
 

 

 

 

 

Knjiga resničnega življenja 

 

Božanska učenja 

Zvezek IX  

Navodila 242 - 276 

Spletna izdaja  
Primerno za DeepL Prevajalski program 

In Balabolka Besedilo v govor zvočni pretvornik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Storitev knjige za življenje 
 

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

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

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

Več informacij o izvirni španski izdaji: 

Asociación de Estudios Espirituales Vida Verdadera 

Apartado Postal 888, México, D.F., C.P. 06000 

Prevod: Traugott Göltenboth 

Stanje: Oktober 2016 

Izdajatelj: Založba: 

Storitev knjige za življenje 

Manfred Bäse 

Kirchweg 5 

D-88521 Ertingen 

Telefon: +49 (0) 7371 929 66 42 

E-naslov: manfredbaese@gmx.de   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:manfredbaese@gmx.de


 

 

 

Opomba o tem vprašanju: 
 

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

ProVersion, ki prevaja v 12 jezikov.  

Doslej so bili z njim prevedeni naslednji zvezki: Status: december 2020 

 

Tretja zaveza  

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

brazilščina,. Sledi: Japonščina in kitajščina 

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

francoščina  

Knjiga resničnega življenja 

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

že na voljo v angleščini. 

Nadaljnji prevodi bodo sledili.  

 

Gospodova volja je, da so ta dela brezplačno na voljo vsem ljudem. Njegova volja ni, da bi to delo 
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Predgovor 
V vseh časih se je Bog razodeval človeštvu ─ tako v preteklosti kot danes. 

Najčistejša in najvišja oblika komunikacije med Bogom in človekom je komunikacija med duhom in 

duhom. Ker pa večina ljudi na to ni bila in ni notranje pripravljena, je Bog uporabil posrednike, ki so 

ljudem razodeli njegovo sveto besedo v obliki zakonov, razglasov in navodil: 

V prvi dobi z Mojzesom, patriarhi in preroki. 

V drugi dobi po Jezusu ter njegovih učencih in apostolih. 

V tretji dobi ─ današnjem času ─ so v letih od 1884 do 1950 v Mehiki, kjer so se ljudje iz preprostega 

ljudstva ob nedeljah srečevali na preprostih zbirališčih, da bi poslušali Božjo besedo, glasno nastopali 

številni glasniki. 

V zadnjih desetih do dvajsetih letih pred letom 1950 so bili ti božanski nauki stenografirani in zbrani 

na različnih zbirališčih v petdesetih letih. Od teh je bilo izbranih 366 naukov, ki so bili leta 1962 objavljeni 

v dvanajstdelnem delu z naslovom Libro de la Vida Verdadera, v nemščini Buch des Wahren Lebens. 

Vsak od teh naukov predstavlja harmonično enotnost božanskih naukov, ki so bili v tistem času 

namenjeni občinstvu v Mehiki, vendar so, kot je bilo večkrat poudarjeno, zapuščina za vse človeštvo danes 

in za prihodnje generacije. 

Ne gre za črko božje besede, temveč za njen globok, notranji pomen, ki človeka povzdiguje ter je hrana 

in balzam za njegovo lačno dušo. Hkrati je vodilo za njegovo ravnanje v vsakdanjem življenju. 

Poslušanje božanske besede je prvi korak na poti k popolnosti. V nas prebudi srčno željo, da bi 

ponotranjili, kar smo slišali, in to uporabili v svojem vsakdanjem življenju, da bi lahko izpolnili božjo 

zapoved, ki nam jo je že pred 2000 leti dal Jezus: "Ljubi Boga nade vse in svojega bližnjega kakor 

samega sebe." To je pravo služenje Bogu, ki vodi k notranjemu miru in s tem k miru v svetu. 

Ker eno samo zemeljsko življenje na splošno ne zadostuje, da bi "postali popolni kot naš nebeški Oče", 

nam je z zakonom reinkarnacije ─ zakonom božje ljubezni, usmiljenja in pravičnosti ─ dana možnost 

postopnega razvoja naše duše in pokore. 

Božji Duh nas v številnih naukih opozarja, kako pomembna je resnična duhovna molitev, da bi se 

vedno bolj približevali Bogu, da bi sčasoma komunicirali z njim iz duha v duh in da bi mu zaupali vse v 

našem vsakdanjem življenju. 

V drugi dobi nas je Božji Duh skozi Jezusova usta naučil Gospodove molitve. V današnji tretji dobi 

nam Bog priporoča še krajšo molitev, ki vsebuje vse, ki nam je niti ni treba izreči na glas, ampak jo lahko 

globoko v srcu kot notranje hrepenenje naslovimo na našega nebeškega Očeta: "Gospod, zgodi se mi tvoja 

volja." 

Naj branje in preučevanje devetega zvezka okrepi naše zaupanje v Božjo ljubezen, modrost in 

vsemogočnost ter nam da moč in navdih, da bomo v viharnih časih svetilnik za soljudi. 
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Uvod 
Nihče drug ne bo mogel bolje in prepričljiveje izraziti globokega občutka in izkušnje njegove notranje 

in tudi zunanje osebne preobrazbe kot neposredna sodobna priča, ki je dolga leta kot glasnik sodelovala pri 

božanskih manifestacijah v Mehiki: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

kratkem videl osvobojenega svojega zapora. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pojav še okrepil. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

običajnega videza, ki je bila slepa od rojstva. Moram priznati, da njen videz name ni naredil posebno 

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

globoka, tako čudovita in tako modra, da si je človek komajda lahko predstavljal, izrečena s sladkim 

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

V nadaljevanju oznanjevanja so navzoči popolnoma pozabili na prisotnost govornika, da bi se dvignili 

v območja duha in v celoti uživali v božjih navodilih. Če pa bi med razglašanjem kdo odprl oči in 

opazoval govornika, bi lahko opazil, kako se je to ubogo in navadno bitje spremenilo v povzdignjenem 

umu, kako je v takih trenutkih iz njega izžarevala velika lepota in veličina, ki vzbuja strahospoštovanje. 
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Božanska beseda je tekla iz njenih ust kot neizčrpen plimski val, eno uro, dve uri, tri in več. Vse je bilo 

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

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

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

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

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

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

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

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

postal globok in moder, ko pa je govoril kot Sodnik, je glas prinašalca Besede dobil ton neskončne 

avtoritete in moči, pravičnosti in božanske gorečnosti, ki je bila tako presenetljiva, da je poslušalce 

resnično razdejala, jih prisilila k solzam kesanja in jim dala odločitev, da se bodo pokesali in popravili. 

Pred tako veličino sem se počutil zelo majhnega in kot zadnji med zbranimi. V svoji nevednosti sem 

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

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

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

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

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

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

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

bitji? 

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

in občutljivi službi. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

storiti ničesar, saj brez njega nismo nič. 

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

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

Besede. 

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

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

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

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

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

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

sposoben, z gorečo željo, da bi to pričevanje služilo kot spodbuda in spodbudilo zaupanje in vero pri tistih, 

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

človeštvu tega časa po posrednikih, tako preprostih kot nevrednih. 

Hkrati iz globine svoje duše v Gospodovem imenu bratsko pozdravljam svoje brate in sestre v Nemčiji, 

katerih čudovito duhovno prebujenje nam je Mojster nakazal po svojih človeških posrednikih." 
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Navodila 242 
1 V tem času, ko je bolečina človeštva grenka in njegova pot žalostna, je bila moja volja, da se vam 

približam in vam pomagam odkriti vašo dediščino. 

2 Obrnite se nazaj in razmislite o poti, ki ste jo pustili za seboj in pred katero so nekateri prestrašeni. 

To so poti, po katerih se boste morali vrniti. Toda ne zato, da bi se tam oskrunili, ampak da bi rešili tiste, 

ki so zašli na kriva pota. 

3 Uporabite mojo navzočnost med vami, učenci, da boste moj mir nosili v svojih dušah in ga naredili 

otipljivega za svoje bližnje. 

4 Moje učenje ob tem tretjem času vas bo potegnilo iz duhovne stagnacije in vam omogočilo, da 

naredite velike in odločne korake na duhovni poti. 

5 Podelil sem vam milost, da je moje oznanilo potekalo skozi vaš razum, da bi se lahko počutili 

vredni moje božanskosti, da bi ob spoznanju, da ste lahko posredovali mojo Besedo in da so se okoli nje 

zbrale velike množice, jutri, ko se ta glas ne bo več slišal, vaše srce ne obupalo pred bojem, ker ve, da 

moja Beseda ostaja vtisnjena v vaše bitje. 

6 Ohranite seme, ki vam ga zaupam v tem času. Zavedajte se, da otroka nikoli ne razdedinim, ampak 

se s svojimi slabimi deli postopoma razdedini sam. 

7 Ko na vaša vrata potrkajo ljudje, ki potrebujejo pojasnila in pričevanja, se ne skrivajte in ne 

sprašujte: "Kaj naj storim? Kaj naj odgovorim?" 

8 O meni boste govorili z mirno glavo in odločnim glasom ter branili moje ime z orožjem, ki sem 

vam ga dal: usmiljenjem, ljubeznijo in resnicoljubnostjo. 

9 Zato sem ostal z vami in se vam dolgo razodeval, da bi vas razsvetlili moji raznovrstni nauki in da 

bi moji čudeži razplamteli vašo vero. Zaradi pomena moje besede ste pozabili na svoj nekdanji verski 

fanatizem, in ko vas bodo iskali ljudje, bodo v vas našli le preprostost resničnega duhovnega čaščenja. 

10 Moja beseda se v potokih razliva po različnih krajih zbiranja, kjer jo je mogoče slišati, tako da se v 

času največjih bojev in najhujših preizkušenj ne boste počutili brez pouka. Toda bliža se čas, ko se moja 

beseda ne bo več slišala med vami. 

11 Ne bojte se biti brez te milosti. Ne pozabite, da vas na dialog med duhovi pripravljam že od prve 

dobe. 

12 Vsako obdobje je bilo nova lekcija za vašega duha in nov korak na poti razvoja. 

13 Svoje sporočilo miru svetu predajam tako, da se moj glas sliši prek številnih nosilcev glasu. Kot 

vedno mora moj nauk izpopolnjevati vaše duše. 

14 Če človek ne bi imel duše in bi bil povsem materialno bitje, bi se njegova naloga in usoda končali 

z zadnjim dihom življenja. Toda v njem je nekaj, kar je neminljivo, zato se bo boril, se "prebudil" in 

usmeril svoj pogled v večno. 

15 Moja beseda vas pripravlja na življenje v jutrišnjem svetu - v času, ko bo moje sporočilo 

postopoma razumljeno. Takrat boste spoznali, da sem dogodke, ki sem vam jih napovedal že veliko prej, 

predvidel. 

16 Moje učenje se bo borilo in povzročilo resnične bitke v srcih ljudi. Medtem ko bodo vztrajali pri 

sebičnem življenju, bodo razumeli, da tam, kjer ni usmiljenja in ljubezni, ne more biti miru. 

17 Moja duhovna učenja niso namenjena le tistim, ki živijo v revščini in ponižanju. Njihova naloga je 

tudi, da na pravo pot usmerjajo duše in misli tistih, ki vodijo in upravljajo človeštvo na različnih področjih. 

Moja beseda kliče k plemenitim čustvom, ki zajemajo vse ljudi, saj boste tako razumeli višjo usodo, ki 

obstaja v vsakem od vas. 

18 Namesto sovraštva, sebičnosti in pesimizma bodo ljudje v svojih srcih želeli delati dobro in gojili 

upanje na zmago pravičnosti. Duhovnost bi se vedno bolj širila, vi pa bi se ljubili kot bratje in sestre ter 

tako oblikovali mogočno silo, pred katero bi se vse situacije, ki vas vodijo v vojno, razkrojile v nič. 

19 Ne kaznujem vas, ampak sem pravičnost in kot tak jo okušam pri vsakem, ki krši moje zapovedi. 

Večni vam je namreč dal spoznati svoj zakon, ki ga nihče ne more spremeniti. 

20 Glej, kako človek v hudi preizkušnji - ko pade v neizmerno globoko brezno, ko vidi ženo jokati ob 

izgubi ljubljenih, otroke brez hrane, dom pa potopljen v bedo in žalost - žaluje, je zgrožen nad svojo 

nesrečo, obupuje in se, namesto da bi molil in se kesal za svojo krivdo, upira proti meni in pravi: "Kako je 



 

10 

mogoče, da me Bog tako kaznuje?"medtem ko Božji Duh prav tako joka za bolečino svojih otrok in 

njegove solze so kri ljubezni, odpuščanja in življenja. 

21 Resnično, povem vam: zaradi razvoja, ki ga je doseglo človeštvo, izboljšanje njegovega položaja 

ni odvisno le od moje milosti. Je žrtev sebe, ne moje kazni. Kajti moj zakon in moja luč sijeta v vsakem 

duhu. 

Moja pravičnost pride dol, da izruva vsak plevel za korenino, in celo sile narave se pokažejo kot 

izvrševalke te pravičnosti. Takrat se zdi, kot da se vse zaroti, da bi iztrebili človeka, čeprav je namen le 

njegovo očiščenje. 

Nekateri pa se zmedejo in rečejo: "Če moramo trpeti toliko bolečin - zakaj smo sploh prišli na ta svet?" 

Ne pomislijo, da bolečine in grehi ne prihajajo od mene. 

Človek je odgovoren za to, da ne ve, kaj je pravičnost in kaj je sprava. Zato je najprej prišlo do 

njegovega upora in nato do bogokletja. Samo tisti, ki je preučil moja navodila in upošteva moj zakon, ne 

more več obtoževati svojega očeta krivde. 

22 Duša je iskra, ki izvira iz božanskega duha in je na preizkušnji v različnih zemeljskih telesih. 

Zaradi razvoja, ki ste ga že dosegli, je mogoče, da bo moje duhovno sporočilo v tem času prišlo 

neposredno do njega in bo razumljeno. 

Ker se vse razvija, je povsem naravno, da se razvijate tudi vi. Kako je mogoče, da še vedno pojmujete 

svojega Boga na tako omejen način, kot so ga pojmovali vaši predniki? Ne boste mogli več živeti in 

razmišljati kot tisti, ki so delali v skladu z obredi in zapovedmi, ki so se jih morali držati. Ne boste več 

mogli misliti, da ste tako kot oni nezreli, da bi se ukvarjali z duhovnimi stvarmi. 

23 Čeprav so v prejšnjih časih ljudje skušali najti svojo odrešitev s postavitvijo materialnih cerkva in 

so si prizadevali očistiti svoje duše s prakticiranjem zunanjih oblik čaščenja, ne smete več ostati v tem 

zastoju fanatizma in nevednosti. Kajti potem bi se v vašem bitju zmanjšale sposobnosti, ki jih imate za 

razumevanje in opazovanje veličine vašega Boga. 

24 Rekel sem vam: Osredotočite se na najgloblji del svojega srca, da boste videli neskončno in 

nedoumljivo - ne z očmi telesa, ampak z očmi duha. Potem zaradi tako velike milosti, ki ste jo prejeli od 

mojega usmiljenja, ne boste več čutili potrebe, da bi svojo hvaležnost dokazovali z materialnimi darovi. 

25 Vaša čustva in dela ljubezni bodo vaša najboljša in najdragocenejša daritev. 

26 Če želite doseči nebeško kraljestvo, si ustvarite knjigo, v kateri bodo zapisana vaša dobra dela. 

Takrat boste edini odgovorni zase in ne boste več prenašali odgovornosti na druge ljudi. 

27 Potem ko sem vam pokazal pot, ki je enaka tisti, ki sem vam jo začrtal v preteklih časih in ki je 

trdna podlaga za vašo prihodnost, se morate varovati sprejemanja novih zakonov ali zapovedi, ki bi se 

lahko zdeli kot novi nauki, saj bi ljudi oddaljili od pomena moje besede. 

28 Ne borim se proti nobeni verski skupnosti, vsaka je odgovorna zase. Opozarjam le na tisto, kar je 

popolno. Kdor se želi izpopolniti, naj mi sledi. 

29 Prelil sem svojo kri, da bi vas naučil pridobiti odrešitev. Bliža se ura, ko boste tudi vi v uri 

preizkušnje spoznali, kako pravilne so bile Jezusove besede. 

30 Moja luč se razkriva v duhu množic, zbranih v senci teh preprostih in nepomembnih zbirališč, ki 

so kot drevo za utrujenega popotnika in oaza za prehodnika puščave. Razsvetljuje jih in tolaži. 

31 V ljubezni, s katero vam odpuščam in vas popravljam, se razodevam. Ko si živel po svoji volji in 

nenehno kršil Očeta, nisem pretrgal niti tega grešnega bivanja, nisem ti odrekel zraka ali kruha, nisem te 

pustil v bolečinah in nisem prezrl tvoje pritožbe. Narava vas je še naprej obdajala s svojo rodovitnostjo, 

svetlobo in blagoslovom. Tako se ljudem predstavim in se jim razkrijem. Nihče na svetu te ne more ljubiti 

s tako ljubeznijo in nihče ti ne more odpustiti tako kot jaz. 

32 Tvoja duša je seme, ki ga od večnosti negujem in izpopolnjujem, dokler ne obrodi najlepših cvetov 

in najpopolnejših sadov. Kako bi te lahko pustil umreti ali te prepustil nasilju neviht?  

33 Kako naj vas zapustim na vaši poti, ko pa sem jaz edini, ki poznam usodo vseh bitij? 

34 Veliko stvari vam razkrivam, da bi se na svoji poti naučili slišati žalovanje, ki ne gre skozi vaše 

ustnice, da bi odkrili žalost, ki se skriva za nasmehom, in da bi ozdravili bolezni, ki jim znanost ne 

pomaga. 
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35 Danes, ko vam na pot pridejo ljudje v stiski, vanje vložite nekaj tistega, kar ste prejeli. Vendar ne 

zapravljajte časa, da vas zvonjenje večnosti ne bi presenetilo in poklicalo v "duhovno dolino". Kajti 

grenko bi obžalovali zamujeno priložnost. 

36 Že zdaj poskrbite za mir za svojo dušo. 

37 Učenci, moja beseda je bila med vami velikokrat obsodilna. Toda v njegovem jedru ste odkrili 

sladek okus sadja, ki vas je v tem času vzgojil za prenovo. 

38 Ko ste trmasto vztrajali v grehu, sem vas strogo poklical na odgovornost. Toda kmalu ste odkrili 

Očetov namen, da vas reši. Tako se je neukrotljivost "mesa" postopoma umaknila duhovnosti. 

39 Za ljubezen, s katero sem vam dal življenje, ljudje dajejo le malo dokazov ali znamenj. Od vseh 

človeških čustev je božanski ljubezni najbolj podobna materinska ljubezen, saj je v njej nesebičnost, 

odrekanje sebi in želja, da bi bil otrok srečen, tudi če to pomeni žrtvovanje. 

40 Toda ljubezen, ki bo spremenila svet, bo spet pritekla iz src. Ta ljubezen navdihuje mojega Svetega 

Duha, ki bo poslal svoje žarke na človeštvo, da bi ga prebudil iz globokega spanca in bi lahko uživalo v 

tem novem dnevu prebujanja z budnimi čutili. 

41 Vsak, ki mi želi v tem času slediti, se bo moral nečemu odreči, da bi sledil moji poti. Nekateri 

bodo zapustili premoženje, drugi bodo pozabili na lažne ljubezenske odnose. Nekateri se bodo spustili s 

svojih visokih bivališč in prestolov, drugi pa bodo zapustili svoje oltarje. 

42 Ostale bodo strasti, nečimrnosti, minljivi in nesmiselni užitki. 

43 Prihajam v želji po vaši duši, ki ji pomagam s svojo ljubeznijo, da bi jo rešil. Nisem odprl vrat 

obljubljene dežele, da bi tvoje telo vstopilo vanjo. To bleščeče belo mesto je dom, ki kot nova obleka z 

najlepšimi prazničnimi oblačili pričakuje prihod Pooblaščenca, ki si ga je pridobil s svojimi zaslugami in 

zmagami v velikih bitkah življenja, in to je vaš duh. 

44 Učim vas, kako si pridobiti potrebne zasluge za dosego večnega doma. Naučil sem vas moliti za 

svet s tisto globoko in preprosto molitvijo, ki se k meni dviga kot vonj cvetja. Dal sem vam sposobnosti in 

duhovne darove, da boste na različne načine izkazovali usmiljenje. Obdaril sem vas z duhovno in moralno 

močjo, da boste živeli z radostnim pogumom in prenašali preizkušnje. Okrepil sem vas pri vaših 

odločitvah za obnovo in izboljšanje, da boste občutili srečo, da se lahko imenujete moji učenci, in 

zadovoljstvo, da s svojim zgledom širite moj nauk. 

45 Tvoja duša se je pripravila, da sprejme mojo navzočnost. Vidim, da bolj ko mineva čas, manj se 

ukvarjate z zemeljskim življenjem in bolj se zanimate za svojo duhovno prihodnost. 

46 Trpljenje in nesreče, ki jih srečujete na svoji poti, zdaj vidite kot majhne ovire, ki le rahlo 

poškodujejo vaše noge, in ne kot odločilne ovire, ki vam preprečujejo, da bi šli naprej. Danes prihranite 

jok in solze za velike življenjske krize. 

47 Moje usmiljenje vas vodi in postajate vedno bolj razumevajoči. Niste več tisti, ki ste se med 

poslušanjem moje Besede zadovoljno okrepčali, ne da bi iz nje kaj ohranili, in ki ste bili pozorni le takrat, 

ko ste od Gospoda zahtevali materialne dobrine. 

48 Zdaj prihajate kot pravi učenci v želji po Učitelju in kot taki me najdete. Če sem vam v preteklosti 

rekel: "Jaz sem pot", vam danes lahko rečem: "Jaz sem nebeška lestev, po kateri se boste povzpeli k 

meni". Zdaj ste v moji luči našli pot, kako se dvigniti, se mi približati in se z molitvijo duhovno 

pogovarjati z Mojstrom. 

49 Zdaj me najdete v sebi, na mestu, kjer sem vedno bival, odkar obstajate. Pogledali ste vase in 

odkrili svetišče, ki vsebuje oltar ljubezni, daritev ponižnosti in svečnik, katerega plamena ne ugasnejo niti 

najhujše nevihte: vero. 

50 Vaša duša je glasnik in nosilec duhovnih poslanstev. Že od vsega začetka mu je bilo namenjeno, 

da reši in blagoslovi svoje sosede. 

51 Zanjo je minil čas, ko je ustvarila podobo svojega Boga, da bi ga čutila dostopnega in bližnjega, se 

ga dotikala, ga kontemplirala in se z njim pogovarjala. 

52 Dolgo časa ste se odvračali od teh podob, figur in simbolov, ker ste razumeli, da v sebi nosite 

pravo podobo Stvarnika, saj imate nekaj od vsake od sposobnosti in lastnosti božanskosti, kot so življenje, 

ljubezen, duh, volja, razum, moč in duhovna večnost. 
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53 V tem času me bo vaša duša razumela in vzljubila, prav tako bom vzet za zgled. Moja luč zdaj 

razkriva vse, kar je bilo ljudem nejasno in nerazumljivo. 

54 Govoril sem vam prek vašega razuma, s čimer se je svetloba mojega božanskega sijaja prenesla v 

človeško besedo. Toda vedite, da sem se, ko sta se nosilec glasu in občinstvo pripravila, da me sprejmeta, 

razkril v božanskem bistvu. Ko pa se Moji otroci niso znali dvigniti in mi niso pripravili svetišča, je Božji 

žarek ostal viseti nad dušami, ne da bi jih popolnoma prežel. 

55 V teh zadnjih obdobjih vam bom še vedno razkrival in vas učil mnogo stvari. Moja zapuščina bo 

velika. V moji skrivni zakladnici je še vedno veliko stvari, ki so namenjene vsem. Vsi ne boste dosegli 

enake stopnje razumevanja, tudi če ste med označenimi, saj so nekateri na višji ravni kot drugi. Ko to 

razumete, ne poskušajte nikogar potiskati. Bodite prijazni in ustrežljivi ter pomagajte vsem pri njihovem 

poslanstvu. 

56 Trenutno se pripravljate na preizkušnje, ki vas čakajo v nepredvidenih oblikah. V preroških sanjah 

in duhovnih videnjih ste na simboličen način nakazali, kakšne bodo. Pazite in molite, ker vas bom 

opozoril. 

57 Počutiš se nevrednega in nezrelega pred Mojim delom in svojo usodo. Resnično, povem vam, da 

bodo vse hrapavosti vaših nepopolnosti zglajene z dletom preizkušenj, ki vam jih napovedujem. 

58 Vse bo govorilo o meni in govoril vam bom skozi vse pojavne oblike narave. Klici, ki prej niso bili 

slišani, bodo slišani in razumljeni. 

Vse stvarstvo se bo vznemirilo, treslo in se treslo, da bi pričalo o tem, da je v vesolju prisotna Božja 

pravičnost. Ko bodo ljudje obsojeni, se bodo vrnili k svojim običajnim navadam, vendar bodo naredili 

korak k popolnosti. To bo prebujenje in preporod tega človeštva. 

59 Luč kreposti bo lahko sijala na tem svetu, ne da bi jo kdo ugasnil. Razum bo prevladal in ljubezen 

ne bo več le beseda, ampak bo postala dejanje. Gospodarji in služabniki bodo postopoma izginili. Po vsej 

zemlji bom imel svoje učence, ki bodo luč, mir in razodetje narodom. 

60 Ta svet, ki je zaradi človekovega prizadevanja za moč in egoizma postal jabolko spora, si bodo 

sčasoma delili vsi, ne da bi bili njegovi lastniki. Kajti ko vas bo lastnik vsega ustvarjenega poklical, boste 

prostovoljno zapustili vse svoje imetje. 

61 Človeštvo se zdaj pripravlja na prihod teh časov svetlobe. Če se znajdete v težki preizkušnji, ne 

obupajte in nikakor ne bogokletite. Molite, opazujte in vztrajajte. Iz ust nevednih, ki jim morate odpustiti 

in jim naročiti, naj se dvignejo, bodo prihajala bogokletja, kletvice in preklinjanja. 

Ko bo sredi obupa ljudi nastopila tišina, boste spregovorili in bili slišani. Takrat boste videli, kako tisti, 

ki so se oddaljili od mene in me razžalostili, zaradi kesanja najdejo odpuščanje, kot ga je našel marljivi sin 

iz prilike. A ne boste presenečeni, ko boste videli, da jim je bilo namesto kazni odpuščeno in da so bili 

božani. Pač pa boste jokali od veselja, ko boste videli praznik miru in ljubezni v svetu. 

62 Ko se bo iz srca človeštva tempelj Svetega Duha dvignil v neskončnost, se bodo med njimi 

pojavila nova razodetja, ki bodo tem večja, čim bolj se bodo duše razvijale navzgor. 

63 Zdaj poskušam združiti vse tiste, ki me poslušajo na različnih krajih zbiranja. Niste združeni, ker 

me niste razumeli. Ko se bo to zgodilo, se boste ljubili med seboj, in ko se boste ljubili, boste delovali kot 

eno srce. 

64 Nerazumevanje je posledica dejstva, da je vaše razumevanje površno in šibko ter da se vedno 

ukvarjate z zemeljskimi dobrinami. Zadovoljni ste s prvim, kar dobite, to je z malo miru v srcu, trdno 

streho, malo telesnega zdravja, toplino sorodnikov in peščico denarja. 

65 Ne pravim vam, da zavračajte zemeljske dobrine, vendar vam tudi ne pravim, da jim dajete 

prednost pred darovi Svetega Duha. 

66 Po moji poti si prizadevajte za vzpon svoje duše, vendar se izogibajte zemeljskega laskanja in 

časti. Vedite, da med vami ne gre za imena, temveč za dela celotnega ljudstva, ki jih je treba izpostaviti. 

Spomin na tistega, ki je posejal dobro seme, bo spoštovan in blagoslovljen, njegov zgled pa bo služil kot 

vzor. To bo njegov edini spomin na zemlji. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 243 
1 Moj ogenj ljubezni prihaja k vam, da bi ogrel vaše srce in vžgal goreč plamen v vaši duši. Kajti 

svetilka, ki vas notranje razsvetljuje, je pri nekaterih ugasnila, pri drugih pa je že ugasnila, in ti me 

obdajajo le z negotovostjo. Toda moja luč v tem trenutku sije v vseh vas. 

2 Zakaj bi se umaknili ali odlašali na poti, ki smo jo začeli? Naprej, učenci! 

3 Človeštvo že pričakuje moje glasnike, prinašalce dobre novice. Ti odposlanci ste vi, priče moje 

navzočnosti in moje besede v tretji dobi. Ali me bodo ljudje lahko dosegli prek različnih religij? Povem 

vam le, da obstaja le ena pot za razvoj človeštva navzgor, in to je tista, ki sem vam jo pokazal v Prvem 

veku v svojem Zakonu - pot, ki je bila v Drugem veku zapečatena z mojo krvjo in ki jo v tem času 

osvetljuje moj Sveti Duh. 

4 Ves moj zakon je strnjen v dveh zapovedih: ljubezen do Boga in ljubezen do bližnjega. To je pot. 

5 Religije so majhne poti, ki vodijo duše na pravo pot, po kateri se lahko vzpenjajo korak za 

korakom, dokler ne pridejo k meni. Dokler ljudje na Zemlji izpovedujejo različne religije, so razdeljeni. 

Ko pa bodo stopili na pot ljubezni in resnice, se bodo združili, postali bodo eno s to edino lučjo, kajti 

resnica je samo ena. 

6 Toda popotniki, romarji zemlje, so se ustavili in spijo. Ljubezen in resnica sta odšli iz src Zato sem 

vam spregovoril in pripravil glasnike, da z ljubeznijo in usmiljenjem prebudijo in dvignejo tiste, ki so 

izgubljeni ali utrujeni, preden se sprostijo sile narave in se s svojimi ukazovalnimi klici posvetijo nalogi 

spodbujanja duš, čustev in inteligenc. 

7 Proti nauku Duha se bodo dvignili njihovi sovražniki, ki bodo pograbili svoje najboljše orožje, 

uporabili vso svojo moč in iskali pričevanja proti temu razodetju. Resnično pa vam pravim, da nobena 

človeška moč ne bo mogla ugasniti luči, ki je vzšla v tem času, tako kot takratni ljudje niso mogli utišati 

Kristusovega glasu niti z usmrtitvijo na Golgoti, saj je kri, ki so jo tam prelili, govorila v večnost. 

8 Ne bojte se, da bi vas imenovali prevaranti ali čarovniki. Vse te žaljivke so se nanašale tudi na 

vašega Učitelja, prav tako so neverniki in zavrženci tako imenovali moje preroke in moje apostole. Ko pa 

je prevladala Gospodova in njegova resnica, so bili tisti, ki so najbolj bogokletni, kasneje najbolj kesani in 

goreči, kot je bil Pavel. 

9 V mojem apostolstvu tretjega veka je tudi tista ženska, ki je spremljala Mojstra na poti trpljenja do 

vznožja lesenega križa, slišala žalitve in prenašala posmeh. Zdaj v tretjem veku je zvesta "delavka", močna 

duša in vojakinja v boju. Zato sem ji v tem času namenil mesto za svojo mizo. Apostolski naziv je namreč 

utemeljen v duši, brez razlike v spolu. 

10 Sodelujte in hodite po poti resnice, dokler ne pridete v obljubljeno deželo. 

11 Zdaj je čas, da se Izrael ponižno loti svojega dela, ne da bi razkril svoja dela ljubezni. Leva roka ne 

sme vedeti, kaj dela desna. Ne sme se hvaliti, da je Gospodov učenec, in ne sme se mu laskati. Če temu 

sledimo, se bodo duhovne vojske združile v prave vojske in tvorile enotno voljo, enotno fronto, katere cilj 

je boj proti nevednosti, grehu in verskemu fanatizmu. 

12 To ljudstvo, ta vojska ljudi in duhovnih bitij, bo v prihodnjih časih varuh tega dela, da se nauk in 

zakon ne bi ponarejala in da bi se človek nehal boriti proti resnici. 

13 V senci mojega nauka ne bodo postavljeni nobeni prestoli, s katerih bi poveličani ljudje lahko 

vladali dušam svojih soljudi. Nihče ne bo kronan ali pokrit z vijoličnim plaščem, da bi zavzel mesto 

Gospoda, prav tako se ne bodo pojavili spovedniki, ki bi sodili, odpuščali, obsojali ali izrekali sodbe o 

dejanjih ljudi. Samo jaz lahko sodim dušo s pravičnega in popolnega sodnega sedeža. 

14 Lahko pošljem ljudi, da popravljajo, učijo in vodijo, ne bom pa poslal nikogar, da bi sodil in 

kaznoval. Poslal sem može, ki so bili pastirji ljudi, ne pa gospodarji ali očetje. Jaz sem edini Oče po Duhu.  

15 Duhovnost bo prodrla v vašo dušo in se prenesla na prihodnje generacije, ki bodo v svojih telesih 

našle voljno orodje za diktat vesti in veliko jasnost za sprejemanje božanskih navdihov. 

Iz teh generacij bodo izšli veliki učitelji duhovnega poučevanja in tudi veliki znanstveniki z bistrim 

umom in visoko inteligenco. Pojavili se bodo patriarhi, ki bodo zgledni v svoji morali in kreposti, preroki 

in apostoli resnice. 

16 Ko vam pravim, da se pripravite, je to tudi zato, da boste svojim otrokom pustili priče svojega 

zgleda poslušnosti, duhovnosti in bratstva, svojih del ljubezni do sočloveka. 
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17 Takrat bodo vaše ime blagoslovili in se ga spominjali prihodnji rodovi, ki vas bodo ljubili zaradi 

vašega boja, dobrih dejanj in zgledov, vrednih posnemanja. Kako naj vas otroci ne prepoznajo, ko pa ste vi 

tisti, ki jim čistite pot od bodičev in trnja, da se ne bi poškodovali? Zato ne hodite brezbrižno čez ovire na 

poti, ne da bi odstranili oporne točke. Kajti tisti, ki bi prišli za vami, bi vam očitali vsakič, ko bi naleteli na 

oviro ali trnje, in nekateri bi vas preklinjali. 

18 Izboljšati boste morali svoje načine delovanja v mojem nauku, da bodo tisti, ki pridejo za vami, 

lahko videli, da ste bili sposobni izpolniti in izpeljati to, kar bi se mnogim zdelo nemogoče. Dokazati boste 

morali, da spiritualizem ni izmišljotina ali preveč napreden nauk, temveč da se je med človeštvom pojavil 

ob pravem času, ko so ga duše zaradi svojega razvoja lahko razumele in izvajale. 

19 Zdaj je čas, ko Elijev duh sije po vsem vesolju, razsvetljuje vse svetove, vse poti in vse duše, 

prebuja tiste, ki spijo, oživlja mrtve in med velikimi množicami odkriva tiste, ki pripadajo 144.000 

označenim ali "zapečatenim", ki imajo od začetka časov Gospodovo poslanstvo za človeštvo. 

20 Iz duš, ki so nekoč pripadale dvanajstim Izraelovim rodovom, za mizo katerih sedijo tisti, ki so 

pripadali Rubenovemu rodu, sem oblikoval nove rodove tega ljudstva, skupaj z rodovi Levija in Zabulona, 

in tako izbrisal meje, razmejitve in delitve. V tem je božanska pravičnost. 

21 Ne prizadevajte si za povečanje ugleda katerega koli kraja zbiranja, tudi vašega. Delajte tako, da 

bodo vaši soljudje priznavali in spoštovali moje ime in moj nauk. 

Ko vam bom leta 1950 zadnjič spregovoril, ne bom sprejel ljudi, razdeljenih v skupine ali zbirališča. Prejel 

bom vse svoje "delavce", ne da bi bil pozoren na to, katero zbirališče je bolje izvajalo moje nauke in katero 

je bilo tisto, ki se ni znalo prilagoditi moji volji. 

22 Ne bom štel večjega ali manjšega števila "delavcev", ki jih ima vsako zbirališče. Iz vsakega srca 

bom prejel svoj davek in iz vseh bom naredil eno samo srce, v katerem bom zgradil svoje svetišče. 

23 Elija je bil na vaši poti in z njegovo močjo ste zmagali v boju proti nevernikom, fanatikom in 

materialistom. 

24 Združil je ljudi v Prvem času, ko so bili razdeljeni zaradi nesoglasij. V sedanjem času pa vas je 

ponovno duhovno združil s svojo svetlobo ljubezni. 

25 Ne pozabite, da je bilo ljudstvo v tistem času razdeljeno na dve kraljestvi, pri čemer je enemu delu 

pripadalo deset plemen, drugemu pa dve. Večji del je zapadel malikovanju in postal častilci Baala. Tedaj 

se je med njimi pojavil Elija, da bi pred pogani razkril mojo slavo, moj obstoj in mojo moč, in jim govoril 

takole: "Jaz, Elija, prihajam v imenu Jehove, vašega Boga, ki ste ga zavrgli in proti kateremu ste se borili 

ter pred katerega oči ste postavili lažne bogove in malike. Prišel sem, da vam povem, da boste preizkusili 

njihovo moč, jaz pa se bom skliceval na prisotnost Jehove, mojega Gospoda, in da ima tisti, ki mu 

odgovorijo, pravega Boga." 

26 Baalovi častilci so se strinjali, postavili žgalni oltar, se sklicevali na svojega boga in ga prosili, naj 

jim pošlje ogenj v dokaz svojega obstoja in moči. Dneve in noči so duhovniki in množice s plesi in 

praznovanji klicali svojega lažnega boga, medtem ko je žgalni oltar ostal nespremenjen. 

Nato je Elija postavil svojo skladovnico drv na oltar iz dvanajstih kamnov, ki so predstavljali dvanajst 

plemen Božjega ljudstva, poklical Jehovo in mu rekel: "Gospod, jaz, tvoj služabnik, te prosim, da se 

razodeneš tem, ki so te zavrnili, da te bodo spet častili in slavili." 

Nato se je Oče razodel sredi nevihte, iz katere se je razbesnela strela, ki se je spustila na prerokov 

žgalni oltar in ga zažgala. 

Tedaj so malikovalci, zavedeni in neverni razumeli, da je Elija odposlanec pravega Boga, prerok ognja, 

v katerem je uničeno vse zlo in s katerega svetlobo je razsvetljena tema. 

27 Ta je tisti, ki je pripravil pot, da sem lahko prišel k vam - tisti, ki je takrat združil duše, ki so 

pripadale dvanajstim plemenom, ki so danes kot balvani, da bi na novo dobo žgalnih daritev spustil 

Univerzalni žarek Moje Božanskosti, ker ste bili ponovno razdeljeni in razcepljeni. Toda ta svetloba se je 

vrnila, da bi vas večno združila. 

28 Danes vam pravim: Dobrodošli vsi, "prvi" in "zadnji", učenec in otrok učenca, goreči in neverni. 

29 Vse vas pripravljam, kajti svet bo od vas zahteval dokaze o mojem novem razodetju. 

30 Na svetu je veliko verskih skupnosti, vendar nobena od njih ne bo združila ljudi in jih pripravila do 

tega, da bi se imeli radi med seboj. To delo bo opravil moj duhovni nauk. Svet se bo zaman upiral 

napredovanju te luči. 
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Ko bo preganjanje mojih učencev najhujše, se bodo sprostile sile narave, vendar jih bo pomirila 

molitev teh mojih delavcev, da bo svet doživel dokaz oblasti, ki sem jim jo dal. 

31 Ne spi, da te ne bi prestrašila bolečina in kaos sveta, ko te bom dvignil nad vse to. 

32 Ne zapravljajte tega časa v zaupanju, da bo prišel drug, boljši. Kajti prišel bo trenutek, ki je 

določen za vrnitev v "Duhovno dolino". Tudi če boste prosili za podaljšanje življenja, da bi dokončali 

svoje poslanstvo, boste naleteli na pravico Očeta, ki vam bo povedal, da je te priložnosti konec. 

33 Zavedajte se, da je vaša naloga sprejeti medse utrujenega popotnika in grešnika, ki ga je omajala 

razvada, saj bosta z vašim zgledom, nasveti in navodili našla svojo obnovo. 

34 Ne prihajam k vam kot sodnik, saj vidim, da prihajate k meni v želji po tolažbi, da bi olajšali 

zemeljsko trpljenje. Vendar vas poučujem, da boste svojim soljudem storili to, kar sem jaz storil vam. Ne 

pozabite: Ko sem vam zaupal to duhovno dediščino, sem vam rekel: Dajte svojemu bližnjemu, potrebnim. 

Če boste zaradi njih zanemarili svoje ljubljene, bom jaz poskrbel zanje. 

35 Tega nauka ne smemo braniti z morilskim orožjem. Edino orožje, ki sem vam ga zaupal, da se zanj 

borite, so besede, polne svetlobe, in dela ljubezni. Kdor jih pravilno uporablja, bo videl, da so slabe 

namere in napadi, ki jih je preživel pred njim, izničeni. 

36 Če želite grešnika spodbuditi k dobroti, tega ne počnite tako, da mu grozite z mojo sodbo, s silami 

narave ali z bolečino, če se ne obnovi, saj bi v njem vzbudili odpor do mojega nauka. Pokažite resničnega 

Boga, ki je poln ljubezni, usmiljenja in odpuščanja. 

37 Vendar niste edini, ki jih je v tem tretjem obdobju preplavila svetloba Svetega Duha. Ta luč je v 

vsakem človeškem bitju in nad njim, v vsaki duši. Tako kot se je ta čas izkazal za dragoceno priložnost za 

vas, da se premaknete navzgor, se je tudi za duhovnike, redovnike in pastirje vseh verskih skupnosti 

izkazal za priložnost, da popravijo napake in izpolnijo Očetovo voljo. 

38 Prizadevajte si, da bi mi bili všeč. Zato morate biti prijetni za svoje soljudi. Pozorno bodo poslušali 

veselo novico, če boste z resničnimi deli ljubezni pričevali o moji resnici. 

39 Po letu 1950 ne boste več slišali moje besede v tej obliki. Vendar sem vas že naučil, kako doseči 

dialog med duhom in duhom. S povzdigovanjem in dobrim izvajanjem mojih naukov si jo zaslužite. Ne 

boste ostali brez mojih navdihov in novih razkritij. 

40 Prostori, kjer se srečujete, naj ne bodo okrašeni z okraski, ker skušate s temi okraski ugajati 

mojemu Božanskemu Duhu. Moja navzočnost se bo bolje čutila v preprostosti in jasnosti. 

41 Pripravil bom močne ljudi, ki bodo razumeli in razlagali moj nauk na čist način, da bodo spodbuda 

za množice in da bodo otroci v njih videli dober zgled. To ljudstvo bo seme bratstva, združevanja in 

soglasja. 

42 Moja volja je bila, da ob koncu tega časa, v katerem se razodevam, oblikujete družino, v kateri 

eden ljubi drugega - da bolečino enega čutijo drugi, kot to velja za prave brate in sestre. Razumite, da ste 

prišli od enega in istega Očeta. Ko boste dosegli ta ideal, bo vaša moč nepremagljiva. 

43 Ne ocenjujte vrednosti svojih darov in jih ne primerjajte z darovi svojih bratov in sester. Ne recite, 

da je bilo nekaterim dano več kot drugim. Ker so vsakemu dani njegovi darovi in njegova naloga, vsako 

bitje postopoma žanje sadove njegove ljubezni in vztrajnosti, pa tudi sadove njegovih neuspehov in 

odstopanj. Različne naloge, ki jih opravljate v okviru mojega dela, so pravica, povračilo in tudi nagrada. 

Vendar nihče ne ve, ali je to dosegel zaradi zaslug ali zaradi dolga do svojega Gospoda. 

44 Moja navodila bodo nepozabna za vašo dušo tako na zemlji kot v "duhovni dolini". Zdaj se na 

svoji razvojni poti ne bo nikoli več uprla, in ker je v stiku s svojim Očetom, bo vedno slišala njegov glas. 

Jaz sem namreč luč sveta; kdor pride k meni, ne bo pogubljen. 

45 Povzročil sem združitev človeškega mesa z dušo. Tako sem ustvaril prvega človeka, ki sem mu od 

začetka z različnimi razodetji razodel svoj Zakon, da bi spoznal ljubezen, ki bi jo moral imeti do svojega 

Gospoda in bližnjega. 

46 Zaradi mojih naukov je človeštvo spoznalo, da je Očetova hči. Zato vam pravim, da vojne med 

ljudmi nimajo razloga za obstoj. Kajti Stvarnik je vsem omogočil, da mislijo, čutijo in razumejo. Toda vsi 

ne razmišljajo z duhom in še manj cenijo svojo dušo, ker se prepustijo zemeljskim strastem. Človek se 

mora vedno zavedati, da je del mene samega, da je ustvarjen 'po moji podobi in sliki'. 
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47 Kmalu bo spoznal, da je na ta planet prišel večkrat, vendar ne zato, da bi na njem zašel s poti ali 

propadel. Potem bo razumel, da je telo, ki ga ima in ga tako zelo ljubi, le orodje duše, s katero je združena, 

dokler živi na tem svetu. 

48 Bili ste priče mojega prihoda, prejeli ste moja razodetja in nauke ter bili priča mojim 

manifestacijam. 

49 Za mnoge so ti nauki danes nerazumljivi, a vendar jih bodo - ko bo prišel čas - razumeli po tvoji 

besedi in tvojih delih. Moja beseda bo razsvetlila človeško misel, njena luč bo dosegla vse duše, da bi jih 

popeljala na pot resnice, jih odvrnila od fanatizma, jih prebudila in jim pomagala slišati glas njihovega 

duha. 

50 Skozi čas sem uporabljal različne oblike, da bi prišel k vam, dokler se v Jezusu končno nisem 

učlovečil. Način, na katerega sem danes z vami, je najvišji in hkrati najgloblji, saj me čutite, se me 

dotikate in me slišite prek svojega duhovnega vzpona in navdiha. 

51 Da bi se spoznal po človeškem razumu, se omejujem glede na dovzetnost tistega, prek katerega 

govorim, in tistih, ki me poslušajo. Nekateri, ki me slišijo, me ne razumejo, drugi pa me razumejo, ne da bi 

me slišali. Vi, ki ste me danes poslušali, ste v tem tretjem obdobju poklicani, da naredite korak k 

duhovnosti. 

Tudi v prejšnjih časih se je ljudstvo na poziv prerokov dvignilo in opustilo malikovanje. 

Do danes ste bili ljudje, ki so ohranjali tradicijo. Toda v jedru svojega bitja ste pričakovali mojo 

vrnitev, da bi se odpovedali neuporabnim tradicijam in nesmiselnim obredom zaradi duhovnosti, ki je 

notranji kult ponižnosti, usmiljenja in ljubezni. 

52 Dajem vam to sporočilo, ki ga morate prenesti čez morja. Moja beseda bo prečkala staro celino in 

dosegla celo Izraelce, ki so se vrgli v bratomorni boj za košček zemlje, ne da bi se zavedali bede svojih 

duš. 

Ne morete si predstavljati preizkušnje, ki jo bo doživel svet. Vsi čakajo na mir, ki pa se bo uresničil 

šele potem, ko mi bodo pričele pričevati sile narave. 

53 Ljudje se ne bojijo več moje pravice. Vojna je bila kruta, vendar se človeštvo ne obnavlja. Ne gre 

za to, da bi človeške grehe kaznoval z vojno. Če moja pravičnost to dopušča, je to zato, ker se mora človek 

očistiti. 

54 Veliko je tistih, ki se imenujejo "Božji otroci", toda zelo malo je tistih, ki ga prepoznajo v resnici, 

saj morate z duhom iskati mojo božanskost. Toda med vami je že čas prebujanja, oživljanja in vstajenja. 

Po setvi bo prišla žetev, ki pa ne bo le plod človeškega razvoja, ampak tudi dela moje nebeške moči. 

Pripraviti se morate in prispevati, da bodo nove generacije lahko cvetele in obrodile dobre sadove. Pazite, 

da se vaša vera ne zmanjša, kajti po letu 1950 boste morali pričevati o resničnosti mojega nauka in ga 

oznanjati kot preroki. 

55 Moj učenec Janez je videl dogodke, ki naj bi se zgodili. Na božji ukaz je videl, kaj se bo zgodilo, 

in to sporočil za odrešenje človeštva. Videl je, da so bili označeni rešeni. Pripadate zaznamovanim in ne 

boste propadli, prav tako ne tisti, ki se k vam zatečejo kot k zadnji možnosti. 

56 Vaše ustnice bodo glasniki, ki bodo človeštvu oznanjali mojo besedo. 

57 Izraelsko ljudstvo: pripravil sem vas, da boste božali in "mazali" bolne, da boste pomnožili kruh 

tistim, ki so v pomanjkanju, in da boste svojim soljudem prinašali mir. 

58 Danes prihajam, da preizkusim vaše seme, kaj ste poželi, in vas vprašam, kako ste vzgojili svoje 

otroke in ali ste pripravili pot prihodnjim rodovom. 

59 Vsak trenutek iščete mojo sled in me sprašujete: "Kako naj ravnam v tem ali onem kritičnem 

trenutku?" Povem vam: moja beseda uči vse to. Preučite ga in v njem boste našli rešitev, ki jo iščete. 

60 Pot, po kateri hodite, je skalnata. Toda vsak korak, ki ga naredite, vsako delo, ki ga opravite v 

okviru mojega zakona, vas približa cilju, ki ga ima vsak duhovnik. 

61 Vaša dolžnost, da popravite krivdo, je velika, zato je velika tudi vaša bolečina. Ko boste plačali 

dolgove in dosegli odrešitev, boste razumeli, da bolečina ni bila zaman in da je vaša usoda pravična. 

62 Zakaj niste služili drug drugemu, kakor služabnik svojemu gospodarju? Razumite, da tisti, ki služi, 

ni manjši, saj ga njegova ponižnost povzdiguje in mu daje dostojanstvo. 

Izpolnite vse naloge, ki sem vam jih dal. Tvoje sposobnosti in moč sta za to dovolj. 
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Rekel sem vam, da se ljubite med seboj in delate dobro brez lastnega interesa, da ne pričakujete plačila 

od soljudi, saj kovanec ni cena vaše ljubezni ali žrtvovanja za druge. 

63 Odpuščajte drug drugemu in tako boste našli olajšanje zase in za tistega, ki vas je prizadel. V svoji 

duši ne nosite bremena sovraštva ali zamere; bodite čisti v srcu in odkrili boste skrivnost miru ter boste 

živeli kot apostoli moje resnice. 

64 Na ta dan se spomnite ljudi, ki so vam pripadali na zemlji: staršev, otrok, bratov in sester. Nekateri 

pa me v svoji globoki stiski obtožujejo, ker sem jih poklical nazaj v "duhovno dolino". Jaz pa jim pravim: 

Vezi ljubezni, ki vas povezujejo, niso pretrgane. Vsi živite v tem vesolju in prehajate iz ene stopnje v 

drugo, dokler ne dosežete končnega cilja, kjer boste našli sami sebe. Bitja, za katera me sprašujete, niso 

umrla, so živa in v njihovih dušah je več jasnosti kot v vas. So razsvetljeni in še zdaleč jih niste izgubili, 

saj so za vas pomoč in tolažba v trpljenju, priprošnjiki in zaščitniki. Združite se z njimi, kajti z menoj so 

združeni po ljubezni in Duhu. Ne trpijo in so zadovoljni, ker se razvijajo in izpopolnjujejo, da bi prišli k 

meni. 

65 Marija, vaša zagovornica, pošilja svetu svojo materinsko ljubezen, moč duše in mir. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 244 
1 Moja ljubezen in moje usmiljenje sta med vami, ljubljeno ljudstvo Izraela. 

2 Moški in ženske, ki se sklanjate pred Očetovo navzočnostjo: blagoslavljam vas, duše Božjega 

izvoljenega ljudstva v treh časih, ki danes na novo odpirate oči, da bi ugledali mojo navzočnost in mojo 

luč. Bodite blagoslovljeni! 

3 Vstopite v jedro moje besede: Kristus se razodeva prav prek človeške sposobnosti razumevanja, da 

bi vam dal navodila. Jaz pa vam pravim: Vedno, ko vam je dal svojo besedo, sta sodelovala Jehova Oče in 

Sveti Duh. V mojem božanskem Duhu ne iščite treh oseb, ampak enega Duha Stvarnika, enega Očeta, ki 

je prišel k vam v treh različnih časih in fazah razodetja. 

4 Resnično, povem vam: Kako zelo so teologi zmedli človeštvo! Vendar vam dajem svojo luč, da bi 

vas rešil, odrešil in povzdignil ter vam po resnici povedal, da vaš um ni tisti, ki duhu razkriva ta znanja, 

ampak duh človeškemu umu razkriva duhovna in božanska znanja. Zato vam vaš Gospod pravi: To ne 

bodo teologi, ampak spiritualisti, pravi učenci Svetega Duha - duše, ki se učijo biti v stiku z Božjim 

Duhom, da bi slišale moj glas in čutile božanje, spodbudo in klic vašega Gospoda. 

5 Zato sem se v tem trenutku omejil na en sam žarek svetlobe, da bi se vam razkril z eno samo 

sposobnostjo razumevanja. Kot Oče vam govorim po svoji "Besedi", ki je v drugi dobi postala človek, in 

po svojem Svetem Duhu, ki je že od nekdaj v meni. Kajti jaz sam sem tisti, iz katerega ste vsi izšli. 

Spoznajte resnično Božjo Trojico, tako da iščete enega Duha, eno bistvo in eno očetovsko ljubezen. 

6 Vstopili ste v čas razvoja, manifestacije in razodetja Svetega Duha in vsako moje razodetje bo 

prebudilo ljudi in jih spodbudilo k razmisleku. Prišli bodo trenutki zmede, ko boste rekli: "Oče, razum je 

vedno v tebi, resnica si ti in v tvoji navzočnosti sem vedno majhen otrok." 

7 Sprejemam vas na ta spominski dan; toda tradicija, ki še vedno obstaja pri vas, bo v prihodnjih 

časih ugasnila in prihoda Božanstva in Duhovnega sveta se ne bomo več spominjali na en sam dan. Želim, 

da ste vedno v stiku z menoj ter s svojimi brati in sestrami. 

8 V prvi dobi ste Mi prinesli kult strahu in ne ljubezni do mene, ki je izhajal le iz vašega 

zemeljskega dela bivanja. Kajti v Očetovem srcu še niste odkrili njegove neskončne in popolne ljubezni do 

njegovih stvaritev in ste v meni videli le neizprosnega, strogega Očeta, ki zahteva pravico. Imeli ste moje 

zakone in jih spoštovali iz strahu pred mojo pravico, jaz pa sem čakal na čas, ko me boste prepoznali kot 

ljubljenega in ne prestrašenega Očeta. 

A čeprav sem vam dal veliko dokazov o svoji ljubezni, toplini in nežnosti, ste se še naprej bali 

Jehovove pravice. Še naprej ste se bali glasu svoje vesti, po katerem vam je Oče nenehno govoril. 

V času priprave in prebujanja duše, ko ste začeli delati prve trdne korake na poti, ki bo vašega duha 

pripeljala k Meni, sem vam dal razumeti, da ni Moja volja, da bi stopili v stik z dušami umrlih, ker še niste 

bili pripravljeni na to in ne bi dobro izkoristili te milosti. Niti duhovni svet niti vi niste bili dovolj 

pripravljeni, da bi vzpostavili stik drug z drugim. Vendar pa je bila ta možnost in milost že prisotna. Zato 

so se od takrat na svetu pojavili ljudje, ki so iskali povezavo z duhovnimi bitji. 

9 Prepoved ne bi smela veljati za vedno. Kako naj Oče, ki tako zelo ljubi svoje otroke, sam prepove 

komunikacijo med njimi? Kako naj moj Božji Duh postavlja ovire in nepremostljive razdalje med brati in 

sestrami, ki se iščejo z gorečnostjo in ljubeznijo? Preprosto še ni bil pravi čas, zato sem vam prizanesel. 

Toda v svoji neskončni ljubezni do človeka, do vaše utelešene duše, sem postal človek in vam to vnaprej 

preroško oznanil in vas o tem obvestil, da moj prihod ne bi bil presenečenje in da bi vas lahko našel, kako 

v pričakovanju moje navzočnosti opazujete in molite. 

10 Izpolnil sem svojo obljubo in utelešal svojega duha. Rodil sem se kot človeško bitje in bival med 

vami, da bi živel, rasel in umrl, in v času, ko sem bil jaz, vaš Oče, človek, sem vam dajal manifestacije, 

lekcije in nauke, polne duhovnosti. Vašemu duhu sem dal mnoga razodetja, ki so nekatere napolnila z 

lučjo, druge pa zmedla. 

11 S svojim prihodom v drugi dobi sem vas pripravil, da bi dvignili svoj pogled in natančneje 

kontemplirali moje kraljestvo - da bi v tem času vaša duša začutila, da se nebeško kraljestvo vse bolj 

približuje. 

Takrat sem med ljudmi srečal velike legije nevidnih duš, ki so bile za vas nedotakljive in za vaše duše 

še vedno nedostopna skrivnost - tisto življenje, ki se je gibalo in tkalo med vami. Razkril sem vam ga, 
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razkril skrivnost teh manifestacij in pokazal teologu in znanstveniku, da je moje razodetje boljše od 

njegovih odkritij in besed. 

12 Zdravil sem bolnike, ki jih je znanost zapustila, ker so bile njihove bolezni nadnaravne, ker so bile 

duhovne narave. Obsedene sem osvobodil velikih legij zmedenih duš in tisti, ki so verjeli vame, so vstali 

in hvalili moje ime ter priznavali mojo moč. Tisti, ki niso verjeli vame, so me obsojali in te dokaze moči 

pripisovali zlu ter me imeli za črnega čarovnika. 

Človeštvu sem odprl vrata k svetlobi, da bi spoznali, da za dušo ni razdalj, in v trenutku moje smrti kot 

človeškega bitja je moj Duh prebudil duše, ki so živele v grobovih. Kot Lazarja sem jih spravil iz grobov 

in jih poslal med vas, da bi pričali o njihovi prisotnosti in obstoju. 

13 Vaše oči so jih videle in vaša srca so jih čutila zelo blizu, ker sem jim v tistem trenutku preizkušnje 

podaril novo življenje, da bi bili priča veličastnemu življenju duše, večnemu življenju v onstranstvu, ki vas 

vse čaka. 

Moja volja je bila tudi, da se po tem, ko je moje telo ležalo na zemlji, vrne k vam v Jezusovi podobi, da 

bi se vedno znova razodeval pred vašimi očmi, da bi za vedno pustil odprta vrata, ki povezujejo "duhovno 

dolino" s tisto, v kateri zdaj prebivate, in tako omogočil dušam dostop do mojega blagoslovljenega in 

obljubljenega kraljestva, da bi videli, da so vrata Očetove ljubezni, Svetega Duha, vedno odprta za vse - da 

so se ta vrata, ki so bila zaprta le nekaj časa, ker vaše duše niso mogle prestopiti njihovega praga, odprla 

po Gospodovem usmiljenju. Od tega trenutka se je človekova duša prebudila za duhovno komunikacijo. 

14 Toda to še ni bil čas popolnega razumevanja duhovnih razodetij. Toda želja po teh božanskih 

naukih je začela zajemati človeštvo, ljudje različnih generacij Druge dobe so začeli goreče iskati Onkraj, 

pri čemer so uporabljali sposobnosti in darove, ki so se skrivali med njimi, in tako so postopoma našli pot, 

ki jih je vodila v "Duhovno dolino". 

15 Ljudje so doživeli številne ovire in razočaranja, pri mojem delu in v mojem duhovnem svetu je 

bilo storjenih veliko oskrunitev. Toda Oče je vse odpustil, ker je videl hrepenenje duš, ki so naseljevale to 

zemljo, po izmenjavi misli s svojimi duhovnimi brati in sestrami. Toda medtem ko je en del človeštva 

hrepenel po odkritju teh razodetij in komunikaciji z onstranstvom, je drugi del na duhovno komunikacijo 

gledal z nezaupanjem in odporom. 

16 Toda med vami se je začelo tretje obdobje - čas, ko sem jaz, vaš Bog sam, isti Oče, ki je v prvem 

obdobju prišel kot Zakon, isti, ki je postal človek, da bi med vami širil svojo Besedo, prišel kot Sveti Duh - 

ne da bi se materialno slišal kot v prvem obdobju, niti da bi postal človek kot v drugem obdobju, ampak da 

bi vas pripravil skozi človeški razum, tako da bi se za kratek čas manifestiral, da bi to lahko kasneje počel 

z vami iz duha v duha. Tudi zdaj, ko govorim kot Sveti Duh, sem se namreč moral materializirati do mere, 

ki jo je določala moja volja, ko sem govoril prek človeka. 

17 Kmalu bo pred vami nastopilo novo obdobje, čas milosti Svetega Duha, v katerem me boste našli - 

ne z obredi, ne s cerkvenimi ceremonijami, ne s sposobnostjo uma, ampak v svoji duši. 

18 Minilo je veliko časa in z njim preizkušnje, boj, razvoj vaše duše, zdaj pa se v času Svetega Duha 

dvigujete kot ljudje, ki me lahko razumejo. 

19 Zdaj ni več čas prepovedi komunikacije z onstranstvom. To ni več čas, ko vas samo pripravljam in 

obljubljam. To je čas izpolnitve mojih obljub - čas, da vam povem, da niste zasužnjili le svojega telesa na 

tej zemlji, ampak ste tudi svojo dušo priklenili na materialne potrebe, čeprav je vaš pravi dom 

neskončnost, vesolje, duhovni prostor brez konca, ki sem vam ga podaril. Kajti ni pomembno, da se je 

vaša duša pravkar inkarnirala. Že od tu lahko osvajate prostore; v duhovnem svetu ste lahko doma in se 

objemate kot bratje in sestre. 

20 Preden je moja svetloba odstranila meje, vas je pripravila, da ste se lahko povezali z mojim 

božanskim duhom ter s svojimi brati in sestrami v "duhovni dolini". Ne želim namreč, da bi bili otroci 

nevednosti, ampak da bi kot učenci mojega trinitarično-marijanskega duhovnega dela vstopili v to 

povezavo s popolno čistostjo in vzvišenostjo. Samo tisti, ki se ne zna pripraviti, ne bo mogel ostati v njej. 

Kdor je oskrunjen, prav tako ne bo dosegel blažene komunikacije, o kateri vam govorim. Saj sem vam že 

povedal, da me nič nečistega ne doseže. 

21 Če bi vas le radovednost vodila k iskanju povezave z onstranstvom, ne boste našli resnice. Če vas 

k temu vodi želja po veličini ali nečimrnosti, ne boste prejeli prave manifestacije. Če bi skušnjava 

zapeljala vaše srce z lažnimi nameni ali sebičnimi interesi, tudi vi ne boste prejeli povezave z lučjo mojega 
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Svetega Duha. Samo tvoje spoštovanje, tvoja čista molitev, tvoja ljubezen, tvoje usmiljenje, tvoja duhovna 

vzvišenost bodo povzročili čudež, da bo tvoja duša razprla svoja krila, preletela prostore in dosegla 

duhovne domove - kolikor je to moja volja. 

22 To je milost in tolažba, ki vam jo je podelil Sveti Duh, da bi zagledali isti dom in se prepričali, da 

ni smrti in odtujitve, da nobeno moje bitje ne umre glede večnega življenja. Kajti v tem "tretjem času" 

boste lahko v duhovnem objemu objeli tudi tista bitja, ki so odšla iz zemeljskega življenja in ki ste jih 

poznali, jih ljubili in izgubili na tem svetu, a ne v večnosti. 

23 Mnogi med vami ste s pomočjo mojih "delavcev" vzpostavili stik s temi bitji. Toda resnično vam 

pravim, da to ni popoln način vzpostavljanja stikov in da se bliža čas, ko bodo utelešene in utelešene duše 

lahko komunicirale med seboj iz duha v duha, ne da bi še vedno uporabljale materialna ali človeška 

sredstva, namreč z navdihom, z darom duhovne subtilnosti, razodetja ali predznanja. Oči vašega duha 

bodo sposobne zaznati prisotnost onkraj, nato bo vaše srce sposobno občutiti izraze življenja bitij, ki 

prebivajo v "duhovni dolini", in takrat bo veselje vašega duha ter vaše znanje in ljubezen do Očeta velika. 

24 Potem boste vedeli, kaj je življenje vaše duše, kdo je in kdo je bila, tako da boste spoznali sami 

sebe, ne da bi se videli v tako ozkih mejah, kot so tiste, ki ustrezajo vašim telesom. Kajti Oče vam pravi: 

Četudi je vaše telo res majhno, kako podoben je vaš duh mojemu božanskemu duhu! 

25 Govorim vam za sedanjost in prihodnost. S tem razodetjem vas pripravljam in prebujam s svojo 

besedo. Enako se boste lotili tudi drugih ljudi, ki bodo govorili o mojem božanskem delu - ne le o tretjem 

obdobju. Kajti to, kar sem vas v njem učil in vam razodel, ni vse moje delo. To, kar sem vas učil in vam 

razodel v Prvem in Drugem času, je prav tako njegov del, zato morate poznati nauke vseh Treh časov, da 

bi bili pravi trinitarijanci. Saj ste bili z Očetom v treh časih, v njegovih treh manifestacijah in treh 

razodetjih. 

26 Tako se pripravite, ljubljeni ljudje, da jutri ne boste zmedli človeštva in da v srcu, umu ali duši 

ljudi ne bo niti enega vprašanja, ki bi vas puščalo neme; ampak da boste z lučjo mojega Duha odgovorili 

ali razsvetlili vse, tako da niti ene duše ne boste pustili v zmedi, ampak boste vsemu življenju dali razlago 

tega, kar je bilo za človeka zavito v skrivnost, v temo ali negotovost. 

27 Sem svetloba, preprostost in resnica. Ni več čas, da bi videli skrivnosti, v katerih je vse jasno. Duši 

razkrivam svojo modrost, ko napreduje navzgor. Bolj ko napreduje in se duhovno razvija, bolje razume 

razodetja, ki jih ni poznala, in tako bo vaša duša večno uživala v vedno novih lekcijah, ki vam jih razkriva 

moj Božanski Duh. 

28 Vi, ki ste zdaj tukaj, ste že prepričani, da ste na Zemlji živeli že večkrat, saj verjamete v 

reinkarnacijo duše. Toda to razodetje, kot sem vam ga dal, bo pretreslo svet, povzročilo bo revolucijo med 

ljudmi in z njim bodo dobili razlago številnih skrivnosti in spodbudo za svoje duše, saj je reinkarnacija 

zakon ljubezni in temelji na moji svetlobi. 

29 O ljubljeni ljudje, še ne veste, kolikokrat ste bili na tem svetu v različnih zemeljskih telesih. 

Čeprav "meso" išče samo sebe in sprašuje svojo dušo, vam ne uspe pogledati v svojo preteklost, v svoja 

prejšnja življenja. Kajti jaz kot Oče sem prepovedal to spoznanje, preprečil sem vaši duši, da bi odkrila 

svoja pretekla zemeljska življenja med človeškim življenjem, ker je to še vedno prepoved Svetega Duha, 

ki je med vami. 

Vendar pa trenutno pripravljate prihajajoče generacije, ki bodo imele duše z velikim dušnim razvojem 

in ki zdaj še vedno živijo v onstranstvu, kjer se bodo očistile in razvile navzgor, da bi prišle na ta planet. 

Sveti Duh jim bo zagotovo dal sposobnost, da se spomnijo svojih preteklih življenj, da spoznajo svojo 

preteklost, saj bo to koristno za njihove duše. 

Če vam tega nisem odobril, je to zato, ker v vaši duši in še bolj v vaši zemeljski naravi še vedno 

srečujem šibkost in vem, da bi obupali, če bi se ozrli na svojo preteklost. Tisti, ki je storil veliko 

prestopkov in s tem užalil svojega Očeta, ne bi imel dovolj moči, da bi vzdržal kesanje in očitke svoje 

vesti. Tistega, ki je bil pomemben, bi napolnila nečimrnost, tisti, ki je bil nepomemben, bi se počutil 

ponižanega in v njegovem srcu bi se pojavila želja po maščevanju. Zato vam vaš Oče, ki je popolna 

modrost, med življenjem v telesu še ni želel razkriti preteklosti vaše duše. 

30 Ta milost je rezervirana za prihodnje generacije, ki jim poznavanje preteklosti ne bo škodovalo. 

Pred njihovimi očmi boste kot odprta knjiga. Te duše bodo razkrile številne skrivnosti - tiste, ki bodo s 
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svojim življenjem na zemlji osvetlile življenje duše - tiste, ki bodo temu svetu govorile o drugih svetovih 

in o tako široki poti, ki je duhovna pot. 

31 Ljudje, pripravite se, da boste to pripravljenost zapustili tistim, ki bodo iz vas izšli, da se bo ta 

milost nadaljevala v vašem potomstvu, da bodo telesa, ki jih boste rodili in prejeli, voljna orodja za duše 

prihodnjih generacij. Kajti zdaj prek vas pripravljam nov svet za to človeštvo. Vi ste pšenica, ki jo v tem 

času gojim in zalivam s kristalno vodo svojih naukov. 

32 Utelešene duše in tisti, ki prebivajo v "Duhovni dolini", se Mi v tem trenutku poklonijo. Celotno 

stvarstvo mi ponuja svoj poklon ljubezni. 

33 Kdor se danes ni pripravil, da bi me sprejel, nosi v srcu žalost. Toda vrata, ki so mi bila zaprta, 

bom odprl s ključem svoje ljubezni. Kajti jaz sem zemeljski sprehajalec, ki obiskuje vse, da bi kot sled 

svojih korakov pustil popolna navodila. 

34 Moj glas prebuja zaspanega in krepi utrujenega, da bi razumel, da je čas, ki ga ima, kratek in da ga 

je treba izkoristiti. 

35 Moja beseda je bila dana vsem, tako izobraženim kot neizobraženim. Vsem sem govoril enako - 

jasno in preprosto. Kajti glede na duhovno učno besedo Božanskega Učitelja ste vsi otroci učenci. Toda 

koliko življenja, koliko resnice in koliko razodetja ste odkrili v tej preprosti besedi, ne da bi jo v celoti 

razumeli in doumeli. 

36 Velika je odgovornost tistih, ki so me v tem času slišali, saj bodo kot seme prenove na tem svetu in 

spodbuda ljudem, da se spremenijo. Moji novi apostoli in "delavci" bodo prinesli vstajenje tistim, ki so 

umrli za življenje milosti, čeprav še vedno živijo fizično. Slišali bodo glas mojih odposlancev, kot je bil 

tisti: "Vstani in hodi!", ki ga je slišal Lazar. 

37 Nekateri so se pripravili tako, da so razvili svoje darove in sledili mojim božanskim navodilom ter 

se polni zanosa in upanja pripravljajo na boj. Drugi pa so obupani, ker niso izkoristili časa in se še niso 

potrudili. Govorim vsem in razsvetljujem vse, tako da lahko vsakdo sprejme, kar ga zadeva. 

38 Nočem, da bi bili nekateri zadovoljni, ker so dobro opravili svojo nalogo, ker v obilju prinašajo 

zlato pšenico, drugi pa v sramu skrivajo prazne roke, ker potem moje veselje ne more biti popolno. Vendar 

ne želim pokvariti veselja tistega, ki je izpolnil svojo nalogo. Da bi mi podaril svoj pridelek, je moral 

delati, se truditi in pogosto tudi solziti. Njihova naloga pa je tudi, da poživijo in navdihnejo plahe, mrzle in 

utrujene, da bodo ljudje praznovali, ko se bo Mojster pojavil in zahteval poročilo o rezultatih vašega dela. 

39 Z ljubeznijo obdelujem vaša srca, da bodo iz njih izvirala dela usmiljenja in bratstva. 

40 Vedno pojdite naprej in ne razmišljajte kot tisti, ki so zadovoljni s tem, kar so naredili, ker mislijo, 

da so že osvojili obljubljeno deželo. 

41 Ste na poti duš, ki jo je Bog začrtal od vekomaj. To ni zemeljska pot, vidna človeškim očem. Če bi 

bilo tako, bi bil cilj še vedno Kanaan. Vendar sem duše od tam odstranil, da bi jih razpršil po vsem 

zemeljskem krogu - tako kot sem to storil vam, ki ste v preteklosti živeli na Vzhodu, zdaj pa ste se pojavili 

na Zahodu, ne da bi se oddaljili od duhovne poti. 

42 Za nekatere je simbol, predstavljen v materialni obliki, še vedno nepogrešljiv, drugi imajo v svoji 

domišljiji figure, ki predstavljajo sile duše. Ko boste dosegli pravo duhovnost, ne boste več potrebovali 

vidnih ali nevidnih podob ali figur, da bi verjeli v prisotnost božanskega ali razumeli njegov pomen. 

43 Vi ste usmerjevalci poti, kajti iz vas bodo izšle nove generacije in v njih se bodo utelesili novi 

duhovni gostitelji. 

44 Trenutno jim pripravljaš pot, da bodo njihova verska praksa, bogoslužje in komunikacija z menoj 

bolj napredovali. 

45 Hodite z odločnim korakom in korak za korakom se boste dvignili. Opustite lažno in 

materialistično versko prakso in svoji duši boste dali vsak dan večji vzpon in svobodo. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 245 
1 Moj Duh je zadovoljen, ker ste prišli v želji po meni. Zakaj se na ta dan bolj spominjate tistih, ki so 

odšli v onstranstvo, čeprav za dušo ni ne dni ne datumov? Naj vas ne zavedejo "mrtvi", ki žalujejo za 

svojimi "mrtvimi". Niste "mrtvi", prav tako ne tisti, ki so vam pripadali kot starši, otroci, bratje in sestre, 

sorodniki ali prijatelji. Zakaj ne bi tudi tisti, ki so vam storili zlo, če so se očistili? 

2 Željni ste svetlobe in moje delo resnično zadovoljuje željo vaše duše, ki se, bolj ko je razsvetljena, 

vedno bolj oddaljuje od navidezne "smrti". 

3 Srce vam postane žalostno, ko vidite svoje soljudi jokati za svojimi "mrtvimi" brez upanja in 

tolažbe. Molite zanje in si prizadevajte, da bi se naučili oživljati "mrtve" tega in onega sveta. 

4 Ko bodo ljudje razumeli resničnost teh naukov, ne bodo več jokali nad grobovi, v katerih so 

shranjeni nekateri posmrtni ostanki, ampak bodo svoj jok spremenili v spoštovanje do krajev, ki so 

namenjeni počitku teles, in v molitve za duše, ki prebivajo v "Duhovni dolini" - molitve, ki so 

objokovanje, pozdrav, poljub in božanje. 

5 Živite že v "tretjem obdobju", a človeštvo je še vedno duhovno zaostalo. Njegovi pastirji, teologi 

in duhovni pastirji mu o večnem življenju razkrivajo zelo malo, včasih pa sploh nič. Tudi njim razkrivam 

skrivnosti Knjige svoje modrosti, zato vas prosim: Zakaj molčijo? Zakaj se bojijo prebuditi zaspane duše 

ljudi? 

6 Vi, ki me poslušate v tem času, že razumete, da tukaj pripravljate razvoj in napredek za prihodnost 

svojih duš. Toda koliko ljudi teh resnic ne pozna ali pa jih pozabi, zato jih smrt preseneti nepripravljene. 

7 Hočem, da so čiste misli jezik, v katerem se sporazumevate s svojimi brati in sestrami, ki živijo v 

duhovnem, da se boste na ta način razumeli, in resnično, vaše zasluge in dobra dela jim bodo koristila; 

tako kot vam bodo vpliv tistih mojih otrok, njihovi navdihi in njihova zaščita močno pomagali na vaši 

življenjski poti, da boste skupaj prišli k meni. 

8 Oduhovite se in v svojem življenju boste izkusili blagodejno prisotnost teh bitij: božanje matere, ki 

je zapustila svojega otroka na zemlji, srčnost in nasvete očeta, ki je prav tako moral oditi.  

9 Ko vam bom dal ta navodila, boste razumeli sodbo nad tistimi, ki si sami jemljejo življenje, nad 

tistimi, ki ubijajo sočloveka, in nad tistimi, ki podpihujejo morilske vojne. "Pazite" in molite za vse, od 

Kajna do zadnjega morilca, da bi bila njihova obsodba blažja. 

10 Kot temni oblaki, ki napovedujejo nevihto, nad vami lebdijo legije zmedenih bitij. Molite, da ne bi 

postali žrtve njihovih vplivov. Molite, da bi te temne sile postale svetloba. 

11 Ne utrujajte se v tem življenju, ne upirajte se v trpljenju, saj ne veste, kakšne dolgove iz prejšnjih 

življenj plačujete. 

12 Živite v harmoniji in miru v krogu svoje družine in družbe, da bodo po vašem zgledu sledili 

številni vaši soljudje, ki jih bodo k vam pripeljala bitja svetlobe. 

13 Bodite veseli v tem tretjem času, kajti moja beseda je prišla k vam polna sijaja. 

14 To je trenutek miru za vsako dušo. Svetovi so razsvetljeni, ko Oče nanje izlije svojo luč. To so 

trenutki slave za vse ljudi, ki so pripravljeni sprejeti ta božanski dar. Ta milost je prišla na vaš svet in na 

njem sem videl, kako "mrtvi" pokopavajo svoje "mrtve", kako častijo in častijo zemeljske dobrine in kako 

z nečimrnimi obredi darujejo materialne daritve Bogu. 

15 Luč mojega Svetega Duha se bo v tem času razlila po vseh ljudeh in z njo bodo lahko razumeli, 

kakšna je Gospodu všečna daritev: duša se bo pripravila kot daritev, ki mora vstopiti v Stvarnikovo 

navzočnost, ko se znebi svojega telesa - tiste snovi, ki ob pogrezanju v zemljo razpade in izgubi svojo 

obliko ter ostane le majhen kupček atomov. Tam, kjer je konec človeškega bitja, se začenja življenje, ki ga 

ljudje ne morejo razumeti. 

16 Ljudje ohranjajo svoje tradicije in običaje. Razumljivo je, da imajo neizbrisen spomin na ljudi, 

katerih trupla so položili v grob, in da jih privlači kraj, kjer so pokopali njihove ostanke. Toda če bi se 

poglobili v resnični pomen materialnega življenja, bi spoznali, da se telo, ko atom za atomom razpade, 

vrne v kraljestva narave, iz katerih je nastalo, in življenje se nadaljuje. 

17 Toda človek je zaradi pomanjkanja študija duhovnega v vseh časih ustvaril verigo fanatičnih 

kultov za telo. Materialno življenje poskuša narediti minljivo in pozablja na dušo, ki je v resnici tista, ki 

ima večno življenje. Kako daleč so še od razumevanja duhovnega življenja! 
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18 Zdaj razumete, da ni treba prinašati daril v kraje, kjer bi moral nagrobnik, ki izraža "smrt", izražati 

"razkroj in življenje"; kajti tam je narava v polnem razcvetu, tam je zemlja, ki je rodovitna in neizčrpna 

maternica bitij in oblik življenja. 

19 Ko bo človeštvo razumelo te nauke, bo vedelo, kako dati materialnemu svoje mesto, božanskemu 

pa svoje. Takrat bo izginil malikovalski kult predhodnikov. 

20 Človek bo spoznal in ljubil svojega Stvarnika od duha do duha. 

21 Oltarji so kupi žalovanja, grobovi pa dokaz nevednosti in malikovanja. Odpuščam vam vse vaše 

prekrške, vendar vas moram resnično prebuditi. Moj nauk bo razumljen in prišel bo čas, ko bodo ljudje 

materialne darove zamenjali z visokimi mislimi. 

22 Učenci: Ko greste skozi preizkušnjo izgube ljubljene osebe, se vam začne porajati molitev, kot je 

ta: "Gospod, vem, da je tisti, ki je zapustil ta svet, pri tebi, da se je le on odpravil na pot pred nami, da bo 

prišel trenutek, ko nam boš dovolil, da bomo vsi združeni v istem domu. V naših očeh ni solz, ker vemo, 

da niso mrtvi oni, ampak mi, ki smo na tem svetu, da v "Duhovni dolini" vladata resnična enakost in 

bratstvo. Kajti medtem ko tisti, ki so že dosegli svetlobo v obilju, napredujejo po poti vzpona, drugi, ki 

imajo le šibko iskro, ki jim osvetljuje pot, pa jih podpirajo prvi, med njimi vladajo popolna harmonija, 

pomoč in usmiljenje." 

23 Zakaj bi torej svoje spomine na preminule omejili le na njihov zemeljski obstoj? Spomnite se jih 

duhovno, da jih ne boste motili. Ko bodo odložili vsa človeška nagnjenja, se bodo vrnili k tebi, 

omogočeno jim bo, da se približajo tvojemu srcu, čeprav ne boš vedel, na kakšen način. 

V duhovnem življenju obstaja samo ena želja, ena želja: približati se božanski popolnosti. Takrat sem 

vam rekel: "Človek ne bo vstopil v nebeško kraljestvo, dokler ne bo postal podoben meni." 

24 Če kdo ne razume mojega nauka, je to zato, ker se ni potrudil, da bi ga preučil, kajti nauk je lahek 

za vse. Prišel bo čas, ko bo vse človeštvo vstalo in reklo: "Verujem vate, v vstajenje za večno življenje." 

25 Učenci: To ozračje miru, ki ste ga doživeli in ki je bilo za vas kot odprto nebo, je resnično 

maternica drugega Jeruzalema, v čigar nebesnem svodu sije zvezda, ki bo vodila tiste, ki prihajajo v želji 

po miru in resnici. 

26 Moj duh se veseli, ko vam govori, in moje veselje v nebesih je enako veliko, ko pride kesan 

grešnik, kot ko pride pravični. Ta je bil namreč vedno cel, medtem ko je ta zašel na kriva pota in se spet 

našel. 

27 Ne mislite, da ste rešeni, ker poslušate mojo besedo, in ne govorite: "Bili smo izgubljeni, a smo bili 

najdeni in nebesa so za nas varna." Ne, razumeti morate, da sem vas prišel le postaviti na pot, ki vodi v 

moje kraljestvo, in truditi se morate, da s te poti nikoli ne skrenete in da vsak dan naredite en korak naprej, 

dokler ne dosežete vrat, za katerimi je večna domovina, zibelka in prava domovina duše, do katere morate 

vsi priti, da ne bi nikoli več zašli s poti in bi tako uživali sadove, ki jih boste obrodili v življenjskem boju, 

ter nagrado, ki jo je Oče obljubil vsem, ki vztrajajo v veri in ljubezni. 

28 Počutiš se priklenjenega na "meso", svet in bolečino. Toda namesto da bi se zaradi njih odvrnili, 

ker menite, da so ovire za vaš razvoj navzgor, želim, da razumete, da so te ovire pravzaprav sredstvo za 

preizkušanje vaše vere, vaše ljubezni in vaše vztrajnosti v dobrem. 

29 Jaz sem vaš Odrešenik, vaš Osvoboditelj. Razumite pa, da če vam dajem svojo ljubezen, da bi vas 

rešil, mi morate tudi vi dati svojo. Jaz bom opravil svojo nalogo, vi pa svojo in vam dal priložnost, da si 

pridobite zasluge, da me dosežete, zavedajoč se svojih del in vedoč, h komu in zakaj prihajate. 

30 Kakšna zasluga bi bila za vas, če bi vas iz usmiljenja vzel iz tega sveta in bolečine ter vas pripeljal 

v nebeške kraje? Resnično, povem vam: ne bi se počutili vredne, da bi živeli v njih, niti ne bi cenili 

takšnega življenja - z eno besedo: Sploh ne bi vedeli, kje prebivate. Zato vam pravim, da je moja volja, da 

boste prišli tja po svojih zaslugah. Takrat boste vredni vsega, kar vas obdaja, in vsega, kar imate. 

31 Vedite, da sem navzoč v vsakem vašem koraku, v vaših preizkušnjah in težavah, v vaših 

prizadevanjih, delih in mislih, da vam dajem svojo ljubezen, vam govorim, krepim vašo voljo in 

spodbujam vašo vero. Kajti kdo bi se lahko približal popolnosti brez moje pomoči? 

32 Prebudite se! Vstani! Dvignite se k svetlobi in začnite bitko! Se počutite kot zaporniki? Potem se 

iztrgajte iz ječe svojega materializma. Ste depresivni zaradi bolečine in trpljenja? Nato se naučite dvigniti 

nad človeške stiske. Se počutite nepomembni v primerjavi z drugimi? Ko se duša razvija s pomočjo 

dobrote, je v vas veliko bitje. Nisem ustvaril duš, ki bi bile namenjene temu, da so vedno nepomembne ali 
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da živijo v tajnosti. Če so v visokih domovih velike duše, je to samo zato, ker so se povzpele po poti 

ljubezni. Toda prvotno so bili tudi majhni. 

33 Vedite, zakaj je moj Duh zadovoljen, ko govori tistim, ki so še majhni, tistim, ki živijo v temi ali 

priklenjeni na bolečino in bedo. Kajti vem, da se z mojo ljubeznijo tvoja duša prebuja k svetlobi, da jo 

preplavi upanje ter da verjame in sprejema ideal razvoja navzgor. 

34 Želim vas videti vse srečne, živeče v miru in svetlobi, da bi si postopoma pridobili vse - ne le po 

moji ljubezni, ampak tudi po vaših zaslugah; takrat bosta vaše zadovoljstvo in sreča popolna. 

35 Da bi vam pomagal pri vašem razvoju navzgor, se moj božanski žarek spušča na vas in se 

spreminja v besede navodil. In pravim vam, kot v drugem veku: "Jaz sem Pot, Resnica in Življenje." Tako 

sem se razkril na vaši poti in vas potegnil iz umazanije, da bi vas postavil na pot resnice, moralnosti in 

popolne duhovnosti. Raztrgal sem vaše verige, da mi lahko sledite. 

36 Jezus, Nazarečan, je bil med ljudmi v drugi dobi, da bi vam zapustil živ zgled, kako ljubiti in 

služiti Očetu ter kako ljubiti ljudi. 

Tako vam govorim, da ne boste verjeli, da sem prišel samo zato, da bi ozdravil vaše trpljenje. Prišel 

sem namreč tudi zato, da vas naučim delati dobro svojemu bližnjemu. Spominjam vas na potek svojega 

življenja in na svojo moško strast, da boste razumeli, da je pot, ki vam jo danes kažem, enaka tisti, ki vam 

jo je pokazal Jezus. To je stara pot, edina pot, večna pot. 

37 Mnogim od vas se zdi pretvarjanje ali nemogoče, da se spoznavam s pomočjo človeškega razuma. 

Na te dvome pa odgovarjam, da sem se v vseh časih in od začetka človeštva razodeval po ljudeh, po 

katerih sem svetu posredoval svoje zapovedi, navdihe in razodetja. Danes se dogaja, da se je človeštvo 

materializiralo, da je priklenjeno na svet in materijo ter da je ujeto v svoj verski fanatizem. 

38 Zdaj govorim vsem, ker vam nisem naklonjen, saj sem na začetku poslal le enake duše, da bi 

naselile zemeljsko skorjo. 

39 Jaz sem edini, ki pozna usodo vseh, edini, ki pozna pot, ki ste jo prehodili, in pot, ki jo morate še 

prehoditi. Jaz sem tisti, ki razumem vaše trpljenje in veselje. Vem, koliko ste se potepali, da bi našli 

resnico in pravico. Moje usmiljenje je tisto, ki sprejme tesnobni krik tistega, ki me notranje prosi za 

odpuščanje svojih prestopkov. 

40 In kot Oče izpolnjujem vsako gorečo prošnjo, zbiram vaše solze, ozdravljam vaše slabosti, da bi 

začutili, da vam je odpuščeno in da ste razrešeni svojih madežev, da bi lahko ponovno ustvarili svoje 

življenje. 

41 Jaz sem tudi edini, ki vam lahko odpustim žalitve, ki ste mi jih storili vi, ki ste moji otroci. 

42 Vi ste seme, ki ga pripravljam. Če ste me v preteklosti celo zavrnili, sem vam odpustil in vas danes 

posadil za svojo mizo, da bi vas spremenil v svoje učence. 

43 Vidim vašo dušo, utrujeno od utrujenosti, ki jo je doletela v svetu, in išče pot, ki jo bo pripeljala do 

resničnega počitka. Globoka sled bolečine, ki jo je v vas pustilo trpljenje, bo izbrisana, če boste hodili po 

tej poti, na kateri je vaša duša zaposlena z uresničevanjem ljubezni do bližnjega. V tem prizadevanju se ne 

bo nikoli utrudil. Ko bo to ljudstvo v svojem sedanjem obstoju doseglo končni cilj svojega poslanstva na 

Zemlji, se ne bo več vračalo nanjo, saj bo njegov dom za vedno Duhovno vesolje. 

44 Niste iz tega sveta, a ste prišli na ta svet, da bi se naučili globokih lekcij, pridobili zasluge, 

odkupili krivdo, napredovali na poti duhovne popolnosti, sejali dobro in pričevali o meni. 

45 Tisti, ki so me v tem času slišali, morajo bolje razumeti svoja dela in odgovornosti. Tisti, ki me 

niso slišali, pa lahko veljajo za nevedne. Prvi bodo morali odgovarjati za vse, kar so se naučili, naredili in 

česar so se vzdržali. 

46 Če bi se raziskali, bi ugotovili, da vam ničesar ne manjka, da bi mi služili in dosegli vrh gore. Ne 

glede na to, ali mi služite ali ne, boste vedno imeli poslanstvo in darove. Toda zakaj si želite darov in 

polnosti, če vam jih ni treba uporabiti? Ne bodite podobni bogatemu skopuhu, čigar bogastvo je lahko zelo 

veliko, a je neuporabno. 

47 Ko duša pride na zemljo, jo spodbujajo najboljši nameni, da bi svoj obstoj posvetila Očetu, mu v 

vsem ugajala in bila koristna bližnjemu. Toda takoj ko se vidi zaprto v telesu, na tisoče načinov 

preizkušano in postavljeno na preizkušnjo na svoji življenjski poti, postane šibko, podleže nagonom 

"mesa", se vda skušnjavam, postane sebično in nazadnje ljubi predvsem sebe, le za trenutek pa prisluhne 

duhu, kjer so zapisani usoda in zaobljube. 
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48 Moja beseda vam pomaga, da se spomnite svoje duhovne zaveze ter premagate skušnjave in ovire. 

Nihče ne more reči, da ni nikoli skrenil s poti, ki sem mu jo začrtal. Vendar vam odpuščam, da bi se 

naučili odpuščati svojim bližnjim. 

49 Kdo so tisti, ki me ljubijo? Resnično, povem vam: Samo jaz vem. Nekateri me ljubijo in tega ne 

vedo, nekateri pa verjamejo, da me ljubijo, in se s tem celo hvalijo, ne da bi me ljubili. 

50 Po mojem odhodu ne boste sami. Med vami bom pustil ljudi, ki me ljubijo, kajti v njihovih srcih 

ne bo slabega semena in nečimrnosti. V njih bodo ljubezen, usmiljenje in ponižnost. 

51 Ker me nekateri bolj ljubijo, zaradi tega ne uživajo večjih darov - ne. Vsem trenutno dajem 

priložnost, da se prebudijo v pravo življenje in postanejo orodje mojih visokih nasvetov. 

52 Takrat sem poziv poslal mnogim, vendar niso vsi pohiteli. Novica o moji navzočnosti med ljudmi 

je dosegla mnoge kraje in mnoga srca in lahko vam povem, da je bilo človeštvo gluho za ta klic. Toda ko 

se bodo nakopičile velike preizkušnje in bodo sile narave zavzele pravico, se bo človeštvo prebudilo iz 

dolgega spanca in spoznalo, da sem bil resnično z vami. 

53 Nisem prišel, da bi rešil samo eno določeno ljudstvo ali narod, ampak sem prišel zaradi vsega 

človeštva, da bi vse naučil molitve, ki jih združuje v resnično duhovno občestvo s Stvarnikom. 

54 Nekateri me sprašujejo, ko me slišijo govoriti: "Gospod, ali v prihodnje ne bomo več peli Tvoji 

božanskosti?" Na to odgovarjam: "Otroci, ptice slavijo moje ime s svojim petjem, takoj ko se pojavi zora. 

Če to potrebujete za dvig duše, to storite. Če ne, obstaja še ena pesem hvale, ki izhaja iz duše in katere 

zvoki ne zvenijo v vaših ušesih, čeprav njeni odmevi odmevajo v neskončnost: molitev. 

55 Nihče se ne hvali s svojo duhovnostjo. Kdo lahko reče, da je že zdaj bolj duh kot meso in da lahko 

hodi po vodi, ne da bi se potopil? Vaša materialna narava se ne bo dvignila, temveč bo le pomagala duši 

pri njenem zbiranju, da bi premagala razdalje. 

56 Moj božanski Duh, ki prebiva v vašem srcu, vam pravi: 

57 Preljubi ljudje, če bi bil na zemlji pravičen človek, bi svet rešil ta pravični človek. Toda ta moj 

univerzalni žarek sije navzdol, da bi osvetlil pot, ki jo je človeštvu že od najzgodnejših časov začrtal Oče - 

pot morale, kreposti in duhovnosti, ki vas je dvignila, ko ste zaradi slabosti padli na kolena pred lažnimi 

bogovi. 

58 Od prve dobe se človeštvu razodevam po ljudeh, izbranih po mojem usmiljenju. Preroki, 

navdihnjeni, pravični, patriarhi so bili tisti, ki so vam razkrili moje zapovedi in mojo voljo. Spoznajte, 

kako so vas vsi od začetka vodili po poti duhovništva, vas učili moliti k nevidnemu Očetu in pripravljati 

svoje srce kot svetišče, da bi bil Gospod lahko navzoč z vami - tako v kotu vašega prenočišča kot na gori, 

na cesti ali na bregu reke. 

59 Za kratek čas ste se izgubili na poti materializma, se oddaljili od Očeta, izkrivili resnično služenje 

Bogu, ki ste ga nadomestili s fanatizmom in malikovanjem, in nazadnje ste mnogi zapadli v nevero. 

60 Toda takrat ste začutili Gospodove korake, slišali ste jih kot oddaljen zvok zvona in morali ste 

slediti skrivnostnemu klicu, ki vas je nagovarjal. Kaj so videle vaše fizične oči? Nekaj skromnih sob, kjer 

se zbirajo moji novi učenci in nekatera nepomembna bitja, iz katerih je kot neizčrpen vir pritekla ljubeča 

beseda, polna prisrčnosti, modrosti in prepričljivosti. Od takrat je ta beseda za mnoge kruh življenja, voda, 

ki poteši žejo, in balzam, ki ublaži bolečino. 

61 Zaradi čudeža moje obnovljene navzočnosti med ljudmi so gluhi slišali, slepi videli, otrdelo srce je 

postalo občutljivo, duša, ki je umrla za življenje milosti, je bila obujena. 

62 Moški in ženske pa so postali marljivi 'delavci', ozaveščeni učenci, ki bodo pozneje govorili o 

resnici. Ti me ne bodo več zanikali, ne bodo me več napačno presojali in ne bodo nikoli več dvomili v 

mojo moč. 

63 Po poti izgubljenega boš hodil kot sijoč 

Bodite svetilnik. V tem času bodo duše našle pot resnice in naredile še en korak bližje svojemu Stvarniku. 

64 Dokler še dihate življenje, poiščite tiste, ki so izgubili pot. Dvignite brate in sestre, ki so se 

spotaknili v boju za življenje, ozdravite dušo, srce ali telo bolnika. Delajte dobro in tako pričujte o meni. 

Nič ni pomembno, če se tisti, ki so prejeli ugodnosti, ne posvetijo mojemu delu. Seme, ki ste ga posejali, 

ne bo nikoli propadlo, vzklilo bo jutri ali v večnosti. 

65 Spoznajte moč svojih darov, ki vam jih ni mogel dati noben človek, pa naj bo še tako učen ali 

mogočen, da boste resnično postali luč in sol sveta. 
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Moj mir z vami! 
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Navodila 246 
1 Preljubi učenci: V tem času ste poklicani, da opravite duhovno poslanstvo. Da bi bila tvoja duša 

vredna prejeti te naloge, je morala prestati velike preizkušnje in izprazniti zelo grenke kelihe. Vendar vam 

je ta mejnik dal moč, razvoj in izkušnje. 

2 Ste enaki tistim, ki sem jih skušal učiti v drugih časih. Toda ta majhna skupnost, ki jo tvorite, je le 

zelo majhen del Božjega ljudstva, razpršenega po vsem svetu, ki ga imam tako rad, kot imam rad vas. 

3 Vsi imate isti izvor, vsi imate darove Svetega Duha in vsi boste dosegli isti cilj. Vendar sem vas 

imenoval "moje ljudstvo", ker ste kot starejši bratje in sestre med ljudmi, ki imajo nalogo, da seme 

ljubezni ponesejo v vsako dušo. Kot deviško seme ste izšli iz mene in se boste morali vrniti k meni kot 

seme, ki je pomnoženo v neskončnem številu, vendar mora biti prav tako čisto kot prvotno. 

4 Tako bodo duše prišle v moje naročje: velike zaradi razvoja svojih darov in čiste zaradi 

neoporečnosti svojih del. 

5 Del svojega dela sem zaupal vam. Če bi namreč Oče storil vse, vam ne bi dal priložnosti, da bi se 

izpopolnili. 

6 Skozi stoletja sem vam dajal nauk, ki sem ga vedno bolj širil, da bi kot zakon vodil vaše človeško 

življenje in okrepil vašo dušo na poti, ki vodi k večni svetlobi. 

7 Iz mojega zakona, ki je kot drevo, so ljudje odrezali veje, to so sekte in cerkve, ki so izgubile sok, 

ker so bile odrezane od drevesa. Njihova senca je redka in med njihovim listjem ni ljubezenskih gnezd niti 

plodov dobrega okusa. 

8 Svojega nauka vam nisem razkril le zato, da bi lahko dobro živeli na zemlji. To je pot, ki vodi dušo 

v višave, v visoke predele ljubezni, modrosti in harmonije z vsemi bitji. 

9 Cerkve niso izpolnile naloge vodenja duš na prag večnosti. Ko se ti ločijo od tega sveta, se 

izgubijo na križišču smrti, ne poznajo poti, spotikajo se zaradi pomanjkanja svetlobe in zapadejo v 

materializem ter hrepenijo po življenju, ki so ga pustili za seboj. 

10 To ni pot, ki sem si jo začrtal. Moja pot je zaznamovana z lučjo, razodetjem, globoko modrostjo za 

vse, usmiljenjem in ljubeznijo. Da se od njega ne bi oddaljili, so potrebne žrtve, odpovedi in vztrajnost pri 

izpolnjevanju mojega zakona. 

11 Moj Duh, ki vas ljubi, pa se je postavil na pot vsakega od mojih otrok, da bi jih prebudil k luči 

resnice in jih usmeril na pot, po kateri bodo našli drevo življenja, ki daje blagodejno senco in daje dobre 

sadove, ker je njegov sok popoln. 

12 Tako boste razumeli, da bodo prišli časi, ko ne boste imeli nobenega drugega pastirja in nobenega 

drugega vodnika razen svojega duha, v katerem sije moja luč. 

13 Na tem svetu ni virov resničnega duhovnega znanja. Vir milosti in modrosti boš našel v meni 

zaradi svoje ponižnosti, v duhovnem dialogu z Očetom. 

14 Ti skromni in majhni prostori za srečanja, kamor vstopite, da bi bili priča in uživali v moji 

manifestaciji, vas varujejo pred vremenskimi vplivi in radovednimi pogledi. Toda nikoli ne morejo biti 

tempelj moje božanskosti, saj jo raje iščem v vesolju, ki sem ga ustvaril, kjer je vsako bitje daritev, kjer je 

vsako življenje svetišče in vsako srce svečnik. 

15 Kamorkoli greste in karkoli vidite, boste naleteli na mojo navzočnost. Moj Duh namreč večno 

prebiva v svojem templju, kjer so božansko, duhovno in materialno združeni v popolni harmoniji in tvorijo 

Božje svetišče. 

16 Toda v tem templju ne prebivam samo jaz, ampak so v njem vsa moja bitja, vsako na svojem 

mestu. 

17 Resnično, povem vam: ni ga učitelja na zemlji, ki bi vas lahko naučil krajšo pot in vas popeljal dlje 

od te in ki bi vam lahko pokazal tako široko obzorje, v luči katerega boste videli večnost. 

18 Človek je svojo znanost razvil do visoke stopnje, vendar se mu zdi, da zdaj prihaja do meje - a ne 

zato, ker bi znanost lahko imela meje, temveč zato, ker sem se vmešal v znanstvenikovo nesmiselno pot, 

da bi ga prisilil k razmisleku o svojem delu, da bi slišal glas vesti in čakal na popravek svoje poti. 

Če človek uporablja svojo znanost v korist sočloveka, ga bo narava zasipala s svojimi skrivnostmi in 

mu bo kot služabnica stala ob nogah. Človeka sem namreč poslal na zemljo, da bi na njej vladal in bil njen 

gospodar. 
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19 Očiščenje je vseobsegajoče. Kajti od pravkar rojenega do ostarelega otroka - vsi izpraznijo čašo 

trpljenja. V bitki sodelujejo vsi elementi in sile. 

20 Legije duš vseh vrst se borijo druga proti drugi in povsod dihaš vzdušje vojne, bolečine in žalosti. 

Bodite močni, kajti ko bo ta bitka končana in ko bodo grenke kvasovke popite, se bo prazna čaša napolnila 

z vinom življenja in v vseh dušah na zemlji bo kot novo rojstvo. 

21 Med tistimi, ki so se naučili moje lekcije, ko so me poslušali v tem času, so tisti, ki ne bodo 

zapustili svoje domovine, da bi opravili svoje poslanstvo. Drugi pa bodo morali oditi k drugim ljudstvom 

in narodom. Danes želim le, da vztrajate in slišite moje zadnje besede nauka, da boste tudi sami nosili 

zadnje moje besede kot dediščino v sebi. 

22 Gorje nosilcem glasu, ki zaprejo usta pred tem časom! Gorje tistim, ki zadržujejo moja razodetja 

zaradi pomanjkanja priprav ali navdiha, saj jih bo potem vest neizprosno poklicala na odgovornost! 

23 Po letu 1950 se ne bom več pojavljal v tej obliki, vendar se vaše poslanstvo ne bo končalo - 

nasprotno, to bo začetek življenja, polnega soočenj. Pokazal vam bom novo obliko komunikacije, govoril 

bom vašemu srcu, pogovarjal se bom z vašo dušo, navdihoval bom vaš um in tako boste še naprej slišali 

glas božanskega Mojstra - vsakič popolnejši, bolj vzvišen, bolj duhoven. 

24 Ko končam svojo besedo med vami, naj nihče ne namerava pritegniti mojega žarka, da bi ponovno 

slišal mojo besedo, saj ne ve, čemu se izpostavlja. Če se ljudje v drugih narodih ali domovinah, kjer ti 

nauki niso znani, povežejo z duhovnim svetom in kličejo mojega Božanskega Duha, da bi ga slišali skozi 

človeški um, jim bom odpustil, ker ne vedo, kaj počnejo. Vam pa pravim: pohitite, da jih bo moja luč 

dosegla pred kaosom. Prihaja namreč čas zmede, ko bodo učenci verjeli, da ne vedo ničesar, ko bodo 

mnoga prepričanja uničena in mnoge luči ugasnjene. 

Toda sredi tega viharja bo moje ime šlo od ust do ust. Človeštvo se bo obrnilo k Svetemu pismu v želji 

po prerokbah in veri. Teologi, duhovniki in znanstveniki bodo postavljeni pod vprašaj. Toda čas, ki vam 

ga oznanjam in na katerega vas pripravljam, je prav tisti, na katerega morate pripraviti nove generacije, ki 

bodo nadaljevale vaše poslanstvo, da moje ljudstvo ne bi izumrlo med vami, ampak bi raslo in se 

povečevalo v številu, v čisti duhovnosti, v znanju in kreposti. 

25 Bliža se dan, ko vas bom zapustil kot učitelj, kot zgled in kot "knjiga". Ko bo moj nauk odmeval 

med ljudmi, vas bo moj pogled poiskal. 

26 Minili so časi, ko ste me poslušali, ne da bi čutili kakršno koli odgovornost, ko ste jedli sadje in 

kruh pri moji mizi, ne da bi se zavezali, in ste pili toliko vina, kolikor ste hoteli, dokler ga niste razlili, in 

ste bili srečni, da ste našli balzam za svoje bolezni. 

27 Zdaj prihajate s prebujeno dušo, zdaj čutite svojo odgovornost. Skrbite za ljudi, trpite zaradi svojih 

bolezni in se zavzemate za mojo stvar. In ker veste, da ste trenutno prisotni na mojih zadnjih 

manifestacijah, hitite, da bi me slišali in ohranili moja sporočila v svojem duhu. Dobro je, da se pripravite 

na sodbo na zadnji dan te manifestacije. 

28 Svet bo videl, kako bo "Izrael" ponovno vstal iz pepela. Toda ne tisti, ki se okorišča z denarjem in 

telesnim Judom, temveč Izrael po duhu, ki bo, ko se bo pojavil med ljudmi, pričal o reinkarnaciji duše, o 

zakonu ljubezni in pravičnosti, ki bo pretresel temelje, mnenja in prepričanja. 

Najprej boste povzročili spopade in vojne svetovnih nazorov. Toda potem bo vaš mir postal otipljiv, 

kar vam bo omogočilo, da ostanete mirni in neomajni tudi v trenutkih največjih konfliktov. Zmešnjava bo 

minila, saj duševne motnje nikoli ne trajajo večno, ker je v jedru vsakega človeka iskra svetlobe, ki nikoli 

ne ugasne. 

29 Nato boste poklicani, da razložite, kaj sem vas učil, in potem boste dajali svetlobo, da bi odpravili 

zmedo svojih soljudi. Ko bo svet dosegel mir, bo moje kraljestvo blizu ljudem, saj bo moja milost 

pripravljena sprostiti sedmi pečat. 

30 Brez razglašanja, da ste moji apostoli, boste. Čeprav ste mojstri, boste rekli, da ste učenci. Ne 

nosite oblačila, ki vas razlikuje od drugih, ne nosite knjige v rokah in ne gradite zbirnih hiš. Niti na zemlji 

ne boš imel središča ali temelja mojega dela, niti ne bo nihče nad ljudmi, ki bodo zasedli moje mesto. 

31 Voditelji, ki ste jih imeli doslej, so zadnji. Molitev, spiritualizacija in prakticiranje mojega nauka 

bodo množice popeljali na pot svetlobe.  

32 Trenutek je slovesen, ko pomen moje besede doseže tvoje srce in pusti sled svetlobe. Enak je 

tistemu, ki sem vam ga nekoč narisal s Krvjo ljubezni. 
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33 Duša v želji po odrešitvi v tem času išče pot in na njej sreča mene, ki sem odpuščanje, ki očiščuje, 

in ljubezen, ki povzdiguje. Resnično vam povem, da je ta ljubezen moč, ki združuje vse, kar sem ustvaril, 

je božanski dih, ki daje življenje in krepi vsa bitja. 

Med svojim razvojem ste se vedno bolj spreminjali v popolnost - tako duhovno kot telesno, čeprav vam 

pravim, da je bistvo vašega bitja duša, saj je telo le lupina, v kateri se duša razvija. 

34 Čeprav ste v času zašli s poti, ker ste sledili nagnjenjem mesa, zdaj razumite, da ste našli pravo 

pot, da ste prišli do kontemplacije, v kateri se Oče razodeva svetu, da bi ta lahko dosegel odrešitev. V želji 

po odrešitvi ste včasih prišli do žrtvovanja, ker se zavedate, da boste prej ali slej, a neizprosno, vstopili v 

duhovno življenje. 

35 Dobro se zavedajte, da je to življenje, polno lepot in čudes, veličastno. Ne morete zanikati, da je 

tudi človek v njej opravil svoje delo, ki je prineslo napredek v vaš način življenja. Kljub temu je prišel čas, 

da obrnete svoje oči k meni in mi poveste, da sem Stvarnik in lastnik vsega, kar vas obdaja, in da sem Luč, 

ki ljudem razkriva znanost. Vsi še niste dosegli te stopnje razvoja, ker niste razumeli časa, v katerem 

živite, in ne poznate življenja, ki ste ga živeli prej. 

36 Kako bi lahko ugibali o milosti tega časa tisti, ki v verskem fanatizmu odvzamejo duši vso 

svobodo in jo oropajo vsega naravnega izraza?  

Vsaka duša ima velike sposobnosti, ker je obstajala pred svetom. Toda če je omejena in ji je 

onemogočeno, da bi izrazila, kar ima, bo morala živeti nerazumljena in motena. Živeti bo morala od 

slutenj duhovnega in spominov na lastno preteklost, zaradi strahu, ki ji ga vcepljajo fanatične dogme vere 

o duhovnem, pa bo vse skrivala in prikrivala. Tako ne bo mogla čutiti moje prisotnosti, saj se ji celo 

beseda "duhovna duša" zdi tuja. Kako bi lahko verjela v vstajenje duhovne duše, ki je reinkarnacija? Kako 

bi lahko verjela v manifestacije, ki ste jim priča danes? 

37 Bližajo se zadnji trenutki, ko vam bom spregovoril v tej obliki, vendar človeštvo še ni dokazalo, da 

čuti mojo prisotnost. 

38 Kako malo je tistih, ki so izvedeli za mojo manifestacijo v tem času! Kako malo je tistih, ki ne le 

verjamejo v mojo manifestacijo skozi človeški razum, ampak so tudi prepričani, da se Božanstvo lahko 

manifestira v neskončnem številu oblik. Če pa vi, ki jih pripravljam, da bi bili moje priče, v tem času ne bi 

pričevali o mojem razodetju, bi narava in njeni elementi "spregovorili" in nove generacije bi spoznale 

moje delo, čeprav ne bi slišale moje besede. 

39 Razmislite o svoji odgovornosti in se zavedajte, da je še vedno čas, da uporabite moje nauke, za 

katere veste, da imajo globok duhovni pomen in da razkrivajo pot razvoja za vaše izpopolnjevanje. 

Ohranite v svojem srcu vtis, ki ga v vas pušča bistvo moje besede, in pozabite, da je bila razodeta po 

človeku, katerega ustnice so edine izražale mojo priprošnjo. 

40 Ne daj navodil, če jih nisi prej izvajal, saj ti nihče ne bo verjel. Ljudje bodo od vas zahtevali 

dokaze, ki sem vas naučil, da jih morate dati. Vse, kar lahko in morate vedeti o duši do danes, sem vam 

povedal. K temu, kar sem razkril, ne smeš ničesar dodati. Še naprej si morate prizadevati za duševno in 

telesno odpornost. Če so med vami še danes bolezni, je to zato, ker se zaradi pomanjkanja duhovnosti in 

vere niste mogli dvigniti nad bedo in bolečino tega življenja. 

41 Moj nauk ne uči le, da morate verjeti v Božjo moč, ampak tudi, da morate verjeti vase. Kdor je 

resnični spiritualist, bo lahko vsako uro prejel čisto predstavo o svojem Gospodu v svoji umski 

sposobnosti. Ker bo tega vreden tako duhovno kot telesno. 

Na koncu vam danes pravim: "Pazite in molite, da bi se moč vaših misli, ki jih v molitvi pošiljate 

nebeškemu Očetu, spustila in razširila kot zdravilni balzam na trpljenje tega človeštva. 

42 Preljubi otroci, moja božanska prisotnost je tu z vami - ne utelešena kot v drugi dobi, ampak 

duhovno. 

43 Govorim vsem, ki me poslušajo. Če pa boste prodrli v mojo Besedo, boste začutili, da Učitelj 

govori vsakemu posameznemu srcu. 

44 Ne navadite se na mojo besedo, ampak upoštevajte, da trenutno oblikuje vašo dušo, da bodo njeni 

koraki na poti varni. 

45 Elija je nevidni pastir, ki vodi ovce do varne ovire, tako kot vas je Mojzes v prvi dobi vodil v 

obljubljeno deželo. 
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46 Kdaj bo to izgubljeno človeštvo sledilo sledi svojega pastirja? Razsvetlil jih bom, da bodo našli 

pravo pot. 

47 Pot, o kateri govorim, je pot prenove, duhovništva, uresničevanja usmiljenja. Kdor sliši tesnobni 

glas bolnika, prošnjo izčrpanega in brez tolažbe, naj odpre svoje srce in začuti, kako utripa od ljubezni in 

sočutja. 

48 Moja želja je, da dovolite svoji duši, da se razkrije v svojem resničnem bistvu, da boste prepoznani 

kot apostoli mojega dela. 

49 Trenutno pripravljam nove generacije, ki bodo naredile nov korak naprej. Ali jim pripravljate pot. 

50 Namenjeno vam je bilo, da v tem času slišite moja božanska navodila, saj je bilo tako zapisano. 

Ura je kazala uro, ko so morali vsi priti, da bi se okrepčali v senci mogočnega drevesa, kjer prebiva Oče in 

čaka na vrnitev "marljivega sina", za katerega ima vedno pogled odpuščanja, objem dobrodošlice in ljubeč 

nasmeh. 

51 Svetloba mojega božanskega Duha prehaja skozi vaše možgane do dna vašega srca. Na vaše 

ustnice vam polagam svojo besedo, da boste izpolnili poslanstvo, ki sem vam ga zaupal. 

52 Ta beseda ni plod človeške domišljije. Duša se mi je na ta način približala zaradi vzpona, ki ga je 

dosegla. Postopoma namreč razumete Moj zakon in v kolikor se v njem razvijate, dosegate večji razvoj. 

53 Če me kdo ne razume, čeprav me je slišal, je to zato, ker meša moje nauke s svojimi zemeljskimi 

teorijami in ideologijami - ker meša spiritualizem z dogmatičnimi verovanji in cerkvenimi običaji, ki so 

mu jih privzgojili njegovi predniki. 

54 Moj nauk vam ne vsiljuje nobene dogme. Vaša duhovna sposobnost je edina stvar, ki vam bo dala 

znanje o mojem nauku. Samo slediti morate temu razvoju brez postanka, dokler vaša duša ne doseže 

popolnosti. 

55 Moja želja, izražena v mojem zakonu in nauku, je, da bi ljudje postali bratje in sestre, da bi se 

ljubili med seboj, da bi na svetu vladal mir in da bi me vsak človek na zemlji predstavljal s svojo krepostjo 

in zgledom. 

56 Ugotovil sem, da je človeštvo v tej tretji dobi vznemirjeno, in mu poslal ta božanski navdih, da se 

reši. 

57 Vendar sem se moral boriti proti njihovim starim običajem in oblikam čaščenja, ker sem presodil, 

da niso več primerni za ta čas, in moj boj z varuhi te dediščine, ki ni moja, je bil velik. 

58 Doktrina, ki sem vam jo prinesel in sem jo imenoval spiritualistična, je večna doktrina, ki sem vas 

jo vedno učil. Resnično, povem vam: Kdor je ni nikoli občutil, ne bo mogel reči, da jo je razumel. 

59 Lahko se veselite, ker moj prihod za vas pomeni korak naprej na poti duhovnega napredka. 

60 Ker ste še nezreli in šibki, ne morete prepoznati vse veličine, ki jo vsebuje moje razodetje. Vendar 

se boš razvijal z mojimi nauki in sčasoma postal dober zgled za tiste, ki od tebe pričakujejo, da boš s 

svojim življenjem naredil prepoznavno duhovno pot, ki so jo ljudje izgubili. Ne pustite jih brez upanja in 

jih ne razočarajte, če pridete k njim samo z besedami in brez zgleda, saj vas potem ne bodo prepoznali kot 

moje učence. O mojem nauku morate pričevati s svojimi deli. 

61 Kako daleč so ljudje od razumevanja duhovnega miru, ki naj bi zavladal v svetu! V to želijo 

prisiliti z nasiljem in grožnjami ter s sadovi svoje znanosti, s katerimi se hvalijo. 

62 Nikakor ne zanikam napredka ljudi in mu ne nasprotujem, saj je tudi dokaz njihovega duhovnega 

razvoja. Vendar pa vam pravim, da njihov ponos nad uporabo sile in zemeljske moči ni prijeten pred 

menoj. Namesto da bi ljudem olajšali križe, oskrunijo najsvetejša načela, žalijo življenja, ki jim ne 

pripadajo, in namesto miru, zdravja in blaginje sejejo bolečino, solze, žalost in kri. Zakaj njihova dela 

kažejo ravno nasprotno, čeprav je studenec, iz katerega črpajo svoje znanje, moja lastna stvaritev, ki je 

neizčrpna v ljubezni, modrosti, zdravju in življenju? 

63 Želim enakost med svojimi otroki, kot sem pridigal že v "drugi dobi". Vendar ne le materialno, kot 

to razumejo ljudje. Iz ljubezni vas navdihujem z enakostjo, s katero vam dajem razumeti, da ste vsi bratje 

in sestre, Božji otroci. 

64 Ne bojte se, da bi ta razodetja prinesli človeštvu. Ne boste trpeli mučeništva, ker so ti časi minili, 

čeprav boste vzrok za poizvedovanje. 
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65 Tako vas pripravljam s pomočjo človeškega intelekta. Moja beseda ima enak pomen za vse nosilce 

glasu, in če mislite, da je za vsakogar drugačna, je to zato, ker se držite zunanje oblike in ne gledate na 

pomen. 

66 Želim sprejeti vaša dela za dobro vaših soljudi, želim videti, da izvajate moje nauke. Koliko 

čudežev, ki osupnejo ljudi, lahko storiš! 

67 Izpolnite svojo nalogo in si na podlagi svojih zaslug prisvojite "obljubljeno deželo" - obljubo, ki bo 

za vas večna resničnost. 

68 Otrok pride k očetu v želji po toplini, postane njegov zaupnik, da bi mu razkril svoje skrbi, 

trpljenje in strahove. In resnično sem zadovoljen, ko slišim celo najgloblje utripanje vašega srca. Zato se 

vam približujem, da bi vam dal luč svojih naukov, da bi se dvignili. 

Čeprav vam ne dajem v roke bogastva zemlje, ne želim, da bi živeli v bedi. Takrat boste lahko 

prihodnjim rodovom predstavljali brezmadežen zgled, ko bodo izvedeli, da ste mi sledili in se prenovili, ne 

da bi sledili sebičnim interesom ali se fanatično odvračali od svojih zemeljskih dolžnosti. 

69 Gradite na trdni zemlji, da ne bi neverniki uničili tega, kar sem v vas zgradil za duhovnost in 

obnovo. Vendar te resnice ne smete skrivati pred svetom zaradi strahu pred njo, temveč jo morate svetu 

pokazati v jasni luči dneva. V tem času ne hodite v katakombe, da bi molili in me ljubili. Ne bodite 

sramežljivi, ko govorite ali pričujete o meni, kajti potem ljudje ne bodo priznali, da sem se vam dal 

spoznati, dvomili bodo, da so bile množice bolnih in ubogih ozdravljene in da so našle olajšanje od 

trpljenja, zanikali bodo čudeže, ki sem jih storil, da bi zanetil vašo vero. 

70 Zapustil vam bom knjigo svojih naukov, da boste lahko svetu rekli: "Glejte, tukaj je to, kar vam je 

Mojster zapustil kot dediščino." In res, koliko jih bo ob branju moje besede verovalo in koliko grešnikov 

se bo prenovilo! Upoštevajte vse te nauke, da vas preizkušnje v življenju ne bodo ujele nepripravljene. 

71 V svojem zemeljskem življenju boš še naprej dajal zdravilni balzam, tvoja beseda bo ljubeč nasvet 

otrokom, mladim in odraslim, zato te bodo ljudje tako kot danes prosili za pomoč, še naprej te bodo prosili 

za pomoč. Klicali vas bodo umirajoči, ki bodo iskali vašo pomoč, in vaše besede bodo kot pot ali svetilnik 

v smrtni uri človeških duš. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 247 
1 Dobrodošli, ljudje, ki se mi vsak dan bolj približujete. Tu je Učitelj vseh časov, ki daje navodila 

ljubezni tistim, ki ga pričakujejo dobre volje. 

2 Sprejemam vas vse, kot sem jih sprejel v drugi dobi, in vam govorim v istem duhu, saj sem isti 

Mojster. Med vami je veliko tistih, ki so slišali mojo besedo, tistih, ki so bili priča mojim korakom na 

zemlji in so brezbrižno gledali na moja dela. Toda med njimi so me mnogi spoštljivo poslušali, navdušeno 

sprejemali moje besede in se navduševali nad svetlobo mojih naukov, ki so jim ponujali raj in neznani svet 

večne blaženosti za dušo. 

Tako so me sprejeli lačni in žejni ljubezni, bolni, trpeči in zatirani. Koliko ljudi me je iskalo in 

prihajalo k meni po dolgih potovanjih, vedoč, da bodo kmalu našli ozdravljenje, da jih lahko ozdravim, ker 

sem življenje in vstajenje za dušo. 

3 Tudi v tem času sem našel srca, polna vere, ki so takoj pohitela in razumela, da bi sprejela mojo 

božansko besedo v svojo dušo, in bila ozdravljena. 

4 Še vedno vas moram veliko naučiti, da boste postali moji učenci. Ko boš pripravljen, te bom poslal 

k ljudem. Odprl vam bom poti, da boste lahko sejali moje seme in bili v harmoniji z vsemi, ki me ljubijo in 

me duhovno iščejo. Vodite za roko tiste, ki še niso stopili na pot spiritualizacije, dokler ne boste vsi enotno 

hodili po isti poti. 

5 Otroci moji, vedno hodite naprej, stremite k modrosti, da boste našli bistvo življenja. Ljubi in 

lahko boš vstopil v mojo skrivno zakladnico, skrivnosti ne bo več, vse se ti bo razkrilo, ko se boš povzpel 

na vrh resnične ljubezni. 

6 Današnji otroci bodo jutrišnji apostoli, vi pa to lahko postanete že zdaj. Ne prizadevajte si iz 

nečimrnosti, da bi pustili spomin na svoje ime v bratstvu. Vzemite si za zgled dobre apostole, če želite, jih 

celo presegajte, vendar to počnite le iz ljubezni do ljudi. Prizadevajte si za dobro, delajte za mir, vedno 

usmerjajte pot k popolnosti. 

7 Navdihujem vas pri vaših meditacijah, da boste v mojem imenu tolažili bolne in učili svoje soljudi, 

naj se vrnejo k meni s prizadevanjem za harmonijo, zdravje in mir. Prinesite temu ljubljenemu človeštvu 

skrivnost zdravja, povejte mu, da se mora vrniti k preprostosti, iskrenosti, molitvi in usmiljenim delom. V 

njih bo našla vse, kar si lahko želi. 

V uri vaše izpolnitve vam bom stal ob strani. Spodbujam vas, da sledite tej poti, na kateri morate vsi 

priznati, sprejeti in ustvariti eno družino. Kadarkoli boste stegnili roko in naredili nekaj dobrega, se bo moj 

sijaj razlival navzdol in zaznali boste, da se bo okolica napolnila s slastnim vonjem, ki bo izhajal iz vaših 

dobrih del. 

8 Blagor vsem, ki utirajo pot človeštvu in za vas pripravljajo njegovo prihodnost. Ta čas milosti, v 

katerem živite, zaznamujte z deli, ki bodo ostala zapisana v zavesti vaših soljudi. Ta dela bodo vaši 

pionirski koraki, najučinkovitejši poziv, ki ga lahko posredujete, in zapuščina, ki bo zagotovo trajala. 

9 Prihranite jim bolečino, opozarjajte in jih poučujte z dobrim zgledom, da bo človeštvo kmalu 

stopilo na pravo pot. Nočem, da bi jokali ali se še naprej spotikali. Ona je moja ljubljena hči, ki jo želim 

rešiti. 

10 Zemeljski romarji: ste v senci mogočnega drevesa in uživate njegove sadove. Prav tu je izvir čiste 

in kristalno čiste vode, kjer si lahko potešite žejo. Tu boste našli vse, kar potrebujete. 

11 Za seboj ste pustili množico moških in žensk, ki še vedno iščejo drevo in izvir. 

12 Videl sem vas močne. Ko so vas lakota, utrujenost in žeja zapustili, sem vam rekel: Obrnite svoje 

oči k tistim, ki propadajo zaradi pomanjkanja. 

13 Zvezda, ki vas vodi in je vaš vodnik, je sijala nad vsemi. Toda vsi tega niso mogli videti in so zašli 

na kriva pota. 

14 Tako vidim duše ljudi v tem času: lačne, ker jim je bil kruh skrit, razbite, ker so postale šibke pred 

strastmi sveta in niso našle rešilne roke, ki bi jim segla v roke. 

15 Že vas pripravljam na to, da boste kot ribiči duš z ljubeznijo reševali svoje soljudi. 

16 Bodite v oporo bolnim in izčrpanim, saj ste zdaj močni. Ozdravite dušne in telesne rane, tako da 

jih prelijete z mojim zdravilnim balzamom. Ko žejni nima več moči, da bi prišel k meni, mu prinesi vodo 

k ustnicam. 
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17 To je moj večni zakon ljubezni, ki vam ga predpisujem. Tvoje srce bo nova skrinja zaveze, v kateri 

bo shranjena. Ta notranja luč bo vodila vaše korake in začrtala pot tistim, ki vam sledijo. 

18 Moja beseda v tem času je mana, ki hrani vašo dušo na poti skozi življenje, polno težav, trpljenja 

in bojev, tako kot takrat, ko ste prečkali puščavo. Toda ta mana je večno življenje - ne takšna, kot je bila 

tista, ki je Izraelce hranila le toliko časa, dokler je trajalo popotovanje po puščavi, in na katero so otroci 

tega ljudstva ohranjali spomin, tako da so si vzeli peščico za spomin. 

19 Moški in ženske, ostanite zvesti mojim naukom, da boste med soljudmi kot sonca, ki razblinjajo 

temo, otrokom bodite dober zgled, da bodo v krogu družine kot svečniki z neizprosno svetlobo. 

20 Blagoslovljena so moja ljubljena bitja, v katerih vidim goreče prizadevanje in hkrati bolečino, 

globoko bolečino, ker veste, da se bo ta čas kmalu končal in da ste zelo malo uporabili mojih navodil. 

Resnično, povem vam: čas milosti se ne izteka. Bom ob tebi in varoval tvoje korake. Oči prerokov me 

bodo videle hoditi pred izbranim ljudstvom. 

21 Jaz sem neskončna ljubezen, vzvišeno usmiljenje in svojih otrok nikoli ne pustim brez zaščite. Moj 

Duh je vedno z vami in čaka na klic, da vam podari svoj objem. Nikoli niste bili sirote, in če se za kratek 

čas počutite zapuščene, je to zato, ker ste me zapustili. Zdaj pa vidim, da želite občutiti učinek moje 

milosti. 

22 Blagor tistemu, ki me kliče, ker sestopim v njegovo srce in ostanem v njem. Kdor želi luč mojega 

Duha, bo razsvetljen. Kdor me kliče kot Očeta, me bo srečal kot Očeta. Ko me boste potrebovali kot 

zdravnika, bom z vami in občutili boste moj zdravilni balzam. Kdor me bo klical kot brata, mu bom 

iztegnil svojo usmiljeno roko, da bi ga vodil in tolažil, in kdor me bo prosil kot Učitelja, bo prejel pouk v 

svojem srcu. 

23 Zame ni nič nemogoče. Jaz sem Vsemogočni in zaradi neskončne ljubezni, ki jo čutim do svojih 

bitij, ljudem podeljujem svoje usmiljenje in odpuščanje. Ti se ne bodo ozirali na vaše slabosti, ampak 

bodo le dvignili svojo dušo, saj je del mojega duha in mi pripada. Nad njim je duh, ki je božanska iskra, ki 

sem jo položil v vsako človeško bitje. 

Naredil vas bom za steber, saj zdaj gradim nov svet, svet miru in svetlobe. 

24 In vi, ki kot učenci druge dobe poslušate mojo besedo, me prosite, da bi bili koristno orodje za 

moje delo, in jaz vam dam moč in svetlobo, da to storite. Na vseh svojih poteh me boste čutili. 

25 Hočem, da razumete mojo besedo tistega časa, ki se vam bo vtisnila v srce, in da razumete pomen 

mojega prihoda v drugi dobi. Kajti to, kar se je zgodilo v tistem času, je bilo delo odrešenja duše. 

26 Prišel sem kot Odrešenik iz popolnosti in postal človek na zemlji. Izpolnil sem poslanstvo, da 

rešim vsa bitja, ki so zaradi neposlušnosti od Adama naprej padla v greh. Zaradi njihove šibkosti so 

njihove duše padale še globlje. Toda ob pravem času, v skladu z napovedmi o prihodu Mesije, sem postal 

človek, da bi dal svoj nauk, odstranil okove duše in ji podaril vstajenje. 

27 Vsi veste, kaj se je zgodilo pri zadnji večerji. Kruh in vino, ki sem ju dal svojim učencem, sta bila 

hrana za vse vesolje. Simbolizirali so moje bistvo in mojo ljubezen, ki vlada vsem mojim otrokom, 

vernikom in nevernikom. Luč mojega Duha je bila dana vsem. 

28 Svojim apostolom sem umil noge, da bi pokazal svojo ponižnost in jih povabil, naj se podajo na 

zemeljske poti, da bi pripravili vsako srce z mojo ljubeznijo - z neizmerno ljubeznijo, ki jo čutim do vseh, 

da se nihče ne bi izgubil in da bi vsi prišli k meni. Toda to dejanje vas uči, da se morate očistiti vsakega 

greha, če želite izpolniti svoje poslanstvo. 

29 Ničesar nisem zadržal zase. Kaj bi lahko ljudje storili proti meni, česar ne bi vedel vnaprej? Vse je 

bilo pripravljeno po moji volji, in ko se je to zgodilo, je bil to potek, ki sem ga vnaprej določil, da bi 

prepričal srca. Vlekli so me na križ, razgalili moje telo ter mi roke in noge priklenili na les. - To je 

simbolika križa: 

30 Vodoravna črta je greh sveta, ki nasprotuje navpični črti. Ta se dvigne v višave in jih zaznamuje. 

Toda greh je vedno ovira za dvig k božanskemu. 

31 Pribili so me na tisti les, in ko je moj duh videl hladnost src, zlobo in nato veselje, ko so videli to 

mučeniško telo, se je obraz izkrivil od bolečine. Moje ustnice so takrat izrekle naslednje besede: "Odpusti 

jim, Gospod, saj ne vedo, kaj delajo." 

Zdaj, v tem času, vam ponovno odpuščam, ker me še vedno ne razumete. Koliko mojih bitij trdi, da me 

ljubijo, a me ne ljubijo, koliko tistih, ki mislijo, da mi služijo, služijo skušnjavi! 
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32 Moje oči se ponovno ustavijo na množicah in prepoznavajo enega in drugega od tistih, ki so me 

takrat obkrožali - od tistih, ki so malo pred tem prejeli čudeže in me kljub temu niso mogli prepoznati. 

33 Na teh obrazih nisem videl ne usmiljenja ne ljubezni. Zato sem ljudem rekel: "Žejen sem." Teh 

besed ni izrekel zaradi žeje telesa, temveč zaradi žeje duše. Žejen sem bil ljubezni ljudi. Toda daleč od 

ljubezni sem v njih videl zadovoljstvo, užitek, da sem zaradi njih trpel do smrti. Tedaj se je zatresla 

zemlja, sonce je potemnelo in moj duh se je ločil od Jezusovega telesa. 

34 Moji otroci so videli telo, na katerega je padla vsa teža greha in sramota sveta, in mučeniško telo je 

klicalo: "Moj Bog, moj Bog, zakaj si me zapustil?" 

35 Nato sem usmeril svoj pogled na žalostno Marijino obličje, na svojega apostola Janeza in na tiste 

ženske, ki so Marijo spremljale, in ker sem hotel pustiti še en dokaz svoje ljubezni, sem Mariji zaupal skrb 

in varstvo vseh svojih otrok ter ji rekel: "Žena, tu je tvoj otrok", Janezu pa: "Otrok, tu je tvoja mati". To je 

bila dediščina, ki sem jo v tistem trenutku zapustil človeštvu. Janez je utelešal otroka, človečnost. Mariji 

ste bili zaupani, da bi večno posredovala, tolažila in varovala vsa bitja. 

36 Nato sem se obrnil k tistemu, ki je kričal od strahu in je bil prav tako pribit na križ: Dimasu. 

Vstopil sem v njegovo srce in videl njegovo veliko kesanje. Rekel mi je: "Tebe, ki si popoln, križajo. 

Usmili se me, ubogega grešnika." Tolažil sem ga z besedami: "Resnično, resnično, čez nekaj trenutkov boš 

z mano v raju." 

37 Telesna smrt se je približala Jezusu in takrat sem izrekel te besede: "Oče, v tvoje roke izročam 

svojega duha." 

Učil sem vas, da se po izpolnitvi njegovih zapovedi vrnete k Očetu. Moj duh se je vrnil v Njegovo 

navzočnost, da bi se združil z Njegovim duhom. 

38 Moje zadnje besede so bile: "Vse je opravljeno." Blagor srcu, ki lahko doseže končni cilj svoje poti 

razvoja, saj ga bom sprejel in bo polno milosti in popolnosti. 

39 To je sedem besed, ki jih svet sliši leto za letom, ne da bi razumel njihov duhovni pomen. 

40 Učenci in prijatelji, po Jezusovi smrti so našli njegovo telo, ga po navadi balzamirali in položili v 

grobnico. V naslednjih treh dneh se je Moj Duh spustil v svetove, kjer so me duše pričakovale, da bi jim 

dal svobodo in jim pokazal pot. Odrešitev je dosegla tudi tista bitja, ki so v temnih sferah čakala na 

svojega Odrešenika. 

41 Nato sem se prikazal, se naredil vidnega in obiskal svojo Mater, Marijo Magdaleno, in tudi svoje 

učence. Pred svojim vnebohodom sem jim dal svoja zadnja navodila, da bi jim pokazal, kako se morajo 

obnašati med ljudmi, če naj prinesejo mojo neskončno modrost, popolno navodilo, da bi vse duše prebudili 

v novo življenje. 

42 In danes, ko se bliža čas, ko se bom od vas poslovil, vam pravim: Po tem omejenem času 

poučevanja se ne vznemirjajte. Duše so se razvile in ni vam več treba gledati na Mene z materialnimi 

očmi. Prav tako vam ni več treba poslušati moje besede iz materialnih ust. Duša se je razvila, se dvignila 

in bo prejela duhovno. Tudi v prihodnosti bom vsem svojim učencem pokazal pot. 

43 Svoja navodila dajem vsem svojim otrokom. Mojster vam pove: Ko boste duše, ki so vam 

zaupane, spremenili v rodovitna polja, kjer ljubezen rodi sadove, bosta med vami zavladala edinost in 

bratstvo. Potem se boste lahko imeli za moje učence. 

44 Včasih vam govorim v podobah, da bi lahko prodrli v globoke nauke tako, da bi si vtisnili mojo 

besedo v svojo domišljijo, včasih pa vam govorim na dolgo in široko, da vas nič ne bi užalilo ali zmotilo. 

Če ne bi bilo tako, bi že ustvarili oznake činov, stopenj in razvrstitev med učenci in učenci, med "prvimi" 

in "zadnjimi" v vaših zborih, in sredi praznovanj bi se okronali z namišljenimi lovorjevimi venci. Moški so 

namreč nagnjeni k nečimrnosti in razkazovanju. 

45 Posejte med seboj seme bratstva, ki so ga takrat gojili moji apostoli. To seme je bilo model, s 

katerim so zasadili cerkve, vasi in mesta. 

46 Kaj morate vedeti za poučevanje mojega nauka? Ljubezen. Nemogoče je, da bi bili Kristusovi 

misijonarji, če v srcu nimate ljubezni. Vsi boste prišli do mene in to z ljubeznijo. Nekateri bodo prišli prej, 

drugi pozneje. Tisti, ki so po lastni krivdi najbolj zamudili, bodo morali potočiti največ solz. 

Vsi ste kot rože, ki se ne odprejo istočasno, da bi sprejele svetlobo novega dne. Če je vaše srce ostalo 

zaprto za božansko ljubezen, vam zdaj pravim: vaša preteklost je minila, zdaj vas večnost ponovno 
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pridobiva. V rokah držim knjigo vašega preteklega življenja, v kateri je zagotovo veliko pomanjkljivosti. 

V njem pa so tudi prazne strani vašega prihodnjega življenja in vaše preobrazbe. Vidim in vem vse. 

47 Še enkrat vam povem, da se boste vsi združili z menoj. Toda vsak bo moral nebesa "osvojiti" sam. 

To "osvojitev" lahko naredite zlahka z ljubeznijo ali boleče z bolečino. Pomagam vam, vas tolažim in 

vodim, toda vse drugo morate storiti sami. Krepim vas in ta moč je moč ljubezni, resnične energije, ki 

poganja vesolje, vse ustvarjeno in brez katere ne bi obstajali. 

Skrivam pred vami knjigo vaše preteklosti, saj bi, če bi videli njene strani, jokali od žalosti in zboleli 

od žalosti. Za mnoge bi bila groza in žalost tako velika, da bi se imeli za nevredne odpuščanja in 

odrešenja. Tudi v teh temnih zadevah moja ljubezen sije, prihrani vam strašno in neskončno agonijo ter 

ustvarja nove načine, kako lahko s čistimi deli postopoma obnovite svojo dušo. Če pa bi poznali prihodnje 

strani svoje knjige življenja - kako bi se vam nasmehnila sreča! 

48 Ko se boste povzdignili, se boste z veseljem spominjali svojih preteklih trpljenj in se zahvaljevali 

Očetu. Kajti to trpljenje je bilo manj, kot ste si zaslužili. 

49 Tu je moja beseda, dana s pomočjo človeškega razuma. Da bi bila popolna, kot si želite, se morate 

poduhoviti in jo deliti s svojimi brati in sestrami, prek katerih vam govorim. Dajte jim idealizem, duševni 

mir in spodbudo zanj. Vaše delo je težko za dušo in zelo obremenjujoče za telo. Moje delo potrebuje 

močne nosilce glasu, saj bo le tako lahko delalo čudeže, ki jih zahteva nejeverni svet, to je tisti, ki so kot 

Tomaž v svojem dvomu - ki morajo videti in se dotakniti, da bi bili prepričani, ne vedo pa, da bi tudi oni 

lahko delali čudeže, če bi za zgled vzeli manj Tomaža in več Mojstra, ki vam govori. 

50 Glasniki moje besede: dokler vaše delo ni razumljeno in dokler vidite, da niste deležni pozornosti 

in spoštovanja, ki si ju zaradi svojega dela zaslužite, se s tem sprijaznite, odpustite, ne izgubite svoje 

dobrote. Ko pa začutite duhovni dotik Moje svetlobe, ki je usmerjen v vaš razum, da bi nato prišel iz vaših 

ustnic, pomislite name, se radostno prepustite Moji ljubezni, služite Mi z neskončnim veseljem, vedoč, da 

s tem služite svojim bratom in sestram. Vašo pripravo bom nagradil tako, da vas bom v teh trenutkih 

napolnil z milostjo. Da bi si vse to zaslužili, morate postati ljubeči in imeti v srcu občutek resnične 

dobrodelnosti. 

51 V trenutku priprav na mojo manifestacijo ne razmišljajte o zemeljskih "modrostih" ali filozofijah, 

kajti vse to bo spričo moje modrosti neuporabno. Jaz sem tisti, ki vas navdihujem v vašem navdušenju in 

vam dajem moč za izpolnitev vaše težke naloge. Če se mi predate, česa se morate bati? 

52 Molite, vendar naj vašo molitev določajo vaši vsakodnevni nameni in dela, to bo vaša najboljša 

molitev. Če pa hočeš na Mene nasloviti misel, da bi z njo izrazil svojo prošnjo, mi samo reci: "Oče, naj se 

mi zgodi Tvoja volja." S tem boste prosili še več, kot ste lahko razumeli in upali, in ta preprost stavek, ta 

misel, bo še bolj poenostavila "Oče naš", za katerega ste me prosili nekoč. 

53 Tako imate molitev, ki prosi za vse in ki bo najbolje govorila za vas. Vendar tega ne bodo izrekle 

tvoje ustnice, ampak bo to začutilo tvoje srce; kajti izreči to ne pomeni začutiti, in če to čutiš, ti tega ni 

treba povedati meni. Znam slišati glas duha in razumeti njegov jezik. 

54 Ali je za vas lahko večje veselje kot to, da to veste? Ali misliš, da sem odvisen od tebe, da mi 

poveš, kaj moram storiti? Ne utrjujte se v prepričanju, da so za moje manifestacije potrebni primerni kraji, 

posebna oblačila in celo določeno vedenje, da bi se lahko razkril. Prišli bodo dnevi, ko vas bo moj navdih 

spremljal na vsakem kraju in ob vsaki uri, pred različnimi množicami, kjer boste izražali moje misli z 

besedami in v jezikih, ki jih bodo vsi razumeli. 

55 Edina cerkev, v kateri bo ta beseda zazvenela, bo srce vašega brata. Ali se učite jezikov, da bi 

lahko prenašali mojo besedo v drugih jezikih, ki jih ne govorite? Povem vam, da boste izražali moje misli, 

ki so svetloba, in vsak jih bo sprejel v svojem jeziku, kakor se je zgodilo, ko so moji apostoli govorili o 

mojem kraljestvu ljudem različnih jezikov ali govoric. Tisti, ki verjamejo, da so ti presenetljivi dogodki 

resnični, jih imenujejo čudeži, drugi pa jih zanikajo, ker menijo, da so nemogoči. Toda povem vam, da so 

to majhne stvari, ki jih boste zmogli brez napora, če ste resnično učenci moje ljubezni. Sledite vzgibom 

svojega srca, o, nosilci mojega glasu, ne da bi koga posnemali. Ne pozabite, da ima vsakdo nalogo, ki jo 

mora opraviti. 

56 Ljudje, množite se, pomagajte s svojimi mislimi tistim, ki so moja orodja. V svojem navdušenju 

vam dajejo duhovno svetlobo, hrano, ki vas krepi in razveseljuje. Služijo vam, da bi se lahko učili. Jutri 

bodo drugi za vas naredili to, kar vi danes naredite za njih. Morda boste rekli, da se zunanja oblika jezika, 
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v katerem sem govoril v "drugi dobi", in tista, ki jo uporabljam zdaj, razlikujeta, in deloma bi imeli prav. 

Jezus vam je namreč takrat govoril z izrazi in idiomi narodov, v katerih je živel, tako kot jaz danes 

govorim o duhu tistih, ki poslušajo mojo besedo. Toda duhovna vsebina, ki jo posreduje ta beseda, dana 

takrat in zdaj, je enaka, enotna in nespremenljiva. Vendar so mnogi, katerih srca so otrdela in misli zaprte, 

tega ostali neopaženi. 

57 Vedno obstajajo tisti, ki se oddaljijo od korenine in se oklepajo zunanjega, kjer se motijo in 

zaidejo, ne da bi se tega zavedali. Jezik, ki se razodeva v vsakem od mojih otrok, prek katerih vam 

govorim, je zelo preprost in čist, razodeva ljubezen in ima duhovno vsebino. Toda ne pustite se zapeljati 

melodičnim izrazom, ki zvenijo zelo dobro za vaša ušesa, vašemu srcu pa ne povedo ničesar. 

58 Naj bo vaše srce bolj vznemirjeno kot vaši možgani, saj je gospodar vsega tega. Čim višji je 

človek, tem bolj ljubi, tem skromnejši je in tem bolj je zdrav. 

59 Iščite moje delo v najčistejši in najvišji meri svoje vere, svoje ljubezni in svojih idej. Ne zapletajte 

ga z odvečnim znanjem in ne zamegljujte sijaja tega nauka z zunanjimi oblikami čaščenja. Ne pozabite, da 

ste zaradi teh in drugih stvari, ki vam jih bom povedal pozneje, zašli s prave poti. 

60 Kaj vam je ljubše: Ali me iščete prek predmetov, ki jih ustvarjate, da bi me predstavljali, ali pa v 

svoje srce neposredno sprejemate dotik moje ljubezni ali klic mojega glasu? Oduhovite se. Resnično, 

povem vam: kdor to doseže, bo imel nekaj, kar je vredno več kot vsi zemeljski nazivi in imenovanja. 

61 Ko se bo to zgodilo, boste doživeli čudeže, še prej pa se bodo zgodili neverjetni dogodki. Naprej, 

učenci! Ne ustrašite se duš brez svetlobe, ne glede na to, ali so inkarnirane ali ne več. Toda ljubite jih in 

jim pomagajte, saj so tudi oni moji zelo ljubljeni otroci, ki me bodo še vedno iskali, kakor ste me iskali vi. 

Nato jih bom sprejel in objel kot "Marljivi sin". 

Moj mir z vami! 
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Navodila 248 
1 Moj mir naj bo v vsaki duši. Globoko začutite ta mir, da se bo razblinila svetloba, ki vam bo 

pokazala prave poti, in da se boste lahko obrnili s temnih poti, po katerih ste hodili stoletja, spotikajoč se 

med trnovim grmovjem. S koliko stiske ste prekrili čudoviti planet, ki sem vam ga zaupal, da bi na njem 

prebivali vsaj trenutek svojega večnega življenja. 

2 Le z mirom v duši mi boste lahko sledili in me razumeli. Učni nagovor, ki vam ga dajem, je 

namenjen močnim dušam, ljudem, ki so postali močni v bolečini in ljubezni, da bi lahko pozneje zasijali 

pred človeštvom kot vzorniki. 

3 Če boste razmišljali o Jezusovem zgledu, boste najbolje izkoristili moje nauke. Toda če boste 

vztrajali pri uživanju grenkih sadežev, ki jih goji človeštvo, ne boste razumeli skoraj ničesar ali ničesar od 

Mojstrovega nauka. Obstaja veliko nevarnih in strupenih sadežev, saj na zunaj obljubljajo sladkost, v 

notranjosti pa skrivajo strup. 

4 Ponovno vam govorim: Spočijte svoje duše in za trenutek pozabite na svoje težave z mislijo, da so 

to težave celotnega človeštva, saj svet doživlja čas pokore. 

5 Podobni ste grmom, ki imajo včasih tako izčrpane in bolne veje, da jih je treba boleče obrezati in 

odstraniti bolne dele, da si lahko opomorejo. Ko moja pravičnost ljubezni odstrani s človeškega drevesa 

bolne veje, ki poškodujejo njegovo srce, ga dvigne. Ko morajo človeku odrezati del telesa, vzdihuje, se 

trese in postane strahopeten, čeprav ve, da se s tem odstrani tisto, kar je bolno, kar je mrtvo in ogroža tisto, 

kar še lahko živi. Tudi vrtnice ob obrezovanju prelivajo svojo življenjsko moč kot solze bolečine, vendar 

se nato prekrijejo z najlepšimi cvetovi. Moja Ljubezen na neskončno višji način odstranjuje zlo v srcu 

mojih otrok in včasih žrtvuje tudi sebe. Ko so me ljudje križali, sem svoje katehete pokril s svojo dobroto 

in odpuščanjem ter jim podaril življenje. S svojimi besedami in v svoji tišini sem jih napolnil z lučjo, jih 

branil in reševal. Tako omejujem zlo, ga odvračam s svojo ljubeznijo ter branim in rešujem hudodelca. To 

odpuščanje je bilo, je in bo večni vir odrešenja. 

6 Danes, tako kot v preteklosti, vas dvignem, ko padete, in posredujem, ko zablodite. Zavedajte se, 

da se vam pred menoj ni treba ničesar bati. Bojte se sami sebe! 

7 Svojim otrokom vedno pokažem enostaven, lep in varen način. Prihranim vam dolga, težka in 

žalostna potovanja, ki si jih sami ustvarjate s svojimi deli. Če zablodite ali ste počasni in zavlačujete svoj 

prihod na pot svetlobe, je to samo zato, ker ste pri tem trmasti. 

8 Dajem vam nova razodetja, da boste tudi vi dosegli nove preobrazbe. Nič in nihče mi ne bo mogel 

preprečiti, da bi moje učne besede dosegle duše v obliki pisem. Moja beseda bo uničila vse lažno, kar se je 

nakopičilo v človeškem življenju. 

9 Ne začenjam majhnega spora, ampak veliko vojno svetovnih nazorov, v kateri bo zasijal navdih. 

Dal vam bom pravo besedo, da si boste pravilno razlagali moj nauk. 

10 Pridite k Učitelju in se od njega učite, da boste odstranili slabe razlage, ki so vas učili o svetih 

spisih iz prejšnjih časov. Te napačne razlage, ki so bile kot slepa ogledala, vam niso dopuščale videti 

resnice. 

11 Govorili so vam o antikristu, kar se nanaša na razodetje mojega učenca Janeza. To osebnost ste 

napačno uporabili za mnoge svoje sočloveka, tako v preteklosti kot v sedanjosti. Danes vam pravim, da 

antikrist, kot ga je dojelo človeštvo, ne obstaja in ne bo obstajal. Antikrist je vsakdo, ki ne ljubi, saj je 

Kristus Stvarnikova ljubezen. Zavedajte se, da je vaš svet poln antikristov, ki jih je zaslepil materializem. 

12 Pravim vam, da je bolje, da ste polni negotovosti in zanikanja, kot da ste polni lažnih prepričanj ali 

laži, za katere mislite, da so resnica. Iskreno zanikanje, ki izhaja iz dvoma ali nevednosti, vam naredi manj 

škode kot lažna gotovost o neresnici. Iskren dvom, ki si želi razumevanja, je boljši od trdnega prepričanja 

v nek mit. Obupana negotovost, ki glasno kliče po svetlobi, je boljša od fanatične ali malikovalske 

gotovosti. Danes povsod prevladujejo neverniki, razočarani in razžaljeni. To so uporniki, ki pogosto vidijo 

jasneje kot drugi, ki ne dojemajo obredne drže kot take in jih ne prepričajo zagotovila, ki so jih slišali od 

tistih, ki duhovno vodijo ljudi. Vse te zapletene teorije namreč ne potešijo njihovega srca, željnega čiste 

vode, ki pomiri njihov strah. Tisti, ki jih imaš za upornike, pogosto pokažejo več svetlobe v svojih 

vprašanjih kot tisti, ki nanje odgovarjajo, ker se imajo za učene ali pomembne. Čutijo, vidijo, čutijo, slišijo 

in dojemajo z večjo jasnostjo kot mnogi, ki se imenujejo mojstri božanskih naukov. 
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13 Govorite tudi o strašnem in grozljivem koncu sveta, za katerega menite, da je neizbežen vsakič, ko 

izbruhne vojna. Tudi zato vam danes pravim, da konec, ki ga pričakujete, ne bo prišel. Moje besede druge 

dobe se nanašajo na materializirani in znanstveni svet, ki me ne spoštuje, ne ljubi in ne priznava. 

14 Dobesedno ste verjeli v prihod ljudi, ki se bodo imenovali "Kristus", in končno ste verjeli in 

razumeli, da bodo to lažni Kristusi. 

15 Simbole želite napačno razumeti in se z njimi ukvarjati tako, da zapadete v zmoto in na koncu ne 

veste, kaj misliti. Ne razmišljajte toliko, očistite svojo dušo in svoje srce ter pridite k meni. Dala vam bom 

luč in vam razkrila, kar morate vedeti, tako za vaš materialni napredek kot za vaš duhovni vzpon. 

16 Kdo so lažni Kristusi? Vsi tisti, ki razglašajo svojo superiornost in krepost ter trdijo, da širijo 

dobro, čeprav delajo ravno nasprotno. 

17 Še vedno govorite o strašni Božji pravičnosti, o Jehovovi jezi, o "oko za oko in zob za zob" na 

sodni dan, ko bom jaz maščevalni sodnik. Koliko dni sodbe ste doživeli v svojem življenju? V teh 

žalostnih trenutkih za tvojo dušo nisem bil tvoj sodnik, ampak tvoj zagovornik. V mojem duhu ne more 

biti jeze. Kako bi ga torej lahko razkril? V meni je samo harmonija. Tisti, ki jemljejo oko za oko in zob za 

zob, ste vi. Moja pravičnost je ljubeča in vi sami prosite za priložnost, da se očistite. Saj vas ne kaznujem. 

18 Vi, ki hodite v zmoti, kmalu vas bom sprejel in vam dal svojo moč in svojo luč, ko me boste 

poklicali. Ni pomembno, da imate v telesu in duši znamenje velikih grešnikov. Povzročil bom, da boste 

blagoslovili tiste, ki so vas užalili, in da boste blagoslovili Boga, ker je mislil, da je ta čudež v vas mogoč. 

Potem boste v svojem srcu začutili Kristusovo ljubezen. 

Nekateri pomislijo, ko slišijo te besede: Kako je mogoče, da lahko veliki grešniki prejmejo to milost 

tako kot pravični, ki jo imajo po zaslugi? O ljudje, 

Ljudje, ne vidite dlje od svojih oči! Vedno sem vam dajal svoje koristi iz milosti, še preden ste si jih 

zaslužili! 

19 Odzovem se tako na čisto misel kot na žalostno stokanje tistega, ki se mi približuje obarvan, kadar 

mu zaradi pomanjkanja ljubezni do soljudi uide vsaj iskrica ponižnosti ali uvidevnosti. 

20 Sem zagovornik šibkih, ki ob svoji veliki nezmožnosti in nevednosti točijo solze. Jaz sem 

božansko upanje, ki kliče in tolaži jokajočega, jaz sem ljubeči Jezus, ki nežno božam tistega, ki stoji v 

svoji bolečini in kesanju. 

21 Jaz sem vaš Odrešenik, vaš Odrešenik. Jaz sem resnica, ki je dostopna človeku. 

22 Zdaj sledi še en moj nauk, učenci: Resnično, povem vam: ko se počutite močne, velike ali 

nadrejene, se oddaljujete od mene, ker vaš ponos duši občutek ponižnosti. Ko pa se počutite majhni, ko se 

zavedate, da ste kot atomi sredi mojega stvarstva, se mi približate, saj me zaradi svoje ponižnosti 

občudujete, ljubite in čutite, da sem vam blizu. Nato pomislite na vse, kar je velikega in nedoumljivega, 

kar Bog hrani v sebi in kar bi radi spoznali in izkusili. Zdi se vam, kot da v svoji duši slišite odmev 

božanskega šepeta. 

23 Jaz sem Gospodar vaše duše in njen Odrešenik. Vaše telo je eno od številnih orodij, ki ste jih 

dobili. Toda večina me po utelešenju pozabi in se pod vplivom življenja, ki jih obdaja na Zemlji, zmoti. To 

se zgodi, kadar duša še vedno nima prave veličine in vzvišenosti. 

Drugi, ki ne pozabljajo, da sem njihov Gospod in Oče, so nenasitni v prošnjah, a skopuški pri dajanju. 

Manjka jim velikodušnost duše, da bi lahko ljubili. Mislijo, da razumejo, kako prositi, vendar ne znajo 

dajati. Ne trudijo se, da bi se naučili prositi, še manj pa, da bi se naučili dajati. Edina stvar, ki bi jo morali 

zahtevati od mene, je, da nad njimi izvršim svojo voljo. Saj ste že spoznali, da je moja volja pravična, 

popolna in ljubeča. 

24 Pravim vam: "Prosite in dano vam bo." 

25 Ali menite, da je ta stavek ali zahteva nesmiselna? Resnično, povem vam: kdor se obrača name in 

to čuti, je našel vir čudežev. - Kar zadeva dajanje, dajte vse, kar vam svetuje ljubezen. 

26 Skušate utišati najčistejše občutke duše v svetu s primernimi užitki. Ker pa je Božji Duh skrit v 

vašem bitju, se mu boste morali vsi podrediti, nekateri prej, drugi pozneje. 

27 Ljudje se ne bodo mogli večno boriti proti Bogu, edinemu, ki vas lahko iz stanja nepopolnih bitij 

dvigne v višave popolnosti. 

28 S svojim naukom vam bom pokazal pravi smisel življenja in vas naučil pravilno razlagati ne le 

mojo besedo tega časa, ampak tudi preteklega časa. Kajti s svojimi napačnimi razlagami ste v zvezi z 
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mojimi besedami ustvarili fanatična kultna dejanja. Zato zaradi svojega materializma ne morete razumeti, 

ko vam rečem: "Nebo in zemlja bosta minila, moja beseda pa ne bo minila." 

Pomislili ste: Ali je mogoče, da bodo nebesa izginila kot zemlja? To kaže na vaše pomanjkanje 

globljega razumevanja. Hotel sem vam povedati, da bosta nebo, ki ga vidite, in zemlja, na kateri prebivate, 

izginila, kot mineva čas iz sekunde v sekundo. 

druga na njih pusti svoj pečat, ampak da bistvo in vsebina moje Besede ne mine, ker je božanska in večna, 

božansko pa je nespremenljivo. 

Tvoja zemlja in tvoje nebo se za ljudi spreminjata in neopazno minevata, medtem ko moja ljubezen 

ostaja nespremenljiva. Moja ljubezen ne mine, saj je z njo napolnjeno vse vesolje. 

29 Jezus je prišel, da bi vas naučil ljubiti, ne da bi zadovoljil vašo prazno radovednost. toda kako 

malo jih zna ljubiti v njegovem imenu. Vsakič, ko naredite nekaj dobrega, rečete: "Sem plemenit, 

radodaren, dobrodelen, zato to počnem." Povem vam: Če bi ta dela opravljal v imenu svojega Gospoda, bi 

bil ponižen, ker je dobrota od Boga in sem jo podaril tvoji duši. Če torej svoja dobra dela pripisujete 

človeškemu srcu, zanikate svojo dušo in Njega, ki jo je obdaril s temi vrlinami. Po drugi strani pa si, če 

storite nekaj slabega, umivate roke kot Pilat in za to dejanje krivite Očeta, rekoč: "To je bila Božja volja, 

to je bilo zapisano, Bog je to hotel, to je usoda." 

30 Pravite, da se nič ne zgodi brez Božje volje, da bi vas odrešil vaših napak. Resnično pa vam 

pravim, da se motite, kajti vaše napake, vaša beda se dogajajo brez Božje volje. Zavedajte se, da vas 

Vsemogočni nikoli ne prisili s silo, s svojo močjo. To počnete s svojimi šibkejšimi brati in sestrami. 

Resnično, povem vam: zloba, nepoštenost, pomanjkanje harmonije so vaši; ljubezen, potrpežljivost, 

duševni mir pa prihajajo od Boga. Kadarkoli ljubite, vas navdihuje Stvarnik vaše duše. Po drugi strani pa, 

ko sovražite, ste to vi, vaša šibkost, ki vas žene in uničuje.  

31 Kadar se v vašem življenju zgodi kaj slabega, ste lahko prepričani, da je to vaša krivda. Nato pa se 

vprašate: Zakaj Bog to dopušča? Ali ne trpi zaradi naših grehov? Ali ne joče, ko nas vidi jokati? Koliko bi 

ga stalo, če bi nam prihranil te padce? Povem vam: dokler ne boste ljubili, bo Bog za vas nekaj, česar ne 

boste mogli razumeti, saj je velikodušnost vašega Stvarnika zunaj vašega razumevanja. 

32 Postanite močni, veliki, modri, naučite se ljubiti. Če ljubiš, ne boš več imel otroške želje, da bi 

razumel Boga, saj ga boš videl in čutil, in to ti bo zadostovalo. 

33 Moja ljubezen odgovarja na tista vprašanja, ki si jih včasih zastavljate v svojem trpljenju. 

Dovoljujem vam le, da spoznate okus sadja, ki ste ga pridelali, da bi lahko občutili nekaj od tega, kar so 

občutili drugi. Toda prav tako vam povem, da ko se vaš kelih trpljenja preliva in bi vam lahko prihranil 

bolečine, še vedno dopuščam, da so te in celo smrt v vas. Duša je namreč nad vsemi temi nepomembnimi 

čutnimi zaznavami, ki jo preizkušajo s pomočjo telesa. 

34 Jezus je prišel med ljudi, da bi vas naučil, kako vzvišena duša prenaša bičanje, žalitve in trnje, da 

bi, ko boste "križani", imeli pogum postaviti se po robu usmiljencu ali obrekovalcu, ga ljubiti in 

blagoslavljati. 

35 Tako boste pustili svet in telo za seboj. 

36 Toda danes, v tem milostnem jutru, ko se moja beseda vrača k vam s pomočjo človeškega uma, 

vas pozdravljam. 

37 Človeštvo, pripravljate se na praznovanje Jezusovega rojstva. 

38 Praznik božiča, veselja in spomina. 

39 Za bogate in vplivne pomeni svetovno zadovoljstvo in užitke. Za tiste, ki sledijo Kristusu, ki v noči 

svojega rojstva ni imel ne postelje ne doma, je to praznik pomanjkanja, a duhovnega veselja. 

40 Krščansko človeštvo, vi, ki se pripravljate, da bi okrasili svoje oltarje in priredili svoje praznike, 

resnično vam povem, da je vaše srce prazno. Ali niste pomislili, da so ti oltarji, ki jih postavljate, in 

podobe, s katerimi me upodabljate, le užitek za vaše oči in replika božanskega, ki je zelo daleč od 

resničnosti? Vedno sem živel v templju resnične ponižnosti. Prav tako sem vas naučil, da svojo nalogo 

opravljate z vso ljubeznijo in samoodrekanjem. 

41 Danes vidim, da je ta nauk izgubil svojo moč, da je krščanstvo pozabilo na njegov pomen. Kajti 

tudi tisti, ki svojim družinam prinašajo stisko, se imenujejo kristjani. Tisti, ki razkazujejo sijaj in moč, in 

tisti, ki podžigajo vojne, se prav tako imenujejo kristjani. Toda vsi ne bodo sledili temu zgledu in tej poti, 
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saj se bodo mnogi prebudili in spoznali, da veličina duše temelji na naravi srca, ki je dom čistih čustev, ki 

jih Bog navdihuje v človeku. 

42 Od mojega prihoda na svet kot človeškega bitja je minilo približno 2000 let. Na to vas opozarjam 

le zato, da se boste zavedali, kako daleč ste od izpolnjevanja mojih navodil. Moj zgled popolnega človeka 

se je začel v trenutku mojega rojstva, se nadaljeval v otroštvu in mladostništvu ter se končal z zadnjim 

dihom na križu mučenja. Ta zgodba, napisana z mojo krvjo, je knjiga življenja in začetek odrešenja 

človeštva. 

43 Živel sem med ljudmi, da bi jim dal razumeti, da je Očetova ljubezen do njih tako velika, da sem 

se končno omejil in živel z njimi kot človek, daleč od vseh predstav o božanskosti, ki so jih imeli voditelji 

ljudstva, ki so sledili zakonu, ki jim ga je zapustil Mojzes. Kako so si lahko zamislili Božjega Sina v 

njegovi revščini, medtem ko so sami živeli v bogastvu? Kako so se lahko poklonili Jezusu, tesarjevemu 

sinu, čeprav so se počutili privilegirane? 

Mojega nauka o ljubezni in ponižnosti niso razumeli. Moja zibelka je bila tako revna, da se mi nihče od 

njih ni približal, niti da bi me pobožal ali me ljubeče pogledal. Narava pa je bila nad mojo prisotnostjo kot 

človeškega bitja zelo navdušena in mi je v svojih različnih kraljestvih iztegnila roke, da bi me pozdravila, 

medtem ko je luč Večnosti, ki jo simbolizira zvezda, svetu naznanila prihod Mesije. 

44 Zdaj, v tem času, ko se mi ni bilo treba roditi kot človeško bitje niti postati človek in biti 

preganjan, bo luč Mojega Duha, ki sije nad vami, videlo človeštvo, ki bo lahko prepoznalo, kje se trenutno 

pretaka Moja beseda. 

45 Danes prihajam kot svetloba, kot bistvo, da napolnim z mirom ljudi dobre volje, ki so znali ta dan 

obeležiti z duhovnostjo in veseljem ter so mi podarili svoja srca. 

46 Trpljenje in bedo ponujate svojemu Gospodu, pri čemer se zavedajte, da je tudi vaš Učitelj prišel 

na svet, da bi trpel. 

47 Sprejemam to daritev in v vaših srcih prižigam neusahljiv plamen. Ker sem se ponudil kot žrtev, 

da bi vam pokazal pot do vašega odrešenja, ne pozabite, da sem vedno pripravljen iztegniti svojo 

usmiljeno roko, da bi vas rešil. 

48 Vaše duhovno otroštvo se je končalo in zdaj morate razumeti svoj razvoj. 

49 Dal sem vam svoje nadomestilo, ker sem vam rekel: "Kdor izpolni svojo nalogo učenca, bo 

podoben svojemu Učitelju." Sejte ljubezen, vnašajte mir v srca, delajte čudeže. Oživite življenje milosti, 

obudite "mrtve" v resnico. 

50 Duhovniki, bodite razlagalci in glasniki moje besede. Na ta dan božam vse ljudi, ki se v skladu s 

prejetimi navodili spominjajo mojega prihoda. 

51 Ob navdušenju nosilca glasu se bo na vas spustil moj božanski žarek, moj navdih, da boste lahko 

razumeli mojo besedo. Želim si, da bi vas združila ena želja: mir med človeštvom. 

52 Blagor tistemu, ki prihaja v želji po meni, kajti imel bo luč mojega božanskega Duha. Tisti, ki me 

išče, to počne, ker je v sebi začutil, da je napočil čas njegovega razvoja navzgor. 

53 Človeški um si prizadeva pretrgati verige suženjstva, ki so ga držale. Povedal sem vam, da je zdaj 

čas, da um in duša poiščeta svobodo. Pred njimi se namreč razprostira neskončno široko polje, na katerem 

lahko spoznajo in dosežejo več od tistega, kar jim je pokazalo njihovo srce. Tako se bo človek izpopolnil 

in dosegel več modrosti. Potem bo resnica vsebovana v vsaki človeški misli. 

54 Danes vam govorim prek številnih glasov in prek njih zapuščam učbenik za vašo dušo, tako kot 

sem v drugi dobi človeštvu zapustil dediščino modrosti in ljubezni. Temelji mojega nauka so namreč 

ljubezen, tista univerzalna in najvišja moč, ki želi združiti vsa bitja v eno družino. 

55 Imeti morate to božansko lastnost, kajti kjer ni ljubezni, ne more biti usmiljenja. Vendar sem vas 

napolnil z ljubeznijo, tako da vsakič, ko se pojavi priložnost za izkazovanje usmiljenja, to storite, saj se 

dobro zavedate, da to ni podvrženo določeni obliki in da je ni mogoče določiti. 

Da bi lahko razvili za to potrebne sposobnosti, sem vam dal del Sebe, ki živi v vas. Vaša duša, ki jo 

razsvetljuje Duh, je tista, ki vam omogoča razumeti, da ste izšli iz mene. 

56 Zato lahko razumete, da se božanska moč lahko kaže v vsem, kar je življenje, saj je življenje vse, 

kar vas obdaja. Naročil sem vam, da svojega Boga ne smete omejiti na eno samo obliko. Lahko imam vse 

oblike ali pa nimam nobene, ker sem Stvarnik. 
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57 Ko vas vaša inteligenca pripelje do načela življenja in odkrijete, kako bitja nastajajo in se 

preoblikujejo, boste presenečeni, ko boste razumeli razlago mnogih mojih naukov. Tam boste odkrili, da 

se Bog razodeva v vsem, od bitij, ki so neopazna vašemu pogledu, do največjih svetov in zvezd. 

58 Tako boste razumeli, da človek ni ustvarjalec življenja in naravnih sil, da le uporablja in 

preoblikuje že ustvarjeno. V ta namen sem človeka postavil v stvarstvo, da bi lahko razvil vse darove in 

sposobnosti, s katerimi sem ga obdaril. 

59 Stvarstvo je Bog sam in prišel bo čas, ko bodo ljudje, ki se ne zavedajo odnosa med Stvarnikom in 

človekom, razumeli, da človek vse, kar počne, črpa iz božanske moči. 

60 Človek se razvija, kot se razvija vse, kar tvori stvarstvo. Na začetku je bil nezrel. Njegova 

inteligenca je ustrezala primitivnemu življenju, ki ga je živel. Toda Bog je poskrbel, da se je razvil iz sebe, 

da je spoznal, kaj je dobro in kaj zlo, da je v sebi odkril svojo duhovno in telesno plat, saj na začetku 

njegova duša tega ni zmogla. 

Tako se je človek postopoma razvijal, spoznaval, od kod prihaja in kam gre, spoznaval svoje 

sposobnosti, ki so ga morale voditi k popolnosti. Tako je prišel do trenutka, ko sem mu razkril, da eno 

zemeljsko življenje ni dovolj za popolnost duše. 

61 Jasen dokaz za to je, da so izkušnje današnjega človeka večje od izkušenj ljudi preteklih stoletij. 

Duša namreč s seboj prinese svetlobo, ki jo je pridobila na prejšnjih življenjskih poteh. 

Vendar ste ta čas zaradi napredka človeške znanosti poimenovali stoletje svetlobe, saj je božanska 

svetloba zasijala v vsakem umu. 

62 Jaz, Oče, sem tisti, ki vam govorim. Tistemu, ki dvomi, jasno in natančno povem svojo besedo. 

Razkriva se glede na sposobnost nosilca glasu. Njegovi možgani sprejemajo prenos moje modrosti in jo 

izražajo v skladu s svojimi sposobnostmi. Vendar je pomen enak za vse oddajnike. 

63 Vse vas sprejemam in blagoslavljam. 

64 Med vami je popoln Sodnik, ki trka na vrata vaše čutnosti, da bi vas prepričal, kako majhen pomen 

imajo vaše misli, besede in dela za njegovo vsemogočnost, pravičnost in resnico. Vaša duša se je lahko 

razvila tako, da vaš duh ne sodi le o prestopkih vašega sedanjega obstoja, temveč vam razkriva tudi 

starodavno dolžnost do moje božanske pravičnosti. 

65 Ko bodo vaša čustva dosegla večjo duhovnost, bosta spomin na preteklost in intuicija jasnejša. 

Zdaj imate o vsem tem le megleno predstavo. Kljub temu pa vam pomaga, da svoj križ nosite predano in z 

zaupanjem - v prepričanju, da bo tako vaša duša očiščena in rešena. 

66 Tisti, ki so se nekoč norčevali iz Jezusa, ko so ga videli dihati s križem na ramenih, so danes tisti, 

ki so prostovoljno vzeli svoj križ in se povzpeli na hrib. Tisti, ki so takrat vzklikali: "Križaj ga!", so se zdaj 

posvetili služenju meni in ljubezni do mene. 

67 Ti kriki so mi prebodli srce, ta sovraštva in obrekovanja so me prizadela. Vendar jim nisem dal 

smrti, ampak sem jim odpustil in jim dal novo življenje, ker niso vedeli, kaj delajo. 

68 Duhovno sem še vedno pribit na križ, čeprav ste moje telo ločili od lesa križa. Kri in voda še vedno 

tečeta z moje strani in vse rane so sveže, ker se še vedno ne ljubite med seboj, ker še vedno obstajajo 

sovraštva in vojne. 

69 Resnično, blagoslavljam vas: Pripravite se, da boste jasno slišali glas vesti in da bodo oči vašega 

duha prepoznale resnico vsega, kar sem vam povedal. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 249 
1 Preljubi ljudje, tu je "Beseda" med vami, ista, ki je govorila v drugi dobi in se danes duhovno 

razodeva v človeškem umu. 

2 Resnično, povem vam, da Jezusovo bivanje med ljudmi ni bilo lahko. Že od otroštva mi je na 

ustnice prihajal kelih grenkobe. Toda to sem prišel storiti: trpeti od začetka do konca, vam pokazati pot do 

odrešitve in vas naučiti, da če sem se jaz, Gospod življenja, miru in blaženosti, odrekel svoji slavi, da bi 

trpel po vas na zemlji, kaj vam preostane? Kaj lahko pričakujete od sreče, užitkov in uspehov na svojem 

zemeljskem svetu? 

3 Krščanski svet se še vedno spominja dneva, ko je Jezus prišel na svet. Toda tudi v dneh spomina se 

sliši rjovenje vojne in ljudje se pobijajo med seboj. Ženske ostanejo brez zaščite, otroci pa osiroteli. 

Medtem pa Marija, Mati, širi svoj plašč ljubezni po vsem svetu. Ona je toplina srca, večna maternica, 

dom. Jezusova najpopolnejša Mati je kot človeško bitje prav tako poučevala svojo božansko lekcijo, ki se 

je začela v jaslih v hlevu in končala na križu na Golgoti. 

4 Mir z ljudmi dobre volje, ki ljubijo, blagoslavljajo in molijo za človeštvo. 

5 Moja bitja, vi, ki me iščete, ne da bi od mene kar koli zahtevali, in pričakujete le tisto, kar vam 

moja volja podeli: ko čutite mojo ljubezen in moje koristi, jih sprejemate z globoko ljubeznijo, mi zaupate 

svoje misli in mi poveste, da se želite izpopolniti. 

6 Ste kot ptice, ki iščejo gnezdo, da bi našle zavetje. Približali ste se drug drugemu v želji po toplini 

in moja beseda vas je nahranila in zadovoljila vaše srce. 

7 Na ta dan mi predstavite svoja dela. Solze in trpljenje puščate za seboj in upate, da bo novo leto 

človeštvu prineslo tako želeni mir. 

8 Zahvaljujete se mi, da ste me našli, potem ko ste trpeli nerazumevanje in razočaranja, in ko se 

čutite ljubljeni od mene, pojete zahvalno pesem. 

9 Zdaj odkrivate zaklad, dediščino, ki ste jo iskali, in ko ste vstopili v svojo dušo, ste bili 

presenečeni, ko ste odkrili svoje darove, ko ste videli sposobnosti, ki so bile skrite in pozabljene. 

10 V meni si našel ljubezen, ki si jo iskal, pravega Učitelja, zvestega prijatelja. Vse plemenite strune 

vaše duše so se prebudile in čutite željo, da bi človeštvu povedali, da Moj Duh vibrira nad vsakim bitjem, 

da je Moja luč postala Beseda, ki jo morajo slišati vsi, in da je orodje, ki sem ga izbral, človek, ki je po 

Moji volji postal glasnik Mojega nauka. 

Če bo po vašem posredovanju dobra novica dosegla ljudi in boste slišani, se boste veselili. Če vas ne 

bodo poslušali, ne skrbite, saj se bom na različne načine razodel, da bi premagal človeško nepokorščino. 

11 V drugi dobi sem svojim učencem rekel: "Spet bom prišel in govoril človeški duši, ko bo spoznala 

višek greha." Toda nakazal sem jim način, kako se bom duhovno vrnil, in tu sem, da izpolnim svojo 

obljubo. 

Učenci so me vprašali: "Kako te bomo spoznali?" In dal sem jim znamenja svojega prihoda. Zdaj pa 

vidite, da čeprav teh apostolov ni na zemlji, ste prepoznali glas svojega Očeta v tistih, ki sem jih v tem 

času izbral, da vam posredujejo moj nauk. 

12 Ko sem prišel na Golgoto in izpraznil svoj kelih trpljenja, so bili navzoči mnogi od tistih, ki me 

danes poslušajo govoriti s posredovanjem človeškega bitja. Niso razumeli, kdo je On, ki jim je govoril, in 

to ste vi, ki niste upoštevali mojih navodil in mi danes pravite: "Učitelj, ljubimo te, hočemo ti slediti. Če te 

v nekem drugem času nismo prepoznali - zdaj vidimo svojo napako in te prosimo za odpuščanje. Naj 

neposredno sledimo Tvojim korakom." 

13 Jaz pa vam pravim: O učenci, ki ste odprli svoja srca in dopuščate, da moja beseda vzklije kot 

plodno seme, da raste in rodi sad - dovolite, da ta nauk v vas pusti vse svoje koristi, ki naj bodo v dobro 

vaših soljudi. 

14 Bliža se čas, ko bo človeški duh iskal resnico. Takrat bo moje seme posejano po vsej zemlji in 

povsod se bodo pojavili apostoli. 

15 Pripravite se danes, bodite potrpežljivi v boju. Vse vaše trpljenje bo poplačano. Začutite mojo 

milino in moje odpuščanje, ki bosta olajšala vaše trpljenje. Tako se očistite, da boste prišli k meni čisti. - 

Ko vam tako govorim, začutite mir in vaše srce se umiri. 

16 Pustite svoje stiske za seboj, ne iščite me v bolečini. Pridite k meni, ki sem Ljubezen. 
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17 Želim vas videti močne, želim vas videti, kako potrpežljivo nosite svoj križ in na svoji poti 

razdeljujete darove. Bodite pozorni na vsako svoje delo, da boste vedno vredni miru, ki vam ga ponujam. 

18 Množice ljudi, otroci moji, vi, ki prihajate sem v želji po svetlobi: Čakate moje besede, moje misli, 

da boste pozabili na svoje trpljenje. 

19 Tukaj ste se zbrali in našli mojo luč v pomenu mojega učenja. Ko ste govorili drug z drugim, ste 

razumeli, da vas je en in isti razlog vodil k temu, da ste me iskali v tej besedi, in da je bil ta razlog 

hrepenenje po resnici, hrepenenje po ljubezni. 

20 Zelo malo sem vam moral dati, ljudje, saj v svoji duši že nosite vse, za kar ste me prosili. Moral 

sem vam le naročiti, da se ozrete v večnost svojega bitja, da boste tam odkrili svojo dediščino in bogastvo. 

21 Samo moja luč odpira oči duše za resnico, samo ta osvetljuje neskončno pot do resnične modrosti, 

pot do vaše odrešitve. 

22 Bolj ko boste iskali po tej poti, več boste našli, bolj ko se boste poglabljali, večje zaklade boste 

odkrili - zaklade, ki so bili skriti, a so prisotni v vaši duši in življenju, ki ji pripada. 

23 Koliko bogastva ste pozabili in koliko čudes boste odkrili na poti! 

24 Še vedno se morate veliko naučiti, da bi bili dovzetni za moje navdihe in klice. Kako pogosto 

zaznavate vibracije duhovnega, ne da bi razumeli, kdo vas kliče! Ta "jezik" je za vas tako zmeden, da ga 

ne morete razumeti in na koncu duhovne manifestacije pripisujete halucinacijam ali materialnim vzrokom. 

25 Trda so vaša srca in neumni vaši možgani, ki ne dovolijo, da bi duša sprejela vpliv svojega pravega 

doma. Takšno ni bilo Božje ljudstvo v prejšnjih časih: duhovnost so gojili ljudje preprostega srca in 

vzvišene duše, ki so si prizadevali izpolnjevati Božji zakon in spoštovati zakone zemlje. 

26 Želim si, da bi me spet čutili in ljubili kot takrat, vendar na bolj duhoven način. 

27 To je bilo razglašeno po prerokih, po moji besedi in po enem od mojih apostolov. Če bi bila vsa ta 

razodetja zares sposobna združiti v eno, bi bili presenečeni nad jasnostjo, s katero govorijo o času, ki ga 

živite, in o manifestacijah, ki ste jim priča. 

28 Moje razglašanje s pomočjo človeškega razuma bo kratko. Kajti če bi se podaljšalo, bi se ustavili, 

prilagodili bi se le uživanju moje besede in sčasoma bi se navadili na mojo navzočnost. Zato se bo moja 

manifestacija v tej obliki kmalu končala in takrat boste prisiljeni preučevati, kar ste slišali, izpopolniti 

svojo molitev, da bi občutili mojo navzočnost, in se bolje pripraviti, da boste vredni mojih čudežev. 

29 Želim, da se izognete dvema napakama: da bi se ustavili pri svojih bogoslužnih dejanjih in da bi 

prehitro napredovali. Neomajno stopajte korak za korakom proti cilju, ki sem ga postavil pred vas. Tako se 

boste postopoma dvignili, očistili madeže svoje duše in odplačali dolgove. Vedno bližje boste večnemu 

življenju, ki je namenjeno vsem dušam, ko bodo dosegle popolnost. 

30 Ko me slišite, o moji otročiči, nekateri molijo in me prosijo za odpuščanje, drugi jokajo. Vidim 

solze ljubezni, kesanja, strahu - vse sprejmem. Zavedajte se, na koliko načinov vas sliši vaš Učitelj, ki zna 

razlagati vse "jezike". 

31 Ko me slišite, si ne želite, da bi ta ura minila. "Koliko miru, koliko spokojnosti, koliko neskončne 

blaženosti!" mi pravi tvoja duša. Vendar vam odgovarjam: Ta mir, ta blaženost, ta blaženost čutenja, 

ljubljenja, spoznavanja in zmožnosti v duhovnem življenju ne bo trajala eno uro, ampak vso večnost. 

32 Čakal vas bom v obljubljeni deželi in moja luč vas bo spremljala na vaši poti, dokler me ne 

dosežete. Kajti jaz sem luč, ki sije navzdol, da osvetljuje tvojo pot. 

33 V svoji Besedi sem vam izrekel prerokbe, ki ste jih videli uresničiti, da bi bili tisti, ki slišijo vaše 

pričevanje, deležni vaše vere. Koliko veselja bodo imeli tisti, ki so doslej živeli brez vere in so nenadoma 

odprli oči ter v sebi odkrili večno življenje in podobo same božanskosti! Takrat se bo obstoj teh bitij 

spremenil, saj ne bodo več pripadala tistim, ki prosijo, ampak tistim, ki se zahvaljujejo. Kajti tisti, ki 

prosijo, to počnejo, ker se ne zavedajo, da imajo dovolj, in tisti, ki se zahvaljujejo, to počnejo, ker so 

prepričani, da imajo več, kot si zaslužijo. 

34 Ali se vam ob pogledu na čudesa narave in ob spoznanju, da ste bili predmet Božje ljubezni in 

usmiljenja, v srcu ne pretaka hvaležnost? Kakšen večji dokaz hvaležnosti mi lahko v tistem trenutku daš 

kot svoje občudovanje, ponižnost in priznanje moje veličine? Takrat tvojega srca niso razvneli ne 

bolečina, ne stiska, ne sebičnost, da bi me vzljubili. 

35 Vsakič, ko zašepetate zahvalno molitev, jo pospremite z deli, ki potrjujejo ta občutek. 
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36 Odstraniti moram vse zmote, saj je čas, v katerem vam govorim v tej obliki, že zelo kratek, in ko 

se izteče leto 1950, boste bolje razumeli moje delo, ker boste s pomočjo modrih nasvetov mojega 

duhovnega sveta temeljiteje preučili moj nauk. Nosilci glasu, ki jim je bila zaupana naloga prenašanja 

božanskega sporočila, se bodo pripravili na to, da se bodo bolje zavedali svoje odgovornosti. 

37 Dokler ne umaknem svoje besede, je treba med vami očistiti bogoslužje in običaje. Kdor mi želi 

slediti prapor resnice, naj se odpravi in mi sledi, kdor pa zaradi sebičnosti in iskanja osebnih koristi vztraja 

pri ponarejanju čistega, bo moral trpeti posledice svoje neposlušnosti in pomanjkanja budnosti. 

38 Otroka ne bom kaznoval jaz: svojo kazen bo občutil sam. Vsak plevel bo izruvan za korenino. 

39 Osvobodil sem te duhovne ljudi, osvetlil sem njihova "polja" ter jim odstranil ovire in prepreke. 

Toda zaradi številnih prednosti nosi tudi veliko odgovornost. 

Pazite, da boste jasno slišali glas svoje vesti, ki vam bo pokazala, kaj morate storiti, in vas vedno 

spodbujala k budnosti. 

40 V tem letu, ki vam je služilo kot priprava, ker ste si prizadevali pretrgati verige, ki so vas vezale na 

fanatizem, ki je preprečeval vaš duhovni razvoj, ste imeli trdno voljo, da se znebite številnih predsodkov. 

Od takrat se počutite svobodnejši in bližje resnici. Zdaj se boste počutili močnejši za ta boj. 

41 Koliko dogodkov se bo zgodilo! Koliko malih svetov, ki jih je ustvaril človek, bo uničenih! 

Resnično, povem vam: vsaka lažna veličina in vsako sebično delo bosta propadla. 

42 Med vami je malo tistih, ki so razumeli moj nauk. Ko pa bo napočil trenutek mojega odhoda, bom 

svojim učencem zapustil znanje in potrebno moč za spopad z bitko. Mojster je do vas prizanesljiv, ker 

vidim vaš trud, ki je sicer majhen, vendar dragocen, in ga sprejemam. 

Prepričani ste, da delate za dušo in da bo to, kar danes sejete s solzami, jutri obrodilo sladke sadove. 

Kdo si bo ob tem upal zapravljati čas? 

43 Kmalu bo moje učenje objavljeno v različnih jezikih. Moja beseda, moje učenje vas bo pripeljalo v 

stik z ljudmi iz oddaljenih dežel, in čeprav se še nikoli niste videli, se boste prepoznali. Čeprav so med 

vami dežele in morja, se boste po mojem delu združili in postali eno. 

44 Ko se izteka leto 1950, se med vami pojavljajo negotovost in dvomi. Zakaj nekateri dvomijo o 

mojih razodetjih, ki imajo večjo inteligenco od tistih, ki verjamejo v mojo manifestacijo? Kajti ne 

človeško znanje ne razum ne moreta presoditi moje resnice, in ko človek to razume, ga prevzame strah 

pred vsem novim, pred vsem neznanim, da bi ga nezavedno zavrnil. Toda vi, šibki, neizobraženi, ki ne 

morete doseči višine tistih, ki jih odlikuje inteligenca, ste tisti, ki verjamete in se lahko poglobite v 

skrivnosti duhovnega. Zakaj? Ker je Duh tisti, ki razkriva večno življenje in njegove čudeže umu. 

45 Človeška inteligenca predstavlja silo, s katero se boste zdaj spopadli, saj si je človek z njo ustvaril 

ideje in predstave o duhovnem, ki mu jih Duh ni razkril. 

46 Za ta boj boste močni - z močjo, ki prav tako izvira iz duha. Vaša moč ne bo nikoli temeljila na 

vašem telesu, na moči denarja ali na zemeljskih sredstvih. Samo vera v resnico, ki živi v vas, vam bo 

omogočila zmago v boju.  

47 Svet bo vznemirjen, ko se bo moja beseda slišala med narodi, kajti duh ljudi, pripravljenih na to 

razodetje, bo vznemirjen od veselja in hkrati od strahu. Takrat se bo tisti, ki želi spoznati resnico, 

osvobodil ujetništva svojih materialističnih idej in se osvežil z obzorji, polnimi svetlobe, ki se mu bodo 

odprla pred očmi. Kdor pa vztraja pri zatemnitvi uma in se bori proti tej svetlobi, je še vedno svoboden, da 

to počne. 

48 Sprememba srca v smeri duhovnosti bo prinesla prijateljstvo in bratstvo med narodi. Vendar se 

morate pripraviti, saj bo spopad velik. Ko se ljudje med seboj spopadajo v vojnah, to ni zato, ker je to 

moja volja, ampak zato, ker ne razumejo Božjega zakona. 

49 Ker je razvoj duše podvržen pravičnemu zakonu, je človek na svoji poti očiščen. Tako postane 

pravičen pred Bogom po sebi. 

50 Današnji čas je človeštvo presenetil in ga oddaljil od prave poti. Vojna, lakota, epidemije, žalost in 

uničenje so glasovi, ki govorijo o pomanjkanju usmiljenja, duhovnosti in pravičnosti, ki prevladujejo v 

svetu. 

51 Razumite, da vas navdihujem k miru. Nikoli vas nisem spodbujal k vojni. 
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52 Sredi tega kaosa sem vas učil in vas potegnil iz vrtinca strasti, da bi vam razkril, kar sem vam 

obljubil v drugih časih - da vam povem, da čeprav ste majhni in ponižni, vas bosta vaša duhovna priprava 

in vera spremenili v pogumne vojake in nesebične apostole mojega dela. 

53 Svet bo v vas čutil mojo navzočnost, spominjal se bo mojega zakona, ki je danes pozabljen, in 

spoznal nova razodetja in nauke. Človeštvo me bo zagledalo v vsej moji slavi, ko bo prejelo pričevanje 

vaših del ljubezni. 

54 Če vaša vera ob velikih preizkušnjah oslabi, ne boste mogli vzbuditi vere v soljudeh, ne boste 

mogli ozdraviti bolnega, ne boste mogli pretresti srca grešnika in ne boste mogli potolažiti trpečega. 

Počutili se boste začasno prikrajšani za moč, da bi osvetlili poti in odprli vrata pomoči potrebnim. Počutili 

se boste nevredni, da bi slepega prijeli za roko in ga vodili, in takrat bo vaše srce grenko jokalo. Samo če 

boš molil z vsem svojim zaupanjem vame, te bom sprejel, uslišal, dal mir tvoji duši in prižgal svetilko 

tvoje vere z neusahljivo svetlobo svoje ljubezni. 

55 Iz vas sem želel ustvariti ljudstvo, družino, združeno v mojem zakonu, ki se ljubi med seboj in v 

kateri ni slabe volje, da bi bili zgled svojim soljudem in temelj mojega svetišča. 

56 Od vas ne zahtevam ničesar nemogočega, želim le, da so vaše besede in dela resnična. Če boš 

ponižno in razumevajoče sledil mojim navodilom - če boš v svojem življenju izražal krepost in preprostost 

-, ti ne bo treba govoriti niti se truditi, da bi prebudil dušo svojih soljudi. Pričevanje o vaši dejavni 

dobrodelnosti bo zadostovalo. 

57 Ne boste edini, na katerih leži ta odgovornost. Pojavile se bodo nove množice ljudi, novi "delavci" 

in novi "vojaki" z enako ali še večjo gorečnostjo in ljubeznijo, kot jo imate vi, ki jim bo uspelo narediti 

korak naprej na poti razvoja. 

58 Kakor sem dvanajst apostolov druge dobe učil, naj zdravijo bolne, ljubijo bližnjega, odpuščajo 

žalitve, osvobajajo obsedene in z besedami in dejanji ljubezni obujajo "mrtve" v novo življenje, tako sem 

učil tudi vas, da bi bili pravi apostoli mojega nauka. 

59 Umirite svoje misli, vzgojite svoj razum, kajti resnično vam pravim, da boste od mene prejeli po 

svoji pripravi, in lahko vam povem: Tukaj sem, da izpolnim svojo obljubo, da bom znova z vami. 

60 Govorite mi v najglobljem delu svojega bitja, saj slišim vaš duhovni jezik. Vi mi izpostavljate 

svoje nesreče, vendar tudi jaz vidim, da trpite, ko vidite trpljenje, ki ga človeštvo v tem času prazni kot 

čašo grenkobe, ker me je svet zavrnil, padel v kremplje skušnjave in se v svoji nevednosti in tesnobi 

izmuznil. Prihajam poln ponižnosti, da bi potrkal na vrata vsakega srca, da bi ljudem dal tolažbo, mir, kruh 

za njihove duše. Toda človek me je pozabil, me odrinil daleč od sebe, ker me ni spoznal. Človek joka nad 

svojo preteklostjo, ker verjame, da sem daleč, ker ni slišal te besede, ki vam jo zdaj dajem. Zato vas še 

enkrat opozarjam na vzvišeno poslanstvo, ki ga morate opraviti med človeštvom. 

61 Napolnil sem vas s svojo močjo, da bi prebudili duše, da bi posredovali moj mir, da bi molili za 

tiste, ki ne znajo moliti, da bi občutili bolečino svojih soljudi in molili zanje. 

Vi ste ljudje, ki sem jih prebudil in obdaril, da naredijo prve korake, polne ljubezni, bratstva in 

odpuščanja. Bodite resnični učenci, ki se učijo in sledijo navodilom, ki sem vam jih dal. Kajti zapustil vas 

bom na zemlji kot svoje učence. 

62 Ljudje: Med vami so neverniki, ki niso zadovoljni s pomenom Moje besede, ki ne čutijo prave vere 

v Mojo duhovno manifestacijo, ki Me iščejo v materializmu, v petju in besednih molitvah, v obredih in 

ceremonijah, ker se njihove duše še niso utrdile v resnici, in se zato oddaljujejo od Mene. 

63 Naučil sem vas veliko stvari. Obljubil sem ti, da bom prebival v svetišču, ki mi ga pripravljaš v 

svojem srcu. Tisti, ki prakticirajo materializirani kult, pa verjamejo, da so mi všeč in da bolje izpolnjujejo 

svoje poslanstvo. Jaz pa jim pravim: Jasno sem vam dal svoja navodila. Zakaj še naprej spite? 

Veliko sem vam govoril, a ste se naučili zelo malo. Ko sem vam dal velika razodetja, ste se jim uprli in 

rekli: "Ta način čaščenja Očeta nam ni všeč, zato bomo vztrajali pri svojih oblikah čaščenja. Oblike 

čaščenja Očeta iz duha v duh se namreč nismo naučili." 

Jaz pa vam pravim: Čas bo minil, vi pa boste še naprej spali in ne boste doživeli veličastnega 

prebujenja, ki bi dvignilo vašo dušo. Jutri se boste počutili kot sirote, in čeprav sem vam tako blizu, me ne 

boste čutili, ker se me niste naučili čutiti. 

64 Spomnite se, ljubljeno ljudstvo, da je vaš Oče vedno govoril z vami. V drugi dobi vam je Božanski 

Mojster pokazal pot vzpona in na njej pustil svoje sledi, da bi dosegli pravo domovino. V sedanjem času 
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sem razsvetlil vašo dušo, vas pripravil s svojo besedo in milostjo, da boste lahko delali kot Elija. Tako 

lahko postanete voditelji ljudi. 

65 To je čas, ko sem združil in zbral dvanajst plemen izbranega izraelskega ljudstva, da bi ponovno 

prejeli navodila božanske "Besede". Kot Učitelj sem med vami naredil slišno svoje učenje. Pripravil sem 

vas po svoji besedi, usmeril sem vas. Toda ta oblika komunikacije z vami bo kmalu minila. 

66 "Izrael, postani vodja človeštva, daj mu ta kruh večnega življenja, pokaži mu to duhovno delo, da 

se bodo različne religije poduhovile v mojih naukih, in na tem 

tako Božje kraljestvo prihaja k vsem ljudem." 

67 Dajem vam mleko in med, ker ste ljudje, ki morate izpolniti težko poslanstvo - poslanstvo, ki ne bo 

težak križ na vaših ramenih. Vi ste ljudje, ki ste me še enkrat prepoznali in se polni duhovnosti želite 

podati na pot, da bi pokazali svoj prapor pred človeštvom. 

68 Naučil sem vas živeti v harmoniji z mano ter biti ponižni in preprosti v vseh svojih dejanjih in 

mislih. Učil sem vas, da medtem ko človek podžiga svoje vojne, da bi se ubil, morate biti vi vojaki moje 

božanskosti in z orožjem svetlobe v rokah boriti proti sovraštvu in nevednosti sveta. 

69 Spoznajte, moje ljudstvo, kako se ljudje v vaši okolici borijo v strahu in bolečini, vi pa ste 

poklicani, da jim prinašate tolažbo, spodbudo in ljubezen mojega božanskega Duha. 

70 Ko boš tako izpolnil svoje poslanstvo, boš občutil moj mir in dovolil ljudem, da so deležni tega 

miru. Opustite vse zemeljske ambicije in se oblecite v mojo ljubezen, da se bo po vas po vsem svetu 

razodevalo moje usmiljenje. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 250 
1 Katera duša, ki me sliši govoriti o obljubljeni deželi, ne čuti hrepenenja, da bi živela v njej? Namen 

mojega oznanjevanja med vami je pomagati vaši duši, da doseže svet svetlobe in večnega miru, od koder 

je mogoče zaznati slavo vašega Stvarnika. V vsakem času je bila za vas začrtana pot, da bi dosegli vrata 

večnosti, življenja, ki čaka vašo dušo. 

2 Odpustil sem vam in olajšal vaše breme pokore, da boste lahko hitreje napredovali, se znebili 

krivde in se počutili okrepljeni za ponoven začetek poti. Veliko je vaše poslanstvo in boj na zemlji, a še 

večje v teh časih vojn in katastrof, ko se morate naučiti moliti s tako predanostjo, da bo vaša duša - za 

druge nevidna in nedotakljiva - lahko ustavila širjenje vojne in razširila plašč miru nad narodi. 

3 Narod, v katerem živite, ni novi Jeruzalem, saj vas to mesto čaka v duhovnem svetu. Vendar je bila 

izbrana za mojo manifestacijo v tem času in bo kot vrata, ki vas bodo vodila v belo sijoče mesto, ki ga je 

moj apostol Janez videl v svojem zveličanju. 

4 V vaše mesto bodo prišli tujci, ki jih morate imeti za duhovne brate, ne da bi jih slabo cenili, ker so 

druge rase. 

5 Za nekaj trenutkov dvignite svoje misli in povzročil bom, da bo hrup vojne dosegel vaše srce, 

žalovanje ljudi, bolečina mater, jok otrok, da boste razumeli svoje poslanstvo in ga začeli izpolnjevati. 

Zdaj je čas sodbe, v katerem boste videli, kako so bogati skopuhi in močni ter celo zasvojeni narodi 

oropani svoje moči, pa tudi tisti, ki si je brez dovoljenja lastnika prisvojil tuje stvari, da bi povečal svoje 

bogastvo. Tudi zanj je napočil dan, ko bo moral videti, kako druge roke jemljejo, kar je imel nezakonito v 

lasti. 

6 V svoji materialni revščini mislite, da ste izvzeti iz moje sodbe. Vendar vam pravim, da se motite, 

saj lahko tudi vi postanete bogati skopuhi z duhovnim bogastvom, ki vam ga izročam. 

7 Danes sem vas prosil, da dvignete svoje misli in poskušate začutiti bolečino, ki jo trpijo narodi. 

Toda videl sem, da še niste sposobni občutiti bolečine svojih soljudi, čeprav je zrak, ki ga dihate, prežet s 

to bolečino. Ali bo tudi za vas potrebno, da greste skozi to preizkušnjo in izpraznite čašo, da boste 

razumeli bolečino, ki bremeni človeštvo? Tvoje srce je še vedno otrdelo in iz njega ne pritekajo kristalne 

vode ljubezni. 

8 Blagor tistemu, ki se odloči služiti sočloveku, ker je videl, kakšne stiske ga mučijo. Ko bo končal 

svoje delo, ga bom pustila počivati na svojih prsih. Zapomnite si: ko se vam je življenje nasmehnilo, ste 

brezbrižno gledali na tiste, ki so trpeli. In drugi, ki so spoznali bedo in dosegli veličastno življenje, 

namesto da bi pomagali tistim, ki trkajo na njihova vrata, jih odženejo od sebe in jim rečejo: "Pojdite svojo 

pot, trpite in se borite, kot sem jaz trpel in se boril, potem boste tudi vi imeli to, kar sem jaz dosegel s 

tolikimi napori." 

9 Moj nauk te uči: Čeprav si mir, ki ga uživa tvoje srce v luči tvoje duhovne duše, pridobil z velikimi 

preizkušnjami in trpljenjem, boš te dragulje razdelil med svoje bližnje, ne da bi se trudil izvedeti, ali imajo 

zasluge, da bi jih posedovali. 

10 Moja beseda je imela na vas enak učinek, kot ko je oživila Lazarja. V vaša srca je vstopil dih smrti 

in uničil vsako upanje, da boste preživeli vojno, ki je nenehno ogrožala vaš mir. Toda hkrati z novico o 

vojni ste izvedeli, da se je v naročju zbranih preprostih in ponižnih src zaslišal glas Učitelja, in ne da bi se 

globlje vprašali, ali je to res, ali je tak čudež mogoč, ste prišli v želji po Meni, vedoč, da sem Mir. 

11 Ko si zaslišal ta glas, so se v tvoji duši razburile vse strune in vzkliknil si: "To si ti, moj Gospod, ki 

govoriš!" Vendar vaša vera še ni popolna, saj se, čeprav ste z menoj, še vedno bojite kot tisti učenci, ki so 

z menoj pluli v čolnu. Ko so videli, da se valovi morja dvigajo, so zavpili: "Gospod, Gospod, reši nas, 

pogubljeni smo." 

12 Zakaj se bojite, ljudstvo, čeprav ste pod zaščito mojega usmiljenja? Zakaj ne zaupate moji moči? 

Ne dovolite, da bi vaše prizadevanje, da bi me slišali, postalo nekoristno in brezplodno. Upoštevajte, da 

mnogi prihajajo iz oddaljenih krajev, da bi slišali mojo besedo. Drugi morajo premagati skepticizem svoje 

družine. Še drugi so prisiljeni opustiti svoja zemeljska dela in posvetne dolžnosti, a ta žrtev ne sme biti 

brezplodna. 
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13 Zapomnite si: Če boste namesto dvomov in nezaupanja zmogli vso svojo vero položiti v mojo 

Besedo, vas bo, ko bo z ognjem vaše ljubezni zapisana v vašo dušo, razsvetljevala v vsakem trenutku in 

vas spodbujala v vsaki vaši preizkušnji. 

14 Veliko je tega, da se tvoja duša boji verig suženjstva, ker že pozna okus čaše trpljenja. 

15 Predvsem ljubite mir in to hrepenenje vaše duše me je pritegnilo k vam, ljudstvo. Saj veste, da je 

mir v meni v celoti zbran. Zaman bi ga iskali v različnih človeških institucijah, med ljudmi moči ali v 

najnaprednejših teorijah sodobne znanosti, saj je človeštvo ta zaklad izgubilo. Če hoče človek dobiti nazaj 

ta dar, ki ga je zavrgel, ga mora nepreklicno iskati pri meni, kot se je to zgodilo tebi. 

16 Navodila, ki sem vam jih dal, so jasna in razumljiva vsem mojim otrokom. Kajti želim vas 

pripraviti, da boste glasniki te vesele novice, ki bodo človeštvu pokazali najboljšo pot, kako me iskati, da 

bi našli mir. 

17 Tu se izpolni beseda, ki sem vam jo dal, ko se je Jezus v drugem veku zahvalil Očetu, ker je svojo 

modrost skril pred učenci in izobraženci, dal in razodel pa jo je ponižnim. Da, moje ljudstvo, kajti tisti, ki 

jim pravite učenjaki, se napihujejo in hočejo držati pokonci preproste ljudi, tako da jih učijo le tisto, kar 

imajo za drobtinice kruha, ki so ga prejeli od mene. Po drugi strani pa revni, "mali ljudje", ki zagotovo 

poznajo težave, ki jih prinaša življenje, in tudi pomanjkanje, ki ga spremlja - ko lahko nekaj imenujejo za 

svoje, začutijo, da je vse preveč zanje, zato to delijo z drugimi. Zdaj dodajam: če pohlepnež postane 

radodaren in arogantnež ponižen, bosta takoj deležna vsega, kar sem pripravil za tistega, ki zna živeti 

krepostno. Kajti moja ljubezen ni delna, je vseobsegajoča, namenjena je vsem mojim otrokom. 

18 Vse to morate vedeti. Če namreč kdo želi postati moder v mojih naukih, naj ne pozabi, da mora biti 

za to najprej ponižen kot Salomon, ki sem ga naredil za kralja in tako modrega, da je bilo njegovo ime 

znano in zelo spoštovano v svetu tistega časa, ki ga je osupnil z modrostjo svojih nasvetov in sodb. Toda 

vsa njegova moč, znanje in slava so bili uničeni pod močjo moje pravice, ko je prekršil moje zapovedi. 

19 Ljudje, borite se in si prizadevajte za mir, tako kot je Izrael zasedel obljubljeno deželo po številnih 

težavah in konfliktih, ki jih je moral preživeti in premagati. Vem, da me tvoja duša dobro razume, ko ji 

govorim o Izraelu, saj nosiš to seme v sebi in ta zgodovina je zapisana v tvojem duhu. 

20 Tam so njegove izkušnje, razvoj in znanje, tam je knjiga, odprta v njegovi duši, ki mu kaže zakon 

in ga varuje pred padcem v zmoto. Povzročil sem, da se je vaša duša reinkarnirala v tem času, daleč od 

starih zemeljskih dobrin, ki bi vas naredile materialistične, kot se je to zgodilo drugim rasam in ljudstvom, 

tako da bi bila vaša edina strast narediti duhovni preboj za človeštvo, mu pokazati, kam naj usmeri svoje 

korake, in ga popeljati v mir mojega kraljestva pravičnosti in ljubezni. 

21 Danes prihajate z željo po milosti in kdo lahko reče, da je ni prejel? Bolniki so ozdraveli, utrujeni 

popotniki so našli mir, tisti, ki so lačni in žejni duhovnosti, so potešili svojo lakoto in žejo. Toda med 

tistimi, ki mi sledijo, so še vedno nekateri, ki se niso prebudili, ki dvomijo in zahtevajo dokaze, da bi 

verjeli. Po svoji volji jim dam, kar potrebujejo. Vendar jim ne dajem zemeljskih dobrin. Za svoje otroke 

imam dobrine duše in od njih bom brez zadržkov dal tistemu, ki me z deli usmiljenja in ljubezni do soljudi 

prosi zanje. 

22 Iščem duhovno dušo, ki je del mojega bitja, da bi jo poučil in vodil, želim jo povzdigniti in 

spodbuditi, da pride k meni, vendar me vsi ne prepoznajo in ne vedo, kako naj me sprejmejo. Svet in 

njegove neštete preizkušnje so razžalostili vaše srce in nimate več moči, da bi razmišljali o duhovnem 

življenju. Toda povem vam, da morate danes, ko se je svet obrnil proti vam, še bolj goreče iskati zatočišče 

v moji neskončni ljubezni. 

23 Moje učenje se počasi pretaka k vam kot neprestane kapljice kristalno čiste vode. Postopoma 

postavlja temelje vere, upanja in zaupanja v delo, ki sem ga priporočil vsaki duši. 

24 Naravne sile se sprožijo proti človeku. Ne bojte se, ker veste, da sem vam dal oblast, da premagate 

zlo in zaščitite sočloveka. Tem elementom uničenja lahko ukažete, naj se ustavijo, in bodo ubogali. Če 

boste še naprej molili in bedeli, boste lahko delali čudeže in osupnili svet. 

25 Iskreno molite, komunicirajte z mojim Duhom, ne iščite za to posebnega kraja. Molite pod 

drevesom, na cesti, na vrhu gore ali v kotu svojega spalnega prostora, pa se bom spustil, da vam 

spregovorim, vas razsvetlim in vam dam moč.  

26 Ko slišite to besedo, odprite svoja srca in pustite, da vas njena luč poživi, pozneje, ko boste čisti in 

pripravljeni, pa pojdite v svet in razširite pričevanje o tem, kar ste prejeli. 
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Mnogi mi z veseljem ponujajo svoje prve sadove, drugi pa s strahom skrivajo svoje seme. Ti so 

uporabili vso svojo moč, a kljub temu niso prejeli tako želenega sadu. Vidim njihovo gorečnost, njihovo 

ljubezen in jim rečem: Upajte, vztrajajte in imeli boste priložnost žetev. 

27 Pazite, da se slabo seme ne razcveti, da ne vzklije na zemlji. Delajte danes, saj je čas ugoden za 

setev, jaz pa vam bom pomagal pri obdelovanju. 

28 Vaš narod sem določil za podobo drugega Jeruzalema. Kmalu bodo k njej prišli vaši bratje in 

sestre iz različnih ras, in ko bodo videli, da cveti, se bo v njih prebudila želja po moči in vas bodo želeli 

oropati. Opozarjam vas in vam pravim: Pripravil sem vaš narod, da bo nudil mir utrujenim popotnikom, 

kruh lačnim in luč dušam. Ne želim, da bi tujci postali gospodarji, vi pa sužnji. Navdihujem vas z 

ljubeznijo, pravičnostjo, pravičnostjo, da boste živeli v miru. 

29 Izkoristite ta čas in preučujte moj nauk, saj se že bliža leto 1950, ko bom prenehal govoriti na ta 

način. Dovolite mi, da vas popravim in vas korak za korakom pripeljem do popolnosti. 

30 Marija moli zate, in čeprav je ne vidiš, čutiš, da se njena ljubezen in tolažba kot rosa milosti 

spuščata v tvoje bitje. Trpeči so nato polni upanja, grešniki so očiščeni, vse vas je blagoslovila in 

"maziljenje". Pri Božji Materi poiščite tolažbo za svoje trpljenje. Ali mislite, da lahko svojim otrokom 

odreče svojo pomoč in zaščito, ko se k njej obračajo z ljubeznijo? Ne, ljudje, v njenem božanskem duhu 

boste našli samo ljubezen, srčnost in usmiljenje. 

31 Ženske sveta, vzemite si Marijo za zgled, spomnite se časa, ko je živela z vami kot krepostna 

ženska in požrtvovalna mati, in začutile boste, kako je vaša duša polna novega poguma. 

32 Vi, ki ste bili ustvarjeni po moji podobi in greste po poti preizkušenj ter čutite božansko 

pravičnost, bodite pogumni, uporabljajte svoje darove in vodite svoje življenje z ljubeznijo in modrostjo. 

33 Da bi vas spodbudil, vam pravim: "Jejte ta kruh in nikoli ne boste 'umrli'. Pijte to kristalno čisto 

vodo in nikoli več ne boste žejni." 

34 V tej dobi sem se vam razkril v tej obliki, da bi vašo dušo pripravil na dialog med duhom in 

duhom. Z vami govorim na dolgo in široko, da bi prepoznali božanski pomen moje besede in da vas ne bi 

zmedli drugi nauki. 

35 Naredil sem vas na poti prenove, da se ne bi sramovali, ko ste v moji navzočnosti, in da bi se 

počutili vredne, da me slišite. 

36 Vidim v najgloblji del tvojega srca. Ugotovil sem tudi, kaj morate še storiti. Zato ne bodite 

presenečeni, če vas včasih popravim, še preden naredite napako. 

37 Ko je Oče ustvaril svet in mu namenil, da postane kraj sprave, je že vedel, da bodo njegovi otroci 

na tej poti postali žrtve slabosti in prestopkov ter da bodo potrebovali dom, da bi naredili prvi korak k 

prenovi in popolnosti. 

38 Ko so se prvi ljudje naselili na zemlji, je Stvarnik vanje položil svojo ljubezen in jim dal dušo, v 

njihovem duhu prižgal svojo luč in jim hkrati dal svobodno voljo. 

39 Medtem ko so se nekateri trudili ostati trdni v dobroti in se borili proti vsem skušnjavam, da bi 

ostali čisti, vredni Gospoda in v skladu s svojo vestjo, so drugi iz greha v greh in iz prestopka v prestopek 

kovali člen za členom verigo grehov, se ravnali po glasu čutov, jih obvladovale strasti ter sejali zmoto in 

skušnjavo med svoje bližnje. Toda poleg teh zmedenih duš so prišli tudi moji preroki kot angelski glasniki 

moje božanskosti, da bi prebudili človeštvo, ga opozorili na nevarnosti in mu napovedali moj prihod.  

40 Duše teme, ki prečkajo pot človeštvu, ga zmedejo in zapeljejo v malikovanje, poganstvo in 

fanatizem. 

41 Moji preroki, moji glasniki, moji služabniki so se borili proti korupciji in laži, trpeli in umirali za 

sočloveka ter s kazalcem pokazali na pot resnice, pravičnosti in ljubezni. 

42 Poiščite besedo prerokov in v njej boste našli, da so vas že takrat pripravljali in govorili o 

dogodkih, ki se bodo uresničili. Poglejte, kako vam je Joel govoril o teh časih duhovnih razodetij. 

Zavedajte se, da so se vsi preroki borili proti malikovanju, da bi učili o dialogu med duhom in duhom. 

43 Ko je Kristus prišel na svet, je človeštvo že veliko grešilo in potop je že očistil površje zemlje. 

Sodoma in Gomora sta bili požgani, Babilon je bil uničen. Zahteval je obračun za neposlušnost svojemu 

zakonu in krvi svojih prerokov, zato je moral biti tudi on obsojen in ubit - s strani lastnih otrok! 
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44 "Beseda" je postala človek in se utelesila iz deviškega materinega telesa. Govoril je o ponižnosti, 

odpuščanju, ljubezni in duhovni rasti, a so ga preganjali in obsojali. Čeprav je bil Bog, je trpel in umrl, bil 

je zasmehovan in bičan kot človek. 

45 Ljudje, ki jim je uspelo prodreti v skrivnosti teh razodetij, so odkrili resnico in se ji danes klanjajo. 

46 Toda v tem času se spet pokaže zmeda in ljudje, polni ponosa na svojo lažno veličino, skušajo 

izriniti Jezusovo ime in njegov nauk iz človeškega srca - od tod tema -, medtem ko Oče v izpolnitvi 

Joelove prerokbe odpre novo dobo in izlije svojega Duha na vse meso in vsako dušo. Pusti se slišati, 

postane otipljiv in viden, tako da se razodeva na različne načine. 

47 Narava odpre svoje maternico in preseneti svet in znanost, ko razkrije skrivnosti, ki so osupnile 

človeka in so glasovi, ki govorijo o modrosti in moči, ki sta nad vsem človeškim znanjem. V grobovih so 

shranjena trupla, duše pa pobegnejo in se oglasijo, da bi pričale o preživetju duše. 

48 Človeške oči - tako pri otroku kot pri mladostniku ali odraslemu - prodirajo v materialno, da bi se 

poglobile v onstranstvo in ugledale duhovno življenje. 

49 Poslušajte te nerodne in neambiciozne govorce, ki izgovarjajo božanske nauke, in ugotovili boste, 

da je ta manifestacija ena največjih v tej dobi, ki je bila napovedana že pred mnogimi stoletji. 

50 Kdo ni imel sanj, ki so bile resnične prerokbe in so se nato uresničile? Zdaj je čas svetlobe, čas 

prebujanja duše, ki je zaspala zaradi znanosti, očarana nad materialnimi odkritji. 

51 Ljudje so ta čas zaradi svoje znanosti poimenovali tudi čas svetlobe. Poglejte, kako kot ptice 

preletavajo nebesne višave. Oglejte si, kako vladajo morjem in zemlji ter kako so odkrili svetlobo, ki 

osvetljuje noč. Vsak dan odkrivajo moči in elemente, ki jih združujejo in ustvarjajo nova presenečenja za 

človeštvo, vendar jih ta svetloba zaslepi. Zaradi materializma in nečimrnosti so gluhi za glas srca in vesti. 

52 Danes na svet prihaja luč Svetega Duha, da bi ljudje dvignili svoje obraze in spoznali, da obstaja 

samo en Bog in da je njegov zakon tisti, v katerem se morajo vsi združiti, da bi bila človeška dela velika in 

vredna Stvarnika. 

53 Ne bodite v zmoti, saj se bodo pred koncem "šestega pečata" zgodili veliki dogodki: Zvezde bodo 

dajale pomenljiva znamenja, narodi na zemlji bodo stokali in s tega planeta bodo izginili trije deli in ostal 

bo le eden, na katerem bo vzklilo seme Svetega Duha kot novo življenje. Človeštvo bo takrat začelo nov 

obstoj, združeno v enotni doktrini, enotnem jeziku ter enotnih vezeh miru in bratstva. 

54 Kako daleč ste od časov, ko ste živeli po zakonu narave in v duhu slišali Gospodov glas, ki je 

prvim rekel: "Rastite in se množite, napolnite zemljo." 

55 Z duhovnostjo se boste vrnili k preprostosti in naravnosti. V svoji duši pa imate svetlobo, ki ste jo 

zbrali na dolgi poti razvoja. 

56 Luč Duha, ki je osvetljevala človekove prve korake in ga spremljala na poteh in stezah, na vrhovih 

in v breznih, ga bo vrnila na začetek poti. Duh se nikoli ne zmoti, ker je moja lastna luč. Ste ga kdaj slišali, 

da bi vam rekel, naj ubijete sočloveka, da bi vam rekel, naj zavržete očeta, ki vas je spočel, ali mater, ki 

vas je spočela? Ste ga že kdaj slišali, da bi vam rekel, naj naredite, kar je prepovedano? Ne, otroci moji, 

Duh je bil dober vodnik, svetovalec in sodnik, kajti v Duhu sem. 

57 Zato sem vam vedno govoril, da sem z vami, kjer koli ste. Zakaj me, čeprav sem vsemogočen, 

iščete v predmetih, ki so jih ustvarile vaše roke? Zakaj bi hodili na določena zbirališča in potem rekli: 

"Tukaj je Gospod, ker je to njegova hiša," ko pa veste, da sem jaz univerzalen? Zakaj se puščate zaslepiti s 

prazniki in okraski, ko pa veste, da prebivam in se razodevam v slavi narave in v notranjem svetišču vaše 

duše? 

58 Kot dobri učenci se učite mojega nauka in v vaši duši bo več luči. 

59 Ko se moja beseda dan za dnem spušča k vam, se v nekaterih vname vera, v drugih pa se pojavi 

dvom. Nekateri se odločijo, da se bodo spremenili, drugi pa dvomijo, ali sem res Jaz tisti, ki se omejujem 

v tej Besedi, da bi verjeli in obnovili. Ti čutijo željo, da bi me videli, da bi verjeli vame in se ne bi več 

mučili. Ker pa me ne vidijo s fizičnimi očmi, iščejo duhovne in nadnaravne pojave, ki bi v njih zanetili 

vero. 

60 Drugi zapirajo oči in skušajo prodreti v nevidno, da bi zagledali moje obličje, in v svojih 

prizadevanjih so postali utrujeni. Toda potem, ko njihovi utrujeni možgani zaspijo, medtem ko dvignjena 

duša prebiva v duhovnih prostorih, sem se spustil, da bi se pogovarjal z njo, ji dal svoja navodila in prižgal 

njeno vero. 
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Po prebujenju iz globokega spanca sta se duša in telo počutila prenovljena in videla življenje 

razsvetljeno z novo svetlobo. Nato se nejasno spomnite svojih sanj in mu rečete: "Sanjal sem o Jezusu. Ali 

je bil Mojster res z mano?" 

61 Resnično, povem vam: duša ima veliko oči, da me vidi. Spoznajte ta dar in ga razvijajte. Z njim se 

bo namreč izpolnila beseda preroka, ki je rekel, da bo prišel čas, ko bodo ljudje imeli preroška videnja in 

sanje. 

62 Prav tako vam pravim: dobro preučujte te nauke, da ne boste iskali in verjeli lažnim prerokom in 

vidcem tega sveta. 

63 Ves čas sem pripravljal vašo dušo, da se neposredno poveže z menoj, v tem tretjem času pa naj bi 

že dosegla velik vzpon. Če bi bilo tako, ko sem prišel v duhu, ne bi dvomili in se me ne bi hoteli dotakniti 

z rokami. 

64 Ko vam govorim o prejšnjih časih, ne razumete ničesar, ker niste prebrali niti Svetega pisma. 

65 Od leta 1866 razglašam svoj tretji nauk, in čeprav je bilo vse napovedano, ste mnogi dvomili - 

nekateri zaradi nevednosti, drugi zaradi zmede, ki je bila posledica slabih razlag Svetega pisma. Zato sem 

vas danes, ko sem vam pripravil jedilnico in mizo, da bi jedli hrano večnega življenja, našel brez priprave 

in sem se vam moral z neskončno potrpežljivostjo predstaviti v pričakovanju vašega povzdignjenja in 

prebujenja. 

66 Prenovite se, opustite svoj verski fanatizem, prenehajte biti hinavci in egoisti in počutili se boste 

kot novi ljudje. Potem se vam ne bo treba več spraševati, ali sem jaz tisti, ki se spušča k vam. Zaradi 

čistosti tvojega srca bo tvoja duša čutila mojo navzočnost. Vera je ena največjih vrlin - pridobite jo. 

67 Vedno znova srečujete slepe, hrome, brezupno bolne. Zdraviti jih morate s svojo vero in prižgati 

luč v srcih svojih soljudi. 

68 Med vami so že primeri, kaj lahko dosežete z vero vame. Obstaja veliko pričevanj o čudežih, ki jih 

lahko dosežete z vero. 

69 Ne dovolite, da bi vas leto 1950 presenetilo s šibkostjo v veri. Takrat bi bila namreč vaša stiska 

velika, ker bi se počutili kot sirote. 

70 Danes se predstavljam "popotnikom", da bi jim pokazal pravo pot. Ne ustavljam se, da bi presojal, 

ali so njihova oblačila kraljevska ali bedna, ampak iščem zatočišče v njihovem srcu. 

71 Tistemu, ki pade na tla in ga premaga utrujenost, pomagam, da spet vstane, in mu dam razumeti, 

da je, če je preklinjal Boga, zavrnil mojo moč in mojo luč. 

72 Molite, da vaš um med preizkušnjami ne bo izgubil nadzora. Kajti v trenutku nasilja lahko 

postanete "slepi" in izgubite vse, kar imate v svoji duši. 

73 Zdaj si lahko predstavljate, zakaj človeštvo vse bolj izgublja vse, kar ga je delalo duhovno velikega 

in plemenitega. 

74 Šel sem na srečanje z vami, ker sem videl, kako ste bili tik pred tem, da padete v brezno, in ste bili 

pripravljeni prositi, da se vaši dnevi skrajšajo. Ko pa ste slišali mojo besedo, ste spet vstali, ker ste 

razumeli, da morate živeti na zemlji do trenutka, ki ga je določila moja božanskost. 

75 Da bi vam dokazal, da so vam vaši duhovni darovi spet na voljo, sem vam rekel: Iztegnite roko v 

mojem imenu, ko se bodo sprostile sile narave, in videli boste, da vas bodo ubogale. 

76 Ti čudeži bodo okrepili vašo vero in ko boste najmanj mislili, boste postali moji "delavci". 

Nato boste od svojega Učitelja prejeli globlje lekcije, da boste dosegli veliko opremljenost in vedeli, 

kako sprejeti tiste, ki vas bodo prišli preizkusit, in tiste, ki vas bodo uničili. 

77 Če resnično znate pričevati o moji besedi, boste videli, da me mnogi vaši soljudje hvalijo in 

izpolnjujejo zapoved, ki vam pravi: "Ljubite drug drugega." 

Moj mir z vami! 
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Navodila 251 
1 V tem času ste osupli, ko vidite čudeže, ki jih lahko storite s svojimi darovi. Takrat se ne boste več 

počutili revne ali zapuščene, saj boste na vsakem koraku imeli dokaz, da vas ljubim in da imam oči uprte v 

vas. 

2 Darovi so bili v vašo dušo položeni že ob vašem stvarjenju. Vendar je bilo potrebno, da sem prišel, 

da bi vas učil, in da ste prepotovali dolge razdalje ter se vedno bolj razvijali, da bi se ti darovi začeli 

razkrivati. 

3 Še posebej v sedanjem času je človekova duša začutila, da živi v novi dobi, da jo obsije luč novega 

dne. Doživela je potres, nemir, ki jo je prebudil iz globoke letargije, v kateri so zaspali njeni darovi in 

sposobnosti. 

4 Trenutno si človek še vedno zastavlja vprašanja, le sumi. Kmalu pa bo prišla ura, ko bo z 

gotovostjo vzkliknil: "Tu je pot" in ji z vero sledil. 

5 Kdo bi lahko ustavil napredovanje duš tega človeštva, ko se odpravijo na pot, in kdo bi lahko 

spremenil pot, ki jo je začrtala moja luč? Nič in nihče ne bo mogel ustaviti duhovnega prebujanja ljudi, ki 

se dvigajo v želji po dediščini in sporočilu, ki jim ga je prinesla tretja doba. 

6 Že zdavnaj bi te lahko prebudil. Toda želel sem priti k vam ob pravem času, ko boste utrujeni od 

globokega spanca, v katerega ste zapadli, in ko vas bo strah vaših grehov in nenehnih vojn osvobodil 

strasti vaše materialne narave. 

7 Danes eni ljudje, jutri drugi, potem pa se bodo prebudili še drugi, razsvetljeni z notranjo svetlobo, 

ki jim bo govorila o duhovnosti. 

8 V času, ko se bodo ta ljudstva prebudila, se jim bom pripravljen razkriti. Na klic otrok se bo odzval 

Očetov glas. Resnično, povem vam, da se ne bom vsem pokazal na enak način. Na primer, ta 

manifestacija, ki sem jo imel z vami s pomočjo človeškega intelekta, je bila dana samo vam in lahko se 

imate za ljudi, ki so se prvi prebudili ob zori te dobe. 

9 Čas, ko se vam bom predstavil v tej obliki, je že nakazan, in ni duhovnika, ki ne bi poznal leta in 

dneva, ko se bo to obdobje končalo. 

10 Ko bom med vami končal svoje učenje, se boste morali pripraviti, da boste to seme razpršili med 

ljudstva sveta, s čimer boste močno pomagali svojim soljudem v kritičnih trenutkih njihovega prebujanja. 

Zaradi gotovosti svojih slutenj in resničnosti mojega sporočila se bodo pripravili, da me bodo sprejeli v 

duhovni obliki. Kakor sem se vam razkril glede na pripravo vsakega zbora in vsakega glasnika, tako se 

bom tudi njim razkril glede na duhovnost vsake skupnosti in predanost, ki vlada v njihovih zborih. 

11 Zapiši mojo besedo in jo varuj, da jo boš, ko bo prišel čas, objavil. To bo temelj in izhodišče za 

nove cerkve, ki bodo nastale v svetu za duhovno življenje. 

12 Ne dovolite, da bi se Moje sporočilo pomešalo z materializiranimi idejami in zmotami tistih, ki so 

Mi služili kot orodje, saj potem ne boste prenesli neokrnjenega sadu, ki sem vam ga zaupal. Dolgo časa 

sem vas poučeval, da bi spoznali Moje božansko bistvo in se tako osvobodili vseh človeških preferenc. 

13 Luč mojega Duha bo spremljala korake tistih, ki me razumejo in se jutri odpravijo razlagat moje 

zapovedi z največjo vestnostjo, ki so je sposobni. Na svoji poti bodo namreč spoznali, da njihov boj, žrtve 

in prizadevanja niso bili zaman. Presenetil jih bom pri njihovem delu in jim sporočil, da bodo kmalu 

pričakali druge skupnosti, da se bodo kmalu lahko lotili setve, ker je seme dozorelo. 

14 Med mojimi učenci bodo čustveni vzponi in solze veselja, ko bodo priča izpolnitvi moje besede. 

15 Ne bo vam treba trkati na vrata in iskati tistega, ki vam bo prisluhnil. Ugotovili boste namreč, da 

vas bodo iskali in klicali vaši soljudje. Zame je dovolj, če se pripravite. Potem vam bom pokazal poti, vam 

povedal, kaj storiti, in vas vodil k tistim, ki se bodo v želji po pričevanju ljubezni, duhovnosti in usmiljenja 

obrnili k mojemu ljudstvu. 

16 Če boste s svojo skladnostjo oblikovali skupnost, ki jo od vas pričakujem, se vam ne bo treba 

truditi, da bi postali znani, saj bodo to nalogo opravili drugi, ki bodo od srca do srca širili novico, da 

obstaja skupnost, v katere naročju sije luč božanskega sporočila, ki je kruh duhovnega življenja za vse 

ljudi. 

17 Pravim vam: Ljudje, zaupajte vame. Ko boste namreč pregnani iz naročja svoje družbe, ko boste 

pregnani iz mest, kjer prebivate, vas bom odpeljal daleč stran od vaših preganjalcev, odpeljal vas bom v 
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puščavo, v gorovje, v oddaljene doline ali na obalo morja in tam vas bom hranil, kakor sem Izraelovo 

ljudstvo hranil v puščavi, ko sem mu pošiljal manno. 

18 Zdaj prinašam novo mano za svoje ljudstvo, ki se bo kmalu spustila, ko bodo preizkušnje 

preplavile moje izbrance. 

19 Preizkušnje bodo prišle, ker se moja beseda vedno uresniči. Služili bodo za združevanje mojega 

ljudstva, tako kot se je Izrael združil v Egiptu pod faraonovim suženjstvom. 

20 Ko pridejo preizkušnje, bodo na tej poti ostali le tisti, ki me ljubijo - pogumni in zvesti. Lažni, 

hinavci, tisti, ki se bojijo sveta, tisti, ki mi ne sledijo iz ljubezni, bodo odšli. Dovolj mi bo, če bom videl 

združene tiste, ki me ljubijo v resnici, da bom svetu rekel: to je moje ljudstvo, to je moje seme. 

21 Zagotavljam vam, da tistim, ki mi sledijo z vso vero svoje duše, ne bo zmanjkalo ne vode ne 

kruha, kajti nihče še ni bil prevaran v svoji veri. 

22 Že slišim, kako me nekateri v svojem srcu sprašujejo: "Učitelj, kdaj se bo vse to zgodilo?" To pa 

zato, ker čutite strah, ker trepetate, ko vam sporočam te preizkušnje. Jaz pa vam pravim: Kdor se boji, ne 

gre v puščavo, ampak ostane v mestu, kjer lažje prenaša zatiranje, saj se je navadil na služenje in 

ponižanje. Če pa odpre oči resnici, naj njegovo srce napolnita pogum in vera; če gre v puščavo, naj se 

odpravi v želji po svobodi svoje duše in miru svojega srca. 

23 Sprašujete me, kdaj bo ta preizkušnja? Povem vam, da je za nekatere že prišel in da se bo pozneje 

pokazal tudi drugim, dokler ne boste vsi pripravljeni in okrepljeni. 

24 Preizkušnje prihajajo tako neopazno, da se pogosto niti ne zavedate, kdaj so prišle in kdaj so se 

končale. Kaj bi se zgodilo, če bi vam povedal datum, dan in uro, ko jih lahko pričakujete? 

25 Koliko vas že živi v puščavi, o kateri sem vam danes govoril, in se hrani z novo mano. To so tisti, 

ki so jih sorodniki in prijatelji napačno ocenili, saj so bili izrinjeni iz družbe. To so tisti, ki so jim zavrnili 

pozdrave in zaprli vrata za delo. To so tudi tisti, ki so bili obsojeni kot heretiki, izdajalci in odpadniki ter 

vrženi iz svojih cerkva. 

26 Prestajali so obrekovanje, zlobne poglede, ponižanje, zasmehovanje in prezir. Vendar so vse to 

potrpežljivo prenašali, saj so se zavedali, da niso ničesar izgubili in da so pridobili milost, da me lahko 

poslušajo. 

27 Umakniti so se morali v "puščavo", vendar ne v materialno puščavo, temveč v duhovno zatočišče, 

čeprav so fizično še naprej živeli tam, kjer so vedno živeli. 

28 Tam, v tem duhovnem zatočišču, so našli mir, ki ga prej niso poznali, doživeli so zadovoljstvo, ki 

jim ga prej nihče ni dal, in če so sprva čutili osamljenost, ker niso mogli zaznati moje navzočnosti, se mi 

danes zahvaljujejo, ker jim ničesar ne manjka in ker jih nihče ni premagal. 

29 Življenje v užitku, ki so ga živeli prej, je ostalo za njimi, izginilo je vse lažno, vse površinsko. 

Prišel je namreč čas, da najdejo resnico in se je oklepajo z vso močjo svojega bitja. 

30 Blagor ljudem dobre volje in vere, saj ne bodo postali žrtve svojih sovražnikov. Moja moč zadrži 

roko, ki jih hoče umoriti, moja luč preseneti tistega, ki jih čaka, da gredo naprej, ne da bi jih ustavili, saj 

jih čaka obljubljena dežela. V njem je pripravljena pojedina za čas, ko boste vsi vstopili vanjo. 

31 Moja beseda se je dotaknila strun mnogih src, ki so mi rekli: "Gospod, nihče ne govori resnice kot 

Ti, kajti odkar smo Ti sledili v tem času, smo morali prenašati sodbe soljudi, ki so bile podobne grenkim 

zeliščem, ki jih je Tvoje ljudstvo jedlo v noči osvoboditve v Egiptu." 

32 Spomnite se svoje vere, ljubljeno ljudstvo, in videli boste, kako bodo celo tisti, ki so vas zavrnili, 

prišli povečati vaše vrste. Kajti tudi njim bo namenjen klic, tudi njim bo ponujena priložnost, da se 

osvobodijo svojih materializiranih in lažnih življenj ter napolnijo praznino svojih duš z božanskim 

bistvom, ki ga to Delo daje v izobilju. 

33 Klic lahko pride do vseh hkrati, vendar se vsi ne morejo odzvati istočasno. Nekateri bodo 

pripravljeni pohiteti, drugi tega ne bodo mogli storiti, ker njihova duša še ni dovolj razvita, da bi lahko 

začela izpolnjevati svoje poslanstvo. 

34 To vam govorim zato, da boste - ko vam govorim o poklicanih in izbranih - vedeli, da je v vsakem 

času veliko poklicanih in malo izbranih, ker izberem samo tiste, ki so pripravljeni, in vsi tisti, ki so bili 

poklicani in niso bili med izbranimi, bodo morali nekaj časa čakati, da bodo znova poklicani. 
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35 Ali se ne spomnite, da sem vam pogosto govoril, da sem prvič, drugič in tretjič potrkal na vrata 

vaših src in da ste se šele takrat, ko ste bili budni in pripravljeni, pohiteli odzvati mojemu klicu? Zato ne 

obupajte pred tistimi, do katerih pride moje sporočilo in ki ne pokažejo zanimanja. 

36 Izpolnite svoje poslanstvo, da bo moja beseda znana, in bodite zadovoljni s takojšnjim ali 

kasnejšim rezultatom svojega dela. 

37 V moji besedi iščete moč, za katero ste menili, da vam manjka, da bi se ločili od zla, ki obstaja v 

vaših življenjih, ker ste dovolili, da se običaji, navade, tradicije in razvade vaših prednikov ukoreninijo v 

vaših srcih. 

38 Zdaj je v vas izbruhnila bitka, saj je glas vesti vse bolj jasno slišati. Toda vaše srce se mu še vedno 

upira, ker je v svoji navezanosti na čute bolj naklonjeno telesu kot duši. 

39 Blagoslavljam vaš notranji boj, ker je znamenje, da čutite ljubezen do mene, da priznavate resnico 

in pravičnost moji besedi. 

40 Včasih se bojite, da v vas zmaguje "meso", ker sta vaša vera in ljubezen pred skušnjavo še vedno 

šibki. Potem pa se vam mudi, da bi me slišali, v upanju, da boste v moji besedi našli potrebno orožje za 

boj proti grehu in temi. Prihajaš skrušen, žalosten in si želiš, da te moj pogled ne bi odkril, čeprav veš, da 

mojemu pogledu ne boš ubežal niti za trenutek. 

Kasneje, ko v svoje srce sprejmeš nežnost moje Besede, pustiš solzam, da tečejo brez zadržkov, kar 

vedno bolj olajša breme tvoje duše. Končno pa misliš, da se je to, ker sem te sprejel s tako veliko 

ljubeznijo, zgodilo zato, ker nisem prodrl v tvoje srce in v njem nisem odkril vsega, česar se sramuješ pred 

menoj. 

41 O, mali in slabotni otroci, ki še ne poznate svojega Učitelja! Kaj bi se zgodilo z vami, ki pri meni 

iščete moč, da ne bi več grešili, če bi vas namesto besed odpuščanja, spodbude, ljubezni in modrosti 

sprejel z obsodbami in sodbami, z očitki, grožnjami in kaznimi? Nekega dne bi se končalo tako, da bi 

podvomili v to besedo in se brez zadržkov vrgli v objem materializma. Zato ne recite, da vas moj pogled 

ne odkrije v trenutkih, ko vam prek glasoslovca izročam svojo besedo. 

42 Poglej to množico 'delavcev', služabnikov pri tem delu: tudi oni so tako kot ti prišli s srcem, 

polnim trpljenja in sproščenih strasti, tudi njih je pretresla moja beseda in spoznali so notranji boj duše s 

telesom in tudi oni so mislili, da jih moj pogled ni odkril med množico ljudi, ker jim v svoji besedi nisem 

očital njihovih grehov. 

Zdaj so tu, na moji kmetiji, in v miru opravljajo nalogo, ki sem jim jo zaupal. Na koncu je vera vstopila 

v njihova srca, ker je po bitki v njihovih dušah zavladal mir in ker so razumeli, da ne morejo nikoli ubežati 

mojemu božanskemu pogledu, ki vas spremlja, kamor koli greste. 

43 Še vedno jih skušata svet in meso, kar preizkuša njihovo ljubezen, vero in zvestobo, da ne bi 

zaspali. Nekateri izzivajo svet, medtem ko njihova duhovna moč še ni dovolj velika, da bi jih rešila vseh 

padcev. To so tisti, ki padejo in spet vstanejo - tisti, ki danes odidejo in se jutri vrnejo, dokler ne pride dan, 

ko ne bodo več šibki in bodo sposobni vztrajati v resnici do konca. 

44 Iz vas, ki ste danes prišli sem, bom naredil nove 'delavce', žalostne, ker ne morete obvladati svojih 

slabosti, čeprav se vam trenutno zdi nemogoče, da bi bili komu koristni. Takrat boste videli, kako se v 

vašem bitju uresničuje čudež, saj boste priča svoji duhovni preobrazbi. Takrat se bo šibki počutil močnega, 

nevernik pa gorečega. 

45 Blagor tistim, ki se, ko grešijo, kesajo in jokajo, ker so me užalili. Blagor duhovno ubogim, kajti 

prišel sem, da jih spodbudim in jih naredim zmagovalce nad svetom, grehom, materializmom in 

pokvarjenostjo. 

46 Jutri boste morali pričevati o čudežu svojega spreobrnjenja in prenove. Jutri boste za svoje soljudi 

odprta knjiga in iz njenih strani, to je iz svoje preteklosti, boste črpali vso svetlobo izkušenj in modrosti, ki 

ste jo pridobili v mojem delu, da jo boste lahko ponudili svojim soljudem kot zrele sadove svojega boja, 

priprav in zmage. 

47 V narodih, pokrajinah in vaseh, kjer ljudje hrepenijo po mojem prihodu, kjer čutijo prisotnost moje 

Besede, se bo pričevanje mojih 'delavcev' kot prava nebeška rosa spustilo na žejne duše ljudi. 

48 Povedal sem vam že, da bodo moje priče in sledilci zavrnjeni, zasmehovani in preganjani, vendar 

jim bodo tudi drugi verjeli in jih blagoslavljali. To bo še ena bitka, ki jo bom prav tako blagoslovil. Kajti 

tam, kjer je boj, bodo tudi zmage. 
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49 Da bi vsi ljudje na zemlji lahko verjeli v resnico tega sporočila, sem povzročil, da so znamenja, ki 

so bila prerokovana v starodavnih časih, zaznavna po vsem zemeljskem krogu prerokb, ki so govorile o 

moji vrnitvi.  

Ko bo ta dobra novica dosegla narode, bodo ljudje raziskali in preverili vse, kar jim je bilo v tistih 

časih izrečeno, in presenečeni in veseli bodo ugotovili, da se je vse, kar je bilo napovedano in obljubljeno 

glede moje vrnitve, zvesto uresničilo, kot se spodobi za tistega, ki ima samo eno voljo, eno besedo in en 

zakon.  

50 V svojih naukih sem vam povedal, da je življenje Via Dolorosa duše in da je to konec njenega 

obstoja na zemlji. To je njegova Kalvarija, na kateri si morate prizadevati, da bi me imeli za zgled in 

uresničevali moje zglede. 

51 Srečne so duše, ki z vero in krepostjo dosežejo vrh. V trenutku, ko se bodo ločili od svoje telesne 

lupine, bodo namreč izkusili Očetovo božanje kot nagrado za svoj pogum in ljubezen. To so tisti, ki bodo 

v večnost vstopili brez spotikanja. 

52 Moja beseda v tem času bo ljudem pomagala razumeti celoten pomen mojega zakona in mojega 

nauka, izpolnitev, ki jo bo človek dobil, pa mu bo prinesla blaženost - blaženost srca in mir duše. Kajti 

duša najde popolno blaženost le v domu, ki mu pripada. 

53 Koliko priložnosti imaš, da si dober in koristen za svojega bližnjega. Vsak dom je primerno polje 

za sejanje mojega semena. Vsako mesto in vsako ljudstvo je kot zemlja, ki hrepeni po usmiljenju in 

ljubezni, jaz pa vas delam sejalce, da boste ljudem dajali svojo tolažbo in sejali mir. 

54 Dela, besede in molitve so sredstva, ki jih morate in lahko uporabite za izpolnitev naloge služenja 

in ljubezni do sočloveka v svetu. 

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

menoj. 

56 Dal sem vam dar Besede, ki je izraz svetlobe, ki je v duši, in ljubezni, ki je v srcu. 

57 Ljudje, ki poslušate mojo besedo: Ne recite, da od vas zahtevam preveč, saj bolje kot vi sami vem, 

česa ste sposobni. 

58 Danes se počutite šibki, nerodni, nesposobni in nevredni, ker preučujete svojo notranjost in 

odkrivate številne slabosti, številne pomanjkljivosti, ki vam ne dopuščajo čutiti bolečine drugih. Toda 

najprej te bom ozdravil, ti dal občutiti svoj mir, spodbudil tvoje srce in očistil tvojo pot. Takrat ne boste 

več imeli strahov, ne dvomov in ne boste se počutili nesposobne. 

59 Zato sem vam dovolil, da me nekaj časa poslušate, da vas po malem spodbujam s svojo besedo, ne 

da bi vas še poslal v pokrajine. Ko pa bodo vaše duše prežete z mojim bistvom, ne bodo več čakale na 

preizkušnje ali znamenja, da bi se odpravile na pot, saj bodo po navdihu prejele, kaj morajo storiti. 

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

domove in osvetlil vaše poti. 

61 Dokazal vam bom, da je vse, kar sem vam obljubil, res. Kakšen dokaz bo to? Da se bo v vaših 

življenjih uresničilo nekaj, na kar ste dolgo upali - nekaj, kar je za nekatere nemogoče doseči. Nekaterim 

bo to, kar ponujam, kmalu prišlo, druge bom pustil čakati. Resnično, povem vam, da ne bo nikogar, ki ne 

bi prejel mojega dokaza ljubezni. Ko bo ta milost prišla do vsakega od vas, se boste spomnili moje besede 

in vaša vera se bo okrepila. 

62 Ne obupajte, ne prelivajte solz, vedite, kako pričakati to uro, tako da sledite mojim navodilom, 

molite in pazite. 

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

mir? Prizadevajte si, da bi bili vedno z menoj s popolnim izvajanjem mojega nauka, in videli boste, da 

bosta moj mir in svetloba prevladala nad vašimi nesrečami in nadlogami. 

64 Zavedajte se, da vaše trpljenje ni nekoristno, ampak da imate nalogo postati duševno in telesno 

vzdržljivi, da boste lahko postali del števila mojih sejalcev. 

65 Tisti, ki želijo prinašati tolažbo ljudem, ki želijo dvigniti tiste, ki so padli, ki želijo dati moč 

šibkim, morajo biti razsvetljeni z lučjo izkušnje, morajo biti trdni v boju in preizkušnjah. Nobena podoba 

bolečine jih ne sme spraviti v obup, ne smejo se bati nezadovoljstva bližnjega, ne smejo bežati pred 

nobeno bolečino, ko k njim segajo roke v želji po usmiljenju. 
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66 Tam boste med tistimi, ki so otrdeli v slabosti in bolečini, videli mnoge, ki se dvigajo k svetlobi, 

iščejo prenovo in duhovno izpopolnitev. Da pa bi ta navdih dosegel tudi njih, morate v njihovo srce 

položiti pravi dokaz bratstva, dejanje, ki je žarek svetlobe, ki odstrani temo s tistega, ki trpi. 

67 Razumite torej, da je bila bolečina, ki vas je spremljala v mnogih pogledih, dletom, ki je vašo dušo 

notranje oblikovalo za izpolnitev težkega poslanstva. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 252 
1 Ljudje, bili ste priča moji manifestaciji v tem času. Pripravljeni ste ga razlagati in biti zgled 

"zadnjim". Poznate razlog mojega prihoda, tako kot poznate razlog mojega odhoda, ko bo prišla ura, ki 

sem jo določil. 

2 Sveta se vam ni treba bati, ker ste moji učenci. Ne zato, ker ste ponižni, postanete potrebni. Ne 

zamenjujte ponižnosti duše z revščino telesa. Ker ste spiritualisti, ne izgubite svojih pravic kot ljudje - 

nasprotno. Kdor razume duhovnost in jo uporablja v svojem življenju, je lastnik vsega, kar ga obdaja, ter 

živi in uživa bolj intenzivno kot tisti, ki vidi in razume le materialno. 

3 Oduhovljeni ljudje so tisti, ki upravičeno nosijo ime "Kristusovi učenci" v tretji dobi - ljudje, ki 

znajo dati Bogu, kar pripada duši, in svetu, kar pripada materiji - ljudje, ki iz vseh zakonov naredijo enega, 

ki je v ljubezni do svojega Stvarnika in ljubezni do njega v svojem bližnjem. 

4 Človek, ki ga bo pripravil moj nauk, bo sposoben opravljati nadčloveška dela.  

5 Iz njegove duše in telesa bo izhajala svetloba, moč in trdnost, ki mu bosta omogočili uresničiti 

tisto, česar sama inteligenca ne zmore.  

6 Po moji volji boste dosegli to stopnjo vzvišenosti, ljubljeno ljudstvo, kajti takrat bo vsako vaše 

delo pričevanje o moji resnici. Iz vaših besed in molitev, pa tudi iz vaših rok, bo tekel božanski balzam 

zdravljenja, ki bo blaženost in osvoboditev za telesno ali duševno bolne; iz vaših besed bo izvirala luč, ki 

dušam prinaša vero, in vaša molitev bo sredstvo, s katerim bo duša odnesena na svojo pot sejati dobroto. 

7 To je prihodnost tistih, ki mi sledijo ter znajo razlagati in slediti mojim naukom. 

8 Odslej "bedite", da se vaš um ne bi nikoli zatemnil, da v preizkušnjah, ki jih boste morali prestati, 

ne bi izdali svoje današnje vere. 

9 Koliko veselja bo v tem ljudstvu, ko se bo osvobodilo svojih pomanjkljivosti in bo uresničevalo 

mojo besedo po moji volji. 

10 Zdaj imate še vedno veliko ovir, ki vam preprečujejo, da bi napredovali k duhovnosti. Poznate 

ovire, ki so pomanjkanje edinosti, nagnjenost k zunanjim kultnim dejanjem in pomanjkanje prave ljubezni 

do bližnjega. 

11 Med vami se še niso pojavili močni, idealistični in bojeviti ljudje - ljudje, v katerih lahko človeštvo 

najde svetovalca, zdravnika, brata, vodjo. Med vami se še ni pojavilo ljudstvo, ki je v svoji enotnosti in 

bratstvu podobno ogromnemu domu, polnemu miru, spoštovanja in ljubezni, v katerem je kruh enega tudi 

kruh drugih in streha enega je streha vseh. 

12 Kje je ta primer? Kdaj ste se borili za takšen ideal? 

13 To, kar vam govorim, ni očitek, ampak beseda očeta, ki želi svojim otrokom le dobro in ki jim 

mora za to pokazati njihove napake ter jim pomagati, da jih popravijo. 

14 Ostal bom nekaj časa in vam dal svojo besedo. V njej bom še naprej razkrival, kar sem hranil za ta 

čas, in s svojim učenjem bom še naprej širil potrebno svetlobo, da bi se človeštvo rešilo zmede, ki se bliža. 

15 Napovedal sem vam, da bo prišel čas, ko se bodo pojavili številni "spiritualizmi" in da se boste 

morali usposobiti, da boste odkrili, kateri temeljijo na resnici in kateri na prevarah. 

16 Videli boste lažne manifestacije, ki jih pripisujejo meni; govorice o božanskih poslancih, ki svetu 

prinašajo sporočila; sekte, imenovane Sedem pečatov, ter mnoge zmedene in dvoumne nauke. 

17 Vse to bo posledica velike duhovne zmede, ki jo je pripravilo človeštvo. Toda ne skrbite; po drugi 

strani pa poskrbite, da boste živeli budno in v molitvi, da ne boste podlegli duhovni zmedi, kajti moja 

beseda bo v trenutkih največje teme luč, ki vam bo omogočila videti mojo kristalno jasno in večno resnico.  

18 Razumite, da je zdaj čas študija, poučevanja in razodetja. Ne bodite lahkomiselni ali malomarni, 

saj boste pozneje jokali zaradi izgubljenega časa. 

19 Razvijajte svojo intuicijo, da vam bo duša razkrila nalogo, ki jo je prevzela. Naj deluje v mojem 

delu, naj izpolni obljubo, ki mi jo je dal in ki je zapisana v njegovem duhu. Če sem vam jaz, vaš Učitelj, 

obljubil, da bom prišel v tem času, da s svojo besedo razsvetlim vaš obstoj, zakaj naj učenci ne bi držali 

besede, da se bodo vrnili k meni? 

20 Nisem vas želel presenetiti s svojo prisotnostjo v tem času. Kajti moja beseda je bila zapisana in 

svet je vedel za mojo vrnitev. Naj nikogar ne preseneti, da sem ga poklical k poslušanju svojega nauka z 
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namenom, da bi mu potrdil darove in naloge, ki sem jih položil v njegovo dušo, ko sem jo poslal na 

zemljo. 

21 S tem, ko sem izpolnil svojo obljubo, sem vam dal dokaz, da je moja beseda izpolnjena nad vsemi 

ustvarjenimi stvarmi, tako da na ta način - ko bo prišla ura, da jo med vami končam - nihče ne bo mogel 

reči, da tega ni vedel, nihče ne bo mogel reči, da ga je to presenetilo, niti odgovoriti, da ni imel časa, da bi 

se na to pripravil. 

22 Že zdaj se naučite spoštovati mojo voljo tako, da ubogate moje ukaze in ljubite vse, kar vam 

nudim. Kdor me ljubi in izpolnjuje mojo voljo, je moj otrok in moj učenec. Kdor ne spoštuje moje volje in 

izpolnjuje svojo, je moj otrok, ne pa moj učenec, ker me ne ljubi in me ne jemlje za zgled. 

23 V svojem nauku vam dajem merila, da boste kot učenci tega dela zmagali, da se ne boste spotaknili 

in ne boste delali napak, zaradi katerih boste pozneje grenko jokali. 

24 Že zdaj vam povem, da bodo tisti, ki bodo to seme resnično posejali s srčnostjo, s katero sem vam 

ga zaupal, šli svojo pot v miru. Odprla se jim bodo vrata, ki so bila gluha za njihovo trkanje, in čeprav se 

jim lahko uprejo, ne bodo nikoli poraženi v boju, saj bodo zaradi svoje kreposti preživeli vse preizkušnje. 

25 Tisti pa, ki ne upoštevajo glasu svoje vesti, ki ne ubogajo mojih besed in me izdajajo, bodo vedno 

na milost in nemilost prepuščeni sovražnikom, živeli bodo brez miru in čutili strah pred smrtjo.  

26 Ali je pošteno, sprašujem svoje učence, da popolno delo, kakršno sem vam razodel, predstavite 

človeštvu tako, da se ga ocenjuje kot odklon ali kot še eno od doktrin in teorij, ki so nastale v teh časih kot 

plod prevladujoče duhovne zmede? 

27 Ali bi bilo prav, da bi vi, ki sem vas tako zelo ljubil in vzgajal s svojo Besedo, da bi bilo vaše 

pričevanje čisto, padli v roke zemeljske pravice kot žrtve vaših napak ali da bi bili preganjani in razpršeni, 

ker vas imajo vaši sosedje za škodljive? Ali mislite, da bi moje učenje, če bi ga pravilno upoštevali, lahko 

pripeljalo do takšnih dogodkov? Ne, učenci. Dovolite mi, da vam govorim na ta način, saj vem, zakaj to 

počnem. Jutri, ko vam ne bom več govoril na ta način, boste vedeli, zakaj sem vam govoril na ta način, in 

rekli boste: "Mojster je točno vedel, koliko slabosti bomo trpeli. Nič ne uide njegovi modrosti." 

28 Želim, da si po koncu mojega oznanila jasno predstavljate, kaj je to učenje, da mu boste lahko 

sledili na pravi način; kajti med množicami, ki so slišale mojo besedo, se do zdaj še niso pojavili pravi 

spiritualisti. Do zdaj niste prakticirali spiritualizma, temveč le svojo predstavo o tem, kaj je moje Delo, ki 

pa je daleč od prave duhovnosti. 

29 Biti morate močni, da si priznate, da ste zašli s poti; zbrati se morate, da bi izboljšali svoje navade, 

in si vneto prizadevati, da bi resnica in čistost tega nauka zasijala med vami. 

30 Ne bojte se spremeniti zunanjih oblik čaščenja in kulta, dokler ne izkrivljate bistva mojih naukov.  

31 Dal vam bom nagrado, nagradil bom vse, kar boste storili z naporom in žrtvovanjem za izboljšanje 

svojih del na način, ki sem vam ga pokazal. 

32 Mnogi med vami raziskujete mojo manifestacijo, da bi se prepričali, ali je resnična ali ne. Toda 

pogosto ga ocenjujete po videzu, namesto da bi raziskali njegov pomen, in se zaradi tega zmotimo. 

33 Videl sem vas, kako ste opazovali moje nosilce glasu, tudi v njihovih najmanjših gibih, videl sem 

vas presenečene, ko ste jih videli jokati ali tako človeške, kot ste sami. Tedaj je tvoje srce začelo 

bogokletje in zanikalo resnico mojega oznanila. 

Slišal sem, ko ste rekli: "Kako se lahko ti imenujejo 'podstavki za noge' ali nosilci Jezusovega glasu, 

saj sem jih videl šibke, uboge in človeške kot vsakega smrtnika?" 

Ah, čutne duše, ki iščete resnico le v tem, kar lahko vidite ali se dotaknete! Tudi v tistih dneh so me 

ljudje obsojali, ker sem se rodil v revščini, in se razburjali, ko so videli moje telo krvaveti na križu in moje 

ustnice stokati. Uboga človeška bitja, ki niso mogla razumeti skrivnosti ali pomena vsakega mojega 

dejanja. 

34 Tistim, ki v svoji duši čutijo mojo navzočnost, zadoščajo pomen moje besede, luč mojih navodil, 

sijaj moje ljubezni in tolažba mojega duhovnega usmiljenja. To so tisti, ki zapirajo oči pred vsem 

zunanjim, da bi me iskali s svojo dušo - to so tisti, ki mi vedno sledijo. 

35 V tistih, ki so v Jezusovi besedi občutili Božjo navzočnost, je ostalo bistvo žrtvene smrti Učitelja 

kot božanski pečat ljubezni, tako kot je v tem času ostalo bistvo moje besede v tistih, ki so me iskali v 

duhu. 

36 Ali vam moram vedno znova ponavljati, da moje kraljestvo ni od tega sveta? 
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37 Moja beseda vas v tem času spominja na preteklost, razkriva vam skrivnosti in napoveduje, kaj bo. 

Popravila bo vse, kar so ljudje pokrivili in razveljavili, saj kot Varuh resnice prihajam z mečem svoje 

gorečnosti in pravice, da bi podrl vse, kar je lažno, da bi razbil hinavščino in laž ter ponovno pregnal 

trgovce iz templja resnice. 

38 Razumite, da vam za dosego odrešitve ni treba iskati resnice v knjigah, nasvetih ali človeških 

zapovedih. 

39 Vsi morate biti rešeni, ne odkrivam tistih, ki so že na trdnih tleh. Ste raztreseni sredi viharne noči, 

v kateri se vsak bori za svoje življenje, ne da bi pomislil na bližnjega, saj je njegovo življenje v nevarnosti. 

40 Resnično, povem vam: Jaz sem vaš edini Odrešenik, ki ponovno prihaja iskat tiste, ki so zašli na 

kriva pota, ker so se oddaljili od poti plovbe, ki je Zakon. Razsvetljujem vam pot, da boste prišli na obalo 

blagoslovljene dežele, ki vas čaka, saj v svojem naročju skriva neskončne zaklade za duha.  

41 Dovolite moji besedi, o ljudje, da naredi vaše srce ljubeče, da boste jutri ljubili soljudi in bili z 

njimi v njihovi bolečini, kakor sem bil jaz z vami v teh urah preizkušenj. 

42 Pomagajte vejam drevesa, ki je ta nauk, da rastejo in se širijo po svetu ter dajejo sadove in senco 

vsakemu lačnemu in utrujenemu človeku, ki hodi po zemlji. 

43 Jaz sem drevo, vi pa ste sad, po katerem me mora človeštvo prepoznati. 

44 Če so vaša dela sladka in živa, boste zvesto pričevali Njemu, ki vas je učil in vam dal življenjsko 

moč ljubezni in resnice. 

45 Učenje, ki sem vam ga dal v tej tretji dobi, je Nova zaveza, ki bo združena s tistimi iz preteklih 

časov, saj ti trije predstavljajo eno samo razodetje. 

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

knjigi. 

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

48 Razlike, ki so doslej obstajale med tem ljudstvom, njegovi spori in nesoglasja bodo izginili, ko se 

boste poglobili v to knjigo in končno razumeli resnico mojega dela. 

49 Danes se ne zavedate posledic, ki vam jih prinaša vaša neenotnost. Toda resnično, povem vam, 

jutri boste zaradi tega točili solze. Kolikokrat sem te prosil za združitev misli, bogoslužnih dejanj, duš. 

Koliko vas ni poslušalo mojega božanskega nasveta! 

50 Navdihnil sem vas, da oblikujete ljudstvo, in vam dal ime "novi Izrael". Dal sem vam različne 

misije in naloge, da boste na svojem potovanju in pri svojih prizadevanjih lahko računali na vse potrebne 

elemente, kot se je to zgodilo Izraelu v prvi dobi, ko je prečkal puščavo v želji po obljubljeni deželi. Toda 

doslej niste poskušali razumeti mojih ukazov, niti niste želeli razmišljati o zgledu enotnosti, ki ga je to 

ljudstvo zapustilo v pisni obliki - neizbrisen zgled. Prav zaradi njihove skladnosti in enotnosti so 

premagali udarce usode, na katere so naleteli na svoji poti. 

51 Čaka vas nova obljubljena dežela, vendar ste še vedno daleč od nje. Zdaj prečkate prostrano 

puščavo, faraonovo suženjstvo ste pustili za seboj in Zakon ste že prejeli. Vendar še niste popolnoma 

opustili malikovanja in včasih, ne da bi se tega zavedali, častite zlato tele. 

52 Doživeti boste morali preizkušnje, nasprotovanja in preganjanja, da se boste prebudili iz spanja. 

Takrat boste gotovo pripravljeni izpolniti moje ukaze in navdihnjeni za nadzor nad delom, ki sem vam ga 

razodel, tako kot so Izraelci ustvarili tabernakelj in skrinjo zaveze, da bi ohranili Zakon. Preizkušnje so jih 

namreč prebudile k svetlobi. 

53 Vaš šotor bo zdaj vaš duh in vaša skrinja zaveze vest. Tam bo moj zakon in bo razsvetljeval pot 

Gospodovemu ljudstvu. 

54 V današnjem času se ni pojavil človek, ki bi šel po Mojzesovih stopinjah in s čudeži spodbujal to 

ljudstvo ter spodbujal njegovo vero. Toda z malo priprave lahko začutite duhovno prisotnost Elija, ki vas 

bo vodil, spodbujal in navdihoval na tem potovanju. 

55 Množice, ki me poslušajo, so zdaj v solzah. Samo jaz poznam razlog za njihov jok, samo jaz 

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

56 Vztrajajte, množice, bodite zvesti in videli boste, da bodo ovire padle. Molite in delajte z vedno 

večjo resnicoljubnostjo, čistostjo in popolnostjo, da boste v svojem poslanstvu našli tolažbo in moč, 
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potrebno za potrpežljivo prenašanje življenjskih preizkušenj. Če boste šli po tej poti, boste videli, da je pot 

zglajena in ovire odpravljene, ko boste najmanj mislili, da je. 

57 Vi ste moja polja, na katerih za zdaj raste pšenica skupaj s plevelom. Ni še ura žetve. Ko pa bo 

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

tiste, ki niso obrodili sadov poenotenja in poduhovitve. 

58 Glejte in si zapomnite moje besede. Ne bodite preveč samozavestni, ker ste od mene prejeli zelo 

velika naročila in naloge, in ne mislite, da vas moja pravičnost ne more nikoli doseči. Spomnite se Davida 

in Salomona, ki sta bila velika pred svojim ljudstvom, zaspala v svoji veličini, kršila zakon in videla, kako 

se je nad njima zgrnila moja Božja pravica - neizprosno in modro - medtem ko sta verjela, da ju Oče ne bo 

nikoli prizadel, ker ju tako ljubi. 

59 Ljudje, pomislite na nove generacije. Razmišljajte o svojih otrocih, kot so to počeli patriarhi, ko so 

pripravljali svoja ljudstva na Mesijev prihod. 

60 Molite za tiste, ki še prihajajo. Pripravite jim pot z dobrodelnostjo in ljubeznijo. Razumite, da bodo 

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

bo ta pot? To je tvoje življenje in tvoja dela. 

61 Zakaj me moraš vedno zasipati z očitki? K vam prihajam iz ljubezni, ker vidim, da v srcu nosite 

bolečino, in vas želim potolažiti. Kajti želim, da nosite moj mir v svoji duši. 

62 Včasih se vam pokažem kot Sodnik, včasih kot Oče, vedno pa se pokažem kot Mojster. Med temi 

tremi manifestacijami je Božansko bistvo, ki je eno: Zakon, Ljubezen, Modrost. To je Trojica, ki je 

navzoča v mojem Duhu. 

63 Zaprite oči in sprostite dušo, da bo lahko intenzivno doživljala trenutke občestva s svojim 

Učiteljem. Naj se mi približa kot tisti, ki so v drugi dobi sledili Mojstru po podeželskih cestah, dolinah, 

vaseh, ob rečnih bregovih in puščavah, da ne bi zamudili niti enega njegovega nauka. Potem boste lahko 

razumeli, v kakšnem prenesenem pomenu včasih govorim, ko uporabljam materialne zemeljske stvari, da 

bi vam simboliziral duhovno in ga približal vašemu duhovnemu dosegu. Videli boste, kako moja beseda 

prinaša nebeško kraljestvo v vašo dušo. 

64 Pridite, človeštvo, da vas poučim. Ali pa želite, da je to bolečina, ki vas bo učila vse življenje? 

65 Pridite na moja posestva, da bi bratsko zasejali polja. Zagotavljam vam, da vas moje dežele ne 

bodo zapustile kot svet. 

66 Tu je pot, ki je tik pred vašo dušo in vas vabi, da ji sledite in se nikoli več ne ustavite. Z vsakim 

korakom, ki ga boste naredili, se bo vaša duša približala popolnemu domu, ki vas čaka. 

67 Čas, ko bom še vedno med vami in vam bom govoril v tej obliki, je zelo kratek, zato želim, da se 

naučite zaslužiti, da se bo v teh zadnjih letih moja beseda razširila po teh glasnikih. 

68 Kako lahko božanske manifestacije postanejo nagrada za vaše zasluge? Z vašo vero, predanostjo in 

duhovnostjo - z ljubeznijo, ki vlada v naročju ljudi, z usmiljenjem, ki se izvaja, z ljubeznijo do resnice. 

69 Resnično, povem vam: če se ne boste združili po moji volji, vas bo človeštvo razpršilo in vas 

pregnalo iz svoje sredine, ko bo videlo, da se vaša življenja razlikujejo od tega, kar pridigate. 

70 Kaj se bo zgodilo, ko bodo ljudje odkrili, da v vsaki skupnosti obstaja drugačna oblika pobožnosti 

in drugačen način izvajanja mojega nauka? Ne bodo mogli razumeti, da sem vas poučil jaz. 

71 Zaupam vam zadnja tri leta mojega pojavljanja, da si boste prizadevali za združitev tega ljudstva - 

združitev, ki bo zajemala tako duhovno kot zunanje, da bo vaše delo, polno harmonije in soglasja, največji 

dokaz, da vas je na različnih krajih srečanja in v različnih delih države učil en sam Učitelj: BOG.  

Moj mir z vami! 
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Navodila 253 
1 Na ta dan sem prisoten kot sodnik. Moja svetloba prodira v svetišče tvojega bitja. 

2 Prišel sem, da sprejmem in tudi dam, da sprejmem sad dobrega semena in vam dam novo seme, da 

ga posadite. 

3 Prihajate k meni, da bi se mi zahvalili za koristi, ki ste jih prejeli, in za dobre rezultate svojih del 

na duhovni poti. Nekateri pridejo k meni kesani. To so tisti, ki prinašajo breme kesanja in trepetajo ter so 

polni strahu pred mojim glasom pravičnosti. Nekateri, tako kot drugi, me prosijo za odpuščanje in molijo, 

da jim v prihodnjih časih ne bi primanjkovalo hrane. 

4 Danes se začenja leto z vami, natanko predzadnje leto mojega oznanjevanja po človeški 

sposobnosti razumevanja, in povsem naravno je, da se moja beseda pokaže kot zahteva po pravičnosti do 

ljudi, ki že dolgo prejemajo te nauke. 

5 Z ognjem ljubezni in pravičnosti vam bom dal razumeti svoj nauk, ki je od začetka zapisan v 

vašem duhu, da boste jutri znali pričevati o tej resnici. 

6 Vsa moja dela sem zapisal v knjigo, ki se imenuje Življenje. Število njenih strani je nešteto, njene 

neskončne modrosti ne more doseči nihče razen Boga, ki je njen avtor. Toda v njem je na vsaki strani 

kratek povzetek, v katerem je Oče na razumljiv način predstavil vsako svoje delo, da bi bilo razumljivo 

vsem sposobnostim razumevanja. 

7 Tudi vi nenehno pišete knjigo svojega življenja, v kateri bodo zapisana vsa vaša dela in vsi vaši 

koraki na celotni poti razvoja. Ta knjiga bo zapisana v vaši duši in bo luč znanja in izkušenj, s katero boste 

jutri osvetlili pot svojim mlajšim bratom in sestram. 

8 Svoje knjige še ne morete pokazati nikomur, saj ne poznate niti njene vsebine. Kmalu pa bo to 

postalo svetloba v vašem bitju in svojim bližnjim boste lahko pokazali strani, ki govorijo o vašem razvoju, 

vašem odrešenju in vaših izkušnjah. Tako boste za ljudi odprta knjiga. Blagor tistim, ki svoje poslanstvo 

naredijo za svoje. Počutili bodo, da se vzpenjajo po lestvi, ki jo je Jakob videl v sanjah in ki je duhovna 

pot, ki vodi bitja v Stvarnikovo navzočnost. 

9 Z ljubeznijo sprejmite vse življenjske preizkušnje, saj se zavedajte, da so to lekcije, ki 

razsvetljujejo in krepijo vašo dušo na dolgi poti, ki jo mora še prehoditi. Večje ko je vaše razumevanje, 

večja mora biti vaša ljubezen do Njega, ki vas je poslal na pot boja za popolnost in ki vam je vedno stal ob 

strani v vaših preizkušnjah. 

10 Jaz vas preizkušam, vas trpim in vas sodim. Hkrati pa vas podpiram, vam odpuščam in vas 

dvigam. Nikoli ne bo razočarana nobena duša v moji navzočnosti, ker v meni ni nepravičnosti. 

11 Blagoslavljam vas, množice ljudi, ki ste se naučili poslušati me v tišini in zadrževati solze, ki vam 

trgajo trnje na poti. Tvoje ustnice so tihe, da se ne bi slišalo žalovanje, ampak me tvoje srce blagoslavlja. 

Kako naj Oče, ki se čuti tako razumljen s strani svojih stvaritev, ne bi blagoslovil tudi vas? 

12 Svetloba se zdaj širi po vaši duši. To je čas, ko se temne sence oddaljijo od ljudi, ki jih trenutno 

iščem in združujem. 

13 To ljudstvo sestavlja veliko generacij in od vsake od njih na ta dan prejemam davek, to je sad 

njihovega dela, da bi vsak prejel nagrado glede na svoja dela, napore in cilje. 

14 Kdor si želi časti in hvale tega sveta, jih lahko dobi tukaj, vendar bodo kratkotrajne in mu ne bodo 

koristile na dan vstopa v duhovni svet. Kdor hlepi po denarju, lahko tu dobi nagrado, saj si je prizadeval 

zanj. Ko pa pride ura, ko bo moral vse zapustiti tukaj, da bi se uredil na onem svetu, ne bo imel niti 

najmanjše pravice zahtevati kakršne koli nagrade za svojo dušo, tudi če misli, da je veliko storil v korist 

dobrodelnosti. 

Nasprotno pa tisti, ki je vedno zavračal laskanje in usluge, ki je ljubil soljudi čisto in nesebično ter 

zavračal vsako materialno nagrado, ki se je ukvarjal s sejanjem dobrega in ki je z veseljem opravljal dela 

ljubezni - ta ne bo mislil na nagrade, saj ne bo živel za svoje zadovoljstvo, ampak za zadovoljstvo svojega 

bližnjega. Kako velik bo njegov mir in blagoslov, ko bo v naročju svojega Gospoda!  

15 Drevesa je treba pustiti rasti, da jih prepoznamo po plodovih. Takrat bo ura sodbe, ko bodo v ognju 

moje pravičnosti ljubezni uničeni vsi, ki so ljudem dajali strupene sadove, in spoštovani bodo le tisti, ki so 

dajali sadove življenja in zdravja. 
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16 Prav tako bodo sojene verske skupnosti in vse sekte, ki obstajajo na zemlji - tako da bodo ostali le 

tisti, ki ljubijo in sledijo resnici, izginili pa bodo vsi, ki jo skrivajo za tančico laži, lažnivosti in hinavščine. 

17 Obstaja samo en zakon in zato tudi samo en način, kako ga izpolniti. To je tisti, ki ga morate vsi 

iskati, da bi bili duhovno združeni. 

18 Vi, ki slišite moj glas, se v tem trenutku notranje presojate. Sprašujete se, ali je vaš ideal visok in 

vaša dela čista. Vprašajte se, ali ste že dovolj pripravljeni, da boste po mojem odhodu znali ostati med 

ljudmi kot patriarhi, preroki in apostoli. Sprašujete se, ali ste se že poduhovili, ali živite v skladu z imenom 

"spiritualist", ki sem vam ga dal, da se prepoznate. 

19 Leta 1948 je to ljudstvo pretresel potres. Prebudila vas je moja pravica, kot vedno, ko zapadete v 

letargijo fanatizma ali rutine. 

20 Če bi od začetka mojega pojavljanja v tem času poskušali razumeti pomen mojega novega 

sporočila - koliko bolečine, koliko prepirov in koliko notranjih bojev bi si prihranili! Vendar ste se kot 

vedno nagnili k zunanjemu kultu, ki duši odreka svobodo in vzvišenost. Zato je prišel čas, da omejite svoje 

napake. Ste spiritualisti? Potem morate to dokazati v svojem bogoslužju, življenju in medsebojnih 

odnosih. 

21 Medtem ko so se nekateri prebudili in razumeli, kaj je resnica, ter si začeli prizadevati za 

poduhovitev, so se drugi oklepali svojih običajev, simbolov, kultnih oblik in navad, češ da sem vam 

pokazal vse te simbole in da so zato zanje zakon. 

22 Med ljudmi, ki jih uči Bog, je izbruhnil prepir, vendar se to ni zgodilo prvič. Že v prvi dobi sem v 

eni od zapovedi, ki jih je Bog narekoval na vrhu gore Sinaj, ljudem zapovedal, naj ne uporabljajo nobene 

podobe, ki bi predstavljala božansko, hkrati pa sem jim dal razumeti, da je pravo služenje Bogu 

izpolnjevanje tistega zakona, ki je v celoti omejen na ljubezen do Boga in ljubezen do bližnjega. 

23 Kljub temu so ljudje ustvarjali neskončne tradicije in vsak dan povečevali svoj fanatizem in 

malikovanje. Sedaj simbol ni bil več smiselna podoba, s katero je dobival razlago nečesa višjega, ampak 

predmet malikovanja in čaščenja. 

24 Moral sem priti na svet, da vam pokažem pot, s katere ste se vedno bolj oddaljevali. Ko pa so 

duhovniki in farizeji spoznali, da nisem prišel oznanjat običajev, so me obtožili in ljudem rekli, da je moja 

beseda v nasprotju z Mojzesovo postavo. Tedaj se je dvignil moj glas, da bi hinavskim predstavnikom 

Zakona odgovoril, da nisem prišel nasprotovati temu, kar je določil Oče, ampak da bi ga uresničil s svojim 

življenjem - da želim iz src izkoreniniti nekoristne tradicije in obrede, zaradi katerih so pozabili 

izpolnjevati Zakon, to je: ljubiti Boga in ljubiti drug drugega. 

25 Ali se vam ne zdi prav, da danes, ko živite v času Svetega Duha, iz vaših src očistim vse, kar ste 

vpeljali v to delo, kar ste spoznali kot spiritualizem, v smislu tradicij in zunanjih oblik čaščenja. 

26 Res je, da vam je bilo na začetku vsakega od treh razodetij, ki jih je Bog dal človeštvu, dovoljeno 

nekaj simbolov in bogoslužnih dejanj, da bi vam olajšali razumevanje in pridobivanje božanskih naukov, 

vendar ne zato, da bi jih za vedno ohranili, še manj pa zato, da bi jih častili. To je bil vedno razlog za vašo 

duhovno stagnacijo in razlog, da sem vedno prihajal, da bi vas odvrnil od nevarne poti in vas popeljal na 

pravo pot svetlobe. 

27 Danes ne zavračam tega, kar sem odredil v preteklosti, ampak vas učim, da to upoštevate tako, da 

svojemu življenju in svojim delom dajete višjo stopnjo duhovnosti, ki je tudi resnicoljubnost. 

28 Ko vam bom prenehal govoriti v tej obliki, ne boste več hrepeneli po materialnih predmetih niti po 

obredih in formalnostih, saj se boste že osvobodili malikovanja in materializma, da bi z Duhom iskali 

navzočnost Očeta, ki je prav tako Duh. 

29 Kmalu se boste znašli med ljudmi, ki so naveličani zunanjih kultov in utrujeni od njihovega 

verskega fanatizma. Zato vam pravim, da bo sporočilo o duhovnosti, ki jim ga boste prinesli, doseglo 

njihova srca kot sveža in osvežujoča rosa. 

30 Ali mislite, da bi vas svet lahko prepoznal kot nosilce božanskega sporočila, če bi prišli k njim s 

fanatičnimi kulti in načini delovanja, ki so v nasprotju z duhovnostjo? Resnično vam pravim, da bi vas 

imeli za fanatike nove sekte! 

31 Glede na jasnost, s katero vam govorim, mi nekateri pravijo: "Učitelj, kako je mogoče, da 

zavračamo številne obrede, ki nam jih je kot dediščino zapustil Roque Rojas? Na to vam odgovarjam, da 

sem vam zato dal primer iz "druge dobe", ko sem ljudem dal razumeti, da so zaradi upoštevanja obredov, 
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formalnosti, tradicij in praznikov pozabili na Zakon, ki je bistvena stvar. Spomnil sem vas na to dejanje 

vašega Učitelja, da bi razumeli, da morate tudi danes pozabiti na običaje in ceremonije, četudi ste se jih 

naučili od Roqueja Rojasa, kot so jih ljudje podedovali od Mojzesa. 

32 Ne želim reči, da so vas naučili kaj slabega - ne. Prisiljeni so bili le poseči po simbolih in dejanjih, 

ki naj bi ljudem pomagali razumeti božja razodetja. Ko pa je bil ta cilj dosežen, je bilo treba odstraniti vse 

zdaj neuporabne oblike čaščenja ali alegorije, da bi lahko zasijala luč resnice. 

33 Od vas zahtevam iskrenost - od nosilca glasu, ki prenaša mojo besedo, začenši z zadnjim od "otrok 

učencev". 

34 Največjo odgovornost nosijo volivci, saj z njihovimi ustnicami razglašam zakon. Vendar ne 

razumejo svoje odgovornosti. Njim pravim: Prebudite se! Prisluhnite glasu svoje vesti! Glejte to ljudstvo - 

nevedno, željno moje besede -, ki je oblečeno v ponižnost in dovzetnost za to, kar mu ponujate. Kaj bi se 

zgodilo z vami, če bi se ljudstvo dvignilo in od vas zahtevalo pripravo in poduhovitev? In kako upravičeno 

in upravičeno bi bilo to storiti, saj gre za njegovo vero, dušo, mir na zemlji in pot v večnost. 

35 Glasniki, prenašalci moje besede, preroki tretjega veka: ne vaša nerodnost, ne vaša nezrelost, ne 

vaša revščina so ovira, da bi se po vašem posredovanju razodel človeštvu; to so vaši grehi in pomanjkanje 

pripravljenosti, ki omejujejo pomen moje besede in zakrivajo resnico, ki sem jo prinesel za svoje ljudstvo. 

36 Resnično, povem vam: kdor se ne čuti sposobnega poduhoviti, naj raje drži usta zaprta in naj 

resnici ne dodaja neresnice. Množice, ki ga poslušajo, namreč še ne znajo ločiti zrnja od plev, torej laži od 

resnice, odvečnega od bistvenega. 

37 Moja beseda je stroga in nedvoumna. Toda poglejte, tudi ta manifestacija se nekega dne konča in 

nujno je, da je vaše najboljše delo krona duhovnega dela, ki sem vam ga zaupal. 

38 Vedite, da je ta beseda, ki je prišla iz vaših ust, duhovno sporočilo, ki ruši kraljestva, imperije in 

prestole, da bi nebeško kraljestvo, ki je kraljestvo ljubezni, miru in pravičnosti, lahko vstopilo v duše ljudi. 

39 K drugim narodom sem poslal glasnike svoje besede. Molite zanje in jim s svojimi mislimi vlivajte 

moč. Vzgojili bodo semena in združili množice, ki se bodo, ko se bodo poduhovile, povezale z vami v vezi 

bratstva in razumevanja. 

40 Pripravljam nove glasnike svoje besede, ki bodo to dobro novico ponesli tudi v druge domovine. 

Nad vse razprostiram plašč svojega miru. 

41 Čas, v katerem živite, je čas prehoda, razvoja, preizkušenj, sprememb in presenečenj. Živite budno, 

pazite in molite ter vztrajajte v mojem zakonu. 

42 Danes je boj, danes so zasluge, danes je trpljenje, boj in trud. Jutri, ko boste vsi z menoj, ko boste 

dosegli popolnost duše, boste imeli svoj dom v Očetovem naročju, kamor gredo vse stvari in kjer se 

ohranijo vse stvari, ki so dosegle svojo popolnost - "naročje", ki vsebuje modrost, popolnost in slavo, ki si 

je tukaj ne morete predstavljati. 

43 Moja beseda je pot, resnica in življenje, ki vodi vašo dušo v obljubljeno deželo. Pridite k njemu, ne 

zablodite, ljubljeni ljudje. 

44 Moj žarek svetlobe se ustavi na gori, od koder vas sprašujem: Zakaj ste še vedno ob njenem 

vznožju, zakaj vam še ni uspelo splezati nanjo? 

45 Mnogi me slišijo z velikim veseljem v srcu. Nekatere pa, ko slišijo mojo besedo, prevzame velika 

žalost. To so tisti, ki se tako kot Izrael v Egiptu počutijo kot sužnji. Še vedno nosijo rane od bičev, njihova 

lakota pa je po svobodi in svetlobi. 

46 Vedite, da sem prišel zaradi vas, ker sem vas videl lačne in žejne pravičnosti, svobode in ljubezni. 

47 Pridite in prisluhnite temu glasu, ki vam bo vlil pogum, vas napolnil z močjo in razsvetlil, da se 

boste obrnili faraonu in odšli iz njegove dežele, kjer ste bili zaprti, ranjeni in ponižani. 

48 Dvignite oči in opazujte božansko goro, ki vas vabi, da se povzpnete nanjo. Pristopite k temu, 

verjemite, da boste dosegli vrh, naredite prve korake, povzpnite se, in kmalu bo vaše veselje veliko, ko 

boste začutili, da so se verige, ki so vas držale, in jarem, ki vas je stiskal, umaknili. 

49 O ljudje vseh časov! Odstranite nehvaležnost iz svojega srca, da boste resnično izkusili mir 

svojega Očeta. 

50 Tako slepi dobijo vid, utrujeni si povrnejo moč, hromi hodijo, bolni ozdravijo, trpeči pojejo od 

veselja. 
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51 Ponovno združujem svoje ljudi in potrjujem njihovo duhovno poslanstvo človeštvu. Iz izobčencev 

naredim ljudi, ki so koristni za svoje bližnje, in iz tistih, ki so mislili, da so bili razdedinjeni, naredim 

preroke in zdravnike duše. 

52 Vi ste tisti, ki morate pričati o mojem prihodu v tem tretjem obdobju. Vem, da narodi in pokrajine 

potrebujejo vaše pričevanje. Toda vedite, da se morate na poti dokazati kot otroci Luči. 

53 Želim, da vnaprej razumete duhovno veličino poslanstva, ki vam ga zaupam v tem času. Šele takrat 

se bo vaša duša zavedala odgovornosti vašega poslanstva. 

54 Toda če menite, da moram čakati, da se pripravite na to, da bi svetu prinesli to sporočilo luči, ste v 

veliki zmoti. Kajti jaz sem tisti, ki odrešujem ljudi in rešujem njihove duše. Bili boste le usmerjevalci poti, 

glasniki, preroki, služabniki. Zaradi izpolnjevanja teh nalog vas učim. 

55 V srce vsakega učenca sem položil esenco. To bistvo bo prisotno v vaših mislih in molitvah, v 

vaših besedah in delih ljubezni. 

56 Ali se ne spomnite, da sem vam rekel, naj boste duhovni vonj med ljudmi? 

57 Kaj si lahko na zemlji še bolj želite, kot biti svetovalci, vodniki in zdravniki duš tistih, ki 

potrebujejo pomoč? 

58 Usmiljenje je eden najlepših cvetov ljubezni in prav ta cvet želim odpreti v vas, da bi razširili 

njegov vonj med vaše soljudi. Resnično, povem vam, če imate ideal ali željo, da bi dali veličino svoji duši, 

vam ponujam pot usmiljenja. Ponujam vam to pot, po kateri ljudje ne hodijo veliko, da bi se po njej lahko 

povzpeli do mene. 

59 Želim si, da bi na koncu tega potovanja prišli z zadovoljstvom, ker ste zvesto poslušali moje 

učenje. Moja beseda vas krepi, da boste z odločnim korakom nadaljevali svojo pot do konca. 

60 V zadnjih dneh mojega pojavljanja se bodo na vaši poti pojavile številne skušnjave in ovire, zato 

vas opozarjam in pozivam, da ste budni, da boste lahko bedeli in molili. 

61 Bodite močni, ljudje, in preizkušnja bo minila. Če namreč ne bi ostali poslušni in zvesti ter padli v 

skušnjavo, bi si ustvarili neskončno verigo preizkušenj, ki bi zmedla misli mnogih in uničila vero mnogih 

src. 

62 Načrt vašega poslanstva je že izdelan in od njega ne smete odstopati. 

63 Povedal sem vam, da vam bom, ko bom končal svoje besede, dal dovolj časa, da se pripravite, 

preučite, razmislite in med vami izvajate svoj nauk. Ko bom ugotovil, da se je moje ljudstvo poduhovilo, 

bom odprl poti, po katerih boste morali oditi in prinesti sporočilo luči, ki sem vam ga zaupal, da ga 

razkrijete človeštvu. 

64 Jasen in preprost je načrt, ki sem ga oblikoval za vas, tako da ga niti najmanj ne spreminjajte, če se 

želite imenovati spiritualisti. 

65 Kdor želi imeti moč za spreobračanje svojih soljudi, moč za zdravljenje bolnikov, kakršne še niste 

doživeli, in moč za izvajanje čudežev, naj bo zvest mojemu zakonu in predan mojim zapovedim, potem ne 

bo nikoli brez navdiha in moči za izvajanje velikih del, polnih ljubezni in modrosti. 

66 Kdor prezira duhovne darove in sadove, ki izhajajo iz čistega izvajanja mojega nauka, ker ga bolj 

mikajo pohvale in materialne nagrade, se naslaja z nečimrnostmi in lažnimi zadovoljstvi, ki ne hranijo 

duše. To je tisto, kar ljubi na zemlji in kar je iskal v mojem delu, in jaz mu omogočam, da to prejme. Toda 

resnično, povem vam, tisti, ki ne uresničijo tega, kar sem predvidel, ki ostajajo v stagnaciji in ne opustijo 

svojega fanatizma, nečimrnosti in materialnih želja, bodo ovira, ki tistim, ki ljubijo moje odloke in jih 

resnično želijo ubogati, ne bo omogočila napredka. 

67 S kakšnimi besedami ali izgovori mi bodo odgovorili tisti, ki ne bodo upoštevali mojih ukazov, ko 

jim bom pokazal ljudstvo, ki ostaja v stagnaciji, ujeto v fanatizem in nekoristne tradicije - ko jim bom 

pokazal ljudstvo, ki mora še naprej čakati na prihod apostolov tretjega obdobja? 

68 Moja ljubezen je tista, ki vam govori, moja luč, ki nenehno bdi nad vami in vas opozarja, da ne bi 

namesto duhovnega napredka dobili čaše trpljenja. 

69 Pripravljam vas na dan, ko bom z vami govoril zadnjič. Od takrat naprej se bo za to ljudstvo v 

duhovnem smislu vse spremenilo. Zato sem vam že dolgo govoril, da ne smete biti tradicionalisti in ne 

smete ohranjati zunanjih oblik, da iz svojih bogoslužnih dejanj ne smete narediti običajev ali navad, ki jih 

potem ne boste mogli več iztrgati iz svojega srca. 
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70 Ali menite, da se mora vse v neskončnost nadaljevati v enaki obliki? Ali mislite, da boste na teh 

krajih srečanja združeni vse življenje? Ne, ljudje, potrebno je, da vse, kar ste imeli doslej, izgine iz vaših 

oči, da bi lahko začutili, kako se pojavi svetloba resničnega poduhovljenja. Do zdaj niste razumeli niti 

pomena mojega sporočila niti namena tega dela. 

71 Res je, da "prvi" zaradi pomanjkanja nauka in pouka niso mogli razumeti pomena razodetja, ki jih 

je presenetilo. Toda vi, ki pripadate "zadnjim" - tistim, ki naj bi bili priča koncu tega obdobja -, ali se vam 

zdi prav, da ohranite napake "prvih" in da še naprej ne poznate pomena tega sporočila, tako kot ga niso 

poznali tisti, ki so videli le zrenje tretjega obdobja? 

72 Ne, mi pravi tvoje srce. Povem vam, da vas to prepričanje, ki ga imate v teh trenutkih, ne sme 

zapustiti v uri skušnjav. Ne pozabite, da vam danes govorim, da boste zaradi svoje poslušnosti in 

iskrenosti imeli mir v svojih domovih in na vseh poteh, po katerih boste potovali. 

73 Naredite vse, kar je v vaši moči, da boste v prihajajoči čas zmede vstopili pripravljeni in močni. S 

svojo zmedo ne povečujte zmede, ki jo povzročajo sekte, cerkve, filozofije in doktrine, ko pride čas, da 

bodo vsi zanikali resnico. 

74 Želim, da ti ljudje, ki sem jih učil v duhovni obliki, vstopijo v ta čas mirno, zavestno, budno in 

ponižno ter da je njihova prisotnost žarek svetlobe in dih pomiritve v tej nevihti. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 254 
1 Prišel sem, da bi sprejemal in dajal, prišel sem, da bi vas slišal in da bi vi slišali mene. 

2 Neštetokrat sem se predstavil kot Oče in Učitelj. Danes je moja volja, da se pokažem kot sodnik, 

ker sem vam zaupal leto, katerega sadove zahtevam od vas. V večnosti je to obdobje le trenutek. Dela, ki 

jih v njem opraviš, pa ostanejo zapisana v knjigi, v katero zapišeš zgodovino svojega življenja. Ta knjiga, 

napisana v tvojem duhu, bo ohranila sled tvojih prizadevanj za dosego cilja in bo tista, ki jo boš predložil 

vrhovnemu sodniku. 

3 Danes mi pokažete le stran, ki predstavlja majhno časovno obdobje, v katerem ste naredili korak 

naprej na poti razvoja. 

4 Ko se boste dvigali, bodo vaša dela dosegla večjo popolnost, Moje delo pa boste razumeli bolj in 

globlje. Zato vas spodbujam, da zaupate v moje obljube, da vas dvignem, prebudim in ozdravim. 

5 Želim prejeti vaše sadove, ker ste jih dosegli z idealom ljubezni, s trudom in z namenom, da bi 

ugajali svojemu Očetu. Borili ste se v težkih preizkušnjah, hodili ste čez balvane. Oči tvojega telesa so 

jokale in tudi tvoja duša je jokala. 

6 Tvoje ustnice molčijo in duša se v tistem trenutku ne pritožuje, vso grenkobo, ki si jo prejel, pa 

spremeniš v upanje vame in v odpuščanje svojim bližnjim. Blagoslavljam vas za vašo poslušnost. 

7 Čutite, da se prebujate v nov dan, da delate korak naprej, in od takrat vas vaš duh še bolj 

razsvetljuje in me bolje razumete. Prav tako pravilno merite svojo odgovornost, ki ste jo prevzeli do Očeta 

in do sveta. 

8 Danes veste, da je čas dragocen zaklad, ki ga ne smete zapraviti, in da so vaši darovi kot dragulji, 

ki jih ne smete skrivati. 

9 Čas teme in nevednosti se je za vas končal. Danes kot apostoli veste, kaj govorite, kaj delate in kaj 

mislite, in si prizadevate za zasluge, da bi si pridobili pravico do mojih koristi. Živite sredi svetlobe, in če 

koga zaslepi, je to zato, ker nima jasnega pogleda. 

10 Svojo milost izlijem na vse na enak način, vendar jo vsak prejme glede na svojo duhovno 

pripravljenost in vzvišenost. 

11 Zdaj prejemam rezultate dela utelešenih bitij, saj se zemeljsko življenje meri po času. Ko vstopite 

v duhovno življenje, boste spoznali, da večnosti ni mogoče meriti v urah, dnevih ali letih, saj čas nima 

vpliva na duhovno. 

12 Prisoten sem, neviden vsemu človeštvu, katerega življenje utripa v meni, ker sem njihov Oče - 

edini, ki lahko popolnoma presodi njihova življenja in dejanja. Vidim ljudi, ki tavajo v kaosu, nosijo vojno 

v svojih srcih in celo dušah, nosijo morilsko in uničevalno orožje ne le v rokah, ampak tudi v srcih, jezik 

pa uporabljajo kot resnično dvorezen meč. Nekateri napadajo, drugi se branijo. Nekateri sejejo smrt, drugi 

se oklepajo življenja. In kot senca se širi plašč novih naukov, ki se širi od srca do srca in od duše do duše. 

Ob tej grožnji ljudje in narodi trepetajo in se sprašujejo, zakaj Vsemogočni ne prepreči širjenja teh 

brezupnih naukov. Na to Oče odgovori: "Dovolim jim, da vzklijejo, rastejo, cvetijo, se širijo in rodijo 

sadove, da bi jih človeštvo prepoznalo po njihovih sadovih. 

13 Ti nauki, teorije in pogledi na svet se bodo razširili po vsem svetu, da bi ljudje, potem ko bodo 

pojedli vse sadove, obrnili svoje oči k drevesu življenja in razumeli, da je pravi sad - tisti, ki vsebuje 

sladkost v okusu in življenje v bistvu - tisti, ki sem vam ga v svojem Zakonu ljubezni ponudil od začetka 

časov. 

14 Mir ljudi je minljiv. Samo mir, ki vam ga ponujam, je večen. 

15 Govorim vam s človeškim razumom in moja beseda je isto seme ljubezni kot tisto, ki sem ga 

vedno sejal v vas. 

16 Dal sem vam moč, vendar ne zato, da bi z njo vsiljevali mojo voljo sočloveku. Osvobodil sem 

tvojo dušo, vendar ne tako, da bi to svobodo slabo izkoristila. Moje orožje so resnica, ljubezen, usmiljenje, 

mir in odpuščanje. 

17 Da bi me dostojno predstavljali in bili moje zveste priče, morate uporabljati moje nauke in se 

potopiti v mojo besedo, da ne bi zapadli v zmote, ki vas ločujejo in zaradi katerih nekateri branijo in 

skušajo ohraniti zunanje oblike čaščenja in tradicije, drugi pa se borijo za bistvo in duhovnost mojega 

nauka. Spomnite se, da sem v prvi zapovedi Zakona, ki sem jo dal človeštvu po Mojzesu, dejal: "Ne delaj 
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si nobene izklesane podobe ali podobnosti nebeških stvari, da bi klečal in jih častil." Od takrat je pot za 

človeka in pot za dušo jasno začrtana. 

18 Mojzes se ni omejil le na posredovanje desetih zapovedi človeštvu, ampak je sprejel tudi 

sekundarne zakone za človeško življenje ter uvedel tradicije, obrede in simbole za duhovno čaščenje Boga, 

vse v skladu z razvojnimi koraki, ki jih je v tistem času delal človeški duh. Toda obljubljeni Mesija je 

prišel in odpravil izročila, obrede, simbole in žrtve, le zakon je ostal nedotaknjen. Ko so farizeji ljudem 

govorili, da Jezus nasprotuje Mojzesovim zakonom, sem jim odgovoril, da ne nasprotujem Zakonu, ampak 

sem ga prišel izpolniti. Če bi moji nauki odpravili izročila, bi se to zgodilo zato, ker bi ljudje, da bi jih 

izpolnili, pozabili spoštovati Zakon. 

19 Ta primer se je ponovil v tem času. Leta 1866 je mojo navzočnost prek človeškega razuma razkril 

Roque Rojas, ki vam jo je sporočil. Toda tudi on je ustvaril tradicije, oblike čaščenja in simbole, da bi vam 

pomagal razumeti pomen razodetja. 

20 Ker se bliža čas, ko vam ne bom več govoril v tej obliki, želim iz vašega srca izbrisati vsak 

materializem in fanatizem, ki bi lahko obstajala v vašem kultu in načinu delovanja, da boste lahko 

upravičeno nosili ime: "Učenci Svetega Duha". Vendar razumite: Če odpravim odvečne tradicije in 

običaje, s tem ne nasprotujem svojemu zakonu. Tako kot v drugi dobi lahko zaradi sledenja tradicijam 

kršite resnično duhovno čaščenje Boga in svoje dolžnosti do človeštva. 

21 Če ste v svoji predanosti Očetu že osvobojeni vsega materializma, ne bodite ponosni, ker menite, 

da ste dosegli vrh duhovnosti, za katerega menite, da so vsi, ki izpovedujejo sekte ali cerkve, nezreli. 

Medtem ko vi v očeh svojih soljudi vidite trn v peti, vam lahko jaz pokažem tram, ki ga vlečete s seboj. 

22 Ljudje so naveličani tradicije, formalnosti in obredov. Želim jim pokazati luč svojega nauka kot 

počivališče za dušo, ki je utrujena od iskanja luči. 

23 Ljudje, pustite me, da sem vaš sodnik, poslušajte moj glas, ki vam govori v vaši vesti. Tudi ne 

iščite plačila ali pohvale od mene, ne iščite nagrade. Če bi vam odobril ta zadovoljstva, bi jih slabo 

izkoristili in se postavili za gospodarje. Iščite me ponižno kot najmanjši izmed mojih otrok. Če se 

pokesate, se mi poklonite, ker bom vaš sodnik in vam bom govoril z največjo resnicoljubnostjo ter vas 

popravljal z usmiljenjem. Takrat boste za mojimi besedami prepoznali božansko obljubo nečesa, kar ni 

bilo nikoli predvideno, nečesa, kar presega vse želje. 

24 Dajem vam dar Besede, da bi kot zvok zvonov prebudila tiste, ki spijo, da bi dala moč, balzam in 

življenje. 

25 Ne čakajte, da se človeštvo zaradi katastrofalnih dogodkov vrne k meni. Spremljajte, molite in 

sejte, in luč in mir mojega Duha se bosta širila od srca do srca. 

26 Čeprav gre moja beseda skozi možgane in ustnice človeka, je iz svetlobe in ljubezni. Pripravite se, 

množice, in mi dovolite, da se razodevam po svojih glasnikih. Vi, ki ste bili izbrani za to visoko in 

občutljivo nalogo, pa se še bolj pripravite. Tisti, ki se ne čutite sposobni posredovati moje besede v 

čistosti, se pripravite. Če tega ne zmore, naj raje molči in zapečati usta. Toda zavedajte se, da vaša 

revščina, nerodnost ali skromnost niso ovira za moje oznanilo. Uporabil sem nerodne in neizobražene 

ljudi, da sem osupnil svet. Nasprotujem nepoštenosti, grehu. 

27 Želim, da postanete vredni, da se bo v zadnjih letih moje besede zgodilo eno moje razodetje za 

drugim in da v zbornicah ne bo slišati nobenih pritožb. 

28 Prejel sem poklon vsega stvarstva - od največjih zvezd do bitij, ki so komaj zaznavna vašemu 

pogledu. Vse je podvrženo evoluciji, vse gre svojo pot, vse napreduje, se preoblikuje, razvija in 

izpopolnjuje. Ko bo dosegel vrh popolnosti, bo moj duhovni nasmeh kot neskončna zarja po vsem vesolju, 

iz katerega bodo izginili vsak madež, vsa beda, trpljenje in nepopolnost. 

29 Spoznajte mojo pravičnost v jedru moje besede. 

30 Moja beseda, množice, je ključ, s katerim odpiram vaše srce, tisto srce, ki je tako malo utripalo 

zame. 

31 Danes začenjate drugo leto od zadnjih treh, ki so vam bila zaupana za pripravo. 

32 Kaj ste do zdaj dosegli? Nič odločilnega. Po samopregledovanju v luči vesti ste ugotovili, da niste 

naredili niti koraka naprej k poenotenju in poduhovitvi. 
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33 Navadili ste se mojih očitkov, zato še naprej mirno slonite nazaj. Toda ne bodite preveč 

samozavestni in zavračajte mnenje, da bom podaljšal čas svojega pojavljanja med vami. Če se boste 

namreč ujeli v to zmoto, boste živeli prevarani in ogoljufani. 

34 Kdo si upa prositi za novo priložnost - po tistih, ki sem mu jih dal? Samo neumni ali nevedni. Vi 

pa niste nevedni, saj sem vam leto za letom nenehno govoril. 

35 Zakaj vam to govorim? Ker vidim to željo in to skrivno namero na dnu nekaterih src - željo in 

namero, ki že zdaj, ne da bi bila uresničena, oskruni resnicoljubnost in iskrenost Mojega dela. 

36 Ta želja, da bi se moja beseda nadaljevala v neskončnost, da bi se vse nadaljevalo kot prej, je 

dokaz, da niso izkoristili dragocenega časa, ki jim je bil zaupan, in zdaj želijo še en čas, da bi lahko nekaj 

naredili. Toda ko se bo nakazani čas iztekel, nihče ne bo mogel spremeniti božje odločitve. Če bi to 

nameravali storiti, bi namreč zanikali popolnost tistega, kar je zagotovil Bog. 

37 Ne poslušajte mojih odlokov, o ljudje! Če bo kdo to storil, bo priča moji pravičnosti in bo videl, 

kako se bodo na ta narod zgrnile sproščene sile narave, da bo spoznal svojo neposlušnost, saj me ni ubogal 

kljub mojim besedam ljubezni. 

38 Kakšna žalost in obžalovanje bosta v teh dušah, ko se bodo prebudile iz svoje aberacije in se 

zavedle svojega duhovnega nazadovanja, ko bodo izkusile, da jih mora Oče še vedno vznemirjati in 

prizadevati s silami narave, kot se je to dogajalo starodavnim ljudem! 

39 Med tem ljudstvom bom odstranil vsako nečisto seme in pustil le dobro seme, po katerem me bo 

človeštvo lahko jutri prepoznalo. Kako bi lahko ljudje videli sijaj moje resnice v zmedenem, neposlušnem 

ali fanatičnem ljudstvu? 

40 Ti dnevi priprav so zaznamovani z globokim razmislekom za vas, ljudje, da bi po tem razmisleku 

in izpraševanju vesti lahko izbrali pot, po kateri želite hoditi - poudarjam, da bo tisti, ki izpolnjuje mojo 

voljo, lahko šel svojo pot v miru, tisti, ki pa ne izpolnjuje svoje, se mora odločiti za sprejem preizkušenj, 

ki ga bodo neizprosno doletele, ko bo prišel čas. 

41 V tistem, ki uboga moja navodila, bo resničen mir, saj bo človek dobre volje, ki uboga svojega 

Očeta. V tistem, ki ne upošteva mojih navodil, ne bo miru niti za trenutek. Nenehno bo slišal očitke svoje 

vesti in živel v stalni grozi. 

42 Nikogar ne obsojam in se omejujem na to, da vam pravočasno razkrijem, kaj vas lahko doleti kot 

naravna posledica vaših del. Pravočasno vam to povem, ker vas ljubim in da bi se temu izognili, da bi se 

soočili z resnico in ne skrenili s poti. 

43 Neposlušni je vedno ponosen. Toda kdo je tisti, ki misli, da ima pravico izpolniti njegovo voljo ali 

spremeniti očetovo voljo? Kdo verjame, da je prejel darove, ki so v njem zaradi resničnih zaslug? Kdo 

verjame, da je to ljudstvo zame nujno potrebno za uresničitev mojih božanskih načrtov? 

44 Ne dovolite, da se vaš um zatemni, ne utišajte glasu vesti, ne dovolite skušnjavam mesa, da bi se 

vaša duša spotaknila, saj bi bilo to zelo žalostno. 

45 Spremljajte in molite, da vam ne bo nikoli zmanjkalo moči. Razmislite, strogo se presodite, potem 

bo vaš duh vlil svetlobo v vaš um in srce, da bo med vami zavladal mir. 

46 Moja navodila še naprej kažejo tvoji duši Knjigo življenja stran za stranjo, saj mora ostati močna 

in pripravljena, dokler se ta čas navodil ne konča. 

47 Če resnično želite delovati kot preroki prve dobe in biti kot oni svetilniki na poti človeštva, se 

usmerite k duhovnosti, ki je ne bo težko najti, saj je vsak od teh naukov lekcija duhovnosti za človeštvo. 

48 Hočem, da veste, da se bo to sporočilo - še preden bodo na svet prišle generacije poduhovljenih 

duš, ki sem vam jih napovedal - razširilo po narodih in ljudstvih, da bodo našli poti, ki so jih tlakovali 

ljudje, ki so slišali Gospodov glas, in tisti, ki so se pridružili temu ljudstvu, ker so verjeli v njegovo 

pričevanje. 

49 Nenehno vas spodbujam, da naredite nove korake na tej poti, ki je večni vzpon. Ne ustavljajte se, 

in če se ustavite, bo to koristno, ker ste morali dozoreti v nameri, okrepiti vero ali razmisliti. Nato pa 

nadaljujte. 

50 Koliko ljudi mi v srcu pravi: "Učitelj, zakaj nisi prišel k nam v tem času kot človek, da bi lahko 

videli tvojo navzočnost?" Vendar vam odgovarjam z drugim vprašanjem: Ali se ne zavedate, da ko želite 

mojo navzočnost v svetu v tej obliki, na novo zahtevate mojo kri? Sprejmite me tako: v duhu, nevidnega le 

za vaše fizične oči, a zaznavnega za vse čute vaše duše. 
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Takrat sem prelil svojo kri, da bi z njo zapečatil ljubezen, ki sem jo oznanjal v svojem nauku. Danes 

vse obsipavam z božanskim bistvom kot dokaz, da je moja ljubezen do ljudi kljub njihovi nehvaležnosti 

enaka in da se jim zato približujem, da bi jim pokazal svetlo pot, ki jih bo vodila v večno bivanje z menoj 

v mojem kraljestvu. 

51 Drugi mi duhovno pravijo: "Če nas vsaj nikoli ne bi prikrajšal za to besedo, ki si nam jo dal 

poslušati s tolikšno ljubeznijo." Tem pravim, da jim ne bo hudo, če se bodo res poslužili mojih naukov in 

poskušali razumeti moje namene, če se bodo odpovedali tej razglasitvi, ko bo prišla ura, da jo razglasijo za 

končano. In to zanje ne bo boleče, ker bo vaša duša ostala prežeta z mojim bistvom in napolnjena z mojo 

Svetlobo. Če pa vam nekaterih ali mnogih mojih naukov ni uspelo ohraniti v spominu, sem v tem primeru 

naročil izdelavo knjige, ki vsebuje mojo besedo tega časa. V tej knjigi, ki bo nastala iz mojih božanskih 

naukov, boste našli pravo skrinjo zaveze, ki je prvi spiritualisti niso mogli razumeti in so jo zato morali 

predstavljati s predmeti ali simboli. 

52 Prava skrinja zaveze je moja beseda. Kdor jo odpre in vanjo vstopi s spoštovanjem, duhovnostjo in 

ljubeznijo, bo na njenem dnu odkril modrost, globoko razodetje, preroštvo in vse duhovne darove. Na to 

skrinjo zaveze se boste obrnili, ko moje besede ne boste več slišali prek nepopolnih človeških glasnikov, 

in priča boste, kako vas bo v vaših meditacijah, v trenutkih vašega študija ali molitve do najnežnejšega 

kotička vašega bitja dosegla višja luč, ki bo vse pojasnila - očetovski vpliv, ki vas bo objel, in glas, ki ni 

človeški in ki vam bo govoril na svoj popoln način. To bo luč mojega navdiha, ki prihaja k vam v 

resničnem dialogu med duhom in duhom. 

53 Bodite blagoslovljeni - vi, ki ste uspeli iz svojih služb odstraniti številne odvečne in nepotrebne 

obrede, ki so vam jih zapustili "prvi", in ohraniti le najpomembnejše. Zavedajte se, da morate še vedno 

nekaj pospraviti in marsikaj poduhoviti. 

54 Kako srečna bo tvoja duša, če mi bo lahko na tej zemlji izkazovala čaščenje, ki ga od nje 

pričakujem! Ko pa bo odšla od tod v Duhovno dolino, če bo za seboj pustila karkoli, kar ne bi bilo vredno 

Mojega dela, bodo nove generacije ob pregledu dediščine, ki ste jim jo zapustili, znale odstraniti vse, kar 

ste za seboj pustili nepravičnega, in tako narediti korak, ki ga niste mogli narediti. 

55 Pravim vam: bolj ko boste prečiščevali svoja bogoslužna dejanja in izpopolnjevali svoje čaščenje 

Boga, manj bodo morali trpeti tisti, ki pridejo za vami, in da bodo vaše zasluge pred menoj večje, ker niste 

delali zase, ampak ste to delali z mislijo na soljudi, ker ste v srcu čutili ljubezen do njih. 

56 Ali niste sami izkusili, kako zelo ste se morali truditi, da ste pospravili, kar ste prejeli od svojih 

bratov, ki so bili pred vami? Zato tega bolečega dela ne prepuščajte tistim, ki gredo po vaših stopinjah. 

57 V Drugem času je moje poučevanje doseglo vrhunec, ko je bila moja ločitev že zelo blizu. 

58 Učenci so se dobro zavedali, da so to zadnji trenutki, ki jih bodo preživeli z Učiteljem, zato so bili 

pozorni, da bi slišali še zadnje besede in jih ohranili v svojih srcih. 

59 Jezusova božanska želja je bila, da bi njegovi učenci postali sejalci njegovih odrešilnih naukov. Na 

vrhuncu svojega zadnjega nagovora učencem, ki je bil hkrati zadnji pogovor med Očetom in otroki, jim je 

zato v ljubeznivem tonu dejal: "Zdaj vam dajem novo zapoved: ljubite drug drugega." Z lučjo te najvišje 

zapovedi je prižgal največje upanje za človeštvo. 

60 Tudi v tem času, ko bom kmalu končal svoje oznanjevanje med vami, vidim, s kakšno predanostjo 

in pozornostjo poslušate moje nauke. Neizbrisno se bodo vtisnili v zavest mojih novih učencev. 

61 Kakor sem takrat svojim apostolom rekel, da bodo v svetu kot ovce med volkovi, da bodo vedno 

budni, tako vam zdaj pravim, da se pripravite, bdite in molite. Mnogi se bodo namreč dvignili proti vam, 

uporabljali obrekovanja in vsa sredstva, da bi vas zmedli. 

62 Zdaj je čas boja, vsi to veste, tako da nihče ni presenečen. 

63 Svoje nauke sem maksimalno poenostavil, da bi jih lahko razumeli in se poglobili v njihov pomen. 

Ko bo prišel čas, boste imeli enostaven odgovor na vsako zastavljeno vprašanje. Za prepričevanje vam ne 

bo treba veliko govoriti. Če ste res pripravljeni, vaše besede ne bodo le preproste, ampak tudi kratke. Za 

odgovor znanstveniku vam ne bo treba poznati znanosti, za odgovor teologu pa ne teologije. Beseda 

svetlobe osvetljuje vse in želim, da bi besede svetlobe prihajale iz vaših ust. 

64 Vsi, ki so me v tem času slišali, niso vstali, da bi pričevali o moji besedi. Pojavili se bodo tisti, ki 

me resnično ljubijo - tisti, ki me ljubijo v svojem bližnjem in se obračajo k ljudem v stiski, ki jim dajejo 

svoje usmiljenje in tolažbo. 
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65 Tisti, ki razumejo moj nauk in ga globoko čutijo, ga bodo sprejeli z vero. Oni bodo tisti, ki se bodo 

morali zoperstaviti vsem nasprotovanjem, ki bodo morali vzeti v roke orožje resnice, ljubezni in 

pravičnosti. V težavah in v svetu, ki se je že zdavnaj oddaljil od te pravičnosti in resnice, bodo ti sejalci, 

polni miru in zaupanja v svojega Boga, širili duhovno sporočilo tretjega veka po vsem svetu. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 255 
1 Vstopili ste v čas boja, molitve in zaslug. Čutite, da je čas užitkov minil in da morate pospešiti 

svoje korake, ker je človeštvo v obupu in imate odgovornost, da jim z besedami in dejanji prinesete veselo 

novico in pričevanje o mojem prihodu. 

2 Oglejte si, kako ljudje vseh veroizpovedi in sekt preiskujejo čas, življenje in dogodke v upanju, da 

bodo odkrili znamenja, ki napovedujejo moj prihod. To so nevedni ljudje, ki ne vedo, da se manifestiram 

že dolgo časa in da se bo tovrstna manifestacija kmalu končala. Prav tako pa vam povem, da me mnogi 

izmed tistih, ki me tako hrepeneče pričakujejo, ne bi prepoznali, če bi bili priča načinu, kako se 

razodevam, ampak bi me naravnost zavrnili. 

3 Do njih bodo prišla le pričevanja, po katerih bodo še vedno verjeli, da sem bil med svojimi otroki. 

4 Tudi vi ste me notranje nestrpno pričakovali, vendar sem vedel, da me boste v tem času prepoznali 

in bili med mojimi delavci.  

5 Naj se svet norčuje iz tega, kako sem se razkril. Vendar se ne bodo smejali meni, ampak sebi. Kajti 

niti ne slutijo in ne razumejo, kaj vsako bitje pomeni za božanskost. 

6 Zame je najprimernejša stvar, ki jo lahko storim s svojimi otroki, da se jim predstavim s 

sposobnostmi, s katerimi sem jih obdaril, brez izgovora, da so grešniki in da so nečisti. Kaj je boljša 

spodbuda za otroka, kot spoznati svojega Očeta, ga videti in čutiti, da bi ga lahko ljubil? 

7 V starodavni prerokbi je bilo rečeno, da me bo zagledalo vsako oko, grešno ali ne. Zdaj, v tem 

času, sem vam povedal: nisem prišel z željo po pravičnem, da bi se dal spoznati z njegovim 

posredovanjem, ampak prav z željo po grešniku, ki se je očistil v preizkušnjah življenja in v trenutku 

kesanja. Kajti on je otrok, ki, ko spozna, da ga Oče ljubi in ceni, v celoti stopa po poti prenove in kreposti. 

8 Kdo od nosilcev glasu, po katerih sem vam govoril, je imel pred tem, ko je slišal mojo besedo, 

predstavo o daru, ki ga je že imel, in o službi, ki mu je bila namenjena? Ni. Skozi življenje so se 

prečiščevali kot v lončenem loncu. Toda njuno darilo je ostalo skrivnost, dokler ni prišel čas, da ga 

razkrijeta. 

9 To je začetek ali priprava človeške duše na višjo komunikacijo z Očetom, in vi ste bili presenečeni. 

Če bi vedeli vse, kar sem vam ob pravem času želel razkriti, ne bi mogli razumeti, zakaj vas tako zelo 

ljubim, niti zaslug, ki jih morate storiti, da bi dobili tako veliko milost. 

10 Leta 1866 je nastala prva skupnost spiritualistov, učencev tega dela. Ti prvi učenci so pod lučjo 

mojega Duha in po Elijevih navodilih začeli prejemati žarke sporočila, ki ga zdaj prejemate v obilju pred 

njegovim zaključkom. 

11 Od takrat do danes so se iz "drevesnega debla", ki ga je ustanovil Roque Rojas, izoblikovale 

številne skupnosti. 

12 Ena sama luč je posvetila množici, ki sestavlja to ljudstvo, in vendar je med različnimi skupnostmi 

toliko razlik! Že mnogo let uživate v razodevanju moje Besede v preprostem, jasnem in razumljivem 

poučevanju. Toda le redki so sposobni razložiti pomen duhovnega nauka. 

13 Do konca mojega razglašanja v tej obliki je le še eno leto. Vendar je večina ljudi še vedno zelo 

daleč od resnice. Od "prvega" do "zadnjega" sem odpustil dejstvo, da sem materializiral božansko 

razodetje, ki ga sprva niso bili sposobni razumeti. Toda potem ko se je duhovni nauk širil več let in je 

Moja Beseda vse bolj in bolj pojasnjevala to delo, vidim, da je prišel čas, da vas prosim, da zapustite svoje 

utečene poti, da prodrete nekoliko bolj v jedro Mojega nauka in da naredite odločen in trden korak na poti 

k duhovnosti. 

14 Kako mi boste sledili, dokler me boste iskali in častili s simboli in vzorci, zunanjimi kultnimi 

oblikami in materializacijami? Vi mi pravite: "To je dediščina 'prvih' in mi jo spoštujemo." 

Ljudje, zdaj vam povem, da so bili ti "prvi" le vaši predhodniki, da bi vi pripeljali do popolnosti obliko 

čaščenja in obliko duhovne komunikacije, ki so jo začeli oni. 

15 Ne zamenjujte božanskega zakona z religijami ali metodami, ki jih uporabljate za razlago tega 

zakona. 

16 Zakon je večen in nespremenljiv, religije, oblike čaščenja in dejanja pa se razvijajo in spreminjajo 

glede na moralni in duhovni razvoj tistih, ki jih izpovedujejo. Če ne bi bilo tega duhovnega razvoja, bi še 

vedno častili Boga v zvezdah in naravnih silah, kot so to počela primitivna ljudstva. 
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17 Ne ustavljajte se na svoji poti ljubezni do mene, služenja meni in čaščenja mene. Vedno pojdite 

naprej, vedno bolj se izpopolnjujte in si prizadevajte za svojo popolnost. Toda Zakona se ne dotikajte, ne 

spreminjajte ga, ne zamenjujte ga. Vedno vas bo naučil najvišjega, vedno vam bo naročil, da ga 

popolnoma izpolnite. Prisoten in večen bo kot univerzalni zakon, ki vas bo učil prave ljubezni do Boga in 

prave ljubezni do bližnjega. 

18 Ne ohranjajte navad, oblik čaščenja ali tradicij, saj boste tako stoletja ostali v letargi dogem in 

nevednosti. Namesto tega bodite varuhi zakona in resnice. 

19 V tem času ne bodite kot judovsko ljudstvo "druge dobe", ki zaradi vezanosti na tradicijo, 

konservativnosti in fanatizma ni moglo jesti nebeškega kruha, ki jim ga je prinesel Mesija, ki so ga čakali 

že več stoletij. Ko je prišla ura, ga niso mogli prepoznati, ker jim je njihova materializacija preprečevala, 

da bi videli luč resnice. 

20 Danes vam zapuščam le dve besedi, da ju boste lahko poglobljeno razumeli in iz njiju razbrali 

celoten pomen, kolikor vam bo to omogočala dobra priprava: "Spiritualizem" in "Spiritualizacija". Le tako 

- meditacija, molitev in budnost - boste lahko razumeli, kakšno naj bo resnično in pravilno čaščenje Boga, 

ki ga morate na podlagi tega nauka darovati svojemu Gospodu. 

21 Da, ljudje, ljubiti Me z zunanjimi oblikami čaščenja, iskati Me v podobah in simbolih ter Me 

častiti z liturgijami, ceremonijami in praznovanji, obstaja veliko cerkva in veliko sekt, v katerih lahko 

zadovoljite svoje srce, če še vedno hrepeni ali čuti potrebo po takšnem čaščenju. Če pa mi želite služiti s 

tem duhovnim delom in me ljubite ter zato zavračate druge oblike čaščenja, razumite, kaj pomeni 

"spiritualizem" in kaj "spiritualizacija", tako da, če res želite biti učenci tega nauka, ne boste pripadali 

tistim, ki uveljavljajo običaje, pravila, tradicije in zunanje oblike čaščenja, saj boste potem spet zapadli v 

materializem, malikovanje in fanatizem, od spiritualizma pa boste poznali le ime. 

22 Dvignite se, kolikor se le da, da bi se prilagodili in uskladili z mojim naukom. Vendar ne počnite 

nasprotno, to je, da mojega nauka ne prilagajate svojim omejitvam in udobju ter ga tako materializirate, 

deformirajte ali ponarejate. 

23 Današnji nauk naj bo budnica tistim, ki so ga slišali, da jih bo navdihnil in napolnil z energijo, 

gorečnostjo, ljubeznijo in vero, da bodo pretrgali mreže, ki jih že dolgo držijo v ujetništvu. Naj se v 

njihovih glavah oblikuje prava predstava o tem, kaj pomeni "spiritualizem", in naj se v njihovih srcih rodi 

plemeniti ideal, da postanejo pravi učenci tega nauka o svetlobi in popolnosti. 

24 Preljubo ljudstvo: Ko bodo vaše razlike izginile, ko se bo razdvojenost, ki trenutno obstaja med 

vami, spremenila v bratstvo in ko boste razumeli svoje poslanstvo, bo iz vaše duše vzklila želja, iz vašega 

srca pa spodbuda, da se lotite sejanja semena duhovnosti, ki ste ga prejeli v moji besedi. 

25 Prišel bo trenutek razsvetljenja, ko boste z največjo jasnostjo dojeli veličino tega Dela in boste 

osupli, ko boste na njegovem dnu odkrili čudovita razodetja, kakršnih si niste nikoli predstavljali. Nato se 

boste spontano odpravili na pot, se razširili po zemlji in na poti dajali usmiljenje, svetlobo in tolažbo. 

Sodbe vaših sosedov vam ne bodo več škodovale, niti vas ne bo prizadela nespoštljivost vaših družinskih 

članov, saj se bodo vsa trpljenja na zemlji zdela majhna spričo veličine vašega poslanstva. 

26 Blagor tistim, ki dosežejo tisto stopnjo duhovnosti, ki jih naredi odporne na bolečino, saj jih bo 

varoval plašč mojega usmiljenja. 

27 Vera, ljubezen in duhovnost so tri vrline, ki bodo vojake in apostole tretjega veka naredile 

nepremagljive. Te vrline so bile prisotne v vseh služabnikih, ki so od najzgodnejših časov pričali o mojem 

obstoju, moji prisotnosti, mojem zakonu in moji resnici. 

28 Med temi služabniki so patriarhi, preroki, apostoli in mučenci. Toda v zgodovini človeštva niso 

bili edini, veliko več jih je bilo, ki so se podali na različne poti, da bi opravili svoje poslanstvo in pričevali 

o moji resnici, pri čemer so se uprli vsem vrstam napadov, zasmehovanja, preganjanja in obrekovanja. 

Zaradi njihove vere, strpnosti do tistih, ki so jih prizadeli, stalne in zveste ljubezni do sočloveka, ki jo je 

navdihoval njihov Gospod, so premagali bolečino, krivico in smrt. Kako bi si drugače razložili predajo 

mučencev njihovim usmrtiteljem? Kako bi lahko razumeli potrpežljivost in mirnost vseh tistih, ki so me 

ljubili in mi sledili, ko so jih preganjali? 

29 Če me boste tako ljubili, se ne boste mogli več bati ničesar na svetu. Dokler vaša vera ni popolna 

in ljubezen ni neomajna, vas bo boj navdajal s strahom. 
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30 Česa se bojite? Zakaj se mečete v zapor, zakaj si jemljete življenje? Veš, da so ti časi minili in da 

je bilo veliko mučencev, ki so darovali svoja življenja, da bi sovražnikom resnice dokazali, da bodo 

mučeništvo, zapor in krvavi lestenci - namesto da bi ugasnili vero mojih služabnikov - zanetili ogenj 

njihove ljubezni in jih spodbudili k še večjemu širjenju mojih naukov. 

31 Bojite se obsodbe bližnjega in se bojite, da boste izgubili svoj mir v svetu. Zakaj se raje ne bojite 

sodbe svojega Boga ali ne izgubite miru svoje duše, ker niste izpolnili svojega poslanstva? 

32 Danes se zdi, da je to, kar vas prosim za "obljubljeno deželo", veliko. Toda resnično vam povem, 

da se boste, ko boste v njej, čudili, da ste v njej, celo počutili se boste nevredni in si rekli: "Kako malo smo 

storili, da bi si zaslužili tako veliko milost!" 

33 V svojem srcu me sprašuješ: "Učitelj, ali nam morda daješ več, kot si zaslužimo?" Na to vam 

odgovarjam: Če bi vam dal po vaših delih, bi imeli zelo malo ali nič. Ali verjamete, da so življenje, ki ga 

imate, telo, ki ga imate, darovi, ki se prebujajo v vašem bitju, in vse, kar vas obdaja v vašem obstoju, 

pravična nagrada za vaše zasluge? 

34 Resnično, povem vam: vedno sem vam dajal in vam bom dajal več, kot si zaslužite, ker vas ljubim 

in ker sem vaš Oče. 

35 Ljudje, jokate, ker prepoznavate pomanjkanje vere in ljubezni. Nato me vprašaj, kaj moraš storiti, 

da mi boš všeč in da si pridobiš zasluge pred menoj. Na to odgovarjam, da bi morali po najboljši volji 

služiti bližnjemu, da bi morali bolečino trpečih narediti za svojo, da bi morali razvijati svoje darove in jih 

izpopolnjevati v korist tistih, ki jih potrebujejo. Kajti od tega, kaj storite za soljudi, je odvisno, kaj boste 

prejeli, ko pridete v duhovno kraljestvo. 

36 Kar se mene tiče, kaj mi lahko daš, česar nimam? Imam moč, imam mir, imam svetlobo, sem 

lastnik vesolja, sem ljubljen in mi služijo. V mojem duhu ni niti najmanjše sence sebičnosti, ker sem 

popolnost. 

Koliko bede pa je med vašimi soljudmi, ki so otroci mojega Duha! Koliko bolečine in teme! Koliko 

bede! Zakaj me v njih ne ljubite? Zakaj mi ne daste vse ljubezni, ki je v vas, tako da ljubite drug drugega? 

37 Ljudje, to je moj odgovor na vaše vprašanje in moj nebeški nasvet za vaše odločitve. 

38 Dragi otroci, ki jih sprejemam v imenu človeštva, bliža se konec mojega pojavljanja skozi človeški 

um. Nato si mora vaš duh prizadevati za dialog med duhovi z Mojo Božanskostjo. 

39 Danes je moja beseda vaša obramba, vaša spodbuda. Toda tudi po tem času mojega oznanjevanja 

boste lahko čutili mojo navzočnost. 

40 Časi, ko ste v svetu potrebovali duhovnega vodnika, so minili. Odslej vsakdo, ki hodi po tej poti, 

ne bo imel druge poti, kot je pot mojega zakona, in ne bo imel drugega vodnika, kot je njegova lastna vest. 

Kljub temu bodo vedno obstajali moški in ženske velike luči in duhovne moči, ki bodo s svojim zgledom 

in navdihom pomagali množicam. 

41 Če bi bilo drugače, bi vam že poslal na zemljo duhove, kot sta Mojzes ali Elija, da bi vam kazali 

pot in vas nenehno opominjali na zakon. Tudi oni vam stojijo ob strani, vas varujejo in spremljajo, vendar 

ne več v človeški obliki, temveč iz duhovnega sveta. Kdo jih vidi? Nihče. Toda če se pripravite, boste nad 

seboj začutili prisotnost velikih duhov, ki so bili vedno v stiku s človeštvom in so v njem opravljali velika 

poslanstva. 

42 Obračajte se k njim v svojih molitvah, in če jim boste resnično zaupali - povem vam - ne boste 

nikoli pogubljeni, ker vas bodo vodili z ljubeznijo in predanostjo, o katerih so vam dali toliko dokazov na 

svetu. 

43 Še enkrat vam povem, da vam na svetu ne bo manjkalo ljudi, ki so obdarjeni z veliko svetlobo, ki 

vam bodo osvetlili pot in vaša življenja zasejali z ljubeznijo. Ti ljudje so bili na Zemlji vedno prisotni, 

vendar prihajajo časi, ko bodo na svet prišle velike legije visokih duhov svetlobe, ki bodo odpravile lažni 

svet, ki ste ga ustvarili, da bi postavile novega, v katerem bo vladal mir in resnica. 

44 Veliko bodo trpeli zaradi hudobije ljudi. Vendar to ni nič novega, saj se nobeden od Božjih 

poslancev ni izognil preganjanju, zasmehovanju in sovražnosti. Morajo priti na svet in prebivati na njem, 

ker je njihova navzočnost na zemlji nujna. 

45 Prišli bodo in ljubeče nagovorili srca ljudi. Njihova beseda, prežeta z Očetovo pravičnostjo, bo 

udarila po aroganci in napuhu vseh tistih, ki so oblačilo ponižnosti svojih duš zamenjali s sijajem 

nečimrnosti, vzvišenosti, lažne moči in lažne slave. 
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46 Ti bodo prvi, ki bodo vstali in pokazali na moje glasnike s prsti, ki se bodo tresli od jeze. To pa bo 

mojim služabnikom omogočilo, da bodo v vsaki preizkušnji, ki jo bodo deležni, lahko veliko pričevali o 

resnici, ki so jo prinesli svetu. 

47 Trenutno ne veste, na katerih področjih človeškega življenja se bodo pojavili. Toda povem vam, da 

se bodo nekateri pojavili tudi v velikih verskih skupnostih. Ti se bodo borili za združitev in duhovno 

harmonijo vseh ljudi. Drugi se bodo pojavili med znanstveniki in s sadovi svojih navdihov pokazali, da je 

pravi končni namen znanosti duhovno izpopolnjevanje človeka - in ne njegovo osiromašenje in uničenje. 

Tako bodo na vseh področjih življenja prišli na dan moji služabniki, ki bodo v svojih srcih nosili moj 

zakon ter z besedami in deli potrjevali vse, kar sem vam govoril v tem času.  

48 Prav tako vam pravim, da bo moje seme, to je ta nauk, ki ste ga prejeli, obrodilo svoje sadove v 

vas in da bodo ti sadovi velike duše, ki se bodo utelesile v vaših otrocih ali v otrocih vaših otrok. 

49 To so že moji zadnji nauki, a še vedno vam govorim o novih naukih, ker do zadnjega trenutka 

izpolnjujem svoje poslanstvo Mojstra in v vsako svojo besedo vlijem svetlobo, da v času grenkobe in 

bolečine, ko se božja pravičnost pokaže kot še nikoli prej, ne boste ostali v temi. 

50 Spremljajte in molite za svet, ljubljeno ljudstvo. 

51 Pridite k meni, jaz sem tolažba in mir. 

52 Na zemlji ste doživeli trpljenje in nesrečo, ker duša ni razvila svojih sposobnosti in darov, da bi se 

dvignila nad človeške stiske. 

53 Ta svet bi lahko bil raj in ne solzna dolina, če bi ljudje imeli dobro voljo. Ta dom sem zasejal z 

blagoslovi, ne raztresam trnja po poteh. Bolečina ljudi izvira iz njihovih prestopkov. Toda tako kot so sami 

ustvarili bolečino, si bodo morali prizadevati, da jo odpravijo. 

54 Vi, ki me poslušate, niste izgubljeno ali tavajoče ljudstvo. Ste kot družina, ki si je ustvarila dom v 

senci mogočnega drevesa, katerega veje vam nenehno ponujajo svoje sadove. 

55 V tej senci si naberi novih moči in neguj rane, saj boš moral nadaljevati svoje popotovanje, da bi 

se povzpel na goro do vrha. 

56 Vaš duh se že lahko povzpne na šesto stopnico nebeške lestve, kjer boste našli luč, ki odpravlja vse 

napake in vam nudi pomoč pri doseganju sedme stopnice. 

57 Odpravil bom zmedo in slabe razlage, ki obstajajo med vami glede sedmih pečatov. Resnično, 

povem vam: Ne pripadate določenemu pečatu, vendar - ker mora vaša duša skozi prve do zadnjih pečatov 

- danes živi v času šestega pečata ali v šestem obdobju razvoja svoje duše. 

58 Kako velike so bile lekcije in preizkušnje, ki jih je morala prestati duša, da je napredovala od 

enega pečata do drugega! Koliko zaslug si je morala pridobiti! Vendar pa še vedno manjka sedmi del, ki je 

bil na vrhuncu. 

59 Moč zla s svojimi skušnjavami vam bo vztrajno stala na poti. Spomnite se svojega Učitelja, ki je 

premagal svet, bolečino in telo, da boste po njegovem zgledu iz preizkušnje izšli kot zmagovalci. V 

svojem duhu poiščite meč, s katerim se boste borili, tu boste našli nezmotljivo orožje, ki je vedno 

pripravljeno. 

60 Kako bi lahko bila duša zame nepovratno izgubljena, če v sebi nosi iskro moje svetlobe, ki nikoli 

ne ugasne in sem z njo v vseh pogledih? Dokler bo trajalo njeno uporništvo ali zmeda, te temne sile ne 

bodo nikoli vzdržale moje večnosti.  

61 Na novo sem vas osvobodil. Ali ne čutite, da je vaša duša svobodnejša, ko ste se znebili fanatične 

preteklosti in predsodkov? 

62 Jaz sem Življenje in sem ga izlil v vse enako, čeprav sem vedno iskal ljudi ali več ljudi, da bi se 

jim razkril. To je bilo storjeno zato, da bi postali glasniki, preroki ali priče moje božanskosti v službi 

človeštva, vendar ne zato, ker bi jih razlikoval po večji ljubezni ali dobrohotnosti od drugih. 

63 Okrepite se v moji besedi, otroci moji, da boste na soljudi gledali z resnično ljubeznijo in ne boste 

sodniki grešnika, zlobneža, fanatika, samovšečneža. Tedaj boste namreč v svoji vesti slišali moj glas, ki 

vam govori: "Kdor je čist, naj prvi vrže kamen." 

Moj mir z vami! 
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Navodila 256 
1 Ko slišite mojo besedo dobre volje, vaše duše začutijo moj mir, ljudje. 

2 Jaz sem božanski vrtnar, ki neguje vrtove v vaših srcih in jih zaliva z nebeško vodo svoje ljubezni. 

Kapljico te božanske ljubezni prelijem na vsako grenkobo v človeštvu. Pokažem vam pot, ki vodi v 

Očetovo kraljestvo. Nikoli ne boste odkrili konca te poti, ampak boste vedno napredovali in spoznavali 

nova veličastva. 

3 Trenutno vas moja beseda drobi in oblikuje. S finim dletom obdelujem tvojo dušo. Naučite se 

delati na sebi in si z izpolnjevanjem mojega zakona dajati čudovite oblike. Nato bom blagoslovil vaše 

delo, da boste lahko uresničili svoje veliko poslanstvo na tem svetu in pripeljali soljudi na to pot ljubezni. 

4 Jaz sem vaš Učitelj, toda ne glejte me ločenega od Očeta, kajti jaz sem Oče. Med Sinom in Svetim 

Duhom ni razlike, saj sta Sveti Duh in Sin en Duh, in ta Duh sem jaz. V mojih razodetjih skozi stoletja 

vidite enega Boga, ki vas je učil s številnimi in raznolikimi lekcijami: Ena knjiga z več stranmi. 

5 S svojimi deli posvečujte moje ime in v sebi boste našli luč, ki vas bo rešila iz noči nevednosti in 

greha. 

6 Ali se spomnite, ljudje, kdo ste bili, preden vas je oblikovala moja beseda? Ali se spomnite, da ste 

bili prej sposobni številnih nehvaležnih dejanj, ki jih danes ne bi bili sposobni storiti? Svojega današnjega 

življenja ne morete primerjati s prejšnjim. V preteklosti ste bili osamljeni romarji na zemlji, ki ste svojo 

pot prehodili brez luči, ki bi osrečila njihov obstoj in v njih zanetila upanje. Danes si učenec mojega 

nauka, v katerega izviru ljubezni si pogasil žejo in si umil rane. Moja ljubezen iztrga trnje, ki jih imaš na 

nogah, in če ima tvoj križ žeblje, jih bom prav tako iztrgal. 

7 Jaz sem luč tega sveta in vseh svetov in želim, da se oblečete v to luč. Moja beseda je zdravilni 

balzam; zdravite z njo, poslušajte jo in jo uporabljajte. Vsaka beseda je kapljica izvira življenja. Zakaj ste 

bolni, trpite in jokate, čeprav nosite Boga v sebi? Preučite se in popravite, kar je treba popraviti, ter očistite 

vse, kar je treba očistiti. Pravim vam: Očistite posodo znotraj in zunaj, kar pomeni, da se mora vaša duša 

po svoji volji in težnjah uskladiti z vašim materialnim ali človeškim delom. 

Oblikujem vašo notranjo podobo - tisto, kar skrivate pred ljudmi, a ne morete skriti pred menoj. Če 

svojo zunanjost oblikujete tako, da je vaš obraz pravi odsev duše, se bosta v vaših dejanjih izražali 

iskrenost in resnicoljubnost. Ljudje si ne zaupajo zato, ker svetu kažejo en obraz, drugega pa skrivajo. 

8 Sledite mojim navodilom in izkoristite svoje darove. 

9 Ali ste že pregledali svoje rane? Ali ste dovolili, da se vanje vlije balzam, ki sem vam ga dal? 

10 Če dvomite v učinkovitost mojega balzama, jih na novo obdelajte. Če pa verjamete, jih pustite 

nezdravljene in videli boste, kako jih moja ljubezen zdravi, in ko jih boste poiskali, se bodo že zaprle. 

Drugim bom priznal, da najdejo svoje zdravje z vero, molitvijo in močjo misli. Prišle bodo množice 

duhovnih bitij, ki bodo združile svojo moč in moč ter vas "namazale", vi pa boste z njihovo pomočjo 

ozdraveli. 

11 Moja beseda se mora uresničiti: "Tvoja vera in tvoje zasluge te bodo rešile". Ko boste zdravi, vas 

bom poslal v boj, da bi dosegli najvišjo stvar v vašem življenju: ljubezen do bližnjega. 

Ali vam ne bi bilo všeč, če bi bili luč za druge? Ali vam ne bi bilo všeč, če bi vaše besede imele bistvo 

resnice? Ali vam ne bi bilo všeč, če bi imeli kaj, s čimer bi poučili tiste, ki pri vas iščejo tolažbo? Če vam 

je to všeč, lahko to storite, saj je veliko odvisno od vaše dobre volje in truda, da bi to dosegli. Vse ostalo 

naredim sam. 

12 Oduhovljena oseba pravi: "Kako lepo je življenje!" Vsakdanji človek, materialist, pravi: "Kako 

grenko, kako žalostno in kako mračno je življenje!" 

Človeka brez višjega uma vse žali, vse ga prizadene. Kdor je duhovno vzvišen, sploh ne opazi težav na 

poti. Ko se visoko misleči ukvarja z drugimi, to počne zato, da bi pohvalil njihove vrline ali opravičil 

njihove napake, nikoli pa zato, da bi jih sodil ali obsojal. Nizkočutni um sodi, obrekuje, širi slabe stvari 

drugih in v tem najde užitek. 

13 Tiste, ki sodijo in se ukvarjajo z zadevami svojih soljudi, sprašujem: Ali se vam zdi vaše breme 

greha prelahkotno, da z veseljem povečujete breme drugih? Če se ne morete znebiti svojega bremena, 

zakaj mu dodajate še bremena svojih soljudi? Zakaj namesto da bi iskali dragulje pri soljudeh in uživali v 

njihovi svetlobi, se raje ukvarjate z umazanijo, da bi se obarvali? 
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14 Očetova hiša ima veliko stanovanj. Tisti, ki prebivajo v visokih duhovnih področjih, pa pomagajo 

ljudem, da se osvobodijo svojih bremen, ali pa jim jih pomagajo nositi, vendar jih ne obsojajo in se ne 

zgražajo nad njihovimi stiskami. 

15 Videl sem, da ste en dan bogokletni, naslednji dan pa ste se kesali. Videl sem, da ste zanikali moje 

oznanilo in nato pričali, da je resnica. Videl sem, da ste en dan obrekovali, naslednji dan pa zagovarjali to, 

kar ste obrekovali. Dobro je, da popravite svoje napake, vendar bi bilo bolje, če ne bi več delali zla, da 

vam ga ne bi bilo treba popravljati. 

Nekega dne sem te videl, kako si dajal ugodnosti tistemu, ki jih ni potreboval, in videl sem te, kako si 

jih odrekal resnično ubogim. Toda nočem vas obtoževati ali obsojati, ampak prihajam z lučjo svojega 

nauka, da bi vas razsvetlil, da ne bi več grešili. Prav tako vam lahko povem, da sem videl, da ste 

ustrežljivi, velikodušni, dobrodelni in razumevajoči ter da sem te zasluge vedno upošteval in vam jih 

pripisal. Razumite pa, da mora biti v vaših srcih že zdaj več pšenice kot plevela. 

16 Ne molite brez občutka, mehanično premikajte ustnice. Molite z občutki, ne da bi govorili. Z 

lahkoto, s katero ste v preteklosti dajali lažne zaobljube in zaman prisegali, danes govorite resnico. 

17 Ne odnesite ničesar tujega. Kdor vzame tuje, mora to povrniti z bolečino in sramoto. Na nikogar ne 

kažem, vendar želim, da bi vsakdo iz mojih besed razbral, kar ga zadeva. 

18 Ne bom vas obtoževal ali klical na odgovornost za to, kar ste počeli, ko ste šli svojo pot v temi 

nevednosti, nezrelosti in materializacije. Če pa danes, ko v celoti veste, kaj je moj zakon, vztrajate pri 

nedovoljenem, nečistem, boste morali odgovarjati za svoja dejanja pred Bogom, ki bo za vas neizprosen v 

vaši lastni vesti. 

19 Vi vsi ste moje seme in Gospodar ga žanje. Če med dobrim semenom pride seme plevela, ga prav 

tako ljubeče vzamem v svoje roke, da ga spremenim v zlato pšenico. 

20 V srcih vidim seme plevela, blata, zločina, sovraštva, a kljub temu žanjem in vas ljubim. To seme 

božam in čistim, dokler ne zasije kot pšenica na soncu. 

21 Ali misliš, da te moč moje ljubezni ne more odrešiti? Ko vas bom očistil, vas bom posejal na 

svojem vrtu, kjer boste obrodili nove cvetove in nove sadove. Moja božanska naloga je, da te naredim 

vrednega zame.  

22 Prišel sem, da bi se veselil v tebi, da bi spregovoril tvojemu srcu. Moja navzočnost vam daje moč 

za izpolnitev poslanstva, ki sem vam ga zaupal. 

23 Toda vi - ali ne čutite bolečine ljudi? Ali ne občutiš žalosti, ko vidiš, da smrt namesto svetlobe 

vesti odnaša greh tega sveta? 

24 Kot Jezusovi učenci v tretjem veku imate zelo veliko poslanstvo, saj ste med tistimi, ki so slišali 

mojo besedo in se učili od mene. 

25 Vedite, da tudi ljudje s pomočjo znanosti iščejo komunikacijo z onstranstvom. Poskušajte pričevati 

o mojem nauku, če ne želite, da vas pretrese. 

26 Znanstvenik, ki je pogosto zanikal moj obstoj, raziskuje naravo v vseh njenih delih, raziskuje 

zemljo, morja, vesolje in na vsakem koraku naleti name, saj vsako njegovo odkritje govori o ljubezni, s 

katero sem ustvaril vse stvarstvo. 

27 Veliko morate govoriti, da bo moja luč dosegla vse vaše soljudi in da bodo razumeli, da je vse 

ustvarjeno - od atomov do največjih zvezdnih kopic - namenjeno temu, da rodi življenje, hrano, dobro 

počutje in popolnost. 

28 Naj bo moj nauk znan na popoln način, da mu nevedni ne bodo pripisovali pomanjkljivosti. Dobro 

sejte, da generacijam, ki prihajajo po vas, ne bo treba trpeti zaradi vaših napak in ne bodo žanjele bolečine 

kot dediščino. 

29 Želim, da iz vas vzklije čisto in zdravo seme, ki povsod prinaša blagoslove. 

30 Na življenjsko pot posujte dobra zgledna dela, ne ponarejajte mojih naukov. Pri tem si vzemite za 

zgled moje apostole "druge dobe", ki niso nikoli zapadli v čutne kulte, da bi učili in razlagali moje nauke. 

Ne moremo jih kriviti za malikovanje, v katerega je nato zapadlo človeštvo. Njihove roke niso nikoli 

postavljale oltarjev in niso gradile palač za duhovno čaščenje Boga. Vendar so ljudem prinašali Kristusov 

nauk, prinašali zdravje bolnim, upanje in tolažbo ubogim in trpečim ter tako kot njihov Učitelj izgubljeni 

ljudem kazali pot do odrešitve. 
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31 Krščanska religija, ki jo poznate danes, ni niti odsev nauka, ki so ga prakticirali in učili moji 

apostoli! 

32 Ponovno vam povem, da lahko v teh učencih najdete popolne zglede ponižnosti, ljubezni, 

usmiljenja in vzvišenosti. S krvjo so zapečatili resnico, ki so jo govorila njihova usta. 

33 Človeštvo od vas ne bo zahtevalo več krvi, da bi verjelo vašemu pričevanju, ampak bo od vas 

zahtevalo resnicoljubnost. 

34 Moj nauk je vedno učil človeka, naj ne bo materialističen. Vendar vas še zdaleč ne nauči 

zaničevanja zemeljskih dobrin. Povem vam: Ljubite zemljo, njena čudesa, njene lepote in užitke z 

ljubeznijo, s katero bi morali ljubiti vse, kar sem ustvaril jaz. Vendar bodite pripravljeni zavrniti vse, če bo 

treba, in ne pozabite, da je vaša duša le začasno v tem življenju in se mora vrniti v svet, ki ga je zapustila 

in iz katerega duhovno hrepeni po svojem miru. 

35 Danes me iz dna srca sprašuješ, ali naj preziraš materialno življenje in pozabiš na vse, kar imaš rad 

na zemlji, da bi mi bolje služil. Na to vam odgovarjam, da kdor verjame, da sem to rekel, je v zmoti in da 

ni razumel mojega navodila. 

36 Kako lahko mislite, da vas prikrajšujem za to, kar vam ponuja materialno življenje, čeprav sem 

naravo ustvaril za preživetje svojih otrok? Nič od tega, kar sem ustvaril, ne more biti proti vam, tako da bi 

vam to prepovedal; vse pa uporabljajte zmerno. Ko sem vam govoril, naj se odvrnete od razvrata in 

materializma, sem vedno mislil na nizke strasti, razvade, brezsramnost ali uporabo škodljivih in slabih 

stvari. 

37 Danes, ko podrobno razlagam svoj nauk, vam moram pojasniti, da je vse, kar počnete zunaj 

zakonov, ki veljajo za dušo ali telo, v škodo obema. 

38 Vest, intuicija in znanje so vodniki, ki vam bodo pokazali varno pot in vam pomagali izogniti se 

padcem. Te luči pripadajo duhu, vendar je treba poskrbeti, da zasijejo. Ko bo ta jasnost v vsakem od vas, 

boste vzkliknili: "Oče, tvoje seme odrešenja je vzklilo v mojem bitju in tvoja beseda je končno zacvetela v 

mojem življenju." 

39 Navdihujem vas z velikimi mislimi, da bi vaša srca spodbudil k velikim delom. Resnično vam 

povem, da ta nauk ne bo omejen na to ljudstvo, saj je spiritualizem razširjen po vsem svetu. Učenje ali 

razodetje 

Sveti Duh ni namenjen samo enemu človeku, ampak vsem ljudem. Kot hudournik, ki odnaša vse, bo tudi 

poplava, ki jo bodo ustvarile spiritualistične množice ljudi - poplava, ki je nihče ne bo mogel ustaviti, saj 

bo njena moč nepremagljiva. In vsakogar, ki bi se želel postaviti na njegovo pot, bo tok odnesel s seboj. 

40 Kdo na svetu bi lahko imel moč, da bi zaustavil razvoj duš ali izvajanje Božjih nasvetov? Nihče. 

Edino bitje z absolutno močjo in pravičnostjo je vaš Oče, ki je določil, da vsaka duša napreduje do 

popolnosti. 

41 Če ljudje za kratek čas niso upoštevali mojih božanskih zakonov, bom poskrbel, da bodo moj glas 

kot zvok glasnega zvona slišali tudi tisti, ki so umrli za duhovno življenje.  

42 Glas tega ljudstva bo kot zvonjenje zvonov odmeval tudi v srcih, vas prebudil in vabil k molitvi in 

meditaciji. Vendar se morate obleči v ponižnost in napolniti s srcem z ljubeznijo, da bodo vaša dela 

zasijala kot resnični zgledi med ljudmi. 

43 Prenehajte ljubiti svojo osebo, da boste lahko začeli ljubiti druge. Ne iščite časti za svoje ime in 

skrbite le za to, da bodo vaša dela čista, in prišli boste v nesmrtnost. Resnično, povem vam: kdor seje s 

ponižnostjo, bo pustil trajno sled svojega ravnanja v svetu. Po drugi strani pa bo tisti, ki dela moja dela v 

želji po občudovanju in slavi sveta, ugotovil, da bodo njegova dela kmalu pozabljena in da njegovega 

imena ne bo poznal niti tretji rod za njim. 

44 Zaupal sem vam čudovito nalogo, ki pa jo je hkrati težko izpolniti. Zato pa ni nad vaše moči, saj je 

vsakemu od vas dodeljen le majhen del, ki ga mora opraviti. 

45 Odrešitve človeštva ne bo dosegel en sam človek, niti eno samo ljudstvo. To bom jaz, ki sem vam 

dal svojo kri, s katero sem izrazil svojo ljubezen, in ki bom v tem času povzročil, da se bodo ljudje 

dvignili in iskali pot, ki jo je učil Kristus. 

46 Vedno bedite in molite, kajti zdaj je čas, ko se sprostijo temne in zmedene sile, ko temne sile 

obkrožajo ljudi in jih vznemirjajo. 
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47 Popolnoma razumite, da se vam je moja manifestacija zgodila, da bi ozdravila vašo dušo, jo 

osvobodila, obnovila in dvignila k svetlobi; da bi ji razkrila veliko znanje in pojasnila skrivnosti, ki jih 

ljudje ne razumejo, ter da bi vam razkrila tudi to, kar je bilo pred vami skrito. 

48 Hranite mojo besedo, polno bistva in večnega življenja, čutite mojo moč v sebi. Ne skrbite: jaz vse 

vem, tudi zadnje vaše trpljenje je prisotno pred menoj. 

49 Moja pravica poskrbi za vaše zadeve. Osušim vam solze, ponudim vam palico, na katero se lahko 

oprimete v življenju, in vas poljubim na čelo, da se boste počutili maziljeni in ljubljeni od svojega 

Učitelja. 

50 Ne bojte se majhnih kamenčkov na poti, naučite se hoditi po njih, ne da bi se poškodovali, kar je 

enako: živeti vzvišeno nad bedo človeškega življenja. 

51 Molite za narode s takšno vero in sočutjem, da bo vaš vpliv začutil vaš sočlovek in da boste čutili, 

kako vas vse obdaja plašč moje ljubezni. 

52 V vsakem času, ki sem vam ga namenil za razvoj vaše duše, ste pridobivali vedno več svetlobe. 

53 Ta svetloba je tista, ki osvetljuje vašo inteligenco in vaša čustva. 

54 Še preden ste prišli na Zemljo, sem poznal vašo življenjsko pot in vaša nagnjenja, zato sem vam na 

vašo življenjsko pot postavil srce, ki vam je s svojo ljubeznijo do vas osvetljevalo pot. To srce je bilo srce 

moškega in ženske. Z njo sem vam želel pomagati, da bi postali opora vere, moralne moči in usmiljenja za 

tiste, ki to potrebujejo. 

55 Strah vas je odpreti usta in odkrito spregovoriti o mojem prihodu, v vas pa je boj med željo, da bi 

delali dobro, in strahom, da boste zavrnjeni. Potem se raje skrijete s svojimi darovi in nalogami, ki ste jih 

prejeli od mene. Toda zapomnite si, otroci, da je skrivanje darov, ki jih imate, enako kot zanikanje mene in 

zanikanje lastnega razvoja. 

56 Verjemite mi: če bi bilo to ljudstvo združeno in bi se polno vere in poguma z besedami in dejanji 

podalo na pot te dobre novice, bi spoznanje, da se zdaj razodevam ljudem, že doseglo vse konce sveta. 

57 Če ste še vedno slabotni, vam pravim: jejte in pijte, ker nočem, da bi med vami bila lakota ali žeja. 

58 Izpolnite mojo voljo in nagrada bo hitro prišla, ko boste v sebi začutili mojo ljubezen, ko boste 

pričakovali mir onkraj kot vrata, ki vas vabijo, da greste skozi in zagledate moje obličje. 

59 Vse vas učim, da v molitvi dvignete dušo. Nekateri se že znajo osvežiti s to milostjo, drugi tega še 

niso mogli storiti, ker so jim prejšnji vtisi pustili globok pečat, ker niso pozabili verskih običajev in 

tradicij. Vsi pa si prizadevajo za očiščenje svojih obredov, obnovo in duhovni vzpon. 

60 Blagor tistim, ki so verjeli v mojo navzočnost s pomočjo človeškega razuma, saj bodo z odločnim 

korakom vstopili v čas občestva duha z duhom. 

61 K meni ste se obrnili, da bi prejeli tolažbo in toplino, ki ju potrebujete kot predah v svojem 

življenju, kajti to je kot nakovalo, ki duše utrjuje v velikih preizkušnjah. Vendar močno zaupate v usodo in 

veste, da boste iz tega lonca izšli čisti za boj. 

62 Dan za dnem me doseže tvoja duhovna molitev, katere jezika tvoja zemeljska narava ne pozna, saj 

to niso besede, ki jih izgovarjajo tvoja usta, niti ideje, ki jih oblikuje tvoj um. Molitev duha je tako 

globoka, da presega človeške sposobnosti in čute. 

63 S to molitvijo duh vstopi v območja svetlobe in miru, kjer prebivajo visoki duhovi, in se tam 

prepoji s tem bistvom, nato pa se vrne v svoje minljivo telo, da bi mu predal moč.  

64 Zdaj je čas, ko človek osvobodi svojo dušo, ko se pretrgajo verige, ki so jo dolgo časa vezale, in v 

njegovo srce vstopi pravi mir. 

65 Bodite pozorni, da se ne boste spopadli s tistimi, ki so tako kot vi namenjeni opravljanju nalog, ki 

jim jih je zaupala moja Božanskost, da boste prepoznali prave in lažne preroke ter potrdili dela enih in 

uničili dela drugih. To je namreč čas, ko so se vse sile dvignile v boj. Oglejte si, kako se dobro bori proti 

zlu, svetloba proti temi, znanje proti nevednosti, mir proti vojni.  

66 Trenutno postajate dovzetni za Svetega Duha in prebujate tistega, ki spi, da bi lahko videl luč, ki 

odstranjuje meje in omejitve, da bi iz vseh ljudi naredila eno družino, združeno v ljubezni. 

67 Želim, da me vsi moji učenci in moji "otroci učenci" slišijo na zadnji dan, da jih sprejmem po 

pooblaščencu človeštva. Razširil bom roke, vendar nočem, da bi bilo tako kot drugič na križu. Želim vas 

objeti v ljubezenskem objemu, ki bo končal to manifestacijo Božanskega Duha skozi človeka. 
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68 Prišla je ura, ko bodo tudi tisti, ki so umrli za življenje duše, slišali zvok glasnega zvona. 

69 Nihče od tistih, ki sem jih izbral v tem času, naj ne postane vzvišen, ker meni, da je zaradi svojih 

duhovnih darov boljši od drugih. Saj se še ne morete primerjati z Janezom, o katerem sem rekel, da je bil 

sicer največji med preroki, vendar manjši od najmanjšega v nebeškem kraljestvu. 

70 Živite za Očeta in ljubite njegove otroke, ki so vaši bratje in sestre, in dosegli boste nesmrtnost. Če 

zapadete v sebičnost in se zaprete v ljubezen do sebe, semena, ki jih boste pustili za sabo, ne bodo 

preživela vašega spomina. 

71 Bodite blagi in ponižnega srca in vedno boste polni moje milosti.   

Moj mir z vami! 
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Navodila 257 
1 Ti si molčal, tvoje misli so se dvignile k tvojemu Očetu. 

2 Bodite dobrodošli, vam govori Mojster. Iščete mir, spokojnost ali tolažbo in ste dosegli, da me 

slišite, saj sem jaz tisti, ki imam vse, kar potrebujete. 

3 Če boste iskali pomen Jezusove besede, ga boste, resnično, povem vam, tudi našli. 

4 Jezusova beseda je bila glas božanske "Besede". Jezus je bilo ime Kristusovega telesa - telesa, ki je 

bilo kot tempelj, v katerem sem hranil svojega duha in s svojimi besedami razkrival resnico. 

5 Če pa verjamete vame, me ljubite in mi sledite, ni pomembno, kakšno ime mi daste izmed mnogih, 

s katerimi me lahko poimenujete. Bistveno je, da me čutite, čeprav od vas ne zahtevam, da to počnete na 

povsem popoln način. 

6 Srečen naj bo tisti, ki me čuti v svojem bitju, kolikor mu to dopušča njegova duhovna dovzetnost. 

7 Nekaterim srce bije z močjo, drugi mi hočejo nekaj povedati, a ne zmorejo ujeti misli. Drugi čutijo 

potrebo po jokanju in prelivanju oči, nekatere pa prevzame strah, ker vedo, da jih opazuje pronicljiv 

pogled. 

8 Tisti, ki se znajo pripraviti in začutiti mojo navzočnost, so tisti, ki resnično pristopijo k duhovni 

mizi, da bi jedli kruh milosti. To so duše, ki bodo iz lekcije v lekcijo nekega dne presegle razum in 

človeškost ter prodrle v pomen moje Besede in v njej našle njeno duhovno vsebino. 

9 To bodo tisti, ki se bodo posvetili usmiljenju - mirovniki, ker so našli vir miru in bodo trpeli, ko 

bodo razmišljali o tistih, ki živijo sredi nesoglasij in sporov, kar je prava tema za dušo. Oni bodo tisti, ki 

bodo živeli, da bodo tolažili, spodbujali, prinašali svetlobo v zatemnjeni um, zdravili telesno ali čustveno 

bolne. 

10 Samo tisti, ki čuti mojo navzočnost, ki v svoji duši dojame pomen in ljubezen moje besede, bo 

pozneje lahko sočustvoval s tistimi, ki trpijo, in bo znal občutiti bolečino, goloto, revščino in tragedije 

ljudi. 

11 Ko sem vas vse povabil k svoji mizi in vas prosil, da se pripravite na duhovno uživanje moje 

navzočnosti, pravim, da ste vsi namenjeni uživati hrano nebeškega kraljestva, hkrati pa imate vsi nalogo, 

da z ljubeznijo posejete polja, na katerih so rasla nesoglasja, in da z lučjo napolnite vse kraje, kjer se 

skrivajo pokvarjenost, beda in nevednost. 

12 To lekcijo vam daje tisti, ki je zaradi neskončne ljubezni do vas pustil vse, da bi vas rešil iz vaše 

teme, čeprav je zato moral postati človek, živeti preganjano življenje in se pustiti zasmehovati, dokler ni 

umrl na križu. 

13 Učenci: Preden naredite prvi korak na zemlji, vnaprej poznam vaše življenje, vaša dela in vaše 

misli. Zato vam dajem vse, kar potrebujete na življenjski poti, ki jo nato začnete. 

14 Duša začne čas preizkušenj s pomočjo svojega telesa. Vendar se je že vnaprej razsvetlil in okrepil, 

da ga ne bi zapeljale skušnjave, ki mu jih ponuja svet. 

15 Včasih ji ustreza, da prebiva v osebi, ki ima v srcu veliko neukrotljivosti, in takrat se ji zdi težko 

razkriti svojo luč. To srce bo njeno merilo in življenjska preizkušnja, in če ga bo uspela obvladati in 

prepričati, da lahko človek najde mir le, če sta telo in duša v harmoniji, bo opravila svojo preizkušnjo in bo 

lahko upala na višji svet. 

16 Če je srce ob trpljenju in nesrečah življenja šibko in postane bogokletno, je to zato, ker se je duša 

pustila premagati trpljenju, ker se je spustila na raven materije in vse težave in malenkosti, ki ji niso bile 

namenjene, sprejela za svoje. 

Kdor se pravočasno spametuje, moli in se krepi v veri, bo lahko zmagal in od te preizkušnje mu bodo 

ostali sadovi izkušenj, tako da ne bo propadel ali oslabel. Po drugi strani pa bo tisti, ki za kratek čas pozabi 

na bistvo svojega bitja in se zadovolji z življenjem in trpljenjem za svet, padel, premagan od moči 

materije, od težav, skušnjav in bede človeškega življenja. 

17 O, če bi le lahko iz ust svojih staršev od prvih korakov na zemlji slišali modro, krepčilno in 

tolažilno poučevanje - kako zelo bi to pomagalo duši, da bi usmerjala um in srce pri njunem vzpenjanju k 

vašemu Bogu. 

18 Da bi človek živel v skladu z glasom svoje vesti, je potreben velik duhovni pouk. Čeprav je vse 

prežeto z božansko ljubeznijo in modro ustvarjeno v človekovo korist in srečo, materija, ki ga obdaja v 
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svetu, pomeni za dušo preizkušnjo od trenutka, ko se naseli v svet, ki mu ne pripada, in se združi s 

telesom, katerega narava se razlikuje od njene. 

19 V tem lahko vidite razlog, zakaj duša pozablja svojo preteklost. Od trenutka, ko se inkarnira v 

nezavedno bitje, ki se je pravkar rodilo, in se z njim zlije, začne življenje, ki je tesno povezano s tem 

telesom. Od duha ostaneta prisotni le dve lastnosti: vest in intuicija, osebnost, opravljena dela in preteklost 

pa za nekaj časa ostanejo skriti. Oče je tako želel. Kaj bi se zgodilo z dušo, ki je prišla iz svetlobe visokega 

doma in živi v bednih okoliščinah tega sveta, če bi se spomnila svoje preteklosti? In kakšna nečimrnost bi 

bila med ljudmi, če bi se jim razkrila veličina, ki je v drugem življenju obstajala v njihovi duši?  

20 Vedeti morate, da se duša pred zemeljsko inkarnacijo temeljito pripravi, saj jo čaka dolga in včasih 

težka preizkušnja. Toda zaradi te priprave ni moten, ko vstopi v to življenje. Zapre oči pred preteklostjo, 

da bi jih odprla novemu življenju, in se tako od prvega trenutka prilagaja svetu, v katerega je prišla. Kako 

drugačen je način, kako se vaša duša prilagaja pred pragovi duhovnega življenja, takoj ko zapusti svoje 

telo in svet. Ker ni bil resnično pripravljen na vrnitev v svoj dom, je zmeden, še vedno ga obvladujejo 

občutki materialnega telesa in ne ve, kaj naj stori in kam naj se obrne. To je posledica dejstva, da se ni 

naučila, da je treba v zadnjem trenutku zapreti oči tudi pred tem svetom, saj jih bo le tako lahko ponovno 

odprla v duhovni svet, ki ga je zapustila, kjer jo vsa njena preteklost čaka, da se združi z novo izkušnjo, in 

vse njene nekdanje zasluge se dodajo novim. 

21 Ko si povrne svetlobo, njen um ovije gosta tančica; trmast vpliv vsega, kar je pustila za seboj, ji 

preprečuje, da bi občutila vibracije svojega duha; toda ko se njene sence raztopijo in združijo z njenim 

resničnim bistvom - kako zelo razburjeno, kako zelo boleče. 

22 Ali je kdo, ki je slišal ali prebral to sporočilo in ga zavrača kot nekoristen ali napačen nauk? 

Pravim vam, da bi lahko to luč zavrnil le tisti, ki je na stopnji skrajnega materializma ali slepe 

nepoučenosti, ne da bi to globoko pretreslo njegovo dušo.  

23 V tem času človeku ne razkrivam preteklosti njegove duše, vendar mu kljub temu zagotovim, da je 

njegova duša živela že prej, da je prišla opravit visoko nalogo na Zemljo in da se mora vrniti v svoj dom - 

ne le brez madeža, niti ne z enako svetlobo, kot jo je prinesla, temveč s še večjo. 

24 Duše, ki prebivate na zemlji: Občutite mojo navzočnost, glejte božansko svetlobo, ki se razliva po 

vas. Vaš Oče ima veliko sredstev, da vas dosežejo njegovi žarki in navdihi. Poleg tega pa vam pošiljam to 

besedo, ki sem vam jo sporočil prek človeških organov razuma, da bi vas dosegla in da bi o njej razmislili. 

Je mana življenja v tvoji puščavi, rosa milosti na neplodnost tvojega bivanja, balzam v tvoji bolečini in 

neskončna luč v tvoji temi. 

25 Premika vas, množice poslušalcev in prič moje manifestacije. Pripravite se, da moja božanska 

sporočila dosežejo vse človeštvo. 

26 Moje neskončno usmiljenje je pripravljeno sprejeti vas vse - tako tistega, ki prihaja utrujen in 

jokajoč, in tistega, ki prihaja brez prave vere, da bi me slišal, kot tudi tistega, ki kot dober učenec prihaja 

željan, da bi mi ponudil sadove izpolnitve svojega poslanstva. 

27 Jaz sem Oče, ki išče vašo dušo, da bi jo napolnil z lučjo, saj živite v času negotovosti in zmede. 

28 Človeštvu prinašam navodila, ki ga bodo vodila k uresničevanju del resničnega usmiljenja, 

duhovne koristnosti in vzpona, po katerih se bodo prihodnji rodovi spominjali ljudi, jih blagoslavljali in 

jim dajali zgled. Le sled del, ki vsebujejo resnico, bo na svetu ostala neminljiva. Bliža se namreč ura 

sodbe, v kateri bo uničeno vsako delo, ki ne temelji na temeljih resnice, in v kateri ne bo ostal kamen na 

kamnu. 

29 Vam, učenci, pravim, da če želite v srcih soljudi pustiti seme, naj bo sestavljeno iz vaših del in 

zgledov - del brez nečimrnosti. Vedno se zavedajte, da morate biti ponižni služabniki in poslušni 

Kristusovi učenci, katerih dela so zapisana v vašem duhu, da pot ne bi bila kriva ali da je ne bi zgrešili. 

30 Tam so moja zgledna dela navzoča, večna in neizbrisna, kljub številnim nevihtam in orkanom. 

31 Ljudje, ali se zavedate, da vas je moja beseda rešila človeških stisk v tem času? Potem vedite, da 

morate enako ravnati tudi s soljudmi. Vaše srce mi pravi: "Gospod, ti si nas obdaril z darovi in milostmi - 

kako bi lahko storili enako za naše bližnje?" Na to vam odgovarjam: Čeprav ne morete podeljevati 

duhovnih darov ali podeljevati milosti, lahko povzročite, da bodo vaši soljudje, ko bodo iz vaših ust slišali 

moj nauk, začutili prebujanje svojih darov in sposobnosti ter da bodo, ko se bodo naučili komunicirati s 
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svojim Očetom, po navdihu prejeli nalogo, ki jo morajo opraviti. Ali se vam vaša naloga zdaj ne zdi dovolj 

velika in zaslužna? 

32 Učenci, povem vam: če vam je mar, da imajo vaša dela vrednost pred menoj, ne smete zanje 

ničesar zahtevati od soljudi. 

33 Božanska mana tretjega obdobja se je spustila na to ljudstvo - kako ste lahko iz otrok luči postali 

otroci teme, profanacije in neposlušnosti? Kako ste lahko, ko ste bili imenovani za skrbnike mojih 

razodetij, postali bedna bitja na zemlji? 

34 Vedno znova vam govorim: "Pazite in molite, da ne bi padli v skušnjavo, da ne bi pred nikomer 

skrivali svojih darov iz strahu ali sebičnosti, saj se zavedate, da v svojem potovalnem svežnju nosite veliko 

darov, ki vam ne pripadajo. Dal sem vam jih namreč, da bi jih lahko vnesli v svoje bližnje. 

Vedite, da ne glede na to, koliko imate, če ničesar ne razdajate, je tako, kot da nimate ničesar. Zato sem 

vas pogosto klical na odgovornost, ker ste, čeprav ste od mene toliko prejeli, prišli sem in mi pokazali 

prazne roke, ker niso ničesar dali, ker niso posejali moje besede ljubezni. 

35 Resnično, povem vam: Če potrebujete spodbudo za izpolnitev svojega poslanstva, opravljajte 

resnična dobrodelna dela. Kajti v izvajanju mojega nauka boste našli spodbudo in nagrado. 

36 Tisti, ki od mene pričakujejo usmiljenje in ga ne izvajajo, čeprav bi ga lahko na svoj način, niso 

bili usmiljeni ne do soljudi ne do sebe. To so tisti, ki so pustili, da se jim srce ohladi, ki so ugasnili svojo 

luč - tisti, ki so podobni šibkim ptičkom, ki so padli iz svojih gnezd, ali usahlim listom, ki jeseni padajo z 

dreves in jih brezciljno raznašajo vetrovi. 

37 Morda se vam zdi moja manifestacija sporna zato, ker vam jo podajam prek grešnih bitij? 

Vsekakor niso čista bitja. Toda povejte mi, ali niso moje besede skozi ta človeška usta našle odmeva v 

vašem srcu, ali če njihova sladkost ni ob neki priložnosti odpravila grenkobe, ki ste jo nosili v svojem 

srcu. 

38 Moški, spomnite se, da ste prišli sem z ranjenim srcem, z vznemirjenim umom in raztrgano dušo, 

in ko ste me slišali, ste vstali okrepljeni. Kdo vam je to kdaj storil? 

39 Ženske, prišle ste z očmi in srci, ki so bila utrujena od joka. A ko si mislila, da nimaš več solz, si 

slišala mojo besedo in tvoja lica so spet zalile solze. Zdaj so bile to solze upanja in čustev. Kdo je segel na 

dno vaših src, preden ste slišali moj glas? 

40 Ta nauk vam je dokazal, da ni prazna beseda, ampak da je prežeta z božanskim bistvom. Zato je 

preprosta v svoji obliki, saj sta njena globina in pomen utemeljena v njeni izjavi. 

41 Tako kot sem vas prišel potolažiti v vaših stiskah, sem prišel tudi osvetliti vašo dušo. Kajti vse 

temne sile so se sprostile in razburkale v svojih breznih, zato morate vedeti, kako se braniti. 

42 Na novo prižgite svojo svetilko, prebudite ljubezen v svojem srcu, ukvarjajte se z večnim 

življenjem in usmili se svoje duše. Le tako boste lahko začutili sočutje do bližnjega in del svojega življenja 

posvetili dejavnosti ljubezni. 

43 Varujte svoj "zaklad", delite ga z drugimi in vedno dobro izkoristite vse, kar vsebuje. Tedaj se 

bodo v vas pojavili moč, zdravje in svetloba, kakršnih še niste doživeli. Ta moč, svetloba in zdravje bodo 

izhajali iz duše in se odražali v telesu. 

44 Ljudje, niste več popotnik, ki naključno išče luč. Že ste ga našli. 

45 Ta beseda je naredila čudež, da vas je obudila k življenju, bila je moč, ki vas je dvignila in 

ozdravila. Kdo bi vas lahko prepričal, da ni od Boga, čeprav ste doživeli preobrazbo v svojem bitju, ki jo 

lahko pripišemo samo moji moči? 

46 Zdaj imate čudovito priložnost, da izboljšate svoje življenje, postanete koristni in si v duhovnem 

svetu ustvarite dostojen dom za svojo dušo. Kdo vam lahko odvzame to priložnost? - Nihče, razen če ste 

pozabili bdeti in moliti ter bi vas vaša neprevidnost spravila v skušnjavo. 

47 Če želite ostati mirni, ko se bodo zgodili veliki dogodki, ki jih napovedujejo moji nauki, ostanite 

zvesti svojim odločitvam. 

48 Dočakali boste čas, ko bodo predstavniki velikih cerkva začutili prisotnost božanskega in 

prepoznali prihod nove dobe. 

49 Videli jih boste, kako se med seboj posvetujejo, sprašujejo drug drugega in dajejo predloge, čeprav 

zaradi svoje nečimrnosti za kratek čas verjamejo, da so boljši drug od drugega. 
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50 Ta čas boja bo za vašo dušo nepozaben, saj je v njem premagala materializem in okrepila svojo 

vero, ljubezen in hrepenenje po vzponu k Bogu na poti poduhovljenja. 

51 Um in srce spiritualista bosta deležna veselja svojega višjega dela bitja in dokler bosta živela, 

bosta sodelovala z dušo pri opravljanju njenega visokega poslanstva. Ko pa bo prišla ura, ko bodo počivali 

v naročju zemlje, bodo to storili v miru in z zadovoljstvom, da so se ukvarjali z Gospodovim delom, in 

zadnje misli ter zadnji utripi srca tega človeka se bodo neizbrisno vtisnili v dušo tistega, ki je živel v 

ponižni, plemeniti telesni lupini, poslušni božjim zapovedim. 

52 Spoznajte, zakaj vam pravim, da naredite svoje telo za oporo duši tukaj na zemlji, s čimer sem vam 

dal razumeti, da morate svojemu telesu odvzeti to žezlo in moč, s katerima si je skušalo podrediti dušo, ki 

je pod vodstvom vesti edini nadzor in edina luč v človekovem življenju. 

53 Govoril sem vam v skladu z vašimi sposobnostmi razumevanja, ker nočem, da ne bi razumeli 

pomena katere koli moje besede, in prav tako vam pravim, da je glede na pripravo vsake skupine, množice 

ali zbora tudi oblika, v kateri se razodevam. 

54 Vsaka duša ima veliko dolžnost do svojega Očeta. Zaradi svoje ljubezni do vas sem vam ponudil 

to novo priložnost na zemlji, da se pred menoj opravičite, duhovno popravite in očistite, da se boste lahko 

preselili v naslednji dom. 

55 O blagoslovljeni tretji čas! V svoji "skrinji zaveze" prinašate vse, kar svet potrebuje, da bi se rešil 

suženjstva. Blagor tistim, ki uporabljajo tvojo luč, saj bodo rešeni. 

56 Vodil sem vas na poti razvoja vaše duše, vas preizkušal in pripravljal na razodetje tega časa. 

Novega izraelskega naroda ne bodo oblikovali ljudje, ampak jaz, ki ga bom oblikoval, očistil, dvignil in 

poslal med človeštvo, da bi izpolnil svoje poslanstvo, ko bo ta narod rasel in rušil ovire, da bo lahko 

napredoval. Enako sem storil z Izraelom, ko sem ga popeljal iz Egipta in ga vodil čez morje in puščavo. 

57 Poslanstvo tega ljudstva je duhovno prebuditi človeštvo. Ko pa jo bo izpolnila in se bodo ljudje 

zavedali, v kakšnem času živijo, boste videli, kako bo iz njihovih src vzklila želja po svetlobi, iz njihovih 

duš pa ideal vzpona, ki bo človeško življenje pretresel do korenin in preoblikoval svet. 

58 Takrat bo vest slišana in ubogana, tisti, ki jih kliče Duh, bodo razumljeni, duhovne želje in pravice 

bodo upoštevane in spoštovane, povsod pa bo sijala želja, da bi spoznali Boga, ga začutili, se mu približali 

in opazovali njegovo resnico. 

59 Vse to se bo v ljudeh pojavilo, ko jih bosta lakota in žeja pripeljali do skrajnih meja njihove 

odpornosti, ko bo njihov ponos zlomljen in bodo pred svojim Gospodom skesano priznali svojo krivdo, ko 

bodo sestopili s svojih prestolov in sijajnih sedežev, od koder so me skušali zanikati, od koder so me sodili 

in zanikali. To se bo zgodilo, da se bodo pokesali svojih napak, se obrnili k meni in mi govorili kot otroci 

Očetu, ki jih že več stoletij pričakuje, da bi jih obdaril s svojo ljubeznijo. 

60 Kako nizko je človek padel v svojem materializmu, dokler ni dokončno zanikal tistega, ki je vse 

ustvaril! Kako se je lahko človeški um tako zatemnil? Kako bi me lahko vaša znanost zanikala in tako 

ponižala življenje in naravo? 

61 V vsakem delu, ki ga odkrije vaša znanost, je prisotna moja navzočnost, v vsakem delu se razkriva 

moj zakon in sliši moj glas. Kako to, da ti ljudje ne čutijo, ne vidijo in ne slišijo? Ali je dokaz napredka in 

civilizacije zanikanje mojega obstoja, moje ljubezni in moje pravičnosti? 

62 Potemtakem niste nič bolj napredni od primitivnih ljudi, ki so znali v vsaki sili narave in v vsakem 

čudežu narave odkriti delo božanskega, višjega, modrega, pravičnega in mogočnega bitja, ki so mu 

pripisovali vse dobro, vse, kar obstaja, in ga zato častili. 

63 S pomočjo vse večje inteligence so poskušali razumeti, kaj zaznavajo njihova fizična čutila. 

Kakšno popolno čaščenje bi mi že lahko ponudili? Kako popolno bi lahko razumeli resnico? Kljub temu 

sem njihovo čudenje, vero in čaščenje sprejel kot prve sadove velikega polja, ki ga je moral Moj Duh 

negovati skozi stoletja. 

64 Koliko naukov sem dal človeštvu od takrat do danes! In koliko razodetij mu je zaupala Moja 

ljubezen! Čeprav bi morali ti ljudje doseči vrh razumevanja in bi moralo biti njihovo čaščenje Boga 

popolno, se je njihova sebična, ponosna in nečloveška znanost dvignila, da bi me zanikala, obstoječe 

verske skupnosti pa živijo v letargiji rutine in tradicije. 

65 Dal sem vam dar svobodne volje in spoštoval to blagoslovljeno svobodo, ki sem jo podelil svojim 

otrokom. Toda v vaše bitje sem položil tudi božansko svetlobo Duha, da bi pod njenim vodstvom 
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usmerjali svoje sposobnosti po pravih poteh. Vendar vam povem: V bitki med dušo in telesom je duša 

doživela poraz, boleč padec, ki jo je postopoma vedno bolj oddaljeval od Izvora Resnice, ki sem Jaz. 

66 Njen poraz ni dokončen, je začasen, saj se bo dvignila iz brezna, ko ne bo mogla več prenašati 

lakote, žeje, golote in teme. Bolečina bo njena rešitev, in ko bo slišala glas svojega duha, bo vstala močna 

in sijoča, goreča in navdahnjena ter na novo uporabila svoje sposobnosti. Vendar ne več s to svobodo, da 

bi jih uporabljali za dobro ali zlo, temveč tako, da jih namenite izključno izpolnjevanju božanskih 

zakonov, kar je najboljša služba, ki jo lahko nudite mojemu Duhu. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 258 
1 se me bojite, o ljudstvo, ker vas moj glas pravičnosti spravlja v trepet. toda jaz vas sprašujem: Se 

bojite moje pravičnosti ali krivice? Če je to moja pravičnost, vedite, da se morate strinjati, da boste prejeli 

božjo sodbo o svojih delih. Če je to krivica, ste v zmoti, saj take krivice ne bi mogel storiti. 

2 Za svojega sodnika imate najbolj neizprosnega, a hkrati najbolj ljubečega, potrpežljivega in 

razumevajočega Očeta - sodnika, ki vas, namesto da bi objavil vaše prestopke ali vas izdal bližnjim, 

pokliče enega za drugim, govori z vašim srcem, vas po potrebi preizkuša in vam da novo priložnost, bodisi 

da dokončate delo ali popravite napako. 

3 Če Očetova največja ljubezen ne bi bila prisotna v božji pravičnosti, če njegova pravičnost ne bi 

imela tega izvora, človeštvo ne bi več obstajalo, saj bi njegovi grehi in nenehni prestopki izčrpali božjo 

potrpežljivost; vendar se to ni zgodilo. Človeštvo še vedno živi, duše se še vedno utelešajo in na vsakem 

koraku, v vsakem človeškem delu se kaže moja pravičnost, ki je ljubezen in neskončno usmiljenje. 

4 Da bi razumeli vsebino, o kateri vam govorim, bi se morali ljudje potopiti v pomen mojih navodil, 

do zdaj pa so se ukvarjali s svojimi zemeljskimi zadevami in cilji. Zdaj pa prihaja ura, ko bodo za kratek 

čas pustili to, kar jih tako zelo zaposluje in zasužnjuje, da bodo dvignili svoj pogled v nebo in me notranje 

vprašali: "Moj Bog, kaj se dogaja na svetu? Kaj se je zgodilo z našim življenjem in kaj smo naredili z 

njim, česar se ne zavedamo?" To bo trenutek razsvetljenja, ki ga bodo zdaj doživeli mnogi. 

5 Druge bo presenetila beseda, ki sem vam jo dal v tem času in ki bo dosegla srce mojih poslancev, 

mojih prič in učencev, ki ste vi. 

6 Ljudje bodo poskušali zanikati resnico mojega razodetja, toda dejstva, dokazi in dogodki bodo 

govorili in pričali o tej resnici, ki bo prišla iz ust mojega ljudstva kot veliko sporočilo "tretjega obdobja". 

Tudi s pismi se bo Moj nauk širil po svetu, saj je to dovoljeno sredstvo, ki sem ga dal svojim poslancem že 

od najzgodnejših časov. Hočem le, da skrbite za mojo resnico in jo posredujete srcem na najčistejši in 

najpreprostejši način. 

7 Učenci, glejte, kako vam Učitelj, ki bo kmalu končal svojo besedo, v vsakem nauku daje lekcijo 

duhovne priprave na vaš boj. 

8 Po tem, ko ste prečkali ogromno puščavo spreminjajočih se usod, se zgrinjate k meni, da bi prejeli 

moja navodila. Razlog za to je, da je vaša duša začutila, da je napočil napovedani čas moje vrnitve, da je 

slišala božanski glas, ki jo je klical. 

9 Množice bolnih, lačnih, žejnih in utrujenih, ki prihajajo k svojemu Stvarniku, navdahnjeni z lučjo 

upanja, in hrepenijo po kruhu ljubezni, manni življenja. 

10 Dobrodošli vsi! Počivajte v senci mojega miru, jejte in pijte ter se rešujte svojih bolezni. 

11 Če boste še naprej vztrajno poslušali to besedo, če boste vztrajali v življenjskem boju, boste čutili, 

da je vaše breme lažje, ker ste postali močni v veri in znanju. 

12 Tisti, ki od mene iščejo le dobrine ali zaklade sveta in ne priznavajo obstoja duhovnih darov, bodo 

doživeli razočaranje, in ko bodo zapustili pot, na katero so bili poklicani, bodo našli svoje roke prazne in 

srce opustošeno. To so duše, ki še vedno ljubijo nečisto, zato jim bom moral dati še nekaj časa, da se bodo 

razvile, pridobile izkušnje in bodo, ko se bodo vrnile na Mojo pot, bolj pripravljene, da me sprejmejo. 

13 Za tistega, ki je prišel z duhovnostjo, je moja navzočnost s to besedo pravi praznik svetlobe, kjer 

so želji tistega, ki je lačen ljubezni, pravičnosti, modrosti in miru, ponujene najboljše jedi duhovnega 

kraljestva. Ti ne bodo mogli skreniti z moje poti in bodo znali sprejeti dobrine sveta na njej. 

14 Moje delo bo bistveno v njihovem življenju, material pa bo dodatek, ki jim bo pomagal ohraniti 

življenje in izpolniti nalogo, ki jim je bila zaupana. 

15 O, če bi le vsi razumeli, da bo sonce te Besede kmalu skrito, bi pohiteli, da bi v svojih srcih 

ohranili nekaj njene vrednosti in svetlobe. Vendar ste prepočasni, da bi razumeli, preveč se upirate, da bi 

razkrili dar videnja, da bi lahko že zdaj uzrli bližino Nove dobe. 

16 Vsekakor bo moja prisotnost med vami v obliki, v kakršni sem bil z vami, kratka, zato morate 

živeti sedanjost in prihodnost ter pozabiti številne običaje, prepričanja, ideje in načine delovanja iz 

preteklosti, ki so del velikanskega bremena, ki ste ga nosili s seboj, ko ste prvič prišli poslušat mojo 

Besedo. 
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17 Jaz sem Odrešenik duš, jaz sem branilec vaše vere in vašega življenja. Nisem vas mogel pustiti, da 

bi padli v brezna ali se izgubili v puščavi, ne da bi slišali moj tolažilni glas, ne da bi videli pravo luč, ki 

izhaja iz mojega Duha. 

18 Ali se boste zadovoljili le s tem, da me boste poslušali, da bi dal mir vašemu srcu, ne da bi se 

pripravili, da bi sejali moje delo v srca svojih bližnjih ali da bi postali moji učenci? 

19 Če mi hočeš biti všeč, tako da si koristen svojemu bližnjemu, naj deli in uporablja božanske nauke, 

ki ti jih dajem vsakič, ko se vmešam, da boš lahko govoril o meni, o mojem zakonu in nauku, in ne boš 

presenečen nad tistimi, ki so se pripravljeni boriti proti vsaki novi luči, ki se pojavi, tudi če je ta luč 

popolna resnica, modrost vseh časov. 

20 Razumite, da vas nisem poklical le zato, da bi vas potolažil v vaših stiskah, ampak tudi zato, da bi 

vas naučil čutiti bolečino sočloveka in ga potolažiti v njegovem trpljenju. 

21 Če hočete vedeti, kaj morate početi med ljudmi, je dovolj, če pomislite, kaj sem storil med vami od 

dneva, ko ste prvič slišali mojo besedo. 

22 Odpustil sem ti, sprejel sem te z neskončnim usmiljenjem in ljubeznijo, dovolil sem ti, da si 

odpočiješ od naporov svojega dne. Nisem se ustavil, da bi razmislil o vašem družbenem položaju, vašem 

Nisem presojal vašega razreda ali kaste. Očistil sem gobavost vaših grehov in ozdravil vaše bolezni. Pri 

presojanju vaših pomanjkljivosti sem bil razumevajoč, prizanesljiv in dobrohoten. Vrnil sem vas k 

resničnemu življenju s tem, da sem vam dal nauk o ljubezni, ki vam omogoča, da z reševanjem bližnjega 

rešite sebe. 

23 V teh mojih delih, ki sem jih storil za vsakega od vas, lahko najdete najboljši zgled, ki ga lahko 

uporabite med tistimi, ki potrebujejo pomoč, telo in dušo, in ki bodo množično prihajali k vam. 

24 Ko govorim tem ljudem, govorim človeštvu. Vaša jutrišnja naloga je, da nagovorite srca ljudi in 

jim bratsko posredujete mojo Besedo, ki bo dokončala delo odrešenja.  

25 Danes čutite, da vas je prizadela bolečina, in včasih ne razumete, da se očiščujete s tem kelihom. 

Kako lahko govoriš o meni, ko si umazan? Kako bi lahko ljubezen, ki se kaže v čustvih usmiljenja in 

človečnosti, tekla iz vašega srca, če bi bilo polno sebičnosti? 

26 Zaradi nepopolnosti Božjih otrok je nastala bolečina - bolečina, ki je postala učiteljica, da bi 

obdelala vaša srca in vam pokazala pot, ki ste jo izgubili. Moja ljubezen se naseli v tvojem srcu, da bi iz 

njega odstranila vse zlo, ker te želim videti močnega, zdravega in čistega. 

27 Prisluhnite temu glasu, ki v tej obliki zveni med vami, ne naveličajte se ga poslušati. Svoje 

prikazovanje sem podaljšal z namenom, da bi zgladil hrapavost vaših src in da bi vas, ko se po letu 1950 

ne bom več prikazoval, pustil trdne v veri. 

28 Ljudje so predani svoji znanosti, njihova srca in misli pa so popolnoma prevzeti z življenjem, ki ga 

živijo na zemlji. Zato sem med ljudmi izbral te, prek katerih govorim preprosto in brez znanosti. Dotaknil 

sem se teh src, nato pa sem s svojo svetlobo prodrl v njihove misli, da bi mojemu ljudstvu prinesel to 

sporočilo ljubezni. 

29 Ta luč je osvetlila pot vašega življenja, zato ste se mi izročili. Po svojem odhodu vas bom pustil 

med ljudmi, da boste pričali o moji resnici, med učenci pa se bodo pojavili mojstri, ki bodo s svojimi deli 

oznanjali nauk o duhovni ljubezni. 

30 Veselje nebeškega kraljestva je namenjeno vsem. Tukaj na zemlji boste imeli delček tega miru in 

vpogled v večno življenje. Bodite dobre volje na zemlji in ne bo vam manjkalo mojega miru. 

31 Odkar sem ti dal svojo besedo, si videl, da je minilo veliko strani knjige življenja. Vsak od njih je 

bil popoln učni pripomoček. Včasih vas je nagovorila Očetova ljubezen, drugič vas je pred svoj stol 

postavil Mojster, včasih pa vas je spodbudil Sodnik. 

32 Vsi ste prejeli mojo besedo, zato ste vsi prejeli navodila in naloge v duhu, ki jim morate slediti. 

Nekateri so že začeli, drugi še čakajo na čas, da se odpravijo na pot, tretji se še pripravljajo. Med vami ni 

nikogar, ki ne bi prejel sposobnosti za razvijanje. Medtem ko so se nekateri že začeli razvijati, saj se še 

vedno manifestiram v tej obliki, se bodo drugi začeli razvijati šele po času moje manifestacije. Vendar se v 

teh časih dvignite kot en duh. 

33 Imate darove za razumevanje moje besede, za sprejemanje mojih navdihov in videnj, ki vam bodo 

naznanili, kaj prihaja. 
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34 Tisti, ki so se danes ustavili - tisti, ki so prejeli darove, da bi prejeli Moj Božanski žarek, ali tisti, ki 

naj bi dovolili, da se Duhovni svet manifestira skozi njih, in ki niso izpolnili svojega poslanstva, ga bodo 

začeli izpolnjevati pozneje, čeprav jim že pravim, da se mora oblika prenosa spremeniti, da ne bodo 

vnašali zmede v človeštvo. 

35 Prišel bo dan, ko boste razpršeni po vsem svetu - eni v enem narodu, drugi v drugih deželah, a vse 

vas bo združevala duhovna harmonija, ki sem vam jo prinesel. 

36 Pripravljam vas, da se boste ljubili med seboj in da boste zaradi te vezi močni in nepremagljivi. 

Zato sem bil ljubeč in potrpežljiv Učitelj, ki s svojim zgledom učencem kaže pot. Pazite na svoje korake, 

na svoja dela in celo na svoje besede in misli. Človek ne bo tisti, ki bo presojal vaše pomanjkljivosti, 

ampak bo to vedno Mojster, ki vas bo popravljal po vaši vesti. 

37 Moja volja je bila, da se spoznam po grešnih ljudeh, da bi vam dal dokaz o svoji moči in ljubezni. 

Zdaj se s pomočjo Duha približajte svojemu Očetu in mu dokažite, da ga tudi vi ljubite. Prizadevajte si za 

ta cilj, dosezite ta vzvišeni dialog med duhom in duhom, ne da bi se zadovoljili s prvimi sadovi, ki jih 

boste poželi, ampak šele takrat, ko boste dosegli popolnost. Vsak človek bo imel v sebi božanskega 

vodnika, ki ga bo večno vodil po poteh, namenjenih tistim, ki se znajo razvijati navzgor v želji po ljubezni 

do svojega Stvarnika. 

38 Moja luč, ki je postala beseda, življenje, preizkušnje - vse to ima namen osvoboditi vas vašega 

materializma. Jutri bo tudi človeška znanost imela duhovnost, vzvišenost, plemenite cilje in bo znala 

govoriti o tistem, kar ji je bilo na videz skrito in česar v resnici ni uspela odkriti. Kajti v skrivnost ne bo 

prodrl razum, temveč duša, in to le, če bo dosegla čistost. 

Vendar se ne bojte, ljudje, da boste zaradi obračanja k duhu in temu, kar mu pripada, zanemarili 

človeško življenje in svoje zemeljske dolžnosti ter da bosta vaše zdravje in telo zaradi tega utrpela 

posledice, ki jih danes še ne slutite. Ko se bo duša današnjih ljudi dvignila iz umazanije, v kateri živi 

danes, bo v svojem telesu začutila novo moč in doslej neznano svetlobo, ki bo ljudi vodila k ustvarjanju 

bivanja, bogatega z blagostanjem, blaginjo in zdravjem. 

39 Zakaj se ljudje nenehno trudijo približati svojim dušam s prehodnimi in včasih nesmiselnimi 

dejanji čaščenja? Ne smete zavajati duše ali srca z obredi, ki nimajo bistva ali vsebine večnega življenja. 

40 Potrebno je, da ta luč kmalu doseže srce ljudi. Ni pomembno, da je sprva vzrok za spore ali boje. 

Svetloba in tema, resnica in laž, dobro in zlo so se vedno spopadali. Tako kot se nočne sence razblinijo ob 

dnevni svetlobi, tako se bo zlo ljudi umaknilo pred mojim sporočilom ljubezni. 

41 V tej "drugi dobi" je mojemu prihodu kot človeškega bitja verjelo le nekaj src. Kljub temu je 

človeštvo pozneje Odrešenikovo rojstvo označilo za začetek nove dobe. Prav tako bo v tem času začetek 

mojega razodetja vam, to je moj prihod kot Svetega Duha, jutri določen kot začetek druge dobe. 

42 Poslušajte, kaj vam govori Kristus, utelešenje božanske ljubezni. 

43 Mir ljudem dobre volje, tistim, ki ljubijo resnico in sejejo semena ljubezni. 

44 Jaz sem 'Beseda', ki išče ljudi, ker me niso mogli doseči. To je moja resnica, ki jim jo razodevam, 

saj je resnica kraljestvo, v katero boste vsi vstopili po moji volji. 

45 Kako boste odkrili resnico, če vam najprej ne povem, da je zanjo potrebnih veliko odrekanj? 

46 Da bi našli resnico, se je včasih treba odreči temu, kar imamo, celo odreči se samemu sebi. 

47 Zadovoljni, materialistični in ravnodušni ljudje ne morejo videti resnice, dokler ne porušijo zidov, 

v katerih živijo. Premagati mora svoje strasti in slabosti, da bi iz oči v oči videl mojo luč. 

48 Materialist ljubi le človeško življenje. Ker se zaveda, da je vse v njem minljivo, ga želi intenzivno 

živeti. Ko se njegovi načrti ali želje ne uresničijo ali ga na kakršen koli način prizadene bolečina, obupa in 

bogokletno obrekuje; izziva usodo in jo obtožuje, da mu ne daje koristi, do katerih je po njegovem mnenju 

upravičen. 

49 So šibke duše v neuničljivih telesih, so moralno nezrela bitja, ki so na različne načine preizkušena, 

da bi razumela, kako lažno cenijo dela, ki imajo v svoji materializaciji majhne zasluge. 

50 Kako zelo bi materializirani radi spremenili svojo usodo! Kako zelo si želijo, da bi vse potekalo po 

njihovih zamislih in njihovi volji. 

51 Od Boga lahko dobimo vse dobro, kar si želimo, ne da bi morali izpodbijati njegovo pravičnost ali 

nezaupati v njegovo moč. Moja ljubezen je pripravljena prisluhniti vsakomur, ki želi izboljšati svoj obstoj. 
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52 Še enkrat vam povem: Mir ljudem dobre volje, ki ljubijo resnico, kajti oni nekaj storijo, da bi se 

podredili Božji volji. In tisti, ki se postavijo pod moje varstvo, morajo neizogibno čutiti mojo navzočnost - 

tako v svoji duši kot v svojem človeškem življenju, v svojih bojih, potrebah in preizkušnjah. 

53 Ljudje dobre volje so otroci, ki ubogajo Očetov zakon. Hodijo po pravi poti, in ko zelo trpijo, 

dvignejo svojo dušo k meni v želji po odpuščanju in miru. Vedo, da je bolečina pogosto nujna, zato jo 

potrpežljivo prenašajo. Šele ko to postane neznosno, prosijo, da bi jim olajšali breme križa. "Gospod," mi 

rečejo, "vem, da moja duša potrebuje očiščenje, trpljenje, da bi se lahko dvignila. Bolje kot jaz veš, kaj 

potrebujem. Ne morete mi dati ničesar, česar ne potrebujem. Zgodi se mi torej tvoja volja." Blagor tistim, 

ki tako razmišljajo in molijo, saj iščejo zgled svojega Učitelja, ki bi ga uporabili v preizkušnjah svojega 

življenja. 

54 Res je, da vsaka bolečina, vsako trpljenje obnavlja srce, pretresa dušo in jo očiščuje madežev ter ji 

daje priložnost, da raste in se razvija navzgor. 

55 Koliko dobrega naredi bolečina v duši, če se ta čaša pije z ljubeznijo in potrpežljivostjo! 

56 Daleč je bila preizkušnja za tvojo dušo. Ste kot tisočletna drevesa, ki izgubijo svoje suho listje, ko 

jih veter razbija in razgalja, da se pozneje pokrijejo z novimi listi. Tako drevo izpolnjuje Očetovo voljo. 

Prav tako ga morate vsi izpolniti tako, da dovolite, da vas preizkušnje in lekcije, ki vam jih Oče daje v 

življenju, osvobodijo starih oblačil, nečistoč in krp duše, da bi vas oblekli v nova praznična oblačila. 

57 Vedite, učenci, da bolečina odstrani slabe sadove iz vašega srca, da vam da izkušnje in da popravi 

vaše napake. 

58 Na ta način vas vaš Oče preizkuša, da bi vaše misli postale jasne. Če pa ne razumete in brezplodno 

trpite, ker ne odkrijete pomena mojih modrih lekcij, je vaša bolečina nesmiselna in lekcije ne ovrednotite. 

59 V tem času sem vam razložil smisel življenja, v katerem morate spoznati razlog za svojo bolečino, 

kaj pomenita sprava in zadoščenje ter zakaj se morate očistiti. Ko bo moje ljudstvo razumelo in začutilo 

moj nauk, bodo postavljeni temelji novega človeštva. 

60 Vas je včasih pretresla bolečina? Ali so se vaše veje upognile, ali so se iz drevesa odtrgali košati 

listi in ali so z njega odpadli slabi plodovi? Povem vam, da je dobro, ki ga je pridobila vaša duša, vredno 

neprimerljivo več od tistega, kar je na svetu najbolj cenjeno. 

61 Navajam primere, ki jih lahko vsakodnevno opazujete v naravi, na primer drevesa, ki jih biča 

nevihtni veter. Materialna narava je namreč manifestacija božanske narave, zato lahko v vsem, kar vas v 

tem življenju obdaja, najdete lekcijo ali razodetje za svojega duha. 

62 Tako kot telo za življenje potrebuje zrak, sonce, vodo in kruh, tako tudi duša potrebuje življenjsko 

okolje, svetlobo in hrano, ki ustrezajo njeni naravi. Če mu je odvzeta svoboda vzpenjanja v želji po hrani, 

postane šibek, usiha in otrpne; kot če bi bil otrok prisiljen vedno ostati v zibelki in biti zaprt v svoji sobi. 

Njeni udje bi postali ohromljeni, zbledeli bi, njeni čuti bi postali otopeli in njene sposobnosti bi atrofirale. 

63 Zavedajte se, da je duša lahko tudi hrošč! Lahko vam celo povem, da je svet poln duševno 

pohabljenih, slepih, gluhih in bolnih! Duša, ki živi zaprta in brez svobode razvoja, je bitje, ki ne raste - ne 

v modrosti, ne v moči in ne v kreposti. 

64 Ne čakajte na divje nevihte, da vas očistijo nečistoč, saj lahko tudi vi pričakujete prihod letnih 

časov, da vas v njih obnovijo, očistijo in razcvetijo. 

65 Na tem svetu se morate veliko naučiti, da boste lahko dosegli druge, višje svetove življenja. 

66 Učite se, razmišljajte, razumite, da bi se borili, trpeli in upali. Vedno ljubite in verjemite. Bodite 

ljudje vere in dobre volje in boste velike duše. 

67 Če želite iskati mojo navzočnost v naravi, ki vas obdaja, to tudi storite. Vem, da me boste odkrili v 

vsem, ker sem v vsem in v vsakem svojem delu. 

68 Glejte, kako se razodevam po teh ljudeh, v katerih se za kratek čas skrivam, da bi iz njihovih ust 

stekla moja božanska beseda. Kdaj me boš zagledal onkraj tega, kar pripada temu svetu? Kdaj me boste 

slišali s svojimi duhovnimi čutili, ne da bi potrebovali človeški instrument? 

69 Božja beseda, ki večno uči, nenehno odzvanja, ker je "Beseda". Toda le razsvetljeni ljudje ga 

slišijo neposredno, to je od duha do duha. 

70 Ko boš enkrat v neposrednem občestvu z božanskim in človeškim, ko boš dosegel harmonijo 

svojega bitja, boš slišal pesem, v kateri se združita angel in človek, nebo in svet, onstranstvo in zemeljsko 

kraljestvo, duh in materija. Vsi se bodo združili v himni ljubezni do božanskega bitja, ki je dal življenje 



U 258 

89 

svojim delom in jih naredil za svoje otroke. V tej hvalnici se boste združili, učenci, saj sem v ta namen 

ponovno prišel med ljudi. 

71 Vstopiti morate v svoje notranje svetišče, ki ga ni zgradila človeška roka, temveč božanski um. 

Povem vam, da boste tam spoznali razodetje resnice, da boste razumeli bistvo Večnega, da ga boste ljubili 

bolj kot vse, kar je minljivo. 

72 Kaj je vaše telo? Ptica, ki je kratkotrajna, ki nezavedno poje o svojem skorajšnjem izginotju. 

Patetično telo, ki v svojem egoizmu zahteva in zahteva veliko zase. Po drugi strani pa je duša ptica, ki je 

svetu nevidna, a čista in svetla, in se s časom vzpenja vse višje in višje. To je bitje, za katero ni starosti, let 

ali stoletij. 

73 Veste, na kateri dan, ob kateri uri in v katerem letu ste se rodili. Toda ali veste, kdaj ste duhovno 

zaživeli? 

74 Dvignite dušo, saj je bistvo vašega življenja, vaša usoda in namen, za katerega ste bili ustvarjeni. 

Vstani, saj boš tako prišel k meni. Veliko vam imam dati, veliko več, kot ste srečali na svetu. 

75 Ljubezen vas mora sčasoma premagati in z ljubeznijo me boste spoznali. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 259 
1 Dobrodošli, moji učenci. Prišli ste, da bi poslušali moj nauk, in pripravljam vam pojedino, da se 

boste nahranili s hrano večnega življenja. 

2 Četudi je tvoje "meso" šibko, je tvoja duša dovolj močna, da me uboga. Blagor učencu, ki je 

pripravil svoje srce in zapustil to, kar pripada svetu, da bi poslušal "Besedo". 

3 Tvoji duši podarjam oblačilo milosti. Kajti sčasoma ste iz tega, kar sem vam dal, naredili krpe. 

4 Moj zakon je nauk, ki ste ga prejemali ves čas - zakon, ki ga niste ubogali in ste zaradi svoje 

neposlušnosti padli v zmedo. Zdaj vas na novo razsvetljujem z lučjo Svetega Duha. 

5 Zaupal sem vam dragulj neprecenljive vrednosti, da bo zasijal pred človeštvom. Ne skrivajte ga in 

ne prikrajšajte se zanj. 

6 Danes se spominjate mojega zmagoslavnega vstopa v starodavni Jeruzalem. Tudi danes se mi 

človek kaže s palmovimi vejami v svojih materialnih rokah. Toda v njegovem srcu ni miru. 

7 Takrat so me množice sprejele s petjem Hozane s svojimi dušami, ker so vedele, da je Gospodova 

milost z njimi. Tako so pričali, da je bil Božji Sin med ljudmi. 

8 Pozneje, ko sem bil žrtvovan na svetem oltarju križa, da bi vas naučil izpolniti vaše poslanstvo, so 

mnogi dvomili, da naj bi bil Jezus Sin resničnega Boga, Božje Jagnje, ki so ga že davno prej napovedali 

preroki. Tako je bilo zapisano, da vas bo Jagnje razsvetlilo s svojo krvjo. 

9 Danes prihajam v Duhu, da vam ponovno dam svoja navodila, da vas poduhovim, da razblinim 

temo z lučjo Svetega Duha, da se obnovite in da se v polnosti pokažejo kreposti. 

10 Ljudje še niso slišali te besede, zato se ne ozirajo drug na drugega. Vendar sem vas imenoval 

"Močni Izrael", ker boste šli napolnjeni z mojo močjo pričevati o moji duhovni navzočnosti med 

človeštvom, da boste prinesli mojo resnico in odstranili čašo trpljenja, ki jo svet v tem času prazni. 

11 Med vami je lačen volk. Bdeti in moliti morate, moj nauk morate prakticirati. Kdor uboga moje 

zapovedi, bo občutil moj mir. 

12 V tem času sem vam govoril povsem jasno, da bi me razumeli. Pokazal sem vam, da je ta pot 

prehodna. Ko vas prizadene bolečina, vam je ni poslal Oče. S svojo neposlušnostjo ste jo povzročili sami. 

13 Zavedajte se, da sem neskončna, vzvišena in sveta Ljubezen, da ljubim vse. Jaz pa vam pravim: 

ljubite, kakor vas ljubi Oče, in jaz vas bom vedno ljubil. 

14 Prišel sem vas očistiti kot zlato v loncu, da bi bili zgled človeštvu. Potrebno je, da razumete moje 

nauke, da boste lahko med svojimi bližnjimi postali bakla luči, ki razsvetljuje vse duše. 

15 To je vaša duša, ki ji želim dati večno življenje, ker je izšla iz mene. Pripravljam jo, da me bo 

ubogala in bo lahko komunicirala z menoj iz duha v duh. 

16 Pokažite mi svoje palmove vejice na duhoven način, kajti materialne palmove vejice me ne 

dosežejo. Živite v času, ko človeštvo prazni čašo trpljenja. Spremljajte in molite, da tudi vas ne bi 

prizadelo to trpljenje. 

17 V teh dneh se človeštvo spominja mojega trpljenja. Resnično, povem vam: Zdaj ste v času, ko vas 

bom obudil. 

18 Velika je bolečina mojega Duha, ko vidim, da me človeštvo še vedno križa v svojem fanatizmu, 

odklonu in grehu. Vi, izbrani ljudje, ki ste razsvetljeni, pa sledite mojemu resničnemu nauku, ki bo med 

ljudmi vladal večno. Ljudje ne bodo mogli zadržati moje ljubezni in zasenčiti moje božanske luči. 

Spodbujam vas in vodim s svojo besedo, da boste hodili po mojih stopinjah in izpolnjevali moj zakon. 

19 Jutri se boste v molitvi dvignili k moji božanskosti in razsvetljeni z intuicijo postali vodniki na poti 

svojih soljudi. 

20 Poslanstvo, ki sem vam ga zaupal, morate vedno izpolnjevati, kajti z vašim posredovanjem mora 

človeštvo prejeti mojo luč, jaz pa ga bom povzdignil v življenje milosti. 

21 Izrael, ne želite še naprej spati. Če boste to storili, vas bodo sile narave prebudile in vam očitale, da 

niste izpolnili vzvišenega in težkega poslanstva, ki sem vam ga zaupal. 

22 Dal sem vam spoznati vaše darove in neizmernost polj, ki sem vam jih zaupal, da jih očistite in 

obdelujete. 

23 Vi ste moji otroci, ki ste pod mojim varstvom, pod listjem drevesa življenja, in vaše duše so polne 

veselja. Pravim vam, izvoljeno ljudstvo: Kdo med vami, ki je prosil mojega usmiljenja, ga ni prejel? 
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Blagor vam, ki ste se ob spoznanju mojih velikih koristi odločili pričevati, da je Oče z vami. Kajti zaradi 

vašega pričevanja se bodo na pot odpravile velike množice. 

24 Pričujte, da sem bil z vami, da bi ljudje imeli v duši življenje milosti, da bi v meni odkrili 

najboljšega zdravnika in da bi me iskali od duha do duha. 

25 V drugi dobi so moji učenci širili moj nauk, da bi ga človeštvo preučevalo, o njem razmišljalo in 

ga uporabljalo. Toda kasneje se je človek oddaljil od bistva mojega nauka in ustvaril svoj lastni zakon, ki 

naj bi vodil množice. Toda ne sprejemam tega, kar je ustvaril človek v svoji aberaciji in materializaciji. 

Opominjam vas le, da mora biti moj pravi tempelj zgrajen v vašem srcu in v vaši duši. 

26 V tem času sem vas, ki ste me iskali, učil, da me občutite v svojem srcu, da vanj vtisnete moje 

nauke, da bi bili ljudje, ki živijo polni milosti in svetlobe. 

27 Pripravite se in se s ponižnostjo podajte na pot, da človeštvu prinesete to sporočilo miru. Molite 

zanje, da bo vaš Oče poskrbel, da bodo vsi ljudje priznavali njegov zakon in ga spoštovali, da bodo živeli 

v milosti in me znali iskati iz duha v duha. 

28 Spomnite se, da sem rekel: Ko bosta dva ali trije izmed vas zbrani v mojem imenu, bom med vami 

in se bom razodel po vaši pripravi. 

29 V tem času sem prišel, da bi človeštvu dal še en dokaz svoje ljubezni, tako da bi se razkril med 

vami, izbranim ljudstvom. 

30 Ljudem morate pričevati in jih učiti, da bodo, ko se bodo pripravili, ko bodo odstranili svojo 

materializacijo, čutili in videli Mene s svojim duhom. Zato sem vam govoril prek človeškega razuma in ta 

manifestacija prek grešnih ljudi je bila dokaz ljubezni, ki sem vam jo podelil, da bi lahko sprejeli mojo 

besedo in jo pozneje prinesli človeštvu. 

31 Pripravi se, Izrael, kajti čas mojega razodevanja skozi človeški razum je kratek in nočem, da bi se 

jutri počutili kot sirote, ker se niste pripravili, in da bi potem posnemali množice, ki se zbirajo v svojih 

razkošnih cerkvah in se zadovoljujejo z obredi in materialnimi pesmimi. 

Med temi množicami je malo tistih, ki so me občutili. Vendar sem prišel k vam, da pripravim vaša srca 

in razsvetlim vaše duše, da vam dam svojo besedo, polno ljubezni, da boste čutili mojo navzočnost in bili 

med tistimi, ki bodo jutri to ljubezen in mir posredovali svojim bližnjim. 

32 Kaj bo z vami, kaj bo z vašim bližnjim, ko boste doživeli čas, ko bodo človeštvo zajele velike 

preizkušnje in viharji, če ne boste pripravili svojih src, polnih ljubezni po moji besedi? 

V njihovih srcih ni miru, in če se ti ljudje v želji po tolažbi za kratek čas prepustijo užitkom, vam po 

resnici povem, da imajo v vseh teh užitkih trpečo in bolno dušo, ki ne čuti mojega miru. Ko iščejo 

razvedrilo, zadovoljijo le svoje telesne čute, njihova duša pa ima v sebi le bolečino. 

33 To človeštvo me še ni začutilo, nihče še ni prišel k njemu, da bi ga prijel za roko in mu pokazal 

pot. Sprejel jo bom kot nedolžno in njene prestopke sodil z usmiljenjem. Dal ji bom priložnost, da se 

popravi. 

Toda vi, izbrano ljudstvo, ki ste me slišali, v katerem sem se razodel, kako se boste počutili pred 

menoj, ko boste prišli v duhovno in mi priznali svojo neposlušnost? Vi ste tisti, ki jih je Oče obdaril z 

milostjo, in jaz vas želim sprejeti skupaj z izpolnitvijo vašega težkega poslanstva. Ne želim, da bi vas 

obtoževali v moji navzočnosti, želim vas sprejeti z očetovskim nasmehom in vas ponovno poslati v svet 

kot duhove svetlobe, kot vodnike in zaščitnike vašega bližnjega. 

34 Resnično, povem vam: Prišli ste k meni, ker vas je Elija pobral po različnih poteh, ker ste izbranci, 

ki jih je Elija pripeljal k meni kot ovce. Kdor je v Elijevem ovčjem hlevu, je v njegovi obrambi. Ta 

neutrudni Pastir vas varuje pred zvijačnimi uprizoritvami. 

35 Sveti Duh vas je razsvetlil. Toda te milosti nimajo samo tisti, ki imajo moj božanski pečat, ampak 

vsi, ki se dvignejo k meni, pripravljeni in vodeni od Elija. 

36 Luč Svetega Duha vas je razsvetlila, da bi bili z menoj v duhu in resnici. Tako boste občutili mojo 

ljubezen in našli odrešenje. 

37 Sprejemam ovce, ki jih Elija pripelje pred mene. Še naprej bo iskal izgubljene, saj bom svoje 

usmiljenje podaril vsem ljudstvom na zemlji in vsem prihodnjim rodovom. 

38 Mojster vam pravi: "Pijte iz tega neizčrpnega vira, kristalno čista voda, nahranite se s kruhom 

večnega življenja, vzemite sad vinske trte. Glej, pripravil sem ti najboljše mesto pri svoji mizi. 
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39 Sprašujem te, Izrael: Kaj prosiš za narode? Ta ugodnost namreč ni namenjena samo vam. Oglejte 

si, kako so bili narodi prizadeti z velikimi preizkušnjami bolečine. Tebi pa pravim: Izrael, če boš 

posredoval in molil za svoje soljudi, se bo moja volja uresničila v vsem človeštvu. 

40 Moški so izkrivili moj nauk. Toda prišel sem k vam, da bi vas še enkrat usposobil za svoj nauk, za 

svojo modrost, da bi postali moji učenci in bili tisti, ki bodo jutri poučevali ljudi po svetu in v njihovih 

dušah občutili mojo navzočnost. 

41 Narodi se pripravljajo na nove vojne. Če pa boste bdeli in molili, bom človeštvu ponudil in podelil 

svoj mir. 

42 V tem tretjem veku sem prišel v duhu, da bi vas obudil iz groba v življenje kot Lazarja. Ozdravil 

sem tvojo gobavost in odpravil tvoje bolečine. 

43 Dal sem vam svoja navodila, da boste v svojem srcu nosili mojo ljubezen in se tako pripravljeni 

podali na pot, da vodite človeštvo in mu pokažete drevo, ki vam daje senco in s svojimi sadovi daje 

življenje. 

44 Povabite ljudi, naj pridejo k meni, da jih očetovsko pobožam, da razsvetlim njihove duše, da jih 

rešim iz neskončnega morja zla, da jim dam mleko in med ter odstranim grenkobo iz njihovega življenja. 

45 Če boste tako govorili svojim soljudem, boste izpolnili nalogo, ki sem vam jo dal v vseh časih. 

Slišite v sebi, ljubljeni ljudje, glas vesti in okrepite svojo odločnost, da me boste ljubili in da boste ljubili 

svoje soljudi. 

46 Iščem ljubezen tvojega srca, da bi mi v njem zgradil svetišče. Ljubim vas, okrasil sem vas z 

božansko milostjo in vas razsvetlil, da ste mi lahko v službi. 

47 V vas sem položil to besedo, ki se bo jutri razmnožila kot dobro seme. Ko me ne boste več slišali v 

tej obliki, se bodo množice obrnile k mojim učencem, da bi prejele navodila, ki jih niso mogle slišati prek 

glasnikov. Ti jih boš poučeval in jaz bom z njimi. Boste predani in poslušni Mojemu zakonu, da vam bo 

Moje delo služilo kot zaščitna obramba in da boste lahko dvignili zastavo duhovnosti. 

48 Izrael, velike preizkušnje so pripravljene prizadeti človeštvo, ker si je to želelo, ker v njegovih 

srcih še vedno živi želja po uničenju in ker so si na tem svetu ustvarili lastnega Boga. Toda preden človek 

izpolni svojo lastno voljo, se bo Oče na novo razkril med ljudmi. 

Vi, moje ljudstvo, boste vstali, da boste spet pokazali skrinjo odrešenja, ki je moj zakon, kakor je takrat 

govoril Noe ljudstvu. 

49 Pripravite se, moje ljudstvo, da sprejmete tiste, ki bodo prišli k vam. Daj jim mojo ljubezen, nauči 

jih ljubiti drug drugega, pokaži jim moj zakon, prižgi v njihovih srcih plamen vere in jim daj mir z mojo 

besedo, da se bodo z njo hranili na svojih poteh. Te množice boš učil, naj me iščejo od duha do duha. 

50 Na Zemljo ste prišli, da izpolnite to poslanstvo. Za to sem vas pripravil s svojo Besedo, da s to 

kristalno čisto vodo pogasite žejo svoje duše, da vas okrepi in ozdravi. Pogumno se boš dvignil in v 

mojem imenu govoril ljudem. Vi boste moji glasniki in z vašim posredovanjem jim bom dal svojo luč. 

51 Vstanite v molitvi in jaz bom z vami in skupaj z duhovnim svetom boste postopoma prebudili 

ljudi. Spremljajte in molite za tiste, ki me niso čutili in v svoji bolečini žalujejo ter mi pravijo: "Oče, Oče, 

zakaj nas ne slišiš?" 

Vi, ki me znate iskati iz duha v duh, pa boste svoje soljudi naučili moliti in me iskati v tišini in v 

vzvišenosti lastne duše. Svoje odpuščanje jim bom dal občutiti, dal jim bom luč in modrost, da bodo 

izpolnjevali moj zakon. 

52 Po tistih, ki ste me prepoznali in ste z menoj, bom pomagal tistim, ki propadajo v velikem morju 

zla. Odpuščam jim in jih blagoslavljam. Vi, ki ste prejeli dobro od svojega Boga in Gospoda, pa pričujte 

človeštvu o vsem, kar sem vas učil in vam razodel, da me bodo tudi oni vzljubili in začeli izpolnjevati 

svoje duhovno poslanstvo. 

53 Prerokovano je, da se bo v sedanjem času na zemlji pojavilo novo Božje ljudstvo, "Izraelovo 

ljudstvo", in moja beseda se mora uresničiti. Vendar se ne pustite zmesti in ne mislite, da gre za judovsko 

ljudstvo, ko omenjam novo ljudstvo Izraela. Kajti ljudstvo, o katerem vam govorim, bo sestavljeno iz vseh 

ras in jezikov. Njegova skupnost ne bo fizična, ampak duhovna, tako kot bo duhovno tudi njegovo 

poslanstvo. 
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54 Medtem ko je bil Izrael v prvi dobi sestavljen iz dvanajstih plemen, bo zdaj novo ljudstvo 

opravljalo dvanajst nalog - dvanajst božanskih nalog, ki mu bodo v medsebojnem delovanju dale moč 

nepremagljivega ljudstva. 

55 Ljudem ne bo treba oblikovati skupin, da bi ustanovili nova plemena. Ustvaril jih bom in vsakemu 

dal drugačno poslanstvo, ki ga bo opravljal med ljudmi. 

56 V duhu novega Izraela se bodo prebudili darovi intuicije, razodetja in navdiha, saj bo po njih 

prejemal moja sporočila. 

57 Ljudje, ki tvorijo novo ljudstvo, ne bodo izbrani na zemlji, ampak bodo zaradi moje ljubezni že 

zaznamovani ali zapečateni v svojih dušah kot razvita bitja, kot bitja svetlobe, ki ne bodo mogli skreniti s 

poti, ki jim je začrtana. 

58 Tako kot se je v prvi dobi Izrael pripravljal in naročal, da bo v želji po obljubljeni deželi prečkal 

puščavo, in vsako pleme je bilo zadolženo za drugo nalogo, tako bodo v tem času eni duhovno okrepili 

druge in vsak bo izpolnil nalogo, ki mu je bila zaupana. 

59 Vi, ki me zdaj poslušate, boste le del tega ljudstva, ki bo razpršeno po vsej zemlji in ga bo toliko 

kot zvezd na nebu. 

60 Znamenje, ki ste ga nekateri prejeli, je le simbol znamenja, ki ga v svoji duši nosi vsak, ki v tem 

tretjem obdobju opravlja nalogo v novem ljudstvu Izraela. 

61 Večkrat sem vam povedal, da je vaša duša v sebi hranila vse, kar je imela, še preden je prišla na 

Zemljo. Zato je bilo dejanje, ki ga imenujete "pečatenje", le simbol. Vendar se veselite, ker je vaša naloga 

že določena, ker že veste, kakšna bo vaša usoda in vloga v naročju Novega ljudstva. 

62 Vi boste glasniki, ki boste razglašali moja navodila narodom, in boste tisti, ki boste človeštvu 

razkrili božansko sporočilo, katerega skrbnike sem vas določil. Kajti v tem sporočilu bodo duhovno 

združeni vsi glasniki in označeni. Človeštvu boste oznanili čas, ko se bodo sprostili vsi darovi in 

sposobnosti duše, ter ga naučili, kako jih odkriti, razviti in uporabiti. 

63 Navdih, intuicija, dar besede, zdravljenje, preroštvo, razodetje, duhovni dialog - to so darovi, ki 

bodo, če bodo izliti na moje ljudstvo, iz vseh ljudi naredili novo človeštvo. Vendar molite, verujte in 

bodite pogumni, da boste med soljudmi širili mir, pravičnost in dobrodelnost. 

64 Moji odposlanci bodo opravljali naloge povsod, v središču vsake ustanove. Njihovo srce ne bo 

vedelo, kakšno duhovno poslanstvo opravlja, toda njihova duša se bo popolnoma zavedala vsega, kar 

počne. Srcu bo pokazal usodo, ki jo mora izpolniti na zemlji, umu pa bo razkril vse, kar mora uresničiti. 

65 Kako velika je odgovornost vas, ki ste prejeli to sporočilo! Pripraviti se morate, da boste pričevali 

o tem, kar ste slišali, ter bili zgled in nauk duhovnosti. 

66 Med vami ne sme biti niti ene dvoumnosti, ko bo prišel čas, da odprete usta in ljudem oznanite 

veselo novico, resnica in velikodušnost pa se morata izražati tako v vaših delih kot tudi v besedah in 

pismih. 

67 Zdaj vas sprašujem: Želite biti tisti, ki boste človeštvo prebudili z zvonjenjem, katerega zvok je 

zvok resnice, ki kliče srca? Ali pa želite, da počakajo, da na zemlji izginejo še zadnje vaše stopinje, tako 

da bodo nove generacije lahko to pričevanje posredovale narodom sveta? 

68 Nisem se zmotil, ko sem vsakega od vas poslal na pot, čeprav včasih dvomite v svojo moč, da bi 

lahko živeli v skladu s tako visoko usodo. 

69 Dvomite, da ste izbrani in poslani, ker poznate svoje slabosti. Vendar vam lahko povem, da te 

slabosti niso v duhovni duši, ki sem jo poslal, ampak v telesu, ki vam na zemlji služi kot preizkušnja. 

70 Prišel bo čas, ko bo duh duše prevladal nad telesom in bo v vsakem umu zasijala luč znanja. Takrat 

boste med seboj eno, saj bo ostal samo eden: To je izpolnjevanje zapovedi, ki jo je Oče zapisal v vašo 

dušo, da bi bili vredni otroci novega izraelskega ljudstva. 

71 Mojstrova božanska luč se širi po vsej zemlji. Svoje "delavce" kličem, da bi sedeli za Gospodovo 

mizo. Izrazite svojo poslušnost in ponižnost, pridite, da se nahranite, da boste imeli v sebi ljubezen, 

razumevanje in usmiljenje. 

72 Jaz, Vrhovni mojster, svojim "delavcem" dajem popoln zgled. V tej tretji dobi pripravljam svoje 

učence, da boste srca, ki izpolnjujejo zakon in izvajajo usmiljenje, ki je vaše. 
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73 Prihajam k vam, ljubljeni učenci, da bi vas opogumil s svojo ljubeznijo, da bi me začutili in 

spoznali, da bi vedeli, od koga slišite Besedo in jo razumete, ko jo preučujete in raziskujete. 

74 Potopite se vanj, ljubljeni "delavci", kajti v človeštvu se širi tema - sovraštvo, pohlep in 

nečimrnost. Toda vi imate veliko moč, vi ste tisti, ki morate govoriti o mojem delu, da bodo bolniki, 

"gobavci" in neverniki spoznali, kaj "Božja beseda" prinaša v tem času. 

75 Vi ste luč sveta. A čeprav sijete med ljudmi, se še ne poznate in vas ljudje ne prepoznajo. 

76 Neverno človeštvo odpira usta, da bi zanikalo mojo moč, ker pričakuje dokaze in čudeže, ki sem 

mu jih dal v drugi dobi. Ljudje gojijo malikovanje, ker niso znali dvigniti svojih duš, niso znali moliti in 

niso znali prositi. 

77 Ko sem vas naučil spraševati, sem vas postavil na pot resnice, razvoja navzgor in priprave. Rekel 

sem vam: učite ljudi bdeti in moliti. 

78 Razmišljajte, učite se in razumeli boste, da se Mojster v vaši majhnosti razodeva, da bi vam dal 

luč, odpuščanje in blagoslove ter da vas nikoli ni zapustil. Z vami sem, da vam olajšam križ, da vas 

potolažim. 

79 Zaupal sem vam polja in poljedelsko orodje, da jih boste lahko obdelovali in obdelovali. 

80 Človeštvo je lačno in žejno resnice, ki sem vam jo zaupal. Človeštvo gre v temo, v brezno, v 

pogubo. Toda obstajajo srca, ki me ljubijo, iz različnih jezikov, ras in barv. Duše le kličem, ne da bi 

opazoval razlike. 

81 Ti, Izrael, si tisti, ki jim moraš pokazati pot, ki jim moraš dajati moja navodila. 

82 Spoznajte milost, ki jo imate, in vrednost moje besede. Z enim srcem, enim človekom in z eno 

voljo se lotite dela, da bi izpolnili poslanstvo, ki sem vam ga zaupal. 

83 Ljubite drug drugega, združujte se in bodite zgled ponižnosti. Posredujte mojo besedo, podeljujte 

zdravje, tolažite, obudite Lazarja iz groba, vrnite slepim vid in ozdravite hrome, potem me bo človeštvo 

priznalo po teh duhovnih čudežih. 

84 Po letu 1950 me ne boste več slišali prek glasilk in takrat boste spoznali, da je bil Mojster, da je bil 

Sveti Duh tisti, ki se je razodel prek človeške sposobnosti razumevanja. 

85 Danes vam dajem svojo milost kot Oče in svoja navodila kot Učitelj. Poklical sem vas s svojim 

melodičnim zvonom in vas pobral z različnih poti, da bi vas naredil za voditelje ljudi v tem času. Spomnil 

sem vas na poslanstvo, ki ga morate izpolniti, in usposobil vaše duhovne oči, da me vidijo s pomočjo 

simbolov in številk. Dal sem vam dar besede, da bi lahko človeštvu pričevali o razodetjih, ki ste jih prejeli 

od mene. 

86 ste moji izbranci in rekel sem vam: kamor koli greste, boste pustili sled svetlobe. Da pa bi pustili 

to sled, se morate prenoviti in pripraviti. 

87 Če sledite mojim naukom, česa bi se lahko bali od sveta? Govorim vam v vsej jasnosti, da me 

boste razumeli, da mi boste lahko sledili. 

88 Učim vas, da boste svetu posredovali besede resnice, da boste občutili mojo navzočnost. Ponudite 

Mi cvetove svojega srca, naj se vonj vaših dobrih del dvigne do mojega Duha, bodite dober zgled svojim 

soljudem in jutri, ko me ne boste več slišali skozi te glasnike, se kot moji dobri učenci podajte na pot, da bi 

človeštvu pokazali to pot. 

89 Ljudje so ponaredili moje delo in zašli na kriva pota. Vi pa se izurite in ne padajte več v 

malikovanje. Kajti podobe, ki jih ustvarijo človeške roke, ne govorijo, ne čutijo in ne slišijo. Ali se mora 

moje bistvo materializirati, da bi bilo s teboj? Resnica bo vedno prevladala. Vedno sem vam dajal besede 

resnice, da bi tudi vi lahko pričevali o meni. 

90 Skušnjava vas želi oropati vaših darov kot ptica plenilka. Vendar živite v času, ko imate svobodo 

vere, saj se je doba zatiranja končala, zato morate to svobodo izkoristiti in ne dovoliti, da bi postali sužnji 

zlobe in laži ljudi. 

91 Ta nauk prenašajte z ljubeznijo, kajti ljubezen je tisto, kar sem vam dal. Nisem uporabil biča, da bi 

vas prepričal, da verjamete vame. Kajti če bi to storil, ne bi bil več vaš Oče in vaš Bog. 

92 Na poteh sveta ste se srečali z bolečino. Sedaj kontemplirajte to pot, kjer je moja resnica, 

kontemplirajte njeno slavo s svojim duhovnim pogledom. Zaupal sem vam ključe, darove in moč. Vse to 

dobro izkoristite, da vas bo človeštvo prepoznalo kot moje učence. 



U 259 

95 

93 Zdaj je čas, da se pripravite, da boste lahko začeli izpolnjevati svoje poslanstvo, ko me ne boste 

več slišali prek glasnikov. Nikoli se ne bom ločil od tebe. Navdihoval vas bom in vam govoril iz duha v 

duh, da boste lahko izpolnili svoje težko poslanstvo. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 260 
1 V tem času se vračate k meni, da bi slišali moje novo učenje, da bi prejeli zakonski list mojega 

nauka, ki ste ga pozabili, in da bi poiskali knjigo mojih razodetij, ki so vam jih ljudje prav tako skrivali. 

2 Pred vami sem odprl še eno poglavje Knjige življenja, šesti pečat, ki vsebuje neskončno modrost, 

ki vam jo zdaj razkrivam na preprost in razumljiv način. To razodetje vam pojasnjuje skrivnosti, ki vam 

jih ni uspelo odkriti. 

3 Šesti pečat je v celoti odprt, zato vam bom pokazal eno njegovo stran za drugo. 

4 Kadarkoli ste se dobro pripravili in me poslušali, ste dobili velika Božja razodetja. Vi ste dediči 

Knjige modrosti, zato se bo, ko se pripravite, v vas vlila vsebina šestega pečata, tako da boste priča, ki bo 

potrdila, da je bil glas, ki ga je slišal, Moj glas, vi pa o tem pričate s svojimi deli. 

5 Če se Oče svojim otrokom ne bi razodel, ali bi lahko od njih pričakoval popolno razumevanje in 

ljubezen? Spomnite se, da sem sčasoma svoje nauke vašemu duhu predstavil z vedno večjo preprostostjo. 

6 Povedati vam moram, da me kljub temu, da živite v času Svetega Duha, še ne prepoznavate v 

celoti, nimate popolne predstave o tem, kdo sem, in ne razumete, kaj sem vam razodel. Toda vaša ljubezen 

vas bo pripeljala do cilja življenjske poti, spodbujena z besedo vašega Učitelja. 

7 Potujete po duhovni puščavi, ki jo osvetljuje svetloba božanskega svetilnika. Vroč pesek ne opeče 

podplatov vaših nog in sončni žarki ne poškodujejo kože vašega obraza. Ne muči vas pomanjkanje vode in 

kruha, pa vendar je tudi življenje, ki ga živite, s svojimi žrtvami, težavami in nesrečami, puščava, ki jo 

počasi prečkate, vendar s trdnim upanjem, da boste prišli do kraljestva miru. 

8 Elija je voditelj, ki v tem času vodi ljudi, jim kaže pot in jih spodbuja v boju. 

9 To potepanje bo v vaši duši pustilo napredek in popolnost. Zavedajte se, da če ste bili v Prvem 

času vajenci, boste v Drugem času postali učenci, v tem času pa se boste usposobili za mojstre. 

Biti morate pozorni, saj bodo ljudje začeli raziskovati moje delo, ki se bo nekaterim zdelo znanstveno. 

Nato jim boste razkrili, kako bo duhovni nauk spremenil svet, in o tem pričevali s svojimi deli ljubezni do 

sočloveka. 

10 Ne nasprotujem človekovi znanosti, saj je znanost znanje, spoznanje, svetloba. Toda moja navodila 

so nad vsem človeškim znanjem. V svoji besedi vam govorim o duhu duše, o spoznanju duhovnega, 

božanskega, o spoznanju višjega življenja, ki presega vse, kar je snov in materija. Resnično vam pravim: 

blagoslavljam znanost, ki so jo ljudje razvili za dobro človeštva. 

11 Zdaj je čas, ko se bo veliko govorilo o duši in znanosti. Znanost ni le privilegij tistih, ki se fizično 

usposabljajo za njeno preučevanje. Svetloba namreč izhaja iz duše, ki jo prejema od Boga. 

12 Moja božanska navodila so višja znanost, ki vas uči, kako izpopolniti dušo. Zato sem vam dal 

možgane in srce, da bi v njih izpopolnili svoje mišljenje in čutenje. 

13 Učenje, ki vam ga dajem v tem trenutku, nima meja, je vseobsegajoče in neskončno. V njem boste 

našli pravo znanje o duhovnem in materialnem življenju. 

14 Vidim, da ste sposobni razumeti moj nauk in prodreti v njegove skrivnosti. S pomočjo materialne 

znanosti ste spoznali zakone, ki vladajo materialnemu stvarstvu - zakone, ki so zgoščeni v vašem telesu. 

Ko pa ste spoznali, kar je bilo prej za vas skrivnost, ste se zavedli, da ste pred pragovi onstranstva, kjer 

ste začutili srce Očeta, ki se vam je nenehno trudil posredovati. Kaj vam je lahko neznano, če poznate moj 

nauk? 

15 Zato vam pravim, da vam moj nauk daje višje znanje, ki bo preprečilo, da bi vaše srce obupalo ob 

učencih tega sveta. 

16 Da bi razumeli smisel ali pomen katerega koli dogodka v naravi ali v svojem življenju, vam ni 

treba brskati po znanstvenih knjigah. Dovolj bo, da pripravite svoj um in očistite svoje srce, da bo iz vaših 

ust pritekel navdih. 

17 Moja ljubezen do vas je tako velika, da sem vam, čeprav ste še tako nezreli, ponudil svoje 

kraljestvo in se spustil k vam, da bi vam dal svojo kri! 

18 Ti ljudje, ki jih zdaj učim, zaradi tega ne bodo večji od drugih, ampak bodo bolj odgovorni za to, 

kar sem jim zaupal in kar sem jim razodel. Vaša naloga je, da drugim omogočite, da bodo deležni tega, kar 

imate, da bodo enaki vam, tako da boste kljub temu, da ste prvi prejeli, iz ponižnosti ostali zadnji. Ne bojte 

se, da bodo tisti, ki pridejo za vami, dosegli večji napredek kot vi. Več kot boste dali, bolj se bo povečalo 
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vaše znanje. Če pa ne boste posredovali ničesar od tega, kar ste prejeli od Očeta, bo vaša duša ostala gola, 

vaše srce prazno in vaše roke brez moči. Tako boste izgubili zaklad in knjiga bo zaprta. Vaša usta bodo 

ostala nema in ne bodo več govorila o duhovnih naukih, izgubili boste zdravilni balzam, ki vam ga je 

zaupal Jezus. 

19 Vaše poslanstvo med ljudmi je poslanstvo miru in ljubezni. Vaš duh je imel to poslanstvo že v prvi 

dobi, ko ste bili otroci, učenci mojega zakona, ko sem vas uporabljal kot orodje za podajanje naukov in 

zgledov ljudem vseh časov. V drugi dobi ste bili Jezusovi učenci, saj ste iz mojih ust slišali, kar je slišalo 

dvanajst apostolov in razširilo, da bi bilo vse ljudstvo priča. Zato je po mojem odhodu nastalo veliko 

Kristusovih učencev in veliko mučencev. 

20 Ljudje: V tem času, ko pridem kot Sveti Duh, vas bom pustil usposobljene kot Mojstre, ki so 

sposobni neposredne komunikacije z Božanstvom. 

21 Večina človeških bitij me ne bo slišala prek človeškega razuma, ampak bodo prejela moja navodila 

prek vas. Že se bliža čas, ko bom za vedno odpravil to obliko dajanja svoje besede na tem svetu. Mnoga 

ljudstva, ki me niso slišala, pa me bodo slišala po tebi. Danes moja zaveza z vami ne bo zapečatena z mojo 

krvjo, ampak z mojo svetlobo. 

22 Ne bo vam treba spraševati ljudi, kaj naj naredijo, ne boste se zadirale ali umolknile ob njihovih 

vprašanjih. V sebi nosite Mojstra, ki vam bo govoril in vas navdihoval. Vaša molitev bo dobila dovolj 

moči in moči, da bo naredila čudeže. 

23 Oglejte si, kako svet spričo svojih velikih potreb razmišlja o obljubah, ki jih je Jezus dal v drugi 

dobi, da se bo vrnil k človeštvu, in preučuje preroke prejšnjih časov v upanju, da so dogodki v tej dobi 

znamenje mojega skorajšnjega prihoda. 

24 Če se boste kot privrženci mojega Dela počutili manjvredne in zaničevanja vredne v primerjavi z 

drugimi ljudmi, vas bodo imeli za neumne in nevedne. 

25 To je le oblika izraza, ki jo uporabljam, ko vam govorim, da se manifestiram skozi nevedne. Kajti 

možgani, ki dopuščajo moj navdih, razkrivajo svetlobo v duši, svetloba pa je modrost. 

26 Ponovno vam govorim: Borite se! Dokler je duša na poti razvoja, je izpostavljena skušnjavam. 

Zato vas poučujem in vam dajem moč, da premagate slaba nagnjenja. Če je vaša duša močna, bo dala moč 

umu in trdno voljo srcu, da bo premagalo mesene želje. Če človeku primanjkuje svetlobe, se njegova duša 

ne razvija. Takrat vse življenjske spremembe z močjo vplivajo na njegovo srce in je kot čoln, ki se prevrne 

sredi nevihte. 

27 Ko je človek duhovno pripravljen, je, kot da bi nosil neuničljiv oklep proti zahrbtnosti skušnjav. 

28 Te nauke sem vam razkril zato, da boste, ko padete ali se za trenutek spotaknete na poti, prepoznali 

svoj prekršek in ponovno poiskali pot do popravka. 

29 Če ste ponižni, se bo vaše duhovno bogastvo v življenju, ki vas čaka, povečalo. Takrat boste imeli 

mir, ki vam bo dal najlepši občutek vašega obstoja. In v vašem duhu se bo rodilo hrepenenje, da bi služili 

Očetu tako, da bi bili zvesti varuhi vsega, kar sem ustvaril, da bi bili tolažba trpečim in mir nemirnim. 

30 Ne le moja beseda, ki vam v teh trenutkih oznanja mojo navzočnost, ampak tudi vaša duša me 

globoko čuti sredi tega miru, ki vam ga dajem. 

31 Mojster je z vami. Tvoja duša je sedla za mojo nebeško mizo. Resnično, povem vam: pri tej mizi 

ni privilegiranih mest, vsi so enaki, ker jih je zajelo moje usmiljenje. 

32 Moja ljubezen prežema vaše bitje, da boste ljubili svojega bližnjega, kakor jaz ljubim vas, in da v 

vaših srcih ne bo ne prvega ne zadnjega mesta. Če bi se že odpravili med narode, v pokrajine in vasi, bi 

našli človeštvo brez ljubezni, brez usmiljenja, povsod bi odkrili bolečino in bedo. Povsod bi našli primerno 

zemljo za setev mojega semena. 

33 Človeštvo čuti mojo navzočnost, ne da bi vedelo, na kakšen način sem se mu razodel, in mi v svoji 

strašni molitvi pravi, da ga bo rešila le moja kri, da ne bo umrlo od lakote in žeje po ljubezni, če mu dam 

svoj kruh, in da bo le moja luč rešila njegove spore. Njen glas, poln bolečine in obupa, me sprašuje: "Zakaj 

ne prideš? Zakaj se ne približaš tistemu, ki te kliče in prosi v svojih bolečinah?" 

34 Ne vedo, da obstajajo ljudje, ki me dan za dnem poslušajo in sprejemajo navzočnost mojega Duha, 

ki s svojo milostjo spreminja izobčence v božanske služabnike. 

35 Če bi vedeli, da bom kmalu spet odšel, bi vas neusmiljeno obsodili kot nehvaležne, ker ste 

brezbrižni do njihove potrebe po tolažbi, duhovni besedi, žarku svetlobe. 
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36 Trenutno vas pripravljam na čas po mojem odhodu, da boste kljub življenjskim preizkušnjam 

ostali enotni, saj bo "Beseda" še naprej duhovno vibrirala v vas in vam razkrivala velike navdihe. Ko boste 

skupaj govorili o duhovnih manifestacijah, boste od Mene prejeli božanske navdihe in v tistih trenutkih 

boste občutili toplino Mojstrovega srca in sladko težo Njegove roke na svoji glavi. Takrat se vam bo 

zdelo, da slišite moj ljubljeni glas, ki vam bo dal moj mir. 

37 Dajem vam kapljico zdravilnega balzama, da boste, ko boste preganjani, med ljudmi delali 

čudežne ozdravitve. Kajti med velikimi epidemijami, ko bodo izbruhnile čudne, znanosti neznane bolezni, 

se bo pokazala avtoriteta mojih učencev. 

38 Zaupam vam ključ, s katerim boste odprli najbolj zarjavele ključavnice, to je najbolj trmasto srce, 

in celo zaporniška vrata, da bi dali svobodo nedolžnim in rešili krivce. Vedno boste živeli v miru in 

zaupanju vame, saj vas bodo moji angeli varovali, kamorkoli boste šli. Oni bodo poskrbeli za izpolnitev 

vašega poslanstva in vas spremljali na domovih, v bolnišnicah, zaporih, na poljih razdora in vojne - 

povsod, kamor boste šli sejati moje seme. 

39 Takrat bo z močjo zasijala luč šestega pečata, ki bo kot univerzalna bakla, katere žarke bodo videli 

vsi, in ime mojega Učenja bo postalo znano med človeštvom. 

40 Ta kotiček zemlje, kjer sem se v tem času dal spoznati, bo odsev novega Jeruzalema, ki bo odprl 

svojih "dvanajst vrat", da bi omogočil dostop tujcem, ki bodo prišli v velikih množicah, da bi vprašali, kje 

je bil Mojster v tem času, da bi prosili za pričevanje o čudežih, ki jih je storil, in dokazih, ki jih je dal, da 

bi preučevali njegovo besedo in opazovali tiste, ki so bili njegovi učenci. Mnogi bodo prinesli Sveto pismo 

in prerokbe iz preteklih časov, da bi ugotovili, ali sem bil resnično med vami. 

41 Nekateri od mojih učencev bodo ostali tam, kjer so zdaj. Drugi pa bodo morali oditi v druge dežele 

in na svoji poti bodo kot apostoli in misijonarji videli bojišča, kjer sta uničenje in smrt pustila sled. Videli 

bodo mrtva mesta, ruševine in bedo. Potem se bo začel boj za vrnitev "mrtvih" v življenje vere, svetlobe in 

ljubezni. Če pa bodo ljudje dvomili v resnicoljubnost mojih "delavcev", bom z njihovim posredovanjem 

storil čudeže. Takrat se bodo neverniki spreobrnili, jokali bodo in množice bodo s svojo bolečino obsijale 

srce teh odposlancev. 

42 Ne veste, kdo vas bo poklical in sprejel. Kamor koli greste in komu koli se predstavite, vedno 

govorite v ponižnosti in krotkosti. Razlagali boste zakon, razodetja in nauke preteklih časov ter tisto, kar je 

v tem času razodel Sveti Duh. Govorite slikovito, vendar znate razložiti moje slikovite izraze in prilike, 

tako da odrasli razumejo, otroci se prebudijo in starejši ne bodo obupavali nad svojimi možgani. 

43 Tisti, ki se bodo spreobrnili k tej Besedi, se bodo pridružili "delavcem" in se odpravili pridobivat 

srca in duše zame. 

44 Soočenje bo ostro, a plodno, saj bo bolečina že prej naredila srca rodovitna. 

45 Spoznajte preobrazbe, ki se bodo zgodile zaradi mojega poučevanja! 

46 Materialno nasilje bo izničeno, znanost bo zmedena, ponos bo ponižan in strasti bodo obvladane. 

47 Človeška duša, ki se je zaradi svojega razvoja že razvila, bo kmalu razumela razodetja mojega 

nauka in si jih prilastila. Za materializmom, lastnimi interesi in nečimrnostjo obstaja duša, ki pričakuje 

moj prihod. 

48 Poskrbite, da bo seme, ki ga sejete, tako čisto, kot sem vam ga zaupal. 

49 Spoznali boste ljudi, ki razmišljajo drugače kot vi, čutijo in živijo na drugačen način ter katerih 

običaji, okoliščine, zakoni, nauki in rituali so prav tako globoko zakoreninjeni v njihovih srcih. 

50 Priča boste bojem svetovnih nazorov in doktrin, pri čemer se bodo nekateri delno držali mojega 

zakona, drugi pa se bodo od teh načel popolnoma odvrnili. Dovolil jim bom, da se soočijo in spopadejo 

drug z drugim. 

51 V tem spopadu boste videli, da velike verske skupnosti bolj uporabljajo nasilje in nepravičnost kot 

ljubezen in usmiljenje. Videli boste, kako si prizadevajo, da bi šibke priklenili nase. 

52 Razkroj se bo pokazal v vseh, saj ima resnica svoje orožje, s katerim brani tiste, ki se držijo te 

resnice. Ko pa se v ljudeh pojavi vprašanje: "Kje je resnica?", morate odgovoriti: "V ljubezni." 

53 Učenci, vaše veselje je veliko, ker je moja beseda še vedno z vami - beseda, ki vam je dala 

življenje, ki vas je podpirala v urah preizkušnje in vas hranila. Ko ste bili predstavljeni njemu, ste doživeli, 

da so se vaše rane zaprle in da se je vaše življenje spremenilo. 
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54 Koliko želja, povezanih z materialnim, je umrlo v tvojem srcu na veliko veselje tvoje duše, ki je 

videla priložnost, da izkoristi življenje z dobrimi deli z duhovnim semenom! Obračate oči v preteklost in 

ocenjujete, kakšni ste bili prej in kakšni ste zdaj. Opazite duhovni napredek, ki ste ga dosegli, in se mi iz 

srca zahvalite. 

55 Če ste storili prekrške, sem vas ljubeče popravil, ne da bi vas izdal drugim. Nočem namreč, da bi 

svet med vami videl slabosti in vas izboljšal. Svet je krut in v njegovi pravičnosti ni usmiljenja. 

56 Dovolite mojemu duhovnemu svetu, da vas popravi. So vaši najboljši prijatelji, so vaši bratje in 

sestre v ljubezni, ki ne razglašajo svojih del ljubezni. Pred koliko brezni in nevarnostmi so vas rešili, pred 

koliko slabimi odločitvami so vas odvrnili. Kolikokrat so vam zaprli usta, da strast vašega srca ne bi 

mogla izreči besed, ki bi bile lahko obsodba za vas same! 

Če vam je spodletelo pri slabem podvigu, za katerega ste mislili, da je dober, so vam začrtali dobro pot. 

Neutrudno vam stojijo ob strani kot medicinske sestre in zaščitniki. Tudi oni ne bodo več komunicirali, ko 

bom prenehal govoriti. Vendar ne odklanjajte vse ljubezni do teh bitij, saj vam bodo še naprej zelo blizu in 

vam bodo še naprej pomagala. 

57 Moje delo ne bo končano, ker ne bom več govoril z vami in tudi moj duhovni svet ne bo več 

govoril z vami. Nasprotno, prišel bo čas popolnega dialoga z Očetom, ko boste duhovno slišali njegov 

glas. 

58 Moja beseda ne bo slišana, kot jo je slišal Mojzes na Sinaju, materializirana v hrumenju nevihte, ne 

počlovečena, kot je bila v drugi dobi iz Jezusovih ust, ne prek človeških glasov, kot ste jo slišali v tem 

času od Svetega Duha. Vsakdo, ki se pripravi, bo dosegel pogovor duha z duhom, kar ne bo privilegij le 

nekaterih. 

59 Za duše je najbolj naravno, da znajo komunicirati in da poznajo jezik duha, iz katerega so izšle. 

60 Oduhovitev bo prinesla prebujanje mirujočih darov ali sposobnosti in subtilnost vseh vlaken srca. 

61 Moja prisotnost bo čutiti. Ko boste govorili o mojem delu, vas bom navdihnil in govorili boste s 

stavki neizmerne modrosti, ki bodo presenetili celo ljudi z veliko znanja. Tisti, ki bodo v tej komunikaciji 

dosegli velik napredek, ne bodo prejeli le besed, stavkov ali idej, temveč celotne doktrinarne razprave, 

polne popolnosti. Vaše roke bodo lahko pisale kot tiste z "zlatimi peresi", kot so pisale roke apostola 

Janeza pod navdihom Svetega Duha. 

62 Če te obkrožajo neverniki, pismouki in duhovniki in se počutiš polnega mojega Duha, nikomur ne 

reci, da je Oče tisti, ki govori skozi tvoja usta. Toda še naprej bom prek vas govoril človeštvu. Pri tem 

sporazumevanju naj bodo vaše oči odprte, vaša duša pa navdušena nad tem, kar vam v tistem trenutku 

razkrivajo ustnice. 

63 Prav tako se bo sprostil dar prerokovanja s pomočjo vedeževanja, ki vam bo razkril še neodkrite 

skrivnosti in vam omogočil videti prihodnost. Vendar pa videc nikoli ne sme biti sodnik ali razkrinkavalec 

svojih soljudi. 

64 To bo komunikacija od duha do duha v nekaterih oblikah, s katero vam bom še enkrat povedal, da 

leta 1950, ko se bo moja beseda med vami končala, moje delo ne bo končano. Njegova usoda, njegovo 

poslanstvo na celotnem svetu se bo nadaljevalo. 

65 Pripravite se, da boste, kadarkoli se boste zbrali - v teh skupnostnih centrih, na svojih domovih ali 

na prostem - duhovno čutili mojo navzočnost na teh srečanjih. 

66 Toda pazite, saj se bodo pojavili tudi lažni učenci, ki bodo razglašali, da imajo neposredne stike z 

Očetom, ter posredovali lažna navodila in navdihe. Naučil sem vas razločevati resnico od prevare, 

prepoznati drevo po sadju. 

67 Preizkušal bom ene in druge in videli boste, da pravi učenci stojijo v svoji veri, lažni pa padajo 

zaradi svoje šibkosti. 

68 Ko bom imel svoj zadnji učiteljski nagovor, bom videl žalost pri tistih, ki niso uporabili mojih 

naukov, pri tistih, ki bodo razumeli pomen mojega odhoda, pa bom videl zadovoljstvo zaradi njihovega 

napredka. 

69 Kot vodilo za dosego mene vam bom zapustil molitev - ne tisto, ki jo izgovarjajo ustnice, niti tisto, 

ki jo izgovarjate s petjem, ampak tisto, ki je prežeta s čistimi mislimi in plemenitimi čustvi. 

70 Če vam bodo zaradi takšnega vedenja nasprotovali, se ne bojte. Če ste obsojeni, ker ne klečite pred 

oltarji in podobami, se tudi vi ne bojte. Prišel bo vaš trenutek, da spregovorite, in prepričali boste z 
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resnico. Pokazali boste, da vaše čaščenje Boga ni javno in da se ne ukvarja z zunanjimi učinki, ampak je 

notranje in duhovno. Ljudje bodo v vsem tem iskali napake, a jih ne bodo našli. 

71 Vztrajajte in videli boste, da bodo malikovalci spoznali svojo zmoto in z lastnimi rokami uničili 

svoje malike. 

72 Resnično, povem vam: prej bosta prešla nebo in zemlja, kot se bo uresničila moja beseda! 

Moj mir z vami! 
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Navodila 261 
1 Moja beseda je jasna, njen preprost izraz prepriča in premakne tako izobražene kot neizobražene. 

Ob njegovi jasnosti ste z lahkoto razumeli mnoge lekcije, ki jih niste mogli razumeti ali jih niste želeli 

sprejeti. 

2 Danes veste, da lahko človek spozna svojega Boga, ne da bi potreboval preobilje čustev, da bi prek 

njih zaznal duhovno. Danes veste, da si kljub svojim omejenim možganom lahko ustvarite predstavo o 

tem, kako bo popolno občestvo med Bogom in človekom postalo resničnost, prav tako kot ste prepričani o 

resničnosti mojega razodevanja z razumom mojih glasnikov. 

3 V tistih, ki so me slišali, je postala svetloba, zato lažno in nečisto ne more več vstopiti v njihovo 

srce. 

4 Zdaj je čas svetlobe, ko bo človek poleg tega, da bo verjel, razumel, razmišljal in čutil mojo 

resnico. 

5 Namen mojega učenja je prepričati vse, da nihče ni prišel na ta svet brez utemeljenega razloga, da 

je ta razlog božanska ljubezen in da je usoda vseh človeških bitij izpolniti poslanstvo ljubezni. 

6 Ljudje so se od vsega začetka spraševali: "Kdo sem? Komu dolgujem življenje? Zakaj obstajam? 

Zakaj sem prišel sem in kam grem?" Na del svojih negotovosti in pomanjkanja znanja so dobili odgovor v 

mojih razlagah in v svojih razmišljanjih o tem, kar sem vam sčasoma razkril. Nekateri pa verjamejo, da že 

vse vedo, vendar vam pravim, da so v veliki zmoti, kajti tega, kar je shranjeno v Knjigi Božje modrosti, 

ljudje ne morejo odkriti, dokler jim ni razodeto; in v tej Knjigi Božje modrosti je veliko stvari, njena 

vsebina je neskončna. 

7 Ta svet bo naredil še en korak k spoznanju resnice. Nenadoma bo doživel zmedo, vendar se bo 

nato umiril in prišel do razumevanja. 

8 Človek si je vedno prizadeval doseči spoznanje resnice. Na začetku je vse pripisoval naravi, 

pozneje pa je z opazovanjem in razmišljanjem prišel do prepričanja, da ni mogoče, da bi toliko čudežev in 

popolnih del nastalo iz nič, da morajo obstajati ustvarjalna sila, inteligenca in višja sila. To prepričanje je 

okrepilo vero ljudi, ki so ustvarili kulte in obrede za čaščenje tistega, iz katerega so nastala vsa bitja. 

9 V človeškem srcu so se pojavila nova vprašanja: "Kdo je Bog? Kakšen je? Ali res obstaja ali ne?" 

Ljudje so mi zastavljali ta in druga vprašanja o mojem obstoju in o mojem bitju, jaz pa sem vedno 

odgovoril na vsak klic in na vsako vprašanje. 

10 Od prvih dni človeštva je Bog ljudem dal mnogo dokazov in razodetij - materialnih, otipljivih in 

vidnih manifestacij, odvisnih od naivnosti, nevednosti in preproste miselnosti teh bitij, dokler se, ko je 

napočil pravi čas, po Jezusu nisem pokazal svetu, da bi osebno odgovoril na vsa človeška vprašanja, 

razbliniti vse dvome in jih pripraviti na čas, ko ne bodo več nevedni, nedolžni in neumni otroci, ampak 

bodo zaradi svetlobe Božjega Duha postali veliki učenci, Božji otroci, povzdignjeni z ljubeznijo in 

znanjem - ljudje, ki se zavedajo svoje narave, svoje usode in razloga svojega obstoja. 

11 Medtem ko so nekateri vedno iskali božjo podporo in pomoč, da bi v življenju zmagali, so drugi z 

razvojem inteligence postali arogantni, ker so se imeli za neodvisne, močne in modre. Menili so, da so 

sposobni ustvarjati ustvarjalne zamisli in biti samozadostni. 

12 Duhovniki in materialisti so v človeštvu vedno obstajali, prav tako pa so se med seboj spopadali 

različni svetovni nazori, ki so se borili, da bi dokazali, da imajo resnico. 

13 Moja duhovna navzočnost v tem času se je zgodila zato, da bi vas pomirila, spravila, odgovorila na 

vsa vaša vprašanja in vam dokazala, da nimajo prav niti tisti, ki se borijo za duhovno, niti tisti, ki 

razglašajo, da je edina resnica tista, ki jo vsebuje materialno življenje. Prvi so grešili kot fanatiki, drugi pa 

kot nevedneži. Ne zavedata se, da ima eden kot drugi del te resnice, vendar ne razumeta, kako ju uskladiti, 

spraviti drug z drugim in ju združiti v ljubezni. 

14 Zdi se vam nemogoče, da bi se razumeli, ne verjamete v tako veličastno združitev. Toda resnično, 

povem vam, zelo dobro vem, da se bo združitev uresničila. 

15 V nasprotnem primeru ne bi bili več popolne narave, v kakršni vas je ustvaril Bog, in ne bi imeli 

več moje luči v svoji vesti, da bi delovali pravično in pravilno, kot so vsa Očetova dela. Vendar je treba še 

nekaj časa počakati, da bo ta luč, ta božanski del, ki mu pravite duh, skozi človeka prehodila celoten potek 

svobode volje, ki mu je dana, da ga bo uvedla v delo prenove, obnove in duhovnega razvoja navzgor. 
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16 Svoje srce si pripravil kot svetišče, da me boš lahko sprejel. Pred tem ste šli na izpit vesti in iz 

mnogih oči so tekle solze kesanja. 

17 Vse sem vas slišal in vse vas blagoslavljam. 

18 Vem, kdo je občutil bolečino, ker je bil šibak v preizkušnji, kdo mi je obljubil, da bo odpustil 

svojemu sovražniku, pa ni. Ko pa se je vrnil k meni, da bi me slišal, je takoj začutil očitek svoje vesti, 

ponižno priznal svoj prestopek in me prosil za drugo priložnost. 

19 Vedite, da vas bom okrepil, da ne boste več padali, da vas bom poučeval z neskončno 

potrpežljivostjo in strpnostjo ter da bom vsem dal nove priložnosti, da dokažejo svoje razumevanje, trud, 

voljo in napredek. 

20 Zavedajte se, da iskreno kesanje spere marsikateri madež, olajša vaše breme in da vašemu srcu 

mir. Ko se boste počutili osvobojeni svojega bremena, se spomnite, da je veliko vaših soljudi, ki ne molijo 

in kljub temu trpijo, zato molite zanje v popolnem prepričanju, da se bo moj zdravilni balzam izlil na vse 

bolne in potrebne. 

21 Od vas ne zahtevam večurne molitve, ampak kratko in iskreno molitev, ki je preprosta po obliki in 

globoka po duhovnosti. Ti trenutki bodo dovolj, da vam podelim svojo milost. 

22 Molitev je duhovno sredstvo, ki sem ga navdihnil, da bi človek lahko komuniciral z mojo 

Božanskostjo. Zato se je od začetka v vas kazalo kot hrepenenje, kot potreba duše, kot zatočišče v urah 

obiska. 

23 Kdor ne pozna prave molitve, ne pozna blagoslovov, ki jih prinaša, ne pozna vira zdravja in 

koristi, ki jih vsebuje. Res čuti spodbudo, da bi se mi približal, se pogovarjal z menoj in mi predstavil 

svojo prošnjo; ker pa mu primanjkuje duhovnosti, se mu zdi ponudba, da bi samo dvignil svoje misli, tako 

slaba, da takoj poišče nekaj materialnega, kar bi mi ponudil, ker misli, da se mi bo tako bolje poklonil. 

24 Tako so ljudje zapadli v malikovanje, fanatizem, obrede in zunanje kulte, ki dušijo njihove duše in 

jih prikrajšajo za blagoslovljeno svobodo neposredne molitve k Očetu. Šele ko je bolečina zelo močna, ko 

tesnoba doseže meje človeških moči, se duša osvobodi, pozabi na formalnosti in zruši svoje malike, da bi 

se dvignila in iz dna srca zaklicala: "Oče moj, Bog moj!" 

25 Z molitvijo dosežemo mir, pridobimo modrost, zdravje, razumemo globoko, razsvetlimo um in 

opogumimo dušo. 

26 Kdor zna moliti od duha do duha, se povsod počuti zaščitenega, ne pa tisti, ki išče figure in 

podobe, h katerim mora iti, da bi začutil njihovo prisotnost in se počutil varnega. 

27 Ali vidite, kako se v tem času materializma narodi ukvarjajo z vojno drug proti drugemu? Toda 

povem vam, da so mnogi ljudje tam sredi teh vojnih dogodkov odkrili skrivnost molitve - molitve, ki 

izvira iz srca in prihaja k meni kot nujen klic na pomoč, kot žalostinka, kot prošnja. Ko sta na poti 

doživela zahtevani čudež, sta vedela, da z Bogom ni mogoče govoriti drugače kot v jeziku duše. 

28 Učenci: Vi, ki tvorite skupnost, ki ste prejeli ne le lekcijo, ampak celo knjigo, boste pripravljeni 

govoriti o meni, kot še nihče ni govoril. 

29 Zdaj vam dajem veliko priložnosti za izpolnitev vaših nalog - izkoristite jih. Dajte vsem, poučite 

vse. To, kar sem vam dal, nima meja in zaradi tega vaše srce ne bo nikoli prazno - nasprotno, bolj ko boste 

dajali, bolj se bo to v vas povečevalo. Bolj ko ljubite, večja bo vaša krepost. 

30 Svojo ljubezen puščam med svojim ljudstvom kot pričevanje o svoji navzočnosti. 

31 Moje oznanilo je z vami, moja luč sije na človeški razum, da bi z njegovim posredovanjem 

človeštvu poslal svoje sporočilo ljubezni. 

32 Vi boste glasniki, na katerih bo moja beseda šla od pokrajine do pokrajine in od srca do srca. 

33 Sedanji čas je namenjen samokontemplaciji tega ljudstva, je namenjen vašemu notranjemu 

pregledu, da boste resnično vedeli, ali me ljubite v čistosti ali pa ste postali žrtev fanatizma. Ura je ugodna 

za izboljšanje vaših napak. 

34 S preučevanjem pomena besede "spiritualizacija" ste razumeli, da je napaka, če želite predstaviti 

božansko z oblikami, ki jih imenujete simboli - napaka, ki postane še večja, če upoštevate, da z zunanjimi 

pojavi skrivate resničnost, ki je tik pred vami. 

35 Zapomnite si, da se vedno izražam v inteligenci, življenju, ljubezni, moči, nikoli v brezživljenjskih 

figurah. Tudi danes ste prisotni pri eni od mojih manifestacij, ki se dogaja prek človeškega intelekta. Zakaj 
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vztrajate pri tem, da me predstavljate v brezdušnih podobah in figurah? Oseba, skozi katero se 

manifestiram, me globoko in intenzivno čuti v svoji duši in celo v svojem telesu, njena radost je globoka 

in zaradi navdušenja jasno vidi svetlobo, ki doseže njen razum. 

36 Ste kot ta oseba. Zakaj me torej tudi vi ne čutite v svojem srcu? 

37 Razmišljajte o tem nauku in prišli boste do zaključka, da tam, kjer obstaja težnja po materializaciji 

božanskega, ne more priti do spiritualizacije. 

38 Trenutno vsi ne razumete, kaj pomeni "spiritualizacija", niti ne razumete, zakaj vas prosim, da 

dosežete to notranjo vzvišenost. Ali ste lahko pripravljeni in poslušni mojim zapovedim, če se sploh ne 

zavedate, kaj od vas zahtevam? Nekateri pa razumejo ideal, ki ga Učitelj vliva svojim učencem, in bodo 

pohiteli slediti njegovim napotkom. 

39 Ljubezen do simbolike in formalnosti ter čaščenje podob spominjajo na duhovno otroštvo 

človeštva, na primitivne čase, ko so ljudje za vero v božansko potrebovali zunanje in vidno. 

40 Človeška inteligenca je bila na začetku svojega razvoja. Takrat človeku ne bi rekel: "Raziskuj in 

spoznaj, kaj pripada duši." Toda danes, ko je človek stopil na vse poti znanosti, ko je razvil številne 

filozofije, ko se je intelektualno razvil na številnih področjih - ali ne bo končno dojel spiritualizma? Bo ob 

mojem novem sporočilu postal zmeden? Ne, ljudje, človekova duša potrebuje in hrepeni po mojem nauku 

o odrešenju. 

41 Ne bojte se boja za širjenje in sejanje tega nauka. Mnogi narodi že spoštujejo sveto pravico do 

svobodnega mišljenja. Pozneje bodo ljudje spoznali svobodo uma, ki je človeštvo doslej ni poznalo. 

42 Vojne v svetu se bodo nadaljevale, ljudem grozita smrt in uničenje, to pa zato, ker ljudje, ki se 

trmasto oklepajo svojih filozofij in doktrin, nočejo priznati resnice. 

43 Dajem vam duhovno spodbudo, ljudje, da se ne boste bali neuspeha. Če sem vam rekel, da bo ta 

luč, ki sem jo posvetil v vašo dušo, razpršila sence, zdaj ponavljam, da sem vam povedal resnico. 

44 Ta trenutek vas obdajam s svetlobo svoje božanskosti. Sestopil sem, da bi vas kot učitelje pripravil 

na to, da bi svoje soljudi poučevali z besedami in deli ljubezni in usmiljenja, ponižnosti in odpuščanja. 

Toda resnično vam povem, da dela vedno govorijo glasneje kot besede. 

45 Človek prav tako govori o ljubezni do človeštva, o bratstvu in miru, vendar s svojimi dejanji 

zanika svoje besede. 

46 Danes, ko je Oče prišel, da bi se vam razodel s človeškim razumom, vam pravim: Ne bodite med 

tistimi, ki govorijo o ljubezni in nosijo sovraštvo, ki govorijo o dobrem in delajo nasprotno, ki govorijo o 

miru in izzivajo vojne. Ne, da bi moja beseda med vami cvetela, morate o njej govoriti z deli, ki prihajajo 

iz srca. 

47 Govorite z dušo, saj ste na vrhuncu časa Svetega Duha. Vedno ostanite veseli. Če me boste za 

kratek čas začutili oddaljenega, ne bom odšel jaz, ampak vi, ker ste oslabili svojo dušo. Kajti v tvojem srcu 

živim za vedno. 

48 Razdalje in ovire med Božjim Duhom in človekovim srcem ustvarja človek sam. Toda jaz sem 

vam tako blizu, da vam ni treba s pogledom preiskovati obzorja, da bi me videli. Dovolj bo, če boš s 

predanostjo in kontemplacijo prodrl v svojo notranjost, da bi me odkril v mojem svetišču. 

49 Moja razodetja v tem času vas vodijo v duhovni stik z mojo božanskostjo - v bližino, ki jo je vaša 

duša vedno iskala. 

50 Še vedno vidim in slišim to človeštvo, ki mi laska in me kliče s svojimi obredi, spevi, besednimi 

molitvami in različnimi oblikami čaščenja, da bi me začutilo blizu. Vsem sporočam, da čutim svojo 

navzočnost, z vsemi sem. Zdaj pa je prišel čas, ko Gospod želi, da bi bilo čaščenje njegovih otrok popolno 

in da bi bila popolna tudi njihova komunikacija z Očetom. In to je tisto, kar vam je ta nauk razkril v tem 

času. Danes ste se od mene naučili, kako moliti in kako doseči dialog duha z duhom. 

51 Da bi lahko napredovali na tej poti, sem vas spodbudil, da opustite vse obrede in zunanje čaščenje. 

Tako so iz vaših sejnih sob postopoma izginili vsi predmeti, s katerimi ste skušali predstaviti božanske 

lastnosti, in tudi smiselnost ali zunanjost vašega duhovnega čaščenja Boga. 

52 Moje učenje ni namenjeno le temu, da bi vam dalo moč in samozavest na vašem zemeljskem 

potovanju, temveč tudi temu, da bi vas naučilo, kako zapustiti ta svet, prestopiti prag onstranstva in 

vstopiti v večni dom. 
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53 Vse veroizpovedi krepijo dušo na poti skozi ta svet, a kako malo ji razkrivajo in jo pripravljajo na 

veliko potovanje v onstranstvo. Zato mnogi smatrajo smrt za konec, ne da bi vedeli, da se od takrat naprej 

odpira neskončno obzorje resničnega življenja. 

54 Učenja, ki sem vam jih dal kot Sveti Duh v tem času, ste imenovali spiritualizem, ker vam je 

razkril mnoge nepojmljive skrivnosti. Med posmrtnim življenjem in človekom ni več sodobne zavese. 

Razkril vam bom toliko življenja, kolikor ga boste lahko dojeli, in le tisto, kar je moja volja. 

55 Ne glejte na grob kot na konec, ne glejte za njim praznine, smrti, teme ali niča. Kajti onkraj fizične 

smrti je življenje, svetloba, vse. 

56 Preden vstopite v ta območja, se morate pripraviti, nato pa boste lahko s povišanjem svoje duše 

prebivali ali vstopili v "duhovno dolino" tudi zdaj, ko ste utelešeni. 

57 V svojem telesu ne vidite verige, sovražnika ali kata, ampak šibko bitje, ki ga morate okrepiti, saj 

bo potem vaš služabnik, vaša opora in najboljše orodje, da opravite nalogo in se povzpnete na goro. 

Oduhovite ga, ne da bi zapadli v fanatizem, da bi se lahko v svojih molitvah ločili in na krilih misli 

bolnikom prinesli zdravilni balzam. 

58 Ko sem v drugi dobi svojim učencem govoril o svojem kraljestvu, me niso razumeli in so me 

vprašali: "Kje je tvoje kraljestvo, Gospod?" Ko pa se je bližal dan mojega odhoda, moja beseda ni bila več 

v prispodobah, postala je jasno razumljiva in vsi so jo razumeli. 

59 Tudi v tem času, ko se bliža čas, ko se ne bom več prikazoval v tej obliki, sem opustil alegorično 

izražanje, da bi vam preprosto govoril o velikih stvareh, ki sem vam jih namenil. Vse, kar sem vam govoril 

od leta 1866, bo povzeto v mojih naukih v zadnjih treh letih. 

60 Ta beseda, ki ste jo v tem času slišali s pomočjo božanskega žarka, ki razsvetljuje človekov um, je 

bila za vas nova mana za vašo dušo. To je bilo tudi podobno čudežu s kruhom in ribami, ki ga je Jezus 

storil v puščavi. 

61 Čas, v katerem vam bom govoril, je že zelo kratek. Izobražujte se in uporabljajte mojo besedo in 

moje zglede, da boste z njimi lahko šli med ljudi in pričevali o mojem nauku. Veliko vrat se vam bo 

odprlo, druga bodo ostala zaprta. 

Množice ljudi vas bodo prišle poslušat in med njimi bodo tudi "gluhi". Sejte pa, ker je človekovo srce 

kot zemlja. Na vašo setev bom poslal roso in dež in seme bo vzklilo. 

62 Tisti, ki so namenjeni k drugim ljudstvom, bodo prestopili meje kot glasniki miru. 

63 Svet vas pričakuje kot odrešilna dolina z vsemi svojimi bolečinami, slabostmi, boleznimi in 

ranami, da bi jih namazali z balzamom, ki sem vam ga zaupal in ki zdravi vse zlo. 

64 Vi se ne čutite sposobni velikih dejanj, toda jaz bom s tvojim posredovanjem, z majhnim delom 

tvoje ljubezni in usmiljenja opravil presenetljiva dela, za katera se boš počutil celo nevreden. 

65 Ko moja beseda ne bo več odmevala v teh dvoranah, se boste zbrali in brali moje razprave, iz 

katerih boste razumeli mnoge nauke, ki jih prej niste mogli razumeti. Vidci bodo videli podobo Mojstra, ki 

vam bo dal nova razodetja kot Sveti Duh. Tam, med vami, bodo bolniki lajšali svoje bolečine in 

neozdravljivo bolni ponovno zaživeli, žalujoči bodo našli tolažbo, obupani pa novo upanje. 

66 Vi boste učili z zgledom svojega življenja, ostalo bom storil jaz. Moja volja je bila, da vas pustim 

sodelovati pri tem delu ljubezni, da bi z ljubeznijo do sočloveka ljubili mene samega. 

67 Bodite pripravljeni do dneva mojega zadnjega nagovora, saj bo to kot zadnji obrok v drugi dobi, 

ko boste prejeli moje zadnje besede. 

68 Tisti, ki niso sledili mojim navodilom in si niso prizadevali za duhovnost, ki so se trmasto oklepali 

zastarelih običajev in tradicij, bodo morali točiti solze, pozneje, ko bodo brali v knjigi, ki vam jo zaupam v 

tem času, pa se bodo zavedali svojih napak. Nato bodo polni bolečine in kesanja skušali popraviti svoje 

napake. 

69 Luč moje ljubezni osvetljuje svet in njegove poti, ko jim grozi tema. Iz dneva v dan se v velikem 

številu zbirajo duše, ki zapuščajo to življenje, ne da bi vedele, kam gredo. Ne pozabi jih, daj jim luč svoje 

molitve, svojega usmiljenja. Ne skrbite za bitja svetlobe, saj so že v svetlobi in posredujejo za vas. Ne 

molite samo za ljudi, ampak za vse svoje bližnje. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 262 
1 Moj Duh je zadovoljen, ko vidi, da ste združeni v isti želji, da bi se približali Mojstru. Tu, v 

manifestaciji moje besede, pozabite na bedo, užaljenost, zavist in trpljenje. 

2 Dobro je, da očistiš svoje srce, kajti moja beseda bo prišla vanj, ko ga boš pripravil kot svetišče. 

3 Pri duhovnem čaščenju Boga morata biti prisotni ponižnost in preprostost, da vas materialno in 

razkazovanje ne odvrneta od bistvenega, ki je ljubezen do Očeta in usmiljenje do bližnjega. Ko ste 

pripravljeni na te trenutke vzpona, se je vaše mišljenje prilagodilo božanski misli. 

4 Oblikujte združeno, bratsko ljudstvo, ki ljubi resnico in dobra dejanja, ki se veseli prihoda novih 

bratov in sester, ki jih sprejema z nasmehom na ustnicah, z resnično ljubeznijo v srcu in molitvijo v duhu. 

Dali jim boste, kar ste si nabrali v času, ko ste me poslušali. Pokazali jim boste pravo pot, ki sem vam jo 

začrtal, in veselili se bodo misli, da si me jemljejo za zgled. Ni pomembno, da vaše znanje še ni zelo 

poglobljeno. Če je vaša dobrodelnost velika, boste delali prave čudeže. 

5 To poslanstvo se nikoli ne bo zdelo težko, če bo tisti, ki ga opravlja, svoja dela osvetljeval z 

ljubeznijo. Po drugi strani pa se tistemu, ki jo opravlja zgolj kot dolžnost, lahko zdi kot težak križ. 

6 Ne obupajte, če menite, da ste še vedno preveč nepopolni, da bi lahko opravili tako občutljivo 

nalogo. Dobra volja premaga vse. 

7 Zdaj vas učim, kako se pripraviti, da bodo vaša vsakodnevna dela navdihovala plemenita čustva in 

da vas obiski in težave ne bodo ustavili ali prisilili k umiku: Ko odprete oči za svetlobo novega dne, 

molite, se mi približajte s svojim razmišljanjem, nato oblikujte svoj dnevni načrt, ki ga navdihuje moja 

svetloba, in se zdaj dvignite v boj življenja. Pri tem bodite močni in ne prekršite poslušnosti in vere niti za 

trenutek. 

8 Resnično, povem vam: kmalu vas bosta presenetila vaša vztrajnost in rezultat vaših del. 

9 Poskrbite, da bodo vaša dejanja resnicoljubna in čista, in ne bojte se, da bi se vam soljudje 

posmehovali. V trenutku nepremišljenosti namreč ne bodo vedeli, kaj počnejo. 

10 Vidim, da se bojite žaljivih sodb in kritik. Ne želim, da bi se vam posmehovali. Če pa vas vaša vest 

ne gane, bom odpustil tistim, ki so vas morda užalili, in v njihovih mislih bo zasijala luč resnice. 

11 Resnično spoznajte, kaj je usmiljenje, kako ga občutiti in kako ga podeliti, da bo glasnejše in da ga 

boste delali brez razkazovanja. Vedno "naj tvoja levica ne ve, kaj dela tvoja desnica", se pravi, ne dajaj z 

razkazovanjem, ker bi s tem uničil vsako delo usmiljenja. 

12 Z vsako od teh skupnosti sem želel ustvariti pravo družino, v kateri se boste vsi ljubili, v kateri 

boste drug drugemu stali ob strani v trpljenju in potrebah, da bi se med seboj naučili usmiljenja. Ko se bo 

ta občutek razvil in dozorel v vaših srcih, se boste lahko podali na pot boja, da bi njegove dobre sadove 

ponudili tistim, ki potrebujejo ljubezen in svetlobo in ki vam bodo na tisočekrat prekrižali pot. 

13 Prišel bo dan, ko ne boste več del teh množic učencev, ki se danes zbirajo, da bi poslušali moj 

nauk. A čeprav ste razpršeni po različnih delih zemlje, boste v boju in pri opravljanju svojega poslanstva 

ostali enotni v duhu. Nihče ne bo mogel pretrgati teh vezi duhovne povezanosti. 

14 Bodite blagoslovljeni, ker ste v harmoniji s svojim Očetom. V tej uri občestva z vašim Bogom vas 

ni vznemirila niti ena nečista misel. Vse je bilo harmonija in v njej ste slišali mojo besedo v objemu 

narave, daleč od vseh zbirališč. 

15 Glejte slavo tega, kar vas obdaja: visoke gore, ki so oltarji nenehnega čaščenja Stvarnika; zvezdo 

sonca kot neizmerno veliko svetilko, ki razsvetljuje življenja ljudi; harmonično petje ptic, ki Očetu 

pošiljajo svoje trepetanje, ki je podobno prošnjam, in sredi te slave vašo dušo, ki je navdušena nad 

koncertom božanske Besede. 

16 Moj Duh tolažbe je z vami, moja luč se razliva v žarkih, hkrati pa iz vaših src sprejemam daritev, 

ki ste jo prinesli zame. 

17 Zato boste v tem ozračju vzvišenosti in duhovnosti videli, kako se med vami uresničujejo največji 

čudeži. Prosite, prosite za bolne, za uboge, za odsotne, za izgubljene, kajti potem bodo obilno prejeli. 

18 Preljubi ljudje, ki iščejo najboljšo daritev, naj se mi predstavijo z: Očistil si se in opral prestopke, 

na katere te opozarja tvoja vest, in ker si se pokesal, da si grešil, si pripravil svetišče za občestvo z menoj. 

19 Stražite in molite, vas uči Mojster, da boste močni pred skušnjavami in ne boste več grešili. Molite 

zase in za tiste, ki ne znajo moliti. Koliko časa boste potrebovali za vsakodnevno molitev? O dolgih urah, 
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da bi svojo dušo dvignili k meni? Ne, ljudje, pet minut bo dovolj. Ta kratek čas ljubezni, predaje Meni, je 

čas, ki ga potrebujete, da Mi ponudite svojo predanost in poslušnost Mojim vnaprejšnjim načrtom za dan, 

ki ga živite. Pomagal vam bom v vaših potrebah, vas spodbujal pri vašem delu in vas razsvetlil za uspeh 

vaših prizadevanj. 

20 Kadarkoli potrebujete zaupnika, prijaznega prijatelja, se obrnite name in mi predstavite trpljenje, ki 

je morda v vaših srcih, in svetoval vam bom najboljšo pot - rešitev, ki jo iščete. Če je vaša duša 

obremenjena z bremeni, je to zato, ker ste grešili. Sprejel vas bom in bil dobrohoten v svoji presoji, okrepil 

bom vašo odločenost, da se popravite, in vam vrnil moč, ki ste jo izgubili. 

21 Le upoštevanje mojih naukov vas bo ohranilo v milosti ter vam zagotovilo duševno in telesno 

zdravje. Izkušnje, ki jih boste pridobili, bodo svetloba, ki jo boste po malem kopičili v svoji duši. 

22 Moja sodba in moj zakon sta neizprosna, in če morate v tem času plačati svoj dolg, to storite v 

ljubezni in potrpežljivo. Ko boste izčrpani, vam bom pomagal nositi vaš križ, da si boste nabrali novih 

moči za nadaljnji boj. 

23 Če veš, da je tvoja usoda zapisana, da preizkušnje le razbijajo srce in upogibajo telesno naravo - 

zakaj se upiraš? 

24 Vaša duša je bila obdarjena z veliko močjo in preizkušnje, ki vam jih pošiljam, niso večje od moči 

in energije, ki jo imate. To so ugodnosti, ki vam pomagajo pri pridobivanju zaslug in vas varčujejo. 

25 Moj očetovski duh trpi, ko vidi bolečino človeštva. Nisem jih kaznoval. Moji zakoni ljubezni in 

pravičnosti prinašajo le blaginjo in mir. 

26 Človek je sprožil sile uničenja. Vojna je zasejala svoja semena v vseh srcih. Koliko bolečine je 

doživelo človeštvo! Koliko zapuščenosti, bede, siromaštva in žalosti je pustil na svoji poti! Ali mislite, da 

so duše tistih, ki so padli v boju, izginile ali da tisti del življenja, večnost, ki prebiva v človeku, ne obstaja 

več? 

27 Ne, ljudje: duša preživi vojno in smrt. Ta del mojega duha se je dvignil s polj bolečine in išče novo 

obzorje na svoji poti, da bi še naprej živel, se razvijal in napredoval. 

28 Tistim, ki so ostali na zemlji in so videli, kako so njihove domovine opustošene, njihova polja 

opustošena, kuga in lakota, načela morale in dobrote poteptana, sem ohranil pogum za življenje in bdel 

nad vsemi. 

29 V prihodnjih časih jih bom uporabil za prenašanje luči svoje besede drugim ljudem. Zaupal jim 

bom veliko duhovno poslanstvo. 

30 Naučili so se moliti, kot sem vas poučil. V teh dušah ni nobene bolečine, nobene bede, ampak 

veličina duše, ker so me ljubile sredi preizkušnje, me razumele in mi bile poslušne. V bolečini so se 

očistili. 

31 Ljudje, združite svojo molitev z molitvijo teh duš. V bolečini se niste očistili, vaš lonček je bil mir, 

ki sem vam ga v tem času ponudil v svojih besedah ljubezni. Ko boste pripravljeni - nekateri z bolečino, 

drugi z ljubeznijo -, se boste premaknili skupaj, združili se boste in skupaj, sledeč mojim naukom, boste 

spoznali mojo Besedo. Spili boste ta kelih ljubezni in potrdili, da je bilo vse, kar ste prejeli, koristno. 

Napredoval bom pri svojem delu in vam pokazal končni cilj, njegov rezultat. Na duhovnih in moralnih 

ruševinah človeštva bom zgradil celovit in močan svet. 

32 Vaša sodba še pride, ljudje, in tako kot so drugi narodi nosili breme moje sodbe, jo boste tudi vi 

prejeli glede na svoja dela v določenem času. 

33 Sprejemam vse, tako tistega, ki prihaja z željo, da bi me slišal, kot tistega, ki vstopa, da bi 

raziskoval, ali tistega, ki z veliko samoljubja zanika vse, kar je slišal, in prihaja le iz radovednosti. 

34 Resnično, povem vam: moje obsevanje je bilo in bo vedno - prej na en način, danes na drug, jutri 

na še en in tako v neskončnost. 

35 Med Očetom in otroki obstaja vez, ki je ni mogoče pretrgati, in ta vez je vzrok za pogovor med 

Božjim Duhom in vsemi vami. 

36 Blagor tistemu, ki išče resnico, saj je žejen ljubezni, svetlobe in dobrote. Iščite in našli boste, iščite 

resnico in prišla bo k vam. Razmišljajte, sprašujte Knjigo Božje modrosti, in odgovorila vam bo, kajti Oče 

nikoli ni ostal tiho ali ravnodušen do tistega, ki ga goreče sprašuje. 

37 Koliko tistih, ki iščejo resnico v knjigah, med učenci in v različnih znanostih, jo bo sčasoma 

odkrilo v sebi, saj sem v najglobljo notranjost vsakega človeškega bitja položil seme večne resnice? 
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38 Tu je moja svetloba, ki sveti v človeških možganih in se spreminja v besede. Zakaj menite, da je ta 

manifestacija nemogoča? Ali menite, da so ljudje lahko bolj sposobni od Boga, če s svojo znanostjo 

dosežejo komunikacijo na daljavo? 

39 Resnično, povem vam: če ne poznate sposobnosti, s katerimi je obdarjena človekova duša, boste še 

manj poznali mene. 

40 Razodevam se prek človeškega organa intelekta, saj so možgani "naprava", ki jo je Stvarnik v 

popolnosti ustvaril, da bi se v njih lahko manifestirala inteligenca, ki je luč duše. 

41 Ta "aparat" je model, ki ga z vso svojo znanostjo ne morete nikoli posnemati. Njegovo obliko in 

zgradbo boste uporabili kot model za svoje stvaritve, vendar nikoli ne boste dosegli popolnosti, ki jo imajo 

dela vašega Očeta. Zakaj torej dvomite, da lahko uporabljam, kar sem ustvaril? 

42 Ponovno vam povem, da se ne poznate. Kajti če bi se duhovno poznali, ne bi le potrdili te 

božanske manifestacije s svojim razumom, ampak bi razumeli, da vas čakajo še večja presenečenja. Če bi 

se poznali, se ne bi pritoževali, da vas vaši bližnji ne razumejo, saj ne poznate niti sami sebe. Spoznajte se, 

da ne boste večno vprašanje sami sebi - da ne boste povsod iskali odgovora, ki ga nosite v sebi. 

43 Namen vsega mojega učenja je, da se zavedate vsega, kar vsebuje vaše bitje, kajti iz tega znanja se 

rodi luč, ki vas vodi na pot k Večnosti, k Popolnosti, k Bogu. 

44 Cilj mojega učenja je v vas ustvariti bitje, ki je višje od vsega, kar obstaja na svetu - bitje, ki je 

velikodušnost, svetloba in lepota duše, krepost, modrost in moč. Kako velika bosta takrat vaša blaženost in 

notranji mir! Vaš duh vam bo rekel: "To je pravo bistvo vašega bitja." 

Kako drugačno bo obnašanje tistih, ki so iz svojih src izgnali vsako dobro seme in se posvetili 

sebičnemu, materialističnemu in pokvarjenemu življenju. Ko so se enkrat zazrli vase, ko so imeli trenutek 

dialoga s svojo vestjo, so se videli v tistem ogledalu, ki nikoli ne zbledi, ki nikoli ne laže, in se zgrozili nad 

pošastjo, ki jo nosijo v sebi in ki je ne morejo prepoznati kot svoje delo. 

45 O neverniki! Pridite in me pogosto poslušajte, moja beseda bo premagala vaš dvom. Če imate vtis, 

da izraz Moje besede ni enak, kot sem ga imel nekoč, vam pravim, da se ne držite oblike, zunanjosti, 

ampak da iščete bistvo, ki je enako. Bistvo, pomen, je vedno eno, saj je Božansko večno in 

nespremenljivo; toda oblika, v kateri vam razodetje pride ali s katero vas seznanim z drugim delom 

resnice, se vedno kaže v skladu z vašo dovzetnostjo ali razvitostjo, ki ste jo dosegli. 

46 Velik del mojega učenja je bil namenjen temu, da bi se odkrili in spoznali, da ne bi več padali na 

poti in da ne bi več klicali po usmiljenju, ko bi se počutili izgubljeni ali nesrečni. 

47 Zakaj bi točili solze, če v sebi nosite toliko bogastva in skritih zakladov? Eden od ciljev vašega 

življenja, ki ste ga že zdavnaj pozabili, je naslednji: Da bi odkrili vse, kar skriva duša, morate spoznati 

sami sebe. 

48 Sprašujte, raziskujte, poglabljajte se in bolj ko boste prodirali v svoje bitje, večje zaklade in 

presenečenja boste odkrili. 

49 Množice, pojdite z menoj, rešil vas bom. Ko vas svet utruja, ko vas soljudje napačno ocenjujejo, 

ko vas vaši bližnji ne razumejo, pridite k meni in jaz vas bom sprejel. Dokazal ti bom, da vem za vse, kar 

se ti je zgodilo. 

50 Pridite, da vas obudim k resničnemu življenju in vas spomnim, da ste bili ustvarjeni za darovanje. 

Dokler ne boste vedeli, kaj nosite v sebi, ne boste mogli dati tistemu, ki to potrebuje. 

51 Opazujte, kako vse, kar vas obdaja, izpolnjuje poslanstvo dajanja. Elementi, zvezde, bitja, rastline, 

rože in ptice - vse, od največjega do tistega, kar ni več zaznavno, ima sposobnost in usodo, da daje. Zakaj 

delaš izjemo, čeprav si najbolj obdarjen z božansko milostjo ljubiti? 

52 Koliko bolj morate rasti v modrosti, ljubezni, kreposti in sposobnostih, da bi bili luč na poti svojih 

mlajših bratov in sester! Kako visoko in čudovito usodo vam je dal vaš Oče!  

53 Začutite moj mir in ga nosite v globini svojega srca. Nikomur ne dovolite, da vas oropa mojega 

miru. To je zaklad - največji, ki ga človek lahko ima. 

54 Niti moč niti znanost vam nista mogli dati miru. Kljub temu vam svetujem, da ne obupate, če ga ne 

najdete. Kajti kmalu boste razumeli, da je mir resnično v ljudeh dobre volje, da ljubijo, služijo in 

spoštujejo zakone, ki jih narekuje Bog. 
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55 Prisluhnite mojemu nauku, ki vas uči najbolj praktičnega, preprostega in enostavnega načina 

izpolnjevanja zakona. Razumite, da so vaš Bog, njegova dela in življenje preprosti in jasni ter da se vam 

zaradi vaše nevednosti in nezrelosti zdi preprosto zapleteno in očitno skrivnostno. 

56 Bog ni zapleten, skrivnosten ali brez reda v svojem stvarstvu, saj je tisto, kar je popolno, preprosto. 

Po drugi strani pa so bitja na različnih stopnjah toliko bolj zapletena, kolikor bolj so nepopolna. 

57 Poskušajte me spoznati, prodreti v pomen duhovnega, dokler si ne boste ustvarili resnične 

predstave o svojem Očetu. Tudi če je vaše znanje o meni majhno, bo kljub temu natančno. 

58 Ko boste resnično spoznali moj obstoj, moje bistvo, mojo moč in mojo pravičnost, boste lahko, ko 

bo prišel čas, svojim soljudem posredovali resnično predstavo o tem, kaj je vaš Oče. 

59 Takrat boste videli, kako bo izginil Bog, ki so si ga ljudje predstavljali kot oddaljenega, 

nedostopnega, skrivnostnega in nerazumljivega, in namesto njega se bo pojavil pravi Bog, katerega srce je 

večno odprto za njegove otroke, ki je prisoten na vsakem kraju in v vsakem trenutku. 

60 Ko me boste zares spoznali - saj je vaša predstava o meni še vedno bolj človeška kot duhovna in 

vaša vera majhna -, me boste ljubili globlje kot danes. Ko me boste bolj popolno ljubili, boste neutrudno 

nosili luč povsod, kjer boste naleteli na temo. Vaše sočutje do vseh, ki ne poznajo pravega Očeta, bo 

iskreno - do tistih, ki mislijo, da me ljubijo in poznajo, a me v resnici ne poznajo zares in me ne ljubijo v 

čistosti. 

61 V drugi dobi sem se z veseljem sprehajal po poljih, kjer so me kmetijski delavci, ko so me 

zagledali, prišli sprejeti in se z menoj pogovarjali iz srca. Moj duh se je veselil, ko jih je videl čiste in 

preproste. 

Vstopil sem v domove, včasih v trenutku, ko so starši sedli za mizo s svojimi majhnimi otroki. Ko so 

slišali moj klic, so veselo prišli k meni, me povabili, da bi jedel z njimi, mi odprli svoja srca in me prosili 

za kakšen dar milosti. Vse sem jih blagoslovil, in ko sem se ponovno srečal s svojimi učenci, sem jim 

rekel: Te družine so odsev nebeškega kraljestva in ti domovi so kot svetišča. 

62 Občasno, ko sem bil sam, so me odkrili otroci, ki so prišli k meni, mi izročili rože, mi povedali 

kakšno majhno žalost in me poljubili. 

63 Matere so bile zaskrbljene, ko so v mojih rokah našle svoje malčke, ki so poslušali moje besede. 

Učenci so mislili, da to pomeni pomanjkanje spoštovanja do Učitelja, zato so jih skušali odgnati od moje 

navzočnosti. Tedaj sem jim moral reči: "Pustite otroke, da pridejo k meni; kajti za vstop v nebeško 

kraljestvo morate imeti čistost, preprostost in preprostost otrok." 

64 Veselil sem se te nedolžnosti in nepristranskosti, tako kot se veselimo pogleda na cvetni popek, ki 

se pravkar odpira. 

65 Tudi oni so duše v razcvetu, obljube za prihodnost, življenja, ki začenjajo sijati. 

66 Ljubim duše, ker so popki, ki morajo zacveteti v življenje za Očetovo slavo. 

67 Ob neki priložnosti sem bil povabljen na poroko skupaj z Marijo, svojo zemeljsko materjo. Želela 

sem biti s svojimi otroki v tistem pomembnem trenutku v življenju dveh ljudi, ki se združita iz ljubezni. 

Želel sem videti veselje teh src in skupaj z njimi doživeti njihov praznik, da bi razumeli, da nisem 

ravnodušen do nobenega vašega odrešenjskega veselja in da moja navzočnost ne sme manjkati v nobenem 

od pomembnih ali pomembnih trenutkov vašega življenja.Tudi Marija, ljubeča Mati in vaša zagovornica, 

je dokazala, kakšna je njena dolžnost do tega človeštva, ko je Jezusa prosila, naj s svojo močjo poveča 

količino vina za pogostitev, saj ga je za kratek čas zmanjkalo. Ta čudež sem odobril zaradi te 

blagoslovljene priprošnje, zaradi srca te ženske, katere vera v mojo moč in navdih za prošnjo sta popoln 

zgled za vas. 

68 Dovolite mi, da te dogodke omenim - četudi le na kratko. Vendar ne recite, da je nujno, da se 

vrnem v svet. Potem vam moram povedati, da je vse, kar sem doživel in govoril, zapisano in prisotno v 

vašem duhu. Po drugi strani pa boste spoznali, da je to življenje, čudovito v vseh svojih razvojnih 

stopnjah, globoka in neskončna učbeniška knjiga, ki vam večno govori od mene. 

69 Opazujte ga, čutite ga in v njem boste odkrili Mojstra, Očeta in Sodnika, slišali boste glas, ki vam 

že tukaj govori o drugem, višjem, svetlejšem in popolnejšem življenju. 

70 Učenci: Iz zemeljskega prahu, v katerem ležite sključeni in premagani od bolečine, sem vas dvignil 

v življenje upanja in uresničitve. Dal sem vam občutiti mojo moč v vaših preizkušnjah, naučil sem vas, da 

ne dvomite, da ne obupate niti v največjem trpljenju. 
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71 Danes veste, da celotno človeštvo trenutno pije čašo trpljenja, da niste edini, ki trpite, niti edini, ki 

prelivate solze ali bolj intenzivno praznite čašo trpljenja. Za to se mi zahvalite in usmerite svoje misli k 

sočloveku ter nekoliko pozabite nase. 

72 Vsi nosite rano v srcu. Kdo bi lahko prodrl v tvojo notranjost tako kot jaz? Poznam vaše trpljenje, 

vašo žalost in potrtost zaradi številnih krivic in nehvaležnosti, ki vladajo v vašem svetu. Poznam 

izčrpanost tistih, ki so dolgo živeli in se trudili na zemlji in jim je obstoj kot težko breme. Poznam 

neizpolnjenost tistih, ki so v tem življenju ostali sami. Vsem vam pravim: "Prosite in dano vam bo!", kajti 

prišel sem, da vam dam, kar potrebujete od mene, pa naj bo to druženje, duševni mir, zdravljenje, naloge 

ali svetloba. 

73 Ne sramujte se jokati pred menoj, možje, kajti solze niso namenjene le otrokom in ženskam. 

Blagor tistim, ki jokajo pred menoj, kajti moja roka bo osušila njihove solze in moja beseda tolažbe se bo 

spustila v njihovo srce. Kdor pride k meni slaboten, bo potem močan do svojih bližnjih, ker je znal postati 

močan v moči svojega Očeta. 

74 Vedite, da se ne omejujem na to, da bi čutil vaše stiske, ampak jih želim odpraviti. Vendar je 

potrebno, da ne samo to veste, ampak da imate ljubezen in vero v moj zakon, da znate prositi in moliti ter 

da ste potrpežljivi v preizkušnjah. 

Moj mir z vami! 



U 263 

110 

Navodila 263 
1 Mir mojega Duha naj bo v vas v tem trenutku občestva, v katerem vas božja luč razsvetljuje in 

krepi vašo dušo. 

2 Blagor tistim, ki sanjajo o raju miru in harmonije. 

3 Blagor tistim, ki prezirajo malenkosti, nečimrnosti in strasti, ki človeku ne prinašajo nič dobrega, 

še manj pa njegovi duši, in jih obravnavajo z ravnodušnostjo. 

4 Blagor tistim, ki so opustili fanatična kultna dejanja, ki ne vodijo nikamor, in opustili starodavna in 

zmotna prepričanja ter sprejeli absolutno, golo in čisto resnico. 

5 Blagoslavljam tiste, ki zavračajo zunanje, da bi se namesto tega posvetili duhovni kontemplaciji, 

ljubezni in notranjemu miru, saj vedno bolj spoznavajo, da svet ne daje miru, da ga lahko najdete v sebi. 

6 Blagor tistim med vami, ki jih resnica ni prestrašila in jih ni razburila, kajti resnično, povem vam: 

luč bo kot slap padla na vašo dušo in za vedno potešila vašo željo po svetlobi. 

7 Nad vami, ki ste zbrani na enem ali drugem kraju in ki vas preveva želja po Božanskem Učitelju, 

razprostiram svoj plašč miru. Ko pridete k meni, molite, molite moji učenci, kajti čeprav še niste videli 

uresničiti vsega, kar sem vam prerokoval, boste še videli. 

8 Še naprej molite, da bi popustila breme človeške nevednosti in tudi nečimrnost tistih, ki trdijo, da 

so učeni, ker so si nabrali znanje drugih ljudi, in ki ne vedo, da pravi učenjak ni tisti, ki si prizadeva odkriti 

najboljši način za uničenje, vladanje, izničenje, ampak tisti, ki se dvigne, da bi lahko ustvarjal, da bi 

naredil življenje ljudi bolj harmonično in se navdihoval v ljubezni do Boga vseh ustvarjenih stvari in v 

ljubezni do vseh bitij. 

9 Pravim vam, učenci, da ne iščete resnice v laži, ampak v ponižni duši, v srcu, ki ga dviguje 

ljubezen do bližnjega, v preprostosti in čistosti življenja. 

10 V modrosti je zdravilni balzam in tolažba, po kateri hrepeni vaše srce. Zato sem vam nekoč 

obljubil Duha resnice kot Duha tolažbe.  

11 Vendar je nujno imeti vero, da se na poti ne bi ustavili in ne bi občutili strahu pred preizkušnjami. 

12 Vera je kot svetilnik, ki vam osvetljuje pot skozi življenje, dokler ne prispete v varen pristan 

večnosti. 

13 Vera ne sme biti vera tistih mlačnih in plahih duš, ki danes naredijo korak naprej, jutri pa korak 

nazaj, ki se nočejo boriti s svojo bolečino in verjeti v zmago Duha samo zaradi Očetovega usmiljenja. 

14 Vera je tisto, kar čuti duša, ki ob spoznanju, da je Bog v njej, ljubi svojega Gospoda in se veseli, da 

ga čuti v sebi ter da ljubi svoje bližnje. Njegova vera v Očetovo pravičnost je tako velika, da ne pričakuje, 

da ga bodo bližnji ljubili, da odpušča prekrške in prestopke, ampak verjame, da bo jutri napolnjen s 

svetlobo, ker je s svojimi zaslugami dosegel svoje očiščenje. 

15 Kdor ima vero, ima mir, ljubezen in dobroto. 

16 Bogat je v duhu in celo v materialnih stvareh, vendar v resničnem bogastvu, ne v tistem, ki si ga vi 

predstavljate.  

17 Ljudje v strahu bežijo pred bedo in v strahu vedno znova padajo v brezna in stiske. Ne razmišljajo 

o pravih sredstvih, s katerimi bi se rešili teh krempljev. Kdor pa beži pred bedo sveta, je egoist, ki meče na 

tla, zatira, razdira in potiska v pogubo vse, ki mu prekrižajo pot. Misli le nase, njegov edini ideal in cilj je 

njegova varnost in ohranitev. Drugi niso njegovi bratje, vsi so mu tuji. Nima vere, ne pozna te luči, ne 

zaupa v resnico, ker je ni hotel spoznati. 

18 Kaj pa ste storili s tistimi ljudmi, človeštvom, ki sem vam jih poslal, da bi vas spomnili na mojo 

pot, pot vere, ki je pot modrosti, ljubezni in miru? 

19 Niste hoteli vedeti za njihove naloge in ste se proti njim borili s hinavsko vero, ki jo imate zaradi 

svojih teorij in veroizpovedi. 

20 Vaše oči niso želele videti svetlobe, ki vam jo je kot sporočilo ljubezni prinesel vsak od mojih 

odposlancev, pa naj jih imenujete preroki, vidci, razsvetljenci, zdravniki, filozofi, znanstveniki ali pastirji. 

21 Ti ljudje so širili svetlobo, a vi niste hoteli prepoznati njihove svetlobe, bili so pred vami, a vi niste 

hoteli slediti njihovim korakom; kot zgled so vam pustili pot žrtve, bolečine, usmiljenja, a vi ste se bali 

slediti njihovemu zgledu, ne da bi se zavedali, da je bolečina tistih, ki mi sledijo, veselje Duha, pot, polna 

cvetja, in obzorje, polno obljub. 
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22 Toda niso prišli, da bi vonjali vonj zemeljskih cvetlic ali se opijali z minljivimi užitki tega sveta, 

saj njihova duša ni več hrepenela po nečistem, ampak po vzvišenem. 

23 Trpeli so, vendar niso iskali tolažbe, ker so vedeli, da so prišli, da bi se potolažili sami. Od sveta 

niso pričakovali ničesar, saj so po bitki pričakovali veselje, da bodo videli vstajenje duš za vero in 

življenje - vseh tistih, ki so odpadli od resnice. 

24 Kdo so ta bitja, o katerih vam govorim? Povem vam, da so to vsi tisti, ki so vam prinesli sporočila 

luči, ljubezni, upanja, zdravja, vere, odrešitve - ne glede na to, kakšno ime so imeli, kako ste jih videli 

nastopati ali kakšen naziv so nosili na zemlji.  

25 Tudi vi jim lahko postanete podobni, če si vzamete za zgled velike primere, ki vam jih nenehno 

dajem prek svojih odposlancev. Vendar se ne izgovarjajte na to, da ljudje ne razumejo vaših del. Ne 

govorite, da so tisti, ki so vam prinesli sporočilo ljubezni, samo sejali in nikoli žanjeli. Ne, ljudje, žetev 

duše ne pride hitro, če upoštevamo, da je "meso" neplodna zemlja, ki jo je treba nenehno obogatiti z 

ljubeznijo, dokler ne obrodi sadov. 

26 Kaj naj vam rečem o vaših današnjih učenjakih, o tistih, ki izzivajo naravo, njene sile in elemente 

ter tako dobro prikazujejo kot nekaj slabega? Doživeli bodo veliko trpljenje, ker so z drevesa znanosti 

odlomili in pojedli nezrel sadež - sadež, ki bi ga lahko dozoreli le z ljubeznijo.  

27 Samo moja ljubezen te lahko reši! Poglejte, v ljudeh ni več niti ostanka ljubezni. Molite, vendar z 

resnično vero v moč molitve, z vero, ki je tako velika, da premaga nasilje orožja, s katerim se vaši soljudje 

borijo v življenju in uničujejo mir svojega bližnjega. 

28 Vi, ki ste pred očmi odstranili figure in podobe, ki ste jih uporabljali za molitev, lahko izvajate 

pravo molitev, ker Boga ne omejujete več na starega človeka in ne dovolite, da bi vaša domišljija dala 

človeško obliko tistemu, kar nima oblike, ker je božansko. 

29 Ko bo vaše telo ostalo na zemlji, vaša duša pa se bo dvignila v nebeške domove, ko boste šli skozi 

to, čemur pravite smrt, in se dvignili v neskončnost, boste spoznali, koliko lažnih predstav je ustvaril vaš 

um, in takrat boste začutili, kako se laž oddaljuje od vaše duše, kot bi vam z oči padla preveza in jim 

omogočila videti luč resnice. 

30 Koliko jih upa, da bodo dosegli najvišja nebesa in se srečali z Marijo, ki si jo vedno predstavljajo v 

človeški podobi kot žensko, kakršna je bila na svetu, kot mater utelešenega Kristusa, in ki si jo 

predstavljajo kot kraljico na prestolu, lepo in mogočno. Vendar vam pravim, da ne smete več dajati oblike 

božanskemu v svojem umu. Marija, vaša duhovna Mati, obstaja, vendar nima niti ženske niti nobene druge 

oblike. Ona je sveta in ljubeča nežnost, katere usmiljenje sega v neskončnost. Kraljuje v dušah, vendar je 

njena vladavina ponižnost, usmiljenje in čistost. Vendar nima prestola, kot si ljudje predstavljajo. Lepa je, 

a je lepote, ki si je ne moreš predstavljati niti z najlepšim obrazom. Njena lepota je nebeška in nebeškega 

ne boste mogli nikoli dojeti. 

31 Pravim vam: Če se želite nekoliko približati resnici in se potopiti v njeno kontemplacijo, vztrajno 

odstranite iz oči in misli vse figure, ki ste jih ustvarili, ko ste poskušali dati obliko Božanskemu. 

32 Ko boste postopoma razumeli, da mora Božanski Učitelj še marsikaj poučiti in popraviti, boste 

dovolili, da moja resnica prodre v vaš um, in takrat boste videli, da se pred vašo dušo odpira novo obzorje, 

ki vam ponuja polja, doline, poti in gore, po katerih se lahko potepate, se učite, spoznavate nove stvari in 

se razvijate v višji duši. 

33 Moja luč je v vsakem duhu. Zdaj ste v času, ko se bo moj Duh izlil na ljudi. Zato vam pravim, da 

boste vsi kmalu začutili mojo navzočnost - tako učeni kot nevedni, tako veliki kot mali, tako mogočni kot 

revni. 

34 Tako eni kot drugi bodo trepetali pred resnico živega in resničnega Boga. 

35 Tu imate novo lekcijo, učenci, da boste o njej temeljito razmislili. Razumite, da nisem prišel samo 

zato, da bi slišali besede, ki razveseljujejo vaša ušesa ali božajo vaše srce. Razumite, da je Mojstrov 

namen odstraniti vas iz teme, da bi vam pokazal luč resnice. 

36 Jaz sem večna luč, večni mir in večna blaženost, in ker ste moji otroci, je moja volja in dolžnost, 

da vas naredim deležne svoje slave, zato vas učim zakona kot poti, ki vodi dušo v višave tega kraljestva. 

37 Priložnosti za izpolnjevanje zakona in pridobivanje zaslug so na voljo vsak dan, vsako uro. Ne 

pustite jih mimo, ne pustite jih mimo, saj jih potem ne morete dobiti nazaj. Pripravite se na dober dan in 
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povem vam, da ko bo prišla noč, bo vaš spanec miren in nežen. Živite krepostno življenje in vaš duhovni 

razvoj bo trajal večno. 

38 Preljubi učenci, dvakrat sem bil z ljudmi: enkrat v človeški in drugič v duhovni podobi. Zdaj je 

čas, da razumete moje nauke. 

39 Zakaj običajno prihajate z jokom in pritoževanjem? Ko sem bil na svetu, nisem živel med udobjem 

in užitki niti nisem imel žezla zemeljske moči. Trpel sem, se boril in se nisem niti uprl svoji bolečini. 

Prišel sem, da vzamem svoj križ in izpolnim poslanstvo, ki sem si ga svobodno naložil. 

40 Moral sem vas naučiti, kako se duša, ki izpolnjuje Očetovo voljo, po opravljenem delu dvigne v 

želji po Neskončnem in zapusti vse, kar je materialno, da bi si prizadevala za nebeško območje. 

41 V svoji bedi ali težavah se pogosto sprašujete, zakaj vam Oče ne da vsega, kar si želite, saj si po 

svojem pojmovanju želite le darove milosti za svoje dobro. Jaz pa vam pravim: Če bi vam dal vse, kar si 

želite, in vam zagotovil vse blagostanje, po katerem hrepenite na Zemlji, bi to pozneje obžalovali, ker bi se 

prepričali o svoji stagnaciji. 

Da, učenci, če bi vse to imeli, bi to zapravili, ne bi tega ohranili, saj vas to ni stalo ne truda ne dela, da 

bi to pridobili. Če pa boste danes prejeli, kar prosite, ne da bi si to zaslužili, na podlagi zaslug, boste videli, 

s kakšno ljubeznijo boste to ohranili. 

42 Kdaj bo moja beseda razumljena? Kdaj mu boste dovolili, da se razcveti v vašem srcu in obrodi 

sadove v vaši duši? Razmišljajte o meni, kot jaz razmišljam o vas. Kdo se na svetu počuti osamljenega? 

Kdo pravi, da je sirota? Ko se boste pripravili, ne boste več govorili, da ste sami, saj boste povsod čutili 

mojo pomoč. 

Iščite luč moje poti in ničesar se ne boste bali. Ne vežite se na svetlobo znanosti ali človeškega znanja, 

saj je svetloba razuma prešibka, da bi dušo pripeljala v Božjo navzočnost. 

43 Resnično, povem vam: tisto, kar vas lahko dvigne, je ljubezen, saj so ji lastni modrost, čutenje in 

vzvišenost. Ljubezen je povzetek vseh lastnosti božanskosti in Bog je ta plamen prižgal v vsakem 

duhovnem bitju. 

44 Koliko lekcij sem vam dal, da bi se naučili ljubiti! Koliko priložnosti, življenj in reinkarnacij vam 

je namenilo Božje usmiljenje! Lekcijo so ponavljali tolikokrat, dokler se je niso naučili. Ko je enkrat 

izpolnjen, ga ni treba ponavljati, saj ga tudi ni mogoče pozabiti. 

45 Če bi se hitro naučili mojih lekcij, vam ne bi bilo več treba trpeti in jokati zaradi napak. Bitje, ki 

uporabi lekcije, ki jih je prejelo na Zemlji, se lahko vrne na svet, vendar bo to vedno storilo bolj zrelo in v 

boljših življenjskih razmerah. Med enim in drugim življenjem bo vedno imela premor, ki je potreben za 

razmislek in počitek pred začetkom novega dela. 

46 Nekdo mi v svojem srcu reče: "Oče, ali je ta dan delo ali počitek, da bi nas spet poslal v svet iskat 

novo delo? Kako dolgo bo to trajalo?" 

47 Ah, mali, odpuščam ti tvojo nevednost in ti povem, da nisem poskrbel za nič nepravičnega ali 

nepopolnega na poti življenja, ki jo moraš prehoditi. Duša je neutrudna. Šele ko živi v materiji, občuti 

vpliv utrujenosti, ki jo telo prenaša nanj. Ko pa se vrne v duhovno svobodo in duhovno svetlobo, se znebi 

utrujenosti in spet postane neutrudna. 

48 Bodite močni pred skušnjavami sveta in mesa. Spomnite se mojega zgleda, ko boste v preizkušnji. 

49 Sprašujete me, kako je bilo mogoče, da so se Jezusa dotaknile skušnjave sveta? Odgovarjam vam, 

da se srca vašega Učitelja niso dotaknile nižje skušnjave. 

50 Telo, ki sem ga imel na svetu, je bilo človeško in čuteče, bilo je orodje mojega Duha, da bi 

človeštvu posredoval svoje lekcije. Vedelo je za preizkušnjo, ki ga je čakala, ker mu jo je razkril moj Duh, 

in to telo je trpelo zaradi bolečine, ki ga je čakala. 

51 Želel sem, da bi vam to telo dalo značilnosti resničnega človeštva, da bi bili prepričani, da je bila 

moja bolečina resnična in da je bila moja žrtvovana smrt kot človeško bitje resnična. 

52 Če ne bi bilo tako, moja požrtvovalna smrt ne bi imela nobene vrednosti za ljudi. Zato je Jezus 

trikrat poklical moč mojega Duha, ki ga je poživila, da je vzdržal v težki preizkušnji. Prvič v puščavi, 

drugič v vrtu Getsemani, tretjič na križu. 

53 Potrebno je bilo, da sem postal človek in vam žrtvoval svoje meso in svojo kri, da bi bolečina, ki bi 

mu jo povzročili ljudje, naredila vtis nanje. Toda če bi prišel v 'duhu', kakšno žrtveno smrt bi pretrpel po 

tebi? Čemu bi se lahko odrekel in kakšno bolečino bi lahko zaradi tebe občutil? 
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54 Božanski Duh je nesmrten, bolečina ga ne doseže. Vendar je "meso" občutljivo na bolečino, 

njegove sposobnosti so omejene in po naravi je smrtno. Zato sem izbral ta način, da se razodenem svetu in 

mu ponudim svojo resnično žrtveno smrt v zameno za to, da mu pokažem pot do njegovega odrešenja. 

55 Dokler ste grešniki, me imejte za zgled v tem trpljenju in se spominjajte te Krvi, da se boste v 

kesanju za svoje prestopke očistili v tem zgledu neskončne ljubezni, ki sem vam ga dal. 

56 Dokler ste ljudje, se spominjajte mene na križu, kako sem odpustil, blagoslovil in ozdravil svoje 

katehete, da bi tudi vi na svoji težki življenjski poti blagoslavljali tiste, ki so vam storili krivico, in delali 

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

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

57 Zelo malo je tistih, ki želijo poučevati svoje soljudi po zgledu Učitelja. To velja tudi za te ljudi, ki 

v večini skupnosti učijo z besedami, ki nimajo moči, ker jih ne potrjujejo dela in zgledi. 

58 Zdaj imate priložnost slišati razlago mojega nauka, ki bo postopoma vplival na vaše srce, dokler ne 

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

59 Ne bojte se hoditi po mojih stopinjah; od nikogar ne bom zahteval, da gre skozi isto trpljenje, kot 

sem ga pretrpel na svetu, niti da se na enak način žrtvuje. Prav tako vam moram povedati, da je le to telo 

lahko izpraznilo kelih trpljenja, kot ga je ponudil moj duh, saj ga drug človek ne bi prenesel. Kajti moje 

telo je črpalo vitalnost iz kreposti in se krepilo v čistosti Te, ki je ponudila svoje maternice, da bi ga 

sprejela: Marija. 

60 Zberite se, ljudje, in izkoristite to blagoslovljeno tišino, v katero vstopate, ko poslušate moje 

nauke. Resnično, povem vam, da v teh trenutkih zbiranja in duhovnosti moje seme vzklije v najbolj skritih 

vaših srcih. 

61 Blagor vam, ki ste izkoristili zadnje čase mojega pojavljanja v tej obliki, saj veste, da te milosti ne 

boste več prejeli. 

62 Čas moje manifestacije je bil čas blagoslovov. Z darili sem obdaril zapuščene, dvignil tiste, ki so 

bili poraženi v boju za življenje, in dal novo priložnost grešnikom in izobčencem. 

63 To so bili srečni časi, ki se jih bomo po koncu spominjali s hrepenenjem. Čeprav je bila moja 

beseda slišana prek glasnika, so srca čutila mojo navzočnost in duše so se napolnile z mojim božanskim 

bistvom. 

64 Množice ljudi, vedno ohranjajte duhovnost, ki jo izkazujete v tej blagoslovljeni uri. Naj bo vedno 

navzoč na vaših srečanjih, v trenutkih vaše molitve in v vsakem vašem delu. 

65 Pijte to vino, jejte ta kruh, dokler se ne nasitite. Kajti moja razglasitev bo minila, saj ste v zadnji 

fazi tega pripravljalnega časa. 

66 Učenec, ki se resnično pripravlja, bo imel pričevanje vedno na ustnicah in ne bo mogel skriti 

resnice, ki jo je podedoval od svojega Učitelja. Luč bo v njem in vse njegovo bitje bo živo pričevanje o 

Besedi in delih, ki sem vam jih razodel. 

67 Kdor bi mojo besedo in darove, ki sem mu jih zaupal, skrival v svojem srcu, ne bo doživel sreče, ki 

jo je z njo izgubil. Kajti sejati na mojih poljih, se boriti in trpeti je užitek in sreča za dušo. 

68 Boj ni vedno lahek. Prišli bodo dnevi ali trenutki grenkih preizkušenj. Toda tudi v njih naj se duša 

ponižno in z ljubeznijo odziva na Očetovo voljo, kajti v tej krotkosti bom razodel svoj mir v dobrih 

učencih, v zvestih pričevalcih. 

69 Ali mislite, da je bila za moje apostole druge dobe pot lažja in boj lažji? Ne, ljudje, tako kot njihov 

Učitelj, so tudi oni imeli svoj pasijon in svojo Golgoto. Toda v vsem svojem trpljenju so dvignili svoje 

duše polne miru, saj so vedeli, da so trpeli iz ljubezni do soljudi, ki si želijo resnice. 

70 Če bi vprašali sledilce mojega nauka, ali so postali šibki ali so čutili strah pred preganjalci in 

jetniki, bi vam povedali, da njihova vera ni niti za trenutek omagala, da je bilo njihovo zaupanje v božjo 

moč popolno in da so bili zaradi te vere ravnodušni do izgub, posmeha, preizkušenj in celo smrti. 

71 To je sled, ki je pred vami, živo pričevanje, da ni nemogoče, da bi človek sledil Jezusovim 

korakom in mu postal podoben v moči, ljubezni, moči in usmiljenju. 

72 Nočem vam reči, da morate, če želite biti moj učenec, nujno trpeti preganjanje in smrtni boj, kot so 

ga bili deležni ti mučenci. Dajem vam razumeti, da morate za ljubezen do bližnjega odložiti ljubezen, ki jo 

čutite do sebe, da morate v določenih trenutkih pozabiti na svoje, da bi mislili na druge. Kajti le iz resnične 

ljubezni lahko nastanejo nesmrtna dejanja, ki so vredna, da ostanejo zgled drugim, kot so dejanja učencev, 
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glasnikov Božje besede, ki so dali vse od sebe v svoji vnemi za širjenje dobre novice, v želji, da bi srcem 

prinesli luč svojega Učitelja. 

73 To je bil zgled, ki so ga dobili od blizu, in z vso močjo, ki so jo zmogli, so se trudili, da bi mu bili 

podobni. Kdo med vami hodi po poti odpovedi, krotkosti in usmiljenja? Pot je odprta, pot vas čaka, ob poti 

so polja, ki so žejna vode in lačna semena. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 264 
1 Preljubi ljudje, v vas odkrivam borbenega duha, ki se želi držati mojega zakona, ki želi biti 

navdihnjen z mojo besedo in na poti človeštva pustiti sled svetlobe. 

2 Da bi se to ljudstvo razmnožilo, kot se je razmnožil Izrael v Egiptu, in da bi se mu pridružile tudi 

druge skupnosti, morate dokazati resnično poslušnost mojemu zakonu. Spodbujam vas, da boste 

nadaljevali z duhovnim dnevnim delom, ki sem vam ga zaupal kot nalogo, s katero vam sporočam, da tisti, 

ki je dovolil, da moja beseda prodre v njegovo srce, jo dojame in razume, skoraj ne propade. 

3 Za opravljanje tega poslanstva ne zahtevam vsega vašega časa, zame je dovolj, če nekaj minut na 

dan namenite študiju Moje besede, če opravite dobro delo ali če na kakršen koli način naredite korak 

naprej na duhovni poti. 

4 Ste kot ogledalo, ki želi odražati mojo milost in ljubezen, a je motno in ne dopušča, da bi se v njem 

zrcalila svetloba in resnica. Očistite ga in videli boste, da se moj duh zrcali v vašem. 

5 Ko mi iz dna srca rečeš: "Učitelj, tvoj služabnik sem, pripravljen sem ubogati tvojo voljo", bo to 

trenutek, ko se bom v tebi zares začel razodevati. 

6 Kljub vaši dobri volji vaše srce danes še vedno spi za mojo ljubezen in še vedno ne razumete, da 

mora izpolnitev vašega poslanstva navdihovati moja ljubezen. Učenec, ki ga bo ta moč gnala, bo v svojem 

življenju apostol, sposoben velikih del, saj se ne bo ničesar bal, nič ga ne bo oslabilo. 

7 Ko govorite o miru, imejte mir v svojem srcu. Ko govorite o meni in mojem delu, me najprej 

spoznajte, da ne boste nikoli oskrunili resnice. Ne smatrajte se za njegove edine lastnike, saj bi grešili iz 

nevednosti in fanatizma. Hočem, da ko pridigate z nauki, ki vsebujejo resnico, hkrati veste, kako odkriti 

resnico v svojih soljudeh. Nekatere bodo imele veliko svetlobe, druge le iskrico. V vseh pa boste odkrili 

mojo navzočnost, saj so vsi moji otroci. 

8 Zahvalite se svojemu Očetu in se veselite, ker ste priča času obnove. Okrepite se jutri, ko boste že 

v duhovnem svetu razmišljali o sadovih svojih del na zemlji. Da, učenci, ta dolina solz in sprave se bo 

spremenila v deželo miru in duhovnega napredka. 

9 Do danes človeštvo še ni zgradilo pravega templja, v katerem bi ljubilo svojega Gospoda. 

Vzpostavil je številne oblike čaščenja, številne obrede in ustanovil številne verske skupnosti. Toda templja 

duha, katerega temelji so nepremični, še ni zgradil. 

10 Ko bo to svetišče zgrajeno na neomajni in večni skali ljubezni, resnice in pravičnosti, bodo vse 

razlike v veri izhlapele in vojne bodo izginile. 

11 Le v moji resnici boste lahko odkrili svojo dediščino. Če pa ste daleč od tega, boste morali pozabiti 

nase, dokler ne postanete bratje in sestre. 

12 Vi, moje duhovno ljudstvo, boste imeli nalogo biti bratski do vseh, da bi z zgledom učili mojo 

najvišjo zapoved ljubezni. 

13 Še ne veste, kako boste delali, in ne veste, kako daleč bo segla moč vašega duha. Toda jaz dobro 

vem in vam pravim: Ne skrbite, zaupajte vame, moja luč vam bo pokazala prelom in moj glas vam bo 

pokazal čas za začetek dnevnega dela. 

14 Tvoja duša me je že slišala in se prebudila, zato ti zdaj ne bom dovolil zaspati. Želi se dvigniti 

skozi čista čustva, ker v svoji usodi čuti mojo ljubezen. Pustite ji, da izpolni svojo nalogo, dajte ji svobodo 

za njeno poslanstvo in ne preslišite njenega glasu, ko vam daje občutek, da ta ura pripada njej za neko 

veliko delo. 

15 Tisti, ki se že posvečajo študiju mojih razodetij in si vzamejo čas za premišljevanje o moji besedi, 

bodo tisti, ki bodo našli lažje prehodno pot in lažji križ. Beseda bo iz njihovih ust prihajala kot potok in 

zdravilni balzam bo v njihovih duhovnih rokah čudežen. 

16 Blagor tistim, ki me poslušajo in uporabljajo moja navodila, saj bodo imeli veliko zadovoljstva, 

veselja in zmagoslavja v svojih dušah. 

17 Dobri učenci bodo morali biti ponižni in njihova dela ljubezni bodo tista, ki bodo povedala, kdo so. 

Ne tako kot nekateri moji "otroci učenci", ki se, ne da bi vedeli, kaj pomeni poslanstvo znotraj mojega 

Dela, hvalijo, da spadajo med moje izbrance, in želijo, da bi svet videl znamenje mojega pečata na 

njihovem čelu. 
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18 To človeštvo - intuitivno in prebujeno - bo kmalu odkrilo tiste, ki resnično pridigajo, in tiste, ki se 

le pretvarjajo. 

19 Ker sem govoril z vsemi vami, je to dokaz, da želim, da vsi posedujete svetlobo. 

20 Vaša odgovornost ni omejena na to, da pokažete pravo pot tistemu, ki po njej še nikoli ni hodil. 

Vedite, da bodo "delavci", ki so se oddaljili od poti, morali prečkati vašo pot. Morali jim boste svetovati, 

da se bodo vrnili na "oviro". 

21 Vsi pazite na to, kar sem vam zaupal. Hodite ponižno in preudarno in zmagali boste. Ko boste 

izpraznili čašo trpljenja, to storite s potrpežljivostjo in kmalu bo minilo. 

22 Če sumite ali veste, da vas čaka sodba in da je prišla ura velikih preizkušenj, dvignite svojo dušo, 

okrepite svojo vero in opogumite svoje srce. 

23 Če ste se doslej počutili kot izgnanci, če se počutite daleč od domovine ali Očetove hiše, ne 

skrbite. Vaše zasluge vas bodo pripeljale v domovino, po kateri hrepeni vaša duša, po drugi strani pa se bo 

zaradi vaših del približal čas miru na zemlji, če boste svojega nebeškega Očeta ljubili tako, da boste ljubili 

in odpuščali sočloveku. 

24 Ne morete si predstavljati blaženosti duše, ki je napredovala v tem življenju, polnem preizkušenj, 

in je prišla v navzočnost svojega Gospoda. V vzvišenem duhovnem jeziku pravi svojemu Očetu: "Zmagala 

sem, Gospod, zmagala sem z lučjo, ki si jo dal moji duši, z ljubeznijo, ki si mi jo razodel. Zelo velike so 

bile moje preizkušnje, zelo močni so bili viharji, ki so me bičali, toda s tvojo močjo sem vse to premagal 

in zdaj sem tu s teboj." 

25 Ta plamen ljubezni je podžigal preizkušnje, saj bi sicer življenje duše ostalo brez pouka, vse njene 

sposobnosti pa bi v njej še naprej mirovale. 

26 Pri mnogih mojih učencih vidim žalost, ker sumite, da moj klic ne bo dolgo trajal in da vaša duša, 

ko bo zapustila to zemljo, ne bo imela dovolj sreče, da bi jo dočakala v miru. Vendar vam povem tudi tole: 

Ne skrbite, kajti vaša duša se bo nato veselila iz duhovnega kraljestva, iz katerega je prišla sem, ko bo 

videla, da na ta svet prihajajo časi miru. 

27 Že se bliža čas, ko bo moja beseda življenja zacvetela v srcih ljudi, ko boste dan za dnem videli, 

kako se moja beseda uresničuje, in takrat, ko ne boste več pripadali temu svetu, boste vse videli iz 

duhovnega sveta in bili priča s popolno jasnostjo in razumevanjem. 

28 Pogasite žejo po znanju in na vsakem koraku boste 

se boš v svojem življenju čudil, in če bo tvoj križ težak, se boš naučil, da bo življenje zabavno in lahko. 

29 Kot učenci, polni kreposti, se dvignite, da bo moj nauk prišel v vašega duha. V njem boste našli 

vso moč, ki jo potrebujete za zmago v skušnjavah in preizkušnjah. 

30 V svojem hlevu sem že zbral prve pridelke vašega poslanstva, ki ste ga izpolnili kot sejalci na 

mojem polju, in s svojo besedo sem vas spodbudil, da boste še naprej širili seme. Ne obupajte, če se 

nekatera srca ne odzovejo takoj na vaše sporočilo. Vedite, da tako kot obstajajo duše, ki se prebujajo, 

obstajajo tudi tiste, ki bodo odlašale. 

31 Že vidim velike množice, ki prihajajo k izviru milosti, ki je moj nauk, da bi oprale svoje madeže, 

se znebile nečistih oblačil in se oblekle v mojo luč. 

32 Kdo od tistih, ki so v tem času poslušali mojo besedo, ne ve, da bom ob koncu leta 1950 končal to 

obliko oznanjevanja? Nihče. V velikih in malih skupnostih, na zbirališčih v mestih in na vaseh - prek vseh 

nosilcev glasu sem izrazil svojo voljo, da na ta dan prek človeškega razuma končam to fazo oznanjevanja. 

33 Za duhovne ljudi bo nastopil nov dan, ko me ne bodo več slišali v tej obliki, ampak me bodo 

sprejemali in čutili v najbolj vzvišeni obliki svojih duš. 

34 Potem, ko me ne boste več slišali prek glasoslovca, boste globoko razmišljali o mojem nauku in 

razumeli številne lekcije, ki si jih zdaj ne morete razložiti. Ko vas bodo tisti, ki me niso slišali, spraševali o 

razlogu mojega prihoda in pojavitve, jim boste lahko z jasnimi besedami povedali, da je bil razlog moje 

vrnitve enak razlogu tistega, ki mi je takrat dovolil priti na svet kot človeku: da bi vas popeljal na pot 

resnice, zakona, od katere ste se oddaljili, ker ste skušali pravo izpolnjevanje zakona nadomestiti s 

tradicijami, obredi in malikovalskimi kulti, to pa ni prava pot, čeprav ima včasih dober namen častiti 

Očeta in mu biti všeč. 
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35 Tako kot so bila nekoč božanska navodila napačno interpretirana, je bilo v tem času ponarejeno 

tudi moje učenje, zato je bilo potrebno, da je Mojster ponovno prišel, da bi vam pomagal osvoboditi se 

vaših zmot, saj se le redki sami od sebe osvobodijo svojih odklonov. 

36 Čeprav sem vam že takrat obljubil, da se bom vrnil, vam moram povedati tudi to, da sem to storil, 

ker sem vedel, da bo prišel čas, ko bo človeštvo zelo daleč od njih v prepričanju, da hodijo po poti mojih 

naukov; in to je čas, zaradi katerega sem napovedal svojo vrnitev. 

37 Izpolnil sem svojo besedo, ki sem vam jo dal: Prišel sem v duhu, kakor sem vam obljubil takrat, ko 

so moji apostoli zadnjič videli mojo podobo. Oglasil sem se le prek teh glasnikov, saj ne bi mogli občutiti 

moje prisotnosti v duhu in ne bi prejeli mojega navdiha. 

38 Moja manifestacija na področju vašega duha in celo vaših čutov je postala nujna, kar bi služilo kot 

predhodnik manifestacije iz duha v duha. Zato sem se začasno razkril prek tistih glasovnih nosilcev, prek 

katerih sem nakazal dan svoje zadnje manifestacije. 

39 To je bila začasna oblika, ki sem jo izbral, da bi vam govoril, preden bi prišel čas duhovnega 

dialoga med otroki in Očetom - začasna, ker nisem prišel niti kot človeško bitje, vidno in dojemljivo kot v 

tistih dneh, niti popolnoma duhovno, ampak prek organov razuma, ki sem jih razsvetlil. 

40 Takšna manifestacija vam je pomagala vcepiti zaupanje v mojo navzočnost. Nekaj podobnega sem 

svojim apostolom omogočil v drugi dobi, ko sem se jim po svoji žrtveni smrti razodel v obliki telesa, ki ni 

bilo ne božansko ne popolnoma človeško, a je bilo kljub temu vidno in otipljivo ter je lahko vzbudilo 

zaupanje tudi pri najbolj nevernih. 

41 Kako radi bi tudi vi imeli mojo navzočnost v tistem času, kot sta jo imela tista popotnika iz 

Emausov, in kako radi bi slišali besedo, ki so jo takrat slišali apostoli! Toda to je bil drugačen čas in zato 

tudi drugačne lekcije. 

42 Verjemite mi, da je ta oblika, v kateri me zdaj slišite, naprednejša od tiste, ker se ta odvija v vašem 

bitju, izhaja iz organa uma, duha, duše, medtem ko je bila tista, ki so jo videli in slišali moji učenci, zunaj 

njega in se je razodevala le njihovim čutom. 

43 Danes vam ni treba odpreti oči, da bi v meni zagledali človeško podobo, niti vam ni treba sprejeti 

hlebca kruha iz moje roke, da bi verjeli v mojo navzočnost, niti vam ni treba položiti prstov v moje rane, 

da bi verjeli, da sem. 

44 Sprašujete, kako so takrat videli mojo človeško podobo in se me je eden od mojih učencev lahko 

celo dotaknil, čeprav nisem več pripadal človeškemu svetu? - Še vedno se morate od mene veliko naučiti, 

da bi spoznali resnico vsega, kar sem postavil pred vas. Toda vse skrivnosti se bodo pravočasno razkrile. 

Zaenkrat morate vedeti le, da je med božansko in človeško naravo še veliko drugih, ki jih Gospod 

uporablja za svoje visoke namene. 

45 Kristus je s svojimi razodetji in učenji močno prehitel svoj čas, tako da bo, ko bo prišel čas, ko se 

bo človek prebudil v duhovno in se začel zanimati za vse, kar je povezano z višjim življenjem, v Jezusu na 

vsakem koraku odkril Mojstra, ki je vse razodel, povedal in zapustil svojim otrokom. 

46 Molite in premišljujte mojo besedo, kajti za to ljudstvo, ki se mu je izkazal njihov Učitelj, pri 

čemer morajo njegovo pričevanje razširiti po vsem svetu, prihajajo dnevi dela in boja. 

47 Izraelsko ljudstvo, ljubljeni učenci: pripravili ste se za varuhe človeštva. Varujete vrata 

blagoslovljenega mesta Novi Jeruzalem - dvanajst duhovnih vrat, skozi katera bodo tujci vstopili v želji po 

svetlobi. 

48 Blagor dvanajstim rodovom! Koliko blagoslovov ste prejeli, koliko privilegijev! Vedno sem 

prihajal k vam, da bi vam govoril iz duha v duha. Vprašal sem vas o vaših željah in odgovorili ste mi: 

"Naša želja je, da bi bilo človeštvo rešeno." 

Misliš, da si že odrešen, da boš lahko premagal življenjske preizkušnje, okoli sebe pa vidiš obubožano, 

nevedno in materializirano človeštvo, ki si ne prizadeva za višji razvoj, in trpiš zaradi njega. Molite in me 

prosite, da bi pridobili duhovne darove, da bi bili rešeni. Vendar vam povem: Rešil bom vse duše. Dobra 

novica jih bo dosegla. 

Le majhno število jih je slišalo mojo besedo s človeškim razumom. Vsi ne bodo spoznali te faze 

mojega dela, vendar v tem času iščem duhovni dialog v vsakem človeškem bitju. 
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Moja beseda se razliva v različnih oblikah: prek vesti, prek preizkušenj, ki pričajo o meni, prek 

naravnih sil ali prek mojih duhovnih otrok. Moja beseda je univerzalna. Vsak, ki se pripravlja, bo slišal 

moj glas. 

49 Moj nauk vas uči popolne ljubezni, nesebične ljubezni. Pokazal sem vam svojo ljubezen kot oče, 

prijatelj in brat. Želim, da bi se tako ljubili med seboj, da bi čutili resnično ljubezen do soljudi, da bi 

dvignili tistega, ki pade, in da bi vedno odpuščali. Moje življenje, ki vam je bilo tako blizu v drugi dobi, je 

učni primer, da ga lahko vsakdo vzame za zgled. Lekcija, ki sem vam jo dal, je namenjena ljudem vseh 

časov. 

50 Vrnite svoji duši vso milost, s katero je bila prvotno obdarjena in ki ste jo med potjo pustili v 

razsulu. Želim, da postanete tempelj, v katerem bom lahko večno prebival. 

51 O ljubljeni Izrael! Pridite na pomoč ljudem, pripravite jim pot, okrepite njihovo vero, napolnite 

njihova srca z upanjem. Kako bi lahko obrnili pot tega sveta, polnega zmede, ko pa v vas vidi svoje 

napake in nepopolnosti? Ti, otročiček, se pogovarjaj s seboj, preverjaj se, z ljubeznijo upravljaj telesno 

lupino, ki sem ti jo dal, usmerjaj njene korake in oblikuj iz duše in materije eno telo in eno voljo. 

Podredite se zakonu. Izkoristite svobodno voljo, da boste ljubili brez meja in ustvarili koristen in 

harmoničen obstoj. Upoštevajte zakone duha in zakone naravnega sveta, saj sem oboje določil in so 

popolni. 

52 Jaz, Oče, sem na vas vedno gledal z naklonjenostjo in sem vam pripravil in zagotovil vse, da bi 

lahko prejeli vse duhovne darove. Tvoji duši sem ponudil kruh angelov, tvojemu telesu pa sadove narave, 

ki sem jo ustvaril. Imeli ste priložnost priti na Zemljo, da dokončate začeto delo za izpopolnitev svoje 

duše. Ali v vsem tem ne prepoznate moje ljubezni? Ali se niste poglobili vase, da bi videli, da ste mi 

podobni? Vse sem vam dal, ker vas ljubim in želim, da bi bili z menoj v popolnosti. 

53 Zavrnite greh od sebe, ne pustite se zapeljati lažnim obljubam, tudi če se zavedate, da so zemeljski 

užitki všeč vašemu srcu. 

Čeprav je moja pot posejana s trnjem, izberite to pot, saj je to pot, ki vodi k miru. Jaz imam balzam za 

vsako rano, medtem ko svet nima ne ljubezni ne usmiljenja za vas. 

54 Človeštvo mi gradi križ. Njihovo pomanjkanje vere nenehno rani mojega božanskega Duha. Toda 

vse svoje rane bom skril pod plašč odpuščanja in zatrl svoje žalovanje, da ne boste obupali. 

55 Stražite ob vznožju križa tretjega veka. Moja čaša je zelo grenka. Prosili me boste za kapljico te 

čaše, da bi spoznali njen okus. Toda že danes vam pravim: če je vaše življenje že zelo žalostno, če živite 

življenje pokore, si raje posladkajte dneve, nasmehnite se iz ljubezni, veselite se kontemplacije mojih 

razodetij, ki vam sporočajo, da bo po tem času nastopil mir, da se bo vse obnovilo in da bosta milost in 

krepost sili, ki bosta gnali človeka. 

56 Pripravljam vse narode, vse domove in srca, da jim pošljem svoje sporočilo miru in združitve. Po 

zadnji bitki, ki jo bo človeštvo bojevalo, se bo moje kraljestvo približalo človekovi duši, da bi se v njej za 

vedno naselilo. Zapuščam vas kot borce za dobro proti zlu, da boste uničili vsak element vojne, vsako 

seme pokvarjenosti ali bolezni. V tem kriznem času stojte ob strani ljudem in jim z vso svojo ljubeznijo 

olajšajte trpljenje. 

57 V tem času sem dal svojo besedo po mnogih glasnikih. Vedno je bilo razodeto z istim bistvom, 

njegov pomen je enak. Uporabil sem neizobražene, preproste moške in ženske, ki sem jih uporabil kot 

orodje za posredovanje svoje poživljajoče, ljubeče in modre besede. 

Po mojem odhodu, ko boste združili moje nauke in raziskali vse moje navdihe, boste prepoznali 

popolno in odstranili nepopolno. Ne pripisujte mi tistega dela, ki pripada nosilcu glasu. Razsvetlil vas 

bom, da boste v eni knjigi združili tri dele, ki sem jih dal v treh časih in ki sestavljajo eno delo. Zato vam 

vedno znova govorim o Mojzesu, glasniku prve dobe. Oživljam spomin na Jezusa in njegova dejanja ter z 

njim združujem svojo manifestacijo tretjega veka kot Svetega Duha. 

58 Ko boste mirni in združeni, o učenci, vam bom dal svoja razodetja. Vaši obrazi bodo odsevali 

dušo, polno iskrenosti. Pustil ti bom vse tvoje darove in iz onstranstva bom sledil tvojim korakom, videl 

bom tvoja dejanja, saj ti bom zelo blizu v templju in v domu tvojega srca. 

59 Vidim, da odstranjujete otroke, ker menite, da ne razumejo moje besede. Vendar se ne spomnite, 

da sem vam povedal, da v teh majhnih telesih prebivajo velike duše, ki vedo veliko o meni. Ne zatiskajte 
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jim oči pred svetlobo tega dela, čeprav si želijo biti priča izpolnitvi prerokb. Vaše delo bo potrjeno prek 

njih. 

Ta svet se ne bo ustavil v svojem razvoju k duhovnosti. Kličem vas v različnih starostnih obdobjih, ker 

duša nima starosti, nima spola, njeno bistvo je večno, podobno meni. Veselite se svetlobe teh duš in od 

njihovih prvih korakov molite za izpolnitev njihovega zemeljskega poslanstva. 

60 Vaša molitev na ta dan je prošnja za mir na svetu. Preoblikujem se v vašega glasnika. Za vsako 

dobro dejanje, ki ga bom storil, bom za vsako tvoje odpuščanje odpustil narodu. Jaz bom vaše seme 

pomnožil v večnosti. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 265 
1 Učenci, pridite na moj stol in razmislite o mojih naukih. Videli boste, kako boste s svojim 

razmišljanjem odkrili pomen te besede, ki vam bo razkril pravi smisel vašega življenja. 

2 Če bi ljudje od začetka in skozi vse čase spoznali, da je njegov namen popolnost duše, bi bil njihov 

obstoj drugačen in njihova dela drugačna. Toda človek se je od prvih korakov naprej imel za lastnika 

tistega, kar mu je bilo dano na razpolago le za kratek čas, in je vse, kar mu je bilo zaupano za plemenita 

dela, uporabil v nepoštene namene. 

3 Poglejte, kako si ta svet prizadeva s svojo znanostjo odkriti le slavo in moč zemeljskega, ne da bi 

skrbel za popolnost svoje duše. Če pa duša ne razvija svojih sposobnosti in ne uporablja vrlin, ki so v njej, 

v svojem življenju ne bo mogla imeti ljubezni ali občutkov resničnega usmiljenja. 

4 Mnogi želijo osvoboditi svojo dušo materialističnega, pokvarjenega in sebičnega življenja, ki 

prevladuje v svetu. Vendar se ne morejo osvoboditi, ker je življenjski boj zanje tako zapleten, grenak in 

težak, da je celo duša vezana na skrbi in težave človeškega življenja. 

5 Če bi bil vaš obstoj na zemlji lažji, bi bil tudi življenjski boj manjši, vaša duša pa bi imela dovolj 

svobode in časa, da bi se ukvarjala z izpolnjevanjem nalog, ki ji pripadajo. 

6 Na vas, moji mali učenci, ni, da bi poskrbeli za preobrazbo človeštva, saj je to delo, ki presega 

vaše moči. Vi pa morate širiti to božansko sporočilo, ki mora ljudi osvoboditi velikih zmot, v katerih so 

živeli. 

7 To delo sejanja duhovnega semena na tako suhih poljih zahteva vero, ljubezen in trud, kot vsa 

velika dela. Zato vam pravim, da niti za trenutek ne smete dvomiti o uresničitvi Mojih božanskih načrtov, 

kajti če bi dvomili, ne bi dosegli ničesar učinkovitega. Vaša naloga je, da delujete kot člani te zveze 

učencev, ki jo trenutno pripravljam. 

8 Ne mislite, da ste ustanovitelji tega duhovnega dela. Razumite, da ste nadaljevalci drugih, prejšnjih 

prizadevanj, drugih del, ki so jih opravili vaši bratje v prejšnjih časih. 

9 Zato sem vam povedal, da je nauk, ki sem vam ga danes prinesel, enak kot prej in je vedno bil - če 

v njem odkrijete kakšno razliko, gre le za zunanjo obliko. Kajti oblika, v kateri sem vam v vsaki dobi 

podajal svoj nauk, je bila odvisna od duhovnega razvoja, ki ga je doseglo človeštvo, in tudi od ljudi, na 

katere sem se obračal. 

10 Vaša usoda je bila, da me sprejmete v tem času. Vaše poslanstvo ne bo nič manj pomembno od 

tistega, ki sem ga zaupal svojim poslancem in apostolom v preteklih časih. Moja beseda bo skupaj s 

čistostjo vaših del rodovitno seme, ki bo zacvetelo v srcih ljudi. 

11 Ali lahko z mojimi besedami in svojim zgledom spremenite življenja ljudi in narodov, ki so dolga 

stoletja živeli daleč od duhovnega? 

12 Razumite, da se morate vnaprej pripraviti, dokler ne boste pripravljeni postati mojstri v tem 

poučevanju in boste lahko svoje soljudi z ljubeznijo prijeli za roko, kot da so majhni otroci, in jih korak za 

korakom vodili od prve do zadnje lekcije. 

13 Naj nihče ne zapravlja tako dragocenega časa, kot je sedanjost, in naj ne čaka, da bo prihodnost 

izpolnila svoje poslanstvo, ne da bi ustrezno izkoristil sedanjost, ki naj vam za zdaj leži pri srcu, da ne 

boste obupali, ko pride ura boja. Vaše zaupanje v to, kar boste oznanjali, mora biti popolno, in pregnati 

morate strah, da bodo ekscentriki in materialisti zlahka izničili vaše nasvete. 

14 Kdor se boji, se boji, ker ni popolnoma prepričan v mojo resnico, in tega je treba preizkušati, 

dokler iz njegovega srca ne vzplamti plamen vere. 

15 Ko učenec doseže milost biti Mojster, bodo njegova prisotnost in njegove besede ljubeče, prijazne 

in prepričljive. Od prvega trenutka bo deloval tako, da bo vzbujal zaupanje. Njegova beseda bo dokazala, 

da resnično pozna, kar govori, da je popolnoma prepričan o tem, kar uči, in da ga razsvetljuje višja luč. Ko 

dobrega učenca napadejo nasprotniki, jih bo mirno pričakal, ker se njegovo srce ne bo ničesar balo in ker 

bo popolnoma zaupal tistemu, ki ga je učil. 

16 Resnično, povem vam: kdor mi hoče slediti in biti moj učenec, mora sleči oblačilo hinavščine in se 

obleči v iskrenost in resnicoljubnost, ki ju je videl v Učitelju, kajti jaz sem Resnicoljubnost. 

17 Treba je, da se na zemlji pojavijo sejalci resnice in povsod razširijo moj balzam, da bodo gluhi 

slišali in slepi videli luč mojega sporočila. 
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18 Bog hoče za svoja bitja le dobro. Blagor vsem, ki sodelujejo pri uresničevanju tega dobrega. 

19 Odmev moje besede in tega, kar počnete, je postal znan na mnogih krajih - dlje, kot si mislite. In 

čeprav skeptični ljudje, do katerih je prišla novica o mojem pojavljanju, ne morejo verjeti v nauk, ki bo ta 

svet sporov spremenil v bratsko družino, naj vas ta nezaupljivost ne skrbi in naj vas ne skrbi, koliko let bo 

minilo, preden se bodo spreobrnili. Borite se, delajte za to delo, saj boste tako postopoma ustvarili svet 

harmonije in seme se bo vedno bolj širilo. 

20 Ljudje, sedanji čas je za vas preizkušnja - izkoristite ga. Nič vam ne bo koristilo, če se boste 

kasneje kesali in rekli: "Gospod, odpusti mojo slabost." Povem vam, da priložnosti, ki ste jo zamudili, ne 

boste mogli dobiti nazaj, ampak samo z deli in pričevanji mojega zakona. 

21 Ta očetovski nasvet vam zapuščam zato, da bi razmislili o vsem, kar sem vam povedal, in tako kot 

je vaš Oče v nebesih zasnoval načrt ljubezni, življenja in poučevanja za svoja bitja, tako morate tudi vi po 

njegovem navdihu zasnovati načrt ljubezni, ponižnosti, poslušnosti, vztrajnosti in odrešenja za sebe. 

22 Človek se je bolj ukvarjal s svojim človeškim kot z duhovnim življenjem, čeprav se je pogosto 

zavedal, da je človeško minljivo, duhovno pa večno. To je razlog, da je kljub napredku v civilizaciji in 

znanosti duhovno obstal in zaspal v svojih religijah. 

23 Poglejte eno religijo za drugo in videli boste, da nobena od njih ne kaže dokazov razvoja, 

izpopolnjevanja ali popolnosti. Vsaka od njih je razglašena za najvišjo resnico, a ker tisti, ki jo 

izpovedujejo, mislijo, da v njej najdejo in vedo vse, si ne prizadevajo narediti niti koraka naprej. 

24 Božja razodetja, Božji zakon, moje učenje in moje razglasitve so vam od vsega začetka omogočili 

razumeti, da je človek bitje, ki je podvrženo evoluciji. Zakaj nobena od vaših denominacij ne potrdi in 

preveri te resnice? Pravim vam: Samo tisti nauk, ki prebudi dušo, ki v njej prižge luč, ki jo spodbuja in ji 

razkriva, kaj hrani v sebi, ki jo dvigne vsakič, ko se spotakne, in jo sili, da napreduje brez postanka - samo 

ta nauk je navdihnjen z resnico. Toda ali ni prav to tisto, kar vam je ves čas razkrival moj nauk? Vendar 

ste dolgo časa duhovno mirovali, ker ste se bolj ukvarjali s svojim življenjem na zemlji kot s svojo dušo. 

Da pa ne bi povsem opustili duhovnega, ste svoje religije oblikovali tako, da niti najmanj ne ovirajo 

opravljanja vašega dela in dolžnosti na zemlji. Ko sledite temu verskemu izročilu, menite, da s tem delate 

pravičnost Bogu, si prizadevate pomiriti svojo vest in verjamete, da si s tem zagotavljate vstop v nebeško 

kraljestvo. 

25 Kakšna nevednost, človeštvo! Kdaj se boste končno prebudili v realnost? Ali se ne zavedate, da mi 

s svojimi verskimi običaji ne dajete ničesar in da tudi vaša duša odhaja prazna? 

26 Če zapustite svoje cerkve in rečete: "Zdaj sem izpolnil svojo dolžnost do Boga", ste padli v veliko 

zmoto, ker mislite, da ste mi nekaj dali, čeprav morate vedeti, da mi ne morete ničesar dati, ampak da 

lahko od mene veliko prejmete in sebi veliko daste. 

27 Menite, da je izpolnitev zakona omejena na obisk teh krajev, in to je še ena velika napaka. V teh 

krajih naj bi bila šola, v kateri bi se učenec učil za pozneje. V vsakdanjem življenju mora naučeno lekcijo 

uporabiti v praksi, kar je pravo izpolnjevanje zakona. 

28 Ali vidite, koliko nesoglasij je med brati in sestrami, koliko tragedij med zakonci, koliko nemorale 

in pokvarjenosti, koliko vojn med narodi? Vzrok za vse je v vaši zapuščenosti in oddaljenosti od 

božanskih zakonov. 

29 Ljudem primanjkuje duhovne vzgoje, nimajo znanja o svojem razvoju. 

30 Pronicljiva bolečina, ki v različnih oblikah prihaja na ta svet, je posledica človeških napak. Vendar 

se ne zavedajo moje pravičnosti - nekatere zaslepi ambicija, druge sovraštvo. 

31 Kdo bo lahko odpravil zlo med ljudmi? Neka nadčloveška bolečina ali neskončno žalostna 

preizkušnja? Ne, ljudje. Bolečina jo bo ustavila le za kratek čas. Toda to kratko obdobje bo ljudem služilo 

za razmislek, ogorčenje in ponovno umiritev, potem pa bodo začutili edino moč, edino luč, ki jih lahko 

reši, to je moj zakon. 

32 Učenci, razumite pomen razodetja, ki sem vam ga dal. Razmislite o pomenu tega sporočila za duše 

ljudi. Takrat boste razumeli, zakaj sem vam prišel govorit in zakaj se je moja manifestacija za nekaj časa 

zgodila med vami. 

33 Oh, če bi le vsi vedeli, da ko omenjam vaše religije in oblike čaščenja, ki jim morate slediti, vas ne 

poskušam obsojati ali prizadeti! Če bi le razumeli Učiteljevo božansko željo, da bi ljubili drug drugega in 

v svojem človeškem življenju uporabljali nauk Duha! Vendar vem, da je vaše srce še vedno otrdelo in da 
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boste preganjali moje nove glasnike ter se norčevali iz mojih novih razodetij, kot ste to počeli v preteklih 

časih. 

34 Kljub vsemu bo moja luč kot strela z Vzhoda na Zahod in bo osvobodila duše. 

35 Molite, učenci, in vaša molitev naj bo znamenje, da ste razumeli ta pouk, da boste jutri lahko 

znanje, pridobljeno z mojo učno besedo, izrazili s svojimi deli. 

36 Boriti se morate za razumevanje dela, ki sem vam ga zaupal, saj boste le tako dosegli, da bodo 

vaša pričevanja vsebovala bistvo in resnico. 

37 Razumite tudi, da bosta vaša vera in prepričanje v nevarnosti, ko se bodo sovražniki luči v vas 

borili proti mojemu delu, če vaše znanje mojega nauka ne bo zadostno. 

38 Rekel sem vam, da se bodo po vsem svetu pojavili spiritualisti, čeprav te besede še niso slišali, in 

če boste opazovali njihov način delovanja in poslušali njihove besede, boste presenečeni, ko boste 

prepoznali intuicijo in jasno predstavo, ki jo imajo o spiritualizmu. Sporočam vam tudi, da se bodo po 

mojem odhodu pojavile skupine in sekte, ki se bodo imenovale spiritualisti, čeprav bodo njihovo življenje 

in dela zanikali duhovnost. Prišli vam bodo nasproti in iskali vaše nepopolnosti, da bi vas zavrnili in vas 

označili za prevarante. 

Čeprav dvomite, se bodo tudi med vami - med tistimi, ki jih hrani ta beseda - našli takšni, ki se bodo 

dvignili proti svojim bratom in sestram ter vzeli v roke orožje upora in zablode. 

39 Kakšno orožje bi lahko uporabili proti tem silam, če vaša vera ni trdna in vaše znanje ni veliko? 

40 Ne mislite, da vam želim dati orožje, s katerim boste branili svojo vero pred sovražnostjo. Ne 

želim, da bi se z njimi prepirali, še manj, da bi jih zavrnili in jim zaprli vrata. Moja volja je, da ostanete 

mirni na svojih delovnih mestih, da vas ne bo nikoli nič presenetilo in da vas bo vsak, ki vas bo prišel 

iskat, našel, kako molite in preučujete mojo Besedo. 

41 Resničnost vaših del bo najboljše orožje proti tistim, ki vas želijo uničiti. 

42 V svojih vrstah želim imeti trdne vojake, pogumne vojake, ki znajo braniti resnico, ne pa legije 

fanatikov, ki v svoji nevednosti zaničujejo moje delo, namesto da bi ga spoštovali. Nočem množice ljudi 

majhne vere, ki bi v boju izgubili pogum in pobegnili, ker se imajo za nesposobne za boj. 

43 Preučite se in če se po dolgem času, ko ste me poslušali, čutite nezmožni boja, boste razumeli, da 

niste uporabljali moje besede, da niste razumeli namena mojega klica in da ste spali, ne da bi slišali 

budnico, ki nenehno zveni v mojem oznanilu. 

44 Ne govorim vam, da ste izgubljeni in da vas morajo vaši preganjalci neizogibno premagati. Ne, 

nasprotno, pravim vam, da je še vedno ugoden čas, da temeljito preučite svoja dela, naj bodo duhovne ali 

človeške narave, da pozorno opazujete svoja dejanja, da boste lahko odkrili vse, kar je napačno, lažno in 

nevredno mojega dela. Ko boste dosegli, da vaša dejanja zaznamujeta resnicoljubnost in čistost, se vam ne 

bo treba ničesar bati. Pravi spiritualizem vas bo postavil na pot izpolnjevanja vseh zakonov, zato vas nihče 

ne bo mogel obsoditi. 

45 Vedeti morate, da orožja vere ne boste uporabljali le za obrambo, ampak da bo vaša odgovornost 

presegala vas same. Vsakemu od vas je namreč zaupana množica ljudi, za katere mora bedeti, moliti in se 

boriti, dokler jih ne reši iz preizkušenj. 

46 Še vedno me boste lahko poslušali pri mnogih jutranjih pobožnostih ter krepili svoje znanje in 

vero. Takrat boste v sebi začutili neznansko moč in brezmejno zaupanje. To samozavest in mirnost v boju 

vam bo dala vera, znanje pa bo dalo vrednost temu, kar ste našli v moji besedi. 

47 Želim, da oblikujete ljudstvo miru. Zato vas ovijem v plašč svoje ljubezni. 

48 Preljubo ljudstvo: Danes ste mi govorili v jeziku Duha in odgovoril sem vam s svojim mirom. 

49 Ko pomislite, da kmalu ne boste več slišali te besede, ki vas je branila, vas napolni žalost in 

pomislite, da je bil moj prihod v tem času, čeprav se zdi dolg, v resnici kratek. Vendar vas sprašujem: 

Kako imenujete "moj povratek"? Je to obdobje, ki zajema leta med 1866 in 1950, ko vam dajem svojo 

besedo? 

50 Resnično, povem vam, da je bilo to prikazovanje skozi človeški organ razumevanja le priprava, da 

boste vstopili v čas dialoga med Duhom in Duhom, ko boste doživeli Moj prihod v polnosti v "Duhu na 

oblaku", kot je bilo napovedano Mojim učencem v Betaniji. 
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51 Vzemite ta navodila, ki vam jih dajem prek glasnega prenašalca, kot pripravo na čas, ko Učiteljeve 

luči ne bo več sprejemal razum, temveč vaš duh. 

52 To je nova obljuba in nov cilj za vas. Ne pozabite, da je bilo sporočilo, ki ste ga prejeli prek 

nosilca glasu, posredovano prek človeškega bitja in da ne glede na to, kako poduhovljen je, ni povsem 

brez napak in nečistoč. Tako si lahko zdaj predstavljate popolnost, s katero boste sprejeli koncert moje 

Besede, ko bo ta prišla neposredno do vašega duha, brez potrebe po oddajnikih, ne da bi najprej šla skozi 

vaš sluh ali možgane. Najprej bo dosegel duha, ta pa bo prevzel nalogo razsvetliti dušo in oplemenititi 

srce. 

53 Dolgo časa ste poslušali ta nauk, v katerem ste morali iskati smisel, da bi se nahranili z nečim 

božanskim. Jutri, ko boste sposobni prejemati navdih iz duha v duh, vaša duša ne bo več prejemala 

človeških besed, temveč božansko bistvo, in vaša naloga bo, da to bistvo prenesete v misli, besede in dela, 

tako da boste posredniki med vašim Gospodom in človeštvom. 

54 Razumite, učenci, da je bilo to obdobje oznanjevanja mojih glasnikov namenjeno temu, da vas 

naučijo razumeti božanski jezik. To je bila osnovna lekcija, ki jo je Mojster dal svojim učencem. 

55 Ko poslušate to besedo, danes čutite mojo navzočnost, zato se bojite dneva, ko je ne boste več 

poslušali. Jaz pa vam pravim: Če boste z menoj komunicirali iz duha v duh, bodo moji učenci čutili mojo 

navzočnost še bolj jasno in čisto. 

56 Veliko bo veselje tistih, ki me bodo tako čutili v svojem srcu. Nikoli ne bodo rekli: "Mojster bo 

kmalu odšel" ali "Bliža se dan, ko nas bo Gospod zapustil brez svoje besede". Ne, potem bodo učenci 

vedeli, da je bil Oče vedno s svojimi otroki, da jih ni nikoli zapustil, da so bili ljudje tisti, ki niso vedno 

znali biti z menoj. 

57 Danes pravite: "Bog je v nas", vendar to izgovarjate, ne da bi to občutili ali razumeli, saj vam 

materializacija preprečuje, da bi občutili mojo Prisotnost v svojem bitju. Ko pa bo duhovnost postala del 

vašega življenja, boste izkusili resnico o moji prisotnosti v vsakem človeku. Moj glas bo zazvenel v vesti, 

notranji sodnik se bo slišal in začutili boste Očetovo toplino. 

58 Učim vas mnogo stvari in vas pripravljam, da boste z veseljem sprejeli prihod novega časa. Toda 

še vedno vidim žalost v mnogih srcih, ko se bliža dan moje zadnje besede. Tisti, ki jokajo in jih bremeni 

žalost, so tisti, ki so me slišali, a me niso razumeli, in ne bodo pripravljeni v uri preizkušnje. 

59 Vedno sem vam govoril: Poiščite božanski pomen v jedru teh besed, ki jih nosilci glasu 

izgovarjajo v svojem navdušenju. Če se boste zadovoljili z zunanjo obliko teh izrekov, boste mnogim 

besedam, ki prihajajo od človeka, pripisali božanski značaj, in tako boste na poti k novemu fanatizmu in 

malikovanju. 

60 Razumeti morate, da ste namenjeni prinašati veselo novico človeštvu, da ste na poti, da poučujete 

soljudi z ljubeznijo, potrpežljivostjo in usmiljenjem, s katerimi sem vas učil, da ponavljate lekcije, kadar je 

to potrebno, in se vračate nazaj, kadar je treba priklicati prve strani. 

61 Spomnite se, kako sem vam ob številnih priložnostih govoril o duhovnem življenju, preden je 

obstajal človek, o pojavu človeka na zemlji, o mojih prvih zapovedih in mojih prvih razodetjih. Spomnite 

se, kako pogosto sem vam govoril o poti človeštva skozi stoletja, o njegovih uspehih in odklonih, o 

njegovem vzponu in zatonu - o razsvetljenih, katerih imena spoštljivo ohranjamo zaradi velikih in 

plemenitih zgledov, ki so vam jih zapustili, pa tudi o imenih drugih, ki so se s svojo pokvarjenostjo 

neizbrisno zapisali v zgodovino človeštva, da ne bi ravnali kot oni. 

62 Spomnil sem vas na imena svojih poslancev, po katerih ste prejeli sporočila, zapovedi, prerokbe in 

nauke. 

63 Tako sem vsebino vseh prejšnjih naukov združil v enem samem nauku. 

64 Spiritualizem je zapuščina, v kateri so vse tri zaveze združene v eno samo duhovno knjigo. 

65 Vsi moji nauki so namenjeni temu, da vas pripravijo na boj po letu 1950 - čas, ko ne boste več 

slišali duhovnega sveta prek "nosilcev daru". Tudi ona ima omejen čas za to obliko manifestacije. Toda ta 

blagoslovljena bitja, angeli varuhi, svetovalci, tolažniki in zaščitniki tega ljudstva so vas pripravili tako, da 

se jih boste tudi po tem času spominjali, čutili njihovo prisotnost in prejemali njihovo pomoč. 

66 Po kaj je v tem času prišel svet duhov? - Razložiti moj nauk z besedo in deli, naučiti vas razlagati 

moja razodetja in vam pomagati razumeti njihov pomen. 
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67 Nikoli vam niso dajali odvečnih naukov, nikoli vam niso razkrili tistega, česar še ni bil čas 

spoznati, nikoli niso prišli, da bi vzbudili vašo radovednost ali vam vcepili skrivnostne znanosti ali 

sposobnosti. Njihovo poslanstvo je bilo drugačno, njihova veličina duše in njihova svetloba jim nista 

mogli dovoliti, da bi padli v običajne materializacije, saj so za ideal svojega duha postavili zakon ljubezni. 

68 Ta duhovni svet je prišel na božji ukaz, da bi za kratek čas komuniciral na človeški način, pustil 

vtis svojega velikodušnega bratstva, pričevanje o svojem obstoju in dokaz svoje prisotnosti med ljudmi. 

69 Povedali so vam, da se, ko vam ne bodo več govorili s človeškimi ustnicami, ne bodo oddaljili od 

vas - nasprotno. Želijo si vaše občutljivosti, da bi v prihodnjih dneh še bolj občutili njihovo prisotnost. 

70 Če se vi, ljudje, naučite uporabljati svoje darove, če se resnično uskladite z duhovnim svetom - 

resnično, pravim vam, boste na svoji poti pustili sled čudežev. 

71 V tem času je treba, da se med temi množicami ljudi pojavijo trdno misleči, dobri preroki, dobri 

svetovalci - tisti, ki s svojim življenjem in besedami znajo voditi ljudi po poti, ki sem jo začrtal, in tisti, ki 

znajo ohranjati strani mojih navodil brez madeža. 

72 Kdo so ti močni misleci, o katerih vam govorim? Pravim vam le, da jih zdaj pripravljam s svojo 

besedo, da se bodo, ko bo konec te manifestacije, dvignili in opogumili ljudi ter s svojo vero preprečili, da 

bi se množice razpršile. 

73 Beseda, ki prihaja iz njihovih ust, vas bo vedno spominjala, da sem vas zapustil kot priče svoje 

komunikacije z ljudmi, in nenehno vam bodo govorili, da ste namenjeni oznanjati človeštvu, da sem prišel 

v Duhu. 

74 Ne bom več prišel, da bi postal človek ali da bi se materializiral med ljudmi, ne bom več prišel, da 

bi se utelesil na tej zemlji. O tem boste govorili svojim soljudem, to je del vašega križa. Vendar vem, da 

boste to zmogli prenesti. 

75 Bodite mirni, saj sem vam že povedal, da to, kar je Kireneja storila za Jezusa, ko ga je videla 

izčrpanega od bremena križa, danes počnem za vse, ki potrebujejo mojo pomoč, in jih korak za korakom 

spremljam na vrh gore, ki je vaše življenje, kjer se boste dvignili na križ svoje usode. 

76 Takrat boste izkusili, kako zadovoljno je dokončati delo, če se vam v tistem trenutku odpre srce, 

tako kot se je odprla Mojstrova stran, da bi prelila kri, ki je govorila o ljubezni, življenju in odpuščanju. 

77 To je nauk, ki ga trenutno sejem v srca spiritualističnih trinitaristov in marijancev. 

78 "Duhovni ljudje", ker prejemajo luč Božjega Duha; "trinitarični", ker prepoznavate Boga v treh 

fazah razodetja, v katerih se je razodel človeštvu; in "marijanski", ker prepoznavate to Božjo nežnost kot 

lestev, ki vas vodi k Očetu, kot zagovornika, ki vas krepi, tolaži in očiščuje, odpravlja vašo nadutost in vas 

spreminja v otroke polne krotkosti in ponižnosti pred Gospodom. 

79 Ne pozabite na to najbolj nežno ljubezen, saj niste vedno dovolj pripravljeni, da bi me dosegli. 

Toda če ji zaupate, boste kmalu začutili njeno pomoč. 

80 Zapomnite si: "Če ne boste postali kakor otroci, ne boste mogli vstopiti v nebeško kraljestvo." 

Moj mir z vami! 
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Navodila 266 
1 Jaz sem mojster. Pridite in uživajte v besedi večnega pouka. Tudi kadar se ne razodevam prek teh 

možganov, je moja učna beseda prisotna. 

2 Vam dajem Svojo Besedo le za kratke trenutke, ker ste tako nezreli, da ne bi mogli zdržati 

poslušanja večnih navodil, ki nenehno odmevajo v neskončnosti in govorijo vsem bitjem, vsem dušam v 

njihovih različnih življenjskih svetovih. 

3 Govorim vam samo resnico. Zakaj mnogi dvomijo v to, kar vam razkrivam? Tudi vi ste resnica. 

Kako to, da čeprav verjamete v svojo resnico in svoj obstoj, ne verjamete v mojo? Ali ne veste, da je 

resnica ena sama? 

4 Tukaj vam podajam kratek, majhen učni nagovor, da ga boste lahko dojeli in razumeli. Toda tudi v 

tej obliki jo hranite le kratek čas, da bi jo pozneje pozabili. 

5 Tam, v duhovnem kraljestvu, kjer je luč resnice vedno prižgana, je moj nauk večen in tisti, ki ga 

poslušajo, se ga nikoli ne naveličajo poslušati, saj je zanje moj nauk njihovo življenje, tako kot je za vas 

zrak, ki ga dihate. Gorje tistim, ki živijo tukaj na svetu, ne da bi imeli v duši mojo poučno besedo, samo 

zato, ker se niso pripravili, da bi jo slišali! Koliko je med njimi takih, ki zaradi pomanjkanja pomoči 

padejo v ugaslo upanje - brez idej o Bogu v srcu, izgubljeni, slepi, gluhi. Vendar vas sprašujem: Kam 

gredo tisti, ki so iz svojega bitja izbrisali božje zapovedi, ki so pot in luč duše? 

6 Uboga bitja, ki brodolomijo, ker je njihova ladja dezorientirana in ne morejo odkriti luči svetilnika. 

7 Iščem vas in vam dajem svojo luč, da boste stopili na pot in z nje razumeli, kaj je nauk, ki vam ga 

Učitelj neprestano daje skozi življenje. 

8 Kaj pomaga, če je človek telesno močan, če ni duševno močan? 

9 Pripeljem vas bliže k resničnosti, k resnici, od katere ste se odvrnili. Ko ste zavrgli višje življenje, 

ki je življenje duha, ste se namreč predali nižjemu življenju, ki je življenje materialnega sveta. 

10 Vrnite se na pot resničnega življenja in spet boste blizu svojemu resničnemu bitju. Pot, o kateri 

vam govorim, boste našli, ko boste uskladili duhovno in fizično, ko boste spoznali resnico, ki jo nosite v 

sebi. Tedaj bo namreč vaš višji del bitja, ki je duh, rekel: "Jaz sem tisti, ki prinaša luč, ki pozna pot, ki ima 

zakon. Zato bom jaz tisti, ki bom določal in upravljal delovanje svojega telesa." Ko govorite na tak način, 

je to zato, ker je svetloba zasijala v vašem bitju in je njen odsev dosegel človeško srce. 

11 O, če bi le vaše telo lahko sprejelo to, kar vaša duša prejme zaradi svoje vizionarske sposobnosti! 

Duša namreč nikoli ne preneha gledati, čeprav telo zaradi svoje materializacije ne zaznava ničesar od nje. 

Kdaj boste vedeli, kako razlagati svojo duhovno dušo? 

12 Poslušajte mojo besedo, sprejmite moj nauk, ki vas uči, kako se boriti in premagovati nesreče, 

kako ne bežati pred preizkušnjami, kako ne obupati pred žrtvami. 

13 Svojim učencem ves čas govorim: Ne bojte se, razumite, da sem vam dal moč Duha, da boste 

zmagovali v vseh preizkušnjah. Moč duha je višja od moči telesa. Če pa zaradi goste megle človeških 

težav ne vidite ničesar, to meglo razpršite in razpršite z lučjo vere. Nato boste za to meglo zagledali 

obzorje, ki se združuje z neskončnostjo in vas vabi, da greste naprej in se napolnite z mirom. 

14 Tisti, ki se bodo naučili premagovati svoje težave, se bodo nato soočili s težavami svojih soljudi, 

da bi jim pomagali v njihovem boju. 

15 Zavedajte se, da je to življenje bitka, a da vam je usojeno zmagati. Kajti moje luči, ki je v vsakem 

od vas, temne sile zla ne bodo nikoli premagale. 

16 Zmagati morate, kajti le z zmago boste prejeli razodetje skrivnosti, ki se vam bodo razkrile v tem 

in duhovnem življenju. 

17 Boj proti ljudem skozi stoletja: Prišel bo čas, ko se ne boste več borili na ta način. Končale se bodo 

"meglice", stiske, težave in preizkušnje - tako vaše kot tudi drugih. 

18 Bodite brez skrbi, ko vam rečem, da morate pomagati bližnjemu na njegovi žalostni življenjski 

poti. Močne duše lahko nosijo svoj križ in križ drugih ter z veseljem pomagajo majhnim in šibkim dušam. 

Vedno iščejo rane, ki bi se lahko zacelile. 

19 Naj bo blagoslovljena beseda tistega, ki, ko govori trpečim, celi rane, jih zapira in jih daje pozabiti. 

Ta pozna nalogo balzama, ki sem mu ga položil v srce. 
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20 Močan je tisti, ki, ko se znajde v težavah ali nevarnostih, prosi za moč svojega duha, premaga strah 

duše, ki je osredotočena na telo, se bori, premaga in zmaga, ker je zaradi vere spoznal, česa je sposoben 

duh. 

21 Želel sem vam povedati, da se morate tam, kamor vas kliče boj, odločiti s popolnim zaupanjem, da 

bodo modrost, pravičnost in vera vedno premagale težave in nečiste strasti, ki jim stojijo na poti. 

22 Ali veste, koliko časa ste potrebovali, da so se vaši darovi razvili? Povem vam, da so v vas od 

trenutka, ko je duh oživel. Kako veliko bo veselje duha, ko bo lahko rekel telesu in svetu: Premagal sem 

te! 

23 Učenci, dal sem vam vse nauke, ki jih duša potrebuje za svoj razvoj. 

24 Blagor tistim, ki prepoznajo resnico, saj bodo hitro našli "pot". Drugi vedno zavračajo božje nauke, 

ker se jim njihova dela zdijo boljša od mojih. 

25 Vse vas imam rada. Jaz sem pastir, ki kliče svoje ovce, jih združuje in prešteva ter jih želi vsak dan 

več - ki jih hrani in boža, skrbi zanje in se veseli, ko vidi, da jih je veliko, čeprav včasih joče, ko vidi, da 

niso vse poslušne. 

26 Takšna so vaša srca: veliko vas prihaja k meni, a le malo je tistih, ki mi resnično sledijo.  

27 Glejte nosilce glasu, po katerih ustnicah vam dajem svojo besedo: Sprejeli so križ svojega 

poslanstva. Vedo, da mnogi dvomijo o njihovem daru, a kljub temu ponižno nadaljujejo svojo pot. 

Spomnijo se, da so tudi ljudje v drugi dobi dvomili vame, ko so rekli, da nisem Mesija, da nisem Kristus. 

Spominjajo se, da so me tisti, ki niso hoteli sprejeti resnice, pripeljali na križ. Zato so s predanostjo sprejeli 

križ svojega poslanstva. 

28 Ljudje, bil sem z vami, moj plašč ljubezni se je razširil onkraj zbirališča, kjer me poslušate. Vsi 

brez izjeme ste bili polni mojega Duha in moje ljubezni. 

29 Moja beseda je tihi kraj miru. Poiščite ga, ko se počutite utrujene, žalostne, izčrpane ali bolne. V 

njem boste našli spodbudo, zdravje in vero za življenje in boj. 

30 Želim, da ste goreči, ponižni in poslušni moji volji ter da nikoli ne bi bili kot tisti, ki preizkušajo 

mojo moč ali ne zaupajo moji pravičnosti. Saj veste, da se tisti, ki to počne, izpostavi preizkušnji. 

31 Ne glede na to, ali verjamete ali ne želite verjeti, da se manifestiram v tej obliki: Poslušajte s 

spoštovanjem in nežnostjo, dokler ne boste popolnoma prepričani, da je bistvo te manifestacije resnica ali 

laž. 

32 Če bi vedeli, koliko solz kesanja so prelili tisti, ki so zanikali resnico te manifestacije, ki so 

preklinjali tiste, ki verjamejo v besedo, ki jo slišite, in tiste, ki so se norčevali iz mojih glasnikov. Danes ne 

vedo, s kakšnimi besedami bi lahko izbrisali žaljive in nespoštljive fraze, ki so prišle iz njihovih ust, niti 

ne vedo, s kakšnimi deli bi lahko spravili svojega učitelja. 

33 Želim, da se naučite, da ne boste lahkomiselni v svojih sodbah in da vas prvi vtisi ne bodo prehitro 

odločili. Ta namig vam dajem zato, da boste pri razlagi moje besede in tudi pri presojanju doktrin, religij, 

filozofij, kultov, duhovnih razodetij ali znanosti spoznali, da to, kar veste, ni vse, kar obstaja, in da je 

resnica, ki jo poznate, le minimalni del absolutne resnice, ki se tu razkriva na en način, lahko pa se 

razkriva na številne druge načine, ki vam niso znani. 

34 Razložil vam bom, zakaj sem vam na ta dan govoril na ta način. Razlog je v tem, da je med to 

množico srce, ki me vztrajno sprašuje, zakaj kljub temu, da toliko govorim tem ljudem in da ta beseda 

prihaja iz "Besede", nisem dosegel popolne prenove ali poduhovitve teh množic. 

Na to sem mu odgovoril s podrobnim navodilom in dodal, da bi, če bi to hotel, s svojo čisto močjo v 

trenutku spremenil vse te grešnike v angele, da pa to delo v mojih očeh ne bi vključevalo nobenih zaslug in 

da je bila ta beseda prav zato modro in nadvse potrpežljivo izrečena, da bi brusila srca tega ljudstva, dokler 

iz njih ne bi izšli vera, ljubezen in kesanje. 

35 Ljudje uničujejo svet z nasiljem. Ali verjamete, da je njihovo nasilje močnejše od moje moči? 

Vendar je moja volja, da sami spoznajo svoje napake, jih popravijo in obnovijo vse, kar so uničili in 

oskrunili, da bodo njihove zasluge v mojih očeh resnične. 

36 Še vedno ste majhno ljudstvo. Vendar se mi majhno število, ki se je do danes zbralo ob mojem 

prikazovanju, ne zdi odločilno. Dokaz za to so številna učenja in razodetja, ki sem vam jih dal. 

37 Po letu 1950, ko ne boste več prejemali moje besede v tej obliki, bo v vaših srcih navidezna 

praznina, nekaj jutranjih pobožnosti bo v tišini in žalosti. Potem pa se boste spet počutili močne in 
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priznali, da sem vse načrtoval z modrostjo in da sem vas v svojih zadnjih naukih, ki so dosegli vrhunec v 

zadnjem in najbolj nepozabnem nauku, ki vam ga moram dati, pripravil do tega, da se povzpnete na velike 

višave. 

38 Kdo bi lahko ugasnil tvojo svetilko ali ugasnil duhovno daritev, ki mi jo daješ, če ni vidna 

človeškemu očesu? Kdo si bo drznil ugasniti pečat, ki si ga imaš od večnosti vtisnjenega v svoji duši? 

Vera se je globoko ukoreninila v vašem srcu in bo še naprej rasla ter razsvetljevala vse okoli vas. 

39 Potem bo po vaših bojih, po velikih preizkušnjah, ki sem vam jih naložil, nastopil predah in prejeli 

boste nagrado. Drugega Tolažnika vam nisem obljubil, kajti tisti, ki sem vam ga oznanil, je med vami. On 

je tisti, ki je danes spregovoril po vašem posredovanju in se spustil nad vsakega človeka, da bi vam 

pomagal v vaših stiskah. On je Moj Duh, ki se razodeva v tem času in duhovnem svetu, sestavljen iz 

angelov, ki vas spremljajo na vaši življenjski poti, vas varujejo v velikih bitkah, vas zdravijo in tolažijo. 

Celotna legija bitij velike kreposti se je združila z menoj, da bi vas potolažila v tej uri preizkušnje, ki jo 

preživljate, kot je bilo napovedano. Imejte se za zelo srečne, ker ste bili izbrani med številnimi človeškimi 

bitji, ki živijo na zemlji, da prodrete v to razodetje, v to Delo, in si prisvojite njegove velike darove. 

40 Zapustil vas bom pripravljene za izpolnitev vašega poslanstva kot moji učenci in kmalu boste 

videli, da se bo uresničilo, kar sem vam napovedal med svojimi učenji. Na svetu bo veliko dogodkov, ki 

bodo govorili o moji navzočnosti v duhu, in ljudje bodo čutili, kako blizu sem jim. Kajti ko se bo moje 

razodevanje po ljudeh končalo, bom še naprej čakal na njihovo pripravo, na njihovo resnično čaščenje, da 

bi zavladal v duši vseh svojih otrok. Tam bo tempelj, tam se bodo razodeli Zakon in darovi Duha, jaz pa 

bom deležen vašega oboževanja in vaše ljubezni. 

41 Že zdavnaj sem vam povedal, da bom dal svojo besedo različnim narodom, da se bo moj žarek tudi 

v drugih narodih pokazal prek človeškega razuma, in v resnici je moja volja, da veste, da sem govoril tam 

v naročju majhnih skupnosti prek moških in žensk. Ko so me slišali, so me nekateri sprejeli za Mojstra, 

drugi le za višje duhovno bitje. Toda jaz sem izpolnil svojo besedo. 

42 Ko sem spregovoril in rekel, da sem Mojster, so nekateri verjeli, drugi pa dvomili. Ko pa so 

spoznali pomen in modrost, ki so ju razkrile moje besede, izrečene prek preprostih in ponižnih bitij, so se 

spraševali, ali je ta manifestacija mojega Duha mogoča. 

43 Tam sem določil tudi uro, ko se bo to oznanilo končalo, in ko boste s svojim pričevanjem dosegli 

tiste kraje na zemlji, kjer so slišali mojo besedo, jim boste potrdili resničnost teh oznanil. Ko bodo moški 

in ženske, ki danes dvomijo, slišali vaše jasno pričevanje, bodo ugotovili, da sem bil z njimi. 

44 Kako malo skupnosti sem našel pripravljenih! Vendar sem bil prisoten, razsvetljeval sem vsako 

dušo in pričeval o sebi, tako da so nekateri poučevali druge in bili njihovi vodniki. 

45 Ko sprejmete obiskovalca, tujca, ki vam govori o mojem razodetju, o moji besedi, ki jo je prejel 

tudi v svoji domovini, ga ne zavračajte. Naročam vam, da ga sprejmete, da boste skupaj z veseljem 

ugotovili, da se je moja beseda uresničila in da so me vsi, ki so v pričakovanju moje vrnitve opazovali in 

molili, v tem času prejeli. Vse sem vas poklical, da bi iz vas naredil svoje učence. 

46 Zato vam že vnaprej sporočam, da ne boste presenečeni, ko vam bo nekdo povedal, da je Moj 

Božanski žarek tudi zunaj tega naroda postal beseda, s katero nahranim lačne. Vedite, da moja ljubezen 

zajema vse in da je moje delo obnove univerzalno, da boste razumeli, da se nisem omejil na podeljevanje 

milosti samo vašemu narodu, ampak da vsi tvorijo mojo družino, ki jo želim združiti in pripeljati do ene 

točke: duhovnosti. 

47 Z navodili, ki sem vam jih dal v tem času, sem združil razodetja prejšnjih stoletij v eno. Vzemite 

nauk iz vsakega od njih in prišli boste do zaključka, da imate v prerokbah in nauku Mojstra z njegovimi 

razodetji povzetek celotnega Zakona in da vam kažejo pot, ki vodi k poduhovljenju. 

48 Pretekla so stoletja in stoletja, a šele danes razumete namen zakona in življenja. 

49 Če sem vam na vaši poti podelil številne "čudeže", kot imenujete moja dela, sem to storil zato, da 

bi poživil vašo vero, in če sem vas obdaril z ugodnostmi, sem to storil z namenom, da bi razumeli, da je 

mir samo na poti dobrote. Čudeži so ljudi opogumili pri prečkanju nove puščave. 

50 V tem miru ste bili pripravljeni, da boste močni, ko bo prišel čas boja. Naučil sem vas moliti iz 

duha v duha, da bi molitev uporabljali kot orožje, kot ščit, kot sredstvo navdiha, kot oporo in tolažbo. 

51 Ne enkrat, ampak večkrat ste me vprašali, ali sem, ko sem svoje apostole učil molitve Gospodove 

molitve, jim dal molitev za vse čase, in povem vam, da ko sem govoril to molitev, sem to storil z 
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namenom, da bi jih naučil vzvišenega načina govorjenja Očetu, klica, ki bi vseboval ljubezen, ponižnost, 

vero, spoštovanje, predanost, zaupanje. 

52 Slabo so ravnali tisti, ki so se zadovoljili z mehaničnim ponavljanjem mojih besed, pa tudi tisti, ki 

te molitve niso uporabili kot vzor za svoje molitve. 

53 Ko vam danes rečem, da dvignite svojo dušo, vam iz srca ne izbrišem tistega modela molitve, tiste 

popolne molitve. Hočem le, da mi namesto z usti govorite z mislimi in da ne ponavljate stavkov, ki 

sestavljajo to molitev, ampak da se z njimi navdihujete, tako da misli, ki jih oblikujete v svojem duhu, 

izražajo ljubezen, ponižnost, vero, spoštovanje, predanost in zaupanje v Očeta, kot Oče naš. 

54 Za zdaj je vaša naloga, da razmišljate in preučujete, kar sem vam pravkar povedal, in da tega ne 

poskušate nikogar učiti, dokler tega ne boste znali pravilno razložiti. 

Razmislite: če bi razumeli, da je spiritualistični nauk odpravil molitev, ki jo je Kristus učil svet, bi vas 

obsodili kot heretike in ta nauk bi veljal za nasprotnega nauku božanskega Učitelja. 

55 Če pa boste počakali, da se vaše misli zbistrijo in da besede tekoče prihajajo iz vaših ust, boste 

zlahka prepričali tudi tiste, ki brez razumevanja mojih naukov ponavljajo moje besede, ki so jim postale 

navada, rutina, nekoristna praksa, saj se niso nikoli potrudili razmisliti o lepih in globokih besedah, ki jih 

njihova usta izgovarjajo, ne da bi jih razumeli. 

56 Učenci: Pri molitvi iz duha v duha, ki je cilj mojih naukov, se vaše celotno bitje osredotoči na to 

dejanje, da bi govorili s Stvarnikom - z glasom, ki izhaja iz vašega celotnega bitja, pri čemer duha 

uporabljate kot glasnika in tolmača. 

57 Na ta način lahko svojemu Očetu izkažete resnično spoštovanje, ljubezen, hvaležnost, ponižnost in 

spoštovanje. 

58 Ne znanost ne učenja teh časov vas ne bodo pripeljala do miru in vam pokazala poti k duhovnosti. 

Nujno je, da z neba pride luč, ki bo razsvetlila vaše misli in razkrila pravo pot. 

59 Znanost, kot si jo je zamislil človek, ne bo nikoli mogla narediti človeškega srca tako občutljivega, 

da bi lahko čutilo in videlo duhovno. 

60 Povedati vam moram, da bi ljudje lahko občutili mojo navzočnost s pomočjo znanosti, če bi imeli 

namen iskati me na njenem dnu. A čeprav me vidijo v vsakem čudesu, ki ga odkrijejo, me zanikajo, kot da 

bi bili slepi. 

61 Narava, ki jo človek željno raziskuje, nenehno govori o meni in razkriva mojo moč, mojo ljubezen 

in mojo pravičnost. Človek si prizadeva le za znanje in kopičenje moči, ne da bi pomislil, da mora biti 

ljubezen navdih in izvor vseh njegovih del, kot je to bilo pri Stvarnikovih delih. 

62 Ali se zavedate, kako narava, njeni elementi in njene moči govorijo o meni? Prizadevala si bo, da 

bi ljudem odprla oči za resnico. Iz njenega naročja se bodo do danes rodile neštete lekcije, ki jih vsebuje. 

Iz njene notranjosti bodo odmevali pozivi k pravičnosti, v prostorih sveta se bodo pojavili pretresi, svetovi, 

ki krožijo daleč stran, pa ji bodo prav tako pošiljali sporočila. 

63 Ko se bo vse to zgodilo in se bo znanstvenik z vso svojo močjo počutil preveč nemočnega in 

majhnega, da bi ustavil uničujoče sile, ki povsod prinašajo sodbe, se bo zgrozil nad svojim delom in 

končno vzkliknil: "Gospod, to si ti, to je tvoja prisotnost, to je tvoj glas, to je tvoja pravičnost, ki se zdaj 

razkriva!" 

64 To je dan sodbe, strahu in kesanja za mnoge. 

65 Bolečina bo tako velika, da bo v ljudeh povzročila temo, kot bi jih pokrival črn plašč žalosti in 

mraka. Takrat se bo molitev iztrgala iz duš ljudi. Ta molitev bo tesnobna prošnja "zapravljivega sina", ki 

se izčrpan in bolan sklanja pred vrati Očetove hiše. 

66 Naj bo blagoslovljen trenutek, ko ljudje končno odprejo oči svojega duha za luč resnice. Kajti 

njihova preteklost jim bo odpuščena in v njihovih življenjih bo zasijalo novo sonce, ki jih bo 

preoblikovalo, obnovilo in oplemenitilo! 

67 S kakšnim spoštovanjem bo človek stopal po poteh znanosti, ko bo do dna izpraznil čašo trpljenja! 

In kako plemeniti bodo nameni in ideali, ki ga bodo navdihovali, ko bo raziskoval skrivnosti narave! 

68 Po temi se bo spet pojavila svetloba in v tej svetlobi bodo ljudje na življenje gledali bolj duhovno 

in višje. Preveza verskega fanatizma bo padla in človeštvo bo začutilo mojo prisotnost. Ta nauk bo po 

zavrnitvi in preganjanju sprejet kot resnično božje razodetje in se bo razširil po vsem svetu ter okrepil ljudi 

na poti svetlobe, vere, dobrote in pravičnosti. 
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69 Zakaj dvomite v tako veliko blaženost, kot vam jo sporočam? Ali se mora vse, s čimer se srečate, 

zgoditi, da bo vaš obstoj v nedogled slabši ali žalostnejši? Ne, ljudje, tako kot vam napovedujem dneve 

žalosti, bolečine, grenkobe in trpljenja, vam napovedujem tudi dneve, ko se bo v misli vrnila svetloba, v 

srca mir, v duše pa moč ljubezni. 

70 Tako ste se navadili, da prejemate eno zlo za drugim in eno nesrečo za drugo, da ne pričakujete več 

ničesar dobrega, da ne verjamete več v ugodne spremembe, ker ste izgubili vero. Če pa imate živo upanje, 

da se bo človeštvo vrnilo na pot dobrote, bratstva, prispevajte k temu s svojim izpolnjevanjem poslanstva, 

ne da bi čakali, da vas bodo drugi učili, kako to storiti sami. 

71 Jaz sem vaš zdravnik, ljubljeni ljudje, Resnično vam pravim, da nihče ne skrbi za vaše zdravje kot 

jaz, in nihče ne čuti vaše bolečine, kot jo čutim jaz. 

72 Želite v tem trenutku čutiti, kako moj zdravilni balzam teče po vašem telesu in duši? Potem pojdite 

v molitev, dvignite se k meni, očistite svoje srce in um in občutili boste balzam najboljšega Zdravnika. 

73 Povedal sem vam, da boste po tem življenju, ko boste prehodili dolgo potovanje duše, ko boste 

prečkali puščavo preizkušenj in se povzpeli na svojo Kalvarijo, prišli v svetlo sijoče mesto, pravo večno 

mesto Duha, ki vas že od nekdaj pričakuje. Tam ne boste več občutili bolečine, saj tam prebivajo le duše, 

ki so dosegle popolnost. Ne pozabite, da so bolečine, bolezni, težave in nesreče lastne nepopolnim dušam, 

ki trpijo, da bi se odkupile ali naučile. 

74 Zakaj se tu ne združite kot bratje in sestre, da bi ustvarili, če ne sijoče mesto, pa vsaj sijoč duhovni 

dom, kjer bi lahko sprejeli svojega Očeta? Od srca do srca bi vas spodbujal, zdravil, božal. Potem ne bi 

rekli, da pijete mojo kri, ampak moje božansko bistvo. 

75 Ljubim vas, človeštvo, zato ne bom nikoli prenehal "bdeti" nad vašimi otroki. Ko sem živel med 

ljudmi, sem se umaknil v puščavo, da bi molil in mislil na tiste, ki sem jih tako zelo ljubil in za katere sem 

sprejel žrtveno smrt, da bi jih rešil. Danes vam povem, da tudi v nevidnem, kamor vi še ne morete 

prodreti, odkrivam samoto puščave, od koder molim, posredujem in mislim na vas - na vas, ki jih bom po 

tem, ko sem vas rešil, pripeljal v svoje kraljestvo. 

76 Moški! Ne sramujte se jokati, saj je tudi jok dar. Molite vsi, bodite kot majhni otroci pred menoj, 

naj tečejo solze, naj izgine bolečina in vstopi veselje. 

77 Ženske, matere, devica, deklice, jaz sem z vami in božam vsako srce. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 267 
1 Dragi otroci, vi, ki združujete svoje duše, da bi pričakovali mojo navzočnost med vami, bodite 

blagoslovljeni. 

2 Vi iščete sadove na drevesu življenja, jaz pa ga dajem vsakemu od vas. 

3 Sijaj moje ljubezni je dih zraka, ki lahkotno premika ta drevesa. 

4 Življenje, učenec, je najlepša in najobsežnejša knjiga, ki jo je Stvarnik zapustil svojim otrokom. 

Vendar se ga je treba naučiti brati, da bi odkrili, koliko lepot in čudežev vsebuje. Kdo drug kot jaz, 

božanski Mojster, vam lahko stran za stranjo in lekcijo za lekcijo predstavi vsebino te knjige? 

5 Dolgo časa je ostala odprta na eni strani, ker mi je vaša brezbrižnost preprečevala, da bi vam 

ponudil novo lekcijo. Stali ste na mestu. Toda prišel je čas, ko si obrnil oči h knjigi, ki govori o življenju, 

večnosti in svetlobi, in videl, kako je Mojster obrnil že znano stran, da bi ti pokazal nov nauk. 

6 Znanje, ki vam ga daje ta knjiga, vam dokazuje, da vaša preteklost ni bila neplodna za vašo dušo. 

Zdaj, razsvetljeni z lučjo znanja, odkrivate razlog za mnoga učenja, najdete smisel življenja in bistvo 

Boga, ki obstaja v vsem, kar je ustvarjeno. 

7 Blagor dušam, ki so na svoji dolgi poti že prečkale velike puščave preizkušenj, ki so jih doživele, 

križišča poti in za seboj pustile temne gozdove z njihovimi zasedami in nevarnostmi. Tisti, ki so šli skozi 

velike preizkušnje, bodo tisti, ki bodo mojo besedo razumeli z največjo jasnostjo in bodo težko padli v 

brezno. 

8 Velika je tudi knjiga, ki je v vsakem od vas. Ali razumeš, o kateri knjigi ti govorim? Tista, ki se 

nanaša na vašo preteklost, na vse, kar je doživela vaša duša, in katere zgodovina raste iz dneva v dan. Ko 

boste enkrat "v mojem naročju", se boste veselili, ko ga boste ponovno imeli pred svojimi duhovnimi očmi 

in boste videli, kako zelo ste se trudili, da bi se povzpeli na goro svoje popolnosti. 

9 Zdaj živite v obdobju bolečine in nujno je, da razumete njen pomen, saj boste tako končno 

razumeli, da je učinek bolečine na grešnike očiščevalen. Pozneje boste vsi izvedeli, da sem vsakemu od 

svojih otrok namenil oblačilo, toda da bi ga lahko imeli, morate "posodo" očistiti od znotraj in od zunaj, 

dokler ne postane čista. Ali veste, kaj je to oblačilo? Povedal vam bom: to oblačilo je resnica. 

10 Kdo lahko reče, da ni sposoben biti moj učenec ali da ni dovolj močan, da bi ljudem posredoval 

moje sporočilo, če ugovarja, da nima izkušenj, da jih je izkusil premalo ali da ne razume svojih soljudi? 

11 Ne, otroci moji, niste živeli prekratko in tudi to, kar ste doživeli, ni premalo. Dvom in pomanjkanje 

zaupanja izhajata iz telesne lupine, iz srca, ki obupuje, ker ne pozna moči in svetlobe, ki ju je njegova duša 

nabrala na poti razvoja. 

12 Kaj veste o svoji preteklosti in kako daleč nazaj segajo vaši začetki? Kaj veste o tem, od kod 

prihajate, katere poti ste že prehodili in kam greste? 

13 Nihče naj ne misli, da je nezrel ali neveden, potem ko je dosegel ta tretji čas, še najmanj pa vi, ki 

sem jih imenoval "prvorojenci". 

14 Zakaj se bojite prihodnosti? Ali želite pustiti vse izkušnje, ki jih je vaša duša pridobila v 

preteklosti, neizkoriščene? Ali želite pustiti seme, ne da bi poželi žetev? Ne, učenci. Zapomnite si, da 

nihče ne more spremeniti svoje usode, lahko pa odloži uro svoje zmage in poveča trpljenje, ki je na vsaki 

poti. 

15 Dokler ne boste prepričani v to resnico, vas ne bom poslal v pokrajine in narode z veselo novico, 

saj potem v svojih besedah ne bi imeli moči prepričevanja in vas svet ne bi mogel prepoznati kot 

Kristusove glasnike. 

16 Trenutno vas približujem preprostemu, duhovnemu in preprostemu bogoslužju, da se ne bi 

ukvarjali z zunanjimi dejanji bogoslužja in s tem izgubljali časa, temveč bi se posvetili izpolnjevanju 

bistvenega, to je dejavni ljubezni do bližnjega, kot sem vam že večkrat povedal. 

17 Preživeli ste že duhovno otroštvo in mladost, danes pa stojite pred pragom nove dobe, v kateri 

boste dosegli zrelost, ki je polnost. 

18 Malo je tistih, ki me slišijo, malo je tistih, ki vedo. Poglejte to človeštvo, ki živi v času svetlobe, a 

se spotika in pada, kot bi hodilo v temi. Preglejte njihov kelih, poglejte njihove rane, začutite njihovo 

zapuščenost, od daleč se oglasite njihovemu duhu, in če imate usmiljenje in ljubezen do soljudi, jokajte od 

žalosti in polni boste sočutja. Tedaj bo iz vašega srca vzklila plemenita in velikodušna spodbuda, ki vas bo 
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spodbudila, da boste neutrudni sejalci ljubezni, balzama in svetlobe. Toda če se boste še naprej prestrašeno 

skrivali pred pogledi sveta, ali mislite, da bo vaše srce postalo občutljivo in očiščeno v sočutju do 

bližnjega? 

19 Želite pridobiti duše zase? Potem pridite z balzamom moje besede in maziljenjem svojega 

usmiljenja. 

20 Nikomur ne poskušajte dokazati, da so njegova prepričanja ali obredi nepopolni, saj bo rezultat 

negativen. Pojdite k človeku v stiski, poiščite vzrok njegove bolečine in ga potolažite. Takrat boste iz 

njegovih ust doživeli iskreno izpoved, ki vam bo povedala, da ste nosilci resnice. 

21 Resnično vam povem, da sem tudi jaz bližje svojim otrokom v trenutkih bolečine, v trenutkih 

grenkobe, kot celo v obredih in ceremonijah, ki jih praznujejo v mojo čast. Kajti iz globoke bolečine izvira 

poziv, poln resnicoljubnosti, medtem ko se v obredih pojavlja tradicija, moč navade, rutine in celo 

nečimrnosti. 

22 Prišel je čas, ko boste vsi na novo slišali mojo besedo, ki vam govori povsem jasno. Moja naloga 

je, da vas rešim, ne pa da razkrivam vaše napake. 

23 Potrebno je, da se vse vrne k prvotni resnici, zato se bo med ljudmi razvnel boj svetovnih nazorov. 

Sredi materializma, ki prevladuje na tem svetu, se bodo pojavili ljudje z velikimi navdihi in te luči bodo 

predhodna znamenja prihoda spiritualizma na Zemljo. 

24 Vidci, preroki, razsvetljeni in navdihnjeni - vsi ti bodo človeštvu oznanjali mojo navzočnost v 

duhu. Njihova naloga bo postaviti temelje za gradnjo Gospodovega templja - templja iz src, ne iz kamnov, 

v katerem gori plamen vere. 

25 Ta tempelj bo veličasten in iz njega boste gledali svetišče, ki ga je moja vsemogočnost ustvarila od 

začetka, da bi v njem prebivali vsi moji otroci. 

26 Danes, ko vidite toliko trdote v srcih, ko vidite zakoreninjenost tradicije in fanatizma v srcih ljudi, 

se vam morda zdi njihova prenova, njihova preobrazba nemogoča in da se doktrina spiritualizacije 

uresničuje. Kljub temu vam pravim, da bo moja volja še naprej izpolnjena, ker je vsem namenjeno, da 

pridejo k meni, da bi živeli v luči in spoznali resnico, saj bi se sicer morali pogubiti, namesto da bi bili 

rešeni. Razmislite o tem in razumeli boste, da bo slabo v vas, ki je vaša nepopolnost, čeprav je trajno, 

minilo. 

27 Velika je preizkušnja, ki bremeni človeštvo. Vaša intuicija vam govori, da je svet pod mojo 

božansko sodbo, da je Oče prizadel človekovo aroganco in da je moč te sodbe vsak dan večja. Toda glejte, 

kako se človek ne odreče svoji aroganci, ne prizna svojih prestopkov, se ne pokesa za storjene prekrške, z 

eno besedo, ne ukloni se Božji pravičnosti. Sami podaljšujejo čas trpljenja in s seboj v pogubo potegnejo 

številne nedolžne ljudi. Kako dolgo bo trajalo to trpljenje? Dokler ljudje ne bodo odprli oči resnici in se 

poklonili edini obstoječi moči, to sem jaz. 

28 Ljudje, ali se ne počutite srečni, da poznate razloge za dogajanje okoli sebe in da ste našli način, 

kako prispevati k odrešitvi in miru sočloveka? 

29 Če doživljate to srečo, je to zato, ker ste razumeli mojo besedo in veste, kako z ljubeznijo 

opravljati svoje težko poslanstvo. 

30 Od leta 1866 do 1950 je moja beseda, ta luč Duha, odmevala med vami v enaki obliki, kot jo 

doživljate. V tem času so številni nosilci glasu razvili svoje darove, pripravili so se moški in ženske, ki so 

oblikovali jedro mojih služabnikov, mojih "delavcev". 

31 Skozi misli mojih izbrancev se je razkril moj duh. Toda ali lahko verjamete, da se ta bitja, prek 

katerih je govoril Mojster, popolnoma zavedajo tega, kar je prišlo iz njihovih ust? Povem vam, čeprav 

čutijo, da se je v njihove misli spustilo nekaj neskončnega, ne morejo oceniti in dojeti veličine, velikosti 

tega, kar so njihova usta izrekla, ne da bi se tega zavedali. 

32 Po letu 1950, to je po mojem odhodu, bo to ljudstvo človeštvu razkrilo moje delo, vendar ne po 

človeški volji, ampak po moji volji. Nosilci glasu, prek katerih sem govoril, niso mogli razumeti, kaj so 

jim šlo iz ust v trenutku, ko so izrazili moje obsevanje. Jutri bodo osupli, ko bodo odkrili izpolnitev mojih 

prerokb in vsega, kar sem po njih oznanil. Tedaj bodo tisti, ki so bili vedno goreči, sprejeli svoje 

poslanstvo s še večjo ljubeznijo, in tisti, ki jim je včasih primanjkovalo vere, bodo pokleknili, ker so na 

trenutke podvomili. Njihova vera se bo razvnela in mi bodo zvesti do konca. 
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33 Nekdo sredi množice, ki me posluša, me vpraša: "Učitelj, ali je mogoče, da nekdo, ki je nosilec 

tvojega glasu in na čigar organu razumevanja sloni tvoj žarek, dvomi, da si ti tisti, ki se razodevaš po 

njegovem posredovanju? 

Na to vam odgovarjam: Da, obstajajo tisti, ki so živeli v dvomu, čeprav so nosilci mojega glasu in so 

dvomili že v trenutku manifestacije. Kljub temu pa so bile besede, luč, resnica in tolažba, ki so jih izlila ta 

nerodna usta, ki so se spremenila v trenutku, ko se je vanje vlil navdih, zelo velike. 

34 Zakaj mislite, da so bila navodila odlična, ko sem se jim posvetil? Ker so bili najbolj trpinčeni, ker 

so se velikokrat najbolj trudili, da bi se dvignili in našli najboljši način, da bi Mi ugajali - ker so oni tisti, 

ki se Mi približujejo z večjo čistostjo in si vedno prizadevajo, da bi bili vredni službe, ki jo opravljajo. 

35 Kako pogosto njihov dvom izvira iz njihove ponižnosti, saj so prav oni tisti, ki so se od trenutka, 

ko sem jih posvetil za to službo, počutili zmedeni in se spraševali: Ali je mogoče, da bi me, majhno bitje, 

nevrednega grešnika, nepomembno bitje, Bog izbral za tako veliko nalogo? 

36 Ali prepoznate ljubezen in spoštovanje mojih malih otrok, ki sta zunaj tega dvoma? Ali zdaj 

razumete, zakaj nekateri dvomijo in zakaj se kljub temu razodevam po njihovem prenosu? 

37 Kako pogosto se nosilec glasu, ki verjame v mojo navzočnost, zadovolji že s tem in v svojo 

pripravo ne vloži potrebnega občutka, da bi se navdihnil, zaradi česar je njegov izraz hladen ali monoton, 

tako kot je tisti, ki se je pustil obvladati nečimrnosti, vedno najrevnejši v bistvu in najmanjši v luči. 

38 Moja najbolj popolna, najbolj dovršena manifestacija se vam je zgodila prek tistih glasovnih 

nosilcev, ki so v popolni predaji svojemu Učitelju, v ekstazi vere, ljubezni in ponižnosti do Njega zavrgli 

svet in telesno lupino z idealom biti koristen, z mislijo, usmerjeno k svojim bratom in sestram, ki 

potrebujejo svetlobo. Kako malo jih je bilo sposobnih pripraviti se in me sprejeti na ta način! 

39 Ali niste odkrili preobrazbe v navdihnjenem nosilcu glasu? Ali niste občutili duhovnega občutka 

božanske luči, ki je sijala skozi te ustnice v najvišjih trenutkih poučevanja? V teh urah so bile zapisane 

najbolj veličastne strani Tretje zaveze. 

40 Bodite blagoslovljeni - vi, ki združujete svoje duše v času preizkušenj. Od prvega do zadnjega ste 

bili vsi trpinčeni, da ne bi zaspali in padli v skušnjavo. 

41 Že se bliža ura, ko vam bom dal svoja zadnja navodila, in na ta dan se morate pripraviti, saj bom 

takrat od vas zahteval prvi pridelek, hkrati pa vam bom dal seme in navodila, da boste še naprej obdelovali 

moja polja. 

42 Medtem ko nekateri razumejo pomen preizkušenj in blagoslavljajo mojo voljo, drugi ne poznajo 

razloga zanje in se jim upirajo. 

43 Spomnite se, da sem vam že davno napovedal te dni, ko se bodo sprožili viharji in bo v naročju 

vašega ljudstva zavladal kaos. 

44 Zelo malo jih je bilo, ki jim je moja beseda ostala navzoča in so "bedeli", zato so bili podobni 

modrim devicam iz moje prilike. Večina jih je pozabila na moje prerokbe in se pustila presenetiti, tako da 

jih je zajela osuplost. 

45 To je nevihtni veter, ki sem ga napovedal, tako kot Krstnik, v katerega se je utelesil Elija in ki bo 

prišel, da podre vsako slabo drevo in z dobrih dreves odtrga suhe liste ali nerazvite plodove. 

46 "Ali bo ta zmeda minila?" me prestrašeno sprašujete, jaz pa odgovarjam: "Da. Toda pred tem se 

boste morali še veliko boriti in jokati. 

47 Tistim, ki si resnično želijo zmage svetlobe in združitve, govorim, naj ostanejo v molitvi, študiju 

Moje Besede in izvajanju tega, kar sem vas učil, da se ne bo uresničila vaša volja, ampak Moja. Takrat 

boste resnično zmagali. 

48 Zmagali bodo tisti, ki si prizadevajo za poduhovitev, ki iz svojih src odstranijo še zadnjo sled 

materializma in malikovanja - tisti, ki ubogajo mojo voljo in pravilno razlagajo moj nauk. Nekatere bom 

spodbujal, druge pa tudi, in tako bodo, premišljujoč in pripravljajoč se, čakali na primeren trenutek, da 

bodo spregovorili in rekli: "To je Očetovo delo, to je spiritualizem." 

49 Med njimi se bom pojavil prav v trenutkih njihovega študija in meditacij ter jim podelil nova 

razodetja kot spodbudo za vztrajanje na poti duhovnosti. 

50 V času mojega pojavljanja ste opravljali različne naloge, nekatere v teh krajih zbiranja, druge pa 

tam, kjer so vas prosili: Vsaki od teh nalog sem dal drugačno ime in tako so bili imenovani voditelji, 

nosilci glasu, nosilci daru in drugi. 
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51 Želim, da ko se moja manifestacija in manifestacija duhovnega sveta ob koncu leta 1950 končata, 

med vami izginejo označbe, ki ste jih imeli do tedaj, in da se približate drug drugemu, tako da se nihče ne 

bo imel za boljšega in nihče za manjvrednega. 

52 V tem času teh imen ne boste več potrebovali. Ne boste manj spoštovani ali ljubljeni, ker teh 

funkcij uradno ne opravljate več. Bistveno je, da ostajate v resnici in da si s svojimi deli ljubezni zaslužite 

hvaležnost soljudi. 

53 Vsem ljudem pravim, da je najvišji in najlepši naziv, ki ga ima človek, naziv "Božji otrok", čeprav 

si ga je treba zaslužiti. 

To je namen zakona in naukov: navdihniti vas s spoznanjem Moje resnice, da bi postali vredni otroci 

tistega božanskega Očeta, ki je najvišja popolnost. 

54 S to besedo vas spodbujam, da vztrajno nadaljujete pot, ki sem vam jo začrtal. 

55 Tako vas tolažim v tej uri preizkušnje, da ne boste obupali in da vaša vera ne bo ugasnila. 

56 S svojo molitvijo mi pustite množico trpljenja, skrbi, želja in prošenj, ki jih hrani vaše srce. 

57 Vse to poznam, vse prihaja k meni. Vendar vam bom dal po svoji volji in ob primernem času. 

58 Če pošiljam roso na rože, kako ne bi poslal svojega sijaja v vašo dušo? 

59 Tukaj sem v bistvu z vami in vam razkrivam novo sporočilo. 

60 V tem času vas učim duhovnosti, ki bo nadomestila lažno ljubezen, ki so mi jo zagotovili ljudje. 

61 Dajem vam priložnost, da me resnično ljubite, tako da vam služite in vas ljubite, da vas moj zgled 

nauči ljubiti drug drugega in vam pokaže, da za usmiljenje ni treba dati kovanca, saj vam da razumeti, da 

ima tisti, ki se ima za najbolj revnega, neizčrpno bogastvo dobrin, ki jih lahko ponudi sočloveku. 

62 To tako veliko polje, na katerem lahko sejete seme ljubezni, je dobilo ime "duhovno polje", na 

katerem vas vse vabim, da delate, da bi videli, kako se vaši darovi razkrivajo, ko jih razvijate v praksi 

dobrega. 

63 Obdaril sem vas z navdihom, zdravilnim balzamom, intuicijo, močjo duše in mirom. Med svoje 

poslušalce pa sem razdelil tudi različne naloge. Nekateri so prejeli nalogo, da sprejmejo mojo svetlobo v 

svoje misli in jo posredujejo po Besedi. Drugim je bil podeljen dar sprejemanja duhovnega sveta prek 

uma. Drugim je bilo dano videti nekaj iz onstranstva in prihodnosti z darom videnja, to je z duhovnim 

videnjem. 

64 Nekateri so prejeli tudi dar razločevanja, drugi pa dar besede. 

65 Odkar se je začelo moje oznanjevanje prek človeškega razuma, sem želel, da uporabite svoje 

darove in začnete svoje duhovno poslanstvo, tako da boste, ko bo prišel dan mojega odhoda, že prehodili 

del poti in se ne boste počutili prešibki, da bi začeli izpolnjevati tako težko poslanstvo. 

66 Nekateri so znali pravilno razložiti božjo željo in so jo skušali uresničiti. Obstajajo pa tudi tisti - in 

teh je večina -, ki napačno razumejo pomen tega dela. 

67 To so napake, ki jih očitam tem ljudem, saj ne želim, da bi se ljudje posmehovali tistim, ki so jih 

tako dolgo učili. 

68 Zakaj me materializirate tako, da mi po vrsti naštevate vse vaše napake, ki ste jih storili in jih še 

vedno delate pri svojem bogoslužju? Vaša vest in nasveti duhovnega sveta so dovolj, da vam ne manjka 

popravkov in navodil. 

69 Povem vam, da bodo tisti, ki najbolj nesebično ljubijo moje Delo, najhitreje opustili kultne prakse, 

ki navdihujejo čute, in najlažje popravili svoje napake, saj so vedno hrepeneli po duhovnem 

izpopolnjevanju in zanje ni žrtev, če odpravijo svoje običajne prakse, saj vedo, da s tem naredijo korak 

naprej. Po drugi strani pa se bo moral tisti, ki si je s pomočjo kultnih oblik, kultnih praks in obredov skušal 

ustvariti osebnost znotraj mojega Dela, preživetje ali pohvalo za svojo nečimrnost, zelo boriti sam s seboj, 

da se bo lahko odpovedal temu, kar je zanj duhovno Delo, ne da bi to bil. Kajti v mojem delu lahko 

priznate le tisto, kar je čisto, kar je visoko, kar je popolno. Vse, kar vsebuje nepoštenost, materializacijo in 

laž, pa je delo človeka. 

70 Kdaj boste razumeli pomen in namen tega dela? Kdaj boš razumel, da jo moraš spoštovati takšno, 

kakršna je, ne da bi ji dodajal kaj svojega, ker je moja in ti je bila zaupana? 
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71 O ljubljeno ljudstvo! Iz umazanije sem vas potegnil na svetlo. Vendar je veliko ljudi, ki so 

odločeni, da bodo še naprej živeli v temi. Ti bodo morali biti presenečeni nad preizkušnjami, ki se že 

kažejo v daljavi. 

72 Kot Oče in Učitelj sem izpolnil svojo nalogo med vami. Ljudje morajo moliti, meditirati in 

delovati v skladu z božjo voljo. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 268 
1 Preljubi učenci: Če na dan, ki sem ga določil, ni več slišati moje besede, pazite, da ne zaspite 

izpolnitve svojega poslanstva, ker bi se vaše sposobnosti prepozno prebudile. Zavedajte se, da se z dnem, 

ko me ne boste več slišali, za vas začne nov razvoj, zaradi katerega boste dosegli dialog med duhom in 

duhom. 

2 Vaša občutljivost bo morala biti vsak dan večja, da boste v svojem navdihu čutili mojo navzočnost 

in kmalu zapolnili praznino, ki jo bo v vas pustila odsotnost moje besede. 

3 Če bi kdo podlegel tej slabosti, o kateri vam govorim, se spomnite tega navodila, da se boste takoj 

posvetili molitvi. V molitvi se boste spominjali mojih besed, ki se bodo ohranile v vaši duši. Potem boste z 

veseljem videli, da se bodo ponovno pojavili vaši darovi, za katere ste mislili, da ste jih za vedno izgubili. 

4 Bodite mirni, kajti če resnično molite, se boste osvobodili vsake skušnjave. 

5 Ljudje: Ko boste zmagali v preizkušnjah, ki vam onemogočajo svobodo duše, si s svojo 

neposlušnostjo ne ustvarite nove preizkušnje, ki bi lahko ustavila vzpon vaše duše. 

6 Upoštevajte, da se bliža ura vašega pričevanja in da se morate zato skrbno pripraviti, da boste moje 

prave priče. 

7 Človeštvo ne ve, da sem bil med vami, da sem se duhovno spoznal v naročju ponižnega zbora 

moških in žensk. Ko bodo spoznali moje sporočilo, bo to zato, ker se moja beseda ne bo več slišala skozi 

usta mojih glasnikov. 

8 Moja volja ni, da bi me vsi ljudje slišali v tej obliki, saj me vsi ne bi bili pripravljeni sprejeti na ta 

način. Lažje bodo sprejeli sporočilo prek tistih, ki so bili priča Mojemu novemu razodetju, in verjeli v 

njihovo pričevanje, kot če bi videli glasnika v vzhičenju, ko je izročil Mojo besedo. 

9 Prav to je poslanstvo, ki čaka to ljudstvo: z resnicoljubnostjo in duhovnostjo govoriti o naukih, 

lekcijah in navodilih, ki so jih duhovno prejeli od Učitelja. 

10 Obstajajo ljudje, katerih um je pozabil na moje lekcije, ker so se posvetili le urjenju uma. To so 

ljudstva, ki častijo znanost. Drugi, katerih materialistični nauki so duha naredili za sužnja sveta, so tisti, ki 

sanjajo o zemeljski moči. Obstajajo tudi ljudje, ki so sicer verni, vendar nimajo krščanskega semena, ki je 

osnova za duhovnost, o kateri vas učim v tem času. 

11 Vsa ta ljudstva so kot velika polja, ki jih Gospod zaupa svojim delavcem. Toda preden bo moje 

novo sporočilo doseglo svet, se bodo morala vsa ljudstva in narodi pripraviti. Nekatere bo prizadela vojna, 

druge spopad svetovnih nazorov. Če pa bodo takrat hrepeneli po svetlobi, resnici in miru, bo to prava ura, 

da pridejo moji sejalci in z ljubeznijo in usmiljenjem širijo božansko seme, ki jim je bilo zaupano. 

12 Obstajajo tudi ljudstva, ki morajo najprej spoznati, kaj je bil moj prihod v drugi dobi in kaj so 

razkrile moje besede in dela, da bi lahko sprejela moje novo sporočilo kot razodetje tretje dobe. 

13 Človeštvo čakajo časi boja, zmede in očiščevanja, preden pride svetloba, ki bo prinesla 

poduhovitev ter resnično svobodo čaščenja in vere. 

14 Izrael: Spominjate se zmagoslavnega vstopa Mojstra v mesto Jeruzalem. Skozi stoletja ste v svojih 

srcih ohranjali moje zglede, kar vam je pomagalo, da ste danes, ko živite v času svetlobe, odkrili 

neskončno vsebino teh naukov. 

15 Zemlja ne ohranja nobene sledi mojega načina življenja, ker sem izbrisal vse njegove sledi. Želela 

sem, da bi moja sled ostala vtisnjena v duhu mojih otrok, da bi ta pot ljubezni, svetlobe in požrtvovalnosti 

sijala v najčistejšem človeškem bitju. 

16 Kri je zapečatila moje delo na tem svetu, da bi bil spomin nanj neizbrisen, in zdaj vidite: odkar 

sem bil med vami, je minilo približno 2000 let, vi pa se spominjate mojega trpljenja, kot bi bilo včeraj. 

Blagoslavljam vas, ker se z vami uresničuje beseda, ki pravi, da "niti eno seme ni izgubljeno, saj mora prej 

ali slej vzklije". 

17 Množice so me veselo pozdravljale, ko sem vstopil v mesto Jeruzalem. Iz vasi in ulic so množično 

prihajali moški, ženske in otroci, da bi bili priča vstopu Učitelja v mesto. To so bili tisti, ki so prejeli čudež 

in dokaz moči Božjega Sina. - Slepi, ki so zdaj videli, nemi, ki so zdaj lahko peli hozane, hromi, ki so 

zapustili svoje postelje in v naglici prišli k Mojstru na pasho. 

18 Vedel sem, da je ta zmaga minljiva, svojim učencem sem že napovedal, kaj se bo zgodilo pozneje. 

To je bil le začetek mojega boja in danes vam z velike razdalje od teh dogodkov sporočam, da se luč moje 
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resnice še naprej bori proti temi nevednosti, greha in prevare, zato moram dodati, da moje končno 

zmagoslavje še ni prišlo. 

19 Kako lahko verjamete, da je ta vstop v Jeruzalem pomenil zmago moje stvari, ko pa se je 

spreobrnilo le nekaj ljudi in mnogi niso prepoznali, kdo sem? 

20 In tudi če bi se vsi ti ljudje spreobrnili k mojim besedam, ali ne bi moralo slediti še veliko 

generacij? 

21 Ta trenutek veselja, ta kratek zmagoslavni vstop je bil le simbol zmage svetlobe, dobrote, resnice, 

ljubezni in pravičnosti - dneva, ki mora priti in na katerega ste vsi povabljeni. Vedite, da če bi bil tedaj 

zunaj novega Jeruzalema vsaj en moj otrok, ne bi bilo nobenega praznovanja, saj Bog ne bi mogel govoriti 

o zmagoslavju, ne bi mogel slaviti zmage, če njegova moč ne bi mogla rešiti niti zadnjega od njegovih 

otrok. 

22 Zdaj, v tem času, vi, ki ste čutili mojo navzočnost in slišali mojo besedo, pripravite in okrasite 

svojo dušo, da bom lahko vstopil v vaše srce, kot da bi bilo mesto, ki me sprejema. Blagoslavljam vas za 

vaše priprave in vam sporočam, naj si prizadevate za duhovnost, vendar ne jemljite svojega praznovanja, 

kot da bi bilo že resnično praznovanje zmage resnice. 

23 To je le začetek novega obdobja boja, končne zmage za rešitev, osvoboditev in dvig vaše duše. 

24 Združite vse vas, da zapojete himno, ki bo izraz veselja, upanja na zmago in harmonije med vami. 

25 Ljudje, v tem času ste bili izbrani, da bi se po vas moja beseda kot rosa milosti spustila na 

človeštvo. Vstani in si prizadevaj za svoj napredek, da boš po koncu svojega poslanstva in boja lahko 

prišel v mojo navzočnost in se z Mojstrom pridružil zmagoslavni pesmi, katere odmev bo odzvanjal za 

vedno. 

26 Samo človek me uteleša na zemlji, ker je bil ustvarjen po podobi in sliki mojega Duha. Da pa bi 

lahko rekli, da ste moji predstavniki, morate živeti v stalni pripravi in se ravnati po mojem zakonu. Če 

želite biti moji učenci, vzemite svoj križ in mi sledite. Tako bo vaša duša popolna. Kdo bi lahko povzročil, 

da postaneš šibek v svoji odločnosti, če verjameš vame? 

27 Preizkušal sem vašo ponižnost, ljubezen in nežnost, da bi spoznali svojo notranjost. Poznam vas, 

vendar se morate naučiti, česa ste sposobni, in le preizkušnje vam bodo dale priložnost, da se spoznate. 

28 Pogosto me sprašujete: čemu je namenjeno to življenje in zakaj moramo toliko trpeti? In jaz vam 

odgovarjam: Duša se mora po svojih zaslugah dvigniti z najnižje ravni življenja do vrha popolnosti. 

Za vsa bitja velja zakon evolucije. Prav tako vam povem, da vaša duša v tem času, ko je moja sodba v 

vesolju razkrila vse prekrške, ki so bili storjeni ne le v vašem svetu, temveč v vseh svetovih življenja, kjer 

živijo moji otroci, opravlja odškodnino. 

Toda ne jokajte, raje se mi zahvalite. Po tem času, ko bo duša očiščena, mi boste bližje in bodo boljši 

pogoji za izpolnjevanje zakona, saj se boste vrnili na pot. Z vami sem kot nosilec križa, da v preizkušnji ne 

boste obupali. 

29 Trenutno se spominjate mojega trpljenja, čutite, da je ta požrtvovalna smrt obnovljena. Vsak 

trenutek razmišljate o tem in se odločate, da boste premagali slabost mesa in se dvignili nad težave tega 

sveta, a jaz vam pravim: Pazi, ker si še vedno šibek. V drugi dobi so mi sledile velike množice, ki so trdile, 

da me ljubijo in so mi zveste. Ko pa je svet obsodil moja dejanja, izrekel sodbo in preganjal tiste, ki so mi 

sledili, so me te iste duše, ki sem jih preplavil s svojo ljubeznijo, zanikale in odšle od mene. 

30 Danes mi povejte, da me ljubite in da verjamete v mojo besedo. Vendar vem, da bi me mnogi med 

vami, če bi bili izpostavljeni velikim preizkušnjam, zapustili. Vaša usoda pa je, da se borite, dokler ne 

dosežete vzpona duše, ki je največja sreča. 

31 Tukaj sem med vami, bijem v vašem srcu. Ali mislite, da je moj mir popoln, ko vas vidim 

zapletene v nenehne sovražnosti? Zato sem prišel kot Veliki bojevnik, da bi se boril proti temi in zlu, z 

menoj pa so prišli tudi duhovi dobrega, duhovni svet, da bi dokončali moje delo. Kako dolgo bo trajala ta 

bitka? Dokler ne bodo rešeni vsi moji otroci. Toda s seboj nisem prinesel bolečine, želim vas le 

preoblikovati z ljubeznijo. 

32 Ko so tisti, ki so preučevali mojo besedo v preteklih časih, priča moji manifestaciji v tem času, ko 

sem se vrnil k človeštvu, se mi zahvaljujejo, ker sem jim omogočil, da so priče teh naukov. Vsem pa 

pravim: Kakor ste me videli prihajati polnega slave, tako me boste spet videli odhajati ob koncu leta 1950. 

Vsak dan se boste dvignili na to raven, da se združite s svojim Mojstrom. 
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33 Pozneje se boste morali soočiti s svetom in videli boste, kako se bodo duhovniki in pastorji sekt in 

cerkva dvignili, da bi se borili proti vam. Med njimi bodo nekateri, ki bodo iskali samo resnico, in ko bodo 

spoznali mojo besedo, se bo njihova vera vžgala in verjeli bodo vame. 

34 Ko me boste spoznali, boste presodili, kako ljubeč je Oče, kako moder kot Gospodar ter kako 

velikodušen in pravičen kot Sodnik. 

35 Preljubi ljudje, svet od vas zahteva dela popolnosti, saj ste učenci božanskega Učitelja. 

Upoštevajte moje ukaze, da ta mojster ne bo slabo ocenjen. 

36 Ko se bliža trenutek moje manifestacije 

tvoje srce se pospeši. Nekateri se odločajo iz veselja, drugi iz strahu. Vendar vsi čutite mojo božansko 

prisotnost. 

37 Prišel sem samo zato, da vas pripeljem na varno, da vam podarim novo življenje, da vam ponudim 

oporo, na katero se boste lahko naslonili na svojem popotovanju. 

38 Govori vam tisti, ki je, ko se je na križu spopadal s smrtjo, ko so ga usmrtitelji maltretirali in 

mučili, dvignil oči v neskončnost in rekel: "Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo." 

39 V to božansko odpuščanje sem vključil vse ljudi vseh časov, saj sem videl preteklost, sedanjost in 

prihodnost človeštva. V resnici in v duhu vam lahko povem, da sem vas videl tudi v tej blagoslovljeni uri, 

ko ste v tem času slišali mojo novo besedo. 

40 Danes sem prišel, da bi vas umaknil iz vaše duhovne stagnacije. To človeštvo je dolgo časa 

globoko spalo v taboru verskega fanatizma, malikovanja, lažnih oblik čaščenja in materializma, s katerimi 

je želelo nadomestiti prakso medsebojne ljubezni, usmiljenja, odpuščanja in vsega, kar izhaja iz tega 

edinega zakona. 

41 V pomenu te besede je vsebovano vse, kar svet potrebuje, da bi se prenovil, se vrnil na pravo pot 

in se dvignil iz ljubezni do mene. Kaj se bo zgodilo s tem ljudstvom, če ne bo pozorno poslušalo in 

pravilno razumelo lekcije, ki sem mu jo prinesel v tretji dobi? Čakajo jo velike preizkušnje, če se ne bo 

okrepila v moji besedi in če se ne bo zatekla v božansko skrinjo mojega usmiljenja. 

42 Ali mislite, da mi je všeč, ko vidim, da trpite nesrečo in pijete žolč in kis na zemlji? Ne, ljudje. 

Nočem, da bi vas življenje obravnavalo kot kriminalce ali izgnance, ampak kot Božje otroke, ki so vredni 

v vseh pogledih. 

43 Vidim, da ste se navadili na slavo moje Besede in na odpuščanje, ki iz nje izhaja, ne da bi se hoteli 

zavedati, da se bliža ura preizkušenj in da se nanjo niste hoteli pripraviti. 

44 Trdite, da ste ponižni, a pred Očetom se izkazujete kot nehvaležni in ponosni. Ali je to zgled, ki ga 

želite dati svetu kot priče moje resnice? Vse to si vzemite k srcu in preverite svoje ravnanje, da ne boste 

ostro sodili moje besede. 

45 Čas je ugoden za zasluge, o ljubljeni ljudje. V mojih delih lahko najdete potrebne primere, s 

katerimi lahko popravite svoje načine delovanja in jih popestrite s svetlobo, ki jo vaš Učitelj izžareva v 

vsakem svojem nauku. 

46 Povej mi: ali sem te odvrnil, ko si prestopil? Ali sem te pustil zadaj, te zapustil, ko te je ustavil 

kakšen kamen spotike? Ali sem se izkazal za ostrega z vami, ko ste padli, premagani od bolečine? Vendar 

vidim, da tisti, ki jih s tako ljubeznijo imenujem svoje učence, zapuščajo sočloveka v nesreči, zavračajo 

tistega, ki se oddalji od prave poti, namesto da bi ga z ljubeznijo pritegnili k sebi in mu pomagali popraviti 

njegove poti, in včasih postanejo sodniki, ko se vmešavajo v stvari, ki jim ne pripadajo. Ali se to ujema z 

mojim učenjem? Ne, povejte mi svojo vest, kajti želim, da se natančno presodite, da boste odpravili mnoge 

grobosti, ki prizadenejo vaša čustva, in da boste začeli postajati moji učenci. 

47 Ali želite učiti moj nauk, čeprav je vaše srce polno strasti, slabosti in človeške bede? Spomnite se, 

da sem vam pogosto govoril, da slepec ne more voditi drugega slepca, ne da bi se oba spotaknila ali padla 

v brezno. 

48 To je glas, ki prihaja iz šestega pečata - Božje knjige, katere predzadnje poglavje se je odprlo, da bi 

se v modrosti razlilo po vseh dušah in mislih. 

49 Ta luč je nova zarja, pod katero bodo Božji otroci v tretji dobi, ko se bo končala velika 

preizkušnja, ki bo očistila in prenovila svet, dosegli duhovno povezanost. Zato sem moral biti natančen, ko 

sem temu ljudstvu posredoval svoje sporočilo. Kajti želim, da bi bili močni v boju. Zato sem jih poklical 
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na odgovornost in jim sodil. Nočem, da bi bil svet tisti, ki popravlja svoje pomanjkljivosti. Ne bom ga 

namreč poslal, da bi se učil, ampak da bi učil. 

50 Ljudje, ali ste se za nekaj trenutkov prestrašili, preden je moja svetloba postala besede na ustnicah 

glasnika? Imeli ste razlog za to, blagoslavljam vašo slutnjo. 

51 Moj mir z vami, ljudstvo Izraela - ljudstvo, ki v svojem duhu nosite Zakon, ki vam ga je Jehova 

dal po Mojzesu, v katerega duhu je zapisana Jezusova beseda in ki zdaj prejemate razodetje Svetega Duha. 

Resnično, povem vam, da ste otroci svetlobe in da ne boste mogli za noben razlog skreniti s poti. 

52 Ta duh, ki ga čutite, da se kot svetloba razliva po vaših mislih, je Oče - tisti, ki vam je razodel 

zakon, ki vam pravi: "Jaz sem Jehova, ki sem ustvaril nebo in zemljo ter vse ustvarjene stvari." Duh, ki 

vaše misli napolnjuje z navdihom in vam na usta polaga besede modrosti, je Duh Učitelja, ki je na zemlji 

delal mogočna dela in vam zapustil nauk ljubezni. 

53 Danes prihajam k ljudem, da bi se razkril v njihovem duhu. Prihajam v luči, ki razsvetljuje um, v 

sijaju, ki ga lahko začuti le srce, v bistvu, ki je kruh za dušo. 

54 To je čas prebujenja, duhovne polnosti, ko boste vsi vojaki, vsi "delavci", vsi učenci. 

55 V preteklih časih ste se zadovoljili z uživanjem kruha moje besede. Iskali ste me, da bi vaše srce 

postalo bolj ljubeče in da bi si povrnili mir, ne da bi pomislili, da vsaka duša prinaša sporočilo, da bi ga 

objavili, in bogastvo dobrin, da bi jih razdelili med potrebne soljudi. 

56 Moja beseda vas želi v tem času popeljati iz osamljenosti sebičnega, zaprtega in neplodnega 

življenja, vam odpreti poti svetlobe in vam ponuditi polja za setev. Vem, da čeprav se morda zdite 

neizobraženi, nevedni in revni, imate duhovno bogate izkušnje, ki vam jih je dala dolga pot vašega 

razvoja. 

57 Ko se bodo kot apostoli podali na pot širjenja znanja, ki sem jim ga razkril, bo moje ljudstvo moral 

obkrožati avreola svetlobe. Takrat boste že spoznali moč moje besede in v celoti spoznali svoje darove, ki 

so bili dolgo skriti v vašem bitju in so čakali na primeren čas, da se vam razodene. 

58 Koliko naukov, koliko oblik čaščenja Boga in koliko novih idej o duhovnem in človeškem 

življenju boste našli. Če jih znate raziskati in presoditi, vam bo vsak od njih pokazal dober in pravilen del 

ter drug, napačen del, ki je daleč od resnice, ki je pravičnost, ljubezen in popolnost. 

59 Kjerkoli odkrijete napako, nevednost ali zlo, razširite bistvo mojega nauka, ki zaradi tega, ker je 

moj, ne sme vsebovati nobene mešanice z nečistočo ali napako. 

60 Moja navodila so absolutna, izčrpna in popolna. 

61 Kdor je popolnoma prepričan v mojo resnico, mojemu delu ne bo nikoli dodajal tujih liturgij, ki jih 

vidi pri drugih, saj se zaveda, da moj nauk vsebuje vse, kar bi lahko dobrega in resničnega našel v drugih 

naukih. 

62 Vsi moji nauki, naj bodo še tako preprosti, so strani znanja za vašega duha, ki bo kmalu zbral mojo 

besedo in jo prinesel človeštvu kot seme življenja. 

63 Še ne veste, kako klicati soljudi, da bi vas vsi slišali. Pravim vam, da ne postanete nestrpni. Ko 

bom videl, da ste močni, vam bom pripravil pot in vam dal sredstva. 

64 Blagor vam, ki pri molitvi iščete Marijo kot zagovornico in posrednico. Duhovno je namreč vaša 

Mati - tista, ki sem jo pustil pod križem, da bi posredovala za vse ljudi in da bi jo vi ljubili in našli tolažbo 

v njenem naročju. 

65 Marija je prišla iz božanskega materinskega telesa, da bi postala človek na svetu in izpolnila 

poslanstvo ženske in matere. 

66 Samo iz čistega cveta, kot je bila ona, je lahko zrasel sad, ki bi človeštvu prinesel odrešenje - sad, 

ki ga je Oče obljubil patriarhom prvih časov, ki so mu dali ime "Mesija". 

67 Ko je Marijina duhovna duša izpolnila svoje poslanstvo ljubezni, krotkosti in žrtvovanja na zemlji, 

se je vrnila v maternico popolnosti, iz katere je prišla. Marija namreč ni bitje, ki bi bilo podvrženo razvoju 

kot druge duše. Marija je božanski izraz, je Božja krotkost. 

68 Ta nauk prižge luč v tistih, ki niso mogli videti resnice tega razodetja. 

69 Spiritualizem odpira neskončno široko polje napredka za um in srce, tako da se lahko razvijate 

navzgor po poti modrosti. 
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70 Vi, ljudje, ki ob poslušanju moje besede vstopate v ta svet duha, že začenjate jasno videti to, kar 

ste prej videli le zavito v skrivnost in skrivnostnost. 

71 V tem času ne boste več ljudje slepe vere - vere, ki ne razmišlja in ne raziskuje. Vaša duša je zrasla 

in želi vedeti, želi razumeti, in tu sem videl, da je čas ugoden, da vam pošljem svojo luč kot duha resnice, 

da vam razjasnim in pojasnim vse skrivnosti, kakor sem vam obljubil po Jezusu. 

72 Jutri, ko boste razumeli bistvene točke mojega nauka in boste lahko vse to pojasnili tistemu, ki bo 

vprašal, boste videli, da bo ta svet, ki je moje ime odstranil iz svojega srca, zaslepljen z nečimrnostjo svoje 

zemeljske slave in z zmagoslavjem svoje znanosti, obrnil svoje oči nazaj k meni, ker bo prepoznal 

Kristusov nauk kot ključ, ki odpira vrata resnice. 

73 Toda to novo človeštvo, intelektualno razvito in prebujeno, bo zahtevalo razlago razodetja, 

pojasnitev skrivnosti, razlago tega, kar ste prejeli v prenesenem pomenu, in želim, da bi bili to preprosti 

ljudje, ki bi razložili pomen moje besede in ponižno učili, kar sem jim razodel. Ali sem vam povedal, da 

bodo prav ti ljudje tisti, ki bodo pravilno razlagali starodavna pisma? Če bodo znali razložiti preteklost, 

bodo znali razložiti tudi sedanjost s tako preprostostjo, da bodo presenetili mnoge. 

74 Mojzesova religija, krščanstvo, spiritualizem - to so trije različni nauki o enem samem nauku: o 

ljubezni. 

75 Majhno je število tistih, ki bodo šli širit to seme. Toda zakaj ne bi zadostovali, saj je bilo število 

mojih učencev v drugi dobi prav tako majhno, pa vendar so omogočili, da je človeštvo spoznalo Jezusovo 

besedo? 

    76 Okrepite svojo dušo v mojem nauku, o moji novi učenci, in hrepenite, da boste jutri vredni biti 

poslani k narodom. Kajti vaše hrepenenje bo dokaz ljubezni, vere in dobre volje. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 269 
1 Izraelsko ljudstvo, ki v svojih dušah nosite vtisnjeno Jehovovo postavo in Jezusov nauk, sprejmite 

mojo besedo, ki vam jo dajem s posredovanjem človeka. Odprite oči in poglejte dogodke tega časa, da 

boste vedeli, da sem prišel drugič, da se vam predstavim. Poslušajte mojo besedo in jo preučujete, da bi 

skupaj s prejšnjima dvema zavezama ustvarili enotno knjigo, v kateri boste lahko večno študirali. 

2 Gladim tvoje srce, skozi preizkušnje ga pripravljam na prihajajoče čase. Po mojem odhodu boste 

namreč ostali na mojem mestu. 

V teh jutranjih pobožnostih ste se spominjali mojega trpljenja, spominjali ste se in razmišljali o 

vedenju tega Učitelja, ne da bi prikazali te svete dogodke. Podoživeli ste tiste dni, ker ste iste duše, ki so 

bile takrat presenečene in osuple, ko so videle moje življenje od začetka do konca. Presenetila vas je moja 

ponižnost, razmišljali ste o mojem rojstvu v naročju revne družine, ki ni imela niti lastne strehe. Učil sem 

vas le, da živite v skladu z božjimi zakoni. 

Mnogi med vami ste razumeli pomen mojih besed in mojih del šele, ko je minilo nekaj časa, ko ste se 

me spomnili in so bili moji zgledi kot odprta knjiga v vašem življenju. 

Danes ste se vrnili na Zemljo in spet sem vam zelo blizu. Dvomili ste v to besedo, ki vam jo dajem s 

posredovanjem ljudi. Z neodobravanjem ste me spraševali, zakaj sem izbral ta način in zakaj se je moje 

delo odvijalo v tej obliki, daleč od vsake cerkve. 

Jaz pa vam pravim: Prišel sem v naročje izraelskega ljudstva, katerega večina je doma v tej državi. Ostali 

so razpršeni po narodih, poslal sem jih jaz in jim sem se duhovno razodel. To so moji izbranci, ki so mi 

ostali zvesti. Njihovo srce ni okuženo in njihov duh lahko sprejema moje navdihe. Z njihovim 

posredovanjem svetu podarjam velik zaklad modrosti.  

3 Moj glas ne preneha klicati src. Moja luč se razkriva v duhu in mu daje moč, da prebudi in pritegne 

vsako dušo. Ne bom dovolil, da bi človeštvo, ki ga imam tako rad, v svojem materializmu šlo predaleč. 

Preizkušnje jo bodo ustavile, in ko jo bo dosegla moja beseda, se bodo prebudili darovi ljudi, njihova srca 

bodo postala občutljiva in njihova pot bo začrtana. Takrat me bodo znali klicati, pri meni bodo iskali 

zdravilni balzam in se spremenili v moje učence. 

4 V vaši okolici bom ustvaril duhovno ozračje dobrega počutja, ki vas bo objelo, in vse bo ugodno 

za vaš duhovni vzpon. Bodite potrpežljivi z neverniki in doživeli boste, da bodo po določenem času moje 

manifestacije sprejete kot resnice in da bo moja beseda cenjena. 

5 Kako zelo vas imam rad, ljudje, in kako si želim, da bi dosegli bratstvo in sožitje! 

6 Bodite neutrudni, novi učenci, ko govorite o tej resnici. Neizkušene ustnice, ki iz strahu ne 

izgovarjate moje besede, odprite se v trenutku svoje odločitve. Ena sama beseda, izrečena v mojem imenu, 

lahko reši grešnika, zapre prepade, ustavi tiste, ki so se uprli zlu, na njihovi poti. Ali poznate moč moje 

besede? Ali poznate moč svoje avtoritete? Govorite z zglednimi dejanji in opravite del mojega dela, ki 

sem vam ga zaupal. Vse ostalo bom storil jaz. 

7 V vas vidim svoje učence druge dobe. Med vami so tisti, ki utelešajo Janeza, Petra, Tomaža in tudi 

Juda. Čeprav so bili neizobraženi, so govorili občudovanja vredne nauke in delali čudeže, mene pa so 

imeli za zgled. 

8 Blagor tistim, ki verjamejo, ne da bi videli. Blagor tistemu, ki me ni prosil za dar videnja, da bi 

veroval. Ta me je namreč videl z očmi svoje vere, spoznal je dober okus sadov moje besede in se z njimi 

hranil. Blagoslavljam tudi tiste, ki so prejeli ta dragoceni dar kot nalogo in znajo pričevati o meni. 

9 Pobral bom sadove vaše setve. Tudi najmanjše, kar mi ponudite, bom pomnožil, ker je to moja 

volja. 

10 Knjiga, ki je bila zapečatena v nebesih, je bila odprta v šestem poglavju. To je Knjiga sedmih 

pečatov, ki vsebuje modrost in sodbo ter je bila odpečatena zaradi moje ljubezni do vas, da bi vam razkrila 

svoje globoke nauke. 

11 Človek je živel na zemlji pet časovnih obdobij, ki jih je spodbujal božanski dih duha. Kljub temu 

ni razumel duhovnega smisla življenja, namena svojega obstoja, svoje usode in bistva svojega bitja. Vse je 

bilo nepremostljiva skrivnost tako za njegov um kot za njegovo dušo, zapečatena knjiga, katere vsebine ni 

mogel razložiti. Nejasno je slutil duhovno življenje, vendar ni zares poznal lestve razvoja, ki človeka 

približa Bogu. Ni poznal svojega zelo visokega poslanstva na zemlji ter vrlin in darov, ki pripadajo 
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njegovemu duhu, da bi zmagal v bitkah, se dvignil nad človeške stiske in se duhovno izpopolnil, da bi 

prebival v večni luči. 

12 Treba je bilo odpreti božansko knjigo in razmisliti o njeni vsebini, da bi se ljudje lahko rešili teme 

nevednosti, ki je vir vsega zla na svetu. Kdo bi lahko odprl to knjigo? Teolog, znanstvenik ali filozof? Ne, 

nihče, niti pravične duše vam ne morejo razkriti njene vsebine, saj je knjiga varovala Božjo modrost. 

13 To je lahko storil samo Kristus, "Beseda", On sam, Božanska Ljubezen; toda tudi takrat je bilo 

treba počakati, da bodo ljudje lahko sprejeli Božansko sporočilo, ne da bi jih zaslepil sijaj Moje duhovne 

navzočnosti. Tako je moralo človeštvo skozi pet stopenj preizkušenj, učenj, izkušenj in razvoja, da bi 

doseglo ustrezen razvoj, ki bi mu omogočil spoznati skrivnosti, ki jih za človeštvo hrani Knjiga Božje 

modrosti. 

14 Božji zakon, njegova božanska beseda, dana po Kristusu, in vsa sporočila prerokov, poslancev in 

odposlancev so bili seme, ki je podpiralo vero človeštva v božansko obljubo, ki je vedno napovedovala 

luč, odrešitev in pravičnost za vse ljudi. 

15 Zdaj je pričakovani čas za Veliko razodetje, s katerim boste razumeli vse, kar sem vam razodel 

skozi stoletja, in izvedeli, kdo je vaš Oče, kdo ste vi sami in kaj je razlog vašega obstoja. 

16 Zdaj je čas, ko lahko zaradi duhovnega razvoja, ki ste ga dosegli, preizkušenj, ki ste jih prestali, in 

izkušenj, ki ste jih pridobili, od mojega Duha prejmete luč modrosti, ki je shranjena v mojih zakladnicah in 

čaka na vašo opremo. In ker je človeštvo doseglo potrebno stopnjo razvoja za sprejem mojega sporočila, 

sem mu poslal prvi žarek svoje svetlobe, to je ta, zaradi katerega so neizobraženi in preprosti govorili v 

navdušenju in služili kot glasniki moje priprošnje. 

17 Ta žarek svetlobe je bil le pripravljalni, je kot svetloba zore, ki naznanja nov dan. Pozneje vas bo 

moja svetloba v celoti dosegla, osvetlila vaš obstoj in odstranila še zadnjo senco nevednosti, greha in bede. 

18 Ta čas, katerega zorenje občudujete v Neskončnosti, je šesta epoha, ki se začenja v duhovnem 

življenju človeštva - doba svetlobe, razodetja, izpolnitve starodavnih prerokb in pozabljenih obljub. To je 

šesti pečat, ki bo, ko bo sproščen, v vašo dušo vlil vsebino modrosti v sporočilu, polnem pravice, 

razsvetljenja in razodetja. 

19 Za vas je to šesto obdobje, to je "tretji čas", v katerem sem vam govoril iz večje bližine kot v 

"prvem času", v katerem sem omogočil, da sta bili Moja Prisotnost in Moja Beseda zaznavni v mnogih 

oblikah, in v drugem času, v katerem sem dopustil, da je "Moja Beseda" postala človek, da bi spregovorila 

vašemu srcu. 

20 Danes se še enkrat slišim. Toda ne gre več za čute, ki se jim razodevam, niti za vaše srce, ki mu 

govorim - gre za vašo dušo, ki se ji razodevam, da bi jo naučil poti vzpona, ki vodi v kraljestvo svetlobe, 

večno in srečno kraljestvo duha. 

21 Kaj vsebuje šesti pečat Božje knjige, v katerem so zapisana vaša imena in usode? Vsebuje nauke, 

zelo velike preizkušnje, razodetja modrosti. 

22 Kakšna je naloga mojih služabnikov v tem obdobju? Moliti, meditirati, prenavljati, sejati edinost, 

mir in duhovno luč, razvijati svoje možnosti in sposobnosti, se boriti za svoj vzpon; odpravljati nevednost, 

pokvarjenost, fanatizem - skratka zlo, ki se v številnih oblikah kaže med ljudmi. 

Ko bodo ljudje prenehali sovražiti, ubijati in izdajati drug drugega, ko se bosta odpuščanje in 

usmiljenje širila od srca do srca in od naroda do naroda ter bosta prenehala teči kri in solze, bo nastopila 

velika tišina, ki je pogovor duha z duhom. Nato bom sprostil zadnji, sedmi pečat, med katerim se bodo 

ljudje ljubili med seboj, kot sem vas učil, ko sem prišel na zemljo. 

23 To je na kratko in preprosto - tako kot se je "Božja beseda" vedno razodevala - nekaj od tega, kar 

želite vedeti o sedmem pečatu Knjige modrosti in Božje pravičnosti. 

24 Slišali ste in zdaj boste razumeli, kajti pozneje boste morali prerokovati, razodevati in poučevati. 

25 Božansko drevo širi svoje veje po pokrajinah in mestih ter daje senco utrujenim popotnikom. Zato 

se je v tem času moralo zgoditi, da sem vam omogočil, da ste hkrati slišali mojo besedo na različnih krajih, 

saj zdaj prihajam v Duhu. 

26 To območje, kjer zdaj poslušate mojo besedo, je bilo treba pripraviti, da ste me lahko sprejeli. 

Izkušnje, bolečina in grenkoba so bili tisti, ki so ustavili vaše korake in vas prisilili, da ste odprli oči za 

realnost. Ta bolečina je preorala suho zemljo v vaših srcih in solze so jo zalile. Zato ste bili pripravljeni v 

pričakovanju semena, ki je moja beseda. 
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27 Zdaj veste, k čemu sem vas poklical: Hočem, da ste delavci na mojih poljih in da to seme razširite 

povsod. 

28 Preljubi "delavci": Prebudite se! Poglej! Sonce je vzšlo na obzorju, kliče te k delu. 

29 Jaz sem to sonce in moj prihod v tem času je za vas nova zora. 

30 Naj nihče ne dvomi, ali je lahko koristen na mojem posestvu ali ne. Ker sem vas poklical, si 

zapomnite, da se ne morem zmotiti. 

31 Nisem vam zaupal dela, ki bi presegalo vaše moči. Toda povem vam, da čim večje bo vaše število 

in enotnost, tem manjši bo vaš križ. 

32 Preden je bila vaša duša poslana na ta planet, so ji pokazali "polja", ji povedali, da je njeno 

poslanstvo sejati mir, da je njeno sporočilo duhovno, in vaša duša se ga je veselila ter obljubila, da bo 

zvesta in poslušna svojemu poslanstvu. 

33 Zakaj se zdaj bojite sejati? Zakaj se zdaj počutite nevredni ali nesposobni opravljati delo, ki je tako 

navdušilo vašo dušo, ko je bilo dodeljeno njej? Ker ste strastem dovolili, da vam ovirajo pot, in s tem duši 

onemogočili prehod, saj je svojo neodločnost skušala upravičiti z otročjimi razlogi. 

34 V "zgodbo", iz katere ste prišli, ne pridite s praznimi rokami. Vem, da bi bilo vaše trpljenje takrat 

zelo veliko. 

35 Kaj morate storiti, da naredite prvi zanesljivi korak? Globoko premišljujte o moji besedi in nato 

molite z vso svojo vero in vsemi svojimi čustvi. Iz te priprave se bo postopoma izoblikovala notranja sila, 

ki se bo začela nenehno boriti s svojo telesno lupino. Duša bo nasprotovala materialnemu telesu in si 

prizadevala, da bi se slišal glas vesti in utišal glas mesa. 

36 Na ta način bo duhovna duša postopoma lahko zavzela svoje mesto v človeškem življenju, in ko 

boste obrnili pogled nazaj, boste videli, da so ovire, ki so vam preprečevale, da bi vzeli svoj križ in mi 

sledili, zelo daleč. 

37 Ali vas moj nauk ne spodbuja, otročiči, ali vas moja beseda ne prebuja k resničnosti, ali se ne 

počutite oživljeni v svoji duši? 

38 Opazite, da moja beseda ni vsebovala niti enega očitka ali obtožbe za vas, temveč vas je s stavki, 

polnimi svetlobe, le opominjala, da izpolnite duhovno poslanstvo, ki ste ga prinesli s seboj na zemljo, in 

vam dala vedeti, da ne smete napačno uporabljati svoje svobode volje; da se duša ne sme vmešavati v 

naloge telesa in da telo ne sme ovirati duše pri njenem poslanstvu. 

39 Samo moj nauk vam bo lahko dal standard za doseganje harmonije med dušo in telesom ter edini 

način, da v svetu vašega Očeta opravljate vredna dela - dela učencev na poti, da postanejo mojstri. 

40 Kdaj boste zmagali v tem notranjem boju? 

41 Nekateri bitke še niso začeli, drugi so sredi bitke, tretji - zelo redki - pa so zmagali nad telesom. 

Vidim pa tudi druge, ki so se začeli boriti, a so se pustili premagati sovražnikom, ki so jih nosili v sebi, in 

zdaj hodijo po poteh, ki niso moje. 

42 Še naprej jih bom iskal, vendar želim, da sami odkrijejo, kje je resnica in bistvo življenja ter kje so 

pretvarjanje, blišč in prevara. Vem, da jim, ko se bodo vrnili k meni raztrgani, s krvavečim srcem in z 

zlorabljenimi dušami, ne bo več treba ničesar razlagati, ker so se sami prevarali. 

43 Kdaj boste nehali biti trmasti in predrzni otroci? 

44 Pridite k moji mizi in medtem ko se boste okrepčali z okusom moje besede, naj vašo dušo napolni 

svetloba. Izkusili boste, da se bo v skladu z mojim naukom vaša duša okrepila, "meso" pa bo bolj priljudno 

in voljno. 

45 Moj nauk izgubi svoj pomen, če ga ne uporabljate. Dobro veste, ljubljeni učenci, da je namen 

mojega zakona in mojega nauka delati dobro, zato tisti, ki ju nosi le v spominu ali na ustnicah, ne da bi ju 

uporabil pri svojih delih, ravna v nasprotju s svojo dolžnostjo. 

46 Preden se lotite poučevanja mojih življenjskih načel in razlaganja njihove vsebine, morate začeti 

slediti nauku, ki sem vam ga razodel, tako da ljubite svojega bližnjega, živite življenje, obrnjeno k 

duhovnosti, in svojo pot zasijete z ljubečo dejavnostjo in svetlobo. Če tega ne storite, vam že zdaj povem, 

da spiritualizma ne razumete. Razkriva vam vašo pravo naravo, prek nje si lahko ustvarite jasno predstavo 

o svojem Očetu in prepoznate sami sebe. 
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47 Res je, da je za dosego duhovnosti potrebno določeno odrekanje, trud in žrtvovanje. Ko pa se v vas 

prebudi hrepenenje po višjem obstoju, ko začne v vašem bitju sijati ljubezen ali ko se pojavi želja po 

duhovnem, vam bo namesto žrtvovanja ali odrekanja v veselje, če se boste znebili vsega, kar je v vas 

nekoristnega, škodljivega ali slabega. 

48 Ko si me slišal, se je tvoja duša prebudila. Kajti to ni bila običajna liturgija niti beseda, ki bi se 

ponavljala na enak način, kot ste jo slišali. Moj nauk je naredil vtis na vašo dušo, zato ste vedno prihajali z 

željo, da bi izvedeli, kaj bom povedal, kaj bom razkril. Vendar naj nihče ne misli, da je s tem, ko me je 

slišal ali se naučil moje besede, že izpolnil svojo nalogo. 

49 V času, ko sem bil človek v Jezusu, sem svojo Besedo vedno spremljal z deli ljubezni, ki so ostala 

zapisana v vsakem duhu, tako da bi me vsak, ki bi želel slediti mojim korakom, imel za zgled v luči 

Besede in v resničnosti del. 

50 Zdaj me dobro poslušajte, ljudje, in se dostojno in resnično poslušajte moje besede. Vidim, da 

nosite v srcu žalost, ker predvidevate, da se vse te množice ne bodo držale zakona, ki sem ga zapisal v 

vašo dušo. Toda povem vam, da se bodo ljudje danes, tako kot v "prvi dobi", razdelili. 

51 Veliko sem vam govoril in za vse sem začrtal enotno pot. Zato vam pravim: Če me nekateri od 

mojih otrok ne bodo ubogali, bo nad tem ljudstvom izrečena sodba, ko bo po volji vašega Očeta napočil 

dan, ko se bo končala ta manifestacija. 

V tem času sem prišel k vam kot osvoboditelj, ki vam kaže pot skozi puščavo, duhovno "dnevno delo" 

v boju za osvoboditev in odrešitev ter vam na koncu obljublja novo obljubljeno deželo, ki je mir, svetloba 

in blaženost za duha. 

Blagor tistim, ki se v želji po osvoboditvi in poduhovitvi odpravijo na to pot in Mi sledijo, saj se ne 

bodo nikoli počutili zapuščene ali šibke v preizkušnjah, ki jim jih bo prinesla prostrana puščava. 

Gorje tistim, ki kršijo vero, ki ljubijo stvari sveta bolj kot duhovne - tistim, ki se še naprej oklepajo 

svojih malikov in tradicij! Misleč, da mi služijo, bodo podrejeni "faraonu", ki je "meso", materializem, 

malikovanje. 

Kdor želi priti v obljubljeno deželo, v domovino Duha, mora na svoji poti skozi svet pustiti sled 

dobrote. Pojdite po tej poti in se ne bojte. Če namreč vame polagate svoje upanje, je nemogoče, da bi zašli 

na kriva pota. Če vas je strah ali nimate zaupanja, potem vaša vera ni popolna in povem vam, da mora biti 

vsak, ki mi hoče slediti, prepričan v mojo resnico. 

52 Vse vas blagoslavljam, odpuščam vam, združujem vas v svoji ljubezni. 

53 Presodite se tako, da boste v svoji zavesti popolnoma zaupali v vsak svoj korak. 

54 Preučite svojo vero in svoja dejanja, da boste vedeli, ali ste vredni, da se imenujete spiritualisti, ali 

pa boste morali na to ime še nekaj časa počakati. 

55 Mnogi med vami se imenujete spiritualisti, ker verjamete v mojo navzočnost med mojo 

manifestacijo skozi človeški um in ker ste pogosto navzoči, da slišite mojo besedo. Vendar želim, da ste 

duhovniki skozi 

Prakticirajte dobroto s spoznavanjem bistva življenja, z ljubeznijo do bližnjega, s čaščenjem z 

velikodušnim, rodovitnim in krepostnim življenjem. 

56 Dovolite, da vas moja beseda prebudi in dvigne, da pred vami odkrije vse darove, sposobnosti, 

moči in vrline, ki jih vaša duhovna duša hrani v sebi. Kajti vi ste med tistimi, ki se imajo za revne zaradi 

svoje nevednosti, čeprav imajo v sebi dediščino. 

Ko je vaš Gospod videl, da živite zasvojeni z materialnim življenjem, čeprav vas je obdaril z duhovno 

svetlobo in milostjo, je prišel k vam, da bi vas prebudil in vam povedal, da ni prav, da trpite duhovno 

lakoto in žejo, čeprav vam je božanski vir modrosti dosegljiv in ga lahko dosežete po poti poduhovljenja. 

Z začetkom tega obdobja se namreč zdi, da tudi vi začenjate potovanje. 

Toda resnično vam povem, da je vse, kar je vaša duša zbrala v svoji preteklosti, svetloba izkušenj in 

jekla, da se lahko upre preizkušnjam in lekcijam, ki jih prinaša Tretji čas. 

57 Pritegnil sem vas k sebi, da bi se naučili mojih lekcij. Vsi bodite dobrodošli pred mojim stolom, 

bodite blagoslovljeni, vztrajniki. Vaša navzočnost pri moji besedi ima velik pomen, saj izraža vašo željo, 

da bi se mi približali. 

Samo jaz vam bom lahko razkril darove, ki jih imate, in vam dal čutiti odgovornost, ki jo imate do 

soljudi. 



U 269 

144 

Zdaj je čas sodbe, čas plačila vseh dolgov, čas povračila škode. 

58 Moje božansko delo je svetloba, ki ljudi, ko jih obseva, razsvetljuje po duhu. Nekaterim bo 

božansko sporočilo prišlo neposredno v obliki navdiha, drugim prek Besede s pomočjo mojih učencev, 

tretjim v obliki spisov, katerih strani vsebujejo pomen mojih naukov. 

59 Korak za korakom in postopoma se bodo ljudje prebujali v življenje Duha. To bo zanje kot nov 

obstoj, kot začetek novega življenja, polnega obljub, polnega čudovitih presenečenj in obsijanega z lučjo 

največjega ideala: Boga. 

60 Da, ljubljeni ljudje, Bog je ideal duš, ko se morajo dvigniti. Kajti reči "Bog" pomeni popolnost, 

harmonijo, modrost, blaženost, svetlobo, neskončni mir, ljubezen, večnost. 

Ko se duša izvije iz lonca preizkušenj, ko se je spopadla s "telesom" in svetom v neizmernem morju 

strasti, se za trenutek ustavi in razmisli o vsem, kar se je zgodilo - kot brodolomec, ki po obupnem boju z 

valovi končno doseže kopno, se oprime kosa lesa, simbola svoje vere in upanja, in ob pogledu na še vedno 

razburkano morje vzklikne: "Ladja je potonila, a jaz sem se rešil! Naj bo blagoslovljen Gospod nebes!" 

Takšna je usoda duše, ki se kot brodolomec po nevihti ustavi, razmišlja, premišljuje o svojih strasteh, 

vidi, kako se njena zemeljska slava in nečimrnosti potapljajo v preteklost kot razbita ladja brodolomca. Ko 

pa v njem vzklije luč vere, veselo vzklikne: "Oče, zahvaljujem se ti, ker te kljub tako velikemu trpljenju 

nisem pozabil!" 

61 To je ura prebujanja duše in trenutek, ko se začne njen dvig. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 270 
1 Blagor tistim, ki so pripravljeni na zadnji dan mojega razodetja. Resnično, povem vam, njihova 

duša bo deležna moje nove večerje. Tam se bo vaša duša, ko bo zadnjič prejela ta nevidni, resnični kruh 

brez kvasa, okrepila, se prepojila z duhovnostjo in svetlobo, s katerima bo kmalu razumela pomen tega 

nauka. 

2 Kakšna slovesnost vlada v tej zadnji uri! Koliko svetlobe sije na to ljudstvo! 

3 Nebeško kraljestvo se bo približalo vaši duši s svojim večnim povabilom, da se naseli v njej. V teh 

trenutkih bodo prisotni veliki, močni duhovi, duhovi svetlobe, pravi modreci v duhovnem kraljestvu. 

4 Prisotni bodo tudi preroki, ki so v drugih časih prinašali božanska sporočila na Zemljo. Kajti moja 

beseda je namenjena vsem dušam, ne glede na to, ali so utelešene ali osvobojene materije. 

5 Te entitete bodo predstavniki neskončnih svetov življenja, ki obstajajo v vesolju, in se bodo 

udeležile zadnjih mojih manifestacij, ki trenutno obstajajo v tej obliki. 

6 Kaj bodo videli med temi ljudmi? Kaj bodo odkrili? Samo jaz vem. Toda naročam vam, da 

"bedite" in molite, da boste med tistimi, ki sedijo za mizo - med tistimi, ki jedo in jokajo z Mojstrom, med 

tistimi, ki jedo in pijejo nebeški kruh in vino. 

Ne prihaj k mizi, ko delaš prevare, saj boš potem z menoj le navidezno. Kajti v resnici vam vaša vest 

ne bo dovolila, da bi uživali v Očetovi navzočnosti. 

7 Ali veste, zakaj vam tako govorim? Ker vem, kaj se bo zgodilo, ker vas popolnoma poznam in 

vem, kdo me bo zanikal in kdo mi bo zvest, ker je preučeval mojo besedo, in kdo bo zašel, ker ni nikoli 

spoznal bistva mojega dela. 

8 Nekatere je zanimal le pomen moje besede in so si vedno želeli napredka in razvoja svoje duše, 

druge pa je bolj zanimalo zunanje čaščenje. Medtem ko so prvi z veseljem sprejemali nauke o duhovnosti, 

je druge motilo, ko so bile omenjene njihove napake. 

9 Samo jaz vem, kdo mi bo moral odgovarjati zaradi vsega, kar bi moralo biti znano prek mojih 

glasnikov in kar je bilo zamolčano.  

10 Razumite, ljudje: v tej "tretji dobi" imate kot priče, ki so doživele to božansko manifestacijo, 

nalogo, da to sporočilo zvesto in resnično razširjate. Poklicani in izbrani ste bili, da človeštvu prinesete 

veselo novico, da sočloveka naučite duhovne poti - edine, ki vodi k miru, pravi svetlobi in 

vseobsegajočemu bratstvu.  

11 Že dolgo časa vas poučujem. Ker pa so me tisti, ki so prišli zadnji, le malo slišali, jim puščam 

svojo Besedo zapisano, da bi v njej iskali božanski pomen in bi vsi dosegli enako razumevanje in enako 

poduhovitev. 

12 Če hodite po tej poti, imejte le še ideal popolnosti svoje duše - popolnost, ki jo lahko dosežete z 

uporabo mojega nauka, z življenjem po mojem nauku, s posvečanjem svojega bivanja služenju bližnjemu, 

božjim in človeškim zakonom, z nenehno predanostjo dolžnosti. 

13 Za svoje materialno življenje ste se že veliko borili. Zdaj je čas za delo v korist duše. 

14 Obe prizadevanji sta po svoji naravi različni. Medtem ko je človeški boj sebičen, saj dela zase, 

mora biti duhovni boj popolnoma nesebičen, svojo pot morate zasejati z ljubeznijo in usmiljenjem, ne da 

bi pričakovali nagrado. 

15 Prizadevajte si prodreti v moje nauke in jih razumeti tako, da boste razumeli, da v prakticiranju 

visokega, čistega in duhovnega življenja obstajajo večja zadovoljstva, največje radosti, resnična in večna 

zmagoslavja. 

16 Ko se duša dvigne nad materializacijo sveta in nad nemirnost telesa, bo življenje videla v luči 

resnice. Šele tako bo odkrila, kaj je resnično in kaj lažno. 

17 Všeč mi je, če je v duši mojih otrok mir, in napolnjuje me z veseljem, če človeško srce doživlja 

radost. Hočem le, da si prizadevate za tisto, kar je resnično, za kar vam v svoji Besedi dajem sredstva. 

18 Resnično, povem vam: Blagor tistim, ki se niso navadili na mojo besedo. Blagor tistim, ki ubogajo 

moje odredbe in jih spoštujejo. Kajti oni bodo tisti, ki bodo priče mojemu delu. To bodo tisti, ki se bodo z 

ljubeznijo odzvali na ljubezen, ki jim jo pokažem v svoji Besedi. Prav oni bodo sočutni in hvaležni tem 

glasnikom, ki svoje življenje vedno bolj podarjajo temu ljudstvu. 
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19 Toda koliko se jih je navadilo na moje pojavljanje! Na mojih učenjih so prisotni kot nekdo, ki se 

udeležuje obreda ali izpolnjuje tradicijo, to pa ni vedenje, ki ga pričakujem od svojih ljudi. 

20 Še ni prišel čas, da bi vsi vi razumeli moje delo na duhoven način. Bodite pozorni, da nekateri moji 

"delavci" postanejo ponižni in dobrodelni, če jim podeljujem ugodnosti, drugi pa postanejo ponosni in 

sebični ter mislijo, da so vedno bolj superiorni nad svojimi brati in sestrami. 

21 Prvi delujejo v tišini, ponižnosti, duhovni notranjosti. Slednji ne morejo biti zadovoljni, če ne 

živijo obkroženi z laskanjem, hvalo in spoštovanjem ter uživajo v poniževanju svojih majhnih in šibkih 

bratov in sester. To niso moji učenci, saj jih moji učni primeri, moj nauk ali moja razodetja nikoli niso 

učili takšnega vedenja. 

22 Tistim, ki ste si ustvarili tak podstavek, z ljubeznijo pravim, da se spustite z njega - iz prepričanja, 

iz kesanja -, če nočete, da bi vas jutri potisnili dol isti, ki so vas danes dvignili, kot se je vedno dogajalo 

ljudem, ki so sedeli na prestolu lažne moči, da bi z njega poniževali svoje bližnje. 

23 Tistim, ki ste ponižno delali in z ljubeznijo sejali blagoslovljeno seme duhovne ljubezni, pravim, 

da še naprej sejete, da še naprej zbirate solze tistih, ki trpijo, da še naprej prinašate luč na poti teme, 

nevednosti, pokvarjenosti in zmede. To je pot, to je poslanstvo Jezusovega "delavca". 

24 Želim, da bi bili eni in drugi združeni pri mojem delu - združeni v veri, združeni v duhovnosti, 

hodili po isti poti pod bremenom istega križa. 

25 Ne razglašajte svetu, da ste mojstri v duhovnosti, niti ne govorite, da ste učenci. Toda poskrbite, da 

bodo vaša dela čim bolj zvesto ustrezala moji resnici, saj bodo potem pričevala o vas. 

26 Pokličite me z duhom v težkih urah svojega življenja, v velikih preizkušnjah, ne da bi navzven 

pritegnili pozornost kogar koli, in jaz bom dal čutiti svojo navzočnost in moč. 

27 Moje dežele so neskončne. Kako lahko kdo verjame, da so ti omejeni le na tista zbirališča, kjer 

poslušate mojo besedo? 

28 Moja delovna področja so po vsej zemlji, kjer po moji volji prebiva človek ali obstaja duša. Moje 

polje sega onkraj tega sveta in doseže vse svetove življenja, kjer obstaja želja po svetlobi, miru, duhovni 

kulturi, očiščenju in popolnosti. 

29 Naj se vaša domišljija razširi, vaš um naj razbije krog, v katerega se je zaprl, vaša duša naj se 

osvobodi verig, s katerimi si jo je podjarmilo telo, da bo lahko uzrla Neskončno in se nasitila z Večnim. 

30 Bliža se čas, ko bodo ljudje prišli k vam, da bi raziskali ta nauk. Takrat ne bo nobene zasluge, če 

jim boste pokazali mojo besedo, da bi se branili, saj prihaja od mene, je čista in popolna v svojem pomenu. 

Zasluge bodo, če bodo v mojem ljudstvu odkrili preprosto in čisto življenje - moške in ženske, ki znajo del 

svojega časa posvetiti uresničevanju usmiljenja, ki na svoji življenjski poti puščajo sled tolažbe in luči. To 

bo živo pričevanje, ki ga boste dali svetu - pričevanje, ki ga dajete z dejanji in ne z besedami. 

31 Res je, da se bo dar besede razcvetel na vaših ustnicah, da bo ganil srce vaših soljudi. Naj bodo to 

dela, ki potrjujejo vsako vašo besedo. 

32 Ali mislite, da so se moji učenci druge dobe zadovoljili s ponavljanjem tega, kar so slišali od 

svojega Učitelja? Ne, ljudje. Res je, da se je svetloba v izobilju razlivala v besedi, ki je prihajala iz 

njihovih ust. Toda njihova dela, njihova dejanja so bila tako številna kot njihove besede. Zato je bilo 

njihovo seme plodno in rodovitno. 

33 Zato vam pravim: O, ljudstvo, spočijte svoje duše v moji besedi. To milost lahko uživate še kratek 

čas. Naredite iz svojih src skrinjo, v kateri boste hranili vse bistvo mojih naukov, in vaša duša naj bo 

skrinja, v kateri je shranjena moja modrost. 

34 Že se bliža dan, ko ti slavčki ne bodo več prepevali v vejah tega drevesa, in ne želim, da bi pozneje 

točili solze zaradi neizkoriščenih časov. 

35 Ko bo prišla ura, ko se bo končalo to obdobje manifestacij, vam bom dal vse, kar potrebujete za 

svoje duhovno potovanje. Ničesar ne bo manjkalo. 

36 Priskrbel sem vam orožje luči, da se boste lahko uprli času, ki sem ga napovedal, ko bodo, kot sem 

vam že povedal, ljudje poskušali uničiti vero vase, ko se bo ljubezen do Boga bojevala kot še nikoli prej. 

Toda ta kruh življenja vam zapuščam, da boste prinesli balzam tistim, ki hrepenijo po svetlobi, da boste 

ozdravili bolečine telesa in duše - moč, da ustavite tiste, ki se oddaljujejo od prave poti. 

37 Pripravite se, da vas ti časi ne bodo presenetili. Če namreč spite, vas bodo iz spanca potegnili 

boleči dogodki. Takrat ne boste mogli misliti na druge, ampak boste mislili nase, kvečjemu na svoje 



U 270 

147 

otroke, starše, zakonce ali brate in sestre. Toda želim, da pozabite nase, na to, kaj ste in kaj imate, da bi se 

vaša duša lahko posvetila svoji najvišji nalogi, to je ljubiti Boga v svojem bližnjem. 

38 Želim, da bi ljubili svoje soljudi, kot da jih poznate, za to pa je dovolj, da veste, da obstajajo. 

39 Združite se, da boste oblikovali močno ljudstvo, novi Izrael, ki se bo znal prebiti skozi preganjanja, 

obiske in nasprotovanja ter korak za korakom sledil svetli poti mojega zakona, spodbujen z božansko 

obljubo mojega miru. 

40 Po duhu in krvi ste ljudstvo, ki se bori za mir in svobodo, ki je doživelo veliko zatiranja, skušnjav 

in ponižanj. Resnično, povem vam, da se je vaša duša očistila in utrdila v tej čaši trpljenja, ki je tako 

grenka. 

41 Ne dovolite, da ideal svetlobe, svobode in miru umre. Razumeti morate, da bo ta duhovna pot, ki 

vam jo nakazujem, ljudi vere in dobre volje varno pripeljala na cilj. 

42 Ko se bo moja pravičnost v svetu v celoti razodela, vam bo pomagala pričevati, spreobračati in 

izenačevati poti. 

43 Želja po resnici bo v človeštvu postala zelo velika, zato ji je treba dati kristalno čiste vode mojega 

nauka, da ne bi propadla. Vedno se zavedajte, da ljudi tega časa zaradi njihove duhovne evolucije ni več 

mogoče zavajati, da bo svet kmalu popolnoma odprl oči svetlobi in rekel: "To je dobro in to je zlo, to je 

svetloba in to je tema." Svet ne želi več hoditi po krivih poteh in se izgubljati v obredih in tradicijah. 

44 Dolgo pot izkušenj, svobodne volje, neposlušnosti in zla je človeštvo že prehodilo in se približuje 

cilju, kamor bo prispelo zmedeno, a kjer bo tudi doživelo svetlobo, ki bo zasijala v njem. 

45 Duh se bo kot oster meč svetlobe boril proti temi in preprečil, da bi duša padla v zmedo, in ko se 

bo umirila in bo lahko pogledala in presodila svojo preteklost, se ji bo pred očmi zvrstila vrsta videnj, ki jo 

bodo spodbudila, da se ne bi nikoli obrnila nazaj. 

46 Moja beseda bo v teh trenutkih sijala kot svetilnik v nevihtnih nočeh in osvetljevala pot 

izgubljenim. 

47 Ali bi bilo prav, če do takrat ne bi dosegli potrebne opreme? 

48 Veste, da niste nujno potrebni za duhovno odrešitev človeštva. Toda kaj bi se potem zgodilo z 

vašim poslanstvom? 

49 Vse zmorem brez tebe. Toda kaj bi mi lahko odgovorili, če bi vas poklical? 

50 Učenci: Po molitvi razmislite o svoji odgovornosti in izmerite obseg svojega poslanstva. To zelo 

dobro veste, saj sem vam o tem že veliko govoril. 

51 Prihajam k vam, da bi vas opogumil z besedami ljubezni in modrosti. Ste na predvečer velikih 

dogodkov. Napovedal sem vam, da se bo svet leta 1950 pretresel. Ti dogodki bodo zaznamovali zadnje 

leto mojega oznanila in moj odhod, tako da bodo ljudje, če jih zanima odkrivanje resnice mojega oznanila 

in okoliščin, ki so ga spremljale, lahko odkrili, da so se tako na začetku mojega oznanila leta 1866 kot 

proti koncu leta 1950 pretresli nebesa, narava in človeško življenje. 

52 Pomislite na jutrišnji svet, ljubljeno ljudstvo, na ljudi, ki bodo zaskrbljeno iskali znamenja moje 

navzočnosti. Ne pozabite, da ostajate zvesta priča vsega, kar ste videli in slišali od mene. 

53 Tako kot so bila podrobna moja navodila, bo moralo biti tudi vaše pričevanje tako podrobno, da ne 

boste v nobenem od svojih soljudi pustili niti najmanjšega dvoma ali napake. 

54 Globoko vtisnite v svoja srca, da svojih soljudi ne boste prepričevali z zunanjimi in impresivnimi 

dejanji, temveč z duhovnim bistvom mojega nauka. 

Morda boste res naredili vtis na tiste, ki v želji po tolažbi pridejo s svojim bremenom trpljenja in ki v 

želji, da bi našli olajšanje za svojo bolečino, sploh ne bodo pozorni na to, kako bodo prejeli balzam. 

Vendar ne pozabite, da bodo odprli oči in spoznali, da balzam, ki so ga "delavci" prejeli od mene, ni bil 

dan v vsej svoji čistosti. Resnično, povem vam: tako posejano seme bo obrodilo veliko gluhih sadov. 

55 "Delavec", ki svoje delo utemeljuje na izvajanju prave, pravilno razumljene dobrodelnosti - ki 

poleg lajšanja telesnih bolezni prižiga luč vere v Boga in prenaša duhovno znanje - tisti, ki pozabi nase in 

nekaj trenutkov posveti služenju bližnjemu, bo med soljudmi občutil duhovnost, s svojimi deli bo dal čutiti 

mojo prisotnost in zato bo njegovo polje rodovitno, njegova žetev pa dobra in bogata. 

56 Vašo dušo moram spomniti na poslanstvo, ki ji je bilo dano, da se ne bi slepili, da bi vnaprej 

preučili svoje namere, namen svojih del in da bi razumeli, kakšen je lahko rezultat, ki ga boste prejeli. 
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57 Vi ste moji učenci in morate živeti budno, da boste slišali glas vesti, preden opravite delo. Nato 

boste določili cilj, ki ga želite doseči po tem življenju, z zavedanjem, da bi morali tukaj samo zbirati 

zasluge, da bi postali vredni bivanja v svetovih svetlobe. 

Kaj je pomembno, da drugi pridejo pred vami z vašo pomočjo. Še toliko večja bo vaša zasluga, saj to 

pomeni, da ste bolj mislili nanje kot nase. 

58 Življenje spiritualista je težko. Kajti kdor po prejemu nauka goji občutke sovraštva, sebičnosti, 

hinavščine ali slabe volje, se ne more upravičeno imenovati učenec tega nauka. 

59 V duhovniku morajo biti mir, vera, dobrodelnost, odpuščanje, nasmeh, razumevanje, strpnost in 

nežnost, ki se uporabljajo kot balzam za tiste, ki trpijo. Po drugi strani pa mora biti v njegovem srcu 

gorečnost, moč in strogost do tistih, ki spreminjajo resnico, jo skrivajo ali izdajajo. 

60 Dajem vam čisto seme in vam ponujam pripravljena polja, da ga posejete. Zato ni nobenega 

razloga, da bi mi ob vrnitvi prinašali slabe sadove. 

61 Uporabite mojo besedo in resno razmišljajte o njej, pa boste začutili, da je postala tanko dletalo, ki 

bo prodrlo v skritost vašega bitja in začelo z glajenjem v vašem srcu. 

62 Razumite, ljudje, da je bil moj klic podan tudi zato, da bi vam sporočil nalogo, ki jo morate 

opraviti na zemlji. Vaš duh je že vedel, za kaj je bil poslan, vendar je še vedno manjkalo, da bi to razodetje 

prejela tudi vaša materialna narava, da bi bila pripravljena sodelovati z duhom in da bi oba tvorila eno 

bitje in eno voljo. 

63 Ali bi lahko kdo od vas po teh razkritjih zavrnil njegovo poslanstvo? Ali lahko vaš duh pobegne in 

se noče boriti? Otročje bi bilo bežati pred lastno usodo in bežati pred samim seboj. Katero mesto bi lahko 

odkrili na tem ali drugih svetovih, ki ga moj glas ne bi dosegel? Ni. Kajti moj glas je vaša luč. Poleg tega, 

kdo bi lahko pobegnil pred tem časom preizkušenj? Na vsakem kraju, kamor bi se umaknili, bi vam sledilo 

očiščenje. 

64 Resnično, povem vam: varnost in mir boste našli le, če boste izvajali in spoštovali zakon, ki sem 

vam ga zaupal. Zasluge, ki si jih vaša duša pridobi na poti ljubezni, to sta usmiljenje in bratstvo, se bodo v 

vašem človeškem življenju odražale kot mir, spokojnost, zaupanje in zdravje. 

65 V prvi dobi so ljudje sklenili zavezo s svojim Gospodom in prisegli, da bodo izpolnjevali Zakon. 

Danes ne želim, da prisegate - želim, da je vaš vzgib, da mi sledite, spontan, da je vaša izpolnitev iz 

ljubezni. 

66 Videl sem, da so se ob tem času zbrale vse cerkve in oblikovale enotno množico, da bi se spomnile 

datuma, ko mi je to ljudstvo priseglo poslušnost in zvezo. Vendar vas sprašujem: Ste se držali svoje 

prisege? Ali ste bili poslušni mojim navodilom in ste se združili? Ne, ljudje, niste se držali svoje prisege, 

vaša prisega je bila neveljavna. Zakaj se torej spominjate tega datuma? Veliko raje bi videl, da ste fizično 

ločeni, čeprav se potem ne bi nikoli združili, da bi se spominjali teh tradicij, ampak da bi vas videl 

duhovno združene, ki bi na enak način izvajali moj nauk in poslušali mojo besedo. Tedaj bi bili združeni v 

mojem delu in vaša zveza bi bila močna iz ljubezni in resnicoljubnosti, ne da bi bilo treba izpolnjevati 

samo zato, ker nosite v duši breme prisege. 

67 Hočem, da bo zaveza novega izraelskega ljudstva, ki mi bo sledilo, temeljila na ljubezni in veri. 

68 Ali razumete, zakaj odpravljam vse vaše tradicije? Ker pri poskusu, da bi jim sledili, pozabite na 

pravi smisel svojega življenja, ki je slediti zakonu ljubezni. 

69 Povem vam, da če se ne boste združili in si ne boste odpustili, preden se moje oznanilo v tem času 

konča, ne veste, kakšne preizkušnje vas bodo pretresle in opomnile na vašo krivico in neenotnost. 

70 Vidim, da ste se navadili na mojo besedo in si zatiskate ušesa, ko vam govorim z očitkom ali grajo, 

v zaupanju, da vam bom malo pozneje odpustil in vam govoril z neskončno ljubeznijo. 

71 Ah, ljudje, niste želeli ohraniti semena in si želite le užitka ob uživanju sadeža! Kaj bo s teboj, če 

ne boš imel moje besede? Boste potem izumili neko obliko, ki bo zapolnila vašo praznino? 

Ne, ljudje, ne skušajte se prevarati, raje že zdaj hranite mojo besedo v svojem srcu, kopičite jo, in ko ne 

boste več imeli mojega oznanila, boste lastniki neizčrpnega zaklada modrosti, vira zdravja in miru, 

neizčrpnega vodnjaka blagoslovov. 

72 Moja beseda postaja vse bolj jasna, saj se bliža napovedani dan, ko je ne boste več slišali. Nekateri 

od mojih glasnikov so dozoreli in kot nagrado za njihovo pripravo in pripravo ljudi izlijem svojo besedo, 

polno jasnosti in preprostosti. 



U 270 

149 

73 Prej je bilo treba govoriti z vami v prenesenem pomenu, saj so nosilci glasu lahko govorili o 

globokih naukih moje resnice le v tej obliki. Za vsako priliko ali podobo je bilo nekaj božanskega ali 

skrivnostnega, česar nosilec glasu ni mogel izraziti. 

Kasneje, ko sta mu njegova duhovnost in vzvišenost omogočili, da je bila njegova naloga razumljiva, 

je preneseni pomen izginil z njegovih ust, saj je bil njegov razum zdaj sposoben izraziti visoko v 

preprostem jeziku, dosegljivem vsem organom razuma in vsem dušam. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 271 
1 Blagoslavljam vas, ljudje, in v vas blagoslavljam prihodnje generacije. 

2 Vidim, da ste se okužili z boleznimi sveta, da ste zboleli kot vsa šibka bitja. Toda očistil vas bom, 

ker vas čaka veliko, plemenito in težko duhovno poslanstvo, ki ga morate izpolniti. 

3 V svoji besedi sem vas imenoval "Izrael", in ko ste slišali to ime, ste trepetali pod težo 

odgovornosti, za katero si niste nikoli predstavljali, da jo boste nosili. 

4 To Ime vas je prebudilo in od takrat ste se nehali hraniti z nemoralnimi, škodljivimi ali slabimi 

zadovoljitvami, da bi srce in dušo podprli z bistro, zdravo in čisto hrano. 

5 Nizke strasti postopoma zamenjate z resnično ljubeznijo, nesmiselne užitke zamenjate z dušnimi 

zadovoljstvi in vse to, kar je prenova in očiščenje, daje občutljivost vašemu srcu in omogoča, da se v 

vašem življenju začnejo razkrivati mirujoče sposobnosti duhovne duše. 

6 Ko je moja beseda prišla do tvojega uma kot sončni žarek, ki razsvetli podeželsko posestvo, si 

končno priznala, da se tvoja duša lahko hrani le z ljubeznijo do Očeta in do sočloveka. 

7 Tako svetloba postopoma prodira v to ljudstvo, ki naj bi začelo obdobje duhovnosti. Zato vam 

pravim, da ko boste zmagali v tej bitki proti sebi, ne boste naredili niti koraka nazaj in se ne boste 

umaknili. 

8 Ko ne boste več čutili lastne bolečine in boste namesto tega čutili trpljenje drugih, boste naredili še 

en korak na poti mojega učenja. 

9 Zdaj so časi, ki so jih človeštvu napovedali preroki, ko bo bolečina postala zelo huda, nato pa bo 

minila in se počasi spremenila v mir. 

10 Večina ljudi ne ve ničesar o mojem prihodu in moji navzočnosti kot duha tolažbe, vendar v sebi 

nekaj slutijo in me pričakujejo. 

11 Ti ljudje so se odločili, da bodo ljudem posredovali gotovost mojega novega razodetja. To je 

razlog, zakaj izlijem svojo luč na vaše duše. 

12 Nič več nestanovitnosti, ljudje, nič več dvomov in neposlušnosti! Naj vera in zaupanje prevzameta 

celotno vaše bitje. 

13 Ne bežite pred življenjskimi preizkušnjami, saj so lekcije, ki se jih morate naučiti. Vedite, da ste 

bili v tem času poslani, da očistite svojo dušo pri opravljanju visokega, plemenitega in dragocenega 

poslanstva. 

14 Ne odlašajte z izpolnjevanjem svojega poslanstva, češ da je danes preveč ovir, da bi mi lahko 

sledili - da boste raje počakali, da jutrišnje sonce v celoti osvetli vašo pot, in se nato podali v boj. 

15 Vidite, kako luč Božjega Duha neprestano sije na vašo dušo, da vam ne pusti, da bi padli ali 

zaspali. 

16 Včasih vas v tišini vaših meditacij presenetim z vprašanjem, zakaj so obveznosti do človeštva tako 

velike. Vendar vam povem, da vaše vprašanje izhaja iz dejstva, da ne poznate svoje duhovne preteklosti in 

zato ne veste, kakšne dolgove imate do svojih soljudi. 

17 Ko bo gotovost o vaši odgovornosti do ljudi na zemlji popolna, boste z veliko ljubeznijo prevzeli 

svoj križ in se veselo povzpeli na goro svojega duhovnega vzpona. 

18 Preteklost vaše duše je lahko izbrisana iz vašega spomina, vaša prejšnja bivanja so vam morda ušla 

iz glave, toda Knjiga življenja, v kateri je vse zapisano s strani Boga, ne dopušča, da bi se karkoli potopilo 

v preteklost, nič ni izbrisano ali pozabljeno. Tam je vse prisotno in večno živo. 

19 Takšna je Očetova pravičnost: popolna, ljubeča. 

20 Ko človek zablodi in se potopi v umazanijo sveta, Gospod pokaže svoje usmiljenje in reši dušo. Če 

menite, da so vas vaša dela na zemlji nepopravljivo pokvarila za večno življenje, vam večni sodnik daje 

novo priložnost, da popravite svoje napake in tako s trudom, močjo volje in vztrajnostjo v dobrem 

dosežete odrešitev. 

21 Zdaj imate to blagoslovljeno priložnost, da o vsem tem razmislite in se potrudite izpolniti svoje 

poslanstvo, tako da boste, ko se boste vrnili v "Pravljico", iz katere duše odhajajo v materialni svet, prišli 

brez neizpolnjenih naročil in poslanstev ter namesto tega izkusili pravo blaženost, da ste premagali bedo in 

nerodnost telesne lupine, v kateri ste živeli. 
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22 Vaša duša se je prebudila kot še nikoli prej. Zato vam pravim, da ste odgovorni za korake, ki jih 

boste naredili v tem času, saj je bilo obdobje, v katerem sem vam dal svoje nauke, zelo dolgo in beseda, s 

katero sem vam dal svoje lekcije, je bila zelo podrobna. 

23 Ne pozabite, da vas skušnjava najbolj ujame v najbolj slovesnih trenutkih in v urah največjih 

posledic, ko srce oslabi in pogum upade, ko se pojavijo dvomi, negotovost in neodločnost. 

24 Navdihujte se s čistostjo mojega dela, vprašajte se, kaj je najbolj všeč vašemu Očetu, kaj delate 

dobro in kaj slabo. 

25 Preden presodite dela drugih, preučite svoja dela in videli boste nešteto pomanjkljivosti, ki so jih 

vaše oči zaradi pomanjkanja študija in ljubezni spregledale. 

26 Izženite iz svoje sredine vse fanatizme, malikovanje, vraževerje, materializacijo in odvečne, 

nekoristne obrede. Kot da bi zemljo očistili plevela in jo nato posejali z lepo pšenico. 

27 Izkoristite čas, ki ga še imate, in poslušajte moj nauk, da vas bo napolnil z lučjo in milostjo ter da 

boste naredili odločen korak k duhovnosti - korak, ki ga še niste naredili, ker ste nadaljevali s kultom 

materializma in zmote. 

28 Do danes vam je primanjkovalo vere, da bi se znebili svojih figur, obredov in simbolov ter me 

duhovno iskali v neskončnem. Manjka vam poguma, da bi bili duhovniki, in ste si izmislili nekakšno 

navidezno duhovnost, za katero skrivate svojo materialistično naravnanost in napake. 

29 Ne želim, da bi bili hinavski, ampak iskreni in resnični. Zato vam govorim z največjo jasnostjo, da 

boste lahko temeljito očistili svoja življenja in svetu pokazali resnico tega dela. Se imenujete spiritualisti? 

Potem je res tako. Ne govorite o mojem nauku, dokler delate njegovo popolno nasprotje, saj boste s 

svojimi dejanji ljudi le zmedli. 

30 Predvsem pa se zavedajte, kaj je moje delo, kaj pomeni moj Zakon, kaj je vaša naloga in kako jo 

morate opraviti, da se boste - če na svoji poti nimate vodnika, ki bi bil vreden usmerjati vaše korake - 

lahko vodili po svoji vesti in znanju, ki ste ga pridobili v mojem Učenju. Na ta način ne boste mogli 

nikomur naprtiti odgovornosti za kakršno koli napako ali napako. 

31 Prav tako vam povem: Če tisti, ki s svojimi nasveti vodi vaše duhovne korake, ravna v skladu z 

mojim zakonom, mu boste zvesto sledili, ker se je izkazal za vrednega vašega zaupanja. 

32 Ko bo prišla ura, da to ljudstvo pokličem na odgovornost, bo moj glas dosegel vsako dušo z enako 

pravičnostjo, saj so mojo besedo vsi slišali na enak način. Takrat nihče ne bo rekel: "Gospod, pokliči tiste, 

ki vedo več, in odpusti nam, ki smo naredili le to, kar so nam rekli." 

33 Ali menite, da otrok ob slabem zgledu zemeljskega očeta, ki je zloben ali hudoben, stori napako, če 

ne sledi njegovemu načinu življenja? Ali menite, da mora otrok slediti korakom svojih staršev? 

34 Resnično, pravim vam, naj vam bosta vest in razum vodnika na pravi poti.  

35 Ker pa se oddaljujete od slabe poti, ki so vam jo začrtali tisti, ki so vas dolžni voditi skozi 

življenje, jih ne smete zanemariti ali prenehati ljubiti - nasprotno. S kraja, kjer ste našli odrešitev, morate 

storiti vse, kar je v vaši moči, da pomagate tistim, ki so zašli na kriva pota. To pomeni, da se vaše 

usmiljenje in vaša ljubezen ne smeta nikoli spremeniti. 

36 Poskušajte popolnoma razumeti mojo besedo, ljubljeni učenci, da vas ne bodo mučili dvomi, ko 

vas presenetijo preizkušnje. 

37 Materializem je ogromna ovira za razvoj duše. Človeštvo se je pred tem zidom ustavilo. 

38 Živite v svetu, v katerem je človek lahko razvil svoje intelektualne sposobnosti za uporabo v 

znanosti, povezani z materijo. Vendar je njegova presoja o obstoju duhovnega še vedno omejena, njegovo 

znanje o vsem, kar ne pripada v celoti materiji, pa zaostalo. 

39 Stoletje, v katerem živite, ima dva vidika: prvi je razvoj uma, drugi pa duhovna stagnacija. 

40 Božanska luč dejansko sije na sposobnosti intelekta in iz njih izvira moj veliki navdih, katerega 

sadovi presenečajo človeštvo, saj intelekt zdaj zahteva svobodo in širjenje znanja. Človek se potopi v 

preučevanje narave, raziskuje, odkriva, se veseli, čudi, vendar nikoli ni neodločen. Toda kadarkoli se v 

njem pojavi misel, da bi razjasnil odnos z duhovnim, z resnico, ki leži onkraj njemu znane materije, je 

prestrašen, boji se napredovati v neznano, v tisto, kar se mu zdi prepovedano, v tisto, kar (po njegovem 

mnenju) pripada le visokim bitjem, ki so vredna raziskovanja božjih skrivnosti. 
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41 Tam se je izkazal za šibkega in neumnega, ki ni sposoben z močjo volje premagati predsodkov, ki 

ga držijo pokonci. Tam se je izkazal za sužnja izkrivljenih razlag. 

42 Razvoj človeške inteligence ne bo nikoli dokončan, dokler se ne bo razvil tudi na ravni duše. 

Spoznajte, kako velika je zaostalost vaše duše, ker ste se posvetili le spoznavanju zemeljskega življenja. 

43 Človek je suženj volje drugih, žrtev urokov, obsodb in groženj. Toda kaj je dosegel? Da je opustil 

vse svoje želje po razumevanju in doseganju najvišjega znanja, ki naj bi ga imel človek; da si je preprečil, 

da bi razjasnil tisto, kar je nesmiselno vedno imel za skrivnost: Duhovno življenje. 

44 Ali menite, da bo življenje duše za vedno ostalo skrivnost za človeka na zemlji? Če tako mislite, 

ste v veliki zmoti. Resnično vam pravim: dokler ne boste poznali svojega izvora in dokler ne boste vedeli 

ničesar o tem, kar je povezano z duhom, boste kljub vsemu napredku vaših znanosti ostali zgolj bitja, ki 

živijo v bednem svetu med rastlinami in živalmi. Še naprej se boste borili drug proti drugemu v svojih 

vojnah in v vaših življenjih bo še naprej vladala bolečina. 

45 Če ne odkrijete tega, kar nosite v sebi, in če v svojem bližnjem ne odkrijete duhovnega brata, ki 

prebiva v vsakem človeku - ali se lahko zares ljubite? Ne, človeški otroci, tudi če pravite, da me poznate in 

mi sledite. Če boste moj nauk jemali površno, bodo vaša vera, vaše znanje in vaša ljubezen lažnivi. 

46 Danes se moja svetloba seli na vse organe uma na sijoč in navdihujoč način. Ko se v človeški 

besedi manifestira skozi te glasovne nosilce, postane Moj nauk za tistega, ki ga je slišal. Ker pa je cilj 

vsega tega dvig vaše duše, sem to poimenoval "spiritualizem". Nikoli pa se ne ukvarjajte z imeni ali 

opredelitvami. Pri mojem poučevanju sta pomembna pomen in resnica, ki ju vsebuje. 

47 Zdaj je ugoden čas, ko se na srca razlijejo svetloba moje Besede, višja morala in modrost 

duhovnosti - kot osvežujoč in blagodejen dež po dolgi suši puščave, ki ste jo prehodili. 

48 Ta nauk je popoln, kot je bila popolna moja beseda, izražena v drugi dobi, in kot je popoln vsak 

moj navdih. Popolnost ne bi bila mogoča, če bi izhajala iz organov uma, prek katerih je dana. Vendar 

prihaja od Božanskega Duha, ki ga je navdihnil. 

49 Ta nauk je preprost kot vse, kar je čisto in božansko, zato ga je lahko razumeti. Vendar se vam bo 

včasih zdelo, da ga boste težko uporabili. Prizadevanja vaše duše zahtevajo napor, odrekanje ali žrtvovanje 

s strani vašega telesa, in če nimate duhovne izobrazbe ali discipline, morate trpeti. 

50 Že od začetka časov se duša in telo borita, da bi razumela, kaj je prav, kaj je dovoljeno, kaj je 

dobro, da bi živela v skladu z zakonom, ki ga je dal Bog. V tem težkem boju se vam zdi, da vas nenavadna 

in zlonamerna moč nenehno mika, da bi boju obrnili hrbet, in vas vabi, da uporabite svojo svobodno voljo 

in nadaljujete pot materializma. Pravim vam, da ni večje skušnjave od šibkosti vašega telesa: občutljivo na 

vse, kar ga obdaja, dovolj šibko, da podleže, zlahka pade in je zapeljivo. Kdor se je naučil obvladovati 

nagone, strasti in slabosti telesa, je premagal skušnjavo, ki jo nosi v sebi. 

51 Kaj novega vas uči spiritualizem, saj vam je nauk o ljubezni, ki ga je prinesel Jezus v drugi dobi, 

pokazal pot, ki ji morate slediti? On vam je dal razumeti to besedo, vam jo razložil v največjih 

podrobnostih in vam naročil, da jo duhovno izvajate. 

52 Jezusov nauk je bil popoln, ker se vam je razodel po utelešeni "Besedi", v kateri se je skril Bog. 

Beseda, ki je svetu spregovorila v Jezusu, je ista Beseda, ki zdaj govori vam v Duhu in vam pravi, da v 

svojem življenju uporabite ta nauk, ta dela in zglede, ki sem jih zapustil, ko sem živel med vami, da zato, 

ker se imate za zelo razvite in živite v dobi, ki je zelo oddaljena od tiste, ne smete verjeti, da moja Beseda 

ni sodobna. V spiritualizmu lahko najdete način, kako uporabiti moje učenje in moje primere za obdobje, v 

katerem živite, in za razvoj, ki ga imate. 

53 Današnja beseda se razlikuje od Jezusove v drugi dobi, ker je dana prek človeških nosilcev glasu in 

ker so ti organi razumevanja omejeni v svojih zmožnostih sprejemanja. Toda pomen besede, ki prihaja iz 

njihovih ust, je popoln. 

54 Naj nihče v človeških telesih, ki jih uporabljam, ne vidi navzočnosti Božanskega in v njihovem 

človeškem glasu ne glasu Božjega. Bog nima oblike niti izraza človeškega glasu, kot ga imate vi. Zato 

tisti, ki posluša mojo besedo, ne bo našel Boga v zunanjem izrazu človeške besede, ampak v njenem 

pomenu. To sem razkril v vseh cerkvah. 

55 Učitelj je spet s svojimi učenci, da bi jih spomnil na božanske nauke, ki jih je prinesel človeštvu v 

drugi dobi kot sporočilo ljubezni in miru. 
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56 Vrnil sem se, ker sedanje generacije niso uporabljale moje besede kot norme in zakona svojega 

življenja, zato jih je treba naučiti poti z novimi lekcijami, ki jim razložijo, česar niso razumeli. 

57 Človek trmasto hodi po svoji poti in sledi vzgibom svoje svobodne volje, daleč stran od številnih 

resničnosti življenja. 

58 Čas bi bil, da na svetu ne bi bilo več imperijev ali močnih ljudstev, ki bi zatirali šibke, a vendar 

obstajajo kot dokaz, da v človeku še vedno prevladujejo primitivne težnje po ropanju šibkih z zlorabo 

moči in nasilniškem osvajanju. 

59 Res je, da sem človeka postavil na zemljo, da bi postal gospodar in vladar na njej, da bi vladal 

svetu miru, razumevanja in harmonije, kjer bi bil princ poslušen in zvest Kralju, ki je njegov Stvarnik. 

60 Toda oblast, ki so jo ljudje vzpostavili na zemlji, je drugačna - oblast lažne veličine, nečimrnosti in 

lažne slave. Zato svet med svoja največja bogastva ne šteje duhovnih zakladov, kot so mir, modrost in 

duhovna vzvišenost. 

61 Človeštvo hrepeni po malo miru, vendar ga nikoli ne išče s sredstvi, ki so na voljo za njegovo 

dosego, kot so previdnost, odpuščanje, usmiljenje, sprava in ljubezen. 

62 Zdaj vam napovedujem veliko, silovito bitko med tistimi, ki si prizadevajo za vzpostavitev 

Kraljestva miru, in tistimi, ki se borijo za obrambo ali povečanje moči svoje zemeljske nadvlade. 

63 To je bitka med duhom in materijo, starodavna bitka med večnim in začasnim, med duhom in 

materialnim. Kdo bo premagal koga? Nekateri pravijo: duh, drugi: materialno. Povem vam: nihče ne bo 

zmagal. 

64 V tej bitki ne gre za to, da bi duh zmagal in ponižal "meso". Če bi bila, bi bila njena zmaga lažna. 

Končna zmaga bo za oba, ko bosta telo in duša hodila skupaj, v harmoniji, in ko bosta oba izpolnila svojo 

usodo pod enim idealom na poti pravičnosti in ljubezni, ki je pot, začrtana z mojim zakonom. Koliko 

škode si ljudje naredijo s svojimi morilskimi vojnami! Dnevi, meseci in leta minevajo brez kančka miru v 

njihovih srcih, živijo v nenehnem strahu, saj jih ogrožajo lastni bratje, ki so postali sovražniki. Je to 

življenje za visok ideal ali vsaj boj zanj? Ne, ljudje: ljudje se pobijajo zaradi svojih ciljev, ki so veliko 

manj vredni kot njihova življenja. Toda nočejo priznati vrednosti življenja, nočejo vedeti, da je človekov 

obstoj svet in da lahko z njim razpolaga le tisti, ki ga je ustvaril. 

65 Svet, v katerem trenutno živite, je bil dolgo časa bojišče. Toda človek se ni zadovoljil z obsežno 

izkušnjo, ki so mu jo zapustili njegovi predniki - z grenko in bolečo izkušnjo, ki leži pred ljudmi tega časa 

kot knjiga, ki jo je odprla vest. Toda človekovo srce je preveč trdo, da bi sprejelo sad izkušnje, ki je kot 

zapuščina svetlobe. Od svojih prednikov so podedovali le sovraštvo, ponos, užaljenost, pohlep, aroganco 

in maščevalnost, ki so jih prenesli s krvjo. 

66 Zemlja se bo morala obarvati rdeče s krvjo mnogih nedolžnih, nato pa bo postala črna zaradi 

žalosti tistih, ki bodo preživeli. 

67 Vsi imperiji, ki so jih ljudje zgradili na temeljih ponosa in arogance, so se zrušili, ker so bili 

njihovi navidezno trdni temelji lažni in niso vzdržali moje pravičnosti. 

68 Moči, ki danes navdušujejo ljudi, se bodo kmalu sesule, in ko se bodo drugi dvignili za njimi, bodo 

prav tako padli. 

69 Ko bodo ljudje združili svoja ljudstva ter se duhovno in človeško ravnali po zakonih ljubezni in 

pravičnosti, ki jim jih je Oče razodel od začetka časov, bodo postavili trdne temelje za kraljestvo miru, v 

katerem bodo prvič na svetu vladali harmonija, bratstvo, resnični napredek, razcvet duše in človeka, 

modrost, znanje in blaginja. 

70 Preljubi ljudje, osredotočite svoje misli na to milostno jutro in prisluhnite svojim občutkom, da 

boste vedeli, kakšno moč ima vaša vera v odnosu do nauka, ki ga trenutno prejemate. 

71 Če se počutite pripravljeni in dovolj močni, da delate za moje delo, se odpravite in oznanite mojo 

besedo, ki bo trden temelj novega sveta, kraljestva miru in resnice, ki sem vam ga napovedal. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 272 
1 Blagoslavljam te, Izrael, in v tebi blagoslavljam sedanje in prihodnje rodove. Vi ste moji ljubljeni 

učenci, ki ste ves čas doživljali moja razodetja in moje zapovedi. 

Poslal sem vas v novo reinkarnacijo na Zemlji. Toda pred tem sem vas pripravil in opozoril, ko sem 

vam povedal, v kakšnem stanju je človeštvo v tem času. Govoril sem vam o njihovem materializmu in 

raztresenosti, vi pa ste se spraševali, ali lahko izpolnite svoje poslanstvo in kako boste prodrli z mojo 

besedo, ki je subtilno bistvo, ki je nežnost in svetloba, v ta srca, trda kot skala. 

Mojster vas je naučil boriti se, vas naredil za "delavce" in vam dal srca kot polja, da jih pripravite, 

obdelate in naredite rodovitna. 

2 Ko si prek človeka slišal mojo besedo in sem te imenoval Izrael, je tvoja duša trepetala. Tvoje 

krhko telo teh razodetij ni poznalo, toda duša ve in pozna svoje poslanstvo. Pravim vam: Namenjeno vam 

je, da sodelujete pri mojem delu, zato morate paziti na svoje korake. Ne spuščajte se, ne materializirajte se, 

ne mešajte se z množico, saj niste nadrejeni svojim bližnjim. Delajte v tišini, da vas bosta razlikovala le 

ljubezen in usmiljenje do bližnjega. 

3 Vaša navzočnost bo razpršila temo, in če boste zaprli usta, ker ne boste našli primerne priložnosti, 

da bi spregovorili o mojem nauku, bo spregovoril vaš duh in tako boste med soljudmi ustvarili svetlobo in 

pravičnost. 

4 V tem času bolečine sem vas prišel potolažiti. Vse duše vedo, da bo prišel dan njihove 

osvoboditve, in pričakujejo, da bodo videle svojega Odrešenika. Ne vedo, na kakšen način bo prišel, 

vendar čakajo in se posvetujejo s skrito božansko modrostjo. 

5 Ljudje, vi imate potrditev vsega, kar je bilo prerokovano, in to svetlobo boste ponesli ljudem. 

Povejte jim, da jih ljubim in da v vsakem trenutku življenja, ki jim ga dajem, razodevam svoje usmiljenje 

in svojo moč. Pomagaj jim, da se izpopolnijo, povej jim, naj me iščejo s čistostjo, naj me iščejo duhovno. 

Z njimi bom komuniciral takoj, ko boste vi, moji delavci, pripravili njihova srca. Razdelil vas bom in v vas 

položil svojega Duha, da bo moja beseda dosegla ljudi vseh ras in veroizpovedi. Kajti ljudi vodim k 

enemu cilju, k edini resnici. 

6 Ljudje se spotikajo ob balvane na poti, žalujejo in trpijo. Toda vse to je v skladu z zakonom sprave 

in pravičnostjo, ki jih je prišla preoblikovat, kot je moja volja. Želim, da me moji otroci ljubijo kot Očeta 

in se duhovno razvijajo, da bi lahko živeli v miru. 

7 Ko tvoje srce prizadene velika preizkušnja, me uporno vprašaš: "Ali je v moji usodi zapisano, da 

moram izprazniti ta kelih trpljenja? Ali je to moja sprava? Je to res tvoja volja, oče?" Jaz pa vam pravim: 

"Nič se ne premakne brez moje volje." V svoji usodi boste morali prestati veliko preizkušenj. Nekatere 

bodo posledice vaših kršitev mojega zakona, druge bodo prešle z mojega duha na vašega. Kljub temu so 

vsi pravični, tudi če se vam zdijo nepotrebni. Če jih boste opazovali in preučevali, bodo govorili o moji 

popolnosti in ljubezni. Ohranite upanje in vero tudi v dneh največje zagrenjenosti in zaupajte, da bo 

naslednji dan boljši, da bo sonce moje ljubezni obsijalo vašo dušo in telo ter da bosta vaš razum in 

intuicija jasna in vas vodila k dobremu cilju. Ko boste prišli do konca svoje življenjske poti, bosta v vas 

mir in veselje v Očetu. Po vsaki preizkušnji boste spoznali svojo moč, jaz pa bom prejel njen sad po 

ljubezni, ki mi jo boste izkazovali. 

8 Človeštvo, pozdravite tretje obdobje, ko bodo ljudje našli duhovno modrost. To je Era, ko me 

boste začutili z vero, intuicijo in spiritualizacijo. Ne pričakujte moje navzočnosti v človeški podobi in ne 

iščite mojih ran, da bi vanje zarili svoje prste, da bi verjeli vame. 

9 V tem času bo vse duhovno. 

10 Prišla je ura, da me razumete in začutite kot Duha, tako da opustite ves svoj materializem. 

11 Gorje ljudstvom, ki se trmasto oklepajo svojega malikovanja, fanatizma in tradicije! Ne bodo 

mogli videti moje svetlobe in ne bodo občutili neskončne blaženosti prebuditve duše. 

12 Res je, da bo moj nauk pretresel svet. Ko pa bo bitke konec, bo na zemlji zavladal pravi mir, ki 

izhaja iz mojega duha. Trpeli bodo le nespametni, trmasti in trdosrčni. 

13 Nad človeštvom lebdi in živi nevidni svet, svet svetlobnih bitij, pred katerimi je Elija, ki vse vodi 

in določa. 
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14 Blagor tistim, ki so dovzetni za ta nebeški vpliv. 

15 V vseh narodih na Zemlji so ljudje, katerih duh je bil poslan, da pomaga duhovnemu svetu pri 

njegovem delu. Kaj se bo zgodilo z njimi, če bodo dovolili, da se njihova srca spremenijo v skalo, ki je 

odporna na duhovne navdihe? Da bi se vrnili na pot, s katere so se vrnili, bi morali spiti zelo grenak kelih. 

16 Zame kesanje človeka, njegova prenova in odrešenje ne morejo biti nemogoči. Takrat ne bi bil 

vsemogočen in človek bi bil močnejši od mene. Ali menite, da je moja moč manjša od moči, ki jo ima zlo 

v človeku? Ali menite, da je tema v človeku močnejša od božanske svetlobe? Nikoli! povej mi svoje srce. 

17 Zapomnite si: moja naloga, ki sem vam dal bitje, je voditi vas k popolnosti in vas vse združiti v 

eno duhovno družino; in ne pozabite, da se moja volja uresničuje nad vsem. 

18 Jaz, božanski sejalec, sem svoje seme ljubezni neopazno položil v vsako dušo. Samo jaz vem, kdaj 

bo to seme vzklilo v vsem človeštvu, in samo jaz lahko z neskončno potrpežljivostjo čakam na sadove 

svojih del. 

19 Uporabite pomen tega nauka in začnite sejati harmonijo v svojih družinah. Nato poskrbite za 

harmonijo med skupnostmi, ki sestavljajo vaše ljudstvo. Ko jih povežejo duhovne vezi, dovolite, da mir in 

sreča izžarevata iz vaše sredine. 

20 Ko začnete meriti, koliko bo treba vložiti truda, da bi spreobrnili vse človeštvo, in ko pomislite na 

obseg obstoječega greha in vsepovsod prisotno bedo, se boste v svojih razmišljanjih neizogibno počutili 

utesnjene. Toda kdo vam je rekel, da morate svet rešiti sami? Zadovoljni bodite z delom, ki pripada 

vsakemu od vas, in pustite drugim, da opravijo svoj del, in videli boste, kako boste dan za dnem in korak 

za korakom s pomočjo vašega Očeta postali priče izpolnjevanja moje besede. 

21 Usojeno vam je bilo, da živite na Zemlji v teh težkih trenutkih za človeštvo - to so začetki tretjega 

obdobja. Toda ne pritožujte se nad svojo usodo, saj bi mi to bilo v očitek. Ne pozabite, da je bil vsak od 

vas - tu mislim na vašo dušo - večkrat na Zemlji in da ste v nekaterih od teh bivanj uživali vse, po čemer 

hrepeni človeško srce. 

22 Bodite prepričani, da so tisti, ki v tem času najbolj trpijo, prej do dna izpraznili čašo užitkov, 

človeških zadovoljstev in slave sveta, s čimer so se oddaljili od duhovne poti in se oskrunili. 

23 Čas sprave in očiščenja je moral priti, tudi če so na svetu minila stoletja in je morala vaša duša 

počakati na to uro. Toda ta čas je prišel, danes je. Razumite ga, izkusite ga in ga uporabljajte. 

24 Sprejmite luč Duha Tolažnika, ki je moral priti po moji obljubi, dani ljudem. 

25 Zdaj razumite, zakaj moja prisotnost v nevidni obliki izpolnjuje to obljubo. Danes nisem Kristus, 

ki je prišel v telesu, ampak Kristus v Duhu, ki izliva svetlobo, ljubezen, modrost in tolažbo na vse, ki 

trpijo. 

26 Ljubezen na novo osvetljuje vaše življenje, človeštvo. Pokažem vam duhovno pot in vam 

razkrijem resnico, ki obstaja v vas, da boste spoznali božansko svetlobo. Ali se ne zavedate, da ste v 

zmoti, ko verjamete, da ste večji, kot ste? Verjamete vase po "mesu", po človeški osebi. Toda ali veste, da 

je to prepričanje napačno, saj je človek minljiv? Naučil sem vas, da svojo vero in napredek utemeljite na 

vrednotah svoje duhovne duše, saj so te trdne in večne. 

27 Verjeli ste, da ste samo materija in da obstaja samo ta svet, zato ste v življenju potočili toliko solz, 

vaš boj v življenju pa je strašen in obupen. 

28 Vaš materializem je raj, ki sem ga zaupal človeku, spremenil v pekel. 

29 Napačno je življenje, ki ga vodijo ljudje, napačni so njihovi užitki, njihova moč in bogastvo, 

napačna je njihova učenost in znanost. 

30 Bogati in revni, vsi se ukvarjate z denarjem, katerega posedovanje je zavajajoče. Skrbijo vas 

bolečine in bolezni, ob misli na smrt se zgrozite. Nekateri se bojijo, da bodo izgubili, kar imajo, drugi pa si 

želijo imeti, česar nikoli niso imeli. Nekateri imajo vsega v izobilju, drugim pa vsega primanjkuje. Toda 

vsa ta prizadevanja, strasti, potrebe in ambiciozni cilji zadevajo le materialno življenje, lakoto telesa, nižje 

strasti, človeške želje, kot da človek v resnici nima duše. 

31 Svet in materija sta dušo začasno osvojila, jo postopoma spravila nazaj v suženjstvo in nazadnje 

onemogočila njeno poslanstvo v človeškem življenju. Zakaj se sami postopoma ne zavedate, da lakota, 

beda, bolečina in tesnoba, ki utesnjujejo vaša življenja, niso nič drugega kot natančen odsev bede in 

bolečine vaših duš? 
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32 Bilo je nujno potrebno, da vam razkrijem resnico, ki je v vas in ki je niste želeli videti. Toda zdaj 

sem prišel, zdaj sem z vami in v bistvu vas bom naučil slišati sporočilo vašega duha, ki ste ga dolgo 

zadrževali. 

33 Kmalu boste spoznali, da ni življenje tisto, ki je kruto do vas ljudi, temveč da ste sami do sebe 

kruti. Zaradi nerazumevanja trpite in povzročate, da trpijo ljudje okoli vas. Počutiš se osamljenega, vidiš, 

da te nihče ne ljubi, in postaneš sebičen in trdosrčen.  

34 Potem naj slišim svoj glas, ki vam govori, naj se dvignete, da bodo vaša čustva oplemenitena, da 

ne boste gledali na nizkotnost in nečistost, ampak na stiske in težave, ki jih morate odpustiti in olajšati. 

35 Dvignite svoj um in pogled k večnemu, da vas napolnijo čiste misli. 

36 V neskončnosti, ki je življenjski prostor duše, vibrirajo svetloba, visoke misli in večni mir. Do 

takrat se dvignite in se okrepite v teh regijah. Dokler se ne povzdignete, boste še naprej zbolevali in se 

prepirali, ne da bi se prepoznali kot bratje in sestre. 

37 Ta materializem je razdelil ljudi. Seme razdora se je tako razširilo, da se ne zavračajo samo ljudje, 

ampak celo starši in otroci, bratje in sestre. 

38 Vsaj vi, ljudje, ki se hranite z mojim naukom, se dvignete iz umazanije, se naučite ljubiti in 

odpuščati. Ne gradite vsega svojega duševnega miru in sreče na svetu materije, razdelite svoja 

prizadevanja in cilje na duhovno in materialno ter poskušajte biti pravični do vsake strani. 

39 Prenehajte verjeti, da lahko vse dosežete z materijo. Zavedajte se, da se lahko k Bogu povzdignete 

le z dušo. 

40 Kako bi bilo prav, da bi vztrajali v prepričanju, da boste z materialnimi deli dosegli blaženost za 

svojo dušo? Spoznajte vse svoje napake in zmote. Če ste materializirani, kot ste, in verjamete, da je to 

namen, zaradi katerega ste bili ustvarjeni, vam resnično povem, da bo prebujenje vaše duše v resnico zelo 

grenko. 

41 Bog hoče poslušne otroke, ne sužnjev, toda vi ste sužnji svojih strasti in strasti drugih. 

42 Ste kot izgubljene ptice, ki namesto da bi čivkale, čivkajo prestrašeno. Ne blagoslavljaš več koristi, 

ki ti jih dajem čez dan, ne blagoslavljaš več mojega imena vsakič, ko te dosežejo moje koristi. 

43 Čutite, da postajate obupani, ker se zanašate na moči telesa, ki pa je šibko. Močni boste, če boste 

videli, da je velika napaka v tem, da svet obravnavamo kot pravo kraljestvo blaženosti. 

V trenutku razsvetljenja in vpogleda se bo duša sramovala tako velike bede, ker je postala bedna v 

telesu. Ni želela biti kondor, ki osvaja višave neba. Raje je bila kot tiste ptice, ki za bivanje potrebujejo 

temo, ker jih svetloba zaslepi. 

44 Moj nauk je treba pravilno razumeti, da boste razumeli, da vas ne učim, da bi človeško življenje 

cenili manjvredno, ampak da bi živeli resnično, s pogledom, umom in idealom, usmerjenimi k večnemu. 

45 Danes je vaša duhovna nevednost tako velika, da ko pomislite na tiste, ki so odšli na drugi svet, 

rečete: "Ubogi človek, umrl je, vse je moral pustiti za seboj in je odšel za vedno." 

46 Če bi le vedeli, s kakšno žalostjo vas ta bitja gledajo iz duhovnega sveta, ko vas slišijo tako 

govoriti. Žalost je tisto, kar občutijo do vas ob vaši nevednosti! Kajti če bi jih lahko videli vsaj za trenutek, 

bi ostali brez besed in osupli nad resnico!  

47 Vi jokate pred mrtvimi ostanki, ki so ostali v zemlji, in medtem ko sadite rože in s solzami zalivate 

gomilo, ki jih prekriva, tisti, ki so se osvobodili teh teles in živijo v kraljestvu svobode in svetlobe, pravijo: 

"O nesrečno telo, kako zelo sem te ljubil in branil, kako zelo sem ti zagotavljal časti in užitke, nečimrnosti 

in minljivo slavo, zdaj pa si le peščica prahu v temnem grobu." 

48 Razmišljajte vsi o mojem nauku in videli boste, da so vam v njem z največjo jasnostjo razložene 

skrivnosti, ki jih do danes niste hoteli vedeti. 

49 Ob katerem drugem boljšem času kot zdaj bi vas lahko prišel potolažit? Zagotovo lahko rečete 

tudi, da se je Kristus v tem času spustil v kraljestvo pekla. Kaj je namreč bolj peklensko od vašega 

življenja v grehu, v katerem se svet valja naokoli? Prišel sem vas rešiti, ker ste se oddaljili od prave poti - 

tako daleč, da ste hoteli živeti brez mene, čeprav sta v resnici vaše in moje življenje eno. 

50 Obstoj človeka, ločenega od Božjih zakonov, je prazen in lažen. Vedite, zakaj sem vam prišel 

prinesti luč: da vas rešim z isto besedo, ki sem vam jo prinesel prej. Resnica je namreč ena in zato en sam 

nauk. 

Vaša samopomilovanje vam je postavilo malikovalske prestole. Toda v prepričanju, da je kralj, za 

katerega ste mislili, da ga prinašate, lažen, je vaše srce ostalo zmedeno. Vendar lahko v svojem bitju iščete 
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prisotnost svojega Boga, resničnega Kralja. Če me najdete tam, vas ne prosim, da mi zgradite prestol. Raje 

imam oltar ljubezni in ponižnosti, kjer svečenik vere daje luč. 

51 Veliko je tisto, kar potrebuje vaša duša. Razmislite: kolikokrat na dan nahranite svoje telo? Če 

izpustite enega od teh obrokov, se počutite šibko. Kolikokrat na dan pa svojo dušo hraniš z mojimi 

besedami? 

52 Razumite, kako velika je duhovna lakota in žeja človeštva sredi suhosti vašega obstoja, potem 

boste upravičili mojo prisotnost v duhu, da vam razložim svojo resnico in vas potolažim v vaših velikih 

stiskah. 

53 Moje učenje in moj prihod v tem času sta namenjena temu, da bi moji novi učenci, za katere želim, 

da vsi postanete duhovi tolažbe, kot je njihov Učitelj, in bi se podali na zemeljske poti, da bi opravljali 

moje delo, sejali mojo ljubezen, prižigali svetlobo, prinašali ljubezen in razumevanje v srca otrok, da bi 

zapolnili neizmerno praznino njihovega bitja. Da bi prinesli zdravilni balzam bolnikom, ki jih premaguje 

bolečina njihove telesne lupine in katerih trpljenje se postopoma konča z življenjem; tolažbo ubogim in 

zapuščenim, ki nimajo nikogar, na kogar bi se oprli. 

54 Ko boste videli resničnost teh velikih trpljenj, jih boste primerjali s svojo bolečino in blagoslovili 

tisto, za katero ste mislili, da je največja, ter rekli: "Gospod, zaradi vsega, kar imam, bi moral biti srečen." 

55 Potrebno bo, da se seznanite s tistim, ki trpi, da bo vaše srce prejelo veliko lekcij, ki ga bodo 

naredile ljubeznivega, ga omehčale in odvrnile od lažnih užitkov, da bi malo pomislilo na tiste, ki so lačni 

naklonjenosti, potrebujejo ljubezen in tolažbo. 

56 Ko boste začutili bolečino nekoga drugega, kot je vaša, vam ne bom imel več kaj povedati. Sami 

od sebe boste šli iskat pomoči potrebne, ki ležijo na posteljah bolečin v bolnišnicah. Vaša roka bo brez 

odpora položena na gobavca in bo nežno božala siroto. Vaše ustnice bodo z besedo osvetlile dušo in znali 

boste prižgati plamen vere v tistih, ki gredo skozi življenje brez cilja, brez ljubezni in brez Boga. 

57 Duhovnik ne bo kopičil materialnih dobrin v izobilju, ampak bo poskrbel, da bo vedno bogat z 

zakladi duše. Vedno bo vedel, kaj imajo in kako stojijo. Trpel bo kot vsi smrtniki, vendar ne bo nikoli 

obupal ali se uprl. 

58 Ob vsaki priložnosti imejte pred očmi moj zgled - življenje, ki sem ga posvetil nalogi, da vas 

ljubim, tolažim in vam pokažem pot do večne blaženosti. O tem sem govoril v vseh svojih naukih, da bi 

me mnogi slišali. Nisem imel posebnega prostora, kjer bi se slišala moja beseda. Tako na trgih kot na 

portikih, na ulicah ali v templjih, na cesti ali na gorah sem dal slišati sporočilo, ki je govorilo o nebeškem 

kraljestvu. 

59 Vedno imejte pripravljen potovalni nahrbtnik z zaslugami, ki ste jih pridobili v življenjskem boju, 

da vas moj klic v drugo življenje ne bi presenetil ob kateri koli uri. Vedno se zazrite vase in se preverite. 

Ne čakajte, da ta ura mine z dušo brez zaslug. Takrat si boste želeli, da bi na zemlji naredili veliko 

dobrega, a bo prepozno. Vedno bodite v stiku s svojo vestjo, saj ne veste, v katerem trenutku boste 

prestopili. 

60 Ne obupajte, o duše, ki jim namenjam svojo Besedo. Vztrajajte na moji poti in spoznali boste mir. 

Resnično, povem vam: vsem vam je usojeno, da doživite blaženost. Ne bi bil vaš Oče, če ne bi bili 

ustvarjeni, da bi z menoj delili nebeško kraljestvo. Toda ne pozabite: da bi bila vaša blaženost popolna, 

morate korak za korakom prispevati svoje zasluge, da se bo vaša duša počutila vredno te božanske 

nagrade. Vedite, da sem z vami in vas spremljam na vsej poti. Popolnoma mi zaupajte, saj veste, da je 

moja naloga združena z vašo in moja usoda z vašo! 

61 Ker se niste mogli dvigniti k meni, sem jaz prišel k vam, s čimer sem vam dal dokaz svojega 

usmiljenja in spodbudo za vašo vero. Že sama misel na izpolnitev svojega poslanstva vas straši, ker ste 

močni v bojih sveta, a šibki v poslanstvu duhovne duše. 

Pravite mi, da imate še vedno preveč pomanjkljivosti, da bi se lahko imeli za moje učence. Toda 

povem vam, da je vsaka pomanjkljivost kot kamen, vse skupaj pa kot breme. Dokler živite pod težo tega 

bremena, se ne morete dvigniti. Toda kolikor postopoma odvržeš težko breme svojih pomanjkljivosti, 

začneš čutiti, da se lahko povzpneš v višave duha. 

62 Dovolite, da vas moja beseda izpopolni. Vem, da ne prihajate vsi s pripravljenim srcem, da bi me 

poslušali, da se nekateri norčujejo iz te manifestacije in nekateri dvomijo, tako kot nekateri mislijo, da 

beseda, čeprav je vzvišena, ne prihaja od Kristusa, ampak od nekega drugega bitja. Vendar vam povem, da 

moje misli dosežejo ustrezne organe uma, da bi se razkrile v modrosti. 
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63 Kdo ima pravico dvomiti v mojo navzočnost med ljudmi, saj sem vam dal dokaz, da sem vam na 

voljo zaradi svoje ljubezni? Pomislite na Jezusa, ko so ga pretepali na križu. Toda kaj drugega kot 

človečnost predstavlja ta križ? Resnično, povem vam, da sem še vedno pritrjena na svoj križ ljubezni, ki 

ga predstavlja moja ljubezen do mojih otrok. 

64 Dvomite, sodite in se celo norčujete iz sebe, vendar vam odpuščam in vas blagoslavljam, ker ste 

bolni od nevednosti. Dajem vam čas za razmislek, ker vem, da boste jutri med najbolj gorečimi. Resnice, 

ki sem vam jo razkril, še ne morete videti povsem jasno, ker je meso močnejše od duha. Kljub temu se 

boste povzpeli do ideala duhovnosti in takrat boste postali najbolj duhovno močni. 

65 Borite se proti temu, kar je škodljivo, borite se proti temu, kar je nečisto. Vedite, da razvade sveta 

otopijo čute duše in ji preprečujejo vstop v visoke svetove življenja. Če se naučite živeti resnično življenje 

- to vam povem -, potem boste, kjerkoli ste in kamorkoli greste, s svojo prisotnostjo vse spremenili v raj 

miru. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 273 
1 Tako nizko ste padli in se tako oddaljili od duhovnega, da se vam zdi nadnaravno vse, kar je - ker 

pripada duhu - povsem naravno. Tako imenujete božansko nadnaravno in na enak način vidite vse, kar 

pripada vašemu duhu, kar je napaka. Razlog za to je, da vidite in zaznavate le tisto, kar je v dometu vaših 

čutil ali v dometu vaše človeške inteligence, tisto, kar je onkraj čutil in uma, pa imate za nadnaravno. 

2 Zdaj je čas, da prodrete v jedro mojih naukov, ki vam razkrivajo resnico, v kateri je življenje, da se 

boste lahko imeli za moje učence in kmalu postali mojstri. 

3 Učenec je tisti, ki se uči, mojster pa tisti, ki uporablja moje nauke. Takšni bi morali biti. Kajti če bi 

se le učili in skrivali mojo modrost v svojem srcu ali če bi spreminjali moje nauke, bi bili podobni 

hinavskim farizejem, ki sem jih takrat tako obsodil, da bi dokazal njihovo lažnost. 

4 Pot je dolga in hoditi morate pozorno, da ne zapadete v skrajnost, torej da duhovno ne postane za 

vas vsakdanje, a da tudi ne zapadete v fanatizem. 

5 Ko boste dosegli ravnovesje, ki naj bi obstajalo med dušo in "telesom", boste videli, kako 

enostaven je obstoj in kako ravna je pot. Korak za korakom boste šli svojo pot in izkoristili vse priložnosti, 

ki vam jih ponuja življenje, za napredek svoje duše. 

Ko boste dosegli prag duhovnega življenja, ko se bo približala ura, ko se boste morali posloviti od 

sveta, ki vas je varoval, in od telesa, ki vam je bilo v oporo, ne bo niti najmanjšega odpora, duša ne bo 

želela podaljšati življenja svojega telesa in telesna lupina ne bo več zadrževala duše. 

6 Koliko veselja in svetlobe bo duša doživela, ko bo vstopila v svoj novi dom, in koliko miru in 

razumevanja bo pustila v srcih tistih, ki so ji pripadali na zemlji! 

7 Vidim, da je vzdušje, ki prevladuje v svetu, v nasprotju z duhovnostjo. Zato bo zelo zaslužno, če se 

boste osvobodili ovir, ki vam preprečujejo, da bi napredovali na poti. 

8 Poslal sem vam sporočilo, s katerim lahko živite v svetu, ne da bi bili okuženi. 

9 Naučite se z mojo močjo dvigniti nad njo. Prizadevajte si, da se dvignete nad človeške težave. Ko 

enkrat povzdignete svoje življenje in osvobodite svojo dušo, ne potonite več. 

10 Na moji poti ni pasti. Vendar je treba paziti in moliti, saj ob poti raste podrast, v kateri se včasih 

skriva zahrbtni volk. Spremljajte in molite, da ne boste presenečeni in da boste vi presenetili tiste, ki se 

skrivajo, da bi spodnesli tistega, ki želi hoditi po dobri poti, ali mu odvzeli vero. 

11 Napovedal sem, da se bo moje ljudstvo ponovno pojavilo na zemlji, ko bo človeštvo popilo svoj 

največji kelih trpljenja. Zato zdaj pošiljam na zemljo svoje glasnike, delavce, vojake in preroke, saj se 

bliža čas boja. 

12 Moje ljudstvo ni le ta, ki me je slišal prek glasnikov. Moje ljudstvo se bo razširilo po vsej zemlji, 

njegovi otroci pa bodo vsi, ki pričujejo o moji resnici - vsi, ki v duši udarjajo po prelomih svetlobe, vsi, ki 

se borijo proti plevelu in oznanjajo tretje obdobje. 

13 Oduhovite se in lahko boste razumeli in izpolnili svoje poslanstvo. Ko se bodo v drugih deželah 

pojavili drugi Moji odposlanci, naj se eni zavedajo drugih, se združijo in duhovno podprejo ter se z močjo 

misli borijo proti nesoglasjem, razdoru in vojni, ki so zajeli svet. 

14 Ne skrbite, ljudje, prejel sem vaše zasluge, pridobljene do danes. Toda ne ustavite se pri prvih 

korakih, ne zadovoljite se s prvimi opravljenimi deli. Hodite mirno in z odločnimi koraki in dosegli boste 

zmago. 

15 Za vaše zasluge ne bo treba vedno čakati na nagrado, dokler ne pridete v Duhovno kraljestvo, 

ampak boste za njih nagrajeni tudi tukaj, na vašem svetu. 

16 Tu bo vaše telo imelo zdravje in moč, v duhovnem življenju pa boste deležni svetlobe in resnične 

blaženosti. 

17 Tisti, ki so prišli k meni v želji po modrosti, se nikoli niso počutili prevarane. Videl sem, da ni bilo 

nobene ovire, ki bi vas ustavila v vaši želji, da bi slišali mojo besedo. Kako ne bi mogel nagraditi vaših 

prizadevanj in žrtev? Samo Jaz vem, koliko ste se morali razviti, da ste prišli na te kraje in ostali z menoj, 

da bi me slišali. 

18 Prišla je ura, ko bodo ljudje sami od sebe pretrgali svoje okove, si strgali obliž z oči in poiskali 

pravo pot. 
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19 Človek si prizadeva imeti luč, ki mu omogoča, da bi vedel, kaj je zanj dovoljeno, pa tudi, kaj je 

zanj resnično prepovedano. 

20 Duhovno je človek nevedno bitje. Nešteto predsodkov, ki ga obkrožajo, ter grožnje in prekletstva, 

ki ga bremenijo, so vzrok za ravnodušnost do duhovnega. 

21 Samo moja luč zdaj prebuja duše, moj glas jih kliče k razmisleku, moja moč jih dela trdne in jih 

sili, da se borijo za dosego cilja. 

22 Človeštvo se bo kmalu znebilo svojih predsodkov, tako kot se nekdo znebi obrabljenega in starega 

oblačila, ter bo svoj pogled in um hrepeneče dvignilo nad ovire, ki so mu dolgo preprečevale razvoj. 

23 Strahovi, ki so jih ljudje stoletja gojili v svojih srcih, bodo prav tako izginili, ko se bodo spomnili, 

da je bil Kristus tisti, ki je odprl vrata duhovnega kraljestva in - ker še ni razkril vsega, kar je želel naučiti 

človeštvo, ker še ni prišel čas - obljubil svoj prihod v dobi, ki bo polna svetlobe, navdiha in duhovnih 

razodetij. 

24 V meni bodo ljudje našli pogum, da se osvobodijo jarma svoje nevednosti. 

25 Kako lahko pričakujete, da bodo mir na zemlji in vojne prenehale, da se bodo ljudje prenovili in da 

se bo zmanjšalo število grehov, če nimajo duhovnega znanja, ki je predpogoj, izvor in temelj življenja? 

26 Resnično, povem vam: dokler ne boste razumeli moje resnice in se po njej ravnali, bo vaš obstoj na 

zemlji podoben stavbi, zgrajeni na gibljivem pesku. 

27 Prebujenih je manj kot tistih, ki ostajajo hladni in ravnodušni do duhovnega. Ti se zaradi 

prevladujočega kaosa ne bojijo in ne skrbijo ter vse pripisujejo površinskim vzrokom. Zadovoljni so s 

svojim majhnim razumevanjem in pravijo: "Zakaj bi razkrivali skrivnosti ali skušali prodreti v neznansko, 

saj izpolnjujem vse dolžnosti, ki mi jih nalagajo tisti, ki vladajo v materialnem, in tisti, ki me duhovno 

vodijo prek religij? Ali v tem izpolnjevanju dolžnosti ne obstaja načelo dobrega, ki ga je učil Kristus?" S 

temi mislimi se pomirijo in prepričajo, da izpolnjujejo svojo duhovno dolžnost. 

28 Toda povem vam, da je to izpolnjevanje vaših dolžnosti le navidezno in ne resnično, da je dobro, 

ki ga storite, zelo malo pred vašo vestjo in pred Bogom, ker je vaše življenje površno, vaše duhovno 

znanje neznatno, vaša dela pa polna sebičnosti in nečimrnosti. 

29 V očeh soljudi, ki jih lahko zlahka prevarate, lahko vestno izpolnjujete svoje duhovne in človeške 

dolžnosti. Toda pred svojo vestjo in Očetom ne boste mogli obstati s pretvarjanjem - ker tam resnica pride 

na dan - in to je tisto, kar ljudi duhovno ustavlja. 

30 To je povzročilo spore med enimi in drugimi. Medtem ko prebujeni govorijo o spiritualizaciji, 

duhovnih darovih, sposobnostih in razodetjih, se spiritualisti dvignejo in pravijo, da ti razdvajajo in 

zmedejo človeštvo ter povzročajo dvom in negotovost v prepričanjih. 

31 Ta boj bo neizogiben, da bi se lahko pojavila luč in zasijala resnica. Šele tedaj boste spoznali, da 

resnica ne povzroča delitev in da moj nauk, ker temelji na resnici, ne more povzročiti delitev in razdora 

med ljudmi, četudi jih sprva sili v medsebojni boj, da bi dosegli svetlobo. 

32 Vsak bo uporabil svoje orožje - nekateri duhovno, drugi umsko, tretji materialno. 

33 Tisti, ki zaupajo le v moč svojega fizičnega orožja, bodo poraženi, saj bodo zmagali tisti, ki 

uporabljajo duhovno orožje, katerega narava in moč sta večji. 

34 Čeprav so Jezusovi nauki v drugi dobi razkrili vse, spiritualizem razlaga in pojasnjuje vse, kar je 

bilo med ljudmi skrivnost. Brez njene pomoči ne bi nikoli prodrli v jedro razodetja. 

35 Resnično, povem vam: Samo Jagnje lahko odpre knjigo sedmih pečatov in vam pokaže vso njeno 

vsebino. 

36 Prakticirajte ta nauk, ljudje. Prišel je čas, da svetu pokažemo resnico moje besede. Poklical sem 

vas, da postanete glasniki, ki bodo človeštvu prinesli sporočilo, ki ga tako zelo potrebuje. 

37 Ne govorim vam, da se bodo, ko bo moja beseda dosegla narode na zemlji, vsi ljudje takoj 

spremenili v spiritualiste. Ne - sprva bo dovolj, da se spiritualizacija uporabi v vsaki verski skupnosti. 

Takrat boste videli, kako se bodo vsi ljudje, ko bodo to najmanj pričakovali, približali eni sami točki, to je 

harmoniji, enotnosti in razumevanju, ki med njimi še nikoli ni obstajalo. 

38 Plevel se bo izruval do korenin in na njegovem mestu bo zrasla pšenica, simbol obilja, dela, 

napredka in miru. 

39 Dobrodošli vsi, ki prihajajo v želji po luči, ki jim osvetljuje pot. 



U 273 

161 

40 Bodite z menoj, jaz sem svetilnik, ki sveti na vseh poteh. Ta luč ni nova, saj že od začetka 

človekovega življenja sveti v njegovi vesti. Ker pa je bil človek ustvarjen, da bi sam prodrl v skrivnosti 

duhovnega življenja, je bilo treba, da je "Beseda" v Jezusu postala človek in s svojo besedo raztrgala 

tančico skrivnosti. 

41 Ali je vse človeštvo v svojih različnih generacijah doseglo vrh Kalvarije, da bi razmišljalo o 

neskončni ljubezni, zaradi katere je Kristus umrl v rokah ljudi? Ne, človeštvo ni želelo vedeti vsega, kar 

mu je razkrila svetloba Božanskega Učitelja. Raje je imel svetlobo znanosti, ki raziskuje skrivnosti narave, 

raje je imel zemeljsko moč kot veličino duše. 

42 Moja luč niti za trenutek ni prenehala sijati v vesti. Ker pa je človek še vedno nezrel in potrebuje, 

da se mu Oče na nek način približa, sem poslal Elijevega duha z obetavnim sporočilom o novi dobi. 

Elija je svetu prinesel razodetje o tem, kako bom prišel, da se sporočim ljudem, in kot moj predhodnik 

je odprl človeški um, da bi spregovoril z njegovimi ustnicami. Vendar pa se je manifestiral tudi skozi 

videnja in navdihe, da bi vam naznanil, da bo po manifestaciji skozi človeški organ intelekta sledil dialog 

med duhom in duhom. 

43 Nekateri bodo rekli, da moja vrnitev ni bila potrebna. Tisti, ki tako mislijo, pa tako mislijo le zato, 

ker ne vedo, da Jezus razkrinkava hinavščino farizejev, izžene trgovce iz templja in se ne prikloni tistim, 

ki se imajo za velike. 

44 Potrebujejo me tisti, ki trpijo, ki so lačni in žejni pravičnosti, ki hrepenijo po svetlobi in vzponu, ki 

razumejo, da mora duša napredovati, ne da bi se ustavila. Vsi me kličejo v svoji molitvi, me prosijo v 

svojih bolečinah in me sprašujejo, kdaj bom prišel. Vedo, da človeštvo obupno potrebuje mene, mojo 

besedo, moj balzam in moje čudeže. 

45 Ali vidite narode v večnih vojnah? Ali vidite tiste vojne, ki so najbolj odločno zanikanje ljubezni, 

ki sem jo učil? Ali vidite verske skupnosti, ki so sovražne druga do druge, čeprav se imenujejo krščanske 

in oznanjajo mojo najvišjo zapoved "ljubiti drug drugega"? 

46 Koliko bede in koliko trpljenja se je zgrnilo nad človeštvo zaradi teh vojn, ki so jih sprožile 

človeške težnje po moči in razlike v prepričanjih. 

47 V tem času sem vam dal seme, ki je komaj začelo kaliti v srcu tega ljudstva. Resnično pa vam 

povem, da bo ta nauk pretresel človeštvo in da bodo ljudje verjeli vanj kot v resnično Božje razodetje. Vsi, 

ki ste prejeli nalogo ali poslanstvo v mojem delu, ste dolžni predstaviti moj nauk v vsej njegovi čistosti. 

48 Spiritualizem nima nič skupnega z obredi, tradicijami ali verskimi obredi, je nad vsakršnim 

zunanjim čaščenjem Boga. Zato vam pravim, da kdor z mojim naukom meša obrede, ki se jih je naučil od 

sekt ali cerkva, postane profanator. 

49 Kako bi lahko vaši soljudje občudovali svetlobo tega razodetja, če ga skrivate za tančico svojih 

materializacij in skrivnosti? 

50 Spiritualizem ni združitev religij, temveč je v svoji preprostosti najčistejši in najpopolnejši nauk, je 

Božja luč, ki se spušča k človeškemu duhu v tej tretji dobi. 

51 Vse to vam govorim, ljudje, ker ste moja prva setev v tem času, da bi sprejeli resnico in da vas 

človeštvo ne bi obtožilo, da ste lažnivi ali profani. 

52 Če zapadeš v fanatizem, boš kriv za to. Kajti knjiga spoznanja je bila pred vašimi očmi in je 

razsvetlila dušo. 

53 Vi, ki prihajate z različnih poti, sprejmite mojo besedo, prinesite moje seme in ga posejte na svojih 

poljih. Spoznajte naravo resnice, ki vam jo je zapustil Mojster. 

54 Ne mislite, da ste popolni, ker poznate popoln nauk. Toda če boste poskušali izpolniti svoje 

poslanstvo z največjo čistostjo, ki jo je človek zmožen, vam bom na pot postavil vse tiste, ki hrepenijo po 

besedi resnične tolažbe. 

55 Zavedajte se, da vas bodo še naprej napadali, ne glede na to, kako čista in ljubeča so vaša dela. 

Nato boste imeli priložnost, da s primeri odpuščanja, plemenitosti in usmiljenja učite, kako zagovarjati 

resnico, ki jo nosite v svojem srcu. Ne branite svojih materialnih templjev, ne branite svojih imen ali svoje 

osebnosti, temveč resnico, ki je v vas. 

56 Množice, ki prihajate k meni z žalostjo in utrujenostjo v srcu, poslušajte me, ker vem, da boste po 

bistvu moje besede našli pot nazaj k miru, veri in veselju. 
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57 Prihajate bosi, z razbolelimi stopali, ker ste v prostrani puščavi obuli sandale, ki so vas varovali 

pred kamenčki in vročim peskom. Toda tukaj boste dobili nazaj vse, kar ste izgubili, ker vas ljubim in vam 

to ponovno dokažem. 

58 Kako bi lahko dopustili, da luč vaše vere postane mrtva? Kako ste se lahko tako oddaljili od prave 

poti, da se je v vas izgubilo celo notranje spoznanje, da imate duha? 

59 Samo moja božanska manifestacija vam lahko da spoznanje, da ste v novem času. Ker si zaspal. 

60 Na dnu tvojega bitja se je čutilo neznano hrepenenje in čudna žeja je postajala vse močnejša, ne da 

bi lahko ugotovil njen razlog. Ko je ta potreba postala strašljiva, je bil to zato, ker je prišel čas, ko boste 

prejeli moje novo sporočilo. 

61 Mučila sta vas lakota in žeja duše - lakota po resnici in miru, žeja po ljubezni in svetlobi. 

62 Želel sem, da bi bila moja beseda kot kristalno čista in sveža voda, katere bistvo bi vsebovalo 

pravo in večno hrano za dušo - tako da bi se mi, ko bi me prišli poslušat, predali kot utrujeni popotnik, ki, 

ko odkrije izvir, odvrže breme, ki ga nosi, in se poželjivo vrže k tako želeni tekočini, da se osveži. 

63 Vsi niste prinesli duhovne žeje. Tisti, ki so jo resnično občutili, so jo preprosto pogasili z mojimi 

besedami. Vendar pa je veliko takih, ki se pritožujejo, da njihove bolečine in težave ostajajo enake, čeprav 

so me že večkrat slišali. Razlog je v tem, da ne iščejo mojega bistva, ampak dobrine sveta. 

64 To dobro razumite, da se ne boste nikoli slepili. 

65 Poglejte tudi, da nekaterim ne manjka potrebščin, da živijo obkroženi z udobjem, pa vendar jim 

nekaj zatemnjuje življenje, nekaj jih straši, nekaj jim manjka. Želijo si prisotnosti duhovnega v svojem 

življenju. Odsotnost te luči jim zatemnjuje življenje. Ko so me slišali, so notranje vzkliknili: "To sem 

iskal, na to sem upal, to mi je manjkalo! 

Drugi pa so prišli sem in se pritožujejo, da so izgubili premoženje, zdravje, čustva in da moja beseda ni 

zapolnila praznine v njihovih srcih. Ko pa so si povrnili, kar so izgubili, so odšli, ne da bi se vsaj spomnili 

te nebeške besede, ki so jo nekega dne slišali. 

66 Vsi niso pripravljeni občutiti in razumeti tega razodetja. Medtem ko nekateri ostajajo, drugi 

odhajajo, ker niso vsi žejni mene, ker želja po duhovnem ni pri vseh enaka. 

67 Želim vam povedati, da pozorno opazujete človeštvo, ljudstva in narode, da se boste zavedali, kako 

so iz svojih življenj naredili mučno puščavo, katere žgoče sonce jih utesnjuje in katere suša jih obvladuje 

in izčrpava. Ali ne slutiš neizmerne žeje, ki se kopiči v srcih ljudi? Kajti zdaj se pojavi oaza s prijetno 

senco in slastno svežino, s stalno kristalno čisto vodo, da bodo v njej lahko potešili svojo željo po resnici, 

svojo žejo po ljubezni in miru. 

68 Mnogi bodo prišli k izviru, in ko bodo pili njegovo vodo, bodo tako kot vi rekli: "To sem iskal." K 

njemu pa bodo prišli tudi mnogi drugi, saj bodo mislili, da bodo spet našli tisto, kar so v svetu izgubili. 

Toda razočarani mi bodo obrnili hrbet in zanikali, da je v tem razodetju tudi najmanjša resnica. 

Odšli bodo, toda vse je predvideno in pripravljeno, da se bodo vrnili, ko bo končno nastopila prava žeja 

duše in me bodo v svoji puščavi klicali z besedami: "Oče, odpusti nam in nam daj novo priložnost, da 

spoznamo tvojo resnico." 

Tedaj jim bom jaz, ki sem jim že odpustil, ko so vzvišeno zavračali vodo mojega izvira in kruh moje 

mize, ponudil svojo pot, da bodo na njej pozabili na svojo utrujenost, da si bodo opomogli, se napolnili z 

mirom in se dvignili z mojo svetlobo. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 274 
1 Dobrodošli, romarji vseh starosti, ki se na ta milostni dan ustavljate na poti, da bi slišali mojo 

besedo in duhovno sedli za mojo mizo. 

2 Tvojemu srcu dajem počitek in mir, da me boš lahko slišal. Resnično vam pravim: moja beseda je 

pot, ki vodi k miru in blagostanju. 

3 Toda ne iščite me samo zato, da bi me prosili za tisto, kar se tiče stvari. Res je, imam zdravilni 

balzam za vse bolezni, ki vas mučijo, in ključe, ki odpirajo vrata za delo. Poleg tega pa prinašam 

neskončno bogastvo dobrin za duha, tok modrosti, neizčrpen vir duhovnih radosti. 

4 Vem, da pomen tega nauka mnoge preseneti, ko ga prvič slišijo, in to zato, ker moj nauk govori 

njihovi duhovni duši. Iščem jih in se obračam k njim, da bi jim ponudil kraljestvo onkraj tega sveta in jim 

povedal, katera je pot, ki vodi v obljubljeni dom. 

Človek, ki živi zase, ki ljubi samo svoje, misli samo nase in pričakuje vse od sveta, pa se, ko sliši 

govoriti o odpovedi, potrpežljivosti, žrtvovanju, nesebičnosti in usmiljenju, vpraša: "Če dam vse, kdo mi 

bo dal? Ker imam v tem življenju tako malo - zakaj bi se mu moral odreči?" 

5 Odpuščam jim, saj ne bi mogli misliti drugače, njihov egoizem izvira iz njihove nevednosti. Ko pa 

me slišijo večkrat in iskra svetlobe, ki je prisotna v moji besedi, razsvetli njihovo dušo, se ta prebudi kot iz 

dolgega spanca in se začudeno in zmedeno vpraša: "Kje sem jaz, kdo je govoril z menoj?" 

6 Moja beseda se medtem še naprej dotika te duše in ljubeče vibrira strune njenega srca, dokler se 

bolečina duše, ki se je dolgo nabirala v tej osebi, končno ne pretrga in prelije v solze, kar pomeni izpoved, 

prebujenje vere, duhovno vstajenje in začetek vzpona k Luči, Resnici in Večnosti. 

7 To ne velja za vse. Toda tisti, ki so nekoč prišli na manifestacijo moje besede in so imeli v srcu 

sebičnost, ljubezen do materialnega, aroganco in argumente za zanikanje mojega nauka o duhu, so se, ko 

so slišali mojo lekcijo tistega dne, takoj spomnili dne, ko so prišli sem polni teme in nato zagledali luč, za 

katero niso mislili, da bo obstajala. 

8 Mnogi med njimi so zdaj moji najbolj zvesti in nesebični sodelavci. 

9 Ljudje: Moja beseda je tok ljubezni, ki bo ljudi očistil in jih pripravil na boljše življenje. 

10 Marvel: Sedaj vam dajem svoje navodilo, ki bo rešilo grešnike z ustnicami tudi takih grešnikov. 

11 Mojega univerzalnega načrta odrešenja ne morete razumeti, vendar vam dajem vedeti del tega 

načrta, da boste lahko sodelovali pri mojem delu. 

12 Samo jaz poznam pomen časa, v katerem živi svet. Noben človek ne more razumeti resničnosti te 

ure. Ljudje so se že od najzgodnejših časov nenehno umazovali, dokler si niso zatemnili občutljivosti in 

duše ter si ustvarili bolno, nemirno in žalostno življenje. Toda zdaj je prišla ura očiščenja. 

13 Vi, ki ste slišali to božjo besedo, veste, kaj se dogaja v tem času, in si boste prizadevali moliti, se 

izogibati slabemu in namesto tega storiti nekaj dobrega. Toda vse človeštvo ne pozna pomena dogodkov 

tega časa, zato med ljudmi vlada zmeda, obup, trpljenje, sovraštvo, sproščeno poželenje po moči, razvade, 

zločini in vse nizke strasti. 

14 Svet potrebuje mojo besedo, ljudstva in narodi potrebujejo moje nauke ljubezni. Vladar, 

znanstvenik, sodnik, pastor, učitelj - vsi potrebujejo luč moje resnice in prav zato sem prišel v tem času, da 

razsvetlim človeka v njegovi duši, srcu in umu. 

15 Ali ne bi bili zadovoljni, če bi služili mojemu Duhu kot usmerjevalci poti, da bi pripravili moj 

prihod v srca, ljudstva in narode na zemlji. Če pa želite narediti prelome in pripraviti poti, kakšne primere 

in dokaze boste dali? 

16 Ne pozabite, da je moje delo popolno, večno, močno, jasno in polno svetlobe. 

17 Vi, še vedno nezreli učenci: ne veste, kako me ljubijo duhovi v višjih svetovih - bitja, ki so vaši 

bratje in sestre. Če bi vedeli, kako me ljubijo, kako mi služijo in me ubogajo, bi začutili globoko 

obžalovanje zaradi svojega vedenja do svojega Očeta in bi pohiteli, da bi v svojem srcu ustvarili svetišče 

in ga ponudili Njemu, ki vas ljubi s popolno ljubeznijo. 

18 Naj bo moja ljubezen v vašem srcu, da bo občutljivo za bolečino ljudi. Naučiti se morate sočutja, 

da boste lahko odpuščali in tolažili tiste, ki trpijo. 

19 Naj moja beseda pretrese vaše srce, da bo utripalo v ljubezni do bližnjega. 
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20 V mislih imejte besede mojega nauka, saj vam bodo prav te besede služile kot orožje v boju, ko 

boste morali postati resnični sejalci moje resnice. 

21 Približajte se mi, ker tolažim tiste, ki jokajo, in vi jokajte - nekateri s solzami, drugi v sebi, brez 

jokanja. 

22 Žanje vaše bolečine in jih spreminja v mir - jaz, ki edini prodiram do dna duše. Prišel sem zaradi 

bremena vaše duše - tistega bremena, ki ga še ne morete nositi. 

23 O, duše, ki ste utelešene v ljudeh! Niste prišli na zemljo, da bi vas premagale bolečine, težave in 

preizkušnje. Prišli ste, da bi zmagali v nesreči in nesreči. 

24 Ne jokajte več in ne spite več. Človekova duša je v boju z vsem - s preizkušnjami, z bolečino, s 

strastmi. 

25 Spoznali ste vse težave življenja, tako ste si ga želeli. Toda vaša vera, vaša volja in vaš trud vas 

lahko dvignejo nad materijo in bolečino. 

26 Ali ne razumete moje besede? Tako preprosto je! Vendar ste oblečeni v materijo in pogosto ne 

dosežete bistva njenega pomena, ker ga ne razumete. Prišel bo dan, ko bo tvoja duša - že brez telesne 

lupine - z veseljem ponavljala moje stavke in razumela moje nauke, iz tega spomina pa bo izviral tok 

svetlobe za tvojo pot. Vendar boste obžalovali, da niste mogli razumeti mojih naukov, ko ste hodili po 

zemlji, kjer ste bili brez duhovnega osebja ali podpore. 

27 Zapomnite si moje nauke, kadar koli lahko. Če ti namreč uidejo iz spomina, če se ti umaknejo iz 

srca, če jih pozabiš in se jim odpoveš, jih boš pozneje iskal in jih ne boš več našel. To je tako, kot da bi 

imeli izvir in ga zapustili, potem pa, ko vas muči žeja in ga iščete, kot da bi voda izhlapela. 

28 Če hočeš vedeti, kako iti skozi to življenje brez žeje in izčrpanosti, in če hočeš biti razsvetljen, če 

hočeš biti v duhovnem - če se hočeš izogniti bolečini in zmedi, uporabi moj nauk, naj se neizbrisno vtisne 

v tvoje bitje in naj postane zakon in norma tvojega življenja. 

29 Kaj bi storili, če bi vas Oče danes prosil za obračun? Kaj bi lahko pokazali v korist svoje duše? 

30 Ko vam vest govori, da niste ljubili, čeprav je to zakon, ali mislite, da ste pripravljeni preiti iz 

človeškega v duhovno stanje? Koliko duš, ki tavajo po vesolju, bi se rado slišalo z ljudmi, da bi jim reklo: 

"Ne zapravljajte svojega časa, kot sem ga zapravil jaz." 

31 Resnično, povem vam, če bi preučili vsakega od mojih stavkov, bi si osvetlili svojo življenjsko 

pot. Kajti vsaka od njih vsebuje bistvo, modrost, večnost. 

32 Kdor razume mojo besedo, končno ve, kaj je prišlo na svet, od kod je prišlo in kam se mora vrniti. 

33 Kdor se nasiti s tem bistvom, ne bo nikoli več rekel, da ta svet sestavljajo le bolečina, solze in 

grenkoba, saj zna svojo vero in ljubezen dvigniti nad bolečino. 

34 Ta svet, kjer je človek toliko trpel in jokal, je kraj, iz katerega bi mnogi radi pobegnili. Resnično 

pa vam povem, da sem vam ga namenil, da ga napolnite z ljubeznijo. Toda če bi vas vse v tej uri vprašal, 

koliko ljubezni ste zasejali na njem, kaj bi odgovorili? 

35 Hočem, da mi poveste, da ste razumeli Kristusa - tistega, ki vam je nekega dne rekel: "Ljubite se 

med seboj". Zavedajte se, da vam to vprašanje zastavljam po mnogih stoletjih neutrudnega učenja. 

36 Zato vam vedno znova govorim, da se naučite poslušati me, da se naučite umiriti, ko govori 

'Beseda', da bo božansko seme vzklilo in zacvetelo v vaših srcih. 

37 Imel sem neskončno potrpljenja, da sem čakal, da ste slišali moj glas. Zakaj nimate malo 

potrpljenja, ko ste podvrženi preizkušnji? Povem vam, da se bo tisti, ki nima potrpljenja, tega naučil v tem 

času pokore. Tudi ona je učiteljica, čeprav za kratek čas poučuje strogo. Zakaj se ne bi raje učili od 

božanskega učitelja, ki uči samo z ljubeznijo? 

38 Za materialista čas ni enak kot za duhovnega človeka. Za enega se izkaže za pravico, za drugega za 

blagoslov. Toda svetloba stoletij je vedno prehajala ljudi, nekatere božala, druge pa prebujala. 

39 Kdaj boste dovolili, da se ta svetloba razkrije skozi vašo duhovno dušo? Kdaj bom našel človeka, 

ki je osvobojen verig in pripravljen poleteti k meni? 

40 Še vedno je veliko popotnikov, ki so izgubili pot, veliko človeških bitij, izgubljenih v temi 

nevednosti, ker so bolj meso kot duh, bolj laž kot resnica. 

41 Pri njih je zmagovalka materija, poraženec pa je duh. Te izgubljene vabim na gostijo duha, na 

pojedino ljubezni, kjer vse čaka moja nebeška miza, da bi jih osvobodil tolikšne grenkobe in osamljenosti. 
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42 Dal jim bom svojo hrano - kruh, sadje, vino in med, ki v pravem pomenu pomenijo srčnost, 

tolažbo, mir, zdravje in znanje. 

43 Molitev, ki jo pošljete v tišini, je resnična duhovna hvalnica, ki se meša z glasovi pravičnih in 

angelov. 

44 V mojo navzočnost prinesite breme svojih dolgov, pokažite mi vse svoje življenje. Vendar vam 

povem: V skrivnosti tvojega bitja so trpljenje in dolžnosti sprave, ki jih ne poznaš in jih poznam samo jaz. 

Vendar ni pomembno, da mi o vsem tem ne govorite in me ne sprašujete zaradi vsega, česar ne veste o 

svoji preteklosti. Jaz sem v vsem in nič ne uide mojemu usmiljenju, tako kot nič ne uide moji pravičnosti. 

45 Začutite mojo očetovsko ljubezen, naj v njej izginejo tema, trpljenje in solze. Okrepite se v meni, 

povrnite si zdravje in mir, vrnite se močni na pot boja. 

46 To je beseda, ki jo iščete, ki vam daje tolažbo, vliva nov pogum in vas napolnjuje z upanjem. 

Zakaj mi sledite kljub preizkušnji? Zakaj ne odvržeš križa s svojih ramen? Kajti v pomenu moje besede 

najdete popolno razumevanje za vse svoje trpljenje. 

47 "Izrael" sem imenoval ljudi, ki jih trenutno zbiram okoli svojega novega razodetja, saj nihče ne ve 

bolje kot jaz, kateri duh prebiva v vsakem od poklicanih v tej "tretji dobi". 

48 "Izrael" ima duhovni pomen in to ime sem vam dal, da se boste zavedali, da ste del Božjega 

ljudstva. "Izrael" namreč ne predstavlja zemeljskega ljudstva, temveč svet duhov. 

49 To ime bo spet znano na zemlji, vendar brez napak, v svojem pravem, duhovnem pomenu. 

50 Poznati morate izvor in pomen tega imena; vaše prepričanje, da ste otroci tega ljudstva, mora biti 

absolutno, prav tako pa morate popolnoma vedeti, od koga in zakaj ste prejeli to ime, da boste lahko 

vzdržali napade, ki vas bodo jutri doleteli od tistih, ki imenu "Izrael" pripisujejo drugačen pomen. 

51 Vi ste duhovni ljudje, ki boste resnično razumeli skrivnost lestve, ki jo je Jakob v sanjah videl z 

očmi duha. Vidim, da ste že sposobni razumeti moje lekcije, in sem vas združil, da vam jih razkrijem. 

52 Sposobnost razumevanja izhaja iz razvoja, razvijanja in zbranih izkušenj. 

53 Resnično, povem vam: preden so bili ustvarjeni svetovi in preden se je človek pojavil na zemlji, je 

vaša duša že obstajala. To so bili časi nevednosti zanjo, življenje v teh pripravljalnih domovih - časi, ko se 

je duša učila prebivati na zemlji z utelešenjem v človeku. 

54 Vaš um ne sprejema vtisov ali spominskih podob preteklosti vaše duše, ker je telo kot gosta 

tančica, ki jim ne dovoli, da bi prodrli v življenje duše. Kateri možgani bi lahko sprejeli podobe in vtise, ki 

jih je duša prejela v svoji preteklosti? Katera inteligenca bi lahko s človeškimi idejami koherentno 

razumela tisto, kar ji je nerazumljivo? 

55 Zaradi vsega tega vam še nisem dovolil, da bi vedeli, kdo ste duhovno in kakšna je bila vaša 

preteklost. 

56 Ali lahko veste, na kakšen način oblikujem izraelsko ljudstvo? Ne, razkril sem vam le tisto, kar 

morate vedeti zdaj in kolikor lahko razumete. Tako sem vam povedal, da ste otroci Božjega ljudstva, da 

mu pripadate v duhu in ne v mesu, da je vaša naloga, da se množite do neskončnosti in vabite vse, da 

vstopijo v krog tega ljudstva, in da je vaša usoda, da ponesete luč povsod v svetove. 

57 V prvi dobi sem dal človeku ime Izrael. To je bil Jakob, da bi bil rod ljudstva, ki bi se imenovalo 

podobno. To ime je bilo duhovno, da bi bili ljudje kot knjiga, ki se je odprla pred duhom v zgodovini 

človeštva. 

58 To, da so ljudje slišali moj glas, je razkrilo darove, ki so lastni duhu. Prejeli so moj zakon po 

Mojzesu in bili podvrženi velikim preizkušnjam. Njihovo poslanstvo na zemlji ni bilo nič drugega kot to, 

da poganskim narodom razkrijejo obstoj in zakon živega in pravega Boga. 

59 Patriarhi, preroki, vidci, vladarji, zakonodajalci, sodniki in kralji so bili moji glasniki, moji 

glasniki, moji služabniki in orodje, da bi me razkrili včasih z ljubeznijo, včasih z navodili, včasih s 

pravičnostjo. Po njih sem drugim ljudstvom pokazal svojo moč. 

60 Danes, ko je minilo že več stoletij in sta veličastnost tega ljudstva in njegova sodba daleč za nami, 

ne smete podcenjevati njegove zgodovine. Če ga namreč iz zemeljskega smisla prenesete v duhovni 

smisel, boste prejeli neskončno učenj in primerov nauka, s katerimi boste končno razumeli, da je tisti 

Izrael simbol, simbol, prilika in da novi Izrael, ki ga zdaj oblikujem, pomeni njegovo uresničitev v 

duhovnem smislu. 
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61 Glejte: V tistih dneh, ko je Izrael, potem ko se je rešil v Egiptu in z vero in vztrajnostjo osvojil 

obljubljeno deželo, prek svojih otrok ustanovil glavno mesto in mu dal ime Jeruzalem, so tam postavili 

tempelj v čast Jehovu, ki je bil kot bakla vere v srcih. 

62 Kdo bi tistemu ljudstvu, ki se je zahvaljevalo Očetu, ker jim je omogočil počitek v obljubljeni 

deželi, rekel, da bodo v tistem mestu, ki so ga imenovali sveto, Mesija udarili ob krvavi špalir? 

63 Vi, ki ste novo ljudstvo, ki se bori, da bi se osvobodilo oblasti "faraona", ki je materializacija, 

nevednost, fanatizem, malikovanje, začnite veliko puščavsko popotovanje. Ko pa ste začutili strah pred 

osamljenostjo, lakoto in nevarnostmi, ste nenadoma videli, da se je na goro spustil "oblak" in da se je iz 

"oblaka" sprostil žarek božanske svetlobe, ki je, ko je dosegel vaš razum, postal beseda, ki je modrost. 

64 Ta beseda je Božji zakon, popoln zakon ljubezni, pravičnosti in miru. To je tudi nova mana, ki vas 

bo nahranila in vam omogočila doseči Novi Jeruzalem. 

65 To mesto ni več na zemlji, ni več od tega sveta: to mesto obstaja v duhovnem svetu. Ko pa jo boste 

enkrat za vedno naselili in bom prišel k vam kot Mesija, me ne boste več okronali s trnjem, mi dali piti 

kisa in me pribili na križ. Prišel bom k vam kot tistega dne, ko so množice pokrile tla s svojimi plaščki, 

pele hvalnice in mahale s palmovimi listi. Sprejeli me boste v svoja srca, ko boste praznovali zmagoslavni 

vstop Učitelja v Jeruzalem. 

66 Ko se bo to zgodilo, se ne bom več umaknil iz vaše sredine. 

67 Ali razumete božanski pomen teh razodetij in zemeljski pomen, ki ste jim ga dali? 

68 Zdaj sem z vami le začasno, kot sem bil nekoč. Bliža se čas, ko ne bom več govoril z vami, vendar 

človeštvo še ni začutilo moje prisotnosti. 

69 Z "gore", s katere vam pošiljam svojo Besedo in vas kontempliram, bom moral na predvečer 

svojega odhoda vzklikniti: "Človeštvo, človeštvo, vi, ki niste vedeli, kdo je bil z vami!" Tako kot v "drugi 

dobi" sem malo pred svojo smrtjo z gore pogledal na mesto in s solzami zaklical: "Jeruzalem, Jeruzalem, 

ti, ki nisi spoznal dobrega, ki je bilo s teboj." Ni jokal zaradi sveta, ampak zaradi duš ljudi, ki so bili še 

vedno brez luči in so morali preliti še veliko solz, da so prišli do resnice. 

70 Če vse, kar so imeli ljudje v prvi dobi, ne bi bilo le simbol, bi moja vsemogočna pravičnost 

ohranila to mesto s templjem in tradicijo nedotaknjeno. Toda vse je bilo uničeno, da bi v zavesti še naprej 

sijal le zakon in da bi vsi razumeli, da kraljestvo duha resnično ni od tega sveta. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 275 
1 Jaz sem ljubezen, zaradi katere vam je odpuščeno in uživate moje darove milosti. Vendar od 

svojega Očeta ne pričakujte le božanja in daril. Ne pozabite, da sem prišel tudi kot Mojster, da bi vam 

pomagal razumeti vaše pomanjkljivosti in nepopolnosti ter vas naučil, kako se morate popraviti. 

2 Z vami sem v vašem duhu in vam v mislih svetim s svojo svetlobo, da boste znali ceniti vrednost 

tega, kar trenutno prejemate, in se hkrati zavedati, da vse, kar prejemate, ni pridobljeno po zaslugi. Prav 

tako vam dajem razumeti, da to, kar ste doslej prejeli, ni vse, kar vam lahko dam, in da to, po čemer 

hrepenite danes, prav tako ni vse, kar bo hrepenenje vaše duhovne duše vsebovalo, ko se bo bolj razvilo. 

3 Ob preizkušnjah in lekcijah, ki vam jih daje življenje, s svojimi navodili pojasnjujem in 

osvetljujem pomen vsake lekcije. Kajti le znanje, izkušnje in razvoj vam bodo lahko zasluženo dali naziv 

"učenci moje božanskosti v tretji dobi". 

4 Kaj bi lahko dali sočloveku, kakšen bi bil vaš sad, kakšno bi bilo pričevanje in potrditev besede ali 

nauka, ki ga želite oznanjati, če bi vam manjkala lastna izkušnja? 

5 Ko boste enkrat prestopili in se srečali z ljudmi, ki trpijo in obupujejo, ker ne morejo imeti tistega, 

po čemer hrepenijo v svetu, boste videli, kako je njihov materializem v nasprotju z vzvišenostjo mojih 

učencev, katerih zadovoljstvo bo veliko, ker bodo njihove težnje in želje plemenite, utemeljene na trdnem 

prepričanju, da je v tem življenju vse minljivo. 

6 Moji učenci bodo svetu govorili z zgledi duhovnosti - z življenjem, ki si prizadeva približati dušo 

božanskosti, namesto da bi jo priklenilo na lažne zaklade sveta. 

7 Vem, da bodo materialisti v prihodnjih časih ogorčeni, ko bodo spoznali ta nauk, toda njihova vest 

jim bo povedala, da samo moja beseda govori resnico. 

8 V človekovem življenju je vse minljivo: njegova mladost je minljiv pojav, njegova slava je 

kratkotrajna, njegov užitek je kratkotrajen. Zato vas moj nauk navdihuje z idealom doseganja večnega. 

Kajti užitki duha in slava, ki mu je namenjena, ko so enkrat pridobljeni, ne bodo nikoli minili. 

9 Ljudje, tako preprosto je v svoje življenje dodati malo duhovnosti, da vam pravim: Zakaj tega ne 

storite? Zakaj ne poskusite? Ni treba, da se odrečete svojim človeškim dolžnostim. 

10 Dovolj je, da svojim delom vdahnete pridih spiritualizacije, da bi prenehali biti zgolj zemeljska 

bitja in postali bitja višjega Duhovnega življenja, ki so sposobna razumeti pomen človekove usode. 

11 Še enkrat vam povem, da vas ne odvračam od vaše naloge v svetu, saj imate tudi tam svete 

dolžnosti. Vendar vam pravim, da svetu ne smete dajati večjega pomena kot svojemu duhovnemu razvoju. 

12 Potrebno je, da se potopite v poznavanje mojega dela, da razumete mojo besedo in posledice mojih 

naukov. 

13 Trenutno govorim dušam, saj vem, da bo moja svetloba prešla z njih na materialna telesa in da 

bodo ta, ko bodo um in čutila razsvetljena, postala voljna orodja duha. 

14 Množice ljudi, ki slišite to besedo: Zaprite svoje materialne oči in slišite glas svojega Gospoda v 

neskončnosti. 

15 V tem času vam ne govori človek Jezus, ki ga lahko vidite na trgih in ulicah, na poteh ali v dolinah 

- to je Jezusov Duh, ki je prisoten v vsakem duhu in v vsakem umu, to je moja univerzalna luč, ki se 

razliva na vse Božje otroke. 

16 Ljudje, ali vas ne bi razveselilo, če bi videli sadove mojega nauka v svetu? Ali si ne želite, da bi se 

ta solzna dolina spremenila v deželo miru? Potem delajte z ljubeznijo in v duši boste imeli to srečo. Da, 

učenci, v svoji duši, saj ne veste, kaj bo takrat vaš dom. Vendar ni pomembno, da boste zmago Luči videli 

le iz Duhovne doline - še več, od tam boste še bolj cenili sadove svojih del in svojega boja. 

17 Vaše srce bije hitreje in mi pravite: "Učitelj, kdaj bo naša duša lahko zapela to zmagoslavno 

pesem?" 

18 Voditelji skupnosti mi rečejo: "Oče, naša prizadevanja ne bodo brezplodna." Vendar pa tako 

nekaterim kot drugim pravim, da je ta cilj povsem mogoče doseči in da za dosego tega ideala ni treba 

žrtvovati vaših življenj. Vendar morate upoštevati vsako mojo zapoved, da bo vse vaše delo temeljilo na 

moji resnici in da bodo vsi vaši napori usmerjeni h končnemu cilju, ki sem vam ga začrtal. 
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19 "Oduhovljenje", "združitev", "poslušnost" - to so trdni temelji svetišča, ki ga boste zgradili za 

svojega Očeta. Če boste to izpolnjevali, boste končno doživeli razcvet in obrodili sadove mojega dela in 

vašega boja v človeštvu. 

20 Odkar se je moja beseda začela razodevati prek teh glasnikov, sem vas navdihoval z duhovnostjo, 

od vas zahteval povezanost in vas učil poslušnosti. 

21 Tisti, ki so prišli prvi, in tisti, ki so prišli zadnji, poznajo te nauke, ki jih nenehno ponavljajo moji 

glasniki. 

22 Moja navodila so vam govorila o spiritualizaciji, da bi se osvobodili vsega zunanjega čaščenja 

Boga in se naučili ljubiti in mi služiti na duhoven, globok, iskren, vzvišen in čist način. 

23 O združitvi sem vam pogosto govoril, kajti če ne združite sadov svojih darov in moči v boju, če 

delate posamezno, vaše delo ne bo obrodilo sadov. 

24 Govoril sem vam o poslušnosti, da bodo vsa vaša dejanja podrejena popolni volji, kot je moja, in 

da pri njenem uresničevanju nikoli ne boste zgrešili poti. Ko se bo manifestacija moje besede končala, 

boste lahko vsi svetu dokazali resničnost mojega razodetja. 

25 Tisti, ki se držijo teh zapovedi, bodo našli vero med svojimi bližnjimi. Tisti pa, ki gredo mimo njih 

in trdijo, da učijo množice sredi njihove neenotnosti, neposlušnosti in pomanjkanja duhovnosti - povem 

vam, prej ali slej bosta njihova prevara in hinavščina razkriti in znašli se bodo v največjih preizkušnjah ter 

jih bodo zapustili tudi najbolj zvesti. 

26 Ali bi to lahko imenovali zmaga mojega poučevanja? Ne, ljudje, to ni zmeda, ki jo boste našli na 

koncu bitke. To so mir, veselje in svetloba, v katerih se bo končalo vaše dnevno delo. 

27 Ali mislite, da bi Moj Duh ostal neskončno ravnodušen ob dokazih nehvaležnosti in neposlušnosti 

dela tega ljudstva? Ne, ljudje, poslal bom svojo pravičnost in z njo bom spravil v trepet tiste, ki me ne 

poslušajo, kakor sem jih spravil v trepet s svojo nežnostjo, ko so slišali mojo besedo. 

28 Moj nauk ne more biti jasnejši in preprostejši. Če pa vam bo spomin odpovedal in jih boste 

pozabili, bom tiste, ki morajo združiti moje lekcije, navdihnil, da iz njih sestavijo knjigo moje Besede, 

dane v tej tretji dobi. Ta knjiga vas bo spomnila na vse, kar ste pozabili, in vas prisilila, da boste jokali od 

kesanja, ko boste v preizkušnjah, ter vam pomagala razumeti, da je na koncu moja volja tista, ki se zgodi, 

in moja resnica tista, ki zmaga. 

29 Zakaj se vam moja beseda včasih zdi kruta? V njem ni surovosti, polno je ljubezni, ki jo imam do 

vas. Vaš Oče namreč ne želi, da bi njegovi otroci jokali. 

30 Ko vam govorim v tem tonu, iščite za besedo sodnika prisotnost Mojstra in bistvo Očeta, in vse to 

boste odkrili. 

31 Ko vas svarim in vam prerokujem, vedite, da poznam vašo prihodnost in da vas poznam bolje, kot 

se poznate sami, saj sem jaz Življenje. 

32 Naučite se, kako se v svoji tišini duhovno dvigniti k meni. Govorite mi v svoji predanosti z duhom 

in prejeli boste moj odgovor. 

33 Vzgojite svoj um tako, da se bo odrekel vsaki odvečni misli, da se bo v trenutku duhovnega 

dialoga umaknil, da ne bo ovira, ki bi vam preprečila, da se v tem blagoslovljenem trenutku osredotočite in 

osvobodite. 

34 Kako srečna je duša, ki doseže to duhovno pripravo in notranjo osvoboditev. Vsi njegovi darovi 

pridejo na dan in se razkrijejo! Navdih, razodetje, zdravilna moč, notranja beseda in mnoge druge 

sposobnosti se pojavijo in pokažejo svoje bistvo in nalogo. 

35 Vsak dan namenite nekaj trenutkov svojega časa duhovni molitvi in kmalu boste občutili sadove te 

prakse. Ne čakajte na dan, ko se bom razkril, da vam dam svoja navodila in vas pripravim. Potem boste 

namreč vedno znova začeli in se spotikali ob motnje, ki vam ne bodo omogočile, da bi se duhovno 

osvežili. 

36 Vsak dan posvetite nekaj trenutkov tej praksi. Vedno me boste našli pripravljenega, da vas slišim 

in vam pomagam. 

37 V tistem času ljudje niso izvajali prave molitve. Zato so morali oblikovati molitve in prošnje ter jih 

mehanično ponavljati tako pogosto, kot je bilo potrebno. 



U 275 

169 

38 Človek se ne zna več navdihovati, da bi se z menoj pogovarjal z dušo. Ne pozna več duhovnega 

jezika, ki bi ga morali poznati vsi, ker ne pozna postopka, ki ga je treba prakticirati z odpovedjo vsakemu 

obredu, zavračanjem vsake materializacije in osredotočanjem na jedro sebe, da bi lahko zaznal Mojo 

prisotnost in prejel svetlobo navdiha. 

39 Zato vam pravim: bolj ko boste žrtvovali svoje nagnjenje k molitvi pred simboli in posvečanju 

obredov meni, da bi iskali notranje svetišče, bolj boste izkusili, kako se vaš dar duhovne komunikacije 

razvija, raste in vzpenja ter vas korak za korakom približuje dialogu duha z duhom, kar se bo zgodilo, ko 

bo človek znal moliti s popolnostjo. 

40 Razumite, da če je moja volja, da svojega sočloveka učite, kako doseči popolnost v molitvi, se 

morate pripraviti na to, da boste dokazali resnico in moč, ki je v njem. 

41 Ali jih želite naučiti, da je dovolj, da zaprete oči, da bo način popoln? Ali želite zavajati svoje 

bližnje, da sprejemajo vedenje brez smisla, če v vas ni prave priprave? To ni prava pot. Kajti ne smete 

prevarati ne sebe ne soljudi, še manj pa svojega Očeta. 

42 Če učite moliti, je to zato, ker boste lahko dokazali resnico, moč in učinkovitost duhovne molitve. 

Z molitvijo boš ozdravil bolne, vzpostavil boš mir tam, kjer vladajo nesoglasja, rešil boš tistega, ki je v 

nevarnosti. Takrat boste resnično našli vero in ljudje bodo želeli storiti enako. Vaš nauk bo prebudil vero v 

srcih, ki bodo osupla nad resničnostjo dokazov, ki jim jih boste dali. 

43 Ne pozabite: da bi bila molitev učinkovita, mora biti vaša vera trdna, velika, tako da je usmiljenje 

bistvo vašega povzdigovanja k meni. 

44 Vsi tisti, ki so dosegli čudeže - vsi tisti, ki so dokazali duhovno moč -, so molili tako. Tako so 

molili patriarhi v prvih časih: iz duha v duha. Tako sta molila Mojzes v puščavi in Danijel v levji jami. 

Podobno sem storil v Jezusu, da bi človeka utrdil v spoznanju prave molitve, ko sem pred njegovimi očmi 

dokazal moč duhovne molitve. 

45 Jezus je v puščavi molil pred množicami in na začudenje ljudi pomnožil kruh in ribe. Molil je ob 

Lazarjevem grobu in dokazal, da molitev, rojena iz vere in usmiljenja, daje zdravje in življenje. Molil je z 

učenci in jim razkril moč, ki jo človek doseže, ko zna komunicirati s svojim Očetom. 

46 Kako daleč se je to človeštvo oddaljilo od mojih navodil! Vse v njem je površinsko, lažno, 

zunanje, navidezno. Zato je njena duhovna moč nična, in da bi nadomestila pomanjkanje moči in razvoja 

duše, se je vrgla v objem znanosti in razvite inteligence. 

47 Tako se je človek s pomočjo znanosti počutil močnega, velikega in mogočnega. Toda povem vam, 

da sta ta moč in veličina neznatni ob moči duhovne duše, ki ji niste dovolili, da bi rasla in se manifestirala. 

48 Ko sta razuzdanost in materializem dosegla vrhunec med ljudmi in sta jih pripravila do tega, da so 

pozabili na svoj izvor - ko je prekipevajoči tok strasti, užitkov in vrlin mnoge ljudi spremenil v 

lahkomiselna bitja brez znanja o dolžnostih do Boga, družine in soljudi, je ta Beseda prišla k človeštvu kot 

izvir kristalno čiste vode za žejna človeška srca. 

49 Tako ste navajeni greha, da se vam zdi vaše življenje najbolj naravno, normalno in dovoljeno, a 

vendar se zdi, kot da bi Sodoma in Gomora, Babilon in Rim vso svojo pokvarjenost in greh zvalili na to 

človeštvo. 

50 Čeprav se zdi absurdno, je to primerna ura, da moja beseda odmeva v srcih ljudi. 

51 Spomnite se poganskega Rima, kako so se - osovraženi od užitkov, utrujeni od uživanja telesnih 

užitkov - odprli svoja srca, da bi sprejeli moje sporočilo. 

52 Ti dogodki se bodo ponovili in videli boste moje seme vzhajati v narodih, kjer ste videli ljudi, ki so 

se najbolj oddaljili od poti resnice. 

53 Moja beseda, polna modrosti, tolažbe in obljube obnove, bo zazvenela na strunah srca, ki ga 

nečisto in slabo ni nikoli doseglo. Tisti, ki so umrli za svetlobo in resnico življenja, bodo vstali in dolgo 

uničena morala bo ponovno vzpostavljena. 

54 Če so takrat pogani, ki so se spreobrnili k mojemu nauku, iskali odrešitev v ljubezni, ki jo je učila 

moja beseda, bodo materialisti tega časa iskali pot do svoje odrešitve v zgledu, ki ga je s svojim življenjem 

zapustil Jezus. Navdihovala pa jih bo tudi duhovna luč, ki jo je moj Duh v tistem času izlil na ljudi. Kaj 

vsebuje ta svetloba? Spoznavanje duhovnega življenja, razkritje sposobnosti duhovne duše, razjasnitev 

skrivnosti, v katere človek ni mogel prodreti. 
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55 Postavil sem vas, ljudje, za skrbnike svoje nove besede. Dolgo časa sem se vam razodeval, da bi se 

lahko prepričali, da je z vami moja prisotnost v Duhu, in da bi imeli dovolj časa, da bi sprejeli moje nauke, 

jih zapisali in o njih razmišljali. 

56 Čemu je vse to namenjeno? Ko se bom prenehal pojavljati med vami, ne boste rekli, da je šlo za 

bežno pojavljanje, o katerem niste ne prepričani ne prepričani. 

57 Zdaj, ko od mene veste, da se bliža zadnji dan za te nauke, začenjate čutiti odgovornost, saj vas ne 

zapuščam več kot učence ali dijake, ampak kot razlagalce, glasnike in priče sporočila, ki ste ga slišali od 

Mojstra. 

58 Nekateri ste polni vere, moči in zagnanosti ter čakate na primerno uro, da začnete z delom. Drugi 

pa dvomijo vase in trepetajo pred bitko. Te zadnje sprašujem: Ali bo mogoče, da se bodo drugi narodi, ki 

niso neposredno slišali moje besede, pred vami lotili dela, ki jih bo vodilo le pričevanje o tem, kar jih je 

doseglo? 

59 Kaj vas vznemirja? Vaše srce mi pravi: "Gospod, nezmožnost otipljivega dokazovanja resnice 

materialistom in nevernikom".  

Niste me razumeli: Nisem rekel, da bi morali duhovno, ki je nevidno in nedotakljivo, narediti fizično 

zaznavno pred očmi skeptičnih ljudi, da bi ti lahko verjeli v duhovno. Predvsem sem želel, da bi očistili 

svoja življenja in se poduhovili tako, da bi s svojimi besedami in deli najbolje dokazali, da je nauk, ki ga 

izpovedujete, resničen. 

60 Zdi se vam, da je zelo težko predložiti dokaze, ki bi zadovoljili tistega, ki za vse išče znanstveno 

razlago. Kljub temu je veličina, ki sem jo vnesel v svoj nauk, takšna, da boste v njem našli rešitev, da 

boste lahko odgovorili in razložili vsako težavo, ki se pojavi. 

61 Ali verjamete, da sem vam prinesel nazadnjaški nauk? Preučujte mojo besedo in prepričali se 

boste, da se je razodela na način, ki je v skladu z duhovnim in intelektualnim razvojem tega človeštva. 

62 Niti prej niti zdaj ne obsojam vaše znanosti, saj je to pot, po kateri človek prav tako odkriva mojo 

resnico. Kdor me išče v vsem znanju, me najde, čuti mojo navzočnost in odkriva moje zakone. 

Nasprotujem temu, da slabo uporabljate tisto, kar je bilo ustvarjeno le za dobre namene. 

63 Današnji ljudje so veliko bolj sposobni razumeti Božjo naravo in moč kot tisti iz starih časov. V 

tem vidite vpliv, ki ga je imela znanost na človekovo sposobnost spoznavanja. 

64 Ko so ljudje še vedno verjeli, da obstaja le tisto, kar lahko odkrijejo s svojimi očmi, in sami niso 

poznali oblike sveta, v katerem živijo, so si predstavljali Boga, ki je omejen na to, kar poznajo njihove oči. 

A ko so njihovi možgani postopoma razkrivali eno skrivnost za drugo, se je vesolje pred njihovimi očmi 

vedno bolj širilo, Božja veličina in vsemogočnost pa sta se za čudujočo človeško inteligenco vedno bolj 

povečevali. Zato sem vam v tem času moral dati navodila, ki so v skladu z vašim razvojem. 

65 Vendar vas sprašujem: Ali gre za materialno znanje, ki ga vsebuje moje razodetje? Ne, znanje, ki 

vam ga predajam, se nanaša na obstoj onkraj narave, ki jo vidite in jo že tako dolgo raziskujete. Moje 

razodetje kaže pot, ki vodi duha na raven življenja, s katere lahko odkrije, spozna in razume vse. 

66 Se vam zdi nemogoče ali vsaj čudno, da se Bog ljudem duhovno razodeva - da se duhovni svet 

razodeva in manifestira v vašem življenju - da se vam neznani svetovi in sfere sporočajo? Ali želite, da se 

vaše znanje ustavi in da vam Oče nikoli ne razkrije več od tega, kar vam je že razkril? 

67 Ne bodite navajeni in ne postavljajte meja svojemu duhu znanja! 

68 Danes lahko zanikate, se borite in preganjate nauk Duha, vendar vem, da se boste jutri uklonili 

resnici. 

69 Vsako božje razodetje se je ob svojem pojavu borilo in bilo zavrnjeno, vendar je luč naposled 

prevladala. 

70 Pri znanstvenih odkritjih je bilo človeštvo prav tako nezaupljivo, vendar se je na koncu moralo 

ukloniti resničnosti. 

71 Zaradi svoje materializacije ste bili neverni. Na začetku ste verjeli le v to, kar so videle vaše oči. 

Vendar ste se razvili in zdaj verjamete v to, kar je odkrila vaša inteligenca. Zakaj ne bi verjeli in 

prepoznali tistega, kar je onkraj vašega materialnega vesolja, ko vaš duh vstopi v to območje neskončnega 

znanja? 
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Ne veste še, koliko bo vedelo človeštvo v prihodnosti. Primerjajte duhovno in materialno znanje ljudi 

iz prejšnjih časov z znanjem, ki ga imate danes, in tako si boste predstavljali, kakšno bo življenje ljudi v 

prihodnjih časih. 

72 Zdaj je primeren čas, da vas prebudimo v novo dobo, vas pripravimo in vam preroško oznanimo 

vse, kar boste še videli. 

73 Razumite, ljudje, da je bil moj prihod ob pravem času. 

Moj mir z vami! 
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Navodila 276 
1 Med množico ljudi, ki prihajajo poslušat moj nauk, vidim prihajati "zadnje", ki prvič slišijo to 

besedo. Prejeli so pričevanja tistih, ki so bili že prej povabljeni na mojo duhovno gostijo. Vendar niso 

hoteli verjeti v mojo navzočnost in prihod tretjega veka. 

2 Toda pristopili so, ker so premagali ovire in predsodke in jim je bilo dovolj, da so slišali prve 

besede, ki so jih izrekle ustnice nosilca glasu, da so rekli: "Učitelj, to si ti, prepoznavam bistvo tvoje 

besede, moja duša trepeta." 

3 Blagor tistim, ki me slišijo in verjamejo v mojo navzočnost do konca mojega pojavljanja leta 1950. 

Resnično, povem vam: moje bistvo ne bo izginilo iz njihovih src niti po mojem odhodu. 

4 Moj glas trenutno kliče velike množice ljudi, saj se mnogim dušam bliža konec njihovega 

zemeljskega romanja. Ta potrtost, utrujenost in žalost, ki jo nosijo v srcu, so dokaz, da že hrepenijo po 

višjem domu, po boljšem svetu. Vendar pa je nujno, da zadnje obdobje, ki ga preživijo na zemlji, živijo v 

poslušnosti smernicam svoje vesti, da bi bila sled njihovih zadnjih korakov na zemlji blagoslov za 

generacije, ki pridejo pozneje, da bi izpolnile svoje različne naloge na zemlji. 

5 Mnogi ljudje so žalostni, ker na svojih dolgih popotovanjih niso našli drevesa z gostim listjem, da 

bi se odpočili v njegovi senci. Na poti sta našla drevesa, vendar so bila brezplodna in njihova semena so 

bila otrpla. 

6 Vsi tisti ljudje, ki so me iskali, ki so dolgo upali, bodo kmalu zaslišali moj glas in mu pritekli, ker 

v njihovih srcih ni ugasnil še zadnji ostanek upanja in zadnja iskra vere. 

7 Čaka jih moje duhovno delo, je mogočno drevo, ki ga iščejo, v čigar senci si želijo počivati in od 

čigar sadov se želijo hraniti. 

8 Ko pridejo, potešijo lakoto in žejo ter se veselijo počitka, bodo v svoji domišljiji videli, kako 

mineva vsa njihova preteklost: mučni dnevni pohodi po puščavi, temni časi s skušnjavami, brezna, polna 

nevarnosti, vrlin in smrtne nevarnosti. Spomnili se bodo vseh grenkih čaš, ki so jih popili, in v sebi bodo 

videli brazgotine težke življenjske poti. 

9 Tu bodo ponovno našli mir. Čakam jih. Pripravite jim pot, da ne bodo zašli, in vadite hvalnico, da 

jih boste sprejeli s prazničnim veseljem v svojih srcih. 

10 Najprej bodo učenci mojih novih razodetij, nato bodo postali učenci s svojo ljubeznijo in 

stremljenjem, in ko bo njihova duša resnično nahranjena in prežeta s tem bistvom, ne bodo več iskali 

drevesa, da bi našli senco. Povsod bodo čutili mojo navzočnost in v njej bodo našli senco, zavetje, sadove, 

počitek in mir. 

11 Kako pomembno je, da se "zadnji" močno srečajo s "prvimi", da bi se okrepili z njihovim dobrim 

zgledom in že od prvih korakov stopili na pot poslušnosti, gorečnosti in čistosti. 

12 Velikokrat ste me imeli za gospodarja. Ko pa se razglasim za Sodnika, vas prevzame strah. Potem 

se želite v trenutku očistiti najmanjšega madeža, da bi se pred menoj pokazali čisti. Obžalovanje, da si me 

prizadel, se spremeni v jok in tvoja duša se v molitvi obrne k meni. 

Ko se zaveš, da si opravil dobro dejanje kesanja, se umiriš in se zdaj počutiš vrednega, da slišiš besedo 

božanskega sodnika, ki s svojo svetlobo prizadene duše. 

13 Blagor tistim, ki se kesajo in se trdno odločijo za spremembo in prenovo, saj se bodo lahko 

dvignili nad to, kar je nečisto in škodljivo. Brez kesanja, introspekcije in odločitev za spremembo ne boste 

postavili temeljev za svetišče, ki ga morate zgraditi v svoji duši. Če pa prepoznate svoje napake in se jih v 

prihodnje trudite osvoboditi, vas bo vest vodila pri vseh delih vašega življenja. 

14 Časi, ko so ljudje iskali očiščenje z žrtvovanjem nedolžnih žrtev, so za vas že zdavnaj minili. 

Razumeli ste tudi jalovost postnih vaj in napačno zamišljenih pokore, ki ste jih dolgo časa izvajali. Danes 

veste, da vam lahko mir in svetlobo zagotovita le prenova in poduhovitev vaše duše. 

15 Svojo resnico sem v "drugi dobi" oznanjal kot človek s svojim zgledom. Odpravil sem nekoristno 

žrtvovanje nedolžnih in nezavednih bitij, tako da sem zaradi popolnega nauka o ljubezni žrtvoval samega 

sebe. "Božje Jagnje" ste me imenovali zato, ker so me ljudje žrtvovali ob svojih tradicionalnih praznikih. 

Moja kri je bila dejansko prelita, da bi človeštvu pokazala pot do odrešitve. Moja božanska ljubezen se je s 

križa izlila na človeštvo tistega časa in vseh časov, da bi se človeštvo navdihnilo pri tem zgledu, besedah 

in popolnem življenju ter našlo odrešenje, očiščenje grehov in vzpon duše. 
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16 Zdaj razumete, da sem prišel, da bi vam dal zgled, za katerega si morate zaslužiti tako, da me 

vzamete za zgled in si ustvarite dom večnega miru, oblačilo svetlobe in neizčrpen mir. 

17 V svojih novih apostolih hočem močne učence, ki bodo oduhovljeni in napolnjeni z lučjo 

spoznanja. Znanje sem vam dal s svojimi razodetji, ki sem vam jih dal v treh časih. Ne želim, da bi 

raziskovali mojega Duha in vse, kar pripada duhovnemu, kot da gre za materialne stvari. Nočem, da bi me 

preučevali na način znanstvenikov, saj bi potem padli v velike in žalostne zmote. 

Naučil sem vas, da z molitvijo dvignete dušo in ponižno ter spoštljivo vprašate svojega Očeta. Takrat 

se bo skrivnostna zakladnica nekoliko odprla, da boste lahko zagledali, kar je namenjeno vašemu 

spoznanju, in začutili boste, kako božja luč navdiha prihaja k vašemu razumevanju. 

18 Molitev je sredstvo, ki je vašemu duhu razodeto, da me doseže s svojimi vprašanji, skrbmi in željo 

po svetlobi. S tem pogovorom lahko odpravite svoje dvome in odgrnete tančico, ki skriva neko skrivnost. 

19 Molitev je začetek dialoga med duhovi, ki bo v prihodnjih časih zacvetel in obrodil sadove med 

tem človeštvom. Danes sem vse to razkril temu ljudstvu, ki me posluša, da bi bili predhodniki časa 

poduhovitve. 

20 Ne mislite, da šele takrat moj duh začne vibrirati nad duhom vseh ljudi. Resnično vam povem, da 

so bile moje vibracije, moj navdih, moja prisotnost in moja svetloba ves čas z ljudmi. Toda nikoli niso bili 

dovolj pripravljeni, da bi moja sporočila sprejemali neposredno. 

21 Vedno sem se ti približal, vedno sem se pogovarjal s teboj, vedno sem te iskal. Vi pa niste nikoli 

prišli k meni po pravi poti, nikoli niste govorili z menoj v jeziku duha in me niste iskali tam, kjer resnično 

sem. 

22 Ne obupajte nad mojo besedo, ko vam pokaže vaše prestopke. Prav tako vam pravim, da sem 

ljudem odpustil vse napake in pomanjkljivosti, ki so jih imeli, in pred njihovim duhom odpiram obdobje 

svetlobe, v katerem bodo spoznali svoje nepopolnosti, da bi se lahko dvignili iz stagnacije in spoznali 

resnico, ki jo vsebuje Moje delo in ki je do zdaj niso mogli prodreti. 

23 Želite, da bi jutri na vaša vprašanja odgovarjal moj glas? Naučite se moliti, kajti če se to ne zgodi, 

bo odgovoril vaš um. Toda kaj vam bo lahko razkrila, saj nikoli ni prodrla v kraljestvo duha? 

Naj bo duša, ki se dvigne, ki me doseže, ki potrka na vrata moje ljubezni in moje modrosti, skozi 

katero boste našli čudovito življenje, ki ga niste nikoli odkrili. 

24 Učenci, pojdite do dna moje besede, tam boste našli bistvo lekcije, ki sem vam jo dal danes. 

25 Sem tvoj prijatelj - tisti, ki mu lahko zaupaš svoje skrivnosti - tisti, ki zate da vse. 

26 Vidim, da ste mi prišli zaupat žalost, da bi od nje osvobodil vaše srce, in to vam bom resnično 

omogočil. Toda to se bo zgodilo le, če boste razumeli, da zla ne gre zdraviti površinsko, ampak v 

njegovem izvoru - da so poleg molitve in prošenj potrebni tudi popravki, introspekcija in prenova. 

27 Kakšno zaslugo bi imel, če bi vas ozdravil bolezni ali vas rešil kakršne koli stiske, če bi se oklepali 

vzroka za svoje stiske? 

28 Molite, da bi prejeli mojo luč in z njo odkrili vzroke ali izvor svojih preizkušenj in nesreč. Molite, 

da bi se okrepili v svoji ponižnosti. Pred tem pa se z vso voljo izogibajte vsemu, kar bi lahko škodovalo 

vaši duši in telesni lupini. 

29 Pridite k meni vsi in si opomorete od svojega trpljenja. Poskrbite, da bo vaša vera naredila čudež, 

da vam povrne zdravje in pridobi odrešitev. Čudež ni v meni, ampak v tebi. Toda ne pozabite, da se ne 

morate več dotikati mojega oblačila, da bi prejeli čudež, ampak morate s svojo vero in povzdignjenostjo 

stopiti pred mojega Duha. 

30 Koliko ljudi je na ta način našlo svoje zdravje, ker so pravočasno odkrili izvor svojega trpljenja in 

se z vso svojo vero in voljo borili, dokler niso zmagali! Koliko jih je odšlo žalostnih, zmedenih ali 

razočaranih, ne da bi dobili tisto, po čemer so hrepeneli, ker so verjeli, da so s tem, ko so šli na eno od teh 

zbirališč ali ko so samo vprašali, že dosegli vse. Nikoli niso želeli odkriti vzroka svojega trpljenja, zato so 

morali oditi, ne da bi dosegli dobrine, ki so jo iskali. To so tisti, ki živijo brez duhovne luči, ki ne poznajo 

razloga svojega trpljenja in vrednosti zdravja ali miru. 

31 Večji del ljudi nosi v srcu Tomaža, ki ga želijo videti in se ga dotakniti, da bi verjeli. Toda povem 

vam, da se ti dokazi, ki so bili dani najbolj nevernim izmed mojih učencev, ne bodo ponovili v tem času, 

ker me svet ne bo imel za človeka v drugem času in ker sem ta zgled pustil pred vsakim od svojih otrok 

kot odprto knjigo, da bi dojeli ta nauk. 
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32 Ne mislite, da se lahko svetu razkrijem le kot človek. Ne, zdaj se duhovno čutim v tebi in to je 

dokaz, da se lahko ljudem predstavim na nešteto načinov. Vse sem ustvaril in vas poznam, zato vem, kako 

pretresti spečo dušo tega človeštva. 

33 Zaradi moje ponižnosti je v tistih dneh srce ljudi trepetalo od ljubezni. Navajeni so bili gledati 

razkazovanje tistih, ki so trdili, da me predstavljajo v svetu. Ko so ljudje videli, da je Kralj kraljev prišel 

brez krone in nima prestola na zemlji, so se jim odprle oči in spoznali so resnico. 

34 Prav tako bom v tem času tudi svet zatresel s svojo ponižnostjo, za katero sem vam dal prve 

dokaze, ko sem izbral preprostost in odmaknjenost prvih, ki so začutili prihod nove dobe, da bi med njimi 

oznanil svoje sporočilo. 

35 Gorje tistim, ki so moje ime uporabili za duhovno prevlado nad človeštvom, če so mu s tem 

preprečili napredek ali ga spravili v zmoto, saj bodo videli, da bo na tisoče ljudi zapustilo njihove vrste v 

iskanju resnice! Gorje znanstvenikom, ki namesto da bi ljudem olajšali življenje, so ga naredili bolj 

boleče, saj bodo potem videli, kako revni in nevedni delajo čudeže, ki jih oni z vso svojo znanostjo ne bi 

zmogli! 

36 Čudeži iz tega časa so bili prav tako zapisani kot pričevanje za prihodnje rodove. Resnično, povem 

vam, da se bodo ti čudeži uresničili bolj v duši kot v telesu. 

37 V tistih Drugih časih sem ozdravil veliko število bolnikov. Zdravil sem slepe, gobavce, obsedene, 

gluhe, hrome in neme. Vsi so bili telesno bolni, vendar je bila zaradi čudeža, ki se je zgodil na njihovih 

telesih, njihova duša obujena. 

38 Zdaj prihajam predvsem zato, da bi dušo razsvetlil, ji dal svobodo, vžgal njeno vero in jo ozdravil 

vsega zla, da bi ga potem lahko prevzela, da bi okrepila in ozdravila njeno telo. 

39 Ali ne mislite, da vas moram sčasoma najti vedno bolj napredne in da morajo biti zato moje lekcije 

vedno višje? 

40 Zato me svet ne bo več videl rojenega v hlevu in ne bo več videl umreti na križu, ampak se bo 

moral razvijati navzgor, da bo začutil mojo duhovno navzočnost. 

41 Človeštvo, ali se vam zdijo bolečina, trpljenje in kaos, ki vas obkrožajo v tem času, nepredvidljivi? 

Če ste presenečeni, je to zato, ker vas moje prerokbe niso zanimale in se nanje niste pripravili. Vse je bilo 

predvideno in napovedano, vendar vam je primanjkovalo vere, zato zdaj pijete zelo grenak kelih. 

42 Tudi danes prerokujem s človeško sposobnostjo razumevanja. Nekatere prerokbe se bodo kmalu 

uresničile, druge pa šele v daljnih časih. Ljudje, ki jih slišijo, imajo veliko odgovornost, da jih posredujejo 

človeštvu. Vsebujejo namreč svetlobo, ki ljudem omogoča, da razumejo resničnost, v kateri živijo, da se 

lahko ustavijo v svojem besnem teku proti breznu. 

43 Moji glasniki bodo narodom sporočili, da se bo ta zemlja, ki je bila raj, ki ga je ustvaril Gospod, 

pozneje pa solzna dolina zaradi človeških grehov in neposlušnosti, spremenila v polje smrti in tišine, če 

bodo še naprej nespametno in noro težili k veličini in moči ter uporabljali sile in elemente, ki jih še ne 

poznajo in ne vedo, kako jih uporabljati, in sicer zaradi nizkotnosti ljudi. 

44 Ali bi to lahko označili za uspeh ali zmago znanosti? Če bi človeštvo doseglo življenje v miru in 

harmoniji, bi bila to njegova zmaga, saj bi tako postavilo temelje za svoje največje uspehe, tako človeške 

kot duhovne, in izpolnilo zapoved, ki vam jo svetujem: Ljubite drug drugega. 

45 Iz drugih dežel bodo k temu ljudstvu prihajale množice, ki vas bodo željno spraševale o duhovnih 

dogodkih, ki ste jim bili priča v tem času, pa tudi o razodetjih in prerokbah, ki sem vam jih dal. V mnogih 

delih sveta so namreč prejeli moja sporočila, ki pravijo, da se je moj božanski žarek spustil na Zahod, da bi 

spregovoril človeštvu tega časa. Ko bo prišel čas, boste videli, da prihajajo iz drugih ljudstev in narodov, 

da bi vas poiskali. Tedaj bodo možje velikih denominacij presenečeni, da se nisem obrnil nanje. 

46 Zdaj razumete, zakaj želim, da se borite proti svojemu materializmu, da odstranite vse svoje 

dvome in napake. Ne želim namreč, da bi vaši soljudje, ko pridejo k vam, doživeli razočaranje ali 

razočaranje. Ne želim, da bi namesto bratov postali vaši sovražniki. 

47 Ali vas ne boli tako velika zmeda, ki vlada v svetu? Ali ne trpite pred tako veliko duhovno temo? 

48 Bodite dobri učenci - veliki v svojem znanju in ponižni v načinu poučevanja. Pravim vam, da 

izkoristite vsako priložnost za setev, ki vam jo ponudi življenje. Vendar se morate zavedati, da bo vsakdo, 

ki se imenuje mojster, ne da bi to bil, odgovoren za vse, kar bo storil na svoji poti, pa tudi za preizkušnje, 

ki jih bo doživel na svoji poti. 
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49 To je dragocen trenutek za razmislek, da se osvobodite rutine, se usmerite na pot napredka in 

resnično spoznate čistost tega dela. Vsi namreč niste upoštevali njegove čistosti in ga niste razumeli. Kljub 

temu med vami vidim tako nenavadne oblike čaščenja in obredov, da večino zmedejo, čeprav nekaterim, 

ki so nagnjeni k obredom, ugajajo. Ti se ne zavedajo, da s tem dajejo razlog za posmeh v prihodnosti. 

50 Ali mislite, da se Mojster boji, da bi ljudje uničili njegovo delo? Ne, ljudje, Očetu se ni treba bati, 

njegovo delo je neuničljivo. Hočem, da ljubite resnico, da predstavljate moje delo v vsej njegovi čistosti. 

Če tega ne boste storili, boste povzročili veliko bolečine, kot so to storili vsi tisti, ki so v katerikoli verski 

skupnosti zmedli, pokvarili ali poškodovali svoje bližnje, ne da bi imeli sočutje do svojih bratov in sester, 

jim dajali kamenje namesto kruha, temo namesto svetlobe ali laž namesto resnice. 

51 Vsi ste prejeli to besedo, ljudje, zavedajte se, kaj ste slišali, in vendar vam pravim: Nič vas ne sili, 

da mi služite ali da sledite začrtani poti. Kdor pa je pripravljen, kdor se ne more upreti ljubezni, ki jo čuti v 

svojem srcu, kdor se ne boji krvavo umazati svoje noge na poti, naj vzame svoj križ in sledi svojemu 

Učitelju, pripravljen mi služiti v svojih sočlovekih. 

52 Elija je tisti, ki je bil med velikimi množicami ljudi, da bi jih učil poti resnice, da bi jim govoril o 

Božjem kraljestvu, da bi ljudem pokazal duhovnost in jih rešil zmede, nepravičnosti in hudobije. 

53 Elija poziva ljudi k spreobrnjenju, jim kaže kreposti in ljubezen, da bi jih kot ovce vodil iz ovčje 

črede k meni. 

54 V tej tretji dobi sem svoj univerzalni žarek usmeril na človeški intelekt, da bi vam posredoval 

svojo besedo. Toda človeštvo še ni opazilo Moje božanske manifestacije, ker je ustvarilo mnogo bogov po 

svojem občutku, po svojih idejah. Jaz pa vam pravim: obstaja samo en resnični Bog, ki nima ne začetka ne 

konca in ki je dal človeku iskrico svojega božanskega Duha, ki je luč njegove vesti, ki ga uči razločevati 

dobro od zla. 

55 Izbrano ljudstvo: Učenjaki različnih verstev in doktrin, različnih cerkva in sekt se usposabljajo za 

raziskovanje sadov tega duhovnega nauka. Vprašali vas bodo, kakšna je narava Boga, h kateremu se 

trenutno obračate. Če ste pripravljeni, boste razsvetljeni ljudje, ki znajo odgovoriti na vsako vprašanje. 

Želim, da bi znali zagovarjati to stvar, ker boste govorili besede resnice. Ko se boste poduhovili, se vam ne 

bo treba ničesar bati od ljudi, saj boste s svojimi besedami, mislimi in deli pričali o moji resnici. 

56 Če boste izpolnjevali moj zakon, vas ljudje ne bodo imeli za prevarante, saj bodo videli vašo 

poslušnost in vas imeli za svoje brate in sestre. 

57 Vsakdo, ki ima v sebi dobra načela, ki premišljuje o svojih načinih delovanja, ki iz svojih besed 

odstrani laž, ki deluje z ljubeznijo, sočutjem in usmiljenjem do bližnjega, bo v sebi čutil manifestacijo 

moje božanskosti in bo podoben svojemu Bogu v velikodušnosti svojih načinov delovanja in v svojih 

odločitvah, da bo delal dobro. 

58 Kako malo je takih src! Majhno je število tistih, ki so tako izpolnili moj zakon. Vas, ki ste izbrano 

ljudstvo, pa sem naučil delati dobro. To lahko storite s svojimi dobrimi mislimi in molitvami. Z molitvijo 

lahko svojo duhovno dušo dvignete k moji božanskosti. Ker sem neskončen, sem se spustil v vaš svet, da 

bi vas pobožal, vas potolažil in vas naučil spoštovati moj zakon. 

59 Dan za dnem sem bil med vami, da bi vas naučil prakticirati kreposti, vam zaupal svojo ljubezen in 

razsvetlil vašo dušo in um, da bi se povsod dvignili z namenom delati dobro, z namenom prenove. Naučil 

sem vas odpuščati, da bi tisti, ki je v temi, videl, da ste otroci luči. Tako lahko s svojim dobrim zgledom 

svetu pokažete pot resnice in z dejanji ljubezni pričujete, da ste prejeli mojo besedo. 

60 Ljudje vas ne bodo imeli česa obtožiti, saj bodo spoznali, da sem vas navdihnil, da ste delali dobro. 

61 Delajte to duhovno delo, kot je moja volja, da boste človeštvu pokazali nova obzorja, da boste 

osvetlili temne poti, po katerih je do zdaj hodilo. 

62 Zaupajte se neposredno meni, saj sem edini, ki lahko prodre v vašo dušo in sliši vaše skrivnosti z 

neskončnim sočutjem in brezmejno ljubeznijo. 

Moj mir z vami! 
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