vse skušnjave, ki jih bo srečala na 

svoji poti, nato pa se bo polna svetlobe dvignila v novo življenje. 

55 V današnji manifestaciji, ki sem jo imel z vami, sem vam dal le navodilo, ki vam bo služilo za 

predstavo o tem, kakšna bo v prihodnosti vaša komunikacija z Očetom in tudi s soljudmi s pomočjo misli. 

To je cilj, ki ga morate doseči. Vendar se morate paziti, da ga ne dosežete s sredstvi, ki so neprimerna za 

tako hrupno delo, kot je to. 

56 Učite se, delujte, vztrajajte in neopazno boste sčasoma dosegli dialog med duhovi. 

57 Danes prihajate v senco drevesa, kjer slišite glas, ki vam govori o tretjem času, glas Svetega Duha. 

58 Vaše povzdignjenje na ta dan je bilo veliko, ker ste na poti doživeli preizkušnje. 

59 V zadnjih dneh je strah zajel vaša srca, zato ste se "prebudili". Utrujeni so se prebudili in šibki so 

se dvignili v želji po "drevesu", kjer je moč, da se uprejo viharjem. 

60 Zakaj se bojite, ljudje, čeprav ste pod zaščito mojega usmiljenja? Da vam ne bi primanjkovalo 

vere, sledite mojim navodilom, ne pozabite, da je vedno, ko zaupate vame, moja beseda v vaših ustih, 

moja luč v vašem razumevanju. Potem ste osupnili moške. Ne pozabite, da ste vedno, ko vas je vaše 

nezaupanje ločilo od mene, videli, da se je od vas oddaljila vsaka moč. 

61 Tvoja duša se zelo boji sužnosti, ker jo pozna; zelo se bojiš faraonovega jarma. Ljubite svobodo v 

svetu in z njo iščete mir. Ne želite vojne, krvi in bolečine; prizadevate si pridobiti zasluge, da vaši otroci 

ne bi zapadli v kaos, in prosite za jasnost, obnovo in ohranitev kančka čistosti. 

62 Samo jaz vam lahko podarim mir, ker obstaja samo v meni. 

63 V želji po tem miru si podrobneje oglejte verske skupnosti, pa ga ne boste našli. Poslušajte 

imenovane govornike in prepričali se boste, da njihova beseda ne vsebuje bistva miru. Iščite mir od 

kraljevih bivališč do najbolj bednih votlin, a ga ne boste našli, ker je v tem času odšel z zemlje. 

64 Zakaj srca vernikov in nevernikov preplavlja mir, ko v teh skromnih sobah poslušajo mojo besedo? 

Ali ne bi bilo že to dejstvo dovolj, da bi vam dokazalo, da je moj božanski Duh tisti, ki se vam razodeva? 

65 Že tretjič sem prišel, da vam prinesem svoj mir, da vas napolnim s pogumom, vero in močjo ter 

vas spomnim, da ste namenjeni prinašati blagoslov in mir v srca ljudi. Človeštvo že čaka in hrepeni po 

tistih, ki bodo prišli, da bi se mu približali v resničnem usmiljenju, in zemlja je že rodovitna, da bi vanjo 

posejali seme ljubezni. 

Kuga se še naprej širi iz države v državo, pojavljajo se neznane bolezni, proti katerim se znanost ne 

more boriti. Zmeda svetovnih nazorov in moralna degeneracija sta svet pripeljali v brezno. Toda moji 

glasniki še niso prišli, da bi olajšali to trpljenje in prinesli svetlobo v te teme, ker se zelo počasi 

pripravljajo. 

66 Če kdo odlaša, ker se ima za revnega in ima strgana ali revna oblačila, je to zato, ker je brez vere 

in, ne da bi se tega zavedal, bogokletno žali mojo božanskost. 

67 Ali se še vedno klanjate mogočnikom zemlje? Vas še vedno navdušuje človeško bogastvo? Ne, 

moje ljudstvo, edina velika stvar in prava vrednost v človekovem življenju je razvoj duše navzgor in k 

temu vas vodi moja beseda. 



U 238 

151 

68 Kako potrebni so tisti, ki so bili veliki in mogočni na zemlji, prihajajo pred moja nebeška vrata, ker 

so pozabili na duhovne zaklade in pot do večnega življenja! Resnica mojega kraljestva se razodeva 

ponižnim, učenim in izobraženim pa je skrita, ker bi z duhovno modrostjo počeli isto, kar so počeli z 

zemeljsko znanostjo: V tej luči bi iskali prestole za svojo nečimrnost in orožje za svoje prepire. 

69 Kdo ste vi, ki sem vam razkril to skrivnost? Veš le, da si že živel, ne veš pa, kdo si bil. Zato ne 

veste, kdo ste in kdo boste, od kod ste prišli in kam greste. Zato sem prišel k vam kot Mojster, da vas 

naučim vsega, česar ne veste. 

70 V prvem času so Jakob in njegova družina spoznali pravega Boga, in ko je Oče videl, da so ti 

ljudje ohranili seme vere v njegovo božanskost, jih je poslal živet v naročje poganskega in malikovalskega 

ljudstva, da bi tam pričevali o njegovem obstoju in moči. 

71 Tam se je rodbina patriarha razmnožila, njegovi otroci so ustvarili nove družine in te so postale 

plemena. Toda kralj tiste dežele se je bal ljudi, ki so rasli pod njegovo oblastjo. Odvzel jim je svobodo in 

jih naredil za svoje sužnje, tako da jih je priklenil na verige in jim vsilil služabništvo. 

72 Preizkušnja je bila velika, dolgotrajna in žalostna. Moški so se trudili in se zlomili pod bičem, 

ženske pa so jokale in grenkobo čutile v srcih. Ponižanje in trpljenje sta bremenila to ljudstvo, da bi 

dokazalo svojo vero in moč v boju s pogani. Toda Oče je zaradi žalosti svojega ljudstva in ker je želel 

faraonu razkriti svojo moč, poklical moža po imenu Mojzes, ki ga je pripravil in navdihnil, da bi rešil 

njegovo ljudstvo. Rekel mu je naslednje: "Pojdi in razkrij mojo pravičnost in moč pred faraonom in pred 

mojim ljudstvom, kajti tudi moji so postali šibki, pozabili so me in dovolili, da njihova srca okužijo običaji 

in prepričanja poganov. Vam, ki ste ostali zvesti, dajem to nalogo, da boste v svojih ljudeh prižgali ideal 

svobode in da bo faraon dovolil Izraelu oditi v Kanaan, obljubljeno deželo, da bo služil svojemu Bogu. 

Poskrbite, da bodo ljudje molili, da bodo 'bedeli' in se zavedali, da svobode ne bodo dosegli z morilskim 

orožjem." 

73 Ta človek je večkrat stopil pred faraona in zahteval svobodo za ljudstvo, ki mu je bila vsakič 

zavrnjena. Tedaj je Gospod pokazal svojo pravico in na Egipt so se zgrnile kuge in nesreče, dokler nista 

bolečina in uničenje dosegla take stopnje, da je kralj poklical Mojzesa k sebi in dovolil njemu in 

njegovemu ljudstvu, da zapustijo njegovo deželo. 

74 Ko je Izrael odšel v želji po svobodi, je faraon spoznal, da ima ta človek resnično božansko oblast. 

75 Mojzes je okrepil vero svojega ljudstva, da je preneslo težave in trpljenje na poti. Pot je bila dolga 

in nevarna; mnogi so na poti padli zaradi izčrpanosti ali starosti, ne da bi videli obljubljeno deželo. Njihovi 

otroci pa so dosegli deželo, kjer se cedita mleko in med, ki je čakala Izraelce. 

76 Tista dežela se je tistim, ki so jo osvojili, predstavila kot nov raj. Tam so bili mir, rodovitnost in 

obilje, široke doline, kristalno čiste vode in mirno nebo ter ljudje so se tam množili. Tam se je razcvetelo 

njegovo čaščenje pravega Boga. 

Toda ta mir in sreča nista trajala večno, saj je ljudstvo tudi sredi blagoslovljene dežele padlo v 

skušnjavo, malikovanje in razdor. Izgubila je svojo vitalnost in ponovno so jo obvladovala poganska in 

oblasti željna ljudstva. Dokler je molil in me iskal, je bil močan. Ko pa je zaradi svojih užitkov in 

nečimrnosti pozabila name, je izgubila mojo milost. 

77 Spomnite se Salomonove modrosti in Davidove navdihnjenosti. Njihova kraljestva so bila zelo 

razkošna, a ko so padli v skušnjavo, so vse izgubili. 

78 To ljudstvo je spet postalo davkoplačevalci tujih narodov in pozneje cesarjevi podložniki. Ljudstvo 

je pozabilo na zavezo z Jehovo, zato jo je moral Oče obnoviti, da bi se lahko izpolnila beseda prerokov, s 

katero je bil ljudstvu obljubljen Odrešenik, Mesija. Mesija je postal človek, da bi rešil vse, kar je bilo 

izgubljeno, in naučil svet poti, ki vodi v duhovni dom, v nebeško kraljestvo, v resnično obljubljeno deželo. 

79 Novi Odrešitelj je bil Kristus, ki vas je naučil krotkosti, in ko je svoje ljudstvo našel kot 

služabnike, jih je naučil, naj "dajejo cesarju, kar je cesarjevega, in Bogu, kar je Božjega", in tako 

osvobodil njihove duše. 

80 Tako kot Mojzes ni vstopil v obljubljeno deželo in je z višine gore videl le njeno senčno podobo, je 

tudi Kristus s križa videl nebeško kraljestvo, v katerem bo pričakal vse svoje otroke. 

81 Koliko so trpeli tisti, ki so mi sledili! Po državah, pokrajinah in imperijih so jih iskali in preganjali. 

Tem so se na poti postavili bič, mučeništvo in krvavi lestenci, mnogi pa so iskali drobovje zemlje, da bi 

brez strahu molili in govorili moje ime. Toda kako pogosto se je katova roka zatresla pred kristjanom, ko 
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je videl njegovo trdnost in vero! Kolikokrat so se celo vladarji zatresli v njihovi navzočnosti ali ko so 

slišali navdihnjene besede njihovih žrtev, ki so umrle z imenom svojega Učitelja na ustnicah. 

82 Jezusova pot je bila krvava in po njej so hodili apostoli in mučenci. Toda bitka se je končala, ko je 

končno zasijala v duši ljudi, ki so jih premagali in osvojili številni čudeži vere in žrtve ljubezni. 

83 Moja beseda je odmevala med narodi, moj nauk je prodrl v srca in prišel je čas, ko je bilo na zemlji 

čutiti mir Božjega kraljestva. Kristusa so ljubili tako kralji kot revni in njegovo navzočnost so čutili v 

srcih. Narodi so se drug za drugim zbližali in številna sovraštva so izginila. Moje ime so nato z ljubeznijo 

izgovarjali v vseh jezikih. 

84 Kje pa so ljudje, ki so premagali faraona in vzdržali preizkušnje v puščavi? Kje so tisti, ki so 

pozneje s svojo žrtveno smrtjo premagali imperije in režime, pri čemer jim je bila orožje samo Jezusova 

beseda? Resnično, povem vam, da so na zemlji. 

Toda spet so me pozabili in ponaredili so moj zakon in moj nauk. Nato sem duše, ki so bile zveste, 

ponižne in nesebične, ponovno poslal na zemljo, da bi pričale o mojem prihodu in moji besedi. Vendar 

tega ljudstva v tem času nisem oblikoval iz ene same rase ali enega samega naroda. Povedal sem vam 

namreč, da Izrael, Božje ljudstvo, ne temelji na mesu, ampak na Duhu. 

85 Jaz sem edini, ki vam lahko razjasni, kdo ste, in to vam povem. Razkrivam vam, kaj ste prišli 

storiti, in vam pokažem točko, proti kateri se morate premakniti. Vi ste seme tega močnega ljudstva in ste 

prišli v to življenje, da bi se borili za dosego kraljestva miru Duha in da bi svetu prinesli luč, tako kot ste 

nekoč premagali težave puščave, da bi dosegli obljubljeno deželo. 

86 Zato vam pokažem vašo dediščino in vam razkrijem vaše darove, da bodo orodje, s katerim 

obdelujete polja, in orožje, s katerim se borite. 

87 Česa se bojite? Ali želite biti še naprej sužnji? "Ne, tvoje srce mi pravi. 

88 Po različnih glasnikih sem vam napovedal velik kaos na zemlji. Medtem ko so nekateri verjeli, 

čeprav so bili še vedno zaspani, so drugi dvomili, zato je bilo potrebno, da jih je novica o vojni dosegla, da 

so se prebudili. Nujno je bilo, da so bili njihovi otroci poklicani k orožju, da bi verjeli v mojo besedo, ko 

bi videli njeno izpolnitev. 

89 Pazite in molite ter ne skrbite za svoje sinove, saj jih bom naredil za vojake miru med množicami. 

90 Elija gre pred vami in narodi, utira pot in osvobaja duše z lučjo resnice. 

91 Naučite se presojati mojo Besedo in jo razumeti, da boste odkrili njeno božansko bistvo. 

92 Okrepim vas in vam zapustim svoj blagoslov. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 239 
1 Začutite me, saj sem vam zelo blizu. Kdor je prepričan o moji navzočnosti, me čuti v najgloblji 

notranjosti svojega srca. 

2 Še enkrat vam povem: nihče vas ne sili, da verjamete ali da mi sledite. Luč vere se bo vžgala in 

razkrila vašo ljubezen. 

3 Ti si privilegirano bitje v tej zemeljski dolini, ki sem ga obdaril z darom razuma in ga postavil 

sredi ogromnega sveta, polnega del, bitij in manifestacij moje moči, ki pričajo o tem, da je tisti, ki jim je 

dal življenje, vsemogočen. 

4 Od začetka sem človeku zagotovil svobodo mišljenja, vendar je bil vedno suženj ─ enkrat zaradi 

fanatizma, drugič kot suženj lažnih prepričanj faraona in cesarja. To je razlog, da je v tem času slep pred 

svobodo, ki jo duh trenutno dosega, in jasnostjo, ki se kaže njegovim očem, saj njegov um ni navajen na to 

svobodo. 

5 Človek je zmanjšal moč svojega razumevanja duhovnega, zato je zapadel v fanatizem, hodil po 

krivih poteh in bil kot senca volje drugih. 

6 Izgubil je svobodo, ni bil več gospodar samega sebe in svojih misli. 

7 Toda nastopila je doba svetlobe ─ čas, ko morate pretrgati verige in razpreti krila, da bi v želji po 

resnici svobodno poleteli v neskončnost. 

8 Duhovnost je svoboda. Zato tisti, ki me v tem času poslušajo in so razumeli pomen tega 

osvobajajočega nauka, vidijo, da se pred njimi odpira široka dolina, v kateri se bodo borili in pričali, da je 

prišel čas, ko je Bog, vsemogočni Stvarnik, prišel vzpostaviti dialog med Njim in človekom. 

9 Uresničil sem tisto neposredno povezavo, za katero so ljudje verjeli, da je nemogoča med Bogom, 

ki je vsa moč, modrost in popolnost, ter človeškim bitjem, polnim revščine, nevednosti in greha. K vam 

sem prišel jaz. 

10 Kdo bi si lahko predstavljal, da lahko človek komunicira s svojim Gospodom? Mislili ste, da je to 

le privilegij pravičnih in prerokov ─ tistih, ki so, zaslepljeni s svojimi videnji, padli in nato oznanili prihod 

Mesije ─ tistih, katerih molitev je bila tako globoka in goreča, da so padli v zanos in lahko uzrli božansko. 

11 Danes je v srcih veliko trdote in nevere do duhovnega, ljudje pa se omejujejo na to, da verjamejo 

le v tisto, kar lahko razumejo in česar ne zavračajo, čeprav v sebi nikoli ne prenehajo čutiti življenja, ki jih 

čaka onkraj smrti. 

12 Ta navodila vam podajam s človeškim razumom, kakršen je vaš, da boste to Besedo čutili zelo 

blizu sebe. Kaj pomeni, da se razodevam po grešnem človeku, če se zna pripraviti, da me sprejme? 

13 Kaj je čudnega na tem, da se razodevam tudi takrat, ko vam govorim v sanjah ─ ko se s svojo 

ljubeznijo dotikam vašega srca, kjerkoli hodite in stojite, ko me najbolj potrebujete? V vas je nekaj, kar 

vas dviguje nad svet, v katerem živite. Kaj drugega kot duša, ki je podoba božanskega? 

14 Prebudite se, ljudje, razumite me. Ukvarjajte se z mojim naukom in s svojim duhom dušo. 

15 K tebi prihajam kot Mojster in Oče. Vsako navodilo, ki vam ga dam, vas krepi za delo, ki vas čaka. 

Moja volja je namreč, da sredi kaosa svetovnih pogledov in doktrin ostanete mirni in da ste tisti, ki 

pravilno razlagajo moj nauk. 

16 Nekateri so se spraševali, ker se razodevam po človeku, in niso prepričani, ali je bilo to storjeno po 

Očetovi ali po človeški volji. Toda povem vam: Učitelj je bil tisti, ki je presenetil človeštvo ─ "čisti 

zakonec", ki je našel spanje devic in ugasnjene svetilke. 

17 Obstajajo verske skupnosti, ki se skušajo pripraviti na mojo vrnitev, ne da bi vedele, da že 

odhajam. 

18 Poklical sem vse in v resnici sta moj klic in govorica, da se trenutno razodevam ljudem, dosegla 

vse kotičke zemlje, skupaj s pričevanji in dokazi, ki govorijo o meni: prenovljeni grešniki, spreobrnjeni 

neverniki, "mrtvi", ki so vstali, neozdravljivo bolni, ki so ozdraveli, in obsedeni, ki so bili osvobojeni 

svojega zla. 

19 Toda srečal sem mnoge gluhe, druge, ki so bili nečimrni zaradi svojega zemeljskega ugleda, in 

tretje, ki so bili preveč prestrašeni, da bi me spoznali kot Duha resnice. Sprejel in učil sem vse, ki so prišli 

k meni in zaupali v mojo ljubezen. 
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20 Ko ste prišli k temu izviru, ste se vsi očistili prahu, ki ste ga dvignili v svetu, da bi bili vredni vzeti 

kruh z mize in da ne bi oskrunili lista mojega zakona. 

21 Bliža se ura, ko bo svet v celoti občutil sodbo. Vsako delo, vsaka beseda in vsaka misel bodo 

presojani. Od mogočnikov zemlje, ki vladajo narodom, do najmanjših ─ vsi bodo tehtani na mojih 

božanskih tehtnicah. 

22 Vendar ne zamenjujte pravičnosti z maščevanjem in povračila s kaznijo. Dovoljujem vam namreč, 

da žanjete sadove svojega semena in jih jeste, da bi po okusu in učinku spoznali, ali so dobri ali škodljivi, 

ali ste sejali dobro ali slabo. 

23 Nedolžna kri, prelita zaradi človeške krivice, žalovanje in solze vdov in sirot, izobčenca, ki trpi 

bedo in lakoto - vse to kliče po pravici in moja popolna in ljubeča, a neizprosna pravica se spusti nad vse. 

24 Človeku vzamem prestol, njegovo aroganco, s katero me izziva, njegovo moč. Prepričam ga, da je 

moj otrok in da želim, da je ponižen, ker moje kraljestvo pripada ponižnim in mu ga želim dati kot 

dediščino. Spomnite se, da sem rekel: "Lažje je kameli iti skozi iglo, kot bogatašu vstopiti v nebesa." 

25 Bodite vedno z menoj in vedno boste imeli moj mir. 

26 "Delavci," pomislite, kako prihajam, da bi pobral sadove, ki ste jih pobrali na mojem posestvu. 

27 Čeprav me nekateri gledajo hladnokrvno, me drugi z zanimanjem sprašujejo, nekateri pa se mi 

zahvaljujejo, ker jim iz srca bruha veselje. 

28 Resnično, povem vam: trud, ki ga boste danes vložili v obdelovanje prej neplodnih polj, bo vaši 

duši prinesel mir in veselje. 

29 Kakšen mir je doživelo vaše srce, ko ste z rokami objeli izčrpanega in ko ste tistemu, čigar 

duhovne sposobnosti so bile motene, dali luč razuma. 

30 Zagotovo ste potrebovali veliko časa, da ste razvili svoje sposobnosti in darove, saj se ta razvoj ni 

začel v vašem sedanjem materialnem življenju. Prav tako vas strah ali pomanjkanje vere ne zadržujeta, da 

ne bi hodili z večjo gotovostjo, čeprav je med vami veliko duš, ki se lahko imenujejo prvorojenci med 

ljudmi. 

31 Zdaj živite v tretjem obdobju, v katerem sem se razkril po človeškem razumu ─ razglašanje, ki se 

zdaj končuje, a po njem me ne boste izgubili, saj sem blizu vsakomur, ki me zna iskati in pričakovati. 

32 Ko sem se nekoč umaknil v puščavo, nisem zapustil človeštva, temveč sem mislil nanj in trpel 

zanj. Tudi pozneje, ko se je zemlja odprla za grob mojega telesa, se nisem ločil od svojih otrok. Kajti po 

smrti, ki ste mi jo dali, je moj Duh vstal, da bi bil v vseh kot luč odrešenja. 

33 Ko vam povem, da se bo moja beseda končala ob koncu leta 1950 in da moj duhovni svet ne bo 

več govoril z vami, razumite, da bodo Oče in njegovi duhovni služabniki še naprej bedeli nad vašimi 

življenji in posredovali za človeštvo in vsako blodečo dušo, ki potrebuje svetlobo. 

34 Glej, zapuščam ti novo zavezo, ki ne bo trpela razkroja, ker jo puščam shranjeno v templju tvojega 

srca, kjer prebivam. Kako bi me torej lahko izgubili, saj me nosite v sebi? 

35 Preučevali boste moje nauke, med katerimi boste v nekaterih našli pravico, v drugih modrost in 

pouk, v tretjih tolažbo in balzam, v nekaterih pa tudi prerokbo. Moja beseda je zakon in zapoved, je pot in 

cilj, je ljubezen. Pazite, kajti v času boja bodo skušnjave čakale na vaše korake, in večja ko bo vaša 

odločenost za prenovo in predanost mojim naukom, močnejši bodo glasovi in klici, ki vas bodo skušali 

zapeljati na napačno pot. Zato daj svoji duši trdnost, da boš dosegel možatost in moč dobrih vojakov. 

36 Občutite vse moje poljubčke ljubezni in miru. 

37 Počivajte z Mojstrom, ljubljeni učenci. Obnovite svojo dušo in okrepite svoje telo. 

38 Svojo luč razlijem na vse brez razlike med rasami in razredi, tako kot sem v vseh časih in k vsem 

ljudstvom poslal velike duhove, da bi se utelesili, po katerih je človeštvo prejelo moja božanska sporočila, 

zakon, prerokbe in razodetja. 

39 V svoji ljubezni do vas sem postal tudi človek, da bi me čutili zelo blizu, in čeprav me mnogi v 

Jezusu niso prepoznali, je pozneje v njih zasijala svetloba, razumeli so svojo zmoto in me vzljubili. 

40 Ponovno vam podajam svoj nauk. Toda namesto da bi postal človek, se zdaj razodevam po njem. 

41 Ugotavljam, da ste duhovno zbegani, šibki in bolni, utrujeni in brezbrižni v svetu, katerega znanost 

vam je dala lažno veličino. Ko ste spoznali, da sredi slave svojega stoletja niste imeli miru v sebi in še 
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niste poznali duhovnega, niti niste našli hrane za srce, ste se obrnili k večnemu in ga vprašali, kdaj bodo na 

zemljo prišli novi apostoli miru in ljubezni. 

42 To je razlog, da sem za mir odgovoren tistim, ki sem jih poklical, da me poslušajo. Kajti jaz sem 

jih pripravil za stražarje. 

43 Ko bo človeštvo v želji po odpuščanju in tolažbi dvignilo oči k Stvarniku, se bo uresničila ena od 

prerokb druge dobe. Takrat bodo ljudje prepoznali mojo luč kot rešilno zvezdo, ki bo vodila njihove 

korake v Novi Jeruzalem, kjer bodo našli Kruh življenja. 

44 Melodični zvon že dolgo neprekinjeno zvoni in vabi ljudi, naj se zberejo. 

45 V vaših srcih vidim žalost, ker ste naleteli na nejevero, brezbrižnost in posmeh, ki so vam kot trnje 

in bodice prebodli srce, ker ste to bolečino prejeli od svojih sorodnikov, bratov in sester, pa tudi od 

prijatelja. 

46 Bodite mirni, vam pravi Jezus, saj niste sami. Trkal bom na vrata teh src in kasneje bodo potrkali 

na vaša. Želim le, da ne bi gojili grenkobe ali zamer, da bi bili "budni" in pripravljeni. 

47 Vaša duša je povabljena k moji mizi, da bi jedla hrano večnega življenja. Tukaj, za to mizo, ni ne 

prvega ne zadnjega na svojih mestih, vsi sedeži, ki jih lahko zasedeš, so blizu Učitelja. Kasneje, ko boste 

šli poučevat ljudi, boste imeli v svojih srcih le eno mesto, kjer boste lahko sprejemali in ljubili svoje 

soljudi. Ta ura bo prišla in morali boste stopiti na poti, ki vodijo do velikih narodov na zemlji, pa tudi do 

nepomembnih regij in majhnih vasi. Videli boste, da boste povsod našli lakoto in žejo duše kot primerno 

zemljo za sprejem vašega semena. 

48 Bliža se leto 1950, ki je namenjeno mojemu odhodu, in ko se bo končalo, se bo med vami začel 

čas priprav, da se boste lahko odpravili na pot. Uro bom naredil prepoznavno za vse. Hočem, da ste ob 

začetku svojega poslanstva že nekoliko dozoreli v duši, da ste močni v veri in da se znate ohranjati v 

kreposti. Pri vsakdanjem delu vam bo pomagal moj navdih, ki ga boste prejemali iz duha v duh. Takrat 

boste videli, koliko jih je čakalo na vas! 

49 Neizmerno milost bom v tem tretjem obdobju izlil na človeštvo prek svoje manifestacije in 

duhovnega sveta s pomočjo vaše inteligence. Toda že v prvem času sem govoril skozi usta svojih 

prerokov, v drugem času pa skozi svoje apostole. 

50 Danes sem znova med vami. Prišel sem po pozabljene liste nauka, ki sem vam ga dal nekoč. 

51 Spomnim vas na svoje prejšnje učenje in vas naučim, kako ga razlagati. 

52 Jaz sem Knjiga, ki sem jo odprl v tem času v šestem poglavju, da bi ljudem razkril še eno lekcijo 

modrosti, ki jo morajo imeti, da bi se lahko upravičeno imenovali "otroci luči". 

53 Šele ko boste razumeli vsebino tega sporočila, boste lahko svetu z gotovostjo povedali, da ste 

slišali moj glas, da vas je učila moja beseda in da je bila svetloba, ki ste jo videli, tista, ki je izžarevala 

šesti pečat. 

54 Od enega obdobja in stopnje do druge sem se vedno bolj kazal vašemu duhu. Ali bi otroci lahko 

ljubili Očeta, če ga ne bi poznali? Razumite, zakaj vam izkazujem svojo ljubezen, zakaj čutite mojo 

navzočnost in zakaj slišite moj glas. 

55 Doslej vaše prizadevanje, da bi me iskali, da bi našli resnico, mir, dvig, ni bilo spontano. 

56 Da bi spoznali žejo, osamljenost, težave, nesrečo, lakoto, utrujenost, ste morali prodreti v veliko 

duhovno puščavo. Šele takrat ste se odpravili na pot iskanja vode, ki daje življenje, iskanja oaze, iskanja 

sledi, ki vas vodi v deželo miru. 

57 Koliko lekcij ti je razkrila puščava tvojega življenja! Koliko ste se naučili v življenjskem boju in 

koliko ste se okrepili v bolečini! Jutri, ko boste vstopili v obljubljeno deželo Duha in se bodo vrata novega 

Jeruzalema odprla, da vas sprejmejo v svoje naročje miru, boste blagoslovili čas svojega povračila, ko ste 

prečkali veliko puščavo preizkušenj in očiščevanja. 

58 Mojzes je svoje ljudstvo duhovno krepil med popotovanjem po puščavi, Jozue pa je poskrbel, da 

so množice vstopile v obljubljeno deželo - deželo, ki je bila le simbol ali znamenje večnega in resničnega 

doma, obljubljenega vašemu duhu. 

59 Zdaj je Elija tisti, ki nevidno hodi pred stokrat večjim ljudstvom, da bi vas korak za korakom po 

puščavski poti pripeljal do cilja vašega romanja, ki bo dom pravičnih, duš, polnih prave ljubezni in prave 

modrosti. 
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60 Ali veste, kaj vas bo približalo temu obljubljenemu kraljestvu? Vaša dela ljubezni, usmiljenja in 

ponižnosti. 

61 Danes moje ljudstvo ne ve, kdo je, kje je in kaj naj stori. Ko pa se bodo po vsem svetu pojavili 

spiritualisti, ki bodo z besedami pridigali in s svojimi deli pričali o luči, ki jih navdihuje z mojim naukom, 

bodo vsi postali eno, se med seboj prepoznali in končno združili ter tako oblikovali nov narod Izrael, ki bo 

branik spiritualizacije in pravi razlagalec Očetovega zakona. 

62 S svojo lučjo zaznamujem vse, ki mi bodo v tem času sledili. Moja luč bo tekla od duha do duha. 

63 V drugi dobi je kri moje žrtvovane smrti pritekla v srca, da bi razsvetlila duše. 

64 V prvi dobi je bilo simbolično dejanje označevanja vrat doma s krvjo nedolžnega jagnjeta Očetova 

zapoved za ljudstvo, ki sem ga od tistega trenutka dalje postavil na pot božanskih razodetij. 

65 V treh časih je Gospod zanesljivo označil tiste, ki mu morajo slediti, čeprav vam pravim, da je 

pečat moje ljubezni za vedno neuničljivo vtisnjen v vsako dušo. 

66 Učenci, ki ste bili deležni milosti, da me lahko poslušate v tem času, poslušajte moj nauk in o njem 

premišljujte. Pozneje boste morali ljudem razložiti moje nauke. 

67 Ne mislite, da je treba mojo besedo slišati prek človeških glasnikov v vseh narodih. Ne, učenci, 

bliža se čas, ko bo moje oznanjevanje po teh glasnikih utihnilo. Toda kot priča bo ostalo ljudstvo, po čigar 

besedah in delih me bo človeštvo slišalo. Pričevanje in razlaga mojega nauka, ki ju boste dali, bosta 

priprava, ki jo bodo ljudje prejeli za začetek pogovora med duhom in duhom. 

68 Oglejte si, koliko ljudi v tem času išče Sveto pismo iz preteklih stoletij, razmišlja o prerokih in 

poskuša razumeti obljube, ki jih je Kristus dal o svoji vrnitvi. 

69 Poslušajte jih, kako govorijo: "Gospod je blizu" ─ "Gospod je že tu" ali: "Kmalu bo prišel" in 

dodajajo: "Znamenja njegovega prihoda so jasna in očitna." 

70 Nekateri me iščejo in kličejo, drugi čutijo mojo navzočnost, tretji v duhu čutijo moj prihod. 

71 O, če bi le v vsakem človeku obstajala ta želja po znanju, če bi vsakdo imel to željo po 

spoznavanju najvišje resnice! 

72 Mnogi ne vedo, da sem prišel na svet, da se ljudem razodevam po človeški sposobnosti 

razumevanja, in ker ne vedo, da sem bil z vami, še manj lahko vedo, da je zaključek moje besede že blizu. 

73 Toda še enkrat vam povem, da bo to ljudstvo prišlo iz skrivališča v svetlobo, da bi bilo priča 

mojemu prihodu. 

74 Nočem, da bi ljudje že zdaj odkrili te ljudi, saj bi bila njihova neznatna in nepopolna dela v 

njihovih očeh ─ namesto da bi prebudila vero ljudi ─ zanikanje duhovnosti, ki jo razglaša moj nauk. 

75 Kako bi vas ocenil svet, če bi videl vašo nehvaležnost? Kako bi vas tisti, ki so duhovno lačni in 

žejni, ocenili, če bi videli vašo malomarnost in sebičnost? Vendar še vedno zaupam vate in ti še naprej 

dajem svoja navodila. 

76 Prišli bodo dnevi, ko bodo iz tega ljudstva vstali odposlanci, misijonarji in apostoli, ki bodo to 

seme posejali po plemenih, pokrajinah, vaseh, mestih in narodih, in v njih bom razodel dobrega 

Jezusovega učenca. 

77 Ljudje z močno dušo bodo tisti, ki bodo prinašali pričevanje o moji resnici. Nič jih ne bo moglo 

zaustaviti na njihovi poti in preko njih bom dal velike dokaze svoje moči. 

78 Zaradi pričevanja ljubezni enega od mojih delavcev se bodo verni ljudje odpravili na pot, širili 

moje sporočilo in odšli v druge države, da bi prinesli luč. Tudi oni bodo s svojo vero, ljubeznijo in 

duhovnostjo osvojili srca in narode. 

79 Boj bo velik, intenziven, a ploden, saj je zemlja v tem času rodovitna. Pred tem ga bodo pretresli, 

da bo pripravljen, ko ga bo doseglo seme. 

80 Ljudje, to vam govorim zato, ker morate, preden se odpravite na pot s svojim pričevanjem, biti 

priča vojni svetovnih nazorov, bitki med verskimi skupnostmi, bitki med doktrinami. Bila bo moja 

pravičnost, potem pa boste sredi tako velike zmede slišali tiste, ki bodo spraševali: "Kje je resnica? Kje je 

luč?" 

81 Ta strahovita vprašanja bodo zaznamovala pravi čas za tvoj prihod, o ljudstvo. 
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82 Prišli boste polni ponižnosti in znanja, da boste odgovorili na vsako vprašanje, polni zaupanja v 

zmago resnice, pri čemer ne boste mislili na to, da boste rešili svoja življenja ali preživeli kritične trenutke 

v enem kosu, ampak na srca, ki jih bo moj nauk pridobil z vašimi besedami in deli ljubezni. 

83 Učenci, ne bojte se za svoje življenje, saj vam moram povedati, da v tem času ne bo vaše življenje 

ali vaša kri tisto, s čimer boste najbolje pričevali o moji resnici človeštvu. 

84 Časi minevajo, navade se spreminjajo, ljudje se razvijajo: danes bodo od vas zahtevali ljubezen, 

iskrenost in pomoč kot dokaz, da verjamejo v resničnost nauka, ki ga boste oznanjali. 

85 Časi, ko se je v oznanjeno besedo verjelo le z žrtvovanjem življenja ali zapečatenjem s krvjo, so 

minili. Zato vam pravim, da se ne pripravljajte na smrt kot žrtve tistih, ki vas preganjajo, ampak se 

pripravite na to, da boste s svojim življenjem pričevali o resnici z deli, besedami in zgledi. 

86 To ljudstvo že dolgo časa hodi pod mojim božjim usmiljenjem, oživljeno z bistvom moje besede, 

in korak za korakom napreduje po poti. Ker pa njegovi učenci še ne morejo biti mojstri, jih je Učitelj pred 

radovednimi očmi skril s svojim plaščem usmiljenja in jim rekel: "Zberite se okoli mene, naučite se moje 

lekcije, da se boste znebili svojih napak. Dovolite, da se vaša čustva tukaj, blizu Srca mojega Očeta, 

prečistijo in očistijo, potem boste lahko čisto ljubili svoje soljudi. 

87 Da, ljudje, ne dovolite, da bi vas svet popravil ali prebudil. Ko ljudje postanejo sodniki, so namreč 

kruti, nečloveški in nepopustljivi. 

88 Sočutje in usmiljenje ne obstajata med ljudmi. Kakšno pravičnost lahko pričakujete od svojih 

soljudi? Ne preostane vam drugega, kot da se pripravite v resnici in duhu ter zaupate vame, svojega 

Gospoda, pri katerem je usmiljenje in pravičnost. 

89 Poglejte, kako vas pripravljam na čas po svoji manifestaciji skozi človeški razum, saj se boste 

takrat na lastnih nogah premaknili proti popolni uresničitvi tretjega obdobja. Potem se boste približali 

popolnemu dialogu med mojim in vašim duhom ─ dialogu, ki ga človeštvo še nikoli ni doseglo. To ne bo 

glas, ki ga je Mojzes slišal na gori ─ materialno slišni glas v gromu. To ne bo človeški glas, ki so ga ljudje 

slišali po Jezusu, niti oblika, ki jo imate danes, ko me slišite po človeku v vzhičenju. Tudi to bo kmalu 

minilo, tako kot so minile oblike ali sredstva, ki jih je Gospod uporabljal v drugih časih, da bi govoril 

svojim otrokom. 

90 Neposredni pogovor z Očetom se vam bo zgodil, ko se bo vaša duša naučila osvoboditi telesa, ko 

bo poznala in pravilno razlagala božanski jezik, ko bo njeno srce resnično svetišče, v katerem obstaja 

čisto, preprosto in vzvišeno spoštovanje do Boga. 

91 Ljudje: Ta milost komuniciranja z menoj iz duha v duh ne bo samo vaša. Razumeti morate, da je to 

sposobnost, ki pripada duhovni duši in ki, ko se razvije, človeka približa Bogu, saj ga poveže z duhovnim. 

Danes se vam ta povezava še vedno zdi težka ali nemogoča. Toda resnično, pravim vam, ko boste 

dosegli pripravljenost, ki jo daje spiritualizacija, boste izkusili, da je ta oblika stika z Očetom in duhovnim 

svetom najpreprostejša in najlažja od vseh, ki ste jih izvajali. 

92 Dialog med duhom in duhom ima daljnosežen, neskončen pomen. Je temelj za razvoj vseh vaših 

sposobnosti in darov. 

93 V njej boste odkrili knjigo večne modrosti. V molitvi vas bodo razsvetlili veliki navdihi. Intuicija 

bo kompas v vašem življenju in zdravilni balzam bo prišel neposredno v vaše roke iz onstranstva. Vsi 

darovi, ki so doslej mirovali, se bodo prebudili iz spanja in zacveteli v človekovem srcu. In ko bo 

duhovnost med vami postala resničnost, bo vaša roka lahko podobna roki mojega apostola Janeza in boste 

v uri navdiha zapisali vse, kar vam bo Božji glas narekoval po Duhu. V tem sporočilu boste prejeli vse, 

česar nosilec glasu v svoji majhni sposobnosti izražanja ni mogel posredovati, prav tako pa boste čutili, 

kako jasna in svetleča prerokba doseže vaš razum, da bi pot postala prepoznavna generacijam, ki bodo 

sledile tistim, ki bodo uvedli čas poduhovljenja. 

94 Ko bodo prišli tisti časi in boste govorili velikim množicam, ne boste rekli, da govorite po navdihu 

Svetega Duha. Ljudem dovolite, da odkrijejo resnico na dnu tega navdiha. 

95 Ne pozabite: Ko sem govoril množicam, je bil tudi tak, ki je presenečen nad modrostjo mojih 

besed ali pravičnostjo mojih del pristopil k meni in me vprašal: "Ali si Ti Božji Sin, ali si Mesija?" Na to 

sem odgovoril le: "Saj ste to povedali." 

96 Če boste temeljito preučili moje oznanilo, boste spoznali, da ne bo prenehalo v letu 1950, ampak 

da bo trajalo, saj je Božja beseda večna in nikoli ni prenehala razsvetljevati svojih otrok. Toda ta oblika 
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oznanjevanja s človeškim glasom se bo ob uri, ki jo bo določila moja volja, gotovo prenehala, da bi se 

prepustila času, ko se bom razodel po vašem duhu. 

97 Naj nihče ne reče, da se bom umaknil, in naj ne verjame, da bo duhovni svet, ki se je razkril med 

tem ljudstvom, potem počival, ker bi bili zelo daleč od resnice. Že zdaj vedite in verjemite, kar vam 

govorim, da boste v dneh, ko ne boste več slišali te besede, začeli v sebi čutiti navzočnost Mojstra, da 

boste razumeli, kako se morate pripraviti, da boste vredni vsake milosti, in da boste iskali način, kako se 

ne oddaljiti od blaženih bitij, ki so kot svetilniki ali zvezde, ki osvetljujejo vašo življenjsko pot. 

98 Obljubljam vam, da vam bom, kadar koli mi boste dali dokaz svojega povzdignjenja, dal dokaz 

svoje navzočnosti na vsakem vašem srečanju. 

99 Pazite, ljudje, kajti tudi med vami, med tem ljudstvom, bodo vstali tisti, ki niso pripravljeni, kot 

lažni preroki ─ tisti, ki niso mogli prodreti v jedro moje Besede, in bodo govorili, da so se pogovarjali od 

duha do duha in da Oče zapoveduje to ali Mojster ono, kar pa ni res. 

100  Zbudite se, učenci. Nihče od vas, ki poslušate te besede, ne sme postati žrtev takšnih odklonov in 

ne sme dovoliti, da bi se med vami pojavila laž ali da bi koga zaslepila nečimrnost. Vse sem naučil, da 

ločijo dober sad od slabega, resnico od prevare. 

101  Dajte svojim bratom in sestram, kar ste pridobili s svojim razvojem in zaslugami. Nikoli pa ne 

poskušajte dati nečesa, česar še niste dosegli. 

102  Povem vam, da bodo tisti, ki lažno prerokujejo, ki lažejo, da bi se med brati in sestrami naredili 

velike ali da bi se počutili kot preroki, ne da bi to bili, pozneje razkriti s strani množic in bodo morali 

preliti veliko solz, da bi se ponovno pridružili tistim, ki zagovarjajo in ljubijo resnico. 

103  Pravim vam, ljudje, zbudite se, kajti nad vas prihajajo nevarni časi! 

104  Prav tako vas bodo spraševali vaši soljudje, ki se jim bo vaše čaščenje zdelo čudno. Ko vas bodo 

opazovali, vas bodo obsodili, ker nimate oltarja, ker nimate podob ali simbolov, obredov ali ritualov. 

Vendar se ne vznemirjajte, ljubljeno ljudstvo. Govorili boste in rekli, da je vaše bogoslužje duhovno, da 

svetišče ali cerkev gradite v svojem srcu, da so daritev vsa tista dela, ki jih opravljate v življenju, in da 

vam vaša vest pove, ali so vredna, da jih darujete Bogu, ter da je vaša molitev od duha k duhu. 

105  Če boste govorili jasno, bodo preiskovalci osupli in vas bodo pustili pri miru, saj bodo razumeli, 

da ste govorili resnico in da ni nobene napake, ki bi vas napadla. 

106  Tiste, ki bodo na ta način branili moj nauk, bodo imenovali "učenci spiritualizma", saj bodo svoje 

besede potrjevali z dejanji. Ne bodo med tistimi, ki nekaj trdijo in temu nasprotujejo s svojimi deli. 

Vidim mnoge, ki se imenujejo spiritualisti in vse življenje častijo predmete, ki jih imenujejo simboli. 

Kaj si bodo o njih mislili ljudje, ki bodo odkrili takšno protislovje? 

Še vedno jim dajem čas, da razmislijo, da očistijo svoja kultna dejanja in obnovijo svoja življenja. 

Nekateri bodo sledili mojemu klicu, drugi se bodo uprli, ker jih je njihov fanatizem zaslepil. 

107  Blagoslovil bom tiste, ki se bodo odvrnili od svojih zmot in hodili po poti duhovnosti. Blagoslovil 

bom tiste, ki zavračajo svoje malike in ki so po plesu okoli zlatega teleta opustili materializacijo ter 

sprejeli križ duhovnosti. 

108  O ljudje, vaš Gospodar vam pravi: Pazite na nedolžnost svojih otrok, molite za najmlajše. Ne 

želim, da bi te generacije podedovale ostanke vašega nekdanjega fanatizma. Bodite njihovi učitelji. Ne 

pozabite, da njihov duh še ni razkril svojega namena telesu, saj pričakuje, da jih boste najprej pripeljali na 

pot svetlobe. 

Kaj pravi Mojster? Vi, starši v družini, ste dolžni oblikovati srce svojih otrok, da bo služilo kot temelj 

za dela Duha. 

109  Vaša nežnost in inteligenca, ki jih vodita, vaša modrost, ki jih usmerja in popravlja, vaša ljubezen, 

ki lajša njihovo trpljenje, bodo dleta, ki oblikujejo in gladijo moralno in intelektualno bistvo teh generacij. 

110  Vaša najboljša in najdragocenejša dediščina za vaše otroke bo tista, ki jim bo omogočila, da 

oblikujejo močan narod, združeno, zdravo, bratsko in koristno družino. Da bi se to zgodilo, si morate 

prizadevati, da jim boste z medsebojno ljubeznijo dali lep zgled. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 240 
1 Pripravite se, kajti na ta dan vam povem: Kdor veruje v Marijo, mora verjeti v njeno čistost. Med 

vsemi ženskami je bila namreč izbrana za simbol brezmadežne popolnosti kot ženska in mati. Morala je 

biti svetovni vzor nežnosti, ljubezni, blagosti in čistosti. 

2 Je popoln zgled za vsako žensko, saj je naloga vseh njih težka, plemenita in požrtvovalna do 

potankosti. V njenem naročju se morajo skrivati najboljša čustva, v njenem telesu se oblikuje človeško 

bitje. Ženska v otrokovem srcu prebuja ljubezen, usmerja njegova čustva na pot dobrega, osuši njegove 

solze, ko joka, in ga tolaži, ko trpi. Mati je tista, ki človeka nauči prve molitve in mu razkrije obstoj 

Stvarnika. Materina senca spremlja človeka do konca njegovega zemeljskega življenja, tako kot je bila 

Marija navzoča pod križem ob žrtveni smrti najbolj ljubljenega Sina in je v svoje naročje sprejela smrtno 

lupino tistega, ki je iz ljubezni do človeštva dal svoje življenje. 

3 Velika je duhovna naloga ženske, občutljivo je njeno srce, njen um, njena maternica, občutljiva so 

vsa njena živčna vlakna. Le tako lahko izpolni svoje tako visoko poslanstvo in spije svoj tako grenak 

kozarec. 

4 Moški in ženska sta telesno različna, duhovno pa sta enaka. Vsi so duše, ki si prizadevajo za svojo 

popolnost. 

5 Žensko sem postavil ob bok moškemu, da bi mu posladkala življenje in ga napolnila z užitkom. 

6 V življenju ženske je moški ščit, varuh, njen gospodar. Kajti vanj sem položil svojo luč, svoj 

zakon, svojo moč. 

7 Tako sem vas združil na tem svetu in vam začrtal pot, po kateri morate hoditi. 

8 Spoznajte sami sebe, potem boste lahko dajali zglede in nauke sočloveku. 

9 Soočite se z ljudmi različnih prepričanj in živite z njimi v istem svetu. Vendar pa se ne 

pripravljajte na poučevanje, če najprej ne sledite mojemu nauku. Najprej se popolnoma prepričajte o tem, 

kar ste se naučili, da boste lahko učitelji. Ne slepite se in si ne ustvarjajte težav. 

10 V svojem duhu nosite moja temeljna razodetja, da vam bodo služila kot merilo v vašem življenju. 

11 Na podlagi tega duhovnega pouka ohranite potrebno znanje za življenje duše. Bodite pozorni, saj 

boste na svoji poti naleteli na veliko različnih pogledov na spiritualizem, zato morate biti pripravljeni, da 

ne boste šli po napačni poti. 

12 Pripravite se na vse potrebno, da boste v vsakem trenutku svojega življenja pripravljeni zapustiti ta 

svet. 

13 Vedite, da duša med prihodnjim bivanjem v duhovnem svetu ne bo mogla uživati v večni 

blaženosti, o kateri sanjarite. Prav tako ne bo večno trpela zaradi svojih dolgov. Saj poznate osnovo 

mojega nauka, ki je ljubezen. Zato bo vsak prejel glede na svoja dejanja in kesanje, kar bo v duši še bolj 

prebudilo ideal popolnosti. 

14 Prav tako ne verjamemo, da je duša v materialnem življenju deležna blaženosti ali kazni. 

15 Duša se očiščuje in izpopolnjuje, saj ji intuicija in moje razodetje sporočata, da prihaja iz 

Božanskosti in se mora k njej vrniti. 

16 Zato duši nudim toliko priložnosti, kolikor jih potrebuje, da se razvije in doseže večno blaženost v 

meni. 

17 Spiritualizem je razodetje, ki razkriva in uči vse, kar imate in nosite v sebi. Spoznate, da ste Božje 

delo, da niste samo materija, da je nekaj nad vašim "mesom", kar vas dviguje nad raven narave, ki vas 

obdaja, in nad umazanijo vaših strasti. 

18 Ko človek doseže duhovnost, bodo vsi napotki in nauki postali del svetlobe njegove duše. Tudi če 

v njegovem spominu ne bo ostal niti stavek ali ena sama beseda mojega nauka, bo v sebi nosil njegovo 

bistvo, ker ga je razumel, ker ga čuti in mu sledi. 

19 Spiritualist mora biti čistokrvni kristjan, ki pozna in sledi nauku Kristusa, božanskega Učitelja, ki 

je odrešil ljudi v svojem neutrudnem prizadevanju, da bi jim zapustil svoje kraljestvo ljubezni in iz njih 

naredil eno veliko družino. 

20 Zdaj, v tretji dobi, razsvetljeni s svetlobo Svetega Duha, se zavedate, da so bila načela nauka, ki 

sem vam ga dal v treh časih, enaka in da se je iz časa v čas spreminjala le zunanja oblika. 
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21 Zato je bila v tvojem življenju in v tvojem srcu prvič takšna preprostost, bil si tako blizu naravi, da 

sem se manifestiral v harmoniji z vsem tem. V sijaju narave ste videli in čutili mojo navzočnost in vaša 

duša je bila navdušena nad njenimi čudesi, skozi katera ste razumeli voljo svojega Gospoda. 

22 V drugi dobi, ko je v srcih ljudi že vzklila sebičnost in se je v njihovih glavah prebudilo zlo, sem 

se rodil med vas, da bi vam dal razumeti, da to, kar ste izvajali kot čaščenje božanstva in del, ni bilo nič 

drugega, kot to, da ste jih izvajali kot bogoslužje, niste ravnali tako, kot sem vam zapovedal, in vam zato 

ne bodo prinesli odrešenja ─ da je bilo to, kar ste delali, le navidezno izpolnjevanje zakona pred očmi 

ljudi, v svojih srcih pa ste skrivali hinavščino in sebičnost. 

23 Jezus vam je moral pokazati načela, po katerih bi se morali ravnati in od katerih ste se oddaljili. 

24 Pričeval sem vam o vsej svoji nežnosti, ljubezni, modrosti in usmiljenju ter z vami pil kelih 

trpljenja, da bi se vaša srca razburila in vaši misli prebudile. Srca so se morala roditi za dobroto in 

bolečina, ko so me videli križanega zaradi ljubezni do njih, je bila kot bodalo, ki jih je opomnilo, da 

morate vsi trpeti zaradi ljubezni, da bi dosegli Očeta. Moja obljuba vsakomur, ki želi vzeti svoj križ in mi 

slediti, je bil večni mir, najvišja blaženost, ki v duhu nima konca. 

25 Moja obljuba v tem času temelji na istem, je enaka, vendar jo boste morali zares uporabljati, dokler 

ne boste očiščeni. 

26 Od takrat, ko sem v vašega duha s svojo krvjo zapisal svoj zakon ljubezni in pravičnosti, pa do 

današnjega časa, v katerem živite, se mi zdijo vaše duše bolj razvite. Njihova sposobnost razumevanja in 

razumevanja je večja, njihove sposobnosti in moči so pripravljene sprejeti moja nova razodetja. 

27 Danes znate sami razlikovati lažne nauke vere od resničnih. Kljub temu je to čas preizkušnje za 

dušo, saj so se z vseh strani pojavili svetovni nazori, teorije, doktrine, religije in "znanosti", katerih moč 

včasih naredi um šibkega človeka negotov, saj ne ve, kateri poti naj sledi. 

28 Ta čas je ključen, saj bodo ljudje naredili odločilne korake na duhovni poti. 

29 Številne temne preveze bodo padle, fanatizem in malikovanje bosta izginila, mnoge vizije o poteku 

dogodkov bodo ugasnile, tradicije pa se bodo izruvale iz korenin. Potem bo vse, kar je minljivo, opuščeno. 

30 Otroci moji, bodite zadovoljni s svojim življenjskim položajem, ne zavidajte tistim, ki živijo bolje 

od vas. Ne pozabite, da se mi v ponižnosti približujete in mi bolje služite. 

31 Bodite pozorni na to, kam greste, kako živite in kaj počnete z dobrinami, ki sem vam jih dal na 

voljo. 

32 Dajem ti svojo ljubezen. Moja ljubezen je z vami. 

33 Kdor dvomi v Kristusa, kot se razodeva v tej tretji dobi, dvomi tudi v Jezusa kot človeka v drugi 

dobi, saj sta moja ljubezen in moje bistvo enaka. Če želite bolje razumeti zapuščino, ki vam jo je takrat 

zapustil Božanski mojster, morate biti pozorni na to, kako so se moja modrost in moja razodetja, kolikor je 

to postopoma dopuščal razvoj vaše duše, v vašem življenju vedno bolj jasno razkrivala. 

34 Če želite prodreti v skrivnost navodil, ki jih hočem, da jih spoznate, če želite v sebi odpraviti strah 

pred neznanim, če se pripravite z duhovnostjo, ki je spoštovanje in ponižnost, potem vam bom razkril 

veliko stvari. Ko se bodo odprle oči vašega duha, boste videli Kristusa, ki hodi po ulicah bolečin ubogih, 

še vedno nosi svoj križ ljubezni in preliva svojo kri na številne potrebe tega človeštva. Videli boste 

Učitelja, ki izliva svoje usmiljenje na vse, odkrili boste, da je tudi v duhovnem svetu obdan z učenci, ki z 

veseljem poslušajo njegovo besedo, njegovo pridiganje, po navdihu katerega so razsvetljeni, da bi nato 

poslali svojo luč tistim, ki živijo v temi. 

35 Tako ga boste videli, ko boste sposobni prodreti v duhovno. Tako boste svojega Gospoda spoznali 

nekoliko bolje. Če poskušate spoznati, kaj je Sveti Duh, ga boste odkrili v luči modrosti, ki izhaja iz Božje 

besede. Tam ga boste spoznali kot neskončno inteligenco, kot duhovno milost, ki vas razsvetljuje ter hkrati 

tolaži in zdravi. 

36 Zato morate, ko slišite to besedo prek glasoslovca, poiskati njen pomen, saj je v njej bistvo mojega 

nauka. 

37 Ko boste prodrli v Besedo, ki vam jo je Kristus dal kot Človek in kot Duh, boste spoznali, kaj je 

vaš Bog, trojnost njegovih razodetij, in potem ga boste ljubili v resnici, verjeli boste vanj v vseh oblikah, v 

katerih je prišel k vam. 

38 Ko boste dosegli to raven, boste podobni visokim duhovom, ki nevidno prihajajo kot učitelji, da bi 

razsvetlili misli ljudi in jih vodili po poti dobrega. S človeškimi možgani se ne boste uveljavili. Vendar 
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boste dobro vplivali na vse, ki se pripravljajo na tem svetu. Razsvetlili in navdihnili jih boste. Vaša 

komunikacija bo potekala od duha do duha, in ko boste opravili to nalogo, se bo pred vami odprl še en 

korak k vzponu. Na ta način duše dosežejo Očetovo naročje ─ očiščujejo se, izpopolnjujejo, dokler se ne 

združijo z najčistejšo svetlobo božanskega Duha. 

39 Že vas pripravljam na naslednjo stopnjo, na katero se boste povzpeli. O drugih vam ne govorim, 

ker jih ne bi razumeli. Dovolj je, da veste, da obstaja sedem stopenj ali korakov, ki jih morate opraviti. Na 

vsaki od njih boste našli milost za svojo dušo, ki vam bo v pomoč pri naslednjem koraku, dokler ne 

dosežete Božje navzočnosti in izpolnitve mojih obljub za vse, ki mi sledijo do končnega cilja. 

40 Vaš um ni sposoben razumeti celotne lekcije. Še vedno, ko mislite, da me boste videli, si me 

predstavljate kot vam podobno bitje v fizični obliki. Toda nihče ne pričakuje, da se bo združil s svojim 

materialnim telesom, da bi večno živel v mojem naročju. To ni "vstajenje mesa", o katerem so vam 

govorili apostoli. Večnost bo spoznala le duša, ki se je na Zemlji pojavljala v različnih telesih in nato kot 

duhovno bitje prehodila pot do konca. 

41 Zadnja sodba, kot si jo razlaga človeštvo, je zmota. Moja sodba ni sodba ene ure ali dneva. Že 

nekaj časa je v vas. Resnično, povem vam: mrtva telesa so bila namenjena in so sledila svoji usodi, da se 

zlijejo z naravnim kraljestvom, ki jim ustreza; kajti kar je iz zemlje, se bo vrnilo v zemljo, tako kot si bo 

duhovno prizadevalo za svoj dom, ki je moja maternica. Prav tako pa vam povem, da boste v svoji sodbi 

sami sebi sodniki, kajti vaša vest, samospoznanje in intuicija vam bodo povedali, do katere točke ste 

hvalevredni in v katerem duhovnem domu morate prebivati. Jasno boste videli pot, po kateri morate hoditi, 

kajti ko boste prejeli svetlobo moje božanskosti, boste spoznali svoja dejanja in presodili svoje zasluge. 

42 V "Duhovni dolini" je veliko zmedenih in vznemirjenih bitij. Prinesite jim moje sporočilo in mojo 

luč, ko enkrat vstopite vanj. 

43 Že zdaj lahko to obliko usmiljenja uresničujete z molitvijo, s katero se lahko povežete z njimi. Vaš 

glas bo odmeval tam, kjer prebivajo, in jih prebudil iz globokega spanca. Jokali bodo in se očistili s 

solzami kesanja. Takrat bodo prejeli žarek svetlobe, saj bodo razumeli svoje pretekle nečimrnosti, napake 

in grehe. 

44 Kako velika je bolečina duše, ko jo prebudi vest! Kako ponižno se potem poniža pred pogledom 

vrhovnega sodnika! Kako ponižno izvirajo iz njegove notranjosti prošnje za odpuščanje, zaobljube, 

blagoslovi mojega imena! Zdaj duša spozna, da se ne more približati Očetovi popolnosti, zato usmeri 

pogled na zemljo, kjer ni znala izkoristiti časa in preizkušenj, ki so ji ponujali priložnost, da bi se 

približala cilju, in prosi za drugo telo, da bi se odkupila za prestopke in izpolnila neizpolnjene naloge. 

45 Kdo je torej zagotovil pravico? Ali ni bil duh tisti, ki je sodil samemu sebi? 

46 Moj Duh je ogledalo, v katerem se morate pogledati in ki vam bo pokazalo stopnjo vaše čistosti. 

47 Ko ste enkrat v duhovnem, vam bo vaš duh dal razsvetljenje o vas samih. Vaš spomin se bo zbistril 

in spomnili se boste tistega, kar ste pozabili. Zakaj se torej bojite moje pravičnosti, saj ne prejemate več, 

kot si zaslužite? Zakaj se ne bi zdaj raje bali svojih dejanj? Poglejte, s kakšno dobroto dopuščam, da vaše 

razumevanje dojame skrivnost tega, kar je vaša sodba. 

48 Opustite fanatizem, ki je zelo daleč od resnice. 

Razmišljajte o mojih naukih, ki vsebujejo nauk o miru, svetlobi in blagoslovu. 

49 Tudi če pozabite na tiste, ki so prestopili v "duhovno dolino" ─ Mojster ne pozabi nikogar. 

50 Tudi v duhovnem svetu so tisti, ki spijo, ki so si zaprli oči pred svetlobo resnice, ki tavajo in 

vlečejo verige samoobtoževanja, zmede in bolečine. 

51 Poklical sem vas, da vam povem, da lahko delate dobro ne le tako, da zdravite bolne in kažete pot 

svojim soljudem, ki živijo z vami na zemlji, ampak tudi bitjem, ki živijo v onstranstvu. Med njimi so tudi 

bolni, izgubljeni, tisti, ki potrebujejo ljubezen in tolažbo. To so tisti, ki se v bolečinah očiščujejo, da bi 

lahko čisto vstopili v mojo navzočnost. Lahko pa jim pomagate s svojimi molitvami, usmiljenjem in 

velikodušnimi mislimi pri njihovi spravi in jim skrajšate čas trpljenja. 

52 Moj nauk o univerzalni ljubezni bo združil vse duše in jih približal druga drugi, ne da bi postavil 

ločnico med življenjskimi svetovi, in bo povzročil, da se bodo bitja ljubila z duhovno ljubeznijo. 

53 Legije bitij teme se kot nevihtni oblaki zgrinjajo nad človeštvo, povzročajo pretrese, zmedejo misli 

in zatemnijo srca. Čeprav ima človeštvo orožje, s katerim se lahko brani pred temi zahrbtnimi napadi, ga 

nekateri ne znajo uporabljati, drugi pa niti ne slutijo, da ga imajo. 
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54 V vojnah, umorih in nizkih strasteh obstaja vpliv teh sil. Vi, ki ste odprli oči za svetlobo in poznate 

duhovno orožje ljubezni in pravičnosti, ki sem vam ga zaupal, molite za svet in duhovni svet, spravite 

tiste, ki se sovražijo, učite ljubiti, odpuščati in moliti. 

55 Ne pozabite tudi, da bodo dobra dela, ki jih opravljate na zemlji, luč, ki razsvetljuje zmedene duše, 

in da bodo vaše molitve zanje balzam, ki jih bo osvobodil zmede. Borite se proti skušnjavam in slabim 

navdihom, da boste doživeli zmago luči. 

56 Pripravite se, kajti sporočilo, ki ga boste morali posredovati ljudem, jih bo spodbudilo, da bodo 

prepoznali svoje lastnosti in sposobnosti, od katerih so nekatere neznane, druge nerazvite. 

57 Učil boš z dobrimi deli, povrnil zdravje tistemu, ki ga je zapustila znanost, in rešil dušo, za katero 

so ljudje rekli, da je obsojena na večno kazen. Eni in drugi bodo spoznali slavo mojega dela in z oči jim bo 

padla temna ruta. 

58 To je čas, ko se bom pustil videti, ko se bom dal občutiti vsem in ko bom spregovoril svetu. 

59 Danes vam pravim: Blagor tistim, ki na svoji poti sledijo Marijinemu zgledu in ohranjajo čistost v 

svoji duši. Marija je čistost in krotkost. Kdor jo ljubi, naj si jo pri tem vzame za zgled. Nič vam ne 

pomaga, če ponavljate njeno ime ali govorite, da jo imate radi, če se vaša dejanja ne ujemajo s temi 

besedami. 

60 Spoznajte resnične človeške in duhovne vrednote, ne pustite se zapeljati lažnemu blišču zemeljske 

slave. Vaša svetloba vam že lahko razkrije vse, kar je lažno. Zavedajte se, da je veliko del, ki prikazujejo 

čistost, vendar vsebujejo le temo in vas vodijo po temnih poteh, ki so na videz očarljive. 

61 Zato vi, po katerih se razodevam, razumite odgovornost, ki ste jo prevzeli, da v svojih življenjih, 

ravnanjih in preizkušnjah dostojno izpolnjujete besede, ki prihajajo iz vaših ust v trenutkih mojega 

oznanjevanja. Ljudje so uprti v vas in pričakujejo, da boste v svojih dejanjih pokazali vzvišenost duše. Biti 

moraš kot čisto ogledalo. Če namreč dejanja tistih, ki me v tem času niso slišali in se imenujejo Božji 

služabniki, niso vedno dovoljena, jih svet opazuje brez presenečenja. Ko pa bo v vas videla ista 

nedovoljena dejanja, bodo tisti, ki vas opazujejo, zagotovo ogorčeni, saj ne bodo razumeli, da lahko kljub 

temu, da imate v sebi to milost, še vedno počnete dejanja, ki so v nasprotju z naukom, ki ste ga prejeli. 

Mojster vam pove: Varujte se škandala od trenutka, ko ste se odločili, da mi boste sledili. Zapomnite 

si, da je vaša duša od tistega dne zavračala vse, kar bi ji lahko škodovalo. Nato morate ohraniti pot dobrote 

in čutiti vso svojo odgovornost. 

Če mi služite, če ste se prepustili moji volji, je to zato, ker ste me spoznali, ker ste popolnoma 

prepričani o resničnosti mojega oznanila in v vas ni nobenega dvoma. 

62 Ko sem vas videl, da ste tako predani moji službi, sem vam rekel, da opravljate veliko delo 

usmiljenja za svoje soljudi. Povedal sem vam že, da vam duhovno izpolnjevanje poslanstva ne preprečuje 

izpolnjevanja nobene od človeških dolžnosti. 

Naj nihče ne poskuša zapletati preprostosti mojega nauka. Posredujte bistvo mojega učenja in pustite, 

da ljudi navdihuje. 

63 Kako nenavadno se ti zdi, da se je Moja Božanska volja združila s tvojim razumom! Na to vam 

odgovarjam, da je to najbolj naravno, saj gre za Boga, ki je duh, in človeka, ki je zaradi svojega duha 

podoben svojemu Stvarniku. Radi bi prodrli v mnoge skrivnosti, ki jih še ne smete spoznati, in povem vam 

le, da vam jih ne bo razkrila znanost, temveč duh zaradi svoje ljubezni do Stvarnika. 

64 Razkrivajte moje delo v enaki preprostosti, v kakršni sem vam ga dal, potem ga bodo vaši soljudje 

razumeli zaradi razvoja, ki so ga dosegli. Če boš s svojimi dejanji pokazal, da si zaslužiš slavo, ki jo 

prejemaš, bo tvoje delo vredno občudovanja in človek bo po tebi verjel vame. 

65 Sprejemam tvojo dušo k sebi, da bi pustila za seboj utrujenost in trud sveta. 

66 Iz različnih krajev na zemlji prihajate z željo po mojem pouku in mojem miru. Ko slišite mojo 

besedo, začutite očetovsko toplino in vaše srce se umiri. 

67 So ljudje, ki bi vam z veseljem sledili na zbirališče, kjer vam dajem svojo besedo, vendar jim strah 

pred svetom to preprečuje. Drugi pa vas gledajo s prezirom, čeprav jim notranji glas govori, da je vaša pot 

prava in da vodi k resnici ─ čeprav slišijo krike sproščenih elementov in izrednih dogodkov, ki oznanjajo, 

da je nastopil nov čas: čas sodbe, predhodnik časa milosti. 

Pojavil sem se v vseh krajih na zemlji in v vseh srcih. Z njimi govorim prek navdiha, intuicije in sanj 

ali razodetja. 
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68 Trenutno pripravljam prihodnje generacije, ki ne bodo razpete med dvomom in vero in ki bodo 

prepisom knjig, ki vam jih bom zapustil, dali pravo vrednost in pravilno razlago. 

69 Napovedali bodo izpolnitev prerokb iz prejšnjih časov. 

70 Prepise sedanjega časa bom prepustil tebi, da jih boš sporočil vsem tistim, ki niso slišali moje 

besede. Vaš pravi boj se bo začel šele po mojem odhodu. 

71 Moj nauk, vaše čaščenje in vaša dejanja bodo sodniki za vse tiste, ki bodo morda prišli iz sekt in 

cerkva, da bi jih raziskali. Ne bo vam treba pokazati njihovih napak. Nasprotno, sprejeli jih boste iskreno 

in ljubeče ter jim pokazali moje delo v vseh njegovih delih. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 241 
1 Sprejemam vas, ljudi, ki ste se prišli nahranit z Božjo besedo, ki je kruh duše. K vam prihajam iz 

ljubezni, ki jo imam do vas. Ljudje, ki se usmerjate le k bolečini, krvi in strahovom! Sence materializma 

so ljudem zatemnile pogled, zato ne vidijo poti do svojega zadoščenja. 

2 Vsaj vi, ki me poslušate, se veselite moje besede in v meni najdete tolažbo. Zaradi tega je 

človeštvo zavedlo svoj razum in svoja čustva, saj si namesto k resnici prizadeva k zmedi. Velike človeške 

inteligence danes uspevajo v kriminalu, ki je njihov ideal. 

Zato sem tistim, ki jih imenujem svoje učence, že dolgo govoril, da če bodo opravljali poslanstvo, ki 

sem jim ga zaupal, bo njihov zgled tako vplival na življenje, mišljenje in govorjenje drugih, da bodo lahko 

rekli: Danes uporabljam svojega duha, za katerega sem prej mislil, da je neuporaben. 

3 Učenci: Ko se bo človeški duh dvignil, se osvobodil in delal na poljih, ki mu pripadajo, bo konec 

čaše trpljenja, ki jo pije ta svet. Ko bo v človekovem umu in srcu zacvetela duhovnost, bodo zacvetele vse 

poti vašega življenja. Govorim prav tistim, ki si prizadevajo biti moji učenci in v katerih najdem 

občutljivost, ko me poslušajo. 

4 Ljudje moji, poskrbite, da ne boste zapravili niti enega trenutka svojega življenja. Ljubite drug 

drugega in občutijo bolečino, ker tega niso storili že prej. Globoko razmislite o bistvenih dobrih in slabih 

dejanjih iz svoje preteklosti. Ta razmislek vam bo prinesel dobre sadove, nato pa pomislite na prihodnost. 

Vprašajte se: "Kaj sem pripravil za prihodnje čase?" 

Razumeli boste, da imate človeštvu kaj povedati, da morate nekaj storiti, da ga prebudite iz spanca, ki 

mu ne dopušča videti tančice, s katero ga zdaj pokriva smrt in mu nenehno grozi ─ da morate nekaj storiti, 

da se bo prebudilo in slišalo glas vesti. 

5 Ah, človeška nečimrnost! Ljudje, ki iščete svoj razcvet in slavo na tej zemlji! 

6 Da bi govorili besede, ki ubijajo, ste si postavili prestol, s katerega boste slišali svoje ukaze za 

vojno, za priklic uničenja in smrti! 

7 Kaj je človeška inteligenca, če ni združena z duhovnostjo, ki je vest, pravičnost in usmiljenje? S 

kakšnimi besedami želijo ti ljudje odgovoriti Bogu, ki je s svojo svetlobo izumil veliko uničevalno orožje? 

S čim nameravajo plačati dolg, ki ga imajo trenutno? Kako se želijo spopasti z žetvijo svoje velike setve? 

8 Vse, ki govorijo o meni in se imenujejo moji učenci in služabniki, sprašujem: Kaj počnete v teh 

trenutkih in kaj ste storili, da bi zaščitili svet? 

9 O otroci, ki me slišite v tem času! Delajte v mojem delu ljubezni, pohitite, da del svojega življenja, 

ki ga od vas zahtevam, posvetite v dobro svojega bližnjega, kar bo hkrati tudi v vaše dobro. 

10 Moje delo potrebuje vojake. Zakaj ne bi izgubili svojega življenja na tej duhovni fronti, saj ga na 

bojiščih ne uporabljate? 

11 Del časa, ki ga od vas zahtevam, izkoristite za poučevanje, predavanja, polna ljubezni in znanja, ki 

mehčajo in prebujajo srca. Glejte moje božansko bitje, ki se posveča nalogi, da vas ljubi, varuje in rešuje. 

Spomnite se, da sem ti že kot človek posvetil vse svoje življenje. Ne bodite zadovoljni, če žanjete le malo 

semena. Kaj bo darilo, ki mi ga boš dal v roke, ko boš vstopil v to, čemur praviš Onkraj? Obilno sem vam 

dal vodo iz svojega izvira. Mi želite vrniti le nekaj kapljic? Pričujte s svojimi dobrimi deli. 

12 Duhovni darovi, ki so se vam razodeli v tem času, so prišli na dan, da bi vam pomagali prelivati 

kristalno čiste vode v duše vaših soljudi. Učite se od svojega Učitelja, ki se vam je vedno kazal kot vir 

ljubezni, kot stalen dar, kot goreča svetilka, ki razsvetljuje srce tistega, ki trpi. Ali ni vsaka moja beseda 

kot luč na poti popotnika, ki je na poti do cilja svoje usode? Ali ni to sporočilo novo razodetje, ki vas 

približuje Bogu? 

13 Samo tisti, ki čutijo in živijo moje učenje in moj zakon, se bodo v mojem delu lahko imenovali 

"učitelji". Tja vas vodi ta beseda, da boste v njej prepoznali visoko in nizko. Kajti duha, ki želi biti velik, 

zanimajo le velika dela. Majhen duh si prizadeva le za majhno; da bi verjel, se mora boleče ločiti od 

odvečnega in se okrepiti v ljubezni do Očeta. 

14 Veliki duh pa za svoj visoki ideal ali poslanstvo ljubezni žrtvuje celo tisto, kar se vam zdi 

najdražje. 

15 Ali se čudite, da so moji učenci druge dobe vse zapustili, da bi mi sledili, in da so iz ljubezni do 

vas vse dali? 
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16 Moja beseda vabi vse, naj se vrnejo na pot ljubezni. Mnogi se bodo sramovali, da so do soljudi 

čutili sovraštvo ali zamero, da jih niso še naprej ljubili. Potem jih bodo iz srca ponovno objeli z bolečino 

in hkrati z veseljem kesanja. Takrat se bo pokazala duhovnost in zemeljsko-človeško bo izginilo. 

17 Povedal vam bom še več o velikih dušah: niso občutljive za žalitve niti šibke za udarce. Na takšne 

malenkosti gledajo z ravnotežjem in se smilijo tistim, ki jih izvajajo. Ti so nad temi malenkostmi in 

gledajo le na tisto, kar je veliko. 

18 Vsi boste morali iti skozi velike preizkušnje. Biti morate zelo močni, da ne bi obupali in se tako 

izognili sramoti zaradi svoje šibkosti. 

Vi, ki ste slišali to besedo in ste prišli k tej mizi, polni dobre hrane, ter ste se nahranili z mojo 

modrostjo ─ bodite močni in s svojo ljubeznijo spodbujajte soljudi. 

19 Kdor dela dobro, je Kristusov apostol. Vendar ne bo potreboval nazivov, ki bi ga potrdili kot 

takega, niti se mu ne bo treba hvaliti. 

20 Kaj mi rečete, ko vam razkrivam žalostne dogodke v prihodnosti? Kaj bi lahko ponudili 

nepoznavalcem, ki pridejo k vam po tolažbo? 

21 Pravim vam le: sejte moje seme. To učenje je vaša zapuščina. Če znaš prodreti v globine svoje 

duše, boš tam našel Mesijo, ki se nenehno vrača v tvoje srce, da bi ga razsvetlil s svojo lučjo. 

22 Tiste, ki bodo jutri prišli, da bi izvedeli za moj prihod, lahko razdelimo v dve skupini: Nekateri, ki 

pridejo z dvomi, odidejo verujoči in skrušeni, ker se jih je dotaknila ljubezen moje besede. In drugi, ki 

pridejo nejeverni in bodo ostali enako nezadovoljni, ker so bolj telo kot duša, bolj omejeni kot premišljeni. 

Vam, ki ste bili imenovani moji novi učenci in ki vas je zaznamoval Sveti Duh, pa pravim: kdaj boste 

začeli razsvetljevati svet z zgledom svojih del ljubezni? 

23 Poslušajte: Ko sem bil z vami na zemlji, so ljudje prihajali k meni v množicah ─ ljudje na visokih 

položajih, polni nečimrnosti, vladarji, ki so me skrivaj iskali, da bi me slišali. Nekateri so me občudovali, a 

zaradi strahu tega niso odkrito priznali; drugi so me zavračali. K meni so prihajale množice moških, žensk 

in otrok, ki so me poslušale zjutraj, popoldne in zvečer, in vedno so našle Učitelja, ki jim je bil pripravljen 

dati Božjo besedo. Videli so, da je Mojster pozabil nase, in niso znali razložiti, ob kateri uri je jedel, da ne 

bi njegovo telo oslabela in njegov glas zastal. Razlog je bil v tem, da niso vedeli, da je Jezus dobival moč 

iz lastnega duha in se hranil sam v sebi. 

24 Tako boste tudi vi nekega dne spoznali, da bo tisti, ki se bo po navdihu Božje ljubezni posvetil 

nalogi tolažiti, podpirati in ljubiti sočloveka, v svoji duši našel neznansko moč in hrano, ki ga bo 

podpirala, ne da bi se v tem boju za trenutek utrudil. 

25 Tako se bom razodel v tistem ljudstvu, ki je enako kot danes in ki bo jutri tvorilo eno skupnost po 

vsem svetu: Božje ljudstvo. 

26 Učite se od mene in uporabljajte svoje darove, da boste plačali velik dolg, ki ga imate do sebe in 

do človeštva. Svojo odkupnino sprejmite prostovoljno in ne želite tega dolga plačati z nečim, kar vam je 

všeč in ni težko. Pogosto se boste morali žrtvovati ali odreči. 

27 Ne prosim vas za vaše življenje, ampak le za nekaj ur, le za del vašega časa. 

28 Ne pozabite, da je Jezus, da bi bil z vami, zapustil svojo Mater ─ najbolj ljubečo Mater, ki je bila 

edino, kar je imel na zemlji. Odšel je od nje v življenju in bil v njenem naročju šele, ko so ga brez življenja 

sneli s križa. Od vas ne zahtevam veliko, ampak le majhen del tega, kar sem vam dal in vas naučil. 

29 Darujte svoje življenje tako, da tolažite trpeče, ozdravljate bolne in rešujete izgubljene, vendar se 

ne pustite ubiti samo zato, da bi pokazali, da ste pripravljeni umreti zame. 

30 V mojih učenjih ne bo obtoževalcev ali tožnikov, ne užaljenih ne užaljenih. V njej bodo samo tisti, 

ki si prizadevajo za razvoj navzgor z izvajanjem mojih naukov. 

31 Imaš vse, da me dosežeš: Svet je šola, življenje je učbenik, moj navdih je luč. Učitelj sem jaz, 

ljudje so moji učenci. Zato vas nenehno kličem in vam govorim: Vsi najdete mesto v moji ljubezni. 

32 Ne puščajte me samega v mojih naukih, ne bodite hladni pred ljubeznijo, ki vam jo izkazujem. Ne 

pozabite, da vas nekatera človeška usta razsvetljujejo z besedo mojega Duha. 

33 Ko na zemlji pravite, da sem vam s svojim naukom, s svojim zakonom prinesel religije, vam 

povem, da v mojih očeh obstaja samo eno bogoslužje, to je ljubezen, ljubezen do Očeta, do bližnjega ali 

sočloveka in do vsega, kar je nastalo od Stvarnika. 
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34 Ta najvišja božanska zapoved o medsebojni ljubezni bo zakon, ki bo združil vse ljudi, jih 

razsvetlil, da bodo začutili, da so bratje in sestre, da bodo drug drugega varovali, si stali ob strani, se ščitili 

pred skušnjavami in se priznavali, ne da bi se razlikovali zaradi rasnih ali verskih razlik. 

35 Predstavljajte si takšen svet in predstavljali si ga boste v miru, kot eno družino, v kateri vladajo 

zakoni ljubezni, spoštovanja in pravičnosti. 

36 Te prerokbe se bodo uresničile, kajti vaš svet ni obsojen na večno dolino teme in grehov. 

37 Krepost bo v srcih ljudi zasijala kot cvetje na vrtovih. Kajti povem vam: Cvetje je v svoji lepoti 

podobno idejam in navdihom, ki prihajajo od Boga, da bi rešili grešnike. 

38 Približajte se, to je vaša pot, tu je kruh za uboge in tolažba za trpeče. Pridite in se ničesar ne bojte. 

39 Blagoslovljeno ljudstvo Izraela, Oče vam govori: Poslušajte glas svoje vesti, vzgajajte svoj razum, 

kajti v vsakem od vas bom pustil neizbrisno zapisano svojo besedo. Prisluhnite živi besedi, ki jo trenutno 

prelivam in ki izhaja iz vira modrosti, ki je moj Duh. 

40 Odprl sem vse poti, da bi vsi moji otroci lahko prišli k meni. Zdaj je čas prebujenja, ko bom jasno 

pokazal svojo besedo iz preteklih časov in nova razodetja, ki vam jih bom dal in ki so zaključek, tretji del 

knjige, katere lastniki boste. 

41 Odvlekel sem vam tančico, ki je zakrivala veličino mojega nauka. V drugi dobi sem vam dal seme, 

da bi ga posejali, negovali in predstavili ob primernem času. 

42 Vendar sem od pooblaščenih sejalcev zahteval plodove in po dolgem času sem pospravil le malo 

zrnja. Povedal sem vam že: Na zemljo bodo prišle nove generacije, ki bodo prejele moje zadnje sporočilo. 

V tem času jih pripravljam in vam povem: Prišel je čas, ko sem začel to novo obdobje. 

43 Predhodnik je odprl prve delavce mojega dela, nato pa je Mojster odprl Knjigo, da bi pokazal vso 

njeno vsebino, ki je svetloba, modrost in odrešitev za človeštvo. Tako je za vas prišel trenutek milosti. 

Združil sem moške in ženske različnih veroizpovedi in svetovnih nazorov. Vstopil sem v njihova srca in 

videl le grenkobo in razočaranje. Ko so slišali mojo besedo, je niso zavrnili, niso zaprli svojih src, niso se 

spraševali, ampak so jo sprejeli z ljubeznijo in spoštovanjem. 

44 Poskrbel sem, da so se posvetili preučevanju vseh manifestacij moje božanskosti, in ugotovili so, 

da so verodostojne, polne velikega pomena, in njihova srca so bila opogumljena. Toda prišel je trenutek, 

ko sem jim rekel: "Laskal sem vas, uživali ste v mojih božanjih, zdaj pa je čas za boj." In ustnice, ki so 

bile prej nerodne in tihe, so spregovorile z božansko besedo. Svojo besedo sem izlil prek njih in postali so 

nosilci mojega glasu. 

Druge, ki sem jih srečal polne vere, sem spremenil v cerkvene voditelje in jim povedal: Iz njih črpajte 

srca in oblikujte cerkve. Oborožite se z močjo duše, saj se boste spopadli s trdosrčnostjo ljudi. Borili se 

boste z neverniki, saj je Tomažovo seme zalito in je vzklilo v srcih. Jaz pa bom to seme izruval s korenino 

in vam pomagal pri vašem delu. Vsak od vas bo kot bakla, ki osvetljuje pot svojim soljudem. 

Ko se bo čas moje manifestacije končal in boste z menoj komunicirali le še iz duha v duh, boste še 

naprej poučevali. Ljudje se bodo čudili in spraševali, kje ste se učili. Nato jim boš pokazal knjigo svojega 

srca, v katero je vtisnjen moj nauk in iz katere bodo izhajali novi navdihi. 

45 Trudil se bom, da bi vas pripravil na čas po mojem odhodu. Za to sem določil dolgo časovno 

obdobje, tako da boste v njem imeli veliko priložnosti razumeti moje delo. 

Vendar nisem bil viden materialnim očem. Res sem vam povedal, da me bodo v tem času videle vse 

oči, tako grešnika kot tudi ne grešnika, vendar ni nujno, da so to oči telesa, ampak me gleda duhovni 

pogled, ki ga osvetljuje duh in duša kot svetišče, ki me čuti. 

46 Na mnogih področjih sem pripravil "delavce", da bi razkrili moje delo. Koliko trenutkov sreče je 

doživela tvoja duša, ko si poslušala moj nauk! Kako navdušeni ste bili nad čudeži, ki sem vam jih podelil! 

Da bi me priznali, sem vam dal nešteto dokazov, saj želim, da takoj, ko boste pripravljeni, sprejmete tiste, 

ki jim je po meni namenjeno spoznati ta nauk. Kot starejši bratje in sestre si boste prizadevali za srca, ki 

trpijo, jim pomagali in jim bili v oporo. Pripeljite zablodele ovce nazaj na oviro, olajšajte trpljenje, rešite 

svoje bližnje. 

47 Pomagal vam bom pri vašem križu, ko boste izčrpani, in naučil vas bom vzpenjati se na goro 

izpolnjevanja poslanstva. Kaj bi lahko pričakovali, če ne bi izpolnili. Kako bi lahko čutili moč, kako bi 

lahko živeli, če po tem, ko ste me slišali, ne bi pričevali o teh naukih? 
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48 Bodite močni, ljubite drug drugega in moj blagoslov se bo kot rosa spustil na vas, da vas bo vedno 

spodbujal. 

49 Ko občutiš užitke življenja, jih pripisuješ svetu. Jaz pa vam pravim: Želim si, da bi bila srečna. 

Zato vam pošiljam te trenutke sreče. Kajti ko se otrok nasmehne, se nasmehne tudi Oče. Iščite zdrava 

veselja, ki ne vznemirjajo duše, in v njih boste našli mene. Toda bodite srečni, če se lahko nasmehnete 

sredi svojega trpljenja! 

50 Moj očetovski pogled je uprt v vaša srca, o ljubljeni otroci, in vidim vašo predanost. Pozabili ste, 

kaj pripada vašemu materialnemu življenju, in se hranite z Mojimi besedami, da bi se napolnili z njegovim 

bistvom in globoko v sebi začutili Mojo navzočnost. Razkrivam se vam, ker vas ljubim in želim, da bi 

razumeli moje hrepenenje. 

Polni hvaležnosti mi ponižno pokažete svoje srce in mi rečete: "Učitelj, beri v njem kot v odprti knjigi 

in delaj v nas svojo voljo. Strinjali se bomo s tem, kar boš odredil nad nami." 

51 Vidim vašo vero in zaupanje v mojo božanskost. Veste, da vas ljubim in vam podarjam vse, kar je 

pravično in v vaše dobro. Zato verjemite in me prosite za pomoč. 

To je čas pokore, v katerem živite in v katerem ne boste imeli popolnih radosti niti trajnega miru. Ta 

zemlja ni vaša domovina. V njem ste začasni prebivalci in si po svojih zaslugah prizadevate za boljše, 

višje življenje od tega. 

52 Na zemlji, ko boste pripravljeni, boste občutili mir mojega Duha ─ tisti mir, ki ste ga uživali in ga 

preostali svet ne pozna ─ tisto nežnost, ki jo izžareva moja beseda ─ tisto slavo, ki ste jo doživeli, ko ste 

se dvignili v občestvu z menoj. 

Svet nima te spodbude, vendar jo potrebuje, jo pričakuje, ker ve, da mora priti, in nekateri se 

pripravljajo, ker slutijo, da se bliža čas, ko bom prišel k njim. 

Jaz pa vam pravim: Vsi boste imeli ta mir, vsi boste spoznali svetlobo resnice. Moja beseda se bo širila 

od ust do ust, od doma do doma in od enega naroda do drugega s pomočjo mojih "delavcev". Vendar sem 

pri njih in pri ljudeh videl njihov počasen napredek, njihovo bojazljivost, zato moje delo ni preseglo ozkih 

meja, v katere so ga omejili, to pa ni moja volja. 

53 "Delavci", od vas sem zahteval, da se združite, da bi tvorili enega duha, en um in eno srce, da bi, 

kjer koli so vaši soljudje, slišali isto besedo od vas, isto pričevanje v vseh njih in videli, kako se v vas 

zrcali moja božanska ljubezen. 

54 Naučil sem vas ljubezni, potrpežljivosti in ponižnosti, da boste svoje poslanstvo nosili kot blag 

križ. Delo prenove, očiščenja in poduhovitve človeštva je delo, ki zahteva čas. Ena generacija bo na 

naslednjo prenesla isti borbeni duh in isti duhovni vzpon, dokler se svet sčasoma ne bo izpopolnil in 

dosegel izpolnitev svoje naloge. 

55 Ne bojte se jutrišnjega dne. Ne bojte se, da bi šli predaleč in izgubili pot. Pot je tako široka, da ne 

boste kmalu prišli do njenega konca. Z vami sem na vsakem koraku, pred vami in za vami, na vaši desni in 

na vaši levi. Moč mojega Duha vas oblači; notranja moč, ki vas spodbuja k neutrudnemu boju, vas ne bo 

zapustila. Nekateri med vami ste se trudili leto za letom in videli zorenje vsakega dne, kot je bil prvi dan, 

ko ste delali za moje delo. 

56 Vso popolnost iščite v meni, vendar od 'delavcev' ne zahtevajte popolne pravičnosti in popolnosti. 

So ljudje in so v nevarnosti, da postanejo šibki. Tudi oni se borijo za svojo odrešitev. 

Popolnost, ki jo vaša duša hrepeni videti, poiščite pri dušah, ki prebivajo na visokih duhovnih ravneh, 

kjer je vse ljubezen, lepota in svetloba. 

57 Vaše srce je očiščeno z izpolnjevanjem poslanstva. Vsak napreduje po svoji ljubezni, predanosti in 

želji, da bi mi služil. Moja beseda je za vse enaka, a vendar sem odkril "delavce", ki delajo velike korake k 

duhovnosti, in druge, ki so zaostali v svojem razvoju. 

58 Če želite spoznati bistvo mojih naukov, jim morate slediti. Če boste moje nauke le poslušali in jih 

nato pozabili, jih ne boste mogli ohraniti in ne boste mogli prenesti tistega slastnega bistva, ki ga vsebujejo 

moji nauki. Je tako preprosta, da jo lahko vadite od prvega trenutka, ko jo slišite. Ljubezen je prvi zakon, 

ki sem vam ga dal spoznati, in iz njega izhajajo vsi drugi zakoni in zapovedi. 

59 Povedal sem vam, da sem ustvaril vse enake in da vse ljubim. Zakaj se ne ljubite med seboj brez 

razlike v rasi, razredu ali veroizpovedi? Zakaj nekatere ljubite, drugih pa ne upoštevate? Ne ljubite samo 

tistih, ki vam delajo dobro, ampak poiščite vse in z njimi sklenite ljubezenske vezi. Izkoristite univerzalno 
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ljubezen, ki zajema vse, in ljubite svoje zemeljske in duhovne brate in sestre. Moje delo postavlja vse duše 

na isto raven. Želim, da vsi tvorite mojo družino, ki ljubi drug drugega in ustvarja univerzalni mir, ki se 

povezuje z mojo božanskostjo, tako da bo vsak izmed vas lahko moj predstavnik, kjerkoli bo. 

60 Pripravite se, da bo vsak od vas sadež Velikega drevesa in da se bo ta sadež neskončno množil. 

61 Molite za svet in naj bo ta molitev kot plašč, ki ščiti človeštvo, kot protistrup za vojno, ki se 

nenehno približuje in uničuje človeka. 

62 Blagoslavljam vsa svoja bitja in jih puščam združene v svojih iztegnjenih rokah. 

63 Pridite k meni, vi, ki prelivate solze, jaz sem tolažba. Ljubezen se vam približuje, saj ste bitja, ki v 

svoji zapuščenosti potrebujejo Očetovo maziljenje, da bi ponovno vstali. 

64 Vsi nosite križ na svojih ramenih, da bi bili v njem podobni Mojstru. Toda ne želim, da bi ta križ 

postal neznosno ali težko breme zaradi vašega nerazumevanja in vzvišenosti. 

65 Življenjske preizkušnje vas bičajo kot viharji. Toda ljubezen do Očeta in zaupanje, ki ste ga 

položili vanj, vam dajeta mir v preizkušnjah in vam omogočata, da iz njih izidete kot zmagovalec. 

66 Kdor resnično zaupa vame, ne bo nikoli prevaran. 

67 Bolečina naredi otrdelo srce občutljivo, zaradi nje bo kristalno čista voda bruhnila iz skal. 

Preizkušnje ohranjajo dušo budno. 

68 V želji po moji besedi ste se odpravili na pot, ker poznate glas božanskega Pastirja, po čigar 

stopinjah že dolgo hodite. 

69 Na to pot vas ni gnala prisila, niti strah, ampak želja, da bi bili koristni bližnjemu, da bi bili všeč 

Gospodu. 

70 Tako se novi učenci pripravljajo na to, da postanejo bakle, ki razsvetljujejo svet. Blagor tistim, ki 

me razumejo in verjamejo v mojo besedo, kajti v svoji duši ne bodo čutili ne lakote ne žeje. 

71 Ne želim, da bi bilo vaše srce jutri, ko bo priča čudežem, ki so se uresničili z vašimi darovi, polno 

nečimrnosti in domišljavosti. Prav tako pa ne želim, da bi bili plahi, saj potem ne bi vzbujali zaupanja v 

sočloveka. Bodite prepričani v to, kar govorite in delate. 

72 Okrepiti morate svoje priprave in izpopolniti svoj pristop, da boste prepoznavni tudi po mojem 

odhodu. 

73 Vsem vam sem zaupal dar zdravljenja, s katerim lahko delate čudeže med telesno in duševno 

bolnimi. 

74 V blatu boste sami poiskali zavrženca in mu ponudili rešilno roko. Če mislite, da moje seme tam 

ne bo vzklilo, se motite. Dokazal vam bom, da lahko iz blata zrastejo cvetovi, beli kot sneg. Bolj ko je 

duša pokvarjena, več ljubezni je potrebne, da jo poiščemo, in ko začuti božanje ali zdravilni balzam, bo 

začutila, da jo prežema žarek svetlobe, in bo med najbolj gorečimi. Njena hvaležnost bo zelo velika, saj ji 

bo odpuščena krivda, ki je bila prav tako zelo velika. 

75 Te boste iskali, kot sem jaz vedno iskal vas. Ne pozabite, da so pravični že pri meni. 

Moj mir z vami! 
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