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…. "Hočem, da v skladu s svojimi prerokbami
sestavite zvezke knjig s to besedo, ki sem vam
jo dal, in pozneje naredite iz nje izvlečke in
razlage ter z njimi seznanite svoje soljudi." (U
6, 52)
... "S to knjigo, ki jo bo človeštvo sčasoma
prepoznalo kot Tretjo zavezo, boš branil mojo
stvar. Človeštvo pozna le zakon "prve dobe" in
tisto, kar je zapisano v prvi in drugi zavezi.
Tretji pa se bodo zdaj združili in popravili, kar
so ljudje spremenili zaradi pomanjkanja
priprav in razumevanja." (U 348, 26)
... "Ta glas, ki vas kliče, je glas božanskega
Mojstra. Ta beseda je od Njega, ki je vse
ustvaril. Bistvo tega dela bo postalo temeljni
kamen, na katerem bodo v prihodnosti
temeljila vsa naročila. On, ki ima moč storiti
vse, bo vaša kamnita srca spremenil v svetišče
ljubezni in vzvišenosti ter prižgal luč tam, kjer
je bila le tema." U
U v povezavi s številom se nanaša na citate v
12 zvezkih "Knjige resničnega življenja".
Ko Gospod v svojih govorih in pridigah večkrat
omenja "knjigo" ali "mojo knjigo", s tem ne
misli na materialno knjigo, kot je ta, temveč na
celoto svojih naukov in navodil v tej tretji dobi,
ki jih je od svojega prvega razodetja leta 1884
do leta 1950 prinesel človeštvu v Mehiki. V tej
tako imenovani "knjigi nam je prinesel svojo
"tretjo zavezo", kar nam je večkrat in izrecno
potrdil. Glej tudi 63. poglavje, 82. in 83. verz v
tej knjigi.
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8 Kljub temu človek ni dosegel popolnega
spoznanja Božje ljubezni, saj Boga ni resnično
ljubil kot očeta in v svojem srcu ni mogel
občutiti ljubezni, ki mu jo je Gospod vedno
izkazoval.
9 Da bi popolna ljubezen postala človek, je bilo
potrebno, da se je "Beseda" utelesila in
prevzela telo, ki bi se ga ljudje lahko dotaknili
in ga videli, da bi končno spoznali, kako zelo in
na kakšen način jih Bog ljubi.
10 Niso vsi v Jezusu prepoznali Očetove
navzočnosti. Kako bi ga lahko prepoznali, saj je
bil Jezus ponižen, sočuten in ljubezniv tudi do
tistih, ki so ga žalili? Mislili so, da je Bog močan
in ponosen do svojih sovražnikov, da je sodnik
in strašen do tistih, ki ga žalijo.
11 A kakor so mnogi zavrnili to besedo, tako
so mnogi tudi verjeli - to besedo, ki je prodrla
v notranjost srca. Ta način zdravljenja trpljenja
in neozdravljivih bolezni samo z božanjem, s
pogledom neskončnega sočutja, z besedo
upanja. Očetovega nauka, ki je bil obljuba
novega sveta, življenja, polnega svetlobe in
pravičnosti, ni bilo več mogoče izbrisati iz
mnogih src, ki so razumela, da je ta božanski
človek Očetova resnica, božanska ljubezen
tistega, ki ga ljudje niso poznali in ga zato niso
mogli ljubiti.
12 Seme te najvišje resnice je bilo za vedno
posejano v srce človeštva. Kristus je bil sejalec
in še vedno skrbi za svoje seme. Pozneje bo
prinesel svoj sad in v njem večno užival. Takrat
ne bo več govoril: "Lačen sem" ali "žejen sem",
saj ga bodo njegovi otroci končno ljubili, kot
jih je ljubil od začetka.
13 Kdo vam govori o Kristusu, učenci? On sam.
14 To sem jaz, Beseda, ki vam znova govorim,
človeštvo. Spoznajte me, ne dvomite o moji
navzočnosti zaradi nepomembnosti, v kateri
se kažem. Pri meni ne more biti arogance.
15 Spoznajte me po mojem načinu življenja v
takratnem svetu, spomnite se, da sem umrl
tako ponižno, kot sem se rodil in živel. (296, 416)

TRETJA
ZAVEZA
I. Drugi Kristusov prihod - tretji
čas razodetja
1. poglavje - Pričakovanje Kristusove
vrnitve
Uvodni pogled na dogodek odrešenja
1 Na začetku časov je svetu primanjkovalo
ljubezni. Prvi ljudje še zdaleč niso čutili in
razumeli te božanske moči - bistva duha,
izvora vsega ustvarjenega.
2 Verjeli so v Boga, vendar so mu pripisovali le
moč in pravičnost. Ljudje so mislili, da Božjo
govorico razumejo prek naravnih elementov,
zato so, ko so jih videli blage in mirne, mislili,
da je Gospod zadovoljen s človeškimi deli; ko
pa so se sile narave sprostile, so mislili, da v
njih prepoznavajo Božjo jezo, ki se kaže v tej
obliki.
3 V srcih ljudi se je oblikovala predstava o
strašnem Bogu, ki nosi v sebi jezo in željo po
maščevanju. Ko so mislili, da so Boga užalili, so
mu darovali žgalne daritve in žrtve v upanju,
da ga bodo pomirili.
4 Povem vam, da teh daritev ni navdihovala
ljubezen do Boga: prve narode je k plačevanju
davka svojemu Gospodu gnal strah pred božjo
pravičnostjo, strah pred kaznijo.
5 Božanskega Duha so imenovali preprosto
Bog, nikoli pa Oče ali Gospodar.
6 Patriarhi in prvi preroki so bili tisti, ki so
človeku začeli pojasnjevati, da je Bog
pravičnost - da, toda popolna pravičnost, da je
Oče nad vsemi in da kot Oče ljubi vse svoje
stvarstvo.
7 Korak za korakom je človeštvo počasi
potovalo po poti svojega duhovnega razvoja,
nadaljevalo svoje romanje, prehajalo iz ene
dobe v drugo in z razodetji, ki jih je Bog v vseh
časih dajal svojim otrokom, spoznavalo nekaj
več o Božji skrivnosti.

Upanja in pričakovanja
16. Po mojem odhodu v drugi dobi so mojo
vrnitev iz roda v rod pričakovali tisti, ki so
ohranili vero vame. Božja obljuba se je
prenašala s staršev na otroke in moja beseda
je ohranjala hrepenenje po moji vrnitvi.
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17 Vsaka generacija je verjela, da je nadarjena,
in pričakovala, da se bo v njej izpolnila
Gospodova beseda.
18 Tako je minil čas in generacije, moja
obljuba pa se je vedno bolj oddaljevala od src
in ljudje so pozabljali bdeti in moliti. (356,4- 5)
19 Svet je na preizkušnji, narodi čutijo vso težo
moje pravice, ki pada nanje, in moja luč, moj
glas, ki vas kliče, se čuti v vsem človeštvu.
20. Ljudje čutijo Mojo Prisotnost, zaznavajo
Moj Univerzalni Žarek, ki se spušča in počiva
na njih. Čutijo me, ne da bi poznali to delo, ne
da bi slišali mojo besedo, in dvigajo svoje duše
k meni, da bi me vprašali: "Gospod, v kakšnih
časih živimo? Kaj pomenijo te stiske in
trpljenje, ki so prizadeli ljudi, oče? Ali ne slišiš
žalovanja tega sveta? Ali nisi rekel, da boš spet
prišel? Kdaj boš torej prišel, Gospod? in v vseh
verskih skupinah in verskih skupnostih se
dviguje duh mojih otrok, ki me iščejo,
sprašujejo, prosijo in pričakujejo. (222,29)
21. Ljudje me sprašujejo in mi pravijo:
"Gospod, če obstajaš, zakaj se ne pokažeš med
nami, čeprav si drugič prišel v naš zemeljski
svet? Zakaj danes ne prideš? Ali je naša
brezbožnost zdaj tako velika, da ti preprečuje,
da bi nam prišel na pomoč? Vedno ste iskali
izgubljene, "slepe", "gobavce" - zdaj jih je svet
poln. Ali ne vzbujamo več vašega sočutja?
22 "Svojim apostolom si rekel, da se boš vrnil k
ljudem in da boš dal znamenja svojega
prihoda, kar zdaj mislimo, da vidimo. Zakaj
nam ne pokažeš svojega obraza?"
Kristusova razodetja ob njegovem drugem
prihodu v Besedi v duhovni obliki, ki so se
začela leta 1866 v Mehiki prek pionirja Elijaha.
23 Glej, tako me ljudje čakajo, ne da bi slutili,
da sem med njimi. Pred njihovimi očmi sem,
pa me ne vidijo; govorim jim, pa ne slišijo
mojega glasu; in ko me končno za trenutek
zagledajo, me zanikajo. Vendar še naprej
pričam o sebi in tiste, ki upajo vame, bom še
naprej pričakoval.
24 Resnično so bila znamenja mojega
razodetja v tem času velika, celo kri
ljudi, ki se razliva v rekah in zaliva zemljo, je
nakazal čas moje prisotnosti med vami kot
Svetega Duha. (62,27 - 29)
25. Moja prisotnost ne sme nikogar
presenetiti. Po Jezusu sem vam že nakazal
dogodke, ki bodo naznanili moje razodetje kot
Duha resnice. Povedal sem vam tudi, da bo

moj prihod v duhu, tako da naj nihče ne
pričakuje materialnih manifestacij, ki jih nikoli
ne bo.
26 Pomislite na judovsko ljudstvo, kako še
vedno pričakuje Mesija, ki pa ni prišel v obliki,
kakršno pričakujejo, saj je bil Resnični že med
njimi, a ga niso prepoznali.
27 Človeštvo, ali ne boste priznali mojega
novega razodetja in me še naprej pričakovali v
skladu s svojimi prepričanji in ne v skladu s
tem, kar sem vam obljubil? (99,2)
28. Svet ne sme pričakovati novega Mesije.
Kakor sem obljubil, da se bom vrnil, tako sem
vam tudi dal vedeti, da bo moj prihod
duhoven, toda ljudje se nikoli niso znali
pripraviti, da bi me sprejeli.
29 Takrat so ljudje dvomili, da bi se Bog lahko
skrival v Jezusu, za katerega so menili, da je
človek kot vsi drugi in da je beden kot vsi
drugi. Kljub temu so ljudje zaradi Kristusovih
mogočnih del pozneje začeli verjeti, da je v
tem človeku, ki se je rodil, odraščal in umrl na
svetu, Božja "beseda". Toda v sedanjem času
bi mnogi ljudje potrdili Moj prihod le, če bi
prišel kot človek, tako kot v drugem veku.
30 dokazov, da prihajam v Duhu in se tako
razodevam človeštvu, kljub pričevanjem ne
bodo priznali vsi, saj bo materializem kot
temna preveza pred očmi nekaterih.
31. Koliko ljudi bi rado še enkrat videlo
Kristusovo trpljenje na svetu in od njega
prejelo čudež, da bi verjeli v njegovo
navzočnost ali v njegov obstoj. Resnično,
povem vam, da na tej zemlji ne bo več jasli, v
katerih bi se rodil kot človek, niti ne bo več
Kalvarije, na kateri bi umrl. Zdaj bodo vsi, ki so
vstali v resnično življenje, čutili, kako se
rojevam v njihovih srcih, tako kot bodo vsi, ki
trmasto vztrajajo v grehu, čutili, kako umiram
v njihovih srcih. (88,27- 29)
32 Oglejte si, koliko ljudi v tem času išče pisma
preteklih stoletij, razmišlja o prerokih in
poskuša razumeti obljube, ki jih je Kristus dal o
svoji vrnitvi.
33 Poslušajte jih, kako pravijo: "Gospod je
blizu" - "Gospod je že tu" ali "Kmalu bo prišel",
in dodajajo: "Znamenja njegovega prihoda so
jasna in očitna."
34 Nekateri me iščejo in kličejo, drugi čutijo
mojo navzočnost, tretji v duhu čutijo moj
prihod.
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35 O, če bi le bila v vseh ta želja po znanju, če
bi vsi imeli to željo po spoznavanju najvišje
resnice! (239,68 - 71)
36. Poglejte, kako ljudje vseh veroizpovedi in
sekt preiskujejo čas, življenje in dogodke v
upanju, da bodo odkrili znamenja, ki
napovedujejo moj prihod. To so nevedneži, ki
ne vedo, da se manifestiram že dolgo časa in
da se bo ta vrsta manifestacije kmalu končala.
37 Toda tudi to vam povem, da me mnogi od
tistih, ki me s tako velikim hrepenenjem
pričakujejo, ne bi prepoznali, če bi bili priča
temu, kako se razodevam, ampak bi me
naravnost zavrgli.
38 Samo pričevanja bodo prišla do njih in
zaradi njih bodo še vedno verjeli, da sem bil
med svojimi otroki.
39. Tudi vi ste me notranje nestrpno čakali,
toda vedel sem, da me boste v tem času
prepoznali in bili med mojimi delavci. (255,2 4)

44 ker sem vedel, da se boste malo poglabljali
v moje nauke, in ker sem predvideval napake,
v katere boste zapadli pri razlagi mojih
razodetij, sem vam napovedal svojo vrnitev in
vam povedal, da vam bom poslal Duha
resnice, da vam razjasni mnoge skrivnosti in
vam pojasni, česar ne razumete; poslal vam
bom Duha resnice, da vam pojasni, česar ne
razumete; poslal vam bom Duha resnice, da
vam pojasni, česar ne razumete
45. V bistvu svoje preroške besede sem vam
namreč sporočil, da v tem času ne bom prišel z
gromom in strelo, kot sem to storil na Sinaju,
niti ne bom postal človek in učlovečil svoje
ljubezni in svojih besed, kot sem to storil v
drugi dobi, ampak bom prišel k vašemu duhu v
žarku svoje modrosti, presenetil vaš um s
svetlobo navdiha in poklical na vrata vaših src
z glasom, ki ga vaš duh razume. Te napovedi in
obljube se šele zdaj uresničujejo.
46 Dovolj je, da vas malo pripravim, da boste
videli mojo luč in začutili navzočnost mojega
Duha - istega, ki vam je napovedal, da vas bo
prišel učit in razodevati resnico. (108,22 - 23)
47. Veliko je takih, ki se zaradi bojazljivosti ali
pomanjkanja prizadevnosti niso razvili in
sledijo le Mojzesovi postavi, ne da bi priznali
Mesijev prihod, in drugih, ki sicer verujejo v
Jezusa, vendar še vedno ne pričakujejo
obljubljenega Duha tolažbe. Zdaj sem prišel
tretjič, a me niso pričakovali.
48. Angeli so oznanili ta razodetja in njihov klic
je napolnil prostor. Ste jih prepoznali? To je
duhovni svet, ki je prišel k vam, da bi bil priča
moji navzočnosti. Vse, kar je zapisano, se bo
uresničilo. Uničenje, ki se je sprožilo, bo
premagalo človekovo aroganco in nečimrnost,
in ko bo postal ponižen, me bo iskal in me
klical Oče. (179,38 - 39)
49. To sem vam takrat povedal: "Kar sem vam
povedal, še ni vse, kar vas moram naučiti. Da
bi lahko vse vedeli, moram najprej oditi in vam
poslati Duha resnice, da vam razloži vse, kar
sem rekel in storil. Obljubljam vam tolažnika v
času preizkušnje." Toda ta Tolažnik, ta
Razlagalec sem Jaz, ki se vračam, da bi vas
razsvetlil in vam pomagal razumeti pretekla
učenja in to novo, ki vam ga zdaj prinašam.
(339,26)
50. V modrosti je zdravilni balzam in tolažba,
po kateri hrepeni tvoje srce. Zato sem vam
nekoč obljubil duha resnice kot duha tolažbe.

Svetopisemske obljube
40 V svojem razodetju po Jezusu sem vam
naznanil prihod Svetega Duha in ljudje so
verjeli, da gre za božanskost, ki je v Bogu in je
ne poznajo, ne da bi mogli razumeti, da ko
sem govoril o Svetem Duhu, sem vam govoril
o edinem Bogu, ki pripravlja čas, ko se bo
ljudem razodel po človeški zmožnosti
razumevanja. (8,4)
41. Zakaj naj bi bil kdo presenečen nad mojimi
novimi razkritji? Resnično, povem vam, da so
patriarhi v starodavnih časih že vedeli za
prihod te dobe, vidci drugih obdobij so jo
videli in preroki so jo napovedali. To je bila
Božja obljuba, dana ljudem veliko pred mojim
prihodom na svet v Jezusu.
42 Ko sem učencem napovedal svoj prihod in
jim povedal, kako se bom razodel ljudem, je
minilo že veliko časa od obljube, ki vam je bila
dana.
43 Sedaj imate pred očmi potek tistega časa,
tu se uresničujejo te prerokbe. Koga lahko to
preseneti?: Samo tisti, ki so spali v temi, ali
tisti, ki so v njih izbrisali moje obljube. (12,97 99)
Izraz "tema" ima tu in drugod pomen
"pomanjkanja znanja", "nevednosti", medtem
ko se "svetloba" uporablja v nasprotnem
pomenu kot simbol za "znanje",
"razsvetljenje".
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Vendar pa je nujno imeti vero, da se ne bi
ustavili na poti in ne bi občutili strahu pred
preizkušnjami. (263,10 - 11)

bila resnica, zakaj se potem Kristus ni pojavil (v
obliki, ki so jo pričakovali verniki), čeprav so se
pojavila znamenja? Ali pa verjamete, da ima
skušnjavec moč tudi nad vsem stvarstvom in
naravnimi silami, da bi vas prevaral?
57. Nekoč sem vas opozoril, da ne bi podlegli
zapeljevanju lažnih prerokov, lažnih kristusov
in lažnih rešiteljev. Toda danes vam pravim, da
se je utelešeni duh zaradi svojega razvoja,
znanja in izkušenj prebudil do te mere, da mu
ni lahko ponuditi teme kot svetlobe, ne glede
na to, koliko bleščic ima na voljo.
58. Zato sem vam rekel: Preden se v slepi veri
prepustite tej poti, preverite, kolikor hočete!
Vedite, da je bila ta beseda dana za vse in da
nikoli nisem nobenega njenega dela namenil
samo določenim ljudem. Poglejte, da v tem
delu ni knjig, v katerih bi vam želel prikriti
kakšen nauk.
59. Toda v drugi dobi sem vam po ustih
svojega apostola Janeza tudi povedal: "Če kdo
sliši moj glas in odpre vrata, bom vstopil k
njemu in z njim jedel in on z menoj." Prav tako
sem vas učil priliko o devicah, da bi si jo v tem
času vzeli k srcu. (63,79 - 80)
60 Ker so prišla znamenja in obiski, pa se
nisem prikazal ne v sinagogi ne v nobeni
cerkvi, ali svet ne sumi, da se moram kmalu
prikazati na nekem kraju, saj ne morem
ravnati v nasprotju s svojo besedo? (81,41)

Izpolnjene napovedi
51 Malo je ljudi, ki prepoznajo znamenja, da se
je začela nova doba in da se zdaj duhovno
razkrivam človeštvu. V svoji večini posvečajo
svoje življenje in napore materialnemu
napredku in v tem neusmiljenem in včasih
krvavem boju za dosego svojih ciljev živijo kot
slepci, izgubljajo smer, ne vedo več, za kaj si
prizadevajo, ne vidijo svetlega sijaja nove zore,
ne zaznavajo znamenj in so daleč od spoznanja
mojih razodetij.
52. To človeštvo je bolj verjelo učenju in
besedam ljudi kot razodetjem, ki sem mu jih
dal skozi stoletja. Ali čakate, da vam Oče v
svoji pravičnosti pošlje večja znamenja od
tistih, ki jih vidite na vsakem koraku, da bi
začutili in verjeli, da je to napovedani čas
mojega razodetja kot Duha resnice? Ah, vi
majhne vere! Zdaj boste razumeli, učenci,
zakaj vam včasih rečem, da moj glas kliče v
puščavi, ker ga nihče ne sliši in mu ne posveča
pozornosti. (93, 27 - 28)
53 Da bi vsi ljudje na zemlji lahko verjeli v
resničnost tega sporočila, sem povzročil, da je
bilo po vsej zemlji čutiti znamenja, ki so bila
prerokovana v starih časih - prerokbe, ki so
govorile o moji vrnitvi.
54 Ko bo ta dobra novica dosegla narode,
bodo ljudje raziskali in preverili vse, kar jim je
bilo v teh časih izrečeno, in presenečeni in
veseli bodo ugotovili, da se je vse, kar je bilo
napovedano in obljubljeno glede moje vrnitve,
zvesto izpolnilo po tistem, ki ima samo eno
voljo, eno besedo in en zakon. (251,49)
55 V "drugi dobi" sem svojim apostolom
naznanil svoje novo razodetje in ko so me
vprašali, katera znamenja bodo napovedovala
to dobo, sem jim enega za drugim naznanil in
navedel dokaze, ki jim jih bom dal.
Zgodovino odrešenja je Kristus razdelil na tri
velike dele, dobe ali "čase", pri čemer je
"druga doba" doba Božjega razodetja po
Jezusu in čas po njej (za več podrobnosti glej
38. poglavje).
56. Do zadnjega so se pojavila znamenja, ki
oznanjajo, da je to čas, ki ga je napovedal
Jezus, in zdaj vas sprašujem: Če ta duhovna
manifestacija, pri kateri vas pripravljam, ne bi

Poglavje 2 - Zora tretjega časa
Prva objava
1 To je dan spomina: na dan, kot je današnji,
sem posvetil svoje prve glasnike, da bi po njih
oznanil svoja nova navodila in svoja nova
razodetja. Elijev duh je sijal skozi Roqueja
Rojasa, da bi vas spomnil na pot, ki je Božji
zakon.
- Ime tega prvega nosilca glasu se izgovarja
kot "Roke Rochas".
2 Trenutek je bil slovesen, duh navzočih je
trepetal od strahu in veselja, tako kot je
trepetalo srce Izraela na gori Sinaj, ko je bila
razglašena postava; tako kot so trepetali
učenci, ko so videli Jezusovo spremenitev na
gori Tabor, ko sta se Mojzes in Elija duhovno
prikazala na desni in levi strani Mojstra.

8

3 Tistega 1. septembra 1866 se je rodilo novo
obdobje, zora novega dne: "tretje obdobje", ki
se je začenjalo za človeštvo.
4 Od tedaj se neprestano izpolnjujejo številne
prerokbe in obljube, ki jih je Bog dajal ljudem
na tisoče let. Pri vas so se izpolnile, pri moških
in ženskah, ki živite na svetu v tem času. Kdo
od vas misli, da je bil na zemlji, ko so bile
izrečene te prerokbe in dane te obljube? To
vem samo jaz, toda bistveno je, da veš, da sem
ti obljubil in da to zdaj izpolnjujem.
5. Ali poznate tisti "oblak", na katerem so me
učenci videli vzpenjati se, ko sem se jim
zadnjič razodel? Resnično je namreč zapisano,
da se bom vrnil "na oblaku", in to sem izpolnil.
1. septembra 1866 je Moj Duh prišel na
simboličnem oblaku, da bi vas pripravil na
sprejem novega nauka. Nato sem vam leta
1884 začel dajati svoje nauke.
6. Nisem prišel kot človek, ampak duhovno,
omejen na žarek svetlobe, da bi se ta oprl na
človeško sposobnost razumevanja. To je
sredstvo, ki ga je moja volja izbrala, da vam
spregovori v tem času, in jaz vam bom pripisal
zasluge za vero, ki jo imate v to besedo.
7 Kajti Mojzes ni tisti, ki vas vodi skozi puščavo
v obljubljeno deželo, niti Kristus kot človek ni
tisti, ki vam daje slišati svojo besedo življenja
kot pot do odrešitve in svobode. Do vaših ušes
prihaja človeški glas teh bitij, ki ga je treba
poduhoviti, da bi odkrili Božansko bistvo, v
katerem sem prisoten. Zato vam pravim, da je
zaslužno, da verjamete v to besedo, saj je
dana prek nepopolnih bitij. (236,46 - 50)
8 Leta 1866 se je rodila 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, njihov sklep.
(255,10)

10. Ne mislite, da je na tej točki zemlje, kjer se
sliši ta beseda, edini kraj, kamor se postavim s
svojimi otroki. Resnično, povem vam, da je
moja manifestacija v različnih oblikah
univerzalna.
11 Elija, ki se je med vami razkril kot
predhodnik mojega oznanila skozi človeški
razum, ni prišel samo v to deželo, kjer
prebivate. Hodil je od enega kraja na zemlji do
drugega, oznanjal novo dobo in oznanjal
prihod nebeškega kraljestva.
12 Z vseh strani so se oglašali klici o mojem
prihodu k vam: pretresena narava je premikala
zemljo, znanost se je čudila novim razodetjem,
duhovni svet je hitel k ljudem, a človeštvo je
ostalo gluho za te klice, znanilce nove dobe.
- Ta izraz se nanaša na prebivalce višjih ravni
onkraj, duhove svetlobe v duhovnem svetu
Boga.
13. Poplava božanske svetlobe se je spustila,
da bi ljudi popeljala iz teme. Toda ti - sebični in
materializirani , daleč od iskanja popolnosti
Ljudje sveta, ki so si prizadevali izboljšati svoje
moralno življenje na zemlji, so to svetlobo
uporabljali le za ustvarjanje prestolov in slave,
udobja in užitkov za telo ter, če se jim je zdelo
potrebno, orožja za uničevanje življenj svojih
soljudi. Njihove oči je zaslepila moč moje
svetlobe in njihova nečimrnost je postala
njihova poguba. Toda povem vam, da bodo
prav v tej luči našli resnico, odkrili pot in se
rešili.
To pomeni nasprotje od "poduhovljenega", tj.
življenja in mišljenja človeka, ki je povezano le
z materialnim in fizičnim.
14 Tisti, ki so bili sposobni sprejeti to luč v
svoje misli in so jo sprejeli kot Božje sporočilo,
so pustili, da je njihova vest vodila njihove
korake in jim služila kot vodilo pri njihovem
delu. Imeli so namreč slutnjo, da je Gospod
spet prišel in da je med ljudmi.
15. Predstavniki različnih sekt in denominacij
me niso hoteli sprejeti, njihovo srce,
dostojanstvo in lažna veličina so jim
preprečevali, da bi me duhovno sprejeli. Zato
so se po vsej zemlji oblikovale skupine,
bratstva in združenja tistih, ki čutijo prisotnost
novega obdobja, ki iščejo samoto, da bi molili
in sprejemali Gospodove navdihe. (37,76 - 81)
16 obstajajo verske skupnosti, ki se skušajo
pripraviti na mojo vrnitev, ne da bi vedele, da
sem že v procesu odhajanja.

Sporočila in namigi po vsem svetu
9 Elija, ki je moral priti prvi, da bi pripravil
Gospodovo pot, se je leta 1866 prvič razkril s
človeškim razumevanjem. Ali ne boste porabili
nekaj časa za raziskovanje znamenj in
dogodkov, ki so se pojavili na vseh področjih in
so sovpadali s časom te manifestacije? Tudi
tisti učenjaki, ki preučujejo zvezde in ki so jih v
starih časih imenovali čarovniki, bodo
pričevali, da so nebesa dala znamenja, ki so
božanski klici. (63,81)
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17 Vse sem poklical in v resnici sta moj klic in
glas, da se zdaj razodevam ljudem, dosegla vse
kotičke zemlje, skupaj s pričevanji in dokazi, ki
govorijo o meni: obnovljeni grešniki,
spreobrnjeni neverniki, vstali "mrtvi",
ozdravljeni neozdravljivo bolni in obsedeni
osvobojeni svojega zla.
18. Toda mnoge sem našel gluhe, druge
nečimrne v svojem zemeljskem ugledu, tretje
pa preveč prestrašene, da bi se lahko pokazal
kot Duh resnice. Sprejel in učil sem vse, ki so
prišli k meni in zaupali v mojo ljubezen.
(239,17 - 19)
19 iz drugih dežel bodo k temu ljudstvu
prihajale množice ljudi, ki vas bodo željno
spraševale o duhovnih dogodkih, ki ste jim bili
priča v tem času, ter o razodetjih in
prerokbah, ki sem vam jih dal.
20 V mnogih delih sveta so namreč prejeli
moja sporočila, da se je moj Božanski žarek
spustil v nek kraj na Zahodu, da bi spregovoril
človeštvu tega časa.
21. Ko bo prišel čas, jih boste videli prihajati iz
drugih ljudstev in narodov, da bi vas poiskali.
Tedaj bodo možje velikih denominacij
presenečeni, da se nisem obrnil nanje.
(276,45)
22. Kako malo je svetu mar za mojo novo
manifestacijo! Kako malo je tistih, ki se
prebujajo in me čakajo, in kako veliko je tistih,
ki spijo!
23. O tistih, ki živijo v pričakovanju, vam lahko
povem, da vsi ne ugibajo dejanske oblike moje
navzočnosti v tem času. Medtem ko nekateri
pod vplivom starodavnih verovanj mislijo, da
se bom na svet vrnil kot človek, drugi
verjamejo, da se moram pojaviti v neki obliki,
vidni vsakemu človeškemu očesu, le redki pa
le ugibajo resnico in sumijo, da je moj prihod
duhoven.
24 Medtem ko se nekateri sprašujejo, kakšno
obliko bom imel, ob kateri uri ali na kateri dan
se bom pokazal na zemlji in na katerem kraju
se bom pojavil, drugi, ne da bi razmišljali o
posebnih pojavih ali časih, pravijo: "Učitelj je
že med nami, njegova luč, ki je njegov Duh,
nas preplavi."
25. Ko bo to sporočilo doseglo vsa srca, bo za
nekatere to trenutek veselja, saj bodo v njem
našli potrditev vseh svojih slutenj in svoje
vere. Drugi pa bodo mojemu sporočilu odrekli
resnico, ker se jim ne bo zdelo v skladu s tem,

kar so verjeli, da se bo zgodilo, in z načinom,
na katerega se bo razkrilo. (279,41 - 44)
Elijevo delo kot Gospodovega predhodnika
26. Elija se je vrnil v "tretjem času" in jaz kot
Gospodar sem ga napovedal v tistem "drugem
času", rekoč: "Resnično, Elija je bil med vami,
pa ga niste prepoznali. Vrnil se bom na svet, a
resnično, povem vam: pred menoj bo Elija."
- glej poglavje 38
27. Ker se vsaka Mojstrova beseda uresniči, je
Elija prišel pred mano v "tretjem veku", da bi
prebudil duhove, da bi jim dal slutiti, da se
vrata Svetega Duha odpirajo, da bi vsakemu
duhu rekel, naj odpre oči in se pripravi, da
prestopi prag drugega veka proti tretjemu. Da
bi bila Elijeva manifestacija v tem "tretjem
veku" bolj oprijemljiva, sem mu naročil, naj se
manifestira skozi pravičnega človeka: Roque
Rojas.
28 Elija je duhovno, z drugega sveta, razsvetlil
tega človeka, ga navdihnil, okrepil in vodil na
vseh njegovih poteh od začetka do konca.
29. A res, ne povem vam, da je med ljudmi
izbral Roqueja Rojasa. Izbral sem ga,
njegovega duha sem poslal pripravljenega po
svojem usmiljenju. Dal sem mu telo, ki sem ga
prav tako pripravil jaz, in veste, da je bil
ponižen in da je Oče po njegovi ponižnosti in
kreposti storil velika dela. Bil je prerok, glasnik,
videc in voditelj. Pri vsem tem je ljudem
zapustil svetel zgled.
30 Njegovo ljudstvo ga je zasmehovalo in se iz
njega norčevalo, tako kot Mojzesa v puščavi,
bil je preganjan kot prerok Elija in se je moral
umakniti na vrhove gora, da bi molil in
posredoval za svoje ljudstvo.
31 Tako kot njegovega Učitelja so ga duhovniki
in pismouki zasmehovali in obsojali. Tako kot
njegov Učitelj so mu le redki verjeli, mu sledili
in ga obkrožali. Njegove roke so izžarevale
zdravilno moč in so delale čudeže, ki so pri
nekaterih vzbujali vero, pri drugih pa
povzročali zmedo. Za nekatere so iz njegovih
ust prišle preroške besede, ki so se do konca
uresničile. Njegova usta so dajala nasvete,
polne tolažbe bolnim srcem.
32. Njegov duh je bil sposoben prejeti velike
navdihe in je lahko zapadel v navdušenje, kot
so ga bili deležni pravični, apostoli in preroki.
Njegov duh se je lahko ločil od tega sveta in
telesa, da bi vstopil v duhovno kraljestvo in
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ponižno dosegel vrata Gospodove skrivne
zakladnice. S tem povzdignjenjem se je Elijev
duh razkril prvim pričam, preden je prišel
Mojstrov žarek. (345,57 - 58)
33 Roque Rojas je zbral skupino moških in
žensk, polnih vere in dobre volje, in tam, v
naročju svojih prvih zborovanj, se je Elija
razkril skozi misli poslanca in rekel: "Jaz sem
prerok Elija, tisti s spremenjenja na gori
Tabor". Svojim prvim učencem je dal prve
nauke, hkrati pa jim je napovedal dobo
poduhovljenja in prerokoval, da bo kmalu
prišel žarek Božanskega Učitelja, ki bo
komuniciral s svojimi ljudmi.
34 Nekega dne, ko je bilo skromno zbirališče
Roqueja Rojasa polno privržencev, ki so verjeli
besedam tega človeka, je Elija prišel, da bi
razsvetlil um svojega glasnika, in po mojem
navdihu mazilil sedem teh vernikov, da bi
predstavljali ali simbolizirali sedem pečatov.
35 Kasneje, ko je prišel obljubljeni trenutek
Mojega razodetja, sem ugotovil, da je od teh
sedmih izbrancev le eden gledal v
pričakovanju prihoda čistega Sozakonca, in to
je bilo srce Damiane Oviedo, Device, katere
um je prvi prejel svetlobo Božanskega žarka
kot nagrado za njeno vztrajnost in pripravo.
36. Damiana Oviedo je predstavljala šesti
pečat. To je bil še en dokaz, da je luč šestega
pečata tista, ki osvetljuje to dobo. (1,6 - 9)
- Ta izraz, ki se nanaša na Janezovo razodetje,
označuje predzadnjega od "sedmih pečatov",
ki jih je treba razumeti kot simbole za sedem
obdobij znotraj treh dob zgodovine odrešenja
(za več podrobnosti glej 38. poglavje).
37 Le redki so resnično občutili prisotnost
Božjega glasnika. Spet je bil glas, ki je klical v
puščavi, in spet je pripravljal srca ljudi na
Gospodov prihod. Tako je bil šesti pečat
razrahljan, njegova vsebina je bila vidna in se
je izlila na človeštvo kot reka pravičnosti in
svetlobe. Tako so se izpolnile številne obljube
in prerokbe.
38 Elija, kakor Jezus in Mojzes, je razsvetlil oči
vašega duha, da bi gledali Očeta. Mojzes vas je
učil: "Ljubi svojega bližnjega kakor samega
sebe." Jezus vam je rekel: "Ljubite se med
seboj." Elija vam je naročil, naj se vedno bolj
usmilijo svojega bližnjega, in takoj dodal: "in
videli boste mojega Očeta v vsej njegovi slavi."
(81,36 - 37)

39 Ko se tema, ki obdaja človeštvo, razprši in
postane svetloba v duhovnih bitjih, bodo
začutili prisotnost nove dobe, saj se je Elija
vrnil k človeštvu.
40 Ker pa ga niso mogli videti, je bilo
potrebno, da se je njegov duh razkril po
sposobnosti človeškega razumevanja in da se
je prikazal vidcem v podobi preroka Elija: nad
oblaki v svojem ognjenem vozu.
41. Elija je prišel v tem času kot predhodnik,
da bi pripravil moj prihod. Prišel je kot prerok,
da bi vam oznanil novo dobo z njenimi boji in
preizkušnjami, a tudi z modrostjo njenih
razodetij. Prihaja s svojim vozilom svetlobe, da
bi vas povabil, da se vkrcate nanj, da bi vas
ponesel nad oblake in vas pripeljal v Duhovni
dom, kjer vlada mir. Zaupajte mu kot dobremu
pastirju in mu duhovno sledite, kot so ljudje
sledili Mojzesu v "prvem času". Molite, da vam
bo pomagal pri izpolnjevanju vašega
poslanstva, in če ga želite posnemati, to tudi
storite." (31,58 - 59)
42. Elija, duh velike moči, ki ga človeštvo ni
prepoznalo, je bil vedno moj predhodnik.
Danes je še enkrat prišel, da bi zbral označene
- zame in za vse ljudi.
- Označeni (špansko: marcados) ali zapečateni
(Raz 14,1-5) so Kristusovi izbranci, ki so na čelo
prejeli znamenje božje trojice. (Za več
podrobnosti glejte zadnji odstavek poglavja
39).
43 Če se boste pripravili in preučevali moj
nauk, da bi spoznali mojo voljo, vam bo Elija
prišel na pomoč ter vam bil v oporo in prijatelj.
44. Elija je (božanski) žarek, ki razsvetljuje in
vodi vsa bitja ter jih vodi k meni. Ljubite ga in
ga častite kot svojega začetnika in
priprošnjika. (53,42 - 44)
45 Prerok Elija, predhodnik in znanilka
"tretjega obdobja", posreduje za svojo čredo,
moli za tiste, ki ne znajo moliti, in s svojim
plaščem pokriva madež grešnika v upanju na
njegovo obnovo. Elija oboroži svoje množice,
svojo vojsko, da bi se borila proti temi, ki jo
ustvarjajo nevednost, greh, fanatizem in
materializem človeštva. (67,60)
46. Zdaj je naloga vseh, ki so že opremljeni in
prebujeni, da oznanjajo osvoboditev sveta. Ne
pozabite, da Elija, obljubljeni za ta čas,
trenutno pripravlja vse, da bi narode na zemlji,
zasužnjene z materializmom, osvobodil iz
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faraonove oblasti, kot je to nekoč storil Mojzes
v Egiptu z izraelskimi plemeni.
47 Povejte svojim soljudem, da se je Elija že
oglasil v človeškem umu, da je njegova
navzočnost v duhu in da bo še naprej
razsvetljeval pot vsem ljudstvom, da bodo
lahko šli naprej.
48. Vaš pastir ima nalogo, da vsa bitja vrne na
njihovo pravo pot, ne glede na to, ali gre za
duhovno, moralno ali materialno področje.
Zato vam pravim, da bodo narodi, ki bodo
sprejeli Gospodov klic prek Elija,
blagoslovljeni, saj jih bo združeval zakon
pravičnosti in ljubezni, ki jim bo prinesel mir
kot sad njihovega razumevanja in bratstva.
Tako združeni se bodo podali na bojišče, kjer
se bodo borili proti korupciji, materializmu in
laži.
49. V tem boju bodo ljudje tega časa doživeli
nove čudeže in doumeli duhovni smisel
življenja - tisti, ki govori o nesmrtnosti in miru.
Prenehali se bodo pobijati med seboj, ker
bodo spoznali, da morajo uničiti svojo
nevednost, sebičnost in pokvarjene strasti, iz
katerih so nastali njihovi padci in stiske, tako
materialne kot duhovne. (160,34 - 36)
50 Elija je Božji žarek, ki bo s svojo svetlobo
razpršil vašo temo in vas osvobodil suženjstva
te dobe, ki je suženjstvo greha, in ki bo vodil
vašega duha skozi puščavo, dokler ne bo
dosegel "obljubljene dežele" v Božjem
naročju. (236,68)

spet govoril. Toda vsa dela, ki mi jih to
človeštvo predstavlja, niso dobra: veliko je
prestopkov, krivic, odstopanj in zlih dejanj.
Zato je bilo potrebno, da Moja skrbna ljubezen
prebudi človeka, ko je bil najbolj zatopljen v
svoje delo, da ga spomni na dolžnosti, ki jih je
pozabil, in na to, komu dolguje vse, kar je in
kar bo.
4 Da bi se mogel slišati materializiranemu
človeštvu, ki me ni moglo slišati iz duha v duh,
sem moral uporabiti njihove duhovne darove
in sposobnosti, da bi se spoznal skozi človeški
razum.
5 Razlaga, zakaj sem se "spustil", da bi
komuniciral z vami, je naslednja: Ker se niste
mogli dvigniti, da bi se pogovarjali s svojim
Gospodom iz duha v duh, sem se moral
spustiti eno stopnjo nižje, to je iz duhovnega,
iz Božanskega, kamor vi še ne morete priti.
Takrat sem moral uporabiti vaš organ
razumevanja, ki ima svoje mesto v človeških
možganih, in prenesti svoj božanski navdih v
človeških besedah in materialnih zvokih.
6. Človek potrebuje razširjeno znanje in Bog je
tisti, ki pride k človeku, da bi mu zaupal
modrost. Če se vam zdi, da sredstva, izbrana
za mojo kratko manifestacijo prek organa
uma, niso vredna teh glasnikov, vam po resnici
povem, da je sporočilo, dano prek njih, zelo
veliko. Raje bi imeli, da bi bilo moje oznanilo
ljudem posredovano s pompom in
ceremonijami, ki bi naredile vtis, a bi bile v
resnici, gledano iz duha, prazne in ne bi
vsebovale prave luči.
7 Lahko bi prišel pod strelami in nevihtami, da
bi občutil svojo moč, toda kako lahko bi potem
človek priznal, da je prišla Gospodova
navzočnost! Toda ali ne mislite, da bi se potem
v vaša srca vrnil strah in tudi misel na nekaj
nerazumljivega? Ali ne mislite, da bi se vsako
čustvo ljubezni do Očeta spremenilo le v strah
pred njegovo pravico? Toda vedite, da vas
Bog, čeprav je vsemogočna moč, ne bo osvojil
s to močjo, ne bo zmagal z njo, ampak z drugo
močjo, in sicer z močjo ljubezni.
8. Božanski Duh je tisti, ki danes govori
vesolju. On je tisti, ki osvetljuje vse, česar v
drugih časih niste videli jasno. On je zora
novega dne za vse ljudi, saj vas bo osvobodil
lažnih strahov, odpravil vaše dvome, osvobodil
vašega duha in um.

3. poglavje - Duhovno sonce
drugega Kristusovega prihoda
Gospodov prihod
1 Prisoten sem v človeštvu v času, ko so nova
odkritja spremenila življenja ljudi, in svojo
navzočnost med vami občutim z enako
ponižnostjo, kot ste jo nekoč poznali v meni.
2 Božja "beseda" ni ponovno postala človek,
Kristus se ni ponovno rodil v bednem hlevu ne; saj ni več potrebno, da bi telo pričalo o
Božji moči. Če ljudje mislijo, da je to telo tukaj
Bog, ki je prišel na svet, se motijo. Božja
navzočnost je duhovna, univerzalna,
neskončna.
3 Če bi bilo vse, kar so ljudje pridobili v tem
času, v mejah tega, kar je pravično, zakonito in
dobro, mi ne bi bilo treba priti dol, da bi vam
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9 Povem vam: Ko boste spoznali bistvo mojih
naukov in pravičnost mojih zakonov, boste
spoznali tudi omejitve, ki vam jih je vsilila vaša
domišljija in vam preprečila, da bi presegli
malo znanja o resnici.
10 Ne bo več strahu ali strahu pred kaznijo, ki
bi vam preprečeval raziskovanje, odkrivanje.
Le če resnično želite spoznati tisto, kar vam je
nerazumljivo, vam bo vest prepovedala pot;
vedeti morate namreč, da človek ni upravičen
do celotne resnice in da mora od nje razumeti
le tisti del, ki mu ustreza.
11 Ljudje: Ko je bil moj prihod napovedan
sredi vojn, sproščenih naravnih sil, kuge in
kaosa, to ni bilo zato, ker bi vam vse to
prinesel, temveč zato, ker bi bila moja
navzočnost človeštvu v pomoč prav v tej uri
krize.
12 Tu se je izpolnilo vse, kar je bilo rečeno o
moji vrnitvi. Prihajam k ljudem, medtem ko se
svet spopada s smrtjo, zemlja pa se trese v
svojem smrtnem hropenju, da bi utrla pot
novemu človeštvu. Zato je Božji klic v "tretji
dobi" klic ljubezni - ljubezni, ki prinaša in
navdihuje pravičnost, bratstvo in mir.
13 Kristusova beseda je nekoč vzklila v
njegovih učencih in v ljudeh, ki so jim sledili, je
njegovo seme zraslo. Njegov nauk se je razširil
in njegov pomen se je razširil po vsem svetu.
Tako se bo širil tudi ta sedanji nauk, ki ga bodo
sprejeli vsi, ki ga bodo sposobni občutiti in
razumeti. (296, 17 - 27, 35)

18 Ta čas, v katerem živite, je prav tisti, ki so
ga napovedali moja beseda in moji preroki v
preteklih časih, v katerem naj bi me vsi ljudje
videli z občutki in sposobnostmi svojega duha.
19 Da bi lahko rekli, da so me videli, ne bo
potrebno, da me vidijo omejenega v človeški
podobi, ampak bo dovolj, da me njihov duh
čuti in njihov um razume, da bodo lahko po
resnici rekli, da so me videli.
20. Ljubezen in vera ter inteligenca lahko
vidita neskončno dlje, kot lahko vidijo vaše oči.
Zato vam pravim, da mi ni treba omejiti svoje
navzočnosti na človeško podobo ali na kakršen
koli simbolni lik, da bi me lahko videli.
21. Koliko tistih, ki so me videli ali se gibali z
menoj v tistem "drugem obdobju", sploh ni
vedelo, kdo sem. Po drugi strani pa, koliko
tistih, ki sploh niso vedeli, kdaj sem se rodil
kot človek, so me videli v duhu, me prepoznali
po moji svetlobi in zaradi svoje vere uživali
mojo navzočnost.
22. Odprite vse svoje oči in s svojo vero
dokažite, da ste otroci luči. Vsi me lahko vidite,
vendar je za to nujno, da imate vero. (340, 45 51)
23 Pravim vam: Če se bo to človeštvo zaradi
svoje neprijaznosti, odvrnitve od pravičnosti in
dobrote še bolj uprlo meni, se bom na njihovi
poti pojavil poln slave, kakor sem se pojavil
pred Savlom, in jim bom dal slišati svoj glas.
24 takrat boste videli, koliko tistih, ki so me
preganjali, ne da bi se tega zavedali, se bo
spremenjenih in razsvetljenih odpravilo za
menoj po poteh dobrote, ljubezni in
pravičnosti.
25. Njim bom rekel: "Ustavite se, popotniki, in
pijte iz tega izvira kristalne vode. Odpočijte si
od težkega življenjskega potovanja, ki sem
vam ga naložil. Zaupajte mi svoje žalosti in
dovolite, da moj pogled prodre globoko v
vašega duha, saj vas bom napolnil z milostjo in
vas potolažil. (82,46)
26. Moja ljubezen bo zatresla vaše najbolj
občutljive strune. Toda prav skladnost z vašo
vestjo bo poskrbela, da boste slišali moj
božanski koncert, in mnogi med vami me
boste zagledali v Jezusovem sladkem videzu.
27. Opozoriti vas moram, da Jezusova podoba
ni najpopolnejši način, v katerem me boste
videli. Ko sem vam nekoč rekel: "Vse oči me
bodo videle", sem vam dal razumeti, da boste
vsi videli resnico, čeprav vam moram

Vse oči me bodo zagledale
14 Jezus je rekel svojim učencem: "Le za
kratek čas bom od vas, pa se bom vrnil." Tedaj
jim je bilo razodeto, da bo njihov Učitelj prišel
"na oblaku", obdan z angeli, ki bodo na zemljo
pošiljali žarke svetlobe.
15. Tu sem zdaj "na oblaku", obdan z angeli, ki
so duhovna bitja, ki so se vam predstavila kot
glasniki moje božanskosti in kot vaši dobri
svetovalci. Žarki svetlobe so moja beseda, ki
vam prinaša nova razodetja in z modrostjo
preplavi vsako sposobnost razumevanja.
16 Blagor tistim, ki so verjeli, ne da bi videli,
kajti oni so tisti, ki čutijo mojo navzočnost.
(142, 50 - 52)
17 človek bo s pomočjo svojega duha odkril
resnico, vsi bodo čutili mojo navzočnost, saj
sem vam že pravočasno povedal, da me bo
vsako oko videlo, ko bo napočil pravi čas.
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povedati, da se bom omejil glede na razvoj
vsakega duha. Ko pa se boste povzpeli po
lestvi popolnosti, me boste zagotovo zagledali
v vsej moji slavi.
28. Ne poskušajte si me zdaj predstavljati na
kakršen koli način. Razmislite: če je vaš duh,
čeprav omejen, bistvo, svetloba - kakšno
obliko bi lahko imel Univerzalni duh vašega
Gospoda, ki nima ne začetka ne konca? Pustite
nerazumljivo v moji Knjigi božanske modrosti.
(314,69 - 70)
29. V svoji besedi druge dobe sem vam
sporočil, da bom ponovno prišel k vam in da se
bodo z menoj spustile moje duhovne vojske.
Toda človeštvo ni pravilno razumelo in
razlagalo pomena moje besede.
30 Zato me vsaka verska skupnost pričakuje v
svoji sredi, zato pričakujejo, da me bodo videli
s svojimi smrtnimi očmi; toda tisti, ki me zdaj
tako pričakujejo, so isti, ki so nekoč zanikali, da
je Jezus Mesija, in ga imeli za sanjača.
31. Danes vam pravim, svojim učencem: Prišel
bo trenutek, ko me boste zagledali v vsej moji
slavi. Takrat bodo zemlja in njeni prebivalci
očiščeni, vrnili se bodo vrline in lepota duha.
Bolečina bo izginila in vse bo blaženo, za vas
bo neskončen "dan" brez konca. Ali ne želite
videti teh čudes? Ali si ne želite, da bi vaši
otroci komunicirali z mojim Duhom in
oblikovali svet miru brez greha? (181, 74 , 81)
32. Če bi bilo človeštvo sposobno razumeti
prerokbe o "prvi" in "drugi dobi", ne bi bilo
zmedeno ob spoznanju o njih. Enako se je
zgodilo v drugem veku, ko se je Mesija rodil
med ljudmi, kot se dogaja zdaj, ko sem prišel v
duhu.
33. Pomen mojega poučevanja je v obeh časih
enak. Pripravlja vas, da iz tega življenja
naredite ljubeč dom, čeprav kratkotrajen, kjer
se ljudje obravnavajo in ravnajo drug z drugim
kot bratje in sestre ter si izkazujejo toplino
pravega bratstva.
34. Pripravite tudi duha, da bo po tem
življenju vstopil v svetove ali domove, ki jih je
Gospod pripravil za svoje otroke. Moja želja je,
da se, ko jih boste dosegli, ne boste počutili
čudno, ampak boste zaradi svoje duhovnosti
in notranjega znanja vse, kar boste srečali,
videli tako, kot da ste bili tam že prej. V tem
bo veliko resnice, če ste že v stiku z duhovnim
prek molitve. (82,9 - 10)

35 Jaz sem popotnik, ki trka na vrata vaših src.
Trkam, a ne veste, kdo je; odpirate, a me ne
prepoznate. Sem kot popotnik, ki pride v vas
in ga nihče ne pozna, kot tujec, ki pride v tujo
deželo in ga ne razumejo v njegovem jeziku.
Tako se počutim med vami. Kdaj boste začutili
mojo navzočnost? Ljudstvo, kdaj me boste
spoznali, kakor so Jožefa v njegovem času
spoznali njegovi bratje v Egiptu? (90, 1)

Poglavje 4 - Navodila z božanskimi
manifestacijami
Vir obvestil
1 Govori vam Beseda, ki je bila vedno v Bogu,
ista, ki je bila v Kristusu in ki jo danes
spoznavate po Svetem Duhu; kajti Beseda je
beseda, je zakon, je sporočilo, je razodetje, je
modrost. Če ste "besedo" slišali po Kristusovih
besedah in jo zdaj sprejemate po navdihu
Svetega Duha - resnično, pravim vam, da ste
slišali Božji glas. Obstaja namreč samo en Bog,
samo ena Beseda in samo en Sveti Duh. (13,
19)
2. Ali veste, kaj je izvor tiste svetlobe, ki je v
besedah, izrečenih skozi usta nosilcev glasu?
Njen izvor je v Dobrem, v Božanski ljubezni, v
Univerzalni svetlobi, ki izhaja iz Boga. Je žarek
ali iskra Vsega-svetlobe, ki vam daje življenje je del Neskončne sile, ki premika vse stvari in
po kateri vse stvari vibrirajo, utripajo in
nenehno tečejo. To je tisto, čemur pravite
božanski sij; to je svetloba božanskega Duha,
ki razsvetljuje in oživlja duhove. (329, 42)
3 V tem trenutku vam govori tisti, ki je vedno
prišel v vašo odrešitev: Kristus, božanska
obljuba, ki je postal človek v Jezusu v "drugi
dobi", "Božja beseda", ki je postala človek;
Duh ljubezni, luči in modrosti, omejen v žarek,
ki se prek vesti dotika človekovega duha in
uma, da bi ga naučil prenašati moje misli. (90,
33)
4 Jaz sem Kristus, ki je bil na tem svetu
preganjan, obrekovan in obtožen. Po vsem,
kar ste mi storili v "drugi dobi" v Jezusu,
prihajam k vam, da vam še enkrat dokažem,
da sem vam odpustil in vas ljubim.
5 Goli ste me dali na križ in na enak način se
vračam k vam, saj svojega Duha in svoje
resnice ne skrivam pred vašimi očmi za
oblačilom hinavščine ali laži. Da pa bi me lahko
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prepoznali, morate najprej očistiti svoje srce.
(29, 27 - 28)
6 Danes vam pravim: Tu je Mojster - tisti, ki so
ga ljudje imenovali rabelj iz Galileje. Dajem
vam večni nauk, nauk o ljubezni. Pogostitev,
na katero vas danes vabim, je duhovna, prav
tako kruh in vino. Toda danes, kot vedno, sem
jaz Pot, Resnica in Življenje. (68,33)

preprosta in skromna, vam dostopna, vendar
je bil njen pomen, poln jasnosti, globok za
vašega duha, kajti čeprav sem zbirka vsega
znanja, se vedno izražam in razodevam
preprosto in jasno. Za nikogar nisem skrivnost;
skrivnost in skrivnost sta otroka vaše
nevednosti. (87, 11 -12)
14 prvi, ki so me poslušali, zdravili
moj Delo kot drevo, odrežite prve veje in jih
presadite na različna območja. Nekateri so
moje nauke razumeli dobro, drugi so zgrešili
pot.
15. Majhne so bile skupine, ki so se zbirale v
senci revnih sejnih sob. Ko pa so postajali
številčnejši in so se množice povečevale, sem
jih pozval, naj se združijo, da bi se vsi
prepoznali kot učenci enega Učitelja in bi na
enak način izvajali nauk; da se seme ne bi
sejalo po presoji "delavcev", ampak po Božji
volji.
- Sklic na Jezusovo priliko o "delavcih v
vinogradu".
16 Pred duhovno skrinjo nove zaveze so
množice obljubile predanost, poslušnost in
dobro voljo, toda ko so orkani in viharji silovito
vdrli v drevesne veje, so nekateri oslabeli,
drugi pa so ostali neomajni in so nove
"delavce" učili obdelovati "polja".
17 Nekateri so se zavedali veličine tega
razodetja in so nameravali prodreti v moje
skrivnosti globlje, kot je moja volja, da bi si
pridobili znanje in moč, ki bi jih naredila boljše
od drugih, vendar so se kmalu soočili z mojo
pravičnostjo.
18 Drugi, ki niso mogli odkriti veličine tega
dela v njegovi čistosti in preprostosti, so
prevzeli obrede, simbole in ceremonije iz sekt
in cerkva, misleč, da bodo s tem dali mojim
manifestacijam slovesnost. (234, 27 - 30)
19 Odkar se je ta pojav začel razodevati, je
moj nauk razsvetlil vaše misli, čeprav so se
pokazali tudi neverniki, tako med tistimi, ki so
bili usposobljeni v razumevanju, kot med
neizobraženimi in nevednimi.
20 Koliko argumentov za zanikanje tega
razodetja! Koliko poskusov uničenja te
besede! Toda nič ni ustavilo mojega sporočila,
nasprotno, bolj ko so se borili proti temu delu,
bolj se je v ljudeh vžigala vera, in več kot je
minilo časa, večje je bilo število tistih, po
katerih prenašam svojo besedo.

Kraji razodetja in prejemniki manifestacij
7 ne pozabite, da sem Očetova "Beseda"; da je
božansko bistvo, ki ga prejemate v tej Besedi,
svetloba Duha Stvarnika; da sem v vsakem od
vas pustil del svojega Duha.
8 Ko pa vidiš revščino, ki obdaja množico, ki
me posluša, in skromnost prostora, v katerem
ste zbrani, me v tišini vprašaš: "Učitelj, zakaj si
za svoje prikazovanje v tem času nisi izbral
katerega od velikih templjev ali katedral, kjer
bi ti lahko darovali bogate oltarje in slovesne
obrede, vredne tebe?
9 Srcem, ki tako mislijo o svojem Učitelju,
odgovarjam: Ne ljudje so me pripeljali v to
revščino. Sam sem si izbral skromno bivališče v
revnem predmestju vašega mesta, da bi vam
dal razumeti, da od vas ne iščem materialne
hvaležnosti ali zunanjih daritev, ampak
nasprotno: vrnil sem se prav zato, da bi
ponovno oznanjal ponižnost, da bi v njej našli
duhovnost. (36, 24 - 25)
10. Nekateri ne verjamejo v mojo navzočnost
zaradi revščine in skromnosti teh krajev
zbiranja ter nepomembnosti nosilcev glasu, po
katerih se razodevam. Toda če bi tisti, ki
dvomijo, preučevali Kristusovo življenje, bi
videli, da nikoli ni iskal razkazovanja, časti ali
bogastva.
11 Ti kraji so lahko tako revni in nizki kot hlev
in slama, na katerih sem se takrat rodil. (226,
38 - 39)
12. Ne mislite, da sem ta narod izbral v zadnji
uri za svojo novo manifestacijo. Vse je bilo
predvideno že od vekomaj. To deželo, to raso
in vaše duhove sem pripravil jaz, tako kot je
moja volja vnaprej določila tudi čas moje
navzočnosti.
13. Odločil sem se, da začnem svoje
manifestacije med najmanjšimi, med tistimi, ki
so ohranili čisti um in duha. Potem sem vsem
dovolil, da so prišli k meni, kajti pri moji mizi ni
ne razlik ne koristoljubja. Moja beseda,
poslana temu ljudstvu, je bila v svoji obliki
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21 Iz tega se lahko naučimo, da človeška moč
nikoli ne bo mogla preprečiti Božji moči, da bi
uresničila svoje načrte.
22. Ko so se ljudje zbirali v teh krajih, so to
vedno počeli brez strahu pred svetom, vedno
so zaupali v mojo navzočnost in moje varstvo
ter jim dokazovali, da njihova vera temelji na
resnici. (329, 28 - 30;37)
23. V tej skupnosti je nastala nova skupina
apostolov, sestavljena iz preprostih in ponižnih
src, a polnih ljubezni in vere, da mi sledijo.
Seveda med njimi ni manjkalo novega Tomaža,
ki je moral videti, da bi verjel v mojo
navzočnost, novega Petra, ki me je zaradi
strahu pred ljudmi zanikal, čeprav je verjel
vame, in novega Juda Iškarijota, ki me je izdal,
ko je za denar in laskanje izkrivljal moje
besede in mojo resnico.
24 Množice, ki so sestavljale to ljudstvo, so se
množile in razraščale po mestih, podeželju in
vaseh; iz tega ljudstva so nastali apostoli
resnice in pravičnosti, požrtvovalni delavci,
polni vneme pri učenju svojega Gospoda, in
preroki čistega srca, ki so govorili resnico.
(213, 72 - 73)
25. V svojem novem razodetju sem spremenil
vse: kraje in načine izražanja, da bi odpravil
nevednost, zmoto in napačno razlago, ki so jo
imela moja prejšnja razodetja. Tako kot sonce
vzhaja na vzhodu in ga opoldne vidite na
najvišji točki, nato pa ga opazujete, kako
zahaja na zahodu, tako se je svetloba mojega
Duha sčasoma preselila z vzhoda na zahod,
tako da moje slave in moči ne omejujete na
določene kraje, ljudi ali rase. (110, 9)
26. Dovolj mi je, da me nekaj ljudi sliši, saj
bodo jutri prinesli pričevanje svojim bližnjim.
Vem, da če bi poklical vse ljudi, jih večina ne bi
prišla, ker so zatopljeni v zadeve tega sveta.
Zanikali bi me in preprečili ljudem dobre volje,
da bi me prišli poslušat.
27. Tu, v samoti teh nepomembnih krajev, kjer
se razodevam, rojevam svoje seme. Preprosta
srca združujem v skupnosti in jim, ko so
oddaljeni od hrupa materialističnega življenja,
govorim o ljubezni, o večnem, o duhu, o
resničnih človeških in duhovnih vrednotah ter
jih spodbujam, da o življenju razmišljajo z
duhom in ne s čutili.
28. Ta otroška srca imenujem učenci, in oni, ki
niso nikoli ničesar imeli, ki jih sosedje niso
nikoli opazili, so bili napolnjeni z

zadovoljstvom, ker sem jih poklical, in so se
dvignili v novo življenje. Vstali so s
prepričanjem in navdušenjem, da so lahko
koristni svojim bližnjim, ker je Gospod vanje
položil svoja razodetja in jim pokazal pot
ljubezni.
29 Nekateri jih bodo zanikali in se jim
posmehovali, ker se imenujejo Jezusovi
učenci, toda resnično, povem vam: tudi če jim
bo ta milost odvzeta, bodo ostali moji učenci.
(191, 33 - 36)
30 Svet čaka na moj glas, da ga pokličem;
človeško srce, čeprav mrtvo za vero, čaka na
Kristusov glas, da se mu približa in mu reče:
"Vstani in hodi."
31 Mrtvi, slepi, bolni in izobčenci tvorijo zelo
veliko ljudstvo. Prišel bom k njim, kajti tisti, ki
duhovno ali telesno trpijo, so najbolj dovzetni
za mojo navzočnost. Veliki tega sveta - tisti, ki
imajo moč, bogastvo in posvetno slavo mislijo, da me ne potrebujejo, in me ne
pričakujejo: kaj bi jim Kristus lahko dal, saj
pravijo, da imajo že vse? Nekaj duhovnih
dobrin ali mesto v večnosti? To jih ne zanima!
32. To je razlog, zakaj sem poiskal te množice
ubogih in bolnih na telesu in duhu, da bi jim
razodel svoj nauk; saj so hrepeneli po meni,
iskali so me. Zato je bilo povsem naravno, da
so začutili mojo navzočnost, ko je prišel čas, da
me na novo pokažem človeštvu. (291,32 - 34)
Prenos božjih razglasov
33 Kdor dvomi o tem, da se to kaže v človeški
sposobnosti razumevanja, ravna, kot da bi
zanikal svojo nadrejenost nad drugimi bitji kot da bi zanikal lastnega duha in se ne bi
hotel zavedati duhovne in intelektualne ravni,
ki jo je dosegel z neskončnimi preizkušnjami,
trpljenjem in bojem.
34 zanikati, da se spoznavam po vašem
razumu ali duhu, pomeni zanikati samega sebe
in se postaviti na mesto nižjih bitij.
35 Kdo ne ve, da je človek Božji otrok? Kdo ne
ve, da ima v sebi duha? Zakaj torej ne bi
verjeli, da mora med Očetom in njegovimi
otroki obstajati eden ali več načinov
medsebojne komunikacije?
36. Ker sem inteligenca, se na vas obračam
prek vaše inteligence; ker sem duh, se
obračam na vašega duha. Toda kako bodo
tisti, ki zanikajo mojo pojavnost, razumeli in
sprejeli to resnico, če me nikoli niso hoteli
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upoštevati in prepoznati kot duha? V svojih
srcih so razvili mnoge napačne ideje, kot je na
primer mišljenje, da sem Božansko bitje v
človeški podobi, ki ga je treba simbolizirati s
simboli in podobami, da bi lahko prek njih
komunicirali z menoj.
37. Ljudje, ki so me iskali na ta način, so se
skozi stoletja navadili na nemost svojih podob
in skulptur, pred katerimi molijo in opravljajo
obrede, in v svojih srcih so si nazadnje ustvarili
mnenje, da nihče ni vreden, da bi videl, slišal
ali čutil Boga. Ko rečejo, da sem neskončno
previsoka, da bi se približala moškim, ti
menijo, da mi izkazujejo občudovanja vredno
spoštovanje. Vendar se motijo, kajti kdor
pravi, da sem prevelik, da bi se družil s tako
majhnimi bitji, kot je človek, je nevednež, ki
zanika najlepšo stvar, ki vam jo je razodel moj
Duh: ponižnost.
38. Če verjamete v Kristusa, če trdite, da ste
kristjani, ne smete gojiti takšnih nesmiselnih
idej, kot je misel, da niste vredni, da bi se vam
približal vaš Gospod. Ste pozabili, da vaša
krščanska vera temelji na tem dokazu Božje
ljubezni, ko je Božja "beseda" postala človek?
Kakšen bolj oprijemljiv in človeški pristop bi
lahko zadostil razumevanju grešnih in telesnih
ljudi z zatemnjenimi dušami in šibkimi duhovi
kot tisti, v katerem sem jim dal slišati svoj
božanski glas, ki je postal človek?
39 to je bil največji dokaz ljubezni, ponižnosti
in sočutja do ljudi, ki sem ga zapečatil s krvjo,
da bi vedno vedeli, da me nihče ni nevreden,
saj sem prav zaradi tistih, ki so najbolj zabredli
v blato, temo in razvade, naredil svojo Besedo
človeka in prelil kri svoje krvi; to je bil največji
dokaz ljubezni, ponižnosti in sočutja do ljudi, ki
sem ga zapečatil s krvjo, da bi vedno vedeli, da
me nihče ni vreden
40 Zakaj torej tisti, ki vse to verjamejo, zdaj
zanikajo mojo navzočnost in manifestacijo?
Zakaj si prizadevajo reči, da to ni mogoče, ker
je Bog neskončen, človek pa je mnogo
prenizek, mnogo premajhen in nevreden?
Resnično, povem vam: kdor zanika mojo
pojavnost v tem času, zanika tudi mojo
navzočnost na svetu v drugi dobi in zanika tudi
mojo ljubezen in ponižnost.
41. Naravno je, da se vi, grešniki, v svojem
grehu počutite oddaljene od mene. Po drugi
strani pa čutim, da bolj ko se pregrešite in bolj
ko oskrunite svojega duha in dušo, bolj je

potrebno, da se obrnem k vam, da vam dam
luč, da se vam približam, da vas ozdravim in
rešim.
42. Vedel sem, da me bodo, ko se bom spet
razkril svojim otrokom, mnogi zanikali, zato
sem že takrat napovedal svojo vrnitev; hkrati
pa sem jasno povedal, da bo moja navzočnost
duhovna. Če pa dvomite, preverite to s
pričevanjem tistih štirih učencev, ki so moje
besede zapisali v evangelijih.
43. Tukaj sem v Duhu, pošiljam vam svojo
Besedo iz svetlega "oblaka" in jo učlovečujem
prek teh ust kot pripravljalno navodilo za
manifestacijo, ki jo boste vsi dosegli: dialog
duha z duhom. (331, 1 - 10; 13)
44 Božanske misli so
so moji navdušeni nosilci glasu prevedli v
besede, ki so združene v stavke oblikovale in
vzpostavile duhovni nauk, poln razodetja in
popolnih naukov.
45. To je obljubljeni Tolažnik, to je prerokovani
Duh resnice, ki vas bo učil vsega. Priprave se
že začenjajo, prihaja čas, ko boste potrebovali
Njega, ki vas bo z močjo svojega Duha vodil s
plemenitostjo in preprostostjo srca, z
modrostjo in usmiljenjem. (54, 51 - 52)
46. Moj nauk prihaja k vam, da bi osvetlil vaše
misli. Toda ne čudite se načinu, na katerega
sem prišel k vam v tem času; naj vas ne zmoti,
a naj ne postane rutina.
47. Ko Moja božanska svetloba doseže um
osebe, ki Mi služi kot nosilec glasu, se zgosti v
vibracije, ki se spremenijo v besede modrosti
in ljubezni. Koliko stopnic nebeške lestve mora
moj duh spustiti, da te doseže v tej obliki! Prav
tako sem vam moral poslati svoj "Duhovni
svet", da bi vam lahko podrobno razložil moje
nauke. (168, 48)
48. Razkrivam se po človeškem organu uma,
ker so možgani "naprava", ki jo je Stvarnik v
popolnosti ustvaril, da bi se v njih lahko
manifestirala inteligenca, ki je luč duha.
49. 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? (262, 40 - 41)
50. V vseh časih je Moja ljubezen kot Moj
Učitelj skrbela, da sem ljudem dajal navodila,
ki so jih potrebovali, in vedno sem prihajal k
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njim, da bi jim govoril v skladu z njihovo
duhovno zrelostjo in intelektualnim razvojem.
51. Prišel sem k vam, ker sem videl, da beseda
ljudi in nauki, ki ste jih ustvarili, ne potešijo
goreče žeje vašega duha - žeje po svetlobi,
žeje po resnici, po večnosti in ljubezni. Zato
sem se postavil med vas in služim ponižnim,
nevednim in neizobraženim ljudem, da bi padli
v vznesenost uma in duha, tako da bi iz
njihovih ust prihajalo sporočilo tretjega veka.
52. Da bi bili vredni sprejemati in prenašati
moje božanske misli, so se morali boriti proti
materializaciji in skušnjavam sveta. Na ta način
so v kratkih časovnih obdobjih, ko so svoj
organ razumevanja ponudili božanskemu
navdihu, odrinili svojo osebnost in kaznovali
svojo nečimrnost ter tako omogočili, da je iz
njihovih ust prišla beseda, polna modrosti,
nežnosti, pravičnosti, balzama in miru, in tako
dosegli popolno predanost svojega bitja.
53. Vedno bodo obstajali tisti, ki ne bodo
mogli razumeti, kako je mogoče, da nosilci
glasu v besedah izrazijo toliko znanja in v misli
množice poslušalcev vlijejo toliko življenjskega
bistva, ne da bi se moj Duh spustil v te
možgane in bi jih osvetlil le žarek moje
svetlobe. V odgovor vam povem, da celo
Kraljevi zvezdi, kot vi imenujete sonce, ni
treba priti na Zemljo, da bi jo osvetlila, saj
svetloba, ki jo od daleč pošilja na vaš planet,
zadostuje, da ga oblije s svetlobo, toploto in
življenjem.
54 Prav tako Očetov Duh kot sonce
neskončnega sijaja vse razsvetljuje in poživlja s
svetlobo, ki jo pošilja na vsa bitja, tako
duhovna kot materialna.
55 Razumite torej, da je tam, kjer je moja luč,
prisoten tudi moj Duh. (91, 12 - 16)
56. Iskra svetlobe mojega duha, odsev
božanske Besede, se spusti na duha nosilca
glasu, prek katerega vam sporočam svoje
sporočilo. Kateri človeški nosilec glasu bi lahko
prejel vso moč "Besede"? Ni. Resnično, povem
vam, da še ne veste, kaj je Beseda.
57 "Beseda" je Življenje, je Ljubezen, je Božja
beseda, toda od vsega tega lahko nosilec glasu
prejme le atom. Toda tukaj, v tem žarku
svetlobe, v tem bistvu, boste lahko odkrili
Neskončno, Absolutno, Večno.
58. Če hočem govoriti o sebi, lahko to storim
tako z velikimi deli kot tudi z majhnimi in
omejenimi manifestacijami. Jaz sem v vsem,

vse govori o meni, tako veliko kot majhno je
enako popolno. Človek mora le znati
opazovati, razmišljati in preučevati. (284, 2 - 3)
59. Moja 'beseda' ni ponovno postala človek.
Trenutno sem "na oblaku", simbolu
onstranstva, iz katerega izhaja moj žarek, ki
razsvetljuje um nosilca glasu.
60. Všeč mi je, da se sporočam po človeku, in
moja odločitev je popolna. Poznam človeka,
saj sem ga ustvaril. Imam ga za vrednega, ker
je moj otrok, ker je izšel iz mene. Lahko ga
uporabljam, ker sem ga za to ustvaril, in po
njegovem posredovanju lahko razodevam
svojo slavo, ker sem ga ustvaril, da bi se v
njem poveličal.
61 Človek! Je moja podoba, ker je inteligenca,
življenje, zavest, volja, ker ima nekaj od vseh
mojih lastnosti in ker njegov duh pripada
večnosti.
62 Pogosto ste bolj nepomembni, kot ste
mislili, drugič pa ste večji, kot si lahko
predstavljate. (217, 15 - 18)
63. Če malo razmislite in preučite Sveto pismo,
boste videli, da je bila pri vseh prerokih
izražena ena sama duhovna vsebina, ki so jo v
svojih besedah posredovali ljudem. Ljudem so
dajali napotke, razodetja in sporočila brez
napak materializiranega čaščenja, ki so ga
ljudje v tistih časih prakticirali. Učili so
poslušati Zakon in Božjo besedo ter pomagali
ljudem pri komunikaciji z nebeškim Očetom.
64. Ljudje, ali ne vidite velike podobnosti med
temi preroki in temi glasniki, po katerih vam
govorim v tem času? Na ustnice slednjih
položim tudi bistvo svojega zakona, po
njihovih besedah vas doseže moj navdih in iz
njih se širijo navodila, ki poslušalce vabijo, naj
na najglasnejši način iščejo svojega Gospoda.
Govorijo brez strahu, da so med mnogimi, ki
jih poslušajo, tudi izvidniki ali fanatiki. Predano
opravljajo svojo nalogo v službi svojega Očeta,
da bi lahko prek njih spregovoril človeštvu in
mu posredoval nauke, ki bodo ljudem odprli
nove poti svetlobe.
65. Ljudje, med temi preroki in nosilci glasu ni
le velika podobnost, ampak je med njimi tudi
popoln odnos. Ti so jih napovedali, in kar so ti
napovedali že davno, ti služabniki zdaj vidijo.
(162, 9 - 11)
66. Vsi nosilci mojega glasu se niso mogli in
hoteli pripraviti, da bi mi služili, in velikokrat
sem moral poslati svojo luč na nečiste misli, ki
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so se ukvarjale z nekoristnimi stvarmi, če že ne
z grešnimi. S svojim prestopkom so na
prizorišče pripeljali mojo pravico, saj so bili
njihovi možgani prikrajšani za vsak navdih,
njihova usta pa za vsakršno zgovornost, da bi
izrazila Božje sporočilo.
67. V teh primerih je množica poslušalcev
zaprla svoja ušesa za ta slaba oznanila, v
zameno pa so odprli svoje misli, da so v njih
začutili mojo navzočnost in sprejeli moje
bistvo. Ljudje so se hranili z esenco, ki jim jo je
v tistem trenutku poslala moja milost, vendar
je nosilec glasu preprečil sporočilo, ki ni prišlo
iz njegovih ust, in tako prisilil prisotne, da so
se iz duha v duh pogovarjali s svojim
Mojstrom, čeprav še niso bili pripravljeni
sprejeti mojega navdiha v tej obliki. (294, 49)

72. Resnično vam povem, da je v trenutkih, ko
Moja beseda zasije skozi človeški um, na
tisoče in tisoče breztelesnih bitij prisotnih
tukaj na Mojih manifestacijah in poslušajo
Mojo besedo; njihovo število je vedno večje
od števila tistih, ki se prilagajajo materiji. Tako
kot vi počasi izstopajo iz teme in vstopajo v
kraljestvo luči. (213,16)
73. To mojo besedo na Zemlji slišite s človeško
sposobnostjo razuma, na višji ravni življenja od
vaše pa jo slišijo tudi njeni prebivalci, druga
duhovna bitja; prav tako jo slišijo duhovna
bitja na drugih, še višjih ravneh življenja, ki so
tam doma. Kajti ta "koncert", ki ga Oče v
"tretjem času" izvede z duhovi svetlobe, je
univerzalen.
74. Rekel sem: moj žarek je univerzalen, moja
beseda in moje duhovno bistvo (ki ga vsebuje)
sta prav tako univerzalna in celo na najvišji
ravni, ki so jo dosegli duhovi, me slišijo.
Trenutno me v tej manifestaciji slišite na
najbolj nepopoln način, to je prek človeka.
75. Zato vas zdaj pripravljam na višja oznanila,
da se boste, ko boste vstopili v duhovno in
popolnoma zapustili to zemljo, lahko združili z
novo stopnjo življenja in prisluhnili "koncertu",
ki ga bo Oče izvedel skupaj z vašim duhom.
76. Danes si še vedno v materiji in s to besedo
osvežuješ svoje srce in duha, bitja, ki so ti
pripadala na zemlji in ki jih še vedno imenuješ
oče, mož, žena, brat, otrok, sorodnik ali
prijatelj, pa so v drugih življenjskih obdobjih in
slišijo isto besedo; vendar je njen pomen,
njeno bistvo zanje drugačno, čeprav uživajo
isto srečo, isto osvežitev, isto spodbudo in isti
kruh. (345, 81 -82)
77. V vsak svet pošiljam žarek svoje svetlobe.
To svetlobo sem vam poslal v obliki človeških
besed, tako kot prihaja v druge domove prek
navdiha.
78. V luči tega božanskega žarka se bodo vsa
duhovna bitja združila in iz njega naredila
nebeško lestev, ki jih bo pripeljala do iste
točke, duhovnega kraljestva, obljubljenega
vsem vam, ki ste duhovni delci Moje
božanskosti. (303, 13 - 14)

Oblika obvestil
68. Učiteljevo učenje se vedno začne na enak
način, ker vsebuje isto ljubezen. Začne se z
ljubeznijo in konča z usmiljenjem - dve besedi,
ki vsebujeta ves moj nauk. Ta visoka čustva
dajejo duhu moč, da doseže območja svetlobe
in resnice. (159, 26)
69. Lahko bi rekli, da se zunanja oblika jezika, 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 izrazi ljudstev, v katerih je živel, tako
kot jaz danes govorim o duhu tistih, ki
poslušajo mojo besedo. Toda duhovna
vsebina, ki jo ta beseda izraža in je bila dana
takrat in zdaj, je ista, enotna in
nespremenljiva. A mnogi, katerih srca so
zakrknjena in misli zaprte, tega niso slišali.
(247, 56)
70. O neverniki! Pridite in me pogosto
poslušajte, moja beseda bo premagala vaš
dvom. Če se vam zdi, da izraz moje besede ni
takšen, kot sem ga imel nekoč, vam pravim, da
se ne smete držati oblike, zunanjosti, ampak
morate iskati pomen, ki je enak.
71. Bistvo, smisel, je vedno samo eno, ker je
božansko večno in nespremenljivo; toda
oblika, v kateri vam razodetje pride ali s katero
vas seznanim z nadaljnjim delom resnice, se
vedno pokaže v skladu z vašo dovzetnostjo ali
razvitostjo, ki ste jo dosegli. (262, 45)

Časovna omejitev manifestacij
79 Moje kraljestvo se spusti na trpeče
človeštvo in moja beseda odmeva po
izvoljenih tega časa, tako da tisti, ki me
poslušajo, postanejo tolažba svojim soljudem.

Prisotnost nezemeljskih bitij v Kristusovih
naukih
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80. V vseh časih sem imel posrednike med
ljudmi in svojo božanskostjo; to so bili krotki in
ponižni po srcu, ki sem jih uporabljal. Zdaj
pripravljam nove glasnike svojih naukov, da bo
ta dobra novica med ljudmi prebudila
duhovno življenje.
81. Koliko tistih, ki so sposobni izpolniti
plemenito duhovno poslanstvo, še vedno spi
in je razpršenih po vsem svetu! Prebudili se
bodo in svoj duhovni napredek bodo dokazali,
ko bodo v vzvišenosti svojih čustev postali
koristna bitja za svoje bližnje. Bodo ponižni in
se nikoli ne bodo hvalili s svojo superiornostjo.
(230, 61 - 63)
82 Moje delo mora doseči človeštvo
neomadeževano, da bo lahko začelo
uresničevati moj zakon tako, da bo sprejelo
križ svojega odrešenja.
83. Obljubil sem jo ljudem, vsemu človeštvu,
in izpolnil jo bom, ker je moja beseda beseda
kralja; poslal jo bom po svojih učencih, zlato
pšenico svoje besede, in ta bo služila kot
priprava za ljudi, da bodo lahko kmalu uživali v
dialogu med duhom in duhom. Kajti po letu
1950 se ne bom več razodeval tu ali na
katerem koli drugem kraju z razumevanjem
nosilca glasu. (291, 43 - 44)

dobrega, duhovni svet, da bi dokončali moje
delo; zato sem prišel kot Veliki bojevnik, da bi
se boril proti temi in zlu, z menoj pa so prišli
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. 268, 31)
4 Moja beseda bo ljudem spet neprijetna,
kakor nekoč, vendar jim bom govoril resnico.
Ne da bi kogar koli izpostavil, sem hinavca
imenoval hinavca, prešuštnika prešuštnika in
hudobneža hudobnega. Resnica je bila
izkrivljena, zato je bilo treba, da spet zasije,
kakor je bila zdaj resnica prikrita, zato mora
spet priti na dan pred očmi ljudi. (142, 31o.)
5 Ne enkrat, ampak večkrat in na različne
načine sem svojim učencem napovedal in
obljubil svoj ponovni prihod. Napovedal sem
vam znamenja, ki bodo nakazovala moj prihod
- znamenja v naravi, dogodke v človeštvu,
svetovne vojne, greh na vrhuncu. Da svet ne bi
padel v zmoto in me spet pričakoval kot
človeka, sem jim dal vedeti, da bo Kristus
prišel "na oblaku", to je v Duhu.
6 Ta obljuba se je izpolnila. Tu je Mojster v
duhu, ki govori svetu. Tu je Gospod miru in
kraljestva luči, ki gradi neizmerno veliko
skrinjo, v kateri lahko ljudje najdejo zatočišče
in se rešijo kot v "prvem času", ko je Noe
zgradil skrinjo, da bi rešil človeško potomstvo
(122, 52-53).
7. Način, na katerega sem se razkril v tem
času, je drugačen od tistega v drugi dobi,
vendar je moj namen enak: Da bi rešil
človeštvo, ga odstranil iz viharja, ki ga je
srečalo na svoji poti in iz katerega ni moglo
pobegniti.
8. Skušnjava se je sprostila v vsej svoji moči,
človek je padel kot majhen otrok in doživel
veliko trpljenje. Izprazni svoj kelih trpljenja in
me kliče v svoji globoki zmedenosti, Oče pa je
z njim.
9. V čaši še vedno ostajajo kvasovke, vendar
vam bom pomagal prenašati bolečine, ki so
posledica vaše neposlušnosti. Blagor vam, ki
me poslušate, saj boste močni! Kaj pa bo z
drugimi, ko jih bo doletelo to veliko trpljenje?
Ali se bo njihov duh zlomil zaradi pomanjkanja
vere? Izraelova molitev jih mora podpirati.
(337, 38)

5. poglavje - Razlog za novo
razodetje Boga
Božja odrešilna volja
1. Če na svetu ne bi bilo nevednosti, če ne bi
bilo krvi, če ne bi bilo bolečine in trpljenja, ne
bi bilo razloga, da bi se Moj Duh materializiral
tako, da bi postal zaznaven za vaša čutila.
Vendar me potrebuješ. Vem, da vas lahko v
teh časih reši le moja ljubezen, zato sem
prišel.
2 Če vas ne bi ljubil, kaj bi pomenilo, da se
uničite, in kaj bi pomenila vaša bolečina? Toda
jaz sem vaš Oče - Oče, ki v sebi čuti bolečino
otroka, saj je vsak otrok majhen del njega.
Zato vam v vsaki svoji besedi in v vsakem
navdihu dajem luč resnice, ki pomeni življenje
za duha. (178, 79 - 80)
3 tu sem med vami in 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
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To ime se nanaša na novo Božje ljudstvo,
"duhovni Izrael", in ne na prebivalce države
Izrael ali judovsko ljudstvo kot celoto (za več
podrobnosti glej 39. poglavje).
10 Iščem te z neskončno ljubeznijo. V vašega
duha sem vložil toliko milosti in darov, da
nisem pripravljen izgubiti niti enega od svojih
otrok. Ste del mojega duha, ste nekaj mojega
bitja - ali je lahko narobe, da vas iščem s tako
gorečnostjo in ljubeznijo?
11. Kadarkoli sestopim, da bi vam dal svojo
besedo, med množicami najdem "zadnje"; to
so tisti, ki me v svojem srcu najbolj prosijo.
Kljub temu sem jim všeč in vedno odgovarjam
na njihova vprašanja.
12 Danes me tisti, ki so prišli zadnji,
sprašujejo, kakšen je namen moje vrnitve, in
odgovarjam jim, da je namen omogočiti
človeku, da se prek samega sebe vrne v svojo
prvotno čistost. (287, 19 - 20)

so ljudje pokrivili in razveljavili, kajti jaz kot
Varuh resnice prihajam z mečem svoje
gorečnosti in pravice, da bi podrl vse, kar je
lažno, da bi zatrl hinavščino in laž ter ponovno
pregnal trgovce iz templja resnice.
17 Razumite, da vam ni treba iskati resnice v
knjigah, nasvetih ali človeških zapovedih, da bi
dosegli svoj duhovni vzpon.
18. Vsi morate biti odrešeni, ne odkrijem
nikogar, ki je že na trdnih tleh. Ste raztreseni
sredi viharne noči, ko se vsak bori za svoje
življenje, ne da bi pomislil na bližnjega, saj je
njegovo življenje v nevarnosti.
19. Toda resnično, povem vam, jaz sem vaš
edini Odrešenik, ki prihaja drugič, da bi poiskal
tiste, ki so zašli, ker so se oddaljili od poti
plovbe, ki je Zakon. Razsvetljujem vam pot, da
boste prišli na obalo blagoslovljene dežele, ki
vas pričakuje, saj v svojem naročju hrani
neskončne zaklade za duha. (252, 37 - 40)
20 Kakor so bila nekoč Božanska navodila
napačno razložena, tako je bil v tem času
ponarejen tudi moj nauk; zato je bilo
potrebno, da je Mojster ponovno prišel, da bi
vam pomagal osvoboditi se vaših zmot, saj se
le redkim uspe osvoboditi svojih odklonov.
21 čeprav sem vam že takrat obljubil, da bom
spet prišel; vendar 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, za katerega sem napovedal svoj
drugi prihod (264,35 - 36)
22 V drugi dobi je Kristus - isti, ki vam govori ta
trenutek - postal človek in živel na zemlji. Zdaj
pa je z vami v duhu in izpolnjuje obljubo, ki jo
je dal človeštvu: obljubo, da se bo vrnil v novi
dobi, da vam prinese najvišjo tolažbo in luč
resnice, ki osvetljuje in pojasnjuje vse, kar je
bilo razodeto ljudem. (91, 33)
23 človeštvo je dezorientirano, toda jaz sem
prišel, da bi ga vodila luč Svetega Duha in da bi
spoznalo mojo besedo po njenem pomenu.
24. Sčasoma so ljudje spremenili spise, ki so jih
zapustili moji učenci, in zato prihaja do
nesoglasij med verstvi. Toda razložil bom vse
svoje nauke, da bi združil človeštvo v enotni
luči in v enotni volji. (361, 28 - 29)
25. Danes se za svet začenja novo obdobje, v
katerem si bo človek prizadeval za večjo
svobodo mišljenja, v katerem se bo boril, da bi
pretrgal verige suženjstva, ki jih je njegov duh

Odprava napak in odtujenih oblik kulta
13. Za človeštvo se je v celoti začelo tretje
obdobje. Odkar sem vam dal svojo besedo, je
minilo približno 2000 let, vendar tega nauka
kljub pretečenemu času še ni priznalo vse
človeštvo, ker me ne ljubijo vsi moji otroci.
Vendar me vsi častijo, vsi iščejo enega
Božanskega Duha, ki je Moj. Toda ne vidim
enotnosti med ljudmi, ne vidim med njimi iste
vere, iste vzvišenosti, istega znanja, zato
prihajam kot Sveti Duh, da jih združim v sebi,
da jih izpopolnim s svojim naukom resnice, s
svojo nespremenljivo besedo, s svojim
zakonom ljubezni in pravičnosti. (316, 4)
14. Zameglitev uma, pomanjkanje vere,
nepoznavanje resnice so tema za duha, zato je
človeštvo danes na napačni poti. Kako so se
namnožili ljudje, ki živijo, ne da bi vedeli ali
hoteli vedeti, kam gredo!
15. Vedel sem, da bo za ljudi prišel tak čas,
poln bolečine, zmede, negotovosti in
nezaupanja. Obljubil sem, da vas bom rešil iz
te teme, in tu sem: sem Duh resnice. Zakaj me
hočeš spet kot moškega? Ali se ne spomnite,
da sem umrl kot človek in vam rekel, da vas
bom čakal v svojem kraljestvu? S tem sem vam
dal razumeti, da je Duh večen, nesmrten. (99,
7 - 8)
16 Moja beseda vas v tem času spominja na
preteklost, razkriva vam skrivnosti in
napoveduje, kaj prihaja. Popravila bo vse, kar
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vlačil s seboj. To je čas, ko boste videli, kako
bodo narodi v želji po duhovni hrani in pravi
svetlobi presegli ovire fanatizma, in povem
vam, da se nihče, ki vsaj za trenutek doživi
srečo, ko se počuti svobodnega v razmišljanju,
spraševanju in delovanju, ne bo nikoli več
prostovoljno vrnil v svoj zapor. Zdaj so njegove
oči zagledale luč in njegov um je bil navdušen
nad božanskimi razodetji. (287, 51)
26. Vedel sem, da bodo ljudje iz roda v rod vse
bolj mistificirali moj nauk, spreminjali moj
zakon in izkrivljali resnico. Vedel sem, da bodo
ljudje pozabili mojo obljubo, da se vrnem, in
da se ne bodo več imeli za brate, saj se bodo
pobijali z najbolj krutim, strahopetnim in
nečloveškim orožjem.
27. Toda zdaj je prišel čas in obljubljeni dan in
tukaj sem. Ne obsojajte načina, ki sem si ga
izbral, da se vam predstavim, kajti svet ni tisti,
ki me mora soditi, ampak jaz sodim človeštvo,
kajti zdaj je čas njihove sodbe.
28 V srcu ljudi vzpostavljam kraljestvo - ne
zemeljsko, kot mnogi pričakujejo, ampak
duhovno -, katerega moč izhaja iz ljubezni in
pravičnosti in ne iz moči sveta.
29. Vidim, da se nekateri čudijo, ko me slišijo
tako govoriti, vendar vas sprašujem: Zakaj si
me vedno želite predstavljati oblečenega v
svilo, zlato in drage kamne? Zakaj vedno želite,
da bi bilo moje kraljestvo iz tega sveta,
medtem ko sem vam razodel nasprotno?
(279,61 - 64)
30. Napovedal sem vam že, da bo bitka ostra,
saj vsakdo meni, da je njegova vera popolna in
da je njegov način prakticiranja brezhiben.
Vendar vam povem, da če bi bilo tako, ne bi
imel razloga, da bi prišel in vam govoril v tem
času.
31 Po navdihu vam podajam globoko duhovno
učenje, ker vidim, da v vaših kultnih oblikah
vlada poganstvo in da vas je slabo seme
fanatizma zastrupilo z nevednostjo in
sovraštvom; podajam vam globoko duhovno
učenje, ker vidim, da v vaših kultnih oblikah
vlada poganstvo in da vas je slabo seme
fanatizma zastrupilo z nevednostjo in
sovraštvom
32. Moj meč svetlobe je v moji desnici, jaz sem
borec in kralj, ki uničuje vse, kar je nasprotno,
vse obstoječe zlo in vse, kar je lažno. Ko bo
Moj boj končan in se bodo srca naučila združiti
v molitvi in življenju, me bo pogled vašega

duha odkril v neskončni svetlobi in večnem
miru. "To je moje kraljestvo," vam bom rekel,
"in jaz sem vaš kralj, saj sem zato tukaj in za to
sem vas ustvaril: da bi vladali." (279, 72 - 74)
Razsvetljenje o resničnem življenju
33. Vsi ljudje vedo, da sem Oče vseh
ustvarjenih stvari in da je usoda bitij v meni.
Vendar nisem bil deležen njihove pozornosti in
spoštovanja. Tudi oni ustvarjajo, tudi oni so
gospodarji in verjamejo, da imajo moč nad
usodo svojih bližnjih, zakaj bi se torej klanjali
meni?
34. Tako je človek preizkušal mojo
potrpežljivost in izpodbijal mojo pravičnost.
Dal sem mu čas, da je našel resnico, vendar od
mene ni hotel sprejeti ničesar. Prišel sem kot
Oče in nisem bil ljubljen; nato sem prišel kot
Učitelj in nisem bil razumljen; ker pa je treba
rešiti človeštvo, zdaj prihajam kot Sodnik.
Vem, da se bo človek uprl moji pravičnosti, ker
me ne bo razumel niti kot sodnika in bo rekel,
da se je Bog maščeval.
35. Želim si, da bi vsi razumeli, da Bog ne more
biti maščevalen, ker je njegova ljubezen
popolna. Prav tako ne more poslati bolečine;
to ste vi sami, ki jo privlačite s svojimi grehi.
Moja božanska pravičnost je nad vašim
trpljenjem in celo nad vašo smrtjo. Bolečine,
ovire in neuspehi so preizkušnje, ki si jih
človek nenehno nalaga, sadovi njegove setve
pa so tisti, ki jih po malem žanje. Dovolj je, da
v vsaki od teh življenjskih kriz pustim, da moja
luč doseže vašega duha, da bi ta lahko dosegel
svojo odrešitev. (90,5 - 7)
36. Duh resnice je tisti, ki prihaja, da bi vam
razjasnil skrivnosti in razkril znanje, potrebno
za uživanje resničnega življenja. To je Božja
tolažba, ki se razliva po vašem trpljenju, da bi
vam pričala, da Božja sodba ni kazen ali
maščevanje, ampak sodba ljubezni, ki vas bo
pripeljala k svetlobi, miru in blagoslovu. (107,
24)
37. Vedite, da tisti, ki razume in prepozna
nekaj od tega, kar je namenjeno tistim, ki se
vzpenjajo, ne more več odtrgati svojega duha
od luči, ki se mu je razodela. Ne glede na to, ali
vstopa v neznane svetove ali se vedno znova
vrača na zemljo, bo to, kar je nekoč prejel kot
božansko iskro svetlobe, vedno znova vzklilo iz
najčistejšega dela njegovega bitja kot
predznanje, kot božanski navdih. Včasih bo
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oživel kot sladko prebujenje ali kot nebeška
pesem, ki bo preplavila srce z navdušenjem,
kot hrepenenje po vrnitvi v duhovni dom. To
pomeni moj nauk za duhove, ki se vrnejo v to
življenje. Na videz duh pozabi svojo preteklost,
v resnici pa ne izgubi znanja o mojem nauku.
38. Tistim, ki dvomijo, da jim v tem trenutku in
v tej obliki govori Božanska Beseda, pravim, da
naj, če mi nočejo dati tega imena, če te
besede nočejo pripisati Božanskemu Učitelju,
preučijo pomen tega nauka, pridejo do bistva
vsake njegove misli; in če po premisleku o
tem, kar so slišali, ugotovijo, da vsebuje luč in
resnico za človeštvo, naj jo uporabijo kot
merilo za svoje korake na zemlji in z njo
spremenijo svoje življenje.
39. Vem, da vam dajem pravo modrost; to, kar
ljudje verjamejo, ne spremeni niti najmanj
moje resnice. Vendar je nujno, da ima človek
gotovost o tem, v kar verjame, kar ve in kar
ljubi. Samo zato se v svojih manifestacijah
včasih postavim na raven človeštva, da bi me
prepoznalo. (143, 54 - 56)
40. Predstava, ki jo imajo ljudje o meni, je zelo
omejena, njihovo znanje o duhovnem zelo
majhno, njihova vera zelo majhna.
41 Religije dremajo v stoletnih sanjah, ne da bi
naredile korak naprej, in ko se prebudijo, so
vznemirjene le v sebi in si ne upajo prekiniti
kroga, ki so si ga ustvarile s svojimi tradicijami.
42. Ta krog bodo zapustili ponižni, revni,
preprosti in nevedni v želji po svetlobi, čistem
duhovnem okolju, resnici in napredku. Oni so
tisti, ki bodo zvonili in budili, ko bodo začutili,
da prihaja čas mojih novih razodetij v dobi
poduhovljenja.
43 Ljudje želijo odkriti skrivnost duhovnega
življenja - tistega bivanja, v katerega morajo
nepreklicno vstopiti in ki ga prav zato želijo
spoznati.
44 Ljudje prosijo, prosijo, prosijo za luč iz
ljubezni, ker čutijo potrebo po pripravi; toda v
odgovor na vse jim je rečeno, da je duhovno
življenje skrivnost in da je želja, da bi dvignili
tančico, ki ga pokriva, drznost in bogokletje.
45. Resnično, povem vam: tisti, ki so žejni
resnice in luči, ne bodo našli na svetu izvira,
katerega voda bi pogasila njihovo žejo. Jaz
bom tisti, ki z nebes pošilja vodo modrosti, ki
jo želijo piti duhovi. Naredil bom, da se moj
izvir resnice razlije po vseh duhovih in mislih,
da bodo "skrivnosti" izničene. Še enkrat vam

namreč povem, da nisem jaz tisti, ki se za ljudi
zakrivam v skrivnosti, ampak jih ustvarjate vi.
46. Res je, v vašem Očetu bo vedno nekaj,
česar nikoli ne boste vedeli, saj je Bog
neskončen, vi pa ste le delci. Da pa ne bi
vedeli, kdo ste v večnosti, da bi bili sami sebi
nedoumljiva skrivnost in da bi čakali, da to
spoznate, dokler ne vstopite v duhovno
življenje - tega nisem predpisal.
47. Res je, da v preteklih časih z vami niso
govorili na ta način, niti vas niso na daleč
vabili, da bi prodrli v svetlobo duhovnega
znanja, vendar le zato, ker v preteklosti
človeštvo ni čutilo nujne potrebe po
spoznanju, kot jo čuti danes, niti ni bilo
duhovno in intelektualno sposobno
razumevanja. Čeprav je vedno iskala in
pokukala naokoli, je to počela bolj iz
radovednosti kot iz resnične želje po svetlobi.
48. Da bi ljudje našli pot, ki jih vodi k tej luči, in
da bi lahko prejeli vodo iz Vrelca življenja in
modrosti, morajo najprej opustiti vsako
zunanje čaščenje in iz svojih src odstraniti vsak
fanatizem. Ko bodo v srcu začutili navzočnost
živega in vsemogočnega Boga, bodo začutili,
kako se iz njihove notranjosti dviga nova,
neznana pobožnost, polna čustev in iskrenosti,
vzvišenosti in srčnosti, ki bo resnična molitev,
razodeta po Duhu.
49. To bo začetek njegovega vzpona k
Svetlobi, prvi korak na poti k duhovnosti. Če
lahko Duh človeku razodene pravo molitev,
mu bo lahko razodel tudi vse sposobnosti, ki
jih ima, in način, kako jih razvijati in voditi po
poti ljubezni. (315, 66 - 75)
50. V moji manifestaciji lahko najdete iste
nauke kot v drugi dobi, vendar sem vam v tej
dobi skozi svetlobo svojega Svetega Duha
razkril nedoumljivo in v dialogu duha z duhom
vam bom še naprej razkrival nove in zelo
velike nauke. Celotno vsebino šestega pečata
vam bom razkril v tej epohi razodetja, ki vas
bo pripravila na čas, ko bom razpustil sedmi
pečat. Na ta način boste vedno bolj spoznavali
"nerazumljivo"; tako boste odkrili, da je
duhovni svet dom vseh duhovnih bitij,
neskončna in čudovita Očetova hiša, ki vas
pričakuje v visokem Onkraj, kjer boste prejeli
nagrado za dela, ki ste jih z ljubeznijo in
usmiljenjem opravili za svoje soljudi. (316, 16)
Razvoj, poduhovitev in odrešitev človeka
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51. Svojih navodil vam ne dajem le kot
moralno oporo za vašo materialno naravo,
temveč se z njimi lahko povzpnete na višjo
raven svoje duhovne popolnosti.
52. Med vami ne ustanavljam nove religije, ta
nauk ne zanika obstoječih religij, če so
utemeljene na moji resnici. To je sporočilo
Božje ljubezni za vse, poziv vsem družbenim
ustanovam. Kdor razume Božanski namen in
izpolnjuje Moje zapovedi, bo čutil, da ga
vodijo k napredku in višjemu razvoju
njegovega duha.
53. Dokler človek ne bo razumel
poduhovljenosti, ki jo mora imeti v svojem
življenju, mir še dolgo ne bo postal resničnost
na svetu. Po drugi strani pa se tisti, ki
izpolnjuje moj zakon ljubezni, ne bo bal smrti
niti sodbe, ki čaka njegovega duha. (23, 12 13o.)
54. S temi razodetji vam ne želim le zagotoviti
miru na svetu in olajšati vašega trpljenja s
fizičnim olajšanjem. S to manifestacijo vam
dajem velike nauke, ki vam govorijo o vašem
duhovnem razvoju. Kajti če bi vam hotel
prinesti le dobrine sveta, vam resnično
pravim, da bi bilo dovolj, če bi jih zaupal
znanstvenikom, ki jih razsvetljujem z intuicijo
in ki bi jim razkril skrivnosti narave, da bi iz nje
vzeli zdravilni balzam, ki bi vas ozdravil
telesnega trpljenja.
55 Moje delo vam želi pokazati druga obzorja,
onkraj vašega planeta, z neskončnim številom
svetov, ki vas obkrožajo - obzorja, ki nimajo
konca in vam kažejo pot v večnost, ki je vaša.
(311,13 - 14)
56. Moj duhovni nauk ima različne namene ali
poslanstva: prvi je potolažiti duha v njegovem
izgnanstvu in mu dati razumeti, da ga Bog, ki
ga je ustvaril, večno pričakuje v svojem
kraljestvu miru. Drugi namen je, da se zaveda,
koliko darov in sposobnosti ima na razpolago,
da bi dosegla svoje odrešenje in svoje
povišanje ali popolnost.
57. Ta beseda prinaša sporočilo
poduhovljenja, ki ljudem odpira oči, da lahko
iz oči v oči vidijo resničnost, za katero mislijo,
da jo najdejo le v tem, kar vidijo, česar se
dotikajo ali kar dokazujejo s svojo človeško
znanostjo, ne da bi se zavedali, da tako
imenujejo minljivo "resničnost" ter zanikajo in
napačno presojajo večno, kjer obstaja prava
resničnost.

58. To sporočilo naj gre od naroda do naroda,
od hiše do hiše in naj pusti svoja semena luči,
tolažbe in miru, da bi se ljudje za nekaj
trenutkov ustavili in dali svojemu duhu nujno
potreben počitek, da bi razmislil in se spomnil,
da se lahko vsak trenutek vrne v duhovni svet
in da je od njegovih del in setve v svetu
odvisen sad, ki ga bo požel ob prihodu v
duhovno življenje. (322, 44 - 46).

Poglavje 6 - Tretja zaveza in Velika
knjiga življenja
Knjiga Božje ljubezni, resnice in modrosti
1 Knjiga moje besede je knjiga božanske in
resnične ljubezni; v njej boste našli
nespremenljivo resnico. Obrnite se nanj in
našli boste modrost, ki vam bo pomagala pri
razvoju in doseganju miru v večnosti. Kdor
popači ali spremeni njen pomen, stori
prekršek, in kdor izpusti ali doda eno samo
besedo, ki ni v skladu z mojim popolnim
naukom, hudo prekrši moj zakon.
2. Ohranite to besedo v njeni izvirni čistosti,
saj je najlepša dediščina, ki jo bom zapustil
človeku. Zapišite moj nauk in ga sporočite
svojim soljudem; zvesto ga upoštevajte, saj ste
odgovorni za to dediščino.
3 Jutri bo človek v njej našel bistvo mojega
razodetja, ki ga bo s svetlobo svojih naukov
vodilo po poti resnice.
4. Od staršev do otrok bodo ti spisi prešli kot
izvir žive vode, katere tok bo neizčrpno bruhal
in prehajal iz srca v srce. Preučujete veliko
Knjigo življenja, Knjigo duhovnosti, ki vam bo
razložila božanska razodetja, ki ste jih prejeli
skozi stoletja.
5 Ali vam nisem obljubil, da bo vsako znanje
obnovljeno v svoji prvotni resnici? To je čas, ki
vam je bil napovedan.
6. V resnici ti povem: Kdor premišljuje o
naukih Moje knjige in se vanje poglablja z
resnično željo po poglabljanju znanja, bo za
svojega duha pridobil svetlobo in me začutil
bližje.
7 Padli bodo stari in današnji miti, padlo bo
vse, kar je povprečno in lažno, kajti prišel bo
čas, ko se ne boste mogli več hraniti z
nepopolnostmi, in takrat se bo duh odpravil
iskat resnico, da bo ta njegova edina hrana.
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8. V teh naukih bo človeštvo našlo bistvo
Mojih razodetij, ki jih do danes zaradi
pomanjkanja duhovnosti ni razumelo. Od
davnih časov sem vam ga zaupal prek svojih
odposlancev, poslancev in "razlagalcev",
vendar vam je služil le za oblikovanje mitov in
izročil. Če si želite prihraniti stoletja zmede in
trpljenja, premišljujte in preučevati ta nauk s
spoštovanjem in ljubeznijo. Toda ne pozabite,
da ne boste opravili svoje naloge, če se boste
zadovoljili le s posedovanjem knjige; ne, knjiga
vas mora prebuditi in naučiti, če resnično
želite biti moji učenci. Učite z zgledom,
ljubeznijo in pomočjo, ki sem vam jo pokazal.
(20, 1- 8)
9. Knjiga mojih navodil je sestavljena iz
naukov, ki sem vam jih v tem času narekoval s
pomočjo človeškega razuma. S to knjigo, ki jo
bo človeštvo končno prepoznalo kot Tretjo
zavezo, boste branili mojo božansko stvar.
10. Človeštvo pozna le zakon prve dobe in to,
kar je zapisano v prvi in drugi zavezi, tretja pa
bo zdaj združila in popravila to, kar so ljudje
izkrivili zaradi pomanjkanja priprave in
razumevanja. Človeštvo bo moralo preučevati
moje sporočilo, da bi v jedru vsake besede
odkrilo en ideal, eno resnico, eno in isto luč, ki
ga bo vodila k poduhovitvi. (348, 26)
11. Razkrivam vam tisto, česar vas znanstvenik
ne more naučiti, ker tega ne ve. Zaspal je v
svoji zemeljski veličini in se ni dvignil k meni v
želji po moji modrosti.
12 Srca duhovnikov, ki bi morali v različnih
sektah in verskih skupnostih poučevati
duhovno znanje, ki je veličina in bogastvo za
duha, so se zaprla.
13 Videl sem, da so se Zakon in nauki, ki sem
jih zapustil človeštvu v preteklih časih, skrili in
jih nadomestili obredi, zunanji kulti in
tradicije; videl sem, da so se Zakon in nauki, ki
sem jih zapustil človeštvu v preteklih časih,
skrili in jih nadomestili obredi, zunanji kulti in
tradicije
14 Vi pa, ki se globoko zavedate, da je bistvo
te besede enako tistemu, ki ga je Izrael prejel
na gori Sinaj in ki so ga množice ljudi slišale iz
Jezusovih ust v "drugi dobi", naj vas vaše
čaščenje Boga in vaša dela učijo, da ne smemo
pozabiti na Božjo postavo zaradi sledenja
neumnim izročilom, ki ne prispevajo k duhu.
(93, 10 – 13)

15 Spomnil sem vas na imena svojih
poslancev, po katerih ste prejeli sporočila,
zapovedi, prerokbe in nauke.
16 Tako sem združil vsebino vseh preteklih
naukov v en sam nauk.
17 Spiritualizem je dediščina, v kateri so tri
zaveze združene v eni sami duhovni knjigi.
(265, 62 - 64)
18. Ta nauk, ki se imenuje duhovni, ker
razkriva duhovno, je pot, začrtana človeku, po
kateri bo spoznal, služil in ljubil svojega
Stvarnika. To je "knjiga", ki ljudi uči, naj ljubijo
svojega Očeta v svojem bližnjem. Spiritualizem
je zakon, ki zapoveduje dobro, čisto, popolno.
19 Dolžnost spoštovanja tega zakona velja za
vse, vendar nikogar ne sili k temu, da bi ga
spoštoval, saj ima vsak um svobodno voljo,
tako da se lahko njegov boj in vsa njegova
dejanja štejejo za njegove zasluge, ko se mu
sodi.
20 Spoznajte torej, da je ta nauk plamen
božanske ljubezni, ki je od prvega do zadnjega
mojega otroka vse razsvetlil in jim dal toplino.
(236, 20 - 22)
Razmerje med naukom o Duhu in Jezusovim
naukom
21 Nauk o Duhu ni teorija, ampak praktičen
nauk za človeško življenje in življenje duha.
Nobenega drugega nauka ni bolj popolnega in
dovršenega od njega. Spremlja vas, še preden
pridete na zemljo, spremlja vas pri vašem
vsakdanjem delu na tem svetu in se združi z
vašim duhom, ko se vrne v svoj prejšnji dom.
22. Ne bom jaz tisti, ki bom iz vašega
bogoslužja odstranil liturgijo in tradicijo - to bo
duh človeka, ki se nehote dvigne nad svoje
stare zamisli, ko bo potreboval večjo luč, ki bo
osvetljevala njegovo pot razvoja. Človek bo
kmalu razumel, da je edina stvar, ki jo lahko
ponudi Bogu, izkazovanje ljubezni, saj ljubezen
pomeni dobroto, usmiljenje, modrost in
pravičnost.
23 Spiritualizem ne izbriše niti ene od besed, ki
jih je nekoč razglasil Kristus. Če temu ne bi bilo
tako, si ne bi smel dati tega imena, saj bi
nasprotoval resnici. Kako bi lahko bila ta
beseda proti temu, saj jo izreka isti Mojster.
Če bi resnično prodrli v pomen tega nauka, bi
videli, da je moja današnja beseda razlaga ali
pojasnilo vsega, kar sem nekoč povedal. Zato
je današnje in prihodnje človeštvo sposobno
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razumeti več kot prejšnje generacije in zato
izpolnjevati Zakon na čistejši, višji in
resničnejši način.
24. Če pozorno opazuješ svoje soljudi pri
njihovem verskem udejstvovanju, boš videl, da
tisto, kar je bilo prej predmet njihovega
čaščenja, zdaj kontemplirajo brez notranjega
sočutja. Razlog za to je, da se duh prebudi sam
od sebe in si želi tisto, kar ga lahko resnično
nahrani. Zato vam pravim, da bo zunanje
čaščenje tega človeštva izginilo. (283, 27 - 30)
25 V tej skromni in preprosti knjigi, a polni
božanske svetlobe, bodo ljudje našli
razjasnitev vseh svojih dvomov, odkrili bodo
dopolnitev naukov, ki so bili v preteklih časih
le delno razkriti, ter našli jasen in preprost
način razlage vsega, kar je v starodavnih
besedilih skrito v alegoriji.
26. Kdor se po prejemu tega duhovnega
sporočila prepriča o resničnosti njegove
vsebine in se začne boriti proti svoji želji po
občutkih, malikovanju in fanatizmu ter očisti
svoj um in svoje srce vseh teh nečistoč, bo
osvobodil svojega duha ter dobil veselje in
mir, saj se bo zdaj lahko boril za pridobitev
večnosti, ki ga čaka. Tisti pa, ki nadaljujejo s
svojim zunanjim čaščenjem, ki vztrajajo pri
ljubezni do tega, kar pripada svetu, in ki ne
verjamejo v razvoj duha - resnično, povem
vam, da bodo zaostajali in točili solze, ko bodo
spoznali svojo zaostalost in nevednost. (305, 4
- 5)

potrebujejo. Velik del tega dela ste opravili vi,
ko ste svojim soljudem razkrili njegov začetek
in namen. (237, 28 -29)
- občinstvo v Mehiki
30 Človeštvo hrepeni po moji besedi, po moji
resnici. Ljudje zahtevajo in hrepenijo po
svetlobi za svoje misli, kličejo po pravičnosti in
pričakujejo tolažbo. To je odločilen čas.
Resnično, povem vam: mnoge ideje, teorije in
celo dogme, ki so stoletja veljale za resnice,
bodo padle na tla in bodo zavrnjene kot
napačne. Proti fanatizmu in malikovanju se
bodo borili in ga odpravili tisti, ki so se mu
najbolj uklonili in ga zavezali. Razumeli bomo
Božje nauke, razumeli in začutili njihovo
svetlobo, vsebino in bistvo.
31 Ko se bo po času preizkušenj, v katerih
bodo doživeli veliko zmedo, v glavah
znanstvenikov razjasnilo in bodo slišali glas
svojega duha, bodo odkrili tisto, kar se jim ni
niti sanjalo, da je mogoče.
32 Ponovno vam pravim: Glejte! Kajti v času
spopadov med verstvi in doktrinami, religijami
in znanostmi bodo mnogi mislili, da bo znanje,
ki so jim ga dale njihove knjige, orožje, s
katerim bodo lahko premagali moje nove
učence, saj veste, da s seboj nimate knjig.
(150, 11 - 13)
33 Rekel sem vam, učenci, da se boste srečali z
velikimi cerkvami in manjšimi sektami, vendar
se ne bojte ne ene ne druge. Resnica, ki sem
vam jo zaupal, je očitna, Beseda, ki sem vas jo
učil, je na zunaj jasna in preprosta, a v svojem
pomenu neskončno globoka, in to je močno
orožje, s katerim se boste borili in zmagovali.
34. Toda povem vam, da se bo na zemlji
dvignilo ljudstvo, polno materializma in
nevere, ki vam bo odreklo pravico, da bi se
imenovali Izrael, in zanikalo vaše pričevanje,
da ste bili priča ponovnemu prihodu Mesije, in
to ljudstvo je judovsko. Ali niste pomislili na
to? To ljudstvo v svoji sredi pričakuje prihod
Mesije, svojega Odrešenika, ki mu bo
prizanesel in ga ponovno postavil nad vsa
ljudstva na zemlji. To ljudstvo ve, da sem
vedno prihajal k njemu, in v tem "tretjem
času" bo reklo: "Zakaj bi Bog prihajal k
drugemu ljudstvu?" - Toda glej, tu so moji
nauki! (332, 10)
35. Ta duhovna skupnost tu živi nepriznana.
Svet ne ve ničesar o vašem obstoju,
mogočneži vas ne upoštevajo, toda bitka med

Argumenti za novo besedo
27. Če se ti zdi Moj nauk tako čuden, da misliš,
da še nikoli nisi slišal takih besed, čeprav me
poznaš, ti povem, da je tvoje začudenje
posledica tega, da nisi raziskal bistva tega, kar
sem ti razodel v preteklih časih. Zato se vam ta
nauk morda zdi čuden ali nov, čeprav je bila ta
luč v resnici vedno prisotna v vaših življenjih.
(336, 36)
28. Moj nauk bo tako v tem kot v drugem času
pretresel človeštvo. Hinavci se bodo morali
soočiti z resnicoljubnostjo. Laž bo odvrgla
svojo masko in resnica bo zasijala. Resnica bo
premagala laž, ki obdaja ta svet.
29. Človek bo sposoben razumeti in priznati
vse, kar vsebuje razum in resnico; toda vse, v
kar je bil prisiljen verjeti, tudi če tega ne bi
razumel, bo sam zavrnil. Zato se bo moj nauk
razširil, ker daje svetlobo, ki jo ljudje
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spiritualisti in kristjani, med spiritualisti in Judi
se bliža. Ta bitka je potrebna za uvedbo
mojega nauka vsemu človeštvu. Potem bo
Stara zaveza združena z Drugo in Tretjo v eno
samo bistvo.
36. Mnogim od vas se to morda zdi nemogoče,
zame pa je to najbolj naravno, najbolj pravilno
in najbolj popolno. (235, 63 - 64)

kdo nameraval dodati ali izbrisati iz te knjige,
ga bom poklical na odgovornost.
To opozorilo se nanaša na bistvo, pomen
"besede", ne na črke.
44. Zdaj, moji ljubljeni otroci, kdo pripisuje
pomen knjigi, ki jo začenjate sestavljati? V
resnici nihče! Toda prišel bo čas, ko vas bo
človeštvo, polno želja in radovednosti, prosilo
za vašo knjigo, in takrat se bo prebudilo,
raziskovalo mojo besedo in o njej razpravljalo.
V tem sporu idej se bodo pojavile stranke znanstveniki, teologi in filozofi. Narodi bodo
prejeli pričevanje o tvoji Besedi in Knjigi
modrosti in vsi bodo govorili o mojem nauku.
To bo začetek nove bitke, vojne besed, misli in
ideologij, toda na koncu, ko bodo vsi v resnici
in v duhu spoznali, da je Gospod napisal Veliko
knjigo življenja, se bodo med seboj objemali
kot bratje in ljubili drug drugega, kot je moja
volja.
45. Zakaj Jehovova beseda v "prvi dobi" ni bila
dovolj, da bi združila svet, in tudi Jezusov nauk
v drugi dobi tega ni zmogel? Zakaj v tem času
ni bilo dovolj, da od leta 1866 izročam svojo
besedo, da bi se narodi med seboj ljubili in
živeli v miru? Nujno je, da tri knjige tvorijo
eno, da bi ta beseda razsvetlila ves svet.
Takrat bo človeštvo sledilo tej luči in
babilonsko prekletstvo bo odpravljeno, saj
bodo vsi ljudje brali Veliko knjigo resničnega
življenja, vsi bodo sledili istemu nauku in se
ljubili v duhu in resnici kot Božji otroci. (358,
58– 66).
1866 - 1884 Elijev duh je govoril nad nosilci
glasu, 1884 do 1950 sam Gospod.

Velika knjiga resničnega življenja
37 Moja beseda bo ostala zapisana za vse
čase, iz nje boste sestavili Knjigo tretjega veka,
Tretjo zavezo, Zadnje Očetovo sporočilo; kajti
v vseh treh vekih je imel Bog svoja "zlata
peresa", da bi človeštvu zapustil svojo
modrost.
38 Mojzes je bil prvo "zlato pero", ki ga je Oče
uporabil, da je na svitek z neizbrisnimi črkami
zapisal dogodke "prve dobe". Mojzes je bil
Jehovovo "zlato pero".
Ta izraz se nanaša na oznako tistih
udeležencev božjih oznanil, ki so imeli nalogo,
da Gospodovo besedo zapišejo v stenogramu.
39. Med mojimi apostoli in sledilci "druge
dobe" je imel Jezus štiri "peresa": Mateja,
Marka, Luko in Janeza. To so bila "zlata
peresa" božanskega učitelja. Ko pa je napočil
čas, da se Prva zaveza poveže z Drugo zavezo z
vezmi ljubezni, znanja in duhovnega napredka,
je postala ena knjiga.
40 Zdaj pa sem v "tretjem času", v katerem
imate spet mojo besedo, prav tako določil
"zlata peresa", da bi se ohranila v pisni obliki.
41 Ko bo prišel čas, boste sestavili eno samo
knjigo in ta knjiga, knjiga "Tretjega časa", bo ko bo prišel čas - združena s knjigo Drugega in
Prvega časa, in potem bo iz razodetja, prerokb
in besed "Treh časov" nastala Velika knjiga
življenja za izgradnjo vseh duhovnih bitij.
42. Tedaj boste spoznali, da so se vse besede od prve do zadnje - uresničile v resnici in v
duhu, da so bile vse prerokbe predvideni
potek zgodovine, ki ga je Oče razodel
človeštvu. Kajti samo Bog lahko zapiše
dogodke, ki se bodo zgodili. Ko so govorili
preroki, tega niso storili oni, ampak Bog po
njihovem posredovanju.
43 Svojim novim izbrancem sem dal zadostno
pripravo, kot so jo imeli Mojzes in štirje učenci
"druge dobe", da bi bila moja beseda zapisana
v popolni celovitosti, jasnosti in resnici, saj je
namenjena jutrišnjim generacijam; če pa bi

Poglavje 7 - Učinek in pomen nauka
o Duhu
Učinek razglasov
1 Tukaj, pred to besedo, ni človeka, ki ne bi
trepetal v notranjosti in zunanjosti svojega
bitja, to je v duhu in telesu. Medtem ko me
posluša, razmišlja o življenju, smrti, Božji
pravičnosti, večnosti, duhovnem življenju,
dobrem in zlem.
2 Ko sliši moj glas, čuti v sebi navzočnost
svojega duha in se spominja, od kod je prišel.
3 V kratkem času, ko me posluša, se počuti
eno z vsemi svojimi bližnjimi in jih v najgloblji
notranjosti svojega bitja prepozna kot svoje
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prave brate in sestre, kot brate in sestre v
duhovni večnosti, ki so mu še bližje kot tisti, ki
so samo po telesu, saj je to na zemlji samo
začasno.
4. Ni moškega ali ženske, ki ne bi čutila, da se
ob poslušanju mene obravnava. Zato si nihče
ne upa skriti ali zamolčati svojih madežev pred
menoj. In jaz jih ozaveščam, vendar nikogar
javno ne izpostavljam, saj sem sodnik, ki nikoli
ne razkriva.
5 Povem vam, da med vami odkrivam
prešuštnike, morilce otrok, tatove, napake in
slabosti, ki so kot gobavost na duši tistih, ki so
grešili. Toda resnice svoje besede vam ne
dokazujem le s tem, da vam pokažem, da sem
sposoben odkriti pregrehe vašega srca. Moč
svojih naukov vam želim dokazati tudi tako, da
vam dam orožje za premagovanje zla in
skušnjav, da vas naučim, kako doseči prenovo,
in da v vas prebudim željo po dobrem,
visokem in čistem ter popoln odpor do vsega,
kar je nečastno, lažno in škodljivo za duha.
(145, 65 - 68)
6. Danes še vedno živite v mračnih dneh, ki so
pred svetlobo. In vendar ta Svetloba z
majhnimi svetlimi delci vašega meglenega
neba prodira z bežnimi žarki svetlobe, ki
dosežejo nekatere točke Zemlje, se dotaknejo
src in povzročijo, da se duhovi zdrznejo in
prebudijo.
7 Vsi, ki so bili presenečeni nad to svetlobo, so
se ustavili na poti in vprašali: "Kdo si ti?" In
odgovoril sem jim: "Jaz sem Luč sveta, jaz sem
Luč večnosti, jaz sem Resnica in Ljubezen. Jaz
sem tisti, ki je obljubil, da se bo vrnil in vam
govoril, tisti, o katerem je bilo rečeno, da je
'Božja beseda'."
8 Tako kot Savel na poti v Damask so ponižali
ves svoj ponos, premagali svojo nadutost in
ponižno sklonili svoje obličje, da bi mi s srcem
rekli: "Oče moj in Gospod, odpusti mi, zdaj
razumem, da sem te nevede preganjal!"
9 Od tistega trenutka so ta srca postala majhni
sledilci; kajti v tej "tretji dobi" se do danes
med mojimi novimi učenci ni pojavil noben
apostol, ki bi bil tako predan kot tisti, ki me je
tako preganjal med mojimi učenci in me
potem tako goreče ljubil. (279, 21 - 24)
10. Cerkve so se potopile v večstoletno spanje
rutine in stagnacije, resnica pa je ostala skrita.
Toda tisti, ki poznajo Jehovove zapovedi in
besedo božanskega Učitelja, morajo v tem

glasu, ki vam trenutno govori, prepoznati glas
Duha resnice, obljubljenega za te čase. (92,71)
11 Vem, da bodo mnogi ogorčeni, ko bodo
spoznali to besedo; toda to bodo tisti, ki v
svoji zmedenosti duha nočejo videti, da je v
človeku poleg človeške narave tudi duhovni
del bitja - ali tisti, ki sicer verjamejo v
človeškega duha, a zaradi navade svojih
tradicij in prepričanj zanikajo, da obstaja
neskončno dolga pot razvoja
za duha. (305, 65)
12 Te besede bom pustil zapisane in prišle
bodo do mojih učencev v prihodnosti, in ko jih
bodo preučevali, jih bodo našli sveže, žive, in
njihov duh bo trepetal od veselja, saj bodo
čutili, da jim v tem trenutku govori njihov
Učitelj.
13 Ali mislite, da je vse, kar sem vam povedal,
namenjeno samo tistim, ki so me poslušali?
Ne, ljubljeno ljudstvo, s svojo besedo govorim
za tiste, ki so prisotni, in za tiste, ki jih ni, za
danes, za jutri in za vse čase; za umrle, za žive
in za tiste, ki se bodo šele rodili. (97, 45 -46)
Znanje in upanje iz nove besede
14. Jaz sem beseda ljubezni, ki prinaša tolažbo
trpečemu, vznemirjenemu, jokajočemu,
grešniku in tistemu, ki me išče. Moja beseda je
reka življenja v teh srcih, kjer gasijo žejo in
umivajo nečistoče. To je tudi pot, ki vodi v
večni dom počitka in miru.
15. Kako lahko mislite, da se bo življenjski boj,
njegove žrtve, težave in preizkušnje končale s
smrtjo brez pravične nagrade v večnosti? Zato
so moj zakon in moji nauki s svojimi razodetji
in obljubami spodbuda, božanje in balzam v
vaših srcih med vašim dnevnim delom. Šele ko
se odvrnete od mojih naukov, se počutite
lačne in šibke. (229, 3 - 4)
16 V svoji božanski ljubezni do človeških bitij
jim dovolim, da raziskujejo moja dela in
uporabljajo vse, kar je ustvarjeno, tako da ne
bi nikoli imeli razloga reči, da je Bog krivičen,
ker skriva svojo modrost pred svojimi otroki.
17 Oblikoval sem vas, vam podaril svobodno
voljo in jo spoštoval, čeprav je človek to
svobodo zlorabil, me prekršil in oskrunil mojo
zakonodajo.
18 danes pa mu dajem čutiti božanje svojega
odpuščanja in razsvetljujem njegovega duha z
lučjo svoje modrosti, tako da se moji otroci
drug za drugim vračajo na pot resnice.
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19 Duh resnice, ki je moja luč, sije v duhu, ker
živite v napovedanih časih, v katerih se vam bo
razjasnila vsaka skrivnost, tako da boste
razumeli, kar doslej ni bilo pravilno razloženo.
(104, 9 - 10)
20. Na tej točki zemlje sem se dal spoznati in
svojo besedo bom pustil v dar vsem ljudem. Ta
dar bo odpravil duhovno revščino človeštva.
(95, 58)
21 Vse bom naučil pravega načina čaščenja
Boga in pravega načina življenja v skladu z
božjim zakonom, katerega izpolnjevanje je
edina stvar, za katero bo Gospod vsakemu od
vas dal priznanje.
22. Končno boste spoznali vsebino ali pomen
moje besede, ljudje. Tedaj boste odkrili, da
moj nauk ni samo božanski glas, ki govori
ljudem, ampak tudi izraz vseh duhov.
23 Moja beseda je glas, ki spodbuja, je klic po
svobodi, je rešilno sidro. (281, 13 - 15)

kako se bo vaše bitje začelo spreminjati - ne le
duhovno, temveč tudi moralno in telesno.
Dvig, ki ga duh postopoma doseže z znanjem,
in čistost, ki jo postopoma doseže, se bosta
odražala v čustvih srca in zdravju telesa.
29 Strast bo vse šibkejša, razvade bodo
postopoma izginjale, fanatizem in nevednost
se bosta vse bolj umikala resnični veri in
globokemu poznavanju mojega zakona. (284,
21 - 23)
30. Ta nauk, ki ga poznajo le redki in ga
človeštvo ne upošteva, bo kmalu prišel kot
zdravilni balzam za vse, ki trpijo, da bi jih
potolažil, vžgal vero, razpršil temo in vlil
upanje. Povzdigne vas nad greh, bedo,
bolečino in smrt.
31 Drugače tudi ne more biti, saj sem vam to
razodel jaz, božanski zdravnik, obljubljeni
tolažnik. (295, 30 - 31)
32. Ko se enkrat presežeš in potem srečaš
ljudi, ki trpijo in obupujejo, ker ne morejo
imeti tistega, po čemer hrepenijo v svetu, boš
videl, kako je njihov materializem v nasprotju z
vzvišenostjo mojih učencev, katerih
zadovoljstvo bo veliko, ker bodo njihove
težnje in želje plemenite in bodo temeljile na
trdnem prepričanju, da je v tem življenju vse
minljivo.
33 Moji učenci bodo svetu govorili z zgledi
duhovnosti - z življenjem, ki se trudi približati
duha božanskosti, namesto da bi ga priklenilo
na lažne zaklade sveta.
34 Vem, da bodo materialisti v prihodnjih
časih, ko bodo spoznali ta nauk, ogorčeni, toda
njihova vest jim bo povedala, da moja beseda
govori samo resnico. (275, 5 - 7)
35. Pri velikem delu, ki te čaka, ti bom v
pomoč. Moj nauk bo povzročil velike pretrese
v svetu. Veliko se bodo spremenili običaji in
ideje, tudi v naravi bo prišlo do sprememb.
Vse to bo pomenilo začetek nove dobe za
človeštvo in duhovi, ki jih bom kmalu poslal na
Zemljo, bodo govorili o vseh teh prerokbah, da
bi prispevali k obnovi in dvigu tega sveta.
Razlagali bodo mojo besedo in razlagali
dogodke. (216, 27)
36 Ta "tretji čas" je čas vstajenja. Duhovi so
bili podobni mrtvim, telesa pa njihovim
grobnim jamam. Toda k njim je prišel Učitelj,
ki jim je z besedo življenja rekel: "Pojdite in se
dvignite k luči, k svobodi!"
37 Tisti, ki je med njimi dal svoje oči na

Moč Božje besede
24 Moj nauk razvija človeka v vseh vidikih
njegovega bivanja: senzibilizira in plemeniti
srce, prebuja in poglablja um ter izpopolnjuje
in povzdiguje duha.
Izraza "srce" in "duh" imata v
različne Kristusove manifestacije
Pomen: "Srce" (špansko "corazon") simbolizira
zemeljsko-človeško, tudi od telesa odvisno
življenje duše, s katerim se ukvarja psihologija,
medtem ko "duh" (tu: "espiritu") označuje višji,
večni vidik bivanja, ki se pusti voditi prirojeni
božji iskri, vesti, s svojim "glasom".
25 Moj nauk temeljito preučite, da boste
razumeli pravilen način izvajanja mojih
naukov, da bo vaš razvoj skladen; da ne boste
razvijali le uma, ne da bi si prizadevali za
ideale duha, ki bi jih morali spodbujati.
26. Vse sposobnosti tvojega bitja lahko v moji
besedi najdejo svetlo pot, po kateri lahko
rastejo in se izpopolnjujejo do neskončnosti.
(176, 25 - 27)
27. Moj nauk je v svojem bistvu duhoven, je
svetloba in je moč, ki teče navzdol in prodira v
vašega duha, da bi ta zmagal v boju z zlom.
Moja beseda ni le za lajšanje ušes, ampak je
tudi luč duha.
28. Ali me želite poslušati z duhom, da bi se ta
hranil in uporabljal pomen tega nauka? Nato
očistite svoje srce, zbistrite svoj um in dovolite
svoji vesti, da vas vodi. Takrat boste videli,
29

Če se človek odpre resnici in je sposoben svoje
življenje, svoja dela in svoja čustva povzdigniti
v ljubezen do soljudi, tega sveta ne bo več
imel za kraj izgnanstva ali dolino solz in sprave,
saj bo vedno bolj čutil užitek resničnega miru,
ki ga daje duševni mir.
38. To stanje vzvišenosti v tem življenju bo
odsev popolnega miru in svetlobe, ki ju bo duh
užival v boljših svetovih, kjer ga bom sam
sprejel in mu dal dom, vreden njegovih zaslug.
(286, 13)

sprejeli, in me bodo imenovali lažnega Boga,
ker sem vam prinesel to besedo.
45 Toda ko boste to slišali, vaša vera ne bo
razočarana - čeprav bo vaše srce ranjeno -, ker
se boste z notranjim gibanjem spomnili, da
vam je vaš Učitelj to že napovedal in vas s
svojo besedo spodbudil, da boste vzdržali te
preizkušnje.
46. Vendar vam pravim: čeprav boste na svoji
poti naleteli na prevaro, hinavščino,
vraževerje, verski fanatizem in malikovanje, ne
smete nikogar obsojati zaradi njegovih
prestopkov. Učite jih z mojo besedo in
prepustite zadevo meni, ki sem edini, ki vam
lahko sodi in ki ve, kdo je lažni bog, lažni
Kristus, zlobni apostol, hinavski farizej. (27, 32
- 35)
47. Prišla bo vojna idej, verovanj, religij,
doktrin, filozofij, teorij in znanosti in moje ime
in nauk bosta na ustnicah vseh. O moji vrnitvi
bodo razpravljali in jo zavrnili, nato pa bodo
vstali veliki verniki in oznanili, da je Kristus
spet med ljudmi. Takrat bom ta srca spodbujal
iz neskončnosti in na njihovih poteh delal
čudeže, da bi okrepil njihovo vero. (146, 8)

Odzivi teologov in materialistov.
39. Ne ustrašite se, ko vam bo rečeno, da je
tisti, ki vam je govoril v tem času, skušnjavec
in da je bilo prerokovano, da bo tudi on delal
čudeže, s katerimi bo sam vznemirjal in
zmedel izvoljene. Resnično, povem vam, da bo
med tistimi, ki bodo na ta način sodili o moji
manifestaciji, veliko takih, ki so v službi zla in
teme, čeprav si njihova usta prizadevajo, da bi
vedno širila resnico.
40. Ne pozabite, da se drevo pozna po sadju,
in jaz vam pravim: Sad je ta beseda, ki je
postala slišna nad razumevanjem teh
glasnikov - moških in žensk preprostih src. Po
sadovih in duhovnem napredku tistih, ki so jih
uživali, bo človeštvo spoznalo drevo, ki sem
jaz.
41 Trinitarno-marijansko duhovno delo se bo
začelo širiti in povzročilo pravi preplah med
mnogimi, ki so v prepričanju, da so preučevali
in razumeli nauk, ki so ga prej prejeli od Očeta,
postali nečimrni zaradi znanja svojih filozofij in
znanosti, ne da bi se zavedali duhovnega
razvoja, ki ga je doseglo človeštvo.
42 Ko se bodo prebudili iz inercije, bodo
opazili, kako danes mislijo in čutijo ljudje, in
bodo preklinjali tisto, kar bodo imenovali
"nove ideje", ter širili glas, da je to gibanje
povzročil Antikrist.
43 potem se bodo zatekli k Svetemu pismu,
prerokbam in moji besedi, ki sem vam jo dal v
"drugi dobi", in se poskušali boriti proti moji
novi manifestaciji, mojim novim naukom in
vsemu, kar sem vam obljubil in kar danes
izpolnjujem.
44 Moja beseda bo na ustnicah mojih učencev
in v pismih dosegla celo tiste, ki ne sprejemajo
ničesar, kar presega materialno ali kar je zunaj
njihovega znanja in pojmov, ki so jih nekoč

Učinek nauka o duhu
48. Moja luč, ki se je razširila po svetu, je
povzročila, da se moja resnica išče v vsakem
nauku. To je razlog za različna prepričanja
moških.
49. To je izpolnitev prerokovanega. Katera od
njih predstavlja resnico? Kdo skriva lačnega
volka v ovčji preobleki? Kdo s čistim oblačilom
zagotavlja svojo popolno notranjo iskrenost?
50 Da bi odkrili mojo resnico, morate uporabiti
spiritualizem, saj se je človeštvo razdelilo na
toliko verovanj in svetovnih nazorov, kolikor je
ustrezalo razvoju človeške misli.
51 Tako je nastalo vedno več sekt in
denominacij in zelo težko boste presodili,
kakšna je vsebina resnice v vsaki od njih.
52 Moj nauk razsvetljuje misli
in zamisli ljudi in vsak bo postopoma dojel
osnove, da bi izpopolnil svoja dela in jih
usmeril na popolnejšo in višjo pot.
53. Prišel bo čas, ko bo vsaka sekta in cerkev
raziskovala samo sebe, da bi poiskala tisto, kar
pripada mojemu delu. Da bi našli ta zaklad, pa
bodo morali dvigniti duha in prisluhniti glasu
vesti. (363, 4 - 8 ; 29)
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54. Na zemlji je veliko verskih skupnosti, a
nobena od njih ne bo združila ljudi in jih
pripravila do tega, da bi se ljubili med seboj.
To delo bo opravil moj duhovni nauk. Svet se
bo zaman upiral napredovanju te luči.
55. Ko bo preganjanje mojih učencev najhujše,
se bodo sprostile sile narave, vendar jih bo
pomirila molitev teh mojih delavcev, da bo
svet priča dokazu oblasti, ki sem jim jo dal.
(243,30)
56. Svet bo vznemirjen, ko se bo moja beseda
slišala med narodi, kajti duh ljudi, pripravljenih
na to razodetje, se bo razburil od veselja in
hkrati od strahu. Kdor želi spoznati resnico, se
mora osvoboditi suženjstva materialističnih
idej in se osvežiti v svetlih obzorjih, ki se
ponujajo njegovemu pogledu. Kdor pa vztraja
v svoji duhovni temi in se bori proti tej luči,
lahko to še vedno počne.
57. Sprememba srca v smeri duhovnosti bo
prinesla prijateljstvo in bratstvo med narodi.
Vendar se morate pripraviti, saj bo soočenje
veliko. Ko se ljudje med seboj spopadajo v
vojnah, to ni zato, ker je to moja volja, ampak
zato, ker ne razumejo Božjega zakona. (249,
47 - 48)
58. Prišel je čas vseobsegajoče sodbe in jaz
bom sodil vsa dela in vse verske skupnosti. Iz
človeškega duha se bo razlegel tesnobni krik,
saj bo razkrito vse, kar je lažno, in zasijala bo
samo resnica. V človeštvu se bo prebudilo in
takrat mi bodo ljudje rekli: "Oče, daj nam
svojo pomoč, daj nam pravo luč, ki nas bo
vodila." In ta luč in pomoč bo nauk Svetega
Duha, nauk, ki sem vam ga dal in ki pripada
tudi vsem, saj sem Oče vseh. (347, 27)

zasije prav v temi, in prav tako boste v tem
času materializma in greha videli, da resnica,
ki sem vam jo prinesel, zasije v svoji polni luči.
61 Ne pozabite, da so že v njegovem času
dvomili o Kristusovi besedi, saj so ljudje Jezusa
obsojali na podlagi njegovega porekla in
oblačil ter ko so izvedeli, da je sin tesarja iz
Nazareta in revne ženske - ki se je pozneje
odpravil na pot v družbi revnih galilejskih
ribičev, da bi oznanjal nauk, ki se jim je zdel
čuden - niso mogli verjeti, da je ta potujoči
pridigar, ki je hodil od vasi do vasi in
razkazoval skromna oblačila, kralj, ki ga je
Gospod obljubil izraelskemu ljudstvu.
62. Te navedbe vam podajam zato, ker ljudje
iščejo zunanji sijaj, ki zaslepi čute, da bi lahko
verjeli v veličino tistega, kar je mogoče videti
in občutiti le z duhom.
63. Moral sem preliti svojo kri, dati svoje
življenje in vstati od mrtvih, da bi ljudje odprli
oči. Kakšen kelih naj zdaj pije Moj Duh, da
boste verjeli vame? Človeštvo: Česa ne bi
storil, da bi te rešil? (89, 68-69 & 71-73)
64. Kdor bi trdil, da moj nauk ogroža
materialni napredek človeštva, se hudo moti.
Jaz, Mojster vseh Mojstrov, človeštvu kažem
pot do njegovega vzpona in resničnega
napredka. Moja beseda ne govori le duhu,
ampak tudi umu, razumu in celo čutom. Moj
nauk vas ne le navdihuje in poučuje o
duhovnem življenju, temveč prinaša svetlobo
vsaki znanosti in vsem potem. Moje učenje
namreč ni omejeno na to, da vsa duhovna
bitja usmerja na pot v dom, ki je onkraj tega
obstoja, temveč doseže tudi človekovo srce in
ga navdihuje za prijetno, humano in koristno
življenje na tem planetu. (173, 44)
65. Tretje obdobje, v katerem živite, je čas
odkrivanja velikih skrivnosti. Učenjaki in
teologi bodo morali popraviti svoje znanje
glede na resnico, ki vam jo razkrivam v tem
času.
66. To je čas, ko bodo ljudje odprli oči za luč
moje modrosti, luč, ki sem jo spremenil v
nauk, da bi se po njej duhovno dvignili v pravo
življenje. (290,51 - 52)
67. Ljudje bodo skušali 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

Pomen nove besede razodetja
59 Zdi se, da v tem razodetju ni nič velikega,
vendar boste v prihodnosti videli, kakšen
pomen bo imelo za človeštvo.
60. Med temi ljudmi so učenci vseh vrst;
nekateri že slutijo veličino tega dela in že
čutijo pretres, ki ga bo njegov pojav povzročil
v svetu; drugi so zadovoljni, da verjamejo, da
je to dobra pot, obstajajo pa tudi tisti, ki ne
morejo odkriti veličine tega Nauka in dvomijo
v njegovo zmago in vstop v srca ljudi. Povem
vam, da je dragulj, ki sem vam ga zaupal in
katerega božanskih žarkov svetlobe niste
hoteli prepoznati, ker niste razumeli mojega
nauka. Povedal sem vam, da luč najsvetleje
31

sredstvo, ki sem ga navdihoval od
najzgodnejših časov, Moji glasniki. Hočem le,
da skrbite za mojo resnico in jo posredujete
srcem na najčistejši in najpreprostejši način.
(258, 6)
68. V tisti "drugi dobi" je v moj prihod kot
človeka verjelo le nekaj src. Kljub temu je
človeštvo pozneje Odrešenikovo rojstvo
označilo za začetek novega obdobja. Prav tako
bo v tistem času začetek mojega razodetja
vam, to je moj prihod kot Svetega Duha, jutri
določen kot začetek druge dobe.
69. Poslušajte, kaj vam govori Kristus,
utelešenje božanske ljubezni: mir ljudem
dobre volje, tistim, ki ljubijo resnico in sejejo
semena ljubezni. (258,41 - 43).

5 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. Edini Oče po
Duhu sem jaz. (243, 13 - 14)
6 V tem času bom vzgojil ljudstvo, ki bo
resnično ubogalo moj zakon, ki bo ljubilo
resnico in ljubilo svojega bližnjega. Ti ljudje
bodo kot ogledalo, v katerem bodo drugi
lahko videli svoje napake, ki so jih zagrešili.
Nikomur ne bo sodnik, toda njegove kreposti,
dela in duhovno izpolnjevanje dolžnosti se
bodo dotaknili duha vseh, ki mu bodo
prekrižali pot, in pokazali na njihove napake
vsem, ki kršijo moj zakon.
7 Ko bo to ljudstvo močno in številčno, bo
pritegnilo pozornost svojih sosedov, saj bosta
čistost njegovih del in iskrenost njegovega
bogoslužja osupnili ljudi. Tedaj bodo ljudje
vprašali: "Kdo so tisti, ki znajo tako moliti, ne
da bi imeli templje? Kdo je te množice naučil,
da bi svojega Boga častile z molitvijo, ne da bi
čutile potrebo po postavljanju oltarjev za svoje
čaščenje? Od kod ti potujoči pridigarji in
misijonarji, ki kot ptice ne sejejo, ne žanjejo in
ne predejo, pa vendar še vedno obstajajo?"
8 Tedaj jim bom rekel: tega ubogega in
ponižnega ljudstva, ki pa je goreče za mojo
postavo in močno proti strastem sveta, ni
oblikoval nihče. Te množice, ki z veseljem
delajo dobro, ki jih razsvetljuje navdih in ki v
srca prinašajo sporočilo miru in kapljico
zdravilnega balzama, niso poučevali učitelji ali
duhovniki nobene kultne skupnosti na zemlji.
Resnično, povem vam, da v tem času na
vašem svetu ni niti enega človeka, ki bi bil
sposoben učiti čaščenja Boga v resnični
duhovnosti. Resnica, ki je ponižna in za svoj
tempelj išče čista, plemenita, iskrena in
resnicoljubna srca, nima svojih korenin v
razkošju obredov ali ceremonij, niti v bogastvu
ali zemeljski moči. Kje so ta srca? (154, 12 –
14)
9. Poklical sem mnoge svoje otroke, da bi jim
dal različne zadolžitve, različne naloge v tem
delu, in dal sem vam jih glede na vaš napredek
in vaše talente. Iz vseh skupaj sem oblikoval
svoje ljudstvo, svoje novo apostolstvo.
10 Nekaterim sem zaupal službo voditeljev, da
pa njihova naloga ne bi bila težka in naporna,
sem ljudstvo razdelil v skupnosti.

8. poglavje - Nove Kristusove
cerkve, učenci, apostoli in Božji
glasniki
Svetloba in senca v cerkvah razodetja
1 Če bi dal svojo besedo vsem narodom, bi jo
večina zavrnila, ker nečimrnost, materializem
in lažna veličina ljudi ne bi sprejeli nauka, ki
govori o poduhovljenosti, ponižnosti in
bratstvu. Svet še ni pripravljen razumeti
Ljubezni, zato vsi ne bi bili dovzetni za mojo
prisotnost v tej obliki.
2 Kakor je Kristus takrat izbral skalnato
votlino, da bi se rodil kot človek, tako sem
danes odkril ta kotiček zemlje, ki je
pripravljen, da me sliši, in ki je podoben votlini
in jaslim, ki sta tisto blagoslovljeno noč sprejeli
Božjega Sina. (124, 13 - 14)
3 zgled tega preprostega ljudstva, ki gre svojo
pot brez duhovnikov, ki bi ga vodili, in ki me
časti brez obredov in simbolov, bo klic, ki bo
prebudil tiste, ki še vedno spijo v svoji stoletni
noči, in bo spodbuda za prenovo in očiščenje
mnogih mojih otrok. (94, 39)
4. V senci mojega nauka ne bodo postavljeni
nobeni prestoli, s katerih bi poveličani ljudje
lahko vladali duhovom 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 razsojali o dejanjih ljudi. Samo jaz
lahko sodim duha s pravičnega in popolnega
sodnega sedeža.
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11 drugim sem zaupal dar nosilca glasu, da bi
prenesel mojo navdihnjeno človeško besedo
tem množicam, ki so se zbrale, da bi prejele ta
čudež; drugim sem zaupal dar nosilca glasu, da
bi prenesel mojo navdihnjeno človeško besedo
tem množicam, ki so se zbrale, da bi prejele ta
čudež
12 Nekaterim sem dal privilegij jasnovidnosti,
da postanejo preroki in da z njihovim
posredovanjem oznanijo, kaj bo prišlo.
13 Naloga "stebrov" je bila dodeljena tistim, ki
naj bi podpirali ljudi na njihovem romanju in
bili v pomoč cerkvenim voditeljem ter
pomagali nositi breme križa z množico
poslušalcev.
14 Drugi so bili obdarjeni z darom
posredovanja in ti so bili usposobljeni kot
instrumenti duhovnega sveta, da bi prenašali
njegova sporočila, razlago mojega dela, in tudi
kot imetniki zdravilnega balzama, tolažbe za
bolnike, da bi s svojimi zdravimi duhovnimi
izžarevanji skupaj delili usmiljenje potrebnim.
15 "Zlato pero" sem imenoval tistega, ki piše v
knjigo, ki vam jo bom zapustil, moja razodetja,
nauke in prerokbe tega časa.
16 Službo temeljnega kamna sem dal tistim, ki
naj bodo zgled trdnosti, stabilnosti in moči
med ljudmi. Njihova beseda, nasvet in zgled
med ljudmi bodo nespremenljivi kot skala.
17. Toda zdaj, ko se to obdobje mojega
pojavljanja bliža koncu, se obračam na vse
urade in vsem tistim, ki so izbrani, da bi prejeli
tako velike naloge, pošiljam poziv, da bi se
poglobljeno učili in spoznali rezultate svojih
del. V tej uri razmisleka stojim ob strani vsem.
(335, 27 – 28)
18 kot v vseh časih je bilo veliko poklicanih in
malo izbranih, kajti jaz izberem samo tiste, ki
so pravočasno pripravljeni izpolniti svojo
nalogo, ostalim pa dajem luč, da bodo znali
čakati na čas, ko bodo tudi oni izbrani.
19. Koliko ljudi, ki so bili šele poklicani, ne da
bi bil že čas, da jih izberem za poslanstvo, se je
postavilo med moje učence in delavce, ne da
bi se njihov duh dovolj razvil, da bi nosili
breme tega križa, in njihov um ne da bi imel
potrebno luč, da bi sprejel moj navdih! Kaj so
mnogi med njimi počeli, potem ko so bili v
vrstah izvoljenih: profanirali, zastrupljali
ozračje, okužili druge s svojimi slabimi
nagnjenji, lagali, sejali razdor, si prisvajali moje

ime in duhovne darove, ki sem jih dal svojim
učencem.
20. Nihče ne poskuša odkriti, katere so, saj jih
ne bi mogel. Le moje pronicljivo sodniško oko
jih ne spregleda in v njihovo vest spustim
svojo besedo, ki jim pravi: "Pazite in molite, da
se boste pravočasno pokesali svojih
prestopkov, kajti če boste to storili, vam
obljubljam, da vas bom duhovno hitro posadil
za svojo mizo in praznoval praznik sprave in
odpuščanja. (306, 53 - 55)
21 To je resnica: v mojem delu se vsi ne ljubijo
med seboj, čeprav mu pripadajo, niti ga vsi ne
razumejo. Zato vam lahko povem, da nekateri
pripadajo mojemu delu, drugi pa njihovemu.
22. Tisti, ki mi sledijo iz ljubezni, ljubijo mojo
besedo, ker vedo, da jih popravlja, ne da bi jih
prizadela, in jim kaže njihove napake, ne da bi
jih razkrila. Zaradi tega vztrajajo pri
izpopolnjevanju svojih dejanj.
23. Tisti, ki namesto da bi si prizadevali za to
popolnost, iščejo le pohvalo, občutek
večvrednosti, laskanje ali svoje preživetje,
namesto da bi si prizadevali za popolnost
duha, ne prenašajo moje besede, ko jim
pokaže njihove napake. Potem morajo
ustvariti delo, ki se razlikuje od mojega, kjer
lahko svobodno uresničujejo svojo voljo. Niso
še razumeli, da je edina stvar, ki jo morajo
poslušalci storiti v času mojih manifestacij, ta,
da me poslušajo z največjo vzvišenostjo, da bi
lahko pozneje razlagali moje sporočilo. (140,
72 -74)
24. Rekel sem, da bo prišel čas zmede,
neposlušnosti, v katerem se bo dvignil
"delavec" in trdil, da se moje oznanilo prek
človeškega razuma ne bo končalo. Toda prišel
bo čas, ko se bo moja beseda izpolnila, četudi
bo človek hotel nasprotovati moji volji.
25. Koliko napak na poti so storili mnogi od
tistih, ki sem jim zaupal poslanstvo in milost.
Koliko nerazumevanja vidim med svojimi
otroki po letu 1950.
26 Zaradi nerazumevanja in nespametnosti
človek odklanja mojo pomoč, ljubezen, oblast
in milost ter se oddaljuje od prave poti
zakona, harmonije in resnice.
27. Izrael se bo spet razdelil od plemena do
plemena, spet bo razdvojen in bo želel
poteptati čist in neoporečen Zakon, ki sem mu
ga izročil v roke; spet bo iskal prejšnja pota in
bo zapadel v malikovanje in fanatizem. Obrnil
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se bo k sektam in padel v zmedo, v temo ter se
hranil s prijetnimi in lažnimi besedami, ki mu
jih bo ponudil človek.
28. Ko bodo Cerkev in sektaši videli, da je
Izrael razdeljen, da se med seboj zanikajo in so
šibki, bodo iskali razloge, da bi zagrabili dragulj
neprecenljive vrednosti, da bi skrinjo nove
zaveze vzeli zase in jutri rekli, da so pravi Božji
glasniki med ljudmi in predstavniki moje
božanskosti. (363, 47 – 49,51 , 57)

znanju, ki ste ga pridobili v mojem nauku. Tako
ne boste imeli nikogar, ki bi ga lahko krivili za
kakršno koli napako ali spodrsljaj. (271, 27 30)
36. Od začetka mojega pojavljanja skozi
človeški um je bila moja volja, da praktično
uporabite svoje duhovne 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.
37. Nekateri so vedeli, kako razlagati božansko
misel, in so jo skušali uresničiti. Obstajajo pa
tudi tisti - in teh je večina -, ki napačno
razumejo pomen tega dela.
38. To so napake, ki jim nasprotujem med
tukajšnjimi ljudmi, saj ne želim, da bi se
človeštvo norčevalo iz tistih, ki so jih tako
dolgo učili. (267, 65 - 67)
39. Medtem ko je nekatere zanimal le pomen
moje besede in so si vedno želeli napredka in
razvoja svojega duha, so bili drugi bolj
zadovoljni z zunanjim bogoslužjem. Medtem
ko so se prvi veselili, ko so prejeli nauke o
duhovnosti, so bili drugi vznemirjeni, ko so bile
omenjene njihove napake.
40 Samo jaz vem, kdo mi bo moral odgovarjati
zaradi vsega, kar bi moralo biti znano prek
mojih glasnikov in kar je bilo zamolčano.(270,
8 - 9)
41 Razmislite in videli boste, da je soglasje, ki
ga potrebujete, duhovno in da ga boste
dosegli, ko se boste dvignili nad svoje strasti in
nadrejenost.
42 Kako naj se sklene mir, če vsak razglaša
svoje za edino pravo, hkrati pa se bori proti
temu, da je drugo napačno?
43 Fanatizem je tema, je slepota, je nevednost
in njegovi sadovi nikoli ne morejo biti
svetloba. (289, 8 - 10)
44 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 je vaše življenje drugačno od tistega, ki ga
pridigate.
45 Kaj se bo zgodilo, ko bodo ljudje odkrili, da
v vsaki skupnosti obstaja drugačna oblika
pobožnosti in drugačen način izvajanja mojega
nauka?
46. Zadnja tri leta svojega pojavljanja vam
zaupam, da bi si prizadevali za združitev tega
ljudstva - združitev, ki zajema tako duhovno

Napotki, namenjeni poslušalcem glede
delovanja Svetega Duha
29. Želim, da bi po koncu mojega oznanila
imeli jasno predstavo o tem, kaj je ta Nauk, da
bi mu lahko pravilno sledili; kajti do zdaj se
med množicami, ki so slišale mojo besedo,
niso pojavili pravi spiritualisti. Do zdaj niste
prakticirali spiritualizma, temveč le svojo
predstavo o tem, kaj je moje Delo, ki je daleč
od prave duhovnosti.
30 Morate biti močni, da si priznate, da ste
zašli s poti, se pobrati in izboljšati svoje
navade ter si goreče prizadevati, da bi resnica
in čistost tega nauka zasijala med vami.
31 Ne bojte se spremeniti zunanjega dela
svojih oblik čaščenja in kulta, če ne izkrivljate
bistva mojih naukov. (252, 28 - 30)
32 Izkoristite čas, ki vam je ostal,
poslušajte moj nauk, da vas bo napolnil z lučjo
in milostjo, da boste naredili odločen korak k
duhovnosti - korak, ki ga niste naredili, ker ste
nadaljevali s kultom materializma in zmote.
33. Do danes vam je manjkala vera, da bi
opustili svoje figure, obrede in simbole ter me
duhovno iskali v neskončnosti. Manjka vam
poguma, da bi bili duhovniki, in ste si izmislili
nekakšno navidezno duhovnost, za katero
skrivate svoj materializem in napake.
34. Ne želim, da ste hinavski, ampak iskreni in
resnični. Zato vam govorim z največjo
jasnostjo, da bi lahko temeljito očistili svoja
življenja in svetu pokazali resnico tega dela. Se
imenujete spiritualisti? Potem je res tako. Ne
govorite o mojem nauku, dokler ne počnete
njegovega popolnega nasprotja, saj boste s
svojimi dejanji le zmedli ljudi.
35 Predvsem pa spoznajte, kaj je moje delo,
kaj pomeni moj zakon, kaj je vaša naloga in
kako jo morate opravljati, da se boste - če na
svoji poti nimate vodnika, ki bi bil vreden
usmerjati vaše korake - vodili po vesti in po
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kot zunanje, da bi bilo vaše delo, polno
harmonije in soglasja, največji dokaz, da vas je
vse na različnih mestih zbiranja in v različnih
delih države učil en sam Učitelj: BOG. (252, 69
- 71)

služenje meni: to bodo počeli tako odrasli kot
otrok ali starec, mlado dekle in mati. Še enkrat
ti povem, da iščem tvojega duha in da je že
zdavnaj zapustil svoje otroštvo. (69, 16 u. 17o.)
55. Če sem vam v drugi dobi rekel, da moje
kraljestvo ni od tega sveta, vam danes pravim,
da tudi vaše ni tukaj, kajti ta svet, kot že veste,
je za človeka le prehodno obdobje.
56. Učim vas pravo življenje, ki nikoli ni
temeljilo na materializmu. Zato se bodo
mogočneži na zemlji ponovno dvignili proti
mojemu nauku. K vam prihajam s svojim
večnim naukom, s svojim naukom, ki velja
večno in ga sestavljajo ljubezen, modrost in
pravičnost. Vendar tega ne bodo takoj
razumeli, človeštvo me bo spet obsodilo, spet
me bo križalo. Vendar vem, da mora moj nauk
skozi vse to, da bi bil prepoznan in ljubljen.
Vem, da bodo pozneje moji najhujši
preganjalci postali moji najbolj zvesti in
odrekljivi sejalci, saj jim bom dal zelo velike
dokaze o svoji resnici.
57 Ta Nikodem iz "druge dobe", knez med
duhovniki, ki je poiskal Jezusa, da bi se z njim
pogovarjal o modrih in globokih naukih, se bo
v tem času spet pojavil, da bi skrbno raziskal
moje delo in se obrnil nanj.
58. Da se bo Savel, imenovan Pavel, ki je,
potem ko me je besno preganjal, postal eden
mojih največjih apostolov, spet pojavil na moji
poti in povsod se bodo pokazali moji novi
učenci, nekateri goreči, drugi zanikujoči sami
sebe. Sedanja ura je zelo pomembna, čas, o
katerem vam govorim, se vam vse bolj
približuje. (173, 45 – 48)
59. Ljudje potrebujejo tiste, ki znajo ostati
trdni v preizkušnjah, tiste, ki poznajo velike
boje sveta in duha. Oni so tisti, ki lahko
usmerjajo in vodijo človeštvo, saj v njihovih
srcih ne bo želje, da bi kogar koli zatirali ali
nadvladali. Ne morejo se prepustiti sebičnosti,
saj so v trenutkih vzvišenosti občutili
usmiljenje Gospoda, ki jih je obsijal z
ljubeznijo, da bi jo lahko dajali svojim bratom.
(54, 53)

Resnično učenstvo, novi apostoli
47. Ne poskušajte omejiti tega Dela, ki je
univerzalno in neskončno, niti ne postavljajte
meja svojemu duhovnemu razvoju, kajti bolj
ko se boste potopili na pot dobrih del in
študija, večja razodetja boste prejeli. Videli
boste, kako se Božansko delo dviga iz najbolj
nepomembnega, videli ga boste, kako se
manifestira v vsem, kar je ustvarjeno, in čutili
ga boste, kako utripa v vašem bitju.
48. To je preprostost, s katero učim
spiritualističnega učenca, da bi bil tudi on
preprost kot njegov Učitelj. Učenec mora
prepričati in spreobrniti z resnico svojih besed
in močjo svojih del, ne da bi poskušal koga
navdušiti s skrivnostnimi močmi ali izjemnimi
sposobnostmi.
49. Pravi učenec bo velik s svojo preprostostjo.
Razumel bo svojega Učitelja, hkrati pa bo
poskrbel, da ga bodo razumeli tudi njegovi
bližnji. (297, 15 - 17)
50 Jezusov učenec je tisti, ki zmaguje z
besedo, ki prepričuje in tolaži, ki dviguje in
prebuja, ki iz premaganega naredi zmagovalca
samega sebe in nasprotnikov.
51. Kristusov apostol ne more nositi v srcu
sebičnosti in misliti samo na svoje trpljenje ali
žalost. Ne skrbi za svoje in misli na druge s
popolnim zaupanjem, da ni ničesar zanemaril,
kajti Oče takoj pomaga tistemu, ki je pustil
svoje in se posvetil Gospodovemu otroku, ki
potrebuje duhovno pomoč. In kdor je pozabil
nase, da bi bližnjemu prinesel nasmeh upanja,
tolažbo za njegovo žalost, kapljico balzama za
njegovo bolečino, bo ob vrnitvi našel svoj dom
razsvetljen z lučjo, ki je blagoslov, veselje in
mir. (293, 32 - 33)
52 Za mojo mizo v tem času bosta moški in
ženska apostola; za to mizo bom položil
vašega duha.
53 Ženske so bile tiste, ki so v tem času držale
visoko zastavo spiritualizma in na poti pustile
pečat apostola ter z vnemo spoštovale
Gospodov zakon.
54. V mojem novem apostolstvu bo ženska
poleg moškega in ne bo posebnih starosti za

Božji glasniki po vsem svetu in v vseh časih
60. Narodom na zemlji nikoli ni primanjkovalo
duhovne svetlobe. Resnično, povem vam: ne
samo to ljudstvo je imelo preroke in glasnike,
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ampak vsem sem poslal glasnike, da bi jih
prebudili.
61. Na podlagi svetlobe in resnice njihovih
naukov ter podobnosti s tem, kar sem vam
razodel, lahko presodite njihove besede.
62 Nekateri so živeli pred Mesijevim
prihodom, drugi so delovali po mojem
človeškem obstoju, a vsi so ljudem prinašali
duhovno sporočilo.
63 Ti nauki - tako kot moji - so bili popačeni;
kajti če se njihov pomen ni spremenil, so bili
okrnjeni ali pa so bili skriti pred ljudmi,
željnimi resnice.
64. Obstaja ena sama resnica in ena sama
morala, ki je bila ljudem razodeta prek
poslancev, prerokov in služabnikov. Zakaj
imajo ljudje različne predstave o resnici,
morali in življenju?
65. Ta resnica, ki jo je človeštvo ves čas
izkrivljalo, bo obnovljena in njena luč bo sijala
s tako močjo, da se bo ljudem zdelo, kot da je
nekaj novega, čeprav gre za isto luč, ki je
vedno osvetljevala pot razvoja otrok moje
božanskosti.
66 Veliko je tistih, ki so umrli, ker so govorili
resnico; veliko je tudi tistih, ki so jih mučili, ker
niso utišali glasu, ki je govoril v njih.
67. Ne mislite, da so vam nebesa poslala samo
tiste, ki so vam govorili o duhu, ljubezni in
morali - ne, poslala so vam tudi tiste, ki so vam
dali dobre sadove znanosti, tisto znanje, ki v
življenje ljudi prinaša svetlobo, ki jim lajša
bremena in lajša stiske. Vsi so bili moji glasniki.
68. Obstajajo tudi drugi, ki sicer ne prinašajo
naukov duhovne morale ali znanstvenih
odkritij, prinašajo pa sporočilo, ki uči čutiti in
občudovati lepote stvarstva. So moji glasniki,
ki imajo nalogo, da prinašajo veselje in balzam
v srca trpečih.
69. Vsi so spili grenak kozarec, ko so spoznali
nerazumevanje sveta, slepega za resnico,
človeštva, neobčutljivega za lepoto in dobro.
Ko sem vam povedal, da bo v tej dobi vse
obnovljeno, ko sem vam napovedal, da se bo
vse vrnilo na pravo pot in da bo vsem mojim
naukom vrnjen prvotni pomen, lahko
verjamete, da se bliža čas duhovnega sijaja
tega sveta, čeprav ne smete pozabiti, da bo
pred tem vse obsojeno in očiščeno. (121, 9 16)
70. Kadarkoli naj bi Božje razodetje razsvetlilo
ljudi, sem jim poslal popotnike ali preroke, da

bi jih pripravili, da bi to luč spoznali. Toda ne
mislite, da so samo tisti moji glasniki, ki
prinašajo sporočila za duha. Ne, učenci,
vsakdo, ki seje dobro med ljudi v katerikoli
obliki, je moj poslanec.
71. Te glasnike lahko srečaš na vseh poteh
svojega življenja, tako v verskih skupnostih kot
v znanostih - med ljudmi, ki vladajo, ali med
tistimi, ki dajejo dobre nauke.
72 Moj dober služabnik nikoli ne odstopi od
poti, ki jo mora prehoditi; raje umre na poti,
kot da bi se umaknil. Njegov zgled je seme
svetlobe v življenju njegovih bližnjih, njegova
dela pa so zgled za druge. O, če bi le človeštvo
lahko razumelo sporočila, ki mu jih pošiljam
prek njih! Vendar ni tako, saj je veliko ljudi, ki
imajo na svetu občutljivo poslanstvo, a se jim
pogled odvrne od teh velikih zgledov, da bi
ubrali pot, ki jim je bolj všeč. (105, 13 – 15)
73 Kaj pa ste storili s tistimi ljudmi,
človeštvom, ki sem jih poslal k vam, da bi vas
spomnili na mojo pot, pot vere, ki je pot
modrosti, ljubezni in miru?
74. Niste hoteli vedeti ničesar o njihovih
nalogah in ste se proti njim borili s hinavsko
vero, ki jo imate zaradi svojih teorij in nazorov.
75. Vaše oči niso hotele videti svetlobe, ki vam
jo je kot sporočilo ljubezni prinesel vsak od
mojih poslancev, pa naj jih imenujete preroki,
vidci, razsvetljenci, zdravniki, filozofi,
znanstveniki ali pastirji.
76. Ti ljudje so imeli karizmo, vendar niste
želeli prepoznati njihove svetlobe. Bili so pred
vami, vendar niste želeli slediti njihovim
korakom.
77. Zapustili so vam zgled življenja, polnega
žrtvovanja, bolečine in dobrodelnosti, vendar
ste se jih bali posnemati, ker se niste zavedali,
da je bolečina tistih, ki mi sledijo, veselje za
duha, pot, polna cvetja, in obzorje, polno
obljub.
78 Niso prišli, da bi dihali vonj zemeljskega
cvetja in se opijali z minljivimi užitki tega
sveta, kajti želja njihovih misli ni bila več po
nečistem, ampak po vzvišenem.
79. Trpeli so, vendar niso iskali tolažbe, ker so
vedeli, da so prišli, da bi se potolažili. Od sveta
niso pričakovali ničesar, saj so po življenjskem
boju pričakovali veselje, da bodo priča
vstajenju duhovnih bitij v vero in življenje vseh tistih, ki so se odrekli resnici.
36

80. Kdo so ljudje, o katerih ti govorim? Povem
vam, da so vsi tisti, ki so vam prinesli sporočila
luči, ljubezni, upanja, zdravja, vere in
odrešenja. Ime, ki so ga imeli, ni pomembno,
prav tako ne način življenja, na katerem ste jih
videli, niti naziv, ki so ga nosili na zemlji. (263,
18- 24)
81. Še enkrat vam moram povedati, da to
ljudstvo, ki se oblikuje okoli mojih
manifestacij, ni ljudstvo, ki ga Oče v svoji
ljubezni postavlja nad druga ljudstva na zemlji.
Gospod je vanj uprl svoj pogled le zato, ker ga
je oblikoval iz duhovnih bitij, ki so bila vedno
na svetu, ko je prišlo novo božansko razodetje.
So duhovni otroci izraelskega naroda, ljudstva
prerokov, glasnikov, vidcev in patriarhov.
82 Kdo drug kot oni bi me lahko sprejel v tem
času, razumel novo obliko mojega razodetja in
bil priča izpolnitvi mojih obljub? (159, 51 – 52)
83. Spustil sem se 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 podarjam
sedanjemu svetu velik zaklad modrosti. (269,2
u.)
...to pomeni Mehiko.
84. Dragi otroci, ki ste prišli v majhnem številu,
resnično vam povem: moj pronicljivi pogled
povsod odkriva moje izbrance, ki v svojem
duhu čutijo, da je zdaj čas moje navzočnosti.
Niso slišali moje besede kot vi, vendar v
svojem duhu slišijo glas, ki jim govori, da sem
spet med ljudmi, da sem prišel duhovno "na
oblaku". Nekaterim bom omogočil, da me
vidijo z očmi duha, drugim s sposobnostjo
intuicije, ostalim pa bom dal močno občutiti
svojo ljubezen, da bodo čutili navzočnost
mojega duha. (346, 13)
85. Kmalu se bodo intuitivni, navdihnjeni,
duhovno občutljivi ljudje dvignili in pričevali v
narodih o tem, kar vidijo z duhom, kar čutijo,
kar slišijo in prejmejo. Ponovno vam povem,
da moje ljudstvo ni omejeno le na tiste, ki so
me slišali prek teh glasnikov, ampak da sem
poslal svoje služabnike na različne konce
zemlje, da pripravijo poti in očistijo polja,
kamor bodo pozneje prišli sejalci.
86 Krepim jih in blagoslavljam, kajti njihov dan
je žalosten, njihova pot je posuta s trnjem.

Posmeh, zaničevanje, obrekovanje in
zahrbtnost jih spremljajo povsod. Oni pa - v
predznanju in navdihu - vedo, da sem jih
poslal jaz, in so pripravljeni priti do konca poti,
da bi izpolnili svoje poslanstvo. (284,50 - 51)
87. Vabim vas, da vstopite v moje kraljestvo.
Kličem vsa ljudstva zemlje brez kakršne koli
prednosti, vendar vem, da me vsi ne bodo
poslušali.
88. Človeštvo je ugasnilo svetilko in hodi v
temi. Toda tam, kjer se bo pojavila napaka, se
bo iz mene pojavil razsvetljenec, ki bo v svoji
okolici širil svetlobo - duhovni čuvaj, ki bdi in
čaka na moje znamenje, da se oglasi alarmni
klic, ki prebuja in pretresa.
89. Naj bo ljubezen teh odposlancev sadno
seme v vaših srcih. Ne zavračajte jih, ko se
vam pokažejo v zunanji revščini. Poslušajte jih,
saj prihajajo v mojem imenu, da bi vam
posredovali sposobnost, ki je trenutno ne
poznate. Naučili vas bodo popolne molitve,
osvobodili vas bodo vezi materializma, s
katerimi ste zvezani, in vam pomagali doseči
duhovno svobodo, ki vas bo povzdignila k
meni. (281,33)
90. Če bi se kdo pojavil in trdil, da je Kristus, ki
je ponovno postal človek, mu ne verjemite. Ko
sem vam napovedal, da se bom vrnil, sem vam
sporočil, da bo to v duhu. Če bi vam kdo rekel,
da sem jaz Božji poslanec, mu ne zaupajte,
kajti pravi poslanci se ne hvalijo in ne
razglašajo poslanstva, ki jim je bilo zaupano.
Prepoznavajo se le po svojih delih. O tem, ali
je nekdo od njih Gospodov poslanec, morajo
odločati ljudje. Se spomnite, da sem vam
rekel, da se bo drevo poznalo po sadju?
91. Ne prepovedujem vam, da bi okušali
"sadove dreves", vendar morate biti
opremljeni tako, da boste znali ločiti dobre
sadove od slabih.
92. Tiste, ki ljubijo resnico, bom postavil za
svetilke, da bodo razsvetljevali pot svojim
soljudem. (131, 5 - 7).
93. Časi, ko ste na 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.
94 Kljub temu bodo vedno obstajali moški in
ženske velike luči in duhovne moči, ki bodo s
svojim zgledom in navdihom pomagali
množicam.
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95. 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.
96. Kdo jih vidi?: Nihče. Toda če se oborožite,
boste nad seboj začutili prisotnost velikih
duhov, ki so bili vedno v stiku s človeštvom in
so v njem opravljali velike naloge. (255,40–41)

Ali je mogoče, ljudje, da v vašem Bogu obstaja
takšno protislovje?
5. Poglejte, kakšno materialno razlago so
ljudje dali priliki, ki vam je govorila le o
prebujanju duha v človeku. Zato razumite moj
nauk in ne govorite več, da plačujete dolg, ki
so ga prvi prebivalci zemlje povzročili s svojo
neposlušnostjo svojemu Očetu. imeti višje
pojmovanje Božje pravičnosti. (150,45-46)
6. Zdaj je čas, ko lahko razumete moje besede:
"Rastite in se množite", namreč, da je to treba
storiti tudi duhovno in da s svojimi dobrimi
deli in svetlimi mislimi napolnite vesolje.
Sprejemam vse, ki se mi želijo približati - vse,
ki si prizadevajo za popolnost. (150, 48-49)

II Pregled prvega in
drugega časa razodetja

Svobodna volja in izvirni greh
7. Pravite mi, da ste zaradi svoje svobodne
volje padli v napake in zmote. Na to vam
odgovarjam, da se s tem darom lahko
neskončno dvignete nad točko, s katere ste
začeli na začetku svojega razvoja.
8 poleg svobode volje sem vsakemu duhu dal
svojo luč v njegovi vesti, da nihče ne bi zašel
na kriva pota; toda tisti, ki niso hoteli slišati
mojega glasu ali v želji po duhovni luči niso
hoteli vstopiti v svojo notranjost, so jih kmalu
zapeljale neštete lepote človeškega življenja,
izgubili so podporo mojega zakona za svojega
duha in so se morali spotakniti in padati.
9. En sam prekršek je povzročil številne boleče
posledice, in to zato, ker nepopolnost ni v
skladu z božansko ljubeznijo.
10 Tiste, ki so se predani in skesani takoj vrnili
k Očetu in ga ponižno prosili, naj jih očisti in
odreši krivde, ki so jo pravkar storili, je Gospod
sprejel z neskončno ljubeznijo in milostjo,
potolažil njihovega duha, jih poslal popravit
njihove napake in jih potrdil pri njihovi nalogi.
11 Ne mislite, da so se po prvi neposlušnosti
vsi vrnili krotki in skrušeni. Ne, mnogi so prišli
polni arogance in užaljenosti. Drugi, polni
sramu in zavedajoč se svoje krivde, so hoteli
pred menoj opravičiti svoje prestopke in se
niso očistili s kesanjem in popravljanjem, ki sta
dokaz ponižnosti, ampak so se odločili, da si
bodo ustvarili življenje po svoje, zunaj
zakonov, ki jih predpisuje moja ljubezen.
12 Tedaj je začela veljati moja pravičnost,
vendar ne zato, da bi jih kaznovala, ampak da
bi jih izboljšala, ne da bi jih uničila, ampak da

Poglavje 9 - Zgodbe in osebnosti
izraelskega ljudstva
Zgodovina človekovega padca
1 Zgodovinsko izročilo o prvih ljudeh, ki so
prebivali na zemlji, se je prenašalo iz roda v
rod, dokler ni bilo zapisano v knjigi "Prvi čas".
To je živa prilika o prvih ljudeh, ki so živeli na
zemlji. Njihova čistost in nedolžnost sta jim
omogočili, da so začutili božanje matere
narave. Med vsemi bitji je obstajal prijateljski
odnos, med vsemi bitji pa brezpogojno
bratstvo. (105,42)
2 V božanski priliki sem navdihnil prve ljudi, da
bi ti najprej spoznali svojo usodo, vendar so si
pomen mojih razodetij napačno razlagali.
3 Ko vam je bilo govora o drevesu življenja, s
katerega je človek jedel, o spoznanju dobrega
in zla, je bilo to le zato, da bi vam pojasnili, da
je človek, ko je pridobil dovolj znanja, da je
lahko razlikoval med dobrim in zlim, in je tako
postal odgovoren za svoja dejanja, od tedaj
začel žanjeti sadove svojih del. (150,42)
4 Veste, da je Bog rekel ljudem: "Rastite in se
množite ter napolnite zemljo." To je bil prvotni
zakon, ki vam je bil dan, ljudstvo. Kasneje je
Oče ljudem naročil, naj se ne le množijo in naj
človeški rod še naprej raste, temveč naj
njihova čustva postajajo vedno bolj vzvišena in
naj se njihov um neovirano razvija in razvija.
Toda če je bil cilj prvega zakona
razmnoževanje človeškega rodu, kako lahko
domnevate, da bi vas ta isti Oče kaznoval, ker
ste ubogali in izpolnjevali njegovo zapoved?
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bi jih ohranila za vedno in jim dala polno
priložnost, da se izpopolnijo.
13 Koliko prvih grešnikov se še vedno ni
uspelo osvoboditi svojih madežev, saj so iz
padca v padec padali vedno globlje v brezno, iz
katerega jih bo lahko rešilo le izvajanje mojega
zakona. (20, 40-46)

dokončati žrtvovanja Sinu, saj je v globini srca
že dokazal svojo poslušnost Božji volji in to je
bilo dovolj. Kako veliko je bilo Abrahamovo
notranje veselje, ko je višja sila ustavila
njegovo roko in mu preprečila, da bi žrtvoval
Izaka! Kako je blagoslavljal ime svojega
Gospoda in se čudil njegovi modrosti! (308,11)
21 v Abrahamu in njegovem sinu Izaku sem
vam dal priliko o tem, kaj bi pomenila
Odrešenikova žrtvovana smrt, ko sem
preizkusil Abrahamovo ljubezen do mene s
prošnjo, naj žrtvuje svojega sina, ljubljenega
Izaka; dal sem vam priliko o tem, kaj bi
pomenila Odrešenikova žrtvovana smrt, ko
sem preizkusil Abrahamovo ljubezen do mene
s prošnjo, naj žrtvuje svojega sina, ljubljenega
Izaka
22 Če si ga pravilno ogledate, boste v tem
dejanju videli podobnost z dejanjem, ki je
pozneje pomenilo žrtvovanje "edinorojenega
Sina" Boga za odrešenje sveta.
Ta svetopisemski izraz pomeni: Božji Sin, rojen
(ali utelešen) na svet.
23 Abraham je bil tu utelešenje Boga, Izak pa
podoba Jezusa. Tedaj je patriarh pomislil, da
Gospod zato od njega zahteva življenje
njegovega sina, da bi kri nedolžnega oprala
grehe ljudstva, in čeprav je globoko ljubil
tistega, ki je bil meso iz njegovega mesa, mu je
bila poslušnost Bogu ter usmiljenje in ljubezen
do njegovega ljudstva bolj žalostna kot
življenje ljubljenega sina.
24 Poslušni Abraham je bil blizu usodnega
udarca proti svojemu sinu. V trenutku, ko je
zaradi bolečin dvignil roko, da bi ga žrtvoval,
ga je moja moč ustavila in mu ukazala, naj
namesto sina žrtvuje jagnje, da bi ta simbol
ostal kot pričevanje ljubezni in poslušnosti.
(119, 18 - 19)

Poplava
14 V prvih časih človeštva sta med ljudmi
prevladovali nedolžnost in preprostost; toda
kolikor se je povečevalo njihovo število, toliko
so se zaradi razvoja in svobode volje
povečevali in hitreje razvijali tudi njihovi grehi
- ne toliko njihove kreposti, temveč njihovi
prestopki proti mojemu zakonu.
15 potem sem pripravil Noeta, ki sem se mu
dal spoznati iz duha v duha, za to občestvo, ki
ga imam z ljudmi od začetka človeštva.
16 Noetu sem rekel: "Očistil bom duha
človeštva od vseh njegovih grehov; zato bom
poslal velik potop. Zgradite skrinjo in vanjo naj
vstopijo vaši otroci, njihove žene, otroci vaših
otrok in po nekaj živali."
17 Noe je bil poslušen mojega ukaza in
nesreča se je zgodila v skladu z mojo besedo.
Slabo seme je bilo izkoreninjeno, dobro seme
pa je bilo shranjeno v mojih žitnicah, iz
katerega sem ustvaril novo človeštvo, ki je
nosilo luč moje pravičnosti, znalo izpolnjevati
moj zakon in živeti v skladu z dobrimi običaji.
18. Ali menite, da so ljudje, ki so umrli tako
boleče, umrli telesno in duhovno? Resnično,
povem vam: ne, otroci moji. Njihovi duhovi so
se ohranili pri meni in se prebudili pred
sodnikom lastne vesti ter bili pripravljeni, da
se ponovno vrnejo na pot življenja, da bi na
njej dosegli duhovni napredek. (302, 14 - 16)
Abrahamova pripravljenost na žrtvovanje
19 Ne bo vam treba vedno izprazniti čaše
trpljenja do konca. Zame je dovolj, da vidim
tvojo vero, tvojo poslušnost, tvojo odločenost
in tvoj namen, da ubogate moj ukaz, da ti
prihranim najtežji trenutek tvoje preizkušnje.
20. Ne pozabite, da je Abraham moral
žrtvovati življenje svojega sina Izaka, ki ga je
zelo ljubil in ki ga je patriarh, ko je premagal
svojo bolečino in ljubezen do sina, moral
žrtvovati v preizkušnji poslušnosti, vere,
ljubezni in ponižnosti, ki je še ne morete
razumeti. Vendar mu ni bilo dovoljeno

Jakobova sanjska podoba lestve v nebesa
25. Ali poznate pomen lestve, ki jo je Jakob
videl v sanjah? Ta lestev simbolizira življenje in
razvoj duhov.
26 Jakobovo telo je v času razodetja spalo, a
njegov duh je bil buden. Vstal je z molitvijo k
Očetu, in ko je njegov duh dosegel območja
svetlobe, ga je sprejelo nebeško sporočilo, ki
naj bi se ohranilo kot pričevanje duhovnih
razodetij in resnic za njegovo ljudstvo, ki je vse
človeštvo; kajti "Izrael" ni zemeljsko ime,
ampak duhovno.
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27. Jakob je videl, da lestev stoji na zemlji in
da se njen vrh dotika neba. To označuje pot
duhovnega vzpona, ki se začne na zemlji z
mesenim telesom in se konča, ko duh združi
svojo svetlobo in bistvo z Očetovim, daleč od
vseh materialnih vplivov.
28 Patriarh je videl, da so se po lestvi vzpenjali
in spuščali angeli. To je simboliziralo nenehno
rojstvo in smrt, nenehno prihajanje in
odhajanje duhov v želji po svetlobi ali z
nalogo, da se odkupijo in očistijo, da bi se ob
vrnitvi v duhovni svet dvignili nekoliko višje. To
je pot duhovnega razvoja, ki vodi k popolnosti.
29 Zato je Jakob na vrhu lestve videl simbolični
lik Jehove, ki je nakazoval, da je Bog cilj vaše
popolnosti, vašega prizadevanja in najvišja
nagrada neskončnih blaženosti - nagrada za
trd boj, dolgo trpljenje in vztrajnost, da bi
dosegli Očetovo naročje.
30. Duh je v udarcih usode in preizkušnjah
vedno našel priložnost, da si pridobi zasluge za
vzpon. V vsaki preizkušnji je bila vedno
simbolizirana Jakobova lestev, ki vas je
pozivala, da se povzpnete na drugo stopnico.
31 To je bilo veliko razodetje, o učenci, saj
vam je bilo v njem govora o duhovnem
življenju v času, ko se je prebujanje duha za
čaščenje Božanskega, Visokega, Čistega,
Dobrega in Resničnega komaj začelo.
32 To sporočilo ni moglo biti namenjeno samo
eni družini ali celo enemu ljudstvu; njegovo
bistvo je bilo duhovno in je imelo zato
univerzalen pomen. Zato je Očetov glas
spregovoril Jakobu: "Jaz sem Jehova, Bog
Abrahamov in Bog Izakov. Deželo, v kateri si,
bom dal tebi in tvojemu potomstvu, ki ga bo
toliko kot prahu zemlje. Razširil se boš na
zahod in vzhod, na sever in jug in vse družine
zemlje bodo blagoslovljene v tebi in tvojem
potomstvu." (315, 45-50)

navdihih zbral dovolj zalog, da se je lahko uprl
obisku.
35 Potem se je zgodilo, da so Jakobovi sinovi
prišli v Egipt iskat hrano. Ko so spoznali, da je
njihov brat Jožef postal faraonov minister in
svetovalec, so bili zelo osupli. Ko so ga
zagledali, so mu padli na kolena k nogam,
polni kesanja zaradi svojega prestopka, in
spoznali, da so se bratove prerokbe uresničile.
Tisti, za katerega so mislili, da je mrtev, je bil
tu pred njimi poln moči, kreposti in modrosti.
Prerok, ki so ga prodali, jim je dokazal
resničnost prerokbe, ki mu jo je Gospod
položil na usta, ko je bil še otrok. Brat, ki sta ga
trpinčila in prodala, jima je odpustil. Ali
razumete, ljudje? Zdaj veste, zakaj sem vam
povedal ta dan: Kdaj me boste spoznali, kakor
so bratje spoznali Jožefa?(90,2)
Puščavsko popotovanje izraelskega ljudstva
pod Mojzesovim vodstvom
36 "Prvič" Mojzes je stal na čelu Izraela in ga v
štiridesetih letih vodil skozi puščavo v
kanaansko deželo. Toda zaradi neposlušnosti,
nevere in materializma so nekateri bogokletni,
drugi so postali odpadniki, tretji pa so se uprli.
Mojzes jim je v tem položaju govoril modro in
potrpežljivo, da ne bi kršili vrhovne volje,
ampak bi bili ponižni in poslušni tistemu
Očetu, ki je - ne da bi se oziral na njihovo
neposlušnost - povzročil, da je z neba padala
mana in da je iz skale pritekla voda. (343,53)
37 Mojzes je dal dovolj dokazov, da je pravi
Bog z njim, vendar je ljudstvo želelo še več
pričevanj, in ko je poslanec pripeljal množice
do vznožja gore Sinaj, je priklical Jehovovo
moč, Gospod pa ga je počastil in mu dal velike
dokaze in čudeže.
38. Ljudstvo je želelo slišati in videti Njega, ki
ga je Mojzes slišal in videl po svoji veri, zato
sem se ljudem razodel v oblaku in jim
omogočil, da so več ur poslušali moj glas. Toda
bil je tako močan, da so ljudje mislili, da bodo
umrli od strahu; njihova telesa so se tresla in
duhovi so trepetali pred tem glasom pravice.
Tedaj je ljudstvo prosilo Mojzesa, naj prosi
Jehovo, naj ne govori več svojemu ljudstvu,
ker ga ne morejo več slišati. Spoznali so, da so
preveč nezreli, da bi lahko neposredno
komunicirali z Večnim. (29,32 + 34)
39 Okrepi svojega duha v velikih življenjskih
bitkah, kakor je Izraelovo ljudstvo postalo

Jožef in njegovi bratje
33 Jožefa, Jakobovega sina, so njegovi bratje
prodali trgovcem, ki so bili na poti v Egipt.
Jožef je bil še majhen, a je že pokazal velik dar
preroštva. Zavist se je polastila njegovih
bratov, ki so se ga znebili, misleč, da ga ne
bodo več videli. Toda Gospod, ki je bdel nad
svojim služabnikom, ga je zaščitil in ga naredil
velikega pred egiptovskim faraonom.
34 Ko sta svet dolga leta zatem prizadeli suša
in lakota, je Egipt po Jožefovih nasvetih in
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močno v puščavi. Ali veste, kako obsežna je
puščava, za katero se zdi, da ji ni konca, z
neusmiljenim soncem in žgočim peskom? Ali
veste, kaj pomeni osamljenost in tišina ter
potreba po nočni budnosti, ker sovražniki
prežijo na vas? Resnično, povem vam, tam v
puščavi so ljudje spoznali veličino verovanja v
Boga in se ga naučili ljubiti. Kaj bi lahko ti
ljudje pričakovali od puščave? Pa vendar so
imeli vse: kruh, vodo, dom za počitek, oazo in
svetišče, ki jim je dvigovalo duha v hvaležnosti
do Očeta in Stvarnika. (107,28)

dežele, kjer jim ne bi primanjkovalo vode.
Povsod je bilo videti karavane in zemlja je bila
povsod izsušena.
46 Leta so minevala in nekega dne, ko je Elija
dvignil duha k Očetu, je slišal njegov glas, ki
mu je govoril: "Poišči kralja, in ko ti dam
znamenje, bo dež spet padel na to deželo."
47 Elija, ponižen in poln poslušnosti, je šel h
kralju tistega ljudstva in pokazal svojo moč
pred častilci lažnega boga. Nato je govoril o
Očetu in njegovi moči in pojavila so se
znamenja: Na nebu so se pojavili strela, grom
in ogenj, nato pa je v potokih padal življenjski
dež. Polja so bila spet zelena, drevesa so bila
polna sadja in vladalo je blagostanje.
48 Ljudstvo se je ob teh dokazih prebudilo in
se spomnilo svojega Očeta, ki jih je klical in
opominjal po Eliji. Elijevi čudeži v tistem času
so bili številni in zelo veliki, da bi prebudili
človeštvo. (53, 34 - 40)

Elijev boj za pravega Boga
40 V "prvi dobi" je Elija prišel na zemljo, se
približal srcem ljudi in jih našel v suženjstvu
poganstva in malikovanja. Svetu so vladali
kralji in duhovniki, ki so se odvrnili od
izpolnjevanja Božjih zakonov in svoje narode
vodili po poteh zmote in laži. Postavili so
oltarje različnim bogovom in jih častili.
41 Tiste dni je vstal Elija in jim spregovoril z
besedami, polnimi pravičnosti: "Odprite oči in
spoznajte, da ste oskrunili Gospodovo
zakonodajo. Pozabili ste na zgled njegovih
poslancev in padli v kulte, nevredne živega in
mogočnega Boga. Potrebno je, da se
prebudite, pogledate k njemu in ga priznate.
Odstranite svoje malikovanje in dvignite svoje
oči nad vsako podobo, s katero ste ga
predstavljali."
42 Elija je slišal moj glas, ki mu je rekel: "Pojdi
stran od tega hudobnega ljudstva. Povej mu,
da dolgo časa ne bo več dežja, dokler ga ne
boš ukazal v mojem imenu."
43 Elija pa je rekel: "Ne bo več deževalo,
dokler moj Gospod ne določi ure in dokler moj
glas ne zapove." In tako je odšel.
44 Od tistega dne je bila zemlja suha in časi,
določeni za dež, so minili, ne da bi prišel. Na
nebu ni bilo videti nobenega znaka dežja, polja
so občutila sušo, živina je postopoma
odmirala, ljudje so kopali v zemlji, da bi
pogasili žejo, a je niso našli; reke so
presahnile, trava je usahnila, ker je podlegla
žgočim sončnim žarkom, in ljudje so klicali
svoje bogove in jih prosili, naj jim vrnejo ta
element, da bi lahko posejali in poželi seme, ki
bi jih nahranilo.
45 Elija se je na božji ukaz umaknil, molil in
čakal na Gospodovo voljo. Moški in ženske so
začeli zapuščati svoje domove in iskati nove

Dvanajst Izraelovih plemen
49. Ne mislite, da so bili samo v naročju
izraelskega ljudstva preroki, pionirji in duhovi
luči. Nekaj sem jih poslal tudi k drugim
ljudstvom, vendar so jih ljudje razumeli kot
bogove in ne kot glasnike ter okoli njihovih
naukov ustvarili religije in kulte.
50 Izraelsko ljudstvo ni razumelo poslanstva, ki
ga je imelo do drugih narodov, in je dremalo v
taboru blagoslovov in udobja.
51 Oče ga je oblikoval kot popolno družino, v
kateri je bilo eno pleme zadolženo za obrambo
ljudi in ohranjanje miru, drugo je obdelovalo
zemljo, tretje pleme so sestavljali ribiči in
mornarji. Drugemu je bilo zaupano duhovno
čaščenje Boga in tako je vsako od dvanajstih
plemen, ki so sestavljala ljudstvo, opravljalo
drugačno nalogo, ki je bila skupaj zgled
harmonije. Resnično, povem vam: duhovne
sposobnosti, ki ste jih imeli v tistih prejšnjih
časih, imate še vedno. (135,15 - 16)
Preroki in prvi izraelski kralji
52 Preroki so govorili z veliko
resnicoljubnostjo in so skoraj vedno prihajali
na zemljo v času zmede in odklonov.
Opozarjali so narode in jih pozivali k
spreobrnjenju in spreobrnjenju ter
napovedovali velike obiske pravice, če se ne
bodo obrnili k dobremu. Ob drugih
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priložnostih so napovedovali blagoslove za
spoštovanje in poslušnost Božjega zakona.
53. Toda to, kar so govorili ti preroki, je bil
poziv k dobremu, pravičnemu in vzajemnemu
spoštovanju. Niso razkrili življenja duha,
njegove usode in njegovega razvoja. Niti
Mojzes, ki sem ga izbral za svojega namestnika
in s posredovanjem katerega sem dal zakon za
vse čase, vam ni govoril o duhovnem življenju.
54. Očetov zakon vsebuje modrost in
pravičnost. Moške uči živeti v miru, ljubiti in
spoštovati drug drugega ter se v mojih očeh
izkazati kot vredni moški. Toda Mojzes
človeštvu ni pokazal, kaj je onkraj praga fizične
smrti, niti kaj je povrnitev neposlušnih duhov,
niti nagrada za modre in marljive pri
opravljanju življenjske naloge.
55 Kasneje je David kraljeval, poln duhovnih
darov in navdihov, in v trenutkih vzvišenosti in
navdušenja je slišal hvalnice in duhovne
pesmi, iz katerih je ustvaril psalme. Z njimi naj
bi povabil izraelsko ljudstvo k molitvi in da bi
svojemu Gospodu darovali najboljše, kar imajo
iz svojih src. Toda David ob vsej svoji ljubezni
in navdihu ljudem ni mogel razkriti čudovitega
obstoja duhovnih bitij, njihovega razvoja in
namena.
56. In Salomon, ki ga je nasledil v vladanju in
prav tako pokazal velike darove modrosti in
moči, ki so mu jih podelili, zaradi katerih so ga
ljubili in občudovali, in čigar nasvetov, sodb in
pregovorov se še danes spominjamo - če bi se
njegovo ljudstvo obrnilo nanj in ga vprašalo:
"Gospod, kakšno je duhovno življenje? Kaj je
onkraj smrti? Kaj je Duh?" - Salomon v vsej
svoji modrosti na to ni mogel odgovoriti.
(339,12 – 15)

3 Stoletja pred mojo navzočnostjo v Jezusu je
prerok Izaija dejal: "Zato ti bo Gospod dal to
znamenje: Glej, devica bo spočela in rodila
sina, ki se bo imenoval Imanuel."
(To pomeni, da je Bog z nami).
S to prerokbo je med drugim napovedal moj
prihod.
4 David je mnogo stoletij pred mojim
prihodom v psalmih, polnih bolečine in
preroškega občutka, opeval Mesijevo trpljenje
med križanjem. V teh psalmih govori o eni od
mojih sedmih besed na križu, ki kažejo na
prezir, s katerim me bodo množice vodile na
križanje, na izraze posmeha ljudi, ko bodo
slišali, da je v meni Oče, na zapuščenost, ki jo
bo čutilo moje telo zaradi človeške
nehvaležnosti, na vse muke, ki jim bom
izpostavljen, in celo na to, kako bodo metali
žreb o moji obleki.
5 Vsak od mojih prerokov je napovedal moj
prihod, pripravil poti in podal natančne
značilnosti, da se nihče ne bi zmotil, ko bi
prišel dan. (40, 1-5)
Pričakovanje Mesije med judovskim
ljudstvom
6. Svet v sedanjem času ni bil pripravljen, da bi
me pričakal, kot me je pričakalo izraelsko
ljudstvo v "drugi dobi". Moji veliki preroki so
napovedali Mesijo, Odrešenika, Božjega Sina,
ki bo prišel osvoboditi zatirane in razsvetliti
svet z lučjo Besede. Bolj ko so ljudje trpeli, bolj
so hrepeneli po prihodu obljubljenega; bolj ko
so pili čašo ponižanja in zatiranja, bolj so
hrepeneli po Mesijevi navzočnosti in povsod
so iskali znamenja, ki bi jim govorila o bližini
prihoda njihovega Odrešenika.
7 Božja obljuba se je prenašala iz roda v rod in
iz staršev na otroke, zato je Gospodovo
izvoljeno ljudstvo dolgo časa bdelo in molilo.
8 Končno sem prišel k svojemu ljudstvu,
vendar me vsi niso mogli prepoznati, čeprav so
me vsi pričakovali: eni na duhoven način, drugi
pa na materialističen.
9. Toda dovolj sta mi bili iskrenost in ljubezen
tistih, ki so čutili mojo navzočnost in videli
nebeško kraljestvo v luči moje besede ter
verjeli v mojo pojavnost. Dovolj mi je bilo
tistih, ki so mi zvesto sledili in v meni videli
svojega duhovnega odrešenika, saj so bili oni
tisti, ki so po mojem odhodu s tega sveta
pričali o moji resnici.

10. poglavje - Ko se je izpolnil čas
Preroške prerokbe
1 Vaš Oče je vse pripravil, da bi Božja beseda
prebivala med ljudmi in jim z vzvišenimi zgledi
svoje ljubezni pokazala pot pokore.
2 Najprej je navdihnil preroke, ki so morali
napovedati, v kakšni obliki bo Mesija prišel na
svet, naravo njegovega dela, trpljenje in smrt
kot človek, tako da bi ga tisti, ki so poznali
prerokbe, takoj prepoznali, ko bi se Kristus
pojavil na zemlji.
42

10 Čeprav je bilo moje sporočilo namenjeno
vsem ljudstvom na zemlji, je moj klic segel v
srce izbranega ljudstva, tako da je potem
postalo glasnik moje besede. Kljub temu pa
ljudje niso čutili le moje navzočnosti, ampak so
tudi pri drugih narodih znali odkriti znamenja
mojega prihoda in uganiti čas moje
navzočnosti na zemlji. (315, 17 - 19)
11 V vsaki dobi in ob vsakem božjem razodetju
se ljudem prikaže Elija.
12 Mesija še ni prišel na zemljo, še ni bilo
daleč do tega, da bi se rodil kot človek, a v
Janezu, ki se je pozneje imenoval Krstnik, se je
že utelesil duh preroka, ki je oznanjal bližino
nebeškega kraljestva, ki bo pomenilo
navzočnost "Besede" med ljudmi. (31, 61-62)

19 Da, otroci moji, znanost, moč in bogastvo
so pokleknili pred mojim obličjem.
20 Tam so bili tudi pastirji, njihove žene in
otroci s svojimi skromnimi, zdravimi in
preprostimi darovi, s katerimi so sprejeli in
pozdravili Odrešenika sveta, pa tudi Marija kot
utelešenje nebeške nežnosti. Predstavljali so
ponižnost, nedolžnost, preprostost. Toda tisti,
ki so imeli v svojih pergamentnih zvitkih
prerokbe in obljube o Mesiji, so mirno spali,
ne da bi sploh slutili, kdo je prišel na svet.
(146,9 - 11)
Ljubezenska vez med Jezusom in Marijo
21. Jezus je svoje otroštvo in mladost preživel
ob Mariji, na njenem naročju in ob njej je
užival materinsko ljubezen. Božanska nežnost,
ki je postala ženska, je sladila prva leta
Odrešenikovega življenja na svetu, saj je
moral, ko je prišla ura, piti tako veliko
grenkobo.
22 Kako je mogoče, da bi kdo mislil, da bi
Mariji, v katere maternici je nastalo Jezusovo
telo in ob kateri je Mojster živel,
primanjkovalo duhovne vzvišenosti, čistosti in
svetosti?
23 Kdor me ljubi, mora najprej ljubiti vse, kar
je moje - vse, kar jaz ljubim. (39,52-54)

Marija, Jezusova mati
13 Že v "prvi dobi" so patriarhi in preroki začeli
govoriti o prihodu Mesije. Toda Mesija ni
prišel le v duhu - prišel je, da bi se rodil iz
ženske, da bi postal človek, da bi od ženske
prejel telo.
14 Tudi Božji materinski Duh je moral postati
človek, postati je moral ženska kot cvet
čistosti, da bi se iz njenega cvetnega venca širil
vonj Božje Besede, ki je bil Jezus. (360,26)
15 V Nazaretu je živel cvet čistosti in nežnosti,
zaročena devica po imenu Marija, ki jo je
napovedal prerok Izaija, ker naj bi iz njenega
telesa izšel sad resničnega življenja.
16 K njej je prišel Gospodov duhovni poslanec,
da bi oznanil poslanstvo, ki ga je prinesla na
zemljo, in rekel: "Pozdravljena, ti, ki imaš
veliko prednost, Gospod je s teboj;
blagoslovljena si med ženskami."
17. Prišla je ura, ko naj bi se razodela božanska
skrivnost, in vse, kar je bilo rečeno o prihodu
Mesije, Odrešenika, Odkupitelja, naj bi se zdaj
takoj izpolnilo. Toda kako malo je bilo src, ki so
čutila mojo navzočnost, kako malo je bilo
duhov, ki so bili pripravljeni spoznati nebeško
kraljestvo v luči moje resnice. (40,6-7)

Jezusovo znanje in modrost
24. Ljudje v svojih knjigah trdijo, da je bil Jezus
pri esenih, da bi pridobil svoje znanje. Toda
On, ki je vse vedel in živel, preden so nastali
svetovi, se mu ni bilo treba ničesar učiti od
ljudi. Božansko se od človeškega ne more
naučiti ničesar. Kjerkoli sem bil, sem bil zato,
da bi učil. Ali je lahko kdo na svetu modrejši od
Boga? Kristus je prišel od Očeta, da bi ljudem
prinesel Božjo modrost. Ali vam ni vaš Učitelj
to dokazal, ko je pri dvanajstih letih osupnil
takratne teologe, filozofe in učitelje zakona?
25. Nekateri so Jezusu pripisali slabosti vseh
ljudi in z veseljem mečejo umazanijo, ki jo
nosijo v svojih srcih, na Človeka, ki je božanski
in brez krivde. Ti me ne poznajo.
26. Če vsa čudesa narave, ki jih opazujete, niso
nič drugega kot materialno utelešenje
božanskih misli, ali ne mislite, da je bilo
Kristusovo telo materializacija vzvišene misli
ljubezni vašega Očeta? Zato vas je Kristus ljubil
samo z duhom, ne pa tudi s telesom. Moje
resnice ne bo nikoli mogoče ponarediti, saj

Poklon otroku Jezusu
18. Človeštvo se danes spominja tistega dne,
ko je nekaj modrih z Vzhoda prišlo k
betlehemskim jaslim, da bi se poklonili
božanskemu otroku. Danes me nekatera srca
sprašujejo: "Gospod, ali je res, da so se ti
mogočni in modri gospodje priklonili in priznali
tvojo božanskost?"
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ima absolutno svetlobo in neomejeno moč.
(146,35 - 36)
27 V "Drugem času" sem vam dal primer, kako
morate počakati na pravo uro, da opravite
nalogo, zaradi katere ste prišli na zemljo.
28 Čakal sem, da bo moje telo - Jezus, ki so ga
imeli ljudje pred očmi - doseglo najboljšo
starost, da bi po njem izpolnil božansko
poslanstvo, da bi vas učil ljubezni.
29 Ko je to telo - srce in um - doseglo svoj
polni razvoj, je Moj Duh spregovoril skozi
njegove ustnice, Moja Modrost je preplavila
njegov um, Moja Ljubezen se je naselila v
njegovem srcu in harmonija med tem telesom
in Božansko Svetlobo, ki ga je razsvetljevala, je
bila tako popolna, da sem množicam pogosto
govoril: "Kdor pozna Sina, pozna Očeta."
30 Kristus je uporabil resnico v Bogu, da bi učil
ljudi. Ni je črpal iz sveta. Niti od Grkov,
Kaldejcev, Esenov ali Feničanov niti od nikogar
drugega ni črpal svetlobe. Oni še niso poznali
poti do nebeškega kraljestva, jaz pa sem učil
tisto, kar je bilo na zemlji še neznano.
31 Jezus je svoje otroštvo in mladost posvetil
dejavni dobrodelnosti in molitvi, dokler ni
prišla ura, da bi oznanil nebeško kraljestvo,
zakon ljubezni in pravičnosti, nauk o luči in
življenju.
32 Poiščite pomen moje besede, ki je bila
razglašena v tistih dneh, in mi povejte, ali je
lahko izhajala iz katerega koli človeškega
nauka ali znanosti, ki je bila znana v tistem
času.
33 Povem vam: če bi res zahteval učenost teh
ljudi, bi svoje učence iskal med njimi in ne
med neizobraženimi in nevednimi ljudmi, iz
katerih sem sestavil svojo apostolsko skupino.
(169,62 -68)

Nihče od tistih, ki so od blizu poznali moje
življenje in dela, ni verjel vame.
37 Ko je torej prišla ura oznanjevanja, sem
moral ob odhodu iz Nazareta reči: "Resnično,
povem vam: Noben prerok ne najde vere v
svoji domovini. Moral bi jo zapustiti, da bi se
slišala njegova beseda." (299, 70 - 72)

11. poglavje - Jezusova služba na
zemlji
Krst v Jordanu; čas priprave v puščavi
1 Jezus, ljubeči in ponižni Nazarečan, ki je
čakal na uro, ko bo Božja beseda prišla iz
njegovih ust, je na bregu Jordana poiskal
Janeza, da bi prejel krstno vodo. Ali je šel Jezus
tja v želji po očiščenju? Ne, moji ljudje. Je šel
opravit obred? Niti. Jezus je vedel, da je prišla
ura, ko bo sam prenehal biti, ko bo človek
izginil in prepustil besedo Duhu, in to uro je
želel zaznamovati z dejanjem, ki se bo vtisnilo
v spomin ljudi.
2 Simbolna voda ni imela madeža, ki bi ga
lahko oprala, vendar je to telo - kot zgled
človeštvu - osvobodila vsakršne navezanosti
na svet, da bi mu omogočila postati ena volja z
Duhom. To se je zgodilo, ko so navzoči slišali
božanski glas, ki je spregovoril s človeškimi
besedami: "To je moj ljubljeni Sin, v katerem
imam veselje. Poslušajte ga."
3 Od tistega trenutka je Božja beseda na
Jezusovih ustnicah postala beseda večnega
življenja, ker se je Kristus po njem v polnosti
razodel. Ljudje so ga imenovali rabin, učitelj,
poslanec, mesija in Božji sin. (308,25-27)
4 Nato sem se umaknil v puščavo, da bi
meditiral in vas naučil vzpostaviti dialog s
Stvarnikom ter v tišini puščave premišljeval o
delu, ki me je čakalo, in vas učil, da se morate
najprej očistiti, preden se lotite izpolnjevanja
dela, ki sem vam ga zaupal. Nato v tišini
svojega bitja poiščite neposredno občestvo s
svojim Očetom in se tako pripravljeni glasnejši, okrepljeni in odločnejši - neomajno
lotite izpolnjevanja svojega težkega
poslanstva. (113,9)

Pomanjkanje razumevanja človekovega
okolja v Nazaretu
34. Moral sem poiskati zavetje pri ljudstvu, kot
je Egipt, saj mi ljudstvo, h kateremu sem
prišel, ni moglo dati zavetja. Toda to ni bila
edina bolečina, ki jo je moralo trpeti moje
srce.
35 Ko sem se vrnil iz Egipta in nato živel v
Nazaretu, so me nenehno zasmehovali in
prizadeli z izrazi nevere in slabe volje.
36 Tam sem delal čudeže, pokazal svojo
dobrodelnost in moč, a so me napačno ocenili.

Enost Jezusa z Bogom
5. Tri leta sem govoril svetu skozi Jezusova
usta, ne da bi bila katera koli moja beseda ali
misel izkrivljena s strani tega uma, ne da bi
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bilo katero koli njegovo dejanje v neskladju z
mojo voljo. Razlog je bil v tem, da sta bila
Jezus in Kristus, človek in duh, eno, kot je
Kristus eno z Očetom. (308,28)
6 spoznajte v meni Očeta, kajti resnično,
povem vam: Kristus je eno z Očetom od
vekomaj, še preden so bili svetovi.
7 V "drugi dobi" je ta Kristus, ki je eno z
Bogom, postal človek na zemlji v
blagoslovljenem Jezusovem telesu in tako
postal Božji Sin, vendar le v smislu svoje
človeškosti. Ponovno vam povem, da je samo
en Bog. (9,48)
8 ko sem v Jezusu postal človek, ne zato, da bi
razumeli, da je Bog v človeški podobi, ampak
zato, da bi postal viden in slišen tistim, ki so
bili slepi in gluhi za vse, kar je božansko; v
Jezusu sem postal človek, da bi razumeli, da je
Bog v človeški podobi.
9. Resnično, povem vam: Če bi bilo Jezusovo
telo v podobi Jehove, ne bi krvavelo in ne bi
umrlo. Bilo je popolno telo, a človeško in
občutljivo, tako da so ga ljudje videli in prek
njega slišali glas svojega nebeškega Očeta.
(3,82)
10. V Jezusu sta bili dve naravi: materialna,
človeška, ustvarjena po moji volji v Marijinem
deviškem telesu, ki sem jo imenoval Sin
človekov, in druga, božanska, Duha, ki sem jo
imenoval Sin božji. V tem je bila "božanska
beseda" Očeta, ki je govorila v Jezusu, druga
pa je bila le materialna in vidna. (21,29)
11 To je bil Kristus, Božja beseda, ki je govoril
skozi usta Jezusa, čistega in poštenega
človeka.
12 Človek Jezus se je rodil, živel in umrl,
Kristus pa se ni rodil, ni odraščal v svetu in ni
umrl, saj je glas ljubezni, Duh ljubezni,
Božanska beseda, izraz modrosti Stvarnika, ki
je bil vedno v Očetu. (91,28-29)

zatiralce ter podaril posest in zemeljske
dobrine tistim, ki ga čakajo.
14 Ko so ti ljudje videli Jezusa - revnega, brez
obleke na nogah, s preprostim oblačilom
pokritega telesa, rojenega v hlevu in pozneje
zaposlenega kot preprost obrtnik -, niso mogli
verjeti, da je on tisti, ki ga je poslal Oče,
obljubljeni. Mojster je moral narediti vidne
čudeže in dela, da so mu verjeli in razumeli
njegovo božansko sporočilo. (227,12-13)
15 Ponižni in ubogi so vedno odkrili mojo
navzočnost, ker se ne ukvarjajo s človeškimi
teorijami, ki bi jim zameglile jasno presojo.
16 Tudi v "drugi dobi" se je zgodilo, da so
Mesijev prihod, čeprav je bil napovedan,
čustveno prepoznali le ljudje preprostega
uma, ponižnega duha in neobremenjenega
razuma, ko je prišel.
17. Teologi so imeli v rokah knjigo prerokov in
so vsak dan ponavljali besede, ki so
napovedovale znamenja, čas in način
Mesijevega prihoda, pa vendar - videli so me
in me niso prepoznali, poslušali so me in
zanikali, da sem obljubljeni Odrešenik. Videli
so moja dela, a so se znali nad njimi le
razburjati, čeprav so bila v resnici vsa
prerokovana. (150, 21 - 23)
18. Danes nihče več ne dvomi o Jezusu, mnogi
pa razpravljajo in celo zanikajo mojo
božanskost. Nekateri mi priznavajo veliko
duhovno vzvišenost, drugi trdijo, da tudi jaz
hodim po evolucijski poti duha, da bi lahko
dosegel Očeta. Toda če bi bilo tako, vam ne bi
rekel: "Jaz sem Pot, Resnica in Življenje".
(170,7)
Jezus kot gost odrešenja med preprostimi
ljudmi
19 Vaša naloga je, da živite po zgledu svojega
božanskega Učitelja na njegovih zemeljskih
poteh. Ne pozabite: Kadarkoli sem se pokazal
v domovih, sem v vseh pustil sporočilo miru,
ozdravil sem bolne, potolažil trpeče z
božansko močjo, ki jo ima Ljubezen.
20 Nikoli se nisem vzdržal vstopa v hišo, ker mi
v njej ne bi verjeli; vedel sem, da bodo ob
odhodu iz tega kraja srca njegovih prebivalcev
polna prekipevajočega veselja, saj je njihov
duh, ne da bi se tega zavedal, po mojem
nauku pogledal v nebeško kraljestvo.
21 Včasih sem iskal srca, včasih so oni iskali
mene, toda v vseh primerih je bila moja

Nepriznavanje Jezusa kot pričakovanega
Mesije
13. V drugi dobi me niso vsi prepoznali. Ko
sem se pojavil v naročju judovskega ljudstva,
ki me je že čakalo, ker so videli, da so se
izpolnila znamenja, ki so jih dali preroki, je
moja navzočnost povzročila zmedo pri
mnogih, ki niso razumeli, kako pravilno
razlagati preroke, in so pričakovali, da bodo
videli svojega Mesijo kot mogočnega princa, ki
bo strl svoje sovražnike, ki bo ponižal kralje in
45

ljubezen kruh večnega življenja, ki sem jim ga
dajal v smislu svoje besede. (28,3-5)

dobival moč iz lastnega duha in se hranil v
sebi. (241,23)

Neutrudni pridigar Jezus
22. Ob nekaterih priložnostih, ko sem se
umaknil v samoto kakšne doline, sem ostal
sam le za nekaj trenutkov, ker so se množice,
željne, da bi me slišale, približale svojemu
Učitelju v želji po neskončni dobroti njegovega
pogleda. Sprejel sem jih in te moške, ženske in
otroke obsijal z nežnostjo svojega
neskončnega usmiljenja, saj vem, da je v
vsakem bitju Duh, zaradi katerega sem prišel
na svet. Nato sem jim govoril o nebeškem
kraljestvu, ki je pravi dom duha, da bi z mojo
besedo pomirili svoj notranji nemir in se
okrepili v upanju, da bodo dosegli večno
življenje.
23. Zgodilo se je, da je bil med množico skrit
nekdo, ki je nameraval zanikati mojo resnico in
kričati, da sem lažni prerok; toda moja beseda
ga je prehitela, še preden je imel čas odpreti
usta. Ob drugih priložnostih sem dopustil, da
me je kakšen bogokletnež obrekoval, da bi
pred množico dokazal, da se Mojster ni
razburil ob žalitvah, in jim tako dal zgled
ponižnosti in ljubezni.
24. Nekateri so se sramovali moje krotkosti in
takoj odšli, ker so se kesali, da so s svojimi
dvomi užalili tistega, ki je s svojimi deli
oznanjal resnico. Takoj ko se je ponudila
priložnost, so prišli k meni, hodili za menoj po
poteh, jokali, ganjeni od moje besede, ne da bi
si upali nagovoriti me in prositi odpuščanja za
žalitve, ki so mi jih prej povzročili. Poklical sem
jih, jih pobožal s svojo besedo in jim namenil
nekaj milosti. (28,6-7)
25 Poslušajte: Ko sem bil z vami na zemlji, so
ljudje množično prihajali k meni - ljudje na
visokih položajih, polni nečimrnosti, vladarji, ki
so me skrivaj iskali, da bi me slišali. Nekateri so
me občudovali, a zaradi strahu tega niso
odkrito priznali; drugi so me zavračali.
26. K meni so prihajale množice ljudi, moških,
žensk in otrok, ki so me poslušali zjutraj,
popoldne in zvečer, in vedno so našli Učitelja,
ki jim je bil pripravljen dati Božjo besedo.
Videli so, da je Mojster pozabil nase in ni
mogel razložiti, ob kateri uri je jedel, da ne bi
njegovo telo oslabela in njegov glas zastal.
Razlog je bil v tem, da niso vedeli, da je Jezus

Ljubezen do otrok in Jezusova narava
27 Včasih, ko sem bil sam, so me odkrili otroci,
ki so prišli k meni, da bi mi ponudili cvetlice,
mi povedali kakšno majhno žalost in me
poljubili.
28 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 pregnati iz moje bližine. Nato sem
jim moral reči: "Pustite otroke, da pridejo k
meni, kajti za vstop v nebeško kraljestvo
morate imeti čistost, preprostost in
preprostost otrok."
29. Veselil sem se te nedolžnosti in
nepristranskosti, kot se človek veseli pogleda
na cvetni popek, ki se pravkar odpira. (262,6264)
30 Kako pogosto so učenci našli Jezusa v
pogovoru z različnimi bitji vesolja. Kako
pogosto je bil Mojster presenečen v svojih
pogovorih s pticami, s hodnikom, z morjem!
Toda vedeli so, da njihov Učitelj ni bil ganjen,
vedeli so, da v njihovem Učitelju živi Očetov
ustvarjalni Duh, ki je vsem bitjem dal jezik, ki
je razumel vse svoje "otroke", ki je prejemal
hvalo in ljubezen od vseh, ki jih je ustvaril.
31 Kolikokrat so učenci in ljudje videli Jezusa,
kako je božal ptico ali rožo in blagoslavljal vse,
v njegovih očeh pa so odkrili pogled
neskončne ljubezni do vseh bitij! Učenci so
opazili Gospodovo božansko veselje, ko se je
videl obkroženega s tolikšno slavo, s
čudovitostjo, ki je izhajala iz njegove modrosti,
pogosto pa so videli tudi solze v Mojstrovih
očeh, ko je videl brezbrižnost ljudi pred takšno
slavo, otopelost in slepoto človeških bitij pred
takšnim sijajem. Pogosto so videli, kako je
Mojster jokal, ko je videl gobavca, ki je prelival
solze zaradi gobavosti, ali moške in ženske, ki
so žalovali za svojo usodo, čeprav so bili
obkroženi s popolno ljubeznijo! (332,25 -26)
Jezusovi nauki
32 Jezus vas je učil usmiljenja, nežnosti in
ljubezni. Naučil vas je, da sovražnikom iz srca
odpustite, vam povedal, da zavračajte laž in
ljubite resnico. Razglasil vam je, da morate
tako za zlo kot za dobro, ki ga prejmete, vedno
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odgovarjati z dobrim. Naučil vas je
spoštovanja do vsakega od vaših bližnjih in
vam razkril, kako najti zdravje telesa in duha;
kako s svojim življenjem spoštovati ime svojih
staršev, da bi vas hkrati spoštovali tudi vaši
otroci.
33 To so nekatere od zapovedi, ki jih mora
spoštovati vsak, ki resnično želi biti kristjan.
(151,35-36)
34 Ko so pismouki in farizeji opazovali
Jezusova dejanja in ugotovili, da se razlikujejo
od njihovih, so trdili, da je nauk, ki ga je
oznanjal, v nasprotju z Mojzesovo postavo.
Razlog za to je bil, da so zamenjali Zakon s
tradicijami. Jaz pa sem jim dokazal, da nisem
prestopil zakona, ki ga je Oče razodel Mojzesu,
ampak sem ga izpolnil z besedami in deli.
35 Seveda sem odpravil mnoge tradicije tega
ljudstva, ker je že prišel čas, da izginejo, da bi
se lahko začel nov čas z višjimi nauki. (149,42 43)
36. Spomnite se, da sem v prvi zapovedi
Zakona, ki sem jo dal človeštvu po Mojzesu,
rekel: "Ne delaj si podobe ali podobnosti
nebeških stvari, da bi klečal pred njimi in jih
častil." Od takrat je pot za človeka in pot za
duha jasno začrtana.
37 Mojzes se ni omejil le na posredovanje
desetih zapovedi človeštvu; sprejel je tudi
sekundarne zakone za človeško življenje ter
uvedel običaje, obrede in simbole za duhovno
čaščenje Boga, vse v skladu s takratnimi
razvojnimi koraki človeškega duha.
38. Toda obljubljeni Mesija je prišel in odpravil
izročila, obrede, simbole in žrtve ter pustil
nedotaknjen samo Zakon. 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. (254, 17 18)
39. Moja beseda v sedanjosti ne bo izbrisala
besed, ki sem vam jih dal v "drugi dobi".
Obdobja, stoletja in starosti bodo minila, toda
Jezusove besede ne bodo minile. Danes vam
razlagam in razkrivam pomen tega, kar sem
vam takrat povedal in česar niste razumeli.
(114, 47)

40 da bi ta nauk v srcih zanetil vero, sem
hkrati delal čudeže, da bi me ljubili; in da bi bili
ti "čudeži" čim bolj otipljivi, sem jih delal na
telesih bolnikov, ozdravljal slepe, gluhe, neme,
hrome, obsedene, gobavce in tudi oživljal
mrtve; in da bi me ljubili, sem jih delal na
telesih bolnikov, ozdravljal slepe, gluhe, neme,
hrome, obsedene, gobavce in tudi oživljal
mrtve.
41 Koliko čudežev ljubezni je Kristus storil med
ljudmi! Njihova imena so ohranjena v
zgodovini kot zgled prihodnjim generacijam.
(151,37 - 38)
42. Bitja Luči v službi Božanskega dela in drugi,
ki so bili uporni in nevedni, so se čutili povsod
in med tem človeštvom so se pojavili
obsedenci, ki jih znanost ni mogla osvoboditi
in so jih ljudje izgnali. Niti učitelji Zakona niti
znanstveniki niso mogli povrniti zdravja
bolnim.
43. Toda vse to sem želel, da bi vas naučil in
vam dal dokaze ljubezni. Po Jezusu sem vam
na začudenje mnogih podelil ozdravljenje
njegovih bitij.
44. Neverniki, ki so Jezusa slišali govoriti o
njegovi moči in so poznali njegove čudeže, so
zahtevali najtežje dokaze, da bi ga za trenutek
spravili v negotovost in dokazali, da ni
nezmotljiv. Toda ta osvoboditev obsedenih,
dejstvo, da sem jih vrnil v stanje običajnih ljudi
samo tako, da sem se jih dotaknil, jih pogledal
ali jim ukazal, da so ti duhovi zapustili njihove
misli in da sta bila oba osvobojena težkega
bremena, jih je zmedlo.
45 Farizeji, znanstveniki, pismouki in
cestninarji so se spričo te moči odzvali
različno. Nekateri so priznavali Jezusovo
oblast, drugi so njegovo moč pripisovali
neznanim vplivom, tretji o tem niso znali
povedati ničesar. Bolniki, ki so bili ozdravljeni,
pa so blagoslavljali njegovo ime.
46 Nekatere je obsedel en sam duh, druge
sedem, kot Marijo iz Magdale, nekatere pa
tako veliko število, da so sami rekli, da so
legija.
47 Skozi vse Mojstrovo življenje je ena
duhovna manifestacija sledila drugi. O
nekaterih je pričalo dvanajst učencev, o drugih
pa ljudje na prostem in po domovih. To je bil
čas čudežev, "čudes". (339, 20 -22)
48 Čudež, kot ga razumeš ti, ne obstaja; med
božanskim in materialnim ni nasprotja.

Jezusovi "čudeži"
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49. Jezusu pripisujete številne čudeže, toda
resnično, povem vam, njegova dejanja so bila
naravni učinek ljubezni, tiste božanske moči, ki
je še ne znate uporabljati, čeprav je prisotna v
vsakem duhu, neuporabljena. Ker niste želeli
spoznati moči ljubezni.
50 Kaj je bilo učinkovito pri vseh čudežih, ki jih
je storil Jezus, razen ljubezni?
51. Poslušajte, učenci: Da bi se Božja ljubezen
lahko razodela človeštvu, je bila potrebna
ponižnost orodja, in Jezus je bil vedno
ponižen; in kot zgled tega je ljudem ob neki
priložnosti povedal, da ne more storiti ničesar
brez volje svojega nebeškega Očeta. Tisti, ki ne
razumejo ponižnosti teh besed, bodo mislili,
da je bil Jezus človek kot vsi drugi, resnica pa
je, da vam je želel dati lekcijo ponižnosti.
52 Vedel je, da je zaradi te ponižnosti in enosti
z Očetom vsemogočen do človeštva.
53 O nadvse velika in lepa preobrazba, ki daje
ljubezen, ponižnost in modrost!
54 Zdaj veste, zakaj je Jezus, čeprav je rekel,
da ne more storiti ničesar, če ni po Očetovi
volji, v resnici lahko storil vse; ker je bil
ubogljiv, ker je bil ponižen, ker je postal
služabnik zakona in ljudi ter je znal ljubiti.
55 Spoznajte torej, da čeprav sami poznate
nekatere sposobnosti duhovne ljubezni, jih ne
čutite, zato ne morete razumeti vzroka vsega
tistega, čemur pravite čudež ali skrivnost in
kar so dela, ki jih dela božanska ljubezen.
56. Katere nauke vam je dal Jezus, ki niso bili iz
ljubezni? Kakšno znanost, kakšne vaje ali
skrivnostno znanje je uporabil, da vam je dal
svoje primere moči in modrosti?..: Samo
blagoslovljena ljubezen, s katero je mogoče
storiti vse.
57. V Očetovih zakonih, ki so preprosti, ker so
modri, in modri, ker so prežeti z ljubeznijo, ni
ničesar protislovnega.
58 Razumite Mojstra, on je vaš učbenik. (17,11
- 21)
59. Duh, ki je oživil Jezusa, je bil moj, vaš Bog,
ki je postal človek, da bi bival med vami in da
bi vas gledal, ker je bilo to potrebno. Kot
človek sem občutil vse človeško trpljenje.
Znanstveniki, ki so preučevali naravo, so prišli
k meni in ugotovili, da ne vedo ničesar o
mojem nauku. Veliki in majhni, krepostni in
grešni, nedolžni in krivi so prejeli bistvo moje
besede in vse sem počastil s svojo
navzočnostjo. A čeprav so bili poklicani mnogi,

je bilo le nekaj izbranih, še manj pa tistih, ki so
bili ob meni. (44, 10)
Prešuštnica
60 Zagovarjal sem grešnike. Ali se ne spomnite
prešuštnice? Ko so jo pripeljali k meni,
preganjano in obsojeno od množice, so prišli
farizeji in me vprašali: "Kaj naj storimo z njo?"
- Duhovniki so pričakovali, da bom rekel: "Naj
se zgodi pravičnost," a so mi odgovorili: "Kako
to, da pridigaš ljubezen, a dovoliš, da je ta
grešnik kaznovan?" In če bi rekel: "Pustite jo,"
bi mi odgovorili: "V Mojzesovih zakonih, ki jih
potrjujete, kot pravite, je določba, ki pravi:
"Vsaka ženska, ki je zalotena pri prešuštvu, naj
bo kamenjana."
61 Ker sem vedel, da imajo namen, nisem
odgovoril na njihove besede, ampak sem se
sklonil in v prah zemlje zapisal grehe tistih, ki
so jih obsojali. Spet so me vprašali, kaj naj
storijo s to žensko, in odgovoril sem jim: "Kdor
je brez greha, naj prvi vrže kamen." Tedaj so
spoznali svoje prestopke, odšli in si zakrili
obraze. Nihče ni bil čist, in ker so začutili, da
sem jim videl do dna srca, niso več obtoževali
tiste ženske, ker so vsi grešili. Žena in z njo
drugi, ki so prav tako prelomili zakon, pa so se
pokesali in niso več grešili. Povem vam, da je
grešnika lažje spreobrniti z ljubeznijo kot s
strogostjo. (44, 11)
Marija Magdalena
62 Marija Magdalena - grešnica, kot jo je
imenoval svet - si je zaslužila mojo nežnost in
odpuščanje.
63. Kmalu je dosegla odrešenje, kar se ne
zgodi drugim, ki prosijo za odpuščanje svojih
grehov le s šibko vero. Medtem ko je ona
kmalu našla, kar je iskala, pa drugi tega ne
najdejo.
64 Magdaleni je bilo odpuščeno, ne da bi se
hvalila s svojim kesanjem. Grešila je, kakor
grešite tudi vi, vendar je veliko ljubila.
65. Kdor ljubi, lahko kaže odstopanja v svojem
človeškem vedenju, toda ljubezen je nežnost,
ki se preliva iz srca. Če hočeš, da ti bo
odpuščeno - kot si -, usmeri svoj pogled vame,
poln ljubezni in zaupanja, in oproščen boš
vsakega prestopka.
66 Ta žena ni več grešila; ljubezen, ki je
prekipevala v njenem srcu, je posvetila
Učiteljevemu nauku.
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67. Odpustili so ji, čeprav je naredila napake.
Toda v njenem srcu je gorel ogenj, ki očiščuje,
in zaradi odpuščanja, ki ga je prejela grešnica,
se niti za trenutek ni ločila od Jezusa; moji
učenci pa so me v najbolj krvavih urah pustili
samega. Toda Marija, ki je bila prezirana, se ni
ločila od mene, ni me zanikala, ni se bala in ni
je bilo sram.
68. Zato ji je bilo dano, da je ob vznožju
mojega križa in nad mojim grobom točila
solze. Njen duh je kmalu našel odrešitev, ker
je veliko ljubil.
69. V svojem srcu je imela tudi apostolskega
duha. Njeno spreobrnjenje sije kot luč resnice.
Poklonila se je k mojim nogam in mi rekla:
"Gospod, če hočeš, se bom osvobodila greha."
70 Vi pa me pogosto želite prepričati o svoji
nedolžnosti, ko z dolgimi molitvami prikrivate
svoje prestopke.
71 Ne, učenci, učite se od nje, resnično ljubite
svojega Gospoda v vsakem od svojih soljudi.
Veliko ljubite in vaši grehi vam bodo
odpuščeni. Veliki boste, če bo ta resnica
zacvetela v vaših srcih. (212, 68 – 75)

svetloba. Toda takoj so se pomirili in svojemu
Učitelju predlagali, naj mu na ramena nadene
vijolični plašč kraljev ter Mojzesa in Elija. Tedaj
so zaslišali glas, ki se je spustil iz Neskončnosti
in rekel: "To je moj dragi Sin, v katerem imam
veselje; poslušajte ga!"
76 Ko so učenci zaslišali tisti glas, jih je zajel
velik strah, in ko so pogledali navzgor, so
zagledali samo Mojstra, ki jim je rekel: "Ne
bojte se in nikomur ne povejte tega obraza,
dokler ne vstanem od mrtvih." Tedaj so
vprašali svojega Gospoda: "Zakaj pismouki
pravijo, da mora prej priti Elija?" Jezus jim je
odgovoril: "Resnično bo prej prišel Elija in vse
uredil. Toda povem vam, da je Elija že prišel, a
ga niso prepoznali, ampak so mu naredili, kar
so hoteli." Tedaj so učenci razumeli, da jim
govori o Janezu Krstniku.
77. Kolikokrat sem v sedanjem času pred
vašimi očmi naredil nevidno telo, po katerem
se sporočam, da bi vam omogočil videti me v
človeški podobi, v kateri je človeštvo poznalo
Jezusa, pa se kljub temu niste pokleknili pred
novo preobrazbo. (29,15 - 18)
Ta pojav je v parapsihologiji znan tudi pod
imenom "transfiguracija", saj je vedno bolj
vidno duhovno bitje, ki se manifestira.

Nikodem in vprašanje o reinkarnaciji
72. Tisti čas sem Nikodemu, ki me je v dobrem
duhu poiskal, da bi govoril z menoj, rekel: "Kar
je rojeno iz mesa, je meso, in kar je rojeno iz
duha, je duh. Ne čudite se, ko vam rečem, da
se je treba ponovno roditi." Kdo je razumel te
besede?
73. Z njimi sem vam hotel povedati, da eno
človeško življenje ni dovolj za razumevanje
enega samega mojega nauka in da za
razumevanje učbenika, ki ga to življenje
vsebuje v sebi, potrebujete veliko zemeljskih
življenj. Zato je naloga mesa le, da služi kot
podpora duhu na njegovi poti po zemlji. (151,
59)

Pomanjkanje poguma za priznanje
78. Ko sem živel med vami, utelešen, se je
pogosto dogajalo, da so ponoči, ko so vsi
počivali, ljudje prihajali k meni in me skrivaj
iskali, ker so se bali, da bi jih odkrili. Poiskali so
me, ker so obžalovali, da so kričali name in me
žalili, ko sem govoril množici. Njihovo kesanje
je bilo še bolj vztrajno, ko so spoznali, da je
moja beseda v njihovih srcih pustila darilo
miru in svetlobe in da sem v njihova telesa vlil
svoj zdravilni balzam.
79. S sklonjenimi glavami so se mi prikazali in
rekli: "Učitelj, odpusti nam, odkrili smo, da
tvoja beseda vsebuje resnico." Odgovoril sem
jim: "Če ste spoznali, da govorim samo
resnico, zakaj se skrivate? Ali ne greste na
prosto, da bi sprejeli sončne žarke, ko se
pojavijo - ampak kdaj ste se tega sramovali?
Kdor ljubi resnico, je nikoli ne prikriva, ne
zanika in se je ne sramuje."
80. To vam govorim, ker vidim, da me mnogi
poslušajo le na skrivaj, zanikajo, kam so šli,
skrivajo, kar so slišali, in včasih zanikajo, da so

Jezusova spremenitev
74 Ob neki priložnosti v drugi dobi je Jezus
hodil, za njim pa so hodili nekateri njegovi
učenci. Povzpeli so se na goro, in medtem ko
je Mojster s svojimi besedami te može
napolnil z občudovanjem, so nenadoma
zagledali spremenjeno Gospodovo telo, ki je
lebdelo v prostoru, z duhom Mojzesa na
njegovi desni in Elija na njegovi levi.
75 Ob tem nadnaravnem pogledu so se učenci
vrgli na tla, saj jih je zaslepila božanska
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bili z menoj. Česa se torej sramujete? (133,23 26)

Življenje?" Niso razumeli, da sem prišel na
svet, da bi ljudem razodel, kako bo človeštvo
živelo po dolgem obdobju očiščevanja, da bo iz
njega izšel oduhovljen rod, ki bo nad človeško
bedo, nad nujnimi potrebami mesa in nad
strastmi telesnih čutov. (40,11 - 13)

Sovražnosti proti Jezusu
81. Ko sem v drugi dobi govoril množicam
ljudi, so mojo besedo, popolno po pomenu in
obliki, slišali vsi. Moj pogled, ki je prodrl v srca,
je odkril vse, kar je vsak od njih nosil v sebi.
Nekateri so dvomili, drugi verjeli, tretji so me
nagovorili s strahom: to so bili bolniki, ki so
zaradi bolečin upali na moj čudež. Bili so taki,
ki so skušali skriti posmeh, ko so me slišali
govoriti, da sem prišel od Očeta, da bi ljudem
prinesel nebeško kraljestvo, bila pa so tudi
srca, v katerih sem odkril sovraštvo do mene
in namen, da bi me utišali ali odstranili.
82. Farizeji, arogantni, so bili tisti, ki so se
počutili prizadete zaradi moje resnice. Čeprav
je bila moja beseda tako jasna, tako polna
ljubezni in tako tolažilna - čeprav so jo vedno
potrjevala mogočna dela -, so mnogi ljudje še
naprej želeli odkriti resnico moje navzočnosti
tako, da so me presojali po človeku Jezusu,
raziskovali moje življenje in se osredotočali na
skromnost mojih oblačil in popolno revščino
materialnih dobrin.
83. A niso se zadovoljili s tem, da so obsojali
mene, ampak so obsojali tudi moje učence in
jih pozorno opazovali, ali govorijo, ali hodijo za
menoj po poteh in ali sedijo za mizo. Kako
razburjeni so bili farizeji, ko so ob neki
priložnosti videli, da si moji učenci niso umili
rok, preden so sedli za mizo: uboge glave, ki so
zamenjale čistočo telesa s čistočo duha! Niso
se zavedali, da so bile njihove roke, ko so se v
templju dotaknili svetega kruha, čiste, njihova
srca pa polna gnilobe. (356,37 - 38)
84. Na vsakem koraku so me preiskovali. Vsa
moja dejanja in besede so presojali s slabimi
nameni, predvsem so bili zmedeni pred
mojimi dejanji in dokazi, saj njihov um ni bil
sposoben razumeti tega, kar lahko razume le
duh.
85 Ko sem molil, so rekli: "Za kaj moli, saj
pravi, da je poln moči in modrosti? Kaj lahko
potrebuje ali prosi?" Ko nisem molil, so rekli,
da ne izpolnjujem njihovih verskih zapovedi.
86. Ko so me videli, da ne jem hrane, medtem
ko moji učenci jedo, so sodili, da sem zunaj
zakonov, ki jih je določil Bog; ko pa so me
videli, da jem hrano, so se vprašali: "Zakaj
mora jesti, da bi živel - tisti, ki je trdil, da je

Poslovilna objava
87.Tri leta je Jezus živel s svojimi učenci.
Obdajale so ga velike množice, ki so ga imele
zelo rade. Tem učencem ni preostalo drugega,
kot da so poslušali svojega Učitelja, ko je
pridigal svoj božanski nauk. Ko so hodili po
njegovih stopinjah, niso čutili ne lakote ne
žeje, niso se spotikali ali se jim postavljale
kakršne koli ovire, vse je bilo mirno in srečno v
ozračju, ki je obdajalo to skupino, in vendar
jim je - ob neki priložnosti, ko so bili še
posebej navdušeni nad kontemplacijo svojega
ljubljenega Jezusa, rekel: "Zdaj bo prišel drug
čas; odšel bom od vas in ostali boste kot ovce
med volkovi. Ta ura se bliža in treba se je
vrniti, od koder sem prišel. Nekaj časa boste
sami in boste pričevanje o tem, kar ste videli
in slišali, prinašali tistim, ki so lačni in žejni
ljubezni in pravičnosti. Delajte v mojem imenu
in potem vas bom vzel k sebi v večni dom."
88 Te besede so učence razžalostile, in ko se je
ura bližala, je Jezus to napoved ponovil z
večjim poudarkom, ko je govoril o svojem
odhodu. Hkrati pa je potolažil srca tistih, ki so
ga poslušali, in jim povedal, da njegov duh ne
bo odšel in da bo še naprej bdel nad svetom.
Če bi se pripravili, da bi ljudem tistega časa
prinesli njegovo besedo kot sporočilo tolažbe
in upanja, bi govoril skozi njihova usta in delal
čudeže. (354,26 - 27)
Jezusov vstop v Jeruzalem
89. Množice so me sprejele z veseljem, 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 Hosiannah, hromi, ki so zapustili
svoje postelje in pohiteli, da bi videli Učitelja
na pashi.
90. Vedel sem, da je to zmagoslavje minljivo,
svojim učencem sem že napovedal, kaj se bo
zgodilo potem. To je bil le začetek mojega boja
in danes vam z velike razdalje od teh
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dogodkov sporočam, da se luč moje resnice še
naprej bori proti temi nevednosti, greha in
prevare, zato moram dodati, da moje
dokončno zmagoslavje še ni prišlo.
91 Kako lahko verjamete, da je bil ta vstop v
Jeruzalem zmaga moje stvari, ko pa se je
spreobrnilo le nekaj ljudi in mnogi niso
prepoznali, kdo sem?
92 In tudi če bi se vsi ti ljudje spreobrnili k moji
besedi, ali ne bi moralo slediti še veliko
generacij?
93 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.
94. Vedite, da če bi bil takrat zunaj novega
Jeruzalema vsaj en moj otrok, praznika ne bi
bilo, saj Bog ne bi mogel govoriti o
zmagoslavju, ne bi mogel slaviti zmage, če
njegova moč ne bi mogla rešiti niti zadnjega
izmed njegovih otrok. (268, 17 - 21)
95. Vi ste isti kot tisti, ki so v drugi dobi, ko je
Jezus vstopil v Jeruzalem, peli Hosiannah.
Danes, ko se vam v duhu razodevam, ne
razprostirate več svojih plaščev na moji poti,
ampak svojemu Gospodu kot bivališče
ponujate svoja srca. Danes vaša hozana ne
prihaja več iz grla, ta hozana prihaja iz vašega
duha kot himna ponižnosti, ljubezni in
spoznanja Očeta, kot himna vere v to
manifestacijo, ki vam jo je prinesel vaš Gospod
v tretjem obdobju.
96. Nekoč, tako kot danes, ste me spremljali
pri mojem vstopu v Jeruzalem. Velike množice
so me obkrožile, očarane nad mojimi
besedami ljubezni. Moški in ženske, starci in
otroci so s svojimi vzkliki veselja pretresli
mesto in celo duhovniki in farizeji so mi v
strahu, da se bo ljudstvo uprlo, rekli: "Učitelj,
če učiš mir - zakaj dopuščaš, da tvoji privrženci
povzročajo tak nemir?" Odgovoril sem jim:
"Resnično, povem vam, če bi ti molčali, bi
kamni govorili." To so bili trenutki veselja, to je
bil vrhunec in poveličanje Mesije med tistimi,
ki so lačni in žejni pravičnosti - tistimi, ki so
dolgo čakali na Gospodov prihod, da se
izpolnijo prerokbe.
97. S tem veseljem in radostjo je tudi moje
ljudstvo praznovalo osvoboditev iz Egipta.
Želel sem, da bi bilo praznovanje pashe za
moje ljudstvo nepozabno. Resnično, povem
vam, nisem le sledil tradiciji in žrtvoval jagnje,

ampak sem v Jezusu, žrtvenem jagnjetu,
ponudil samega sebe kot pot, po kateri bodo
vsi moji otroci našli odrešenje. (318,57 - 59)
Zadnja večerja
98 Ko je Jezus po izročilu tistega ljudstva s
svojimi učenci praznoval velikonočni obed, jim
je rekel: "Nekaj novega vam zdaj razodevam:
vzemite od tega vina in jejte od tega kruha, ki
sta moja kri in moje telo, in to delajte v moj
spomin.
99 Po Mojstrovi smrti so se učenci spominjali
Gospodove žrtve tako, da so pili vino in jedli
kruh, ki sta simbola Njega, ki se je iz ljubezni
do ljudi odpovedal vsemu.
100 Skozi stoletja so si ljudje, razdeljeni v
veroizpovedi, moje besede različno razlagali.
101. Danes vam želim povedati, kaj sem čutil v
tisti uri, pri zadnji večerji, kjer je bila vsaka
Jezusova beseda in dejanje nauk iz knjige
globoke modrosti in neskončne ljubezni. Ko
sem uporabljal kruh in vino, sem hotel, da bi
razumeli, da sta podobna ljubezni, ki je hrana
in življenje duha; in ko sem vam rekel: "To
delajte v moj spomin," je Mojster hotel
povedati, da morate ljubiti svoje bližnje z
ljubeznijo, podobno Jezusovi, in se darovati
ljudem kot pravo hrano.
102. Kakršen koli obred, ki ga opravite na
podlagi teh naukov, bo brezploden, če mojih
naukov in zgledov ne boste uporabljali v
svojem življenju. Prav to je za vas težko,
vendar je prav v tem tudi njena zasluga. (151,
29 - 32, 34)
103. Kakor ste zdaj okoli mene, tako je bilo
tudi tistega zadnjega večera v drugem veku.
Sonce je ravno zahajalo, ko se je Jezus v tej
sobi zadnjič pogovarjal s svojimi učenci. To so
bile besede umirajočega očeta svojim
ljubljenim otrokom. Žalost je bila v Jezusu in
tudi v učencih, ki še niso vedeli, kaj čez nekaj
ur čaka tistega, ki jih je tako učil in ljubil.
Njihov Gospod je bil tik pred odhodom, vendar
še niso vedeli, kako. Peter je jokal in stiskal
kelih k srcu, Janezove solze so namočile
Učiteljeve prsi, Matej in Bartolomej pa sta bila
ob mojih besedah objokana. Filip in Thomas
sta med jedjo skrivala svojo bolečino. Jakob
mlajši in starejši, Tadej, Andrej in Simon so bili
nemi od žalosti, vendar so mi veliko govorili iz
srca. Tudi Juda Iškarijot je v svojem srcu nosil
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bolečino, pa tudi strah in obžalovanje. Vendar
se ni mogel vrniti, ker ga je zajela tema.
104. Ko je Jezus izrekel svoje zadnje besede in
spodbude, so bili učenci v solzah. Toda enega
od njih ni bilo več, njegov duh ni mogel
sprejeti toliko ljubezni in videti toliko svetlobe,
zato je odšel, ker mu je ta beseda opekla srce.
(94, 56-58)
105 Jezusova božanska želja je bila, da bi
njegovi učenci postali sejalci njegovega
odrešilnega nauka.
106 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."
107 Z lučjo te najvišje zapovedi je v človeštvu
zanetil največje upanje. (254, 59)

njihovih srcih pojavila strah in osuplost, zato
so ponovno vprašali: "Kdo je Jezus?" Nato sem
stopil k njim in jim rekel: "Tukaj sem, to sem
jaz." Takrat se je začela moja strast.
3 Privedli so me pred duhovnike, sodnike in
vladarje. Zasliševali so me, mi sodili in me
obtoževali, da kršim Mojzesovo zakonodajo in
da hočem ustvariti imperij, ki bi uničil
cesarjevega. (152,6 - 7)
Judova izdaja
4 Ali se ne spomnite, kolikokrat sem razodel
svojo ljubezen ne le tistim, ki so verjeli vame,
ampak tudi tistemu, ki me je izdal, in tistim, ki
so me preganjali in obsojali? Zdaj me lahko
vprašate, kaj me je spodbudilo, da sem dovolil
vse te posmehljivke. Odgovarjam vam:
potrebno je bilo, da sem jim pustil popolno
svobodo mišljenja in delovanja, da bi ustvaril
primerne priložnosti za razodetje sebe in da bi
vsi izkusili usmiljenje in ljubezen, ki sem ju učil
svet.
5 Jaz nisem premaknil Judovega srca, da bi me
izdal; bil je orodje zle misli, ko je bilo njegovo
srce napolnjeno s temo. A kljub nezvestobi
tega učenca sem mu pokazal svoje
odpuščanje.
6. Ne bi bilo treba, da bi me eden od mojih
izdal, da bi vam dal ta zgled ponižnosti.
Mojster bi jo pokazal ob vsaki priložnosti, ki bi
mu jo ponudili ljudje. Ta učenec je moral biti
orodje, s katerim je Učitelj svetu pokazal svojo
božansko ponižnost. Tudi če ste mislili, da je
bila Jezusova smrt posledica slabosti tistega
človeka, vam povem, da se motite, saj sem se
vam prišel popolnoma podariti, in če ne bi bilo
tako, ste lahko prepričani, da bi bilo drugače.
Zato nimaš pravice preklinjati ali obsojati
tistega, ki je tvoj brat, ki mu je v trenutku
teme zmanjkalo ljubezni in zvestobe, ki ju je
bil dolžan svojemu Učitelju. Če ga krivite za
mojo smrt, zakaj ga ne blagoslovite, ker veste,
da je bila moja kri prelita za odrešenje vseh
ljudi? Bolje bi bilo, če bi molili in prosili, da
nihče od vas ne bi padel v skušnjavo, kajti
hinavščina pismoukov in farizejev je še vedno
prisotna na tem svetu. (90,37 - 39)

12. poglavje - Trpljenje, smrt in
vstajenje
Jezusove vseživljenjske bolečine in trpljenje
1 Živel sem med ljudmi in iz svojega življenja
naredil zgled, učbenik. Spoznal sem vse
trpljenje, skušnjave in boje, revščino, delo in
preganjanje. Izkusil sem zavrnitev s strani
sorodnikov, nehvaležnost in izdajo,
dolgotrajno delo, lakoto in žejo, posmeh,
osamljenost in smrt. Dovolil sem, da je celotno
breme človeškega greha padlo name. Človeku
sem dovolil, da v mojih besedah in v mojem
prebodenem telesu, kjer je bilo mogoče videti
celo zadnja rebra, raziskuje moj um. Čeprav
sem bil Bog, sem postal kralj posmehljivcev,
izpostavljen, prav tako sem moral nositi križ
sramote in se z njim povzpeti na hrib, kjer so
umrli razbojniki. Tam se je končalo moje
človeško življenje kot dokaz, da nisem samo
Bog besed, ampak tudi Bog dejanj. (217, 11)
2 Ko se je bližala ura in je bilo večerje konec, je
Jezus dal učencem še zadnja navodila.
Odpravil se je v oljčni vrt, kjer je običajno
molil, in rekel Očetu: "Gospod, če je mogoče,
vzemi ta kelih od mene. A ne moja volja,
ampak naj se zgodi tvoja." Tedaj je pristopil
tisti od mojih učencev, ki naj bi me izročil, v
spremstvu množice, ki bi me aretirala. Ko so
vprašali: "Kdo je Jezus Nazarečan?", je Jud
pristopil k svojemu Učitelju in ga poljubil. Ko
so videli Jezusovo mirno zbranost, sta se v

Jezusovo trpljenje
7 Ko me je zasliševal veliki duhovnik Kajfa in
mi je rekel: "Prosim te, povej mi, ali si ti
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Kristus, Mesija, Božji Sin," sem mu odgovoril:
"To si rekel." (21, 30)
8. Koliko src, ki so še pred nekaj dnevi
občudovala in blagoslavljala moja dela, jih je
pozabilo, se izkazalo za nehvaležna in se
pridružilo tistim, ki so me zaničevali. Toda ta
žrtev je morala biti zelo velika, da ne bi bila
nikoli izbrisana iz spomina ljudi.
9 Svet in vi kot njegov del ste me videli
obrekovanega, zasmehovanega in ponižanega,
kot ne bi mogel biti nihče. Vendar sem
potrpežljivo izpraznil kelih, ki si mi ga dal piti.
Korak za korakom sem uresničeval svojo
usodo ljubezni med ljudmi in se popolnoma
podaril svojim otrokom.
10 Blagor tistim, ki so verjeli v svojega Boga,
čeprav so ga videli krvavega in zadihanega.
11 Toda čakalo me je nekaj težjega: umreti
pribit na les med dvema razbojnikoma. Toda
to je bilo zapisano, zato se je moralo uresničiti,
da bi me prepoznali kot resničnega Mesijo.
(152, 8 -11)
12 Za ta nauk, ki vam ga dajem, sem vam že
dal zgled v drugi dobi. Jezus je visel na križu,
Odrešenik se je spopadal s smrtjo pred očmi
množice, ki jo je tako zelo ljubil. Vsako srce so
bila vrata, na katera je potrkal. Med množico
gledalcev je bil človek, ki je vladal množicam,
cerkveni knez, cestninar, farizej, bogataš,
revni, zavrženi in tisti, ki je bil preprostega
uma. Medtem ko so nekateri vedeli, kdo je
tisti, ki je umrl v tisti uri, saj so videli njegova
dela in prejeli njegove koristi, so drugi, žejni
nedolžne krvi in pohlepni maščevanja,
pospešili smrt tistega, ki so ga posmehljivo
imenovali "judovski kralj", ne da bi vedeli, da
ni le kralj ljudstva, ampak da je kralj vseh
ljudstev na zemlji in vseh svetov v vesolju. Ko
je Jezus še zadnjič pogledal te množice, je poln
usmiljene ljubezni in sočutja povzdignil
prošnjo k Očetu: "Oče moj, odpusti jim, saj ne
vedo, kaj delajo."
13 Ta pogled je zajemal tako tiste, ki so jokali
zanj, kot tiste, ki so se zgražali nad njegovim
trpljenjem, kajti Učiteljeva ljubezen, ki je bila
Očetova ljubezen, je bila namenjena vsem
enako. (103, 26 - 27)
14 Ko je prišel dan, ko so ga množice, ki jih je
vznemirjala Jezusova navzočnost, ranile in
bičale ter ga zaradi udarcev videle krvaveti kot
navadnega smrtnika in se pozneje boriti s
smrtjo ter umreti kot vsak drug človek, so

farizeji, vladarji ljudstva in duhovniki
zadovoljno vzkliknili: "Poglejte ga, ki se
imenuje Božji Sin, ki je mislil, da je kralj, in
trdil, da je Mesija!"
15 Jezus je bolj kot za druge prosil svojega
Očeta, naj jim odpusti - za tiste, ki so poznali
Sveto pismo, a so ga zdaj zanikali in ga pred
množico predstavljali kot prevaranta. Oni so
bili tisti, ki kljub temu, da so se imeli za učitelje
Postave, v resnici niso vedeli, kaj počnejo ob
Jezusovi obsodbi, medtem ko so bila v množici
srca, ki so se trgala od bolečine zaradi krivice,
ki so ji bili priča, in obrazi, ki so bili polni solz
ob žrtvovani smrti pravičnega. To so bili moški
in ženske preprostega uma ter ponižnega in
velikodušnega duha, ki so vedeli, kdo je bil z
ljudmi na svetu, in so razumeli, kaj so izgubili
ob odhodu Učitelja. (150,24 - 25)
16 Govori vam tisti, ki je na križu, ko se je
spopadal s smrtjo, ko so ga katani maltretirali
in mučili, dvignil oči v neskončnost in rekel:
"Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo."
17. 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
poslušali mojo novo besedo. (268, 38 -39)
18 Ko sem z višine križa gledal na množico
ljudi, sem zagledal Marijo in ji rekel: "Žena, ta
je tvoj sin," in Janezu: "Sin, ta je tvoja mati."
19 Janez je bil v tisti uri edini, ki je razumel
pomen naslednjega stavka, kajti množica je
bila tako slepa, da so, ko sem rekel: "Žejen
sem", mislili, da gre za fizično žejo, in so mi
dali žolč in kis, medtem ko je šlo za žejo po
ljubezni, ki jo je čutil moj Duh.
20 tudi dva hudodelca sta se poleg mene
borila s smrtjo; toda medtem ko je eden
bogokletel in se pogreznil v pogubo, se je
drugi pustil razsvetliti luči vere; in čeprav je
videl svojega Boga pribitega na sramotno
tramovje križa in blizu smrti, je verjel v
njegovo božanstvo in mu rekel: "Če si v
nebeškem kraljestvu, se me spomni!" Jaz pa
sem mu, spodbujen s tako veliko vero,
odgovoril: "Resnično ti pravim: še danes boš z
menoj v raju."
21. Nihče ne pozna viharjev, ki so v tisti uri
divjali v Jezusovem srcu. Sproščene sile narave
so bile le bled odsev tega, kar se je dogajalo v
samoti tega človeka, in bolečina Božjega duha
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je bila tako velika in resnična, da je telo, ki se
je za trenutek počutilo omagano, zavpilo: "Moj
Bog, moj Bog, zakaj si me zapustil?"
22 Kakor sem učil ljudi živeti, sem jih učil tudi
umreti, odpuščati in blagoslavljati tudi tiste, ki
so me žalili in mučili, ko sem rekel Očetu:
"Odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo."
23 In ko je Duh zapustil ta svet, je rekel: "Oče,
v tvoje roke izročam svojega Duha." Popoln
zgled poučevanja je bil dosežen, kot Bog in kot
človek sem govoril. (152, 12 - 17)
24. En trenutek je bil dovolj, da je Dimas našel
odrešitev, in bil je zadnji v njegovem življenju.
Govoril mi je s križa, in čeprav je videl, da je
Jezus, imenovan Božji Sin, v agoniji, je čutil, da
je Mesija, Odrešenik, in se mu je predal z vsem
kesanjem svojega srca in vso ponižnostjo
svojega duha. Zato sem mu še isti dan obljubil
raj.
25 Povem vam: vsakemu, ki greši nevede, a mi
ob koncu življenja govori s srcem, polnim
ponižnosti in vere, bom dal občutiti nežnost
moje usmiljene ljubezni, ki ga dvigne iz
zemeljskih težav, da bi spoznal blaženost
plemenitega in vzvišenega življenja. (94, 71 72)
26. Da, dragi Dimas, bil si z menoj v raju
svetlobe in duhovnega miru, kjer sem nosil
tvojega duha kot nagrado za tvojo vero. Kdo bi
lahko povedal tistim, ki so dvomili, da v
Jezusu, ki je umiral in krvavel, kot je bil,
prebiva Bog, da je v razbojniku, ki je v
smrtnem krču ležal na njegovi desnici, skrit
duh svetlobe?
27. Čas je minil, in ko se je vrnil duševni mir, so
mnogi od tistih, ki so me zavračali in se mi
posmehovali, prodrli v luč moje resnice, zato
je bilo njihovo kesanje veliko in njihova
ljubezen, s katero so mi sledili, neuničljiva.
(320, 67)
28 ko je telo, ki mi je v drugi dobi služilo kot
lupina, vstopilo v agonijo in sem izrekel zadnje
besede s križa, je bil med mojimi zadnjimi
stavki tudi stavek, ki ga v tistih trenutkih in še
dolgo po tem niso razumeli: "Moj Bog, moj
Bog, zakaj si me zapustil?"
29 Mnogi so zaradi teh besed podvomili, drugi
so bili zmedeni in so mislili, da gre za
potlačitev, omahovanje, trenutek šibkosti.
Toda niso upoštevali, da to ni bil zadnji stavek,
ampak da sem po njem izrekel še druge, ki so

pokazali vso moč in jasnost: "Oče, v tvoje roke
izročam svojega duha"; in: "Vse je izpolnjeno".
30 Zdaj, ko sem se vrnil, da bi osvetlil vaše
zmote in osvetlil, kar ste imenovali skrivnosti,
vam povem: ko sem visel na križu, je bila
agonija dolga, krvava in Jezusovo telo,
neskončno bolj občutljivo od telesa vseh
drugih ljudi, je prestajalo dolgo agonijo in smrt
ni prišla. Jezus je izpolnil svoje poslanstvo na
svetu, izrekel je zadnjo besedo in dal zadnji
nauk. Tedaj je to mučeniško telo, to raztrgano
meso, ki je čutilo ločitev od Duha, v tesnobi
prosilo Gospoda: "Oče, Oče, zakaj si me
zapustil?" - To je bilo nežno in trpeče
žalovanje ranjenega jagnjeta za svojim
pastirjem. To je bil dokaz, da je Kristus,
"Beseda", v Jezusu resnično postal človek in da
je bilo njegovo trpljenje resnično.
31. Ali lahko te besede pripišete Kristusu, ki je
večno eno z Očetom? - Zdaj veste, da je šlo za
šepet Jezusovega telesa, ki ga je oskrunila
človeška slepota. Ko pa se je Gospodov objem
spustil na to mučeniško telo, je Jezus
spregovoril in njegove besede so bile: "Oče, v
tvoje roke izročam svojega duha." - "Vse je
končano". (34, 27 -30)
32. Ko je Jezus visel na križu, ni bilo duha, ki se
ne bi zdrznil ob glasu ljubezni in pravičnosti
tistega, ki je umrl, golem kot resnica sama, ki
jo je prinesel v svoji besedi. Tisti, ki so
preučevali Jezusovo življenje, so spoznali, da
nihče ne pred njim ne po njem ni opravil dela,
podobnega njegovemu, saj je bilo to božansko
delo, ki bo z njegovim zgledom rešilo
človeštvo.
33. Pokorno sem prišel k žrtvovanju, ker sem
vedel, da vas bo moja kri spremenila in rešila.
do zadnjega trenutka sem govoril z ljubeznijo
in vam odpustil, saj sem vam prišel prinesti
vzvišen nauk in vam s popolnimi zgledi
pokazati pot v večnost.
34. Človeštvo me je želelo odvrniti od mojega
namena z iskanjem slabosti mesa, vendar
nisem popustil. Ljudje so me hoteli zapeljati,
da bi bogokletno govoril, a jaz nisem
bogokletno govoril. Bolj ko me je množica
žalila, več sočutja in ljubezni sem imel do njih,
in bolj ko so kršili moje telo, več krvi je iz njega
priteklo, da bi oživila tiste, ki so bili mrtvi v
veri.
35. Ta kri je simbol ljubezni, s katero sem
pokazal pot človeškemu duhu. Svojo besedo
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vere in upanja sem zapustil tistim, ki hrepenijo
po pravičnosti, zaklad svojih razodetij pa
duhovno revnim.
36 Šele po tem času se je človeštvo začelo
zavedati, kdo je bil na svetu. Potem so
Jezusovo delo razumeli kot popolno in
božansko, priznali so ga za nadčloveško koliko solz kesanja! Koliko je ugovorov vesti v
duhovnih bitjih (29,37 - 41)
37 Če je Jezus, ki je bil "Pot, Resnica in
Življenje", končal svoje poslanstvo z molitvijo
sedmih besed, ko je Očetu rekel: "V tvoje roke
izročam svojega duha," razmislite, ali lahko vi,
učenci in sledilci tega Učitelja, zapustite to
življenje, ne da bi ga izročili Očetu kot davek
poslušnosti in ponižnosti, in ali lahko zaprete
oči pred tem svetom, ne da bi prosili Gospoda
za njegovo varstvo, saj jih boste spet odprli
šele v drugih pokrajinah.
38 Vse Jezusovo življenje je bilo žrtvovanje
ljubezni za Očeta. Ure njegove agonije na križu
so bile molitev ljubezni, priprošnje in
odpuščanja.
39. To je pot, ki sem vam jo pokazal, človeštvo.
Živite po svojem Učitelju in obljubljam, da vas
bom popeljal v svoje naročje, ki je vir vse
blaženosti. (94, 78 - 80)
40. Jaz, Kristus, sem po človeku Jezusu razodel
Očetovo slavo, njegovo modrost in njegovo
moč. Moč je bila uporabljena za čudeže v
korist tistih, ki so potrebovali vero v duhu,
svetlobo v umu in mir v srcu. To moč, ki je moč
same ljubezni, sem izlil na tiste, ki so jo
potrebovali, da bi jim dal vse sebe, kolikor je
nisem uporabil za svoje telo, ki jo je prav tako
potrebovalo ob smrtni uri.
41. Nisem želel uporabiti svoje moči, da bi se
izognil prebadajoči bolečini svojega telesa. Ko
sem namreč postal človek, sem želel trpeti
zaradi vas in vam dati otipljiv božanski in
človeški dokaz svoje neskončne ljubezni in
sočutja do nedoraslih, potrebnih in grešnikov.
42. Vse moči, ki sem jo razkril pri drugih, najsi
sem ozdravil gobavca, vrnil vid slepim in
gibljivost hromim ali spreobrnil grešnike in
obudil mrtve, vse moči, ki sem jo razkril pred
množicami, da bi jim dal dokaze o svoji resnici
in jim dokazal svojo oblast nad kraljestvi
narave ter svojo moč nad življenjem in smrtjo,
nisem hotel uporabiti zase, da bi moje telo
prestalo to trpljenje in trpelo te bolečine.

43. Res je, da bi moja moč lahko mojemu
telesu prihranila vse bolečine, toda kakšno
zaslugo bi potem imel v tvojih očeh? Kakšen
človeku razumljiv zgled bi zapustil, če bi
uporabil svojo moč, da bi si prihranil bolečino?
V tistih trenutkih se je bilo treba odreči moji
moči, zavrniti božansko moč, da bi občutil in
izkusil telesno bolečino, žalost zaradi
nehvaležnosti, osamljenost, agonijo in smrt.
44 Zato so Jezusova usta v smrtni uri prosila za
pomoč, ker je bila njegova bolečina resnična.
Vendar ni šlo le za fizično bolečino, ki je
preplavljala vročično in izčrpano Jezusovo telo
- šlo je tudi za duhovni občutek Boga, ki so ga
njegovi slepi, nehvaležni in vzvišeni otroci, za
katere je prelil kri, s tem telesom maltretirali
in se mu posmehovali.
45 Jezus je bil močan zaradi Duha, ki ga je
oživljal, ki je bil Božji Duh, in bi lahko bil
odporen proti bolečinam in nepremagljiv za
napade svojih preganjalcev; vendar je bilo
potrebno, da je prelival solze, da je čutil, da
nenehno pada na tla pred očmi množice, da je
izčrpal moč svojega telesa in da je umrl, ko je
njegovo telo izgubilo zadnjo kapljo krvi.
46 Tako se je končalo moje poslanstvo na
zemlji; tako se je končal zemeljski obstoj
tistega, ki ga je ljudstvo nekaj dni prej, ko je
vstopil v Jeruzalem, razglasilo za kralja.
(320,56 - 61)
Jezusovo odrešenjsko dejanje v svetovih
onkraj
47. V prvih časih človeštva je bil njegov
duhovni razvoj tako nizek, da je zaradi
(ne)poznavanja življenja duha po telesni smrti
in (ne)poznavanja končne usode duh, ko je
zapustil telesno lupino, zaspal, iz katere se je
počasi prebudil. Ko pa je Kristus v Jezusu
postal človek, da bi dal svoj nauk vsem
duhovnim bitjem, je takoj, ko je opravil svojo
nalogo med ljudmi, poslal svojo svetlobo
velikim množicam bitij, ki so od začetka sveta
čakale na njegov prihod, da bi se osvobodile
svoje zmede in se lahko dvignile k Stvarniku.
48. Samo Kristus je lahko razsvetlil to temo,
samo njegov glas je lahko prebudil duhove, ki
so zaspali svoj razvoj. Ko je Kristus umrl kot
človek, je Božji Duh prinesel svetlobo v
duhovne svetove in celo v grobove, iz katerih
so izšla duhovna bitja, ki so bila s svojimi telesi
v smrtnem spanju. Ta bitja so tisto noč šla
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skozi svet in se naredila vidna človeškemu
pogledu kot pričevanje, da je Odrešenik
življenje za vsa bitja in da je Duh nesmrten.
(41,5 - 6)
49. Moški in ženske so prejeli znamenja in
klice iz Onkraj. Tudi staroselci in otroci so bili
priča tem pojavom in v dneh pred
Odrešenikovo smrtjo na križu je nebeška
svetloba prodrla v srca ljudi; bitja Duhovne
doline so poklicala srca ljudi; in na dan, ko je
Mojster zadihal kot človek in je njegova
svetloba prodrla v vse jame in v vse kotičke, v
materialne in duhovne domove, v želji po
bitjih, ki so ga dolgo čakala - materializirana,
zmedena in bolna bitja, ki so zašli s poti,
zvezani z verigami kesanja, ki so s seboj vlekli
breme krivic, in drugi duhovi, ki so mislili, da
so mrtvi, in so bili vezani na svoja telesa takrat so se vsi prebudili iz globokega spanca
in vstali v življenje.
50. Toda preden so zapustili zemljo, so o
svojem vstajenju in obstoju pričevali tistim, ki
so bili njihovi bližnji. Svet je bil v tej noči
žalosti in trpljenja priča vsem tem pojavom.
51. Srca ljudi so trepetala in otroci so jokali
pred tistimi, ki so že dolgo mrtvi in ki so se
tistega dne le za trenutek vrnili, da bi pričali o
tistem Učitelju, ki je prišel na zemljo, da bi
raztrosil svoje seme ljubezni, in ki je hkrati
obdeloval duhovna polja, na katerih je živelo
neskončno število duhovnih bitij, ki so bila
prav tako njegovi otroci in jih je zdravil in
osvobodil nevednosti. (339, 22)
52. Ko sem zapustil svoje telo, je moj Duh
vstopil v svet duhov, da bi jim govoril z besedo
resnice. Tako kot vam sem tudi njim govoril o
božanski ljubezni, saj je to pravo spoznanje o
življenju.
53. Resnično, povem vam: Jezusov Duh ni bil
niti za trenutek v grobu; veliko koristi je moral
opraviti v drugih svetovih. Moj neskončni Duh
jim je moral sporočiti številna razodetja, tako
kot prej vam.
54. Obstajajo tudi svetovi, kjer duhovi ne znajo
ljubiti; živijo v temi in hrepenijo po svetlobi.
Danes ljudje vedo, da tam, kjer vladata
neprijaznost in sebičnost, vlada tema, da sta
vojna in strasti ključ, ki zapirata vrata na poti,
ki vodi v Božje kraljestvo.
55 Ljubezen pa je ključ, ki odpira kraljestvo
svetlobe, ki je resnica.

56. Tu (na zemlji) sem se razkril z materialnimi
sredstvi, v Onstranstvu pa sem se neposredno
sporočil visokim duhovnim bitjem, da bi ta
učila tiste, ki niso sposobni neposredno prejeti
mojega navdiha. Ta visoka, svetleča bitja so tako kot tukaj za vas - nosilci glasu. (213, 6 11)
Jezusov videz po vstajenju
57. Nekaj dni po mojem križanju, ko so bili
moji učenci zbrani okoli Marije, sem jim dal
čutiti svojo navzočnost, ki jo je simboliziral
duhovni uvid goloba. V tej blagoslovljeni uri se
nihče ni upal niti premakniti niti spregovoriti.
Kontemplacija te duhovne podobe jih je
resnično navdušila, njihova srca pa so bila
polna moči in zaupanja, saj so vedeli, da bo
Učitelj, ki se je navidezno oddaljil od njih, v
duhu vedno prisoten z njimi. (8, 15)
58. Zakaj naj bi mislili, da moj prihod v duhu
nima nobenega pomena? Spomnite se, da sem
po svoji smrti kot človek še naprej govoril
svojim učencem in se jim prikazoval v duhu.
59. Kaj bi se zgodilo z njimi brez teh prikazov,
ki sem jim jih podelil in ki so okrepili njihovo
vero ter jim dali nov pogum za njihovo
misijonarsko nalogo?
60. Žalostna je bila podoba, ki so jo pokazali
po mojem odhodu: po njihovih obrazih so
neprestano tekle solze, vsak trenutek so se jim
iz prsi iztrgali joki, veliko so molili, strah in
obžalovanje pa sta jih bremenila. Vedeli so, da
me je eden prodal, drugi zanikal, skoraj vsi pa
so me zapustili ob smrtni uri.
61. Kako bi lahko bili priče tega mojstra vse
popolnosti? Kako so lahko zbrali pogum in
moč, da so se soočili z ljudmi tako različnih
prepričanj ter načinov razmišljanja in življenja?
62 Ravno takrat se je med njimi pojavil moj
Duh, da bi pomiril njihovo bolečino, prižgal
njihovo vero in vžgal njihova srca z idealom
mojega nauka.
63. Svojemu Duhu sem dal človeško podobo,
da bi bil med učenci viden in otipljiv, vendar je
bila moja navzočnost še vedno duhovna, in
poglejte, kakšen vpliv in pomen je imela ta
podoba med mojimi apostoli. (279, 47 - 52)
64. Moja žrtev je bila izvršena, toda ker sem
vedel, da me ta srca potrebujejo bolj kot kdaj
koli prej, saj se je v njih sprožil vihar dvomov,
trpljenja, zmede in strahov, sem se jim takoj
približal, da bi jim dal še en dokaz svojega
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neskončnega usmiljenja. V svoji ljubezni in
sočutju do teh otrok svoje besede sem se
počlovečil, tako da sem prevzel obliko ali
podobo telesa, ki sem ga imel na svetu, in se
dal videti in slišati ter s svojimi besedami
obudil vero v teh zavrženih duhovih. To je bila
nova lekcija, nov način, kako me posredovati
tistim, ki so me spremljali na zemlji, in čutili so
se okrepljeni, navdihnjeni, spremenjeni zaradi
vere in spoznanja moje resnice.
65. Kljub dokazom, ki so jim bili vsi priče, je bil
eden, ki je trmasto zanikal manifestacije in
dokaze, ki sem jih duhovno dajal svojim
učencem, zato mu je bilo treba dovoliti, da se
je dotaknil moje duhovne navzočnosti tudi s
svojimi telesnimi čutili, da bi verjel.
66. Toda ta dvom se ni pojavil samo med
učenci, ki so mi bili bližje, ne, tudi med
množico privržencev, v krajih, mestih in vaseh,
med tistimi, ki so prejeli dokaze o moji moči in
mi sledili zaradi teh del, je nastala zmeda,
zaskrbljeno spraševanje, osuplost; ni bilo
mogoče razložiti, zakaj se je vse tako končalo.
67. Sočustvoval sem z vsemi, zato sem prav
tako kot svojim najbližjim učencem dal dokaz,
da se nisem oddaljil od njih, čeprav jim nisem
več pomagal kot človek na zemlji. V vsakem
domu, v vsaki družini in v vsakem narodu sem
se izkazoval srcem, ki so verjela vame, tako da
sem jim na različne načine dajal čutiti svojo
duhovno navzočnost. Takrat se je začel boj
tega krščanskega ljudstva, ki je moralo izgubiti
svojega gospodarja na zemlji, da bi se dvignilo
in oznanjalo resnico, ki jim jo je razodel. Vsi
poznate njihova velika dela. (333,38-41)
68. Ko sem se v drugi dobi svojim učencem
zadnjič prikazal med oblaki, so bili žalostni, ko
sem jim izginil izpred oči, saj so se v tistem
trenutku počutili zapuščene; potem pa so
slišali glas angela, Gospodovega glasnika, ki
jim je rekel: "Galilejci, kaj iščete? Tega Jezusa,
ki ste ga danes videli, kako se je povzpel v
nebesa, boste videli, kako se bo prav tako
spustil."
69 Tedaj so razumeli, da se bo Mojster, ko se
bo vrnil med ljudi, vrnil duhovno. (8, l3 - 14)

1 Jezus, Kristus, je bil najbolj jasen zgled, ki
sem vam ga dal na zemlji, da bi vam pokazal,
kako velika je Očetova ljubezen in modrost.
Jezus je bil živo sporočilo, ki ga je Stvarnik
poslal na zemljo, da bi lahko prepoznali visoke
lastnosti tistega, ki vas je ustvaril. Ljudje so v
Jehovu videli jeznega in nepopustljivega Boga,
strašnega in maščevalnega sodnika, toda po
Jezusu vas je osvobodil vaše zmote.
2 V Učitelju glejte božansko ljubezen, ki je
postala človek. S svojim življenjem ponižnosti,
žrtvovanja in usmiljenja je presojal vsa vaša
dela. Toda namesto da bi vas kaznoval s
smrtjo, vam je ponudil svojo kri, da bi vam
pokazal pravo življenje, življenje ljubezni. To
Božje sporočilo je razsvetlilo življenje človeštva
in beseda, ki jo je Božji Učitelj dal ljudem, je
postala izvor cerkva in sekt, s pomočjo katerih
so me iskali in me še vedno iščejo. Toda
resnično, povem vam, še niso razumeli
vsebine tega sporočila.
3. Človeštvo res verjame, da je Božja ljubezen
do njegovih otrok neomejena, saj je v Jezusu
umrl iz ljubezni do človeštva. V njem se celo
notranje vznemiri Jezusovo trpljenje pred
sodniki in usmiljenci ter v Sinu postopoma
prepoznava tudi Očeta, vendar pomena,
obsega vsega, kar je Gospod hotel povedati
ljudem s tem razodetjem, ki se je začelo v
devici in končalo v "oblaku" v Betaniji, vse do
danes nismo pravilno razložili.
4 Moral sem se vrniti na istem "oblaku", na
katerem se je "Beseda" dvignila k Očetu, da bi
vam razložil in pokazal pomen vsega, kar se
vam je razodelo ob Jezusovem rojstvu,
življenju, delih in smrti.
5 Duh resnice, ki ga je takrat obljubil Kristus, je
ta (v Mehiki, 1866-1950) božanska
manifestacija, ki je prišla osvetliti teme in
razložiti skrivnosti, ki jih človeški um ali srce
nista mogla razumeti. ( 81, 46 - 49)
6. Svojo resnico sem v drugi dobi oznanjal kot
človek s svojim zgledom. Odpravil sem
nekoristno žrtvovanje nedolžnih in nezavednih
bitij, tako da sem se žrtvoval zaradi popolnega
nauka o ljubezni. Imenovali ste me "Božje
Jagnje", ker so me ljudje žrtvovali ob svojih
tradicionalnih praznikih.
7 Moja kri se je izlila, da bi človeštvu pokazala
pot do (del mora iti na levo) odrešitve. Moja
božanska ljubezen se je s križa izlila na
človeštvo tistega časa in vseh časov, da bi se

Poglavje 13 - Poslanstvo in pomen
Jezusa in njegovih apostolov
Popravek stare podobe Boga in njenih tradicij
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človeštvo zgledovalo po tem zgledu, po teh
besedah, po tem popolnem življenju in našlo
odrešenje, očiščenje od grehov in dvig duha.
(276, 15)

14. V tem času ste se spomnili let mojega
oznanjevanja - tistih treh let, v katerih sem
pripravljal svoje učence in v katerih sem živel z
njimi. Videli so vsa moja dela in v svoji pripravi
so lahko prodrli v moje srce ter videli čistost,
vso veličino in modrost, ki je bila v Učitelju.
15 Moja takratna dejanja niso bila storjena
zaradi pozornosti, moja hoja po zemlji je bila
skromna; toda tisti, ki je bil pripravljen, se je
zavedal veličine moje prisotnosti in časa, v
katerem je živel.
16 Izbral sem svoje učence, nekatere sem
našel na bregovih reke in jih poklical z
besedami: "Hodi za menoj!" Ko so se zazrli
vame, so razumeli, kdo je tisti, ki jim je govoril,
in tako sem jih izbral enega za drugim. (342,
21)
17. Dokler sem pridigal na svetu, nisem nikoli
rekel, da so moji učenci že mojstri ali da jih je
treba poslušati. Še vedno so bili učenci, ki so
mi voljno sledili, ker jih je očarala luč moje
besede, vendar so še vedno delali napake, saj
so potrebovali čas, da so se spremenili in nato
postali zgled ljudem. Bili so balvani, ki jih je še
vedno gladilo dleto božanske ljubezni, da bi se
pozneje tudi oni spremenili v diamante.
(356,39)
18 Vedno sem preizkušal svoje učence.
Kolikokrat sem Petra postavil na preizkušnjo in
le v eni od njih je omahnil. Vendar ga zaradi
tega dejanja ne sodite slabo, saj je bil, ko se je
njegova vera razplamtela, kot bakla med
ljudmi, ko je oznanjal in pričeval o resnici.
19 Ne obsojaj Tomaža; pomisli, kolikokrat si
mogel z rokami dojeti moja dela, a si tudi
takrat dvomil. Ne glejte s prezirom na Juda
Iškarijota, tega ljubljenega učenca, ki je prodal
svojega Učitelja za trideset srebrnikov, kajti
nikoli ni bilo večjega kesanja, kot je bilo
njegovo.
20. Vsakega od njih sem uporabil, da bi vam
zapustil nauke, ki bi bili zgled in bi ostali v
večnem spominu človeštva. Po svoji potlačitvi
so se pokesali, spremenili in se brez zadržkov
posvetili izpolnjevanju svojega poslanstva. Bili
so pravi apostoli in so pustili zgled vsem
generacijam. (9,22 - 23)

Jezusov zgled
8 Jezus vam je moral pokazati načela, po
katerih se morate ravnati in od katerih ste se
oddaljili.
9 Pričeval sem vam o svoji krotkosti, ljubezni,
modrosti in usmiljenju ter z vami pil kelih
trpljenja, da bi se vaše srce vznemirilo in vaš
um prebudil. Srca so se morala roditi za
dobroto in bolečina, ko so me videli križanega
zaradi ljubezni do njih, jih je kot želo
opomnila, da morate vsi trpeti zaradi ljubezni,
da bi dosegli Očeta. Vsakemu, ki bi vzel svoj
križ in mi sledil, sem obljubil večni mir, najvišji
blagoslov, ki mu v Duhu ni konca. (240, 23 -24)
10 Kristus je in mora biti vaš zgled; zato sem
takrat postal človek. Kakšno je bilo razodetje,
ki ga je Jezus prinesel človeštvu? Njegova
neskončna ljubezen, njegova božanska
modrost, njegovo neomejeno usmiljenje in
njegova moč.
11. Rekel sem vam: vzemite me za zgled in
boste delali ista dela, kot jih delam jaz. Ker
sem prišel kot Učitelj, morate razumeti, da to
ni bilo storjeno zato, da bi vam dal
neuresničljive nauke ali tiste, ki so zunaj
človeškega razumevanja.
12 Razumite torej, da boste dosegli polnost
življenja, o kateri sem vam prej govoril, če
boste delali podobna dela, kot vas je učil
Jezus. (156, 25 - 27)
Pomen Jezusovih naukov
13. Jezusov nauk, dan kot vodilo, kot odprta
knjiga, ki jo lahko človeštvo preučuje, ni
primerljiv z ničemer drugim pri nobenem
drugem ljudstvu na zemlji, v nobeni generaciji,
v nobeni rasi. Kajti tiste, ki so odšli, da bi
posredovali zapovedi pravičnosti ali nauke
dobrodelnosti, sem poslal na zemljo kot
popotnike, kot glasnike, ne pa kot Božanstvo.
Samo Kristus je prišel k vam kot Božanstvo.
Prinesel vam je najjasnejše in najboljše
navodilo, ki ga je prejelo človeško srce. (219,
33)

Apostol Janez
21. Spomnite se, da so učenci, ko so moje telo
sneli s križa in ga nato pokopali, zgroženi in
nesposobni razumeti, kaj se je zgodilo, verjeli,

Klic, učenje in preizkušnje Jezusovih učencev
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da je z Učiteljevo smrtjo vsega konec. Nujno je
bilo, da so me njihove oči spet videle in
njihova ušesa spet slišala, da bi se razplamtela
njihova vera in okrepilo njihovo poznavanje
mojih besed.
22. Zdaj vam lahko povem, da je bil med temi
učenci eden, ki ni nikoli dvomil vame, ki ni
omahoval pred preizkušnjami in ki me ni
zapustil niti za trenutek. To je bil Janez, zvesti,
pogumni, goreči in najbolj ljubeči učenec.
23 Prav zaradi te ljubezni sem mu zaupal
Marijo, ko sta stala ob vznožju križa, da bi še
naprej našel ljubezen v tem brezhibnem srcu
in se ob njej še bolj okrepil za boj, ki ga je
čakal.
24 Medtem ko so njegovi bratje, drugi učenci,
drug za drugim padali pod smrtnim udarom
kata in s svojo krvjo in življenjem zapečatili vso
resnico, ki so jo oznanjali, in ime svojega
Učitelja, je Janez premagal smrt in se izognil
mučeništvu.
25 Ker je bil izgnan v puščavo, njegovi
preganjalci niso mislili, da se bo tam, na otoku,
kamor so ga pregnali, temu človeku iz nebes
spustilo veliko razodetje o časih, ki jih
doživljate, preroštvo, ki ljudem govori o vsem,
kar se bo uresničilo in izpolnilo.
26 Potem ko je Janez bratom izkazal veliko
ljubezni in svoje življenje posvetil služenju v
imenu svojega Učitelja, je moral živeti ločeno
od njih, sam; vendar je vedno molil za ljudi,
vedno je mislil na tiste, za katere je Jezus prelil
svojo kri.
27 Molitev, tišina, introspekcija, iskrenost
njegovega obstoja in dobrota njegovih misli so
dosegli čudež, da je ta človek, ta duh, v
kratkem času razvil to, za kar druga duhovna
bitja potrebujejo tisočletja. (309,41 - 44)
28 Ko gledam prebivalce tega sveta, vidim, da
vsi narodi poznajo moje ime, da milijoni ljudi
ponavljajo moje besede, a resnično, povem
vam, še vedno ne vidim ljubezni ljudi drug do
drugega!
29 vse, kar vas učim v tem času in kar se
dogaja v svetu, je razlaga in izpolnitev
razodetja, ki sem ga dal človeštvu po svojem
apostolu Janezu, ko sem ga v času, ko je živel
na otoku Patmos, v duhu ponesel v nebeške
višave, na božansko raven, v Brezmejnost, da
bi mu s pomočjo alegorij pokazal Izvor in Cilj,
Alfa in Omega; in on je videl dogodke, ki so se

zgodili - tiste, ki so se zgodili, in tiste, ki se še
bodo zgodili
30 Takrat ni ničesar razumel, toda moj glas mu
je rekel: "Zapiši, kar boš videl in slišal," in tako
je pisal.
31 Janez je imel učence, ki so z ladjami
prečkali morje, da bi ga poiskali v njegovem
zatočišču. Ti možje so ga, ki je bil Jezusov
učenec, nestrpno spraševali, kakšen je bil
Učitelj, kakšna je bila njegova beseda in
čudeži, in Janez, ki je svojega Učitelja
posnemal v ljubezni in modrosti, jih je s
svojimi besedami osupnil. Tudi ko se je bližala
starost, ko je njegovo telo že okleval čas, je
imel še vedno dovolj moči, da je pričeval o
svojem Učitelju in rekel učencem: "Ljubite se
med seboj."
32 Ko so tisti, ki so ga iskali, videli, da se bliža
dan Janezovega odhoda, so v želji, da bi imeli
vso modrost, ki jo je ta apostol zbral, prosili,
naj jim razkrije vse, česar se je naučil od
svojega Učitelja; toda namesto odgovora so
vedno slišali le ta stavek: "Ljubite drug
drugega."
33 Tisti, ki so spraševali s tolikšno vnemo in
zanimanjem, so se počutili ogoljufani in so
mislili, da je starost izbrisala Kristusove besede
iz njegovega spomina.
34 Povem vam, da Janez ni pozabil niti ene
moje besede, ampak je iz vseh mojih naukov
dal kot eno samo kvintesenco nauk, ki
povzema ves zakon: Ljubite drug drugega.
35 Kako je lahko učenje Učitelja, ki ga je tako
zelo ljubil, izginilo iz spomina tega ljubljenega
učenca? (167, 32 - 37)
36. V "drugem času", po mojem odhodu, je
vaša nebeška Mati še naprej krepila moje
učence in jim stala ob strani. Po bolečinah in
preizkušnjah sta našla zavetje v ljubečem
Marijinem Srcu in njena beseda ju je hranila
dan za dnem. Spodbujeni z Marijo, ki jih je še
naprej učila v imenu božanskega Učitelja, so
nadaljevali pot. Ko je umrla, se je začel njihov
boj in vsak je šel po poti, ki mu je bila
nakazana. (183, 15)
Apostola Peter in Pavel
37. Ne pozabite na Petra, mojega učenca, ko
ga je Savel preganjal do smrti. Zvestemu
apostolu sem dokazal, da v svoji preizkušnji ni
sam, in če bo zaupal v mojo moč, ga bom
zaščitil pred preganjalci.
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38. Savla je presenetila moja božanska luč, ko
je šel iskat Petra, da bi ga aretiral. Moja luč je
dosegla globine Savlovega srca, ki je pred
mojo navzočnostjo padel na tla, premagan od
moje ljubezni, nezmožen dokončati nalogo, ki
jo je načrtoval proti mojemu učencu, in v svoji
najgloblji notranjosti začutil preobrazbo vsega
svojega bitja; zdaj je bil spreobrnjen v vero v
Kristusa in je pohitel, da bi poiskal Petra;
vendar ne več zato, da bi ga ubil, ampak da bi
ga prosil, naj ga pouči o Gospodovi besedi in
mu da delež pri svojem delu.
39 Od tedaj je bil Savel Pavel, ta sprememba
imena pa je pomenila popolno duhovno
preobrazbo tega človeka, njegovo popolno
spreobrnjenje. (308, 46 - 47)
40. Pavel ni bil med dvanajstimi apostoli, ni
jedel za mojo mizo, niti me ni spremljal po
poteh, da bi poslušal moje nauke. Pač pa ni
verjel vame in ni z dobrimi očmi gledal tistih, ki
so mi sledili. V njegovem srcu je bila ideja, da
bi uničil seme, ki sem ga zaupal svojim
učencem in ki se je pravkar začelo širiti. Toda
Pavel ni vedel, da je eden od mojih. Vedel je,
da mora priti Mesija, in v to je verjel. Vendar si
ni mogel predstavljati, da bi bil ponižni Jezus
obljubljeni Odrešenik. Njegovo srce je bilo
polno ponosa sveta, zato ni čutil navzočnosti
svojega Gospoda.
41 Savel se je uprl svojemu Odrešeniku.
Preganjal je moje učence in ljudi, ki so se
obračali k njim, da bi iz ust teh apostolov slišali
moje sporočilo. Tako sem ga presenetil, ko je
hotel preganjati svoje. Dotaknil sem se ga na
najbolj občutljivem mestu njegovega srca in
takoj me je prepoznal, saj me je njegov duh
pričakoval. Zato je slišal moj glas.
42 Moja volja je bila, da bi se ta splošno znani
mož na ta način spreobrnil, da bi bil svet na
vseh njegovih poteh priča presenetljivim
delom, ki naj bi služila kot spodbuda veri in
razumevanju.
43 Zakaj bi se spuščali v podrobnosti življenja
tega človeka, ki je od takrat dalje posvetil
svoje življenje ljubezni do bližnjega,
navdihnjen z ljubeznijo do svojega Učitelja in
njegovih božanskih naukov?
44. Pavel je bil eden največjih apostolov moje
besede, njegovo pričevanje je bilo vedno
prežeto z ljubeznijo, iskrenostjo,
resnicoljubnostjo in svetlobo. Njegov nekdanji
materializem je postal zelo visoka duhovnost,

njegova trdota je postala neskončna nežnost;
in tako je preganjalec mojih apostolov postal
najbolj goreč sejalec moje besede, neutrudni
potujoči pridigar, ki je božansko sporočilo
svojega Gospoda, za katerega je živel in
kateremu je posvetil svoje življenje, prinašal
različnim narodom, pokrajinam in vasem.
45 Tukaj imate, ljubljeno ljudstvo, čudovit
primer spreobrnjenja in dokaz, da lahko ljudje,
četudi me še niso slišali, postanejo moji veliki
apostoli. (157, 42 - 47)
Vzorna narava apostolov
46. Kdo, če ne jaz, je spodbujal učence v
tistem "drugem obdobju", ko so hodili po
svetu brez svojega Učitelja? Ali se vam delo
vsakega od njih ne zdi občudovanja vredno?
Vendar vam povem, da so imeli tudi oni
slabosti kot vsak drug človek. Pozneje so bili
polni ljubezni in vere, a jih to ni navdajalo z
obupom, da so v svetu kot ovce med volkovi in
da gredo svojo pot vedno pod preganjanjem in
posmehom ljudi.
47 Imeli so moč delati čudeže in so znali to
milost izkoristiti, da bi obrnili srca k resnici.
48. Blagor vsem, ki so slišali Jezusovo besedo
iz ust mojih apostolov, kajti pri njih se moj
nauk ni spremenil, ampak je bil podan v vsej
svoji čistosti in resnici. Zato so ljudje, ko so jih
poslušali, v svojem duhu čutili Gospodovo
navzočnost in v svojem bitju občutili
neznansko moč, modrost in veličino.
49. V teh ubogih in ponižnih ribičih iz Galileje
imate vreden zgled: spremenjeni z ljubeznijo v
duhovne ribiče so z besedo, ki so se je naučili
od Jezusa, pretresli narode in kraljestva ter s
svojo vztrajnostjo in žrtvovanjem pripravili
spreobrnjenje narodov in prihod duhovnega
miru. Od kraljev do beračev, vsi so v tistih
dneh pravega krščanstva doživljali moj mir.
50. Ta doba duhovnosti med ljudmi ni trajala,
toda Jaz, ki vse vem, sem vam napovedal in
obljubil svojo vrnitev, saj sem vedel, da me
boste spet potrebovali. (279, 56 -60)
Širjenje krščanstva
51. Moj nauk na ustnicah in v delih mojih
učencev je bil meč ljubezni in svetlobe, ki se je
boril proti nevednosti, malikovanju in
materializmu. Klic ogorčenja se je dvignil pri
tistih, ki so videli neizogiben propad svojih
mitov in tradicij, hkrati pa je iz drugih src
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zadonela himna navdušenja ob svetli poti, ki
se je odprla upanju in veri tistih, ki so
hrepeneli po resnici in jih je bremenil greh.
52. Tisti, ki so zanikali duhovno življenje, so se
razjezili, ko so slišali razodetja o nebeškem
kraljestvu, medtem ko so se tisti, ki so spoznali
ta obstoj in upali na pravičnost in odrešenje iz
njega, zahvaljevali Očetu, ker je na svet poslal
svojega edinorojenega Sina.
53. Ljudje, ki so v svojih srcih ohranili blaženo
željo, da bi iskreno služili svojemu Bogu in ga
ljubili, so videli, da je njihova pot postala lahka
in njihov um jasen, ko so se potopili v Mojo
Besedo, in so začutili preporod v svojem duhu
in v svojem srcu. Kristusov nauk kot pravi
duhovni kruh je zapolnil neizmerno praznino,
ki je bila v njih, ter s svojo popolnostjo in
pomenom obilno izpolnil vsa hrepenenja
njihovega duha.
54 Nastala je nova doba, odprla se je svetlejša
pot, ki je vodila v večnost.
55. Kako lepi občutki duhovne vzvišenosti,
ljubezni in nežnosti so se prebudili v tistih, ki
jih je vera razsvetlila, da so sprejeli mojo
besedo! Kakšen pogum in trdnost sta
spremljala ta srca, ki so znala trpeti in
premagati vse, ne da bi za trenutek obupala!
56 Ker je bila Mojstrova kri še sveža? Ne,
ljudje: duhovno bistvo te krvi, ki je bila
materialno utelešenje božanske ljubezni, se ne
posuši in nikoli ne ugasne; zdaj je prisotno
tako kot takrat, živo in toplo z življenjem.
57 Razlog za to je, da je bila v teh srcih tudi
ljubezen do resnice, ki so ji posvetili svoja
življenja in zanjo dali celo svojo kri, s čimer so
dokazali, da so se naučili lekcije svojega
Učitelja.
58 Ta velikodušno darovana kri je premagala
ovire in stiske.
59 Kakšno nasprotje se je pokazalo med
duhovnostjo učencev moje Besede in
malikovanjem, materializmom, sebičnostjo in
nevednostjo fanatikov starih tradicij ali
poganov, ki so živeli samo zato, da bi se
poklonili telesnim užitkom! (316, 34 - 42)
60. Z dobrimi zglednimi deli posejte življenjsko
pot, 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 moj nauk. Za malikovanje, v katerega
je kasneje zapadlo človeštvo, ne morejo biti
krivi oni. Njihove roke niso nikoli postavljale

oltarjev in niso gradile palač za duhovno
čaščenje Boga. Vendar so ljudem prinašali
Kristusovo poučevanje, bolnikom zdravje,
revnim in trpečim upanje in tolažbo,
izgubljenim pa so, tako kot njihov Učitelj,
kazali pot do odrešitve.
61 Krščanska religija, ki jo poznate danes, ni
niti odsev nauka, ki so ga prakticirali in učili
moji apostoli!
62. Ponovno vam povem, da lahko v teh
učencih najdete popolne vzorce ponižnosti,
ljubezni, usmiljenja in vzvišenosti. S svojo krvjo
so zapečatili resnico, ki so jo izrekla njihova
usta.
63 Človeštvo od vas ne bo zahtevalo več krvi,
da bi verjelo vašemu pričevanju, ampak bo od
vas zahtevalo resnicoljubnost. (256,30-33)

III Čas cerkvenega
krščanstva
Poglavje 14 - Krščanstvo, cerkve in
sekte
Razvoj krščanstva
1 Po mojem odhodu v "drugi dobi" so moji
apostoli nadaljevali moje delo in tisti, ki so
sledili mojim apostolom, so nadaljevali njihovo
delo. Bili so novi delavci, obdelovalci polja, ki
ga je pripravil Gospod, rodovitnega z njegovo
krvjo, solzami in besedo, pripravljenega z
delom prvih dvanajstih in tudi tistih, ki so jim
sledili. Toda sčasoma in iz roda v rod so ljudje
vse bolj mistificirali ali ponarejali moje delo in
moj nauk.
2 Kdo je rekel temu človeku, da mi lahko
naredi podobo? Kdo mu je rekel, naj me
predstavlja, ko bom visel na križu? Kdo mu je
rekel, da lahko naredi Marijino podobo,
podobo angelov ali Očetovo obličje? O, ljudje
majhne vere, ki ste morali duhovno narediti
materialno vidno, da bi občutili mojo
navzočnost!
3 Očetova podoba je bil Jezus, podoba Učitelja
pa njegovi učenci. V drugi dobi sem rekel:
"Kdor pozna Sina, pozna Očeta." To je
pomenilo, da je Kristus, ki je govoril v Jezusu,
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sam Oče. Samo Oče je lahko ustvaril svojo
podobo.
4. Po svoji smrti kot človek sem se razodel
svojim apostolom kot Živi, da bi spoznali, da
sem Življenje in večnost in da sem, bodisi v
telesu ali zunaj njega, navzoč med vami. Vsi
ljudje tega niso razumeli, zato so zapadli v
malikovanje in fanatizem. (113, 13 - 17)
5 Samarijanki sem rekel: "Kdor pije to vodo, ki
mu jo dam, ne bo nikoli več žejen." In danes
vam povem: Če bi človeštvo pilo to živo vodo,
v njem ne bi bilo tako velike bede.
6. Ljudje se niso neomajno držali mojega
nauka in so raje uporabljali moje ime za
ustanavljanje cerkva v skladu s svojo razlago in
udobjem. Zavrnil sem tradicije in jih poučil o
nauku ljubezni, danes pa prihajate k meni, da
bi mi ponudili nepomembne obrede in
ceremonije, ki niti najmanj ne koristijo vašemu
duhu. Če v vaših delih ni duhovnosti, v njih ne
more biti resnice, in kar nima resnice, ne
doseže vašega Očeta.
7 Ko je tista Samarijanka začutila, da je luč
mojih oči prodrla do dna njenega srca, mi je
rekla: "Gospod, vi Judje pravite, da je
Jeruzalem kraj, kjer častimo našega Boga."
Tedaj sem ji rekel: "Žena, resnično, povem ti,
da prihaja čas, ko ne boste častili Očeta na tej
gori ali v Jeruzalemu, kakor to počnete zdaj.
Bliža se čas, ko boste častili Očeta 'v duhu in
resnici', kajti Bog je duh."
8 To je moj nauk za vse čase. Vidite, resnica je
bila pred vašimi očmi, a je niste hoteli videti.
Kako jo boste živeli, če je ne poznate? (151, 2 5)

obredom in zunanjosti kot pa samemu
Mojemu nauku. Beseda življenja, ki sem jo
zapečatil z deli ljubezni in s krvjo na križu, ne
živi več v srcih ljudi; zaprta in nema je v starih
in zaprašenih knjigah. Tako obstaja
"krščansko" človeštvo, ki ne razume in ne ve,
kako slediti Kristusu.
12 zato imam v tem času malo učencev - tistih,
ki ljubijo trpeče brate, tistih, ki lajšajo
bolečine, tistih, ki živijo v kreposti in jo
oznanjajo s svojim zgledom: to so Kristusovi
učenci.
13 Kdor pozna moj nauk in ga skriva ali ga
razodeva samo z ustnicami, ne pa s srcem, ni
moj učenec.
14 Nisem prišel v tem času, da bi iskal kamnite
templje in se v njih razodeval. Iščem vašega
duha, vaše srce, ne materialnega sijaja. (72, 47
- 50)
15. Dokler bodo verske skupnosti globoko
zaspale in ne bodo zapustile svojih običajnih
poti, ne bo duhovnega prebujenja in
uresničevanja duhovnih idealov, zato ne bo
miru med ljudmi in ne bo prostora za dejavno
dobrodelnost. Luč, ki bi razrešila hude
človeške konflikte, ne bo mogla zasijati. (100,
38)
Duhovščina
16 Ker ne veste, kaj je resnični mir, si ga želite
in si na vsak način in z vsemi sredstvi
prizadevate pridobiti vsaj malo miru,
udobja in zadovoljstva, vendar nikoli tistega,
kar je resnični mir duha. Povem vam, da jo
dobi le otrok, ki je poslušen Gospodovi volji.
17 Na svetu primanjkuje dobrih razlagalcev
moje besede, dobrih razlagalcev mojih
naukov. Zato človeštvo, četudi se imenuje
krščansko, živi duhovno nazadnjaško, ker ni
nikogar, ki bi ga pretresel z mojim resničnim
naukom, ni nikogar, ki bi vzgajal srca z
ljubeznijo, s katero sem učil ljudi.
18. V župnijskih dvoranah, cerkvah in
katedralah dan za dnem izgovarjajo moje ime
in ponavljajo moje besede, vendar se nihče
notranje ne premakne, nikogar ne presune
njihova svetloba, in to zato, ker ljudje napačno
razumejo njihov pomen. Večina verjame, da
učinkovitost Kristusove besede temelji na
njenem mehaničnem ponavljanju, ne da bi
razumeli, da je ni treba ponavljati, ampak jo je

Kulti
9 Če ljubite, ne boste potrebovali čutnih
obredov in ritualov, saj boste imeli luč, ki
osvetljuje vaš notranji tempelj, na kateri se
bodo lomili valovi vseh neviht, ki vas lahko
prežijo, in ki bo razpršila temne meglice
človeštva.
10 Ne oskrunite več božanskega, kajti
resnično, povem vam: velika je nehvaležnost, s
katero se izkazujete pred Bogom, ko
opravljate ta zunanja dejanja čaščenja, ki ste
jih podedovali od svojih prednikov in v katerih
ste postali fanatični. (21, 13 - 14)
11. Razmislite o zgrešenem človeštvu zgrešenem zato, ker velike cerkve, ki se
imenujejo krščanske, dajejo večji pomen
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treba preučevati, o njej razmišljati, jo
prakticirati in jo živeti.
19 Če bi ljudje iskali smisel v Kristusovi besedi,
bi bila zanje vedno nova, sveža, živa in
resnična. Vendar jo poznajo le površno, zato
se z njo ne morejo hraniti in se je tudi nikoli ne
bodo mogli.
20. Ubogo človeštvo - tavajoče v temi, čeprav
mu je luč tako blizu, strahovito žalujoče,
čeprav je mir na dosegu roke! Vendar ljudje ne
morejo videti te božanske luči, ker so bili tisti,
ki so jim brez usmiljenja zavezali oči. Jaz, ki vas
resnično ljubim, vam priskočim na pomoč, vas
osvobodim iz teme in vam dokažem, da je bilo
vse, kar sem vam takrat povedal, namenjeno
vsem časom in da te božanske besede ne
smete imeti za starodavni nauk preteklega
obdobja. Kajti ljubezen, ki je bila bistvo vseh
mojih naukov, je večna in v njej je skrivnost
vašega odrešenja v tem času odklonov,
neizmernega trpljenja in nebrzdanosti strasti.
(307, 4 - 8)
21 Očitam tistim, ki oznanjajo slepo vero, vero
brez znanja, vero, pridobljeno s strahovi in
vraževerji.
22 Ne poslušajte besed tistih, ki vse zlo, ki
muči človeštvo, vse kuge, lakoto in morijo
pripisujejo Bogu in jih imenujejo kazen ali
Božja jeza. To so lažni preroki.
23 Odvrnite se od njih, ker me ne poznajo, a
hočejo učiti ljudi, kakšen je Bog.
24. To je sad slabe razlage preteklih časov,
katerih božanski jezik še ni bil odkrit v jedru
človeškega jezika, s katerim so bila zapisana
razodetja in prerokbe. Mnogi govorijo o koncu
sveta, poslednji sodbi, smrti in peklu, ne da bi
se zavedali resnice. (290, 16 - 19)
25. Živite že v "tretji dobi" in človeštvo je še
vedno duhovno zaostalo. Njihovi pastirji,
teologi in duhovni pastirji mu o večnem
življenju razkrivajo zelo malo in včasih sploh
nič. Tudi njim razkrivam skrivnosti Knjige svoje
modrosti, zato vas prosim: Zakaj molčijo?
Zakaj se bojijo prebuditi zaspanega
človekovega duha? (245, 5)
26 Moj nauk vas poučuje o popolnem,
duhovnem in čistem čaščenju Očeta, kajti duh
človeštva je prišel - ne da bi se tega zavedal do pragov Gospodovega templja, kamor bo
vstopil, da bi začutil mojo navzočnost, slišal
moj glas nad svojo vestjo in me videl v
svetlobi, ki pada na njegov um.

27. Praznina, ki jo ljudje v tem času čutijo v
svojih različnih verskih skupnostih, je
posledica dejstva, da duh hrepeni in ždi po
spiritualizaciji. Obredi in tradicije mu ne
zadostujejo več; želi spoznati mojo resnico.
(138, 43 - 44)
Obhajilo in maša
28. Nikoli nisem prišel k ljudem, ki bi bili zaviti
v skrivnost. Če sem vam govoril v prenesenem
pomenu, da bi vam razkril božansko ali
predstavil večno v neki materialni obliki, je
bilo to zato, da bi me razumeli. Toda če ljudje
vztrajajo pri čaščenju oblik, predmetov ali
simbolov, namesto da bi iskali pomen teh
naukov, je povsem naravno, da trpijo stoletja
stagnacije in da v vsem vidijo skrivnost.
29 Od časov izraelskega bivanja v Egiptu, ko je
bila moja kri predstavljena z jagnjetino, so
ljudje živeli samo po obredih in obredih, ne da
bi razumeli, da je bila ta žrtev podoba krvi, ki
jo je Kristus prelil, da bi vam dal duhovno
življenje. Drugi, ki verjamejo, da se hranijo z
mojim telesom, jedo materialni kruh, ne da bi
hoteli razumeti, da sem dal kruh svojim
učencem pri zadnji večerji zato, da bi razumeli,
da se tisti, ki sprejema pomen moje besede
kot hrano, hrani z menoj.
30. Kako malo je tistih, ki so v resnici sposobni
razumeti moje božanske nauke, in kako malo
je tistih, ki jih razlagajo z duhom. Zapomnite si,
da vam Božanskega razodetja nisem dal
naenkrat, ampak vam ga razlagam postopoma
v vsakem svojem nauku. (36, 7 - 9)
31 V srcih teh množic je veselje, ker vedo, da
imajo pred očmi nebeško pojedino, na katero
jih pričakuje Mojster, da bi jim dal jesti in piti
kruh in vino resničnega življenja.
32. Miza, za katero se je Jezus takrat zbral s
svojimi apostoli, je bila simbol nebeškega
kraljestva. Tam je bil Oče obdan s svojimi
otroki, tam je bila hrana, ki je predstavljala
življenje in ljubezen, tam je zvenel božanski
glas, katerega bistvo je bila harmonija, ki je
zajela ves svet, in mir, ki je vladal tam, je bil
mir, ki obstaja v Božjem kraljestvu.
33. V teh jutranjih urah ste se skušali očistiti,
misleč, da vam bo Mojster s svojimi besedami
prinesel novo zavezo, in tako se je tudi
zgodilo: Danes vam dovolim, da se spominjate
kruha in vina, s katerima sem predstavljal
svoje telo in kri. Prav tako pa vam pravim, da
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boste v tem novem času to hrano našli le v
božanskem pomenu moje besede. Če iščete
moje Telo in mojo Kri, ju morate iskati v
božanskem stvarstvu, kajti jaz sem samo Duh.
Jejte od tega kruha in pijte od tega vina,
ampak napolnite tudi moj kelih, želim piti z
vami: Hrepenim po tvoji ljubezni.
34. Prenesite to sporočilo svojim bratom in se
naučite, da je kri, ker je življenje, le simbol
večnega življenja, ki je resnična ljubezen. Prek vas (torej prvih poslušalcev v Mehiki)
začenjam razsvetljevati človeštvo s svojimi
novimi razodetji.
35. Prinašam vam mir in nov nauk. Če je moja
žrtev druge dobe odpravila žrtvovanje
nedolžnih živali, ki ste jih darovali na
Jehovovem oltarju, danes zaradi hranjenja z
mojo božansko besedo ne simbolizirate več
mojega telesa in moje krvi s kruhom in vinom
tega sveta.
36. Vsak duh, ki želi živeti, se mora hraniti z
Božjim Duhom. Kdor sliši mojo besedo in jo
čuti v svojem srcu, se hrani v resnici. Ta ni le
jedel mojega telesa in pil moje krvi, ampak je
za svojo hrano jemal tudi iz mojega duha.
37 Kdo me bo po tem, ko je okusil to nebeško
hrano, spet iskal v oblikah in oblikah, ki so jih
naredile človeške roke?
38. Od časa do časa pridem in odpravim
tradicije, obrede in običaje, v vaših glavah pa
pustim le Zakon in duhovno jedro svojih
naukov. (68,27)

Stvarnikom, spremenite v obred in se
zadovoljite s simboliko dejanja - resnično,
povem vam, vaš duh ne bo pridobil ničesar.
42 Kdor tako ravna, še vedno živi v Krstnikovih
časih, in je tako, kot da ne bi verjel v njegove
prerokbe in besede, ki so govorile o
duhovnem krstu, o božanskem ognju,
s katerim Bog očisti svoje otroke in jih naredi
nesmrtne v luči.
43. Janez je k sebi poklical odrasle ljudi, da bi
jih polil s to vodo kot simbol očiščenja. K
njemu so prišli, ko so se že zavedali svojih
dejanj in so že lahko imeli trdno voljo, da
ostanejo na poti dobrote, pravičnosti in
pravičnosti. Poglejte, kako je človeštvo raje
opravilo simbolično dejanje očiščenja z vodo,
namesto da bi se resnično obnovilo s
kesanjem in trdno odločitvijo za spremembo,
ki se rodita iz ljubezni do Boga. Obredno
dejanje ne zahteva nobenega napora, vendar
pa očiščenje srca in prizadevanje, da bi ostalo
čisto, pomeni napor, odrekanje in celo
žrtvovanje za človeka. Zato so ljudje raje
zunanje prikrivali svoje grehe in se zadovoljili z
upoštevanjem obredov, določenih dejanj in
obredov, ki niti najmanj ne izboljšajo
njihovega moralnega ali duhovnega stanja, če
v njih ne sodeluje vest.
44. Učenci, zato ne želim, da bi se med vami
izvajala obredna dejanja, da z njihovim
izvajanjem ne bi pozabili na tisto, kar dejansko
deluje na duha. (99,56 - 61)
45. Jaz sem tisti, ki pošiljam duhove, da se
inkarnirajo v skladu z Zakonom evolucije, in
resnično vam povem, da vplivi tega sveta ne
bodo spremenili mojih božanskih načrtov.
Kajti nad vsemi ambicioznimi prizadevanji za
moč naj se zgodi moja volja.
46. Vsak človek prinaša na zemljo poslanstvo,
njegovo usodo je začrtal Oče, njegov duh pa je
maziljen z mojo ljubeznijo do Očeta. Zaman
ljudje prirejajo obrede in blagoslavljajo
malčke. Resnično, povem vam, da v nobeni
materialni dobi voda ne bo očistila duha
njegovih prestopkov zoper moj zakon. In če
pošljem duha, ki je čist vsakega greha, od
kakšne umazanije ga duhovniki veroizpovedi
očistijo s krstom?
47. Čas je, da razumete, da izvor človeka ni
greh, ampak da je njegovo rojstvo posledica
izpolnjevanja zakona narave, zakona, ki ga ne
izpolnjuje samo človek, ampak vsa bitja, ki

Krst
39 Ljudje, v njegovem času je Janez, ki se
imenuje tudi Krstnik, krstil z vodo tiste, ki so
verjeli v njegovo prerokbo. To dejanje je bilo
simbolično očiščenje od izvirnega greha.
Množicam, ki so prišle k Jordanu, da bi slišale
pionirjeve besede, je povedal:
"Glejte, jaz vas krščujem z vodo, toda na poti
je že On, ki vas bo krstil z ognjem Svetega
Duha."
40. Iz tega božanskega ognja so se rodili vsi
duhovi, prišli so čisti in čisti. Če pa so se na
svoji poti umazali z grehom, ki ga je s seboj
prinesla neposlušnost, jih na novo oblije ogenj
mojega Duha, da izbriše njihov greh, izbriše
njihove madeže in jim povrne prvotno čistost.
41. Če ta duhovni krst, namesto da bi ga
razumeli kot očiščenje, ki ga človek pridobi z
dejanjem iskrenega kesanja pred svojim
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sestavljajo naravo. Opazite, da sem rekel
"človek" in ne "njegov duh". Človek ima mojo
oblast, da ustvarja njemu podobna bitja,
duhovna bitja pa prihajajo samo od mene.
48. Rast in razmnoževanje je univerzalni
zakon. Tudi zvezde so nastale iz drugih, večjih
zvezd, ko se je seme razmnožilo, in nikoli
nisem rekel, da so s tem grešili ali žalili
Stvarnika. Zakaj bi vas torej zaradi
izpolnjevanja te Božje zapovedi morali imeti za
grešnike? Razumite, da izpolnitev Zakona ne
more nikoli očrniti človeka.
49 Človeka oskrunijo in duha oddaljijo od poti
razvoja nižje strasti: razuzdanost,
pokvarjenost, nečistovanje, kajti vse to je v
nasprotju z zakonom.
50. Preučujete in iščete, dokler ne najdete
resnice. Takrat zapovedi Stvarnika življenja ne
boste več imenovali greh in boste z zgledom
svojih dobrih del posvetili obstoj svojih otrok.
(37, 18 -23)

56. Oltarji so zastave žalovanja, grobnice pa
dokaz nevednosti in malikovanja. Odpuščam ti
vse tvoje prekrške, vendar te moram resnično
prebuditi. Moj nauk bo razumljen in prišel bo
čas, ko bodo ljudje materialne darove
zamenjali z visokimi mislimi. (245, 16 - 21)

Materialni simboli, križi in relikvije.
57. V "prvi dobi" ste poznali simbole:
tabernakelj ali svetišče, ki je varovalo skrinjo
zaveze, v kateri so bile shranjene plošče
zakona. Ko so ti simboli izpolnili svoj namen,
sem jih po svoji volji odstranil z zemlje in jih
umaknil pred očmi ljudi, da svet ne bi zapadel
v malikovanje; pomen ali bistvo teh poučnih
simbolov pa sem pustil zapisano v duhu svojih
služabnikov.
58. V drugi dobi, ko je bila Kristusova žrtev
izvršena, sem dal izginiti najvišjemu simbolu
krščanstva, križu, skupaj s trnovo krono,
kelihom in vsem, kar bi lahko postalo predmet
navdušenega čaščenja človeštva. (138, 36)
59. Človeštvo je videlo Jezusovo trpljenje, vi pa
verjamete njegovemu nauku in pričevanju.
Zakaj ga še naprej križate v svojih skulpturah?
Ali vam stoletja, ki ste jih preživeli, da ste ga
prikazovali kot žrtev svoje hudobije, niso
dovolj?
60 Zakaj se ne spominjate mojega vstajenja,
polnega luči in slave, namesto da bi se me
spominjali v Jezusovih mukah in smrtnem
boju?
61 Nekateri, ki so ob pogledu na vaše slike, na
katerih me vidite v podobi Jezusa na križu,
včasih pomislili, da gre za šibkega,
strahopetnega ali prestrašenega človeka, ne
da bi pomislili, da sem Duh in da sem kot zgled
za vse človeštvo pretrpel to, kar vi imenujete
žrtev in kar jaz imenujem dolžnost ljubezni.
62 ko razmišljate o tem, da sem bil eno z
Očetom, se spomnite, da ni bilo orožja, moči
ali mučenj, ki bi me lahko upognili; toda ko
sem trpel, krvavel in umrl kot človek, sem vam
dal svoj vzvišeni zgled ponižnosti.
63 Ljudje niso razumeli veličine te lekcije in so
povsod postavili podobo Križanega, kar je
sramota za to človeštvo, ki brez ljubezni in
spoštovanja do Njega, za katerega trdi, da ga
ljubi, še naprej križa in ga vsak dan rani, kakor
ljudje ranijo srca svojih bližnjih, za katere je
Mojster dal svoje življenje.

Spomin na mrtve
51 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 pravi pomen
materialnega življenja, bi spoznali, da je telo,
ko je razpadlo.
Atom za atomom se vrača v kraljestva narave,
iz katerih je nastal, in življenje se razvija
naprej.
52. Toda človek je zaradi pomanjkljivega
preučevanja duhovnega v vseh časih ustvaril
verigo fanatičnih kultov za telo. Materialno
življenje poskuša narediti minljivo in pozablja
na duha, ki je v resnici tisti, ki ima večno
življenje. Kako daleč so od razumevanja
duhovnega življenja!
53. Zdaj razumete, da ni treba prinašati darov
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 plodna in neizčrpna maternica bitij in oblik
življenja.
54. Ko bodo ti nauki razumljeni, bo človeštvo
znalo dati svoje mesto materialnemu, svoje pa
Božanskemu. Takrat bo izginilo malikovalsko
čaščenje predhodnikov.
55 Človek naj bi svojega Stvarnika spoznaval in
ljubil od duha do duha.
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(21, l5 - 19)
64 Ne bi vas obsodil, če bi iz zemlje izginil še
zadnji križ, s katerim simbolizirate svojo
krščansko vero, in bi v zameno za to simbol
z resnično ljubeznijo drug do drugega, kajti
tako bosta vaša vera in zunanje čaščenje Boga
postala čaščenje in vera duha, kar pričakujem
od vas.
65. Če bi le vaše bogoslužje in vaši simboli
imeli moč, da bi preprečili vaše vojne, vas
obvarovali pred pogubo in vas ohranili v miru.
Toda glejte, kako po svojih besedah
prestopate vse, kar je sveto; glejte, kako
teptate tisto, kar ste imeli za božansko.
66 Še enkrat vam povem: bolje bi bilo za vas,
če ne bi imeli niti ene cerkve, niti enega
oltarja, niti enega simbola ali podobe na vsej
zemlji, ampak bi znali moliti z duhom, ljubiti
svojega Očeta in verovati vanj, ne da bi
potrebovali
in da bi se ljubili med seboj, kakor sem vas
poučil v svojem nauku. Takrat boste rešeni in
boste hodili po poti, zaznamovani z mojimi
krvavimi madeži - madeži, s katerimi sem
prišel zapečatit resnico svojih naukov. (280, 69
- 70)

70. Nihče ne misli, da hočem s temi razodetji
izbrisati iz vaših src zasluge, ki so jih moji
služabniki storili med ljudmi; nasprotno, želim,
da veste, da je milost, ki so jo našli pri meni,
velika in da vam po njihovih molitvah marsikaj
podarjam;
vendar morate odpraviti svojo nevednost, iz
katere izvirajo verski fanatizem, malikovanje in
vraževerje.
71. Če čutite, da duh teh entitet vlada vašemu
življenjskemu svetu, zaupajte njim, ki so del
duhovnega sveta, da bi vi in oni, združeni na
Gospodovi poti, opravili delo duhovnega
bratstva - delo, ki ga pričakujem kot rezultat
vseh svojih naukov. (115, 52 - 56)
Cerkveni festivali
72. Na ta dan, ko množice z velikim hrupom
hitijo v svoje cerkve, da bi praznovale
trenutek, ko so se nebesa odprla, da bi me
sprejela, vam pravim, da je vse to le tradicija,
ki naj bi naredila vtis na človeška srca. To so le
obredi, ki danes materializirajo moje božansko
strast.
73. Tej težnji ne boste sledili s postavljanjem
oltarjev in podob. Ne upodabljajte svetih
dogodkov in ne uporabljajte posebnih oblačil,
da bi pritegnili pozornost,
kajti vse to je malikovalsko čaščenje.
74. Kličite me s srcem, spominjajte se mojega
nauka in sledite mojim zgledom. Ponudite mi
davek svojega popravljanja in začutili boste,
kako se vrata nebes odpirajo, da bi vas
sprejela.
75. Izogibajte se lažnim in profanim
predstavam o meni in mojem trpljenju, saj me
nihče ne more utelešati. Živite moj zgled in
moj nauk. Kdor to stori, bo utelešal svojega
Učitelja na zemlji. (131, 11 - 13, 16)
76. Človeštvo: V teh dneh, ko se spominjate
Jezusovega rojstva, naj mir vstopi v vaša srca
in se pokažejo kot ena združena in srečna
družina.
77. Vem, da vsa srca ne čutijo iskrenega
veselja, ko se spominjajo mojega prihoda na
svet v tistem času. Zelo malo je tistih, ki si
vzamejo čas, da razmislijo in se zberejo skupaj,
tako da veselje postane notranje, praznik
spomina pa se odvija v duhu.
78 Danes, kot v vseh časih, so ljudje iz
spominskih dni naredili profane in nesmiselne

Čaščenje svetnikov
67. Te nauke vam dajem, ker ste za svetnike
razglasili duhove mnogih pravičnih, ki jih
prosite in častite, kakor da bi bili bogovi.
Koliko nevednosti, človeštva! Kako lahko ljudje
presodijo svetost in popolnost duhovnega
bitja, le
zaradi njihovih človeških del?
68 Prvi vam povem, da si vzemite za zgled
dobre zglede, ki so vam jih dali vaši bratje s
svojimi deli, s svojim življenjem, s svojo
krepostjo.
Prav tako vam povem, da lahko ob misli nanje
upate na njihovo duhovno pomoč in vpliv.
Toda zakaj jim postavljate oltarje, s katerimi le
žalite ponižnost teh duhovnih bitij? Zakaj
ustvarjate kulte okoli njihovega spomina, kot
da bi bili božanstvo, in jih postavljate na mesto
Očeta, ki ga pozabljate pred čaščenjem lastnih
bratov? Kako žalostna je bila zanje slava, ki ste
jim jo podelili tukaj!
69. Kaj ljudje vedo o moji sodbi o tistih, ki jih
imenujejo svetniki? Kaj vedo o duhovnem
življenju teh oseb ali o mestu, ki ga je vsaka od
njih dobila pri Gospodu?
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praznike, da bi iskali užitke za čute, ki so daleč
od tega, kar bi moralo biti veselje duha.
79. Če bi ljudje ta dan izkoristili za to, da bi ga
posvetili duhu in razmišljali o Božji ljubezni,
katere neizpodbiten dokaz je dejstvo, da sem
postal človek, da bi živel z vami, resnično,
povem vam, bi vaša vera zasijala v najvišjem
delu vašega bitja in bi bila zvezda, ki bi vam
pokazala pot, ki vodi k meni. Vaš duh bi bil
tako prežet z dobroto, da bi na svoji življenjski
poti zasipavali ljudi v stiski z ugodnostmi,
tolažbo in nežnostjo. Počutili bi se bolj kot
bratje in sestre, iz srca bi odpustili svojim
prestopnikom. Ob pogledu na izobčence,
otroke brez staršev, brez strehe nad glavo in
brez ljubezni, vas bo preplavila nežnost.
Pomislili bi na narode brez miru, kjer je vojna
uničila vse dobro, plemenito in sveto v
človeškem življenju. Potem bi se vaša molitev
čisto dvignila k meni in rekla: "Gospod, kakšno
pravico imamo do miru, medtem ko toliko
naših bratov in sester strašno trpi?
80 Moj odgovor na to je naslednji: Ker ste
začutili bolečino svojih soljudi, molili in
sočustvovali, se zberite v svojem domu, sedite
za mizo in se veselite te blagoslovljene ure, saj
bom tam navzoč. Ne obotavljajte se biti veseli,
čeprav veste, da je v tem trenutku veliko
trpečih; kajti resnično, povem vam, če je vaše
veselje iskreno, bo iz njega izhajal dih miru in
upanja, ki se bo kot vetrič ljubezni dotaknil
tistih, ki so v stiski.
81. Nihče ne misli, da želim iz vaših src izbrisati
najčistejši praznik, ki ga praznujete med letom,
ko se spominjate Jezusovega rojstva. Hočem
vas le naučiti, da svetu daste, kar mu pripada,
in Duhu, kar mu pripada; kajti če praznujete
toliko praznikov, da bi obeležili človeške
dogodke, zakaj tega praznika ne prepustite
Duhu, da bi mi on, ki je postal otrok, prišel
ponudit svoj dar ljubezni, da bi dosegel
preprostost pastirjev, da bi se mi poklonil, in
ponižnost modrecev, da bi sklonil vrat in
ponudil svoje znanje pred Gospodom resnične
modrosti?
82. Nočem omajati veselja, ki v teh dneh
obdaja življenja moških. Ne gre le za moč
izročila, gre za to, da se te moje usmiljenje
dotakne, moja luč te razsvetli, moja ljubezen
te ovije kot plašč. Takrat začutite srce, polno
upanja, veselja in nežnosti, napolnjeno s
potrebo po dajanju, doživljanju in ljubezni. Le

da tem občutkom in navdihom ne dovolite, da
bi se vedno izrazili v svoji resnični
velikodušnosti in iskrenosti, saj to veselje
zapravljate za užitke sveta, ne da bi duhu,
zaradi katerega je Odrešenik prišel na svet,
omogočili, da živi ta trenutek, da vstopi v to
luč, se očisti in se reši. Božanska Ljubezen, ki je
postala človek, je namreč večno navzoča na
življenjski poti vsakega človeka, da bi v njej
našel življenje. (299,43 - 48)
Božja navzočnost kljub lažnim oblikam
čaščenja
83. Ker je človek materializiran, me mora iskati
z razumskim čaščenjem, in ker oči njegovega
duha niso odprte, mora ustvariti mojo
podobo, da bi me videl. Ker ni postal duhovno
čuteč, vedno zahteva materialne čudeže in
dokaze, da bi verjel v moj obstoj, in mi
postavlja pogoje, da bi mi služil, mi sledil, me
ljubil in mi nekaj vrnil za to, kar mu dam. Tako
vidim vse cerkve, vse verske skupnosti, vse
sekte, ki so jih ljudje ustvarili po vsej zemlji.
Poglobljeni so v materializem, fanatizem in
malikovanje, skrivnostnost, prevaro in
profanacijo.
84 Kaj naj iz tega potegnem?: Samo namen.
Kaj me od vsega tega doseže?: Duhovna ali
telesna potreba mojih otrok, njihova majhna
ljubezen, njihova želja po svetlobi. To je tisto,
kar me doseže, in jaz sem z vsemi. Ne oziram
se na cerkve, ne na oblike, ne na obrede.
Prihajam k vsem svojim otrokom enako.
Njihovega duha sprejemam v molitvi.
Pritegnem ga k svojim prsim in ga objamem,
da bo čutil mojo toplino in da bo ta toplina
spodbuda in spodbuda na njegovi poti obiskov
in preizkušenj. A ker sprejemam dobre
namene človeštva, mi ni treba dovoliti, da
ostane večno v temi, zavito v svoje
malikovanje in fanatizem.
85. Hočem, da se človek prebudi, da se duh
dvigne k meni in v svojem vzponu uzre
resnično slavo svojega Očeta ter pozabi na
lažni blišč liturgij in obredov. Hočem, da bo, ko
bo dosegel svoj pravi vzpon, prenovljen,
osvobojen
Osvoboditi se mora človeških potreb,
premagati čutnost, strasti in razvade ter najti
samega sebe, da Očetu ne bo nikoli rekel, da
je zemeljski črv;
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da bi spoznal, da ga je Oče ustvaril po svoji
podobi in sliki. (360, 14 - 16)
86. Na zemlji obstajajo številne verske
skupnosti, ki večinoma temeljijo na veri v
Kristusa. Vendar se med seboj ne ljubijo in se
ne priznavajo kot učenci božanskega Učitelja.
87. Ali ne mislite, da bi, če bi vsi razumeli moje
učenje, ga uresničili tako, da bi vodili
veroizpovedi k spravi in miru? Vendar ni bilo
tako. Vsi so se oddaljili drug od drugega, s
čimer so duhovno ločili in razdelili ljudi, ki so
se nato imeli za sovražnike ali tujce. Vsak išče
sredstva in argumente, da bi drugim dokazal,
da je on tisti, ki ima resnico, in da se drugi
motijo. Toda nihče nima moči in poguma, da
bi se boril za združitev vseh, prav tako nima
dobre volje, da bi odkril, da je v vsakem
prepričanju in v vsakem čaščenju Boga nekaj
resnice. (326, 19 -20)

krutega in strašnejšega od najhujših sodnikov
na zemlji.
5 Tega vam ne govorim zato, da bi se komu
posmehoval, ampak da bi očistil vaše
pojmovanje Božanske ljubezni. Zdaj ne veste,
na kakšen način ste me častili v preteklosti.
(22, 33 - 35)
6 Kako je mogoče, da se narodi, ki se
imenujejo kristjani, uničujejo z vojno in celo
molijo, preden gredo pobijat svoje brate, ter
me prosijo, naj jim dam zmago nad njihovimi
sovražniki? Ali lahko moje seme obstaja tam,
kjer je namesto ljubezni sovraštvo, namesto
odpuščanja pa odpuščanje.
vlada maščevanje? (67, 28)
7. Vsem ljudem različnih veroizpovedi in religij
pravim, da niso znali postaviti materialnega
bogastva na svoje mesto in nato postaviti
tistega duhovnega na mesto, ki jim pripada. Če
bi ljudje izpolnjevali moje zakone,
že od tod bi videli odsev obljubljene dežele in
slišali glasove njenih prebivalcev.
8. Trdite, da verjamete v moj obstoj in v mojo
božanskost; prav tako pravite, naj se zgodi
moja volja. Resnično, pravim vam: Kako malo
je vaše vere in vaše pokorščine temu, kar
odrejam! V vas pa prebujam pravo vero, da
boste močni.
bodite na poti, ki sem vam jo pripravil. (70, 12
- 13)
9. Danes ne zahtevam tvoje krvi, da bi žrtvoval
svoje življenje. Od vas zahtevam ljubezen,
iskrenost, resnicoljubnost in nesebičnost.
10 Tako vas učim, tako vas poučujem in tako
vzgajam učence svoje božanskosti v tem
tretjem obdobju, kajti vidim, da brezbrižno
gledate na potek sveta,
in to zato, ker se ne znate postaviti v srce
ljudem, kjer je toliko bede in bolečine.
11. Obstaja velika neenakost, saj vidim
gospodarje, ki jim manjka le krona, da bi se
imenovali kralji, in vidim podložnike, ki so
pravi sužnji. Iz tega je izbruhnila bitka. Med
gospodi, ki so obogateli v svetu, je veliko takih,
ki se imenujejo kristjani, a povem vam, da
skoraj ne poznajo mojega imena.
12 Tisti, ki v sočloveku ne vidijo bližnjega, ki
kopičijo bogastvo in jemljejo, kar pripada
drugim, niso kristjani, ker nimajo sočutja.
13. Prišel bo boj med duhovnim in
materialnim, človeštvo bo ujeto v tem
spopadu. Toda koliko trpljenja bo morala

15. poglavje - Lažni kristjani,
cerkvene herezije in zlorabe.
Ime Kristjani
1 Večji del tega človeštva se ima za kristjana,
toda Mojster vam pravi: Če bi bila resnično
krščanska, bi s svojo ljubeznijo, ponižnostjo in
mirom že premagala preostalo človeštvo. Toda
moj je že ostal kot oporoka v "drugi dobi".
Nauk ni v srcu človeštva, ne živi in se ne razvija
v delih ljudi. Shranjena je v zaprašenih knjigah,
jaz pa nisem prišel, da bi s človekom govoril
prek knjig.
2 Namesto knjige sem vam prinesel svoje
življenje, svojo besedo in svoja dela, svoje
trpljenje in svojo smrt kot človek. Razlog, zakaj
večina človeštva, ki se imenuje krščansko,
nima Kristusovega miru in milosti, je ta: ker ga
ljudje ne postavijo za svoj zgled.
ker ne živijo v skladu z njegovimi nauki. (316,
5)
3 poslušajte me, učenci, da boste iz svojega
uma odstranili stara prepričanja. Krščanstvo se
je razdelilo na vere, ki se med seboj ne ljubijo,
ki svoje brate ponižujejo, prezirajo in jim
grozijo z lažnimi sodbami. Povem vam, da so
kristjani brez ljubezni, torej niso kristjani, kajti
Kristus je ljubezen.
4 Nekateri prikazujejo Jehovo kot starca,
polnega človeških napak, maščevalnega,
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pretrpeti, da bo zmagala pravičnost! (222, 43 45)

osvobodili svojih verig, svoje teme, in zagledali
svetlobo, ne bodo mogli zadržati svojega
veselja in bodo iz vseh grl kričali, da sem se
vrnil, da rešim svet in ga dvignem po lestvi
poduhovljenja v pravo kraljestvo. (318, 48 50)

Neverniki in fanatiki vere
14 Pravim vam, da je bolje, da ste polni
negotovosti in zanikanja, kot da ste polni
lažnih prepričanj ali laži, ki jih imate za resnice.
Iskreno zanikanje,
ki izvira iz dvoma ali nevednosti, vam naredi
manj škode kot neiskrena privolitev v nekaj
lažnega. Iskren dvom, ki si želi razumevanja, je
boljši od trdnega prepričanja v nek mit.
Obupana negotovost, ki kliče po svetlobi
je boljša od fanatične ali malikovalske
gotovosti.
15 Danes povsod prevladujejo neverniki,
razočarani in zagrenjeni. To so uporniki, ki
pogosto vidijo jasneje kot drugi, ki obrednega
vedenja ne zaznavajo kot takega. Prav tako jih
ne prepričajo zagotovila, ki so jih slišali od
tistih, ki duhovno vodijo ljudi. Vse te zapletene
teorije namreč ne zadovoljijo njihovega srca,
ki hrepeni po čisti vodi, ki pomiri njihov strah.
16. Tisti, ki jih imate za upornike, v svojih
vprašanjih pogosto pokažejo več svetlobe
znanja kot tisti, ki odgovarjajo v prepričanju,
da so učeni in veliki. Čutijo, vidijo, čutijo, slišijo
in razumejo jasneje kot mnogi, ki se imenujejo
mojstri Božanskih učenj. (248, 12)
17 Kako jasna in preprosta je resnica! Kako
jasna in preprosta je duhovnost! In vendar kako težko ga razume tisti, ki trmasto ostaja v
temi svojega "fanatizma" in tradicije. Njegov
um ne more razumeti, da obstaja nekaj več od
tega, kar razume; njegovo srce se upira
zavrnitvi tega, kar je bilo zanj njegov Bog in
njegov zakon: izročilo in obred.
18 Ali mislite, da sovražim tiste, ki sploh
nočejo spoznati moje resnice? ne, otroci moji,
moje usmiljenje je neskončno in prav na te se
obračam, da bi jim pomagal zapustiti njihov
zapor, da bi se lahko udeležili kontemplacije
Prav njim so namenjene preizkušnje vere.
Zanje so rezervirane preizkušnje, ki so
potrebne za njihovo prebujenje v vero. To ne
bodo preizkušnje, ki presegajo njihove moči,
ampak lekcije, ki bodo modro prilagojene
vsakemu duhu, vsakemu življenju, vsaki osebi.
19 od tam se bodo med temi zatemnjenimi
možgani, med srci, obolelimi za verskim
fanatizmom in nevednostjo, pojavili veliki in
strastni borci Resnice. Kajti na dan, ko se bodo

Izkrivljanje Jezusovih naukov in njihove
posledice
20 Dajem vam svojo besedo z isto duhovno
vsebino, s katero sem vam govoril v drugi
dobi, in vas spomnim na mnoge svoje nauke,
ki ste jih pozabili ali od katerih ste se odvrnili
zaradi napačnih razlag vaših prednikov.
21. Tako ste kršili moj nauk, da vam lahko
rečem: Ustvarili ste način, ki je popolnoma
drugačen od mojega, a ste mu dali isto ime.
Nihče razen mene vas ne more osvoboditi
vaše zmote - z besedami življenja, ljubezni in
resnice.
22. Zato zdaj, ko me poslušate, razumite mojo
besedo in v vas bo luč. To je čas, ko vam
povsem jasno povem, da je reinkarnacija duha
dejstvo, da obstaja kot luč Božje pravičnosti in
ljubezni že od začetka človeštva, brez katere
ne bi mogli napredovati na dolgi poti k
popolnosti duha.
(66, 63 - 65)
23. Precej malo je tega, kar so cerkve ljudem
razkrile o duhu. Toda zdaj se bodo prebudili iz
letargije in blagoslovljeni bodo tisti, ki so imeli
pomisleke glede Duha.
in strahove ter človeštvu razkrijejo resnico, ki
so jo skrivali. Napolnil jih bom s svetlobo
svojega odpuščanja, svoje milosti in modrosti.
osvetliti.
24 Ko bo človeštvo spoznalo, da cerkve niso
namenjene le temu, da bi ljudje na zemlji živeli
moralno, ampak da imajo nalogo voditi duha v
njegov večni dom, bo človeštvo naredilo korak
naprej na svoji duhovni poti razvoja. (109, 15 16)
25. Po svojem obstoju kot Jezus med ljudmi
sem vedno pošiljal tiste, ki so prišli kot "vojaki"
ali apostoli, da bi s svojimi deli potrdili moj
nauk in preprečili, da bi človeštvo izkrivilo moj
nauk. Toda mnogi "gluhi" in "slepi", ki so
nepopolno razlagali mojo besedo, so se
razdelili in tako ustvarili različnost sekt. Toda
če bi bili ljudje takrat duhovno razdeljeni, kako
bi lahko ljubili drug drugega po najvišji
zapovedi mojega zakona?
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26. Zato vam pravim, da je ta civilizacija le
navidezna, ker jo ljudje sami uničujejo. Dokler
človeštvo ne bo zgradilo sveta na temeljih
mojega zakona pravičnosti in ljubezni, ne bo
moglo imeti miru in svetlobe duha, na podlagi
katerega bi ustvarjalo in oblikovalo resnični
svet, ki bi se razvijal navzgor - tako na
duhovnem področju kot na področju znanosti
in morale. (192, 17)
27 Le prenova in ideal popolnosti vas bosta
vrnila na pot resnice.
28. Tisti, ki se imajo za razlagalce Božjega
zakona in vam pravijo, da vas zaradi vaše
pokvarjenosti in nepokorščine čakajo
peklenske muke in da vam bo Bog odpustil in
vas pripeljal v svoje kraljestvo le, če boste
izkazali kesanje, umrli in ranili svoje telo ter
darovali materialne žrtve - resnično vam
pravim, da se motijo.
29. Kje boste končali, ljudje, pod vodstvom
tistih, ki jih občudujete kot velike mojstre
svetih razodetij in za katere menim, da so se
zmotili? zato vas prihajam rešit z lučjo tega
nauka, ki vam bo pomagal napredovati na poti
Moje ljubezni. (24,46 - 47)
30 Ljudje so prikrili pravi pomen mojega
nauka, da bi vam namesto njega pokazali
Kristusa, ki ni niti odsev tistega, ki je umrl, da
bi vam dal življenje.
31. Danes doživljaš posledice opustitve
Učitelja, ki te je učil. Obdaja vas bolečina,
stiska vas revščina, muči vas nevednost. Toda
prišel je čas, ko se bodo sposobnosti in darovi,
ki v človeku mirujejo, prebudili in kot
Glasniki oznanijo, da je nastopil nov čas.
32. Cerkve, znanost in človeška pravičnost si
bodo prizadevale preprečiti napredek tistega,
kar je zanje tuj in škodljiv vpliv. Vendar ne bo
moči, ki bi lahko ustavila prebujanje in
napredovanje duha. Dan osvoboditve je
blizu. (114, 5 - 8)
33 Slabo so me na zemlji predstavljali tisti, ki
trdijo, da me poznajo, in zato so mi mnogi
obrnili hrbet.
34 Ne bom klical na odgovornost tistih, ki se
imenujejo ateisti, ker so me pregnali iz svojih
src, ampak tiste, ki so izkrivljali resnico in
predstavljali Boga, ki ga mnogi niso mogli
sprejeti.
35. Vse, kar je pravično, zdravo in dobro,
vsebuje resnico, ki sem jo vedno oznanjal.

36. Prišla je ura, ko boste spet ljubili resnico,
to je, ko boste spet spoznali, kaj je pravično in
dobro. Ker ste rojeni iz mene, morate priti
iskat visoko, večno in čisto. (125, 22 - 25)
37. Da, Izrael, človekovo srce je vedno želelo
oboževati materialne stvari, uho pa je uživalo
v prijetni besedi. Človek je torej spremenil to,
kar sem v "drugi dobi" prinesel kot krščanski
nauk, ko ga je spremenil v "religijo".
38 Sebičnost, pohlep in nečimrnost so se od
nekdaj prebujali v človeškem srcu in se
postavljali za kralje in gospodarje, da bi se jim
ljudje priklanjali, da bi jih naredili za mojega
vazala in sužnja, da bi jih priklenili na greh in
jih vodili v temo, dezorientacijo in zmedo.
(363, 36)
39 Teologi te dobe bodo preiskovali mojo
besedo in nova Pisma ter spraševali: "Kdo ste
vi, ki ste tako govorili?" Tako kot so se uprli
stari pismouki in farizeji in mi rekli: "Kdo ste vi,
da ne ubogate Mojzesove postave in jo
nadomeščate?" Potem jih bom razumel, da so
tri razodetja...
so edini zakon, ki sem ga vedno učil in
upošteval.
40. Mnogi od tistih, ki me v tej dobi obsojajo,
pripadajo tistim, ki so v drugi dobi dvomili,
vendar sem jih ohranil in jih znova poslal na
zemljo, da bi bili priča zmagi mojega zakona in
da bi jim odprli oči za Luč. (234, 46 - 47)
Napake in krivice v krščanstvu
41 "Kristjan" se imenuje velik del tega
človeštva, ne da bi sploh vedel, kaj pomeni
beseda "Kristus" in kakšen je njen nauk.
42 Kaj ste naredili iz moje besede, mojega
zgleda in mojega nauka, ki sem vam ga nekoč
dal?
43. Ali ste res bolj razviti od tistih iz tistega
obdobja? Zakaj tega ne dokažete z deli svojega
uma? Ali mislite, da je to življenje večno, ali
morda mislite, da se morate razvijati le s
pomočjo človeške znanosti?
44 Učil sem vas pravo izpolnitev Postave, da bi
ta svet spremenili v velik tempelj, kjer bi častili
resničnega Boga, kjer bi bilo človekovo
življenje nenehna daritev ljubezni Očetu, ki naj
ga ljubi v vsakem svojem bližnjem, in tako
izkazovali spoštovanje svojemu Stvarniku in
Gospodarju.
45. Toda danes, ko sem se vrnil k ljudem, kaj
najdem? Laž in sebičnost sta zamenjali resnico
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in dobrodelnost; ponos in nečimrnost sta
zamenjala krotkost in ponižnost; malikovanje,
fanatizem in nevednost so zamenjali svetloba,
vzvišenost in poduhovljenost;
Tam, kjer bi morala prevladovati le gorečnost
za dolžnost in pravičnost, prevladujeta
dobičkarstvo in profanacija; bratstvo, mir in
ljubezen so nadomestili sovraštvo in sproženi
spori med brati in sestrami.
46. Toda prišel bom v svoj tempelj, da bi od
tam pregnal trgovce, kot sem to storil v "drugi
dobi" v jeruzalemskem templju, in še enkrat
jim bom rekel: "Ne delajte iz hiše molitve
trgovine z živili." Učil bom ljudstvo, da bo
vsakdo služil pred pravim oltarjem, da ne bo
več v zmoti in da ne bo več blodil iz nevednosti
zaradi slabih razlag, ki jih daje mojemu
zakonu. (154, 15 -20)
47. Mojega zgleda in zgleda mojih apostolov si
niso vzeli za zgled vsi, ki so mi skušali slediti.
Mnogi so se spremenili v gospodarje, namesto
da bi bili služabniki; napolnili so svoja srca z
občutkom večvrednosti in arogance ter si
prizadevali le za bogastvo, razkošje in časti.
Pozabili so na potrebe revnih, postali so
brezbrižni in brezčutni do bede in trpljenja
drugih. Zato ljudje v iskanju resnice prehajajo
od ene do druge denominacije, zato imajo
duhovno potrebo po ustvarjanju novih sekt,
da bi me lahko svobodno iskali.
48 Tiste, ki so nekoč veljali za svetnike in
polbogove, razočarano človeštvo zdaj zavrača.
49. Ljudje ne iščejo več spovednika, da bi jim
odpustil krivde, ker se jim zdi nevreden. In
grožnja večnega peklenščka ne bo več
navdušila ali prestrašila grešnikovega srca.
50 Volk izkoristi to zmedenost in se skriva za
živo mejo.
51. Vsak služabnik Moje božanskosti in vsak
predstavnik ima nalogo ustvarjati mir med
ljudmi, toda to je nasprotno od tega, kar
počnejo v tem času. Vsak misli, da je prvi, vsak
hoče biti najmočnejši, pozablja pa, da je edini
močan, ki sem Jaz, v vseh.
52. Zdaj si lahko razložite, zakaj sem vam
obljubil, da bom ponovno prišel v 'drugi dobi';
zdaj razumete, zakaj vas učim na novo. Kajti
samo moja beseda lahko odstrani temni ovoj
duha, samo moja ljubezen vas lahko odreši
vaših grehov. (230, 23 - 28)
53. Za hude prekrške in prestopke, storjene
zoper moj zakon, bo prišla moja sodba. Ne bo

niti enega prekrška, ki ga popoln Mojster ne bi
popravil. Ne smete biti zmedeni: popravite
svoje napake in ne sodite. Razumite, da vas
nikoli ne kaznujem - kaznujete se sami.
54. V tistem, ki je grešil iz nevednosti, naredim
luč, v tistem, ki je zavestno grešil, pa naredim
kesanje, da oba v zaupanju v moje odpuščanje
začneta popravljati napako, ki sta jo storila. To
je edini način, da me dosežete.
55. Razmislite o vsem tem, duhovniki, ki
vodite ljudi po različnih poteh veroizpovedi.
Molite in svoje privedite do spiritualizacije.
Zdaj je čas,
da se pokesate svojih napak in se začnete
boriti proti človeškemu materializmu, ki je
smrt in tema za duha. Zato uporabljajte mojo
resnico, vzemite mojo besedo kot orožje in
živite v mojem nauku.
56. Nimam nobene preference za eno ali
drugo veroizpoved. Jaz ne bom na vaši strani,
vi pa morate biti na moji strani. Če boste to
storili, boste dosegli, da se vsi duhovno
združite. (162, 27 - 30)
57. Moj nauk, poln duhovnosti, bo vzklil v
srcu tega ljudstva, da bo v prihodnosti dal
sadove resnice in življenja. Moja beseda se bo
razširila po zemlji in ne bo pustila kraja, kjer ne
bi očiščevala, razsvetljevala in sodila.
 mehiškega ljudstva, če ljudje niso dobre
volje in se ne ljubijo med seboj?
58. Tedaj se bodo ljudstva začela prebujati za
duhovno življenje, resnično in večno, ter bodo
odpravila zunanji in materialistični del svojih
različnih oblik čaščenja, da bi se omejila na
obračanje k bistvu Mojega zakona.
59 Človeštvo bo odkrilo moč, ki mu jo daje
duhovnost, in se odvrnilo od vsega, kar ga je
toliko stoletij zadrževalo.
60 Kaj pomaga, da simbol krščanstva, to je
križ, najdemo na zemlji milijonkrat,
61. Zunanjost nima več moči nad ljudmi, ni več
ne spoštovanja ne lahkovernosti ne
obžalovanja, da so jih užalili. Zato vam pravim,
da bodo simboli in oblike čaščenja izginili, ker
se je njihov čas iztekel, notranje čaščenje pa
bo tisto, ki bo človeka poneslo k svetlobi, ga
povzdignilo in ga vodilo k meni. (280, 63 - 67)
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si prizadevali le za materialno izboljšanje
človeštva, in jaz sem jim dovolil, da opravijo
svoje delo, da ga izpeljejo do konca,
da spoznajo njene posledice in obrodijo njene
sadove, da bi iz nje lahko črpali svetlobo
izkušenj. V tej luči se bo pokazala moja
pravičnost in v njej bo prisoten moj zakon, ki
je ljubezen. (313, 60 - 64)
8 Če bi vam dovolil, da v svojem življenju
uporabljate Moj nauk po svoji in ne po moji
volji, vam resnično povem, da ne bi nikoli prišli
iz duhovne stagnacije in ne bi nikoli dovolili,
da se vaš duh razvija, razvija in izpopolnjuje.
9 Tam vidite ljudi, ki so postali počasni v svojih
religijah, ki ne naredijo več koraka proti Luči,
ker se niso podredili temu, kar zapoveduje
Božji zakon, ampak so ga skušali podrediti
svoji volji in ga napolniti z miti in herezijami.
10 Mnogi ljudje tega časa so se morali
osvoboditi vsake religije, da bi me lahko iskali
z duhom in razvili vse tiste lastnosti, darove in
sposobnosti, ki jih čutijo v najglobljem delu
svojega bitja. (205, 6 - 8)

IV. Zakon - ljubezen do
Boga in ljubezen do
bližnjega
Poglavje 16 - Božji zakon
Moč božanskega zakona
1 veliko ljudi meni, da so moji nauki izven
časa, vendar je razlog v tem, da jim njihova
materializacija ne omogoča razumeti večnega
pomena mojih naukov.
Odkrijte
2 Moj zakon je nespremenljiv. Ljudje s svojimi
kulturami, civilizacijami in zakoni so minljivi in
od vsega tega preživi le tisto, kar je Duh zgradil
s svojimi deli ljubezni in usmiljenja. To je tisti,
ki po vsakem dnevu dela, po vsaki preizkušnji,
ko se zateče k izviru Božje modrosti, zagleda
nepremično skalo mojega zakona in vedno
odprto knjigo, v kateri je nauk Duha. (104, 31 32)
3 Vse ljudi sem zasenčil s svojo svetlobo in jim
razkril edino obstoječo Resnico, toda vidite,
kako vsak človek in vsako ljudstvo različno
čuti, misli, verjame in razlaga.
4 Različni načini razmišljanja med ljudmi so
povzročili njihove delitve, saj vsako ljudstvo in
rasa sledita različnim načinom in zagovarjata
različne ideale.
5. Večina se je oddaljila od svetle in prave poti,
ker je mislila, da izpolnjevanje Božjega zakona
zahteva nadčloveške žrtve, odrekanja in
napore, in je raje ustanovila svoje verske
skupnosti in sekte, katerih izpolnjevanje
zakona in obredov je zanje lažje. Ljudje
verjamejo, da lahko na ta način potešijo željo
po svetlobi in vzponu, ki jo čutijo v svojem
duhu.
6 Veliko stoletij in mnogih dob je minilo, ne da
bi se ljudje zavedali, da izpolnitev mojega
zakona ni človeška žrtev in da lahko,
nasprotno, svetu ponudijo telo in duha, ko ne
spoštujejo mojih zapovedi. Imajo
se ni zavedal, ni hotel razumeti, da kdor živi po
moji besedi, bo našel pravo srečo, mir,
modrost in slavo, ki jih materializirani
Ljudje si predstavljajo na tako različne načine.
7 moralni in znanstveni svet, ki vas obdaja, je
delo ljudi z materialističnimi ideali - ljudi, ki so

Božji zakon ljubezni v duhovnem delu
11 Tvoj Bog je tisti, ki ti govori: Moj glas je
zakon. Danes jo slišite na novo, ne da bi jo bilo
treba vklesati v kamen ali da bi moral poslati
med vas svojo utelešeno Besedo. To je moj
božanski glas, ki prihaja k vašemu duhu in mu
oznanja začetek novega življenja.
razodeta doba, v kateri bo človek upravičen,
spravljen s svojim Stvarnikom in očiščen, kot je
zapisano. (15, 8)
12. Po Jezusu sem vam dal popolna navodila.
Razmislite o mojem življenju kot človeškega
bitja od rojstva do smrti, potem se vam bo
ljubezen razodela v živem in
na popoln način.
13. Ne prosim vas, da bi bili podobni Jezusu,
kajti v njem je bilo nekaj, česar vi ne morete
doseči: biti popoln kot človek, saj je bil tisti, ki
je bil v njem, sam Bog v omejeni obliki. Vendar
vam kljub temu pravim, da ga morate
posnemati.
14 Moj večni zakon vam je vedno govoril o tej
ljubezni. V Prvih časih sem vam rekel: "Ljubi
Boga z vsem svojim srcem in z vsem svojim
umom" in "Ljubi svojega bližnjega kakor
samega sebe".
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15 Kasneje sem vam dal te navdihujoče
besede: "Ljubite svoje brate in sestre, kakor je
Oče ljubil vas"; "Ljubite se med seboj".
16. V tem času sem vam razodel, da morate
ljubiti Boga bolj kot vse ustvarjene stvari, da
morate ljubiti Boga v vsem, kar obstaja, in vse,
kar obstaja, v Bogu. Da bi izkazovali usmiljenje
sočloveku in spet usmiljenje, da bi videli Očeta
v vsej njegovi slavi, kajti usmiljenje je ljubezen.
(167, 15 - 19)
17. Niti vam ne govorim, da bo ta nauk Duha
religija sveta, kajti nikoli nisem prinesel
religije, ampak zakon. Omejujem se na to, da
vam povem, da bo zakon, ki bo zmagal in imel
trajno veljavo na zemlji, da bo razsvetlil obstoj
ljudi, zakon ljubezni, ki sem vam ga razložil v
svojem nauku, da bi ga lahko v celoti spoznali.
18 Človeštvo bo še vedno opravljalo veliko
lažnih del ljubezni in dobrodelnosti, dokler se
ne bo naučilo ljubiti in prakticirati resnično
ljubeče dejavnosti, in mnogi bodo še vedno
morali tavati od veroizpovedi do veroizpovedi,
dokler se njihov duh ne bo dvignil do višjega
znanja in bodo končno razumeli,
da je edini zakon, univerzalni in večni nauk
Duha zakon ljubezni, ki ga bodo dosegli vsi.
19 Vse religije bodo izginile in ostala bo le luč
Božjega templja, ki bo sijala v človeku in zunaj
njega - templja, v katerem boste vsi častili
poslušnost, ljubezen, vero in dobro voljo.
(12,63 - 65)

posvečen molitvi in čaščenju Boga, spremenili
v tržnico, zato je Učitelj, poln gorečnosti, vrgel
ven tiste, ki so ga tako oskrunili, in jim rekel:
"Hiša mojega Očeta ni tržnica." Ti so bili manj
krivi kot tisti, ki so bili določeni, da vodijo misli
ljudi k izpolnjevanju Božjega zakona.
Duhovniki so tempelj spremenili v kraj, kjer sta
vladala iskanje časti in ljubiteljstvo sijaja, in ta
vladavina je bila uničena.
24. Danes nisem uporabil biča, da bi kaznoval
tiste, ki so oskrunili moj zakon. Vendar sem
dovolil, da so posledice njihovih lastnih
prestopkov občutili ljudje, da bi si znali
razlagati njihov pomen in da bi razumeli, da je
moj zakon neomajen in nespremenljiv.
Človeku sem pokazal pot, ravno pot, in ko jo
zapusti, se izpostavi težavam pravičnega
zakona, kajti v njem se kaže moja ljubezen.
(41, 55 -56)
25 Ponovno bom postavil svoj tempelj tempelj brez zidov in stolpov, ker je v srcu
ljudi.
26 Babilonski stolp še vedno ločuje ljudi,
vendar bodo njegovi temelji v srcih ljudi
porušeni.
27 Tudi malikovanje in verski fanatizem sta si
zgradila visoke stolpe, vendar so krhki in se
bodo morali zrušiti.
28 Resnično, povem vam: moji božji in človeški
zakoni so sveti in sami bodo sodili svetu.
29. Človeštvo se nima za malikovalca, a
resnično, povem vam, še vedno časti zlato
tele! (122, 57)
30 Kaos se je vrnil, ker ni vrline, in kjer ni
vrline, ne more biti resnice. Razlog za to ni v
tem, da zakon, ki ga je Oče izročil Mojzesu,
nima nobene veljave, niti v tem, da Jezusov
nauk velja le za pretekle čase. Oba zakona sta
po svoji duhovni vsebini večna. Zavedajte se,
da so kot vodnjak, katerega vode nihče ni
prisiljen piti, ampak vsak, ki se približa temu
vodnjaku ljubezni, to stori po lastni volji. (144,
56)
31. Pravilno razlagajte moj nauk; ne mislite, da
se Moj Duh lahko veseli, ko vidi vaše trpljenje
na zemlji, ali da vam prihajam odvzeti vse, kar
vam je v veselje, da bi me razveseljevalo.
Prišel sem, da bi spoznali in spoštovali moje
zakone,
saj so vredni vašega spoštovanja in
upoštevanja, ker vam bodo prinesli blaženost,
če jih boste ubogali.

Neupoštevanje božjih zakonov in njihove
posledice
20 V tem jutru slovesnega spomina vas
sprašujem: Kaj ste naredili iz zakona, ki sem ga
poslal ljudem po Mojzesu? Ali so bile te
zapovedi dane samo za ljudi tistega časa?
21 v resnici vam povem, da tega
blagoslovljenega semena ni v srcu ljudi, ker
me ne ljubijo in se ne ljubijo med seboj; ne
spoštujejo svojih staršev in ne spoštujejo tuje
lastnine, ampak drug drugemu jemljejo
življenje, rušijo zakon in si delajo sramoto.
22 Ali ne slišite laži iz vseh ustnic? Ali se niste
zavedali, kako en narod drugemu odvzema
mir? Vendar pa ljudje pravijo, da poznajo moj
zakon. Kaj bi se zgodilo s človeštvom, če bi
popolnoma pozabilo na moje zapovedi? (15, 1
- 3)
23 V "drugi dobi", ko je Jezus vstopil v
Jeruzalem, je ugotovil, da so tempelj, prostor,
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32. Učil sem vas, da je treba dati Bogu, kar je
Božjega, in "cesarju", kar je "cesarjevega";
toda za današnje ljudi obstaja samo "cesar" in
nimajo ničesar, kar bi lahko ponudili svojemu
Gospodu. Če bi svetu dali vsaj to, kar je nujno,
bi bilo vaše trpljenje manjše. Toda cesar, ki ste
mu dovolili, da vlada vašim dejanjem, vam je
narekoval sprevržene zakone, vas naredil za
sužnje in vam jemlje življenja, ne da bi vam kaj
dal.
dati zanj.
33. Poglejte, kako drugačen je moj zakon, ki ne
veže ne telesa ne duha. Le ljubeče vas
prepričuje in vodi z dobroto. Daje vam vse
brez sebičnih interesov in sebičnosti ter vas
sčasoma nagradi in poplača. (155, 14 - 16)

večnega življenja, ki obstaja v božanskem.
(188, 62)
40 Zapomnite si, da sem samo jaz vaše
odrešenje. Moj zakon je bil, je in bo pot in
vodilo vašega duha v preteklih časih, v
sedanjih časih in v prihodnjih časih.
41 Blagor tistim, ki gradijo na mojem zakonu,
saj ne bodo nikoli zašli na križišču. Prišli bodo v
obljubljeno deželo in zapeli zmagoslavno
pesem. (225,31 - 32)
42 Vem, da bo vaša ljubezen do mene tem
večja, čim večje bo vaše znanje.
43 Ko vam rečem: "Ljubite me", ali veste, kaj
vam pravim: ljubite resnico, ljubite dobro,
ljubite svetlobo, ljubite drug drugega, ljubite
resnično življenje? (297, 57 - 58)
44. Hočem, da se ljubite med seboj, kakor jaz
ljubim vas, in da ljubite tudi sami sebe. Ne
zaupal sem vam namreč le vodenja in
upravljanja določenega števila ljudi, ampak je
vaša prva dolžnost do mene, da poskrbite
zase. Ljubite se, ker se zavedate, da ste živa
podoba svojega Stvarnika. (133, 72)
45. Poslanstvo, ki sem ga zaupal svojemu
ljudstvu na zemlji, je veliko in zelo občutljivo.
Zato sem jo v vseh časih iskal, da bi jo
navdihnil s svojo besedo in ji razkril nekaj več
o vsebini zakona.
46. Zakon ljubezni, dobrote in pravičnosti je
duhovna dediščina, ki sem mu jo prinesel skozi
stoletja. Od lekcije do lekcije sem človeštvo
vodil k spoznanju, da je Zakon mogoče povzeti
v eni sami zapovedi: zapoved o
Ljubezen. Ljubite Očeta, ki je avtor življenja,
ljubite sočloveka, ki je del Očeta, ljubite vse,
kar je Gospod ustvaril in uredil.
47. Ljubezen je razlog, izvor in seme modrosti,
veličine, moči, vzvišenosti in življenja. To je
prava pot, ki jo je Stvarnik začrtal duhu, da bi
iz koraka v korak in iz doma v dom čutil vedno
večjo bližino z menoj.
48 Če bi človek od začetka časov iz duhovne
ljubezni naredil služenje Bogu, namesto da bi
zapadel v malikovalske obrede in verski
fanatizem, bi bil ta svet, ki je danes zaradi
strahu in bede ljudi postal solzna dolina,
dolina
miru, v katerem bi duhovna bitja pridobila
zasluge, da bi po tem življenju dosegla tiste
duhovne domove, v katere se duh na svoji poti
razvoja navzgor
bi morala vstopiti. (184, 35 –38)

Izpolnitev najvišjega zakona
34 Če ti je Učitelj rekel: "Ljubi Boga z vsem
svojim srcem in z vsem svojim umom in
svojega bližnjega kakor samega sebe," in če ti
je Učitelj oznanjal nauk o ljubezni, ti ta
duhovni glas, ki prihaja iz istega vira, govori,
naj se držiš zakona ljubezni.
se ga oklepajte, ker ima moč, ki je nimajo niti
največje vojske na svetu, in da bodo njegove
osvojitve varne in trajne, saj bo vse, kar
gradite na temeljih ljubezni, imelo večno
življenje. (293, 67)
35 Pokazal sem vam pravo življenje Duha, da
ne bi živeli pod krivičnimi grožnjami in da ne bi
izpolnjevali mojega zakona samo zaradi strahu
pred kaznijo, o kateri so vam govorili tisti.
ki niso vedeli, kako razlagati mojo besedo.
36 Razumite moj zakon; ni zapleten ali težaven
za razumevanje. Nihče, ki jo pozna in se po
njej ravna, se ne bo osramotil in ne bo
podlegel lažnim besedam ali napovedim,
napačnim predstavam ali slabim razlagam.
37. Moj zakon je preprost, vedno ti kaže pot,
ki ji moraš slediti. Zaupajte mi, jaz sem pot, ki
vas bo pripeljala v belo sijoče mesto, v
obljubljeno deželo, ki ima odprta vrata v
pričakovanju vašega prihoda. (32, 9)
38 Kdaj se boste končno prepričali, da lahko le
v izpolnjevanju mojega zakona najdete
zdravje, srečo in življenje?
39. Zavedate se, da v materialnem življenju
obstajajo načela, ki jih morate upoštevati, da
bi preživeli. Vendar ste pozabili, da tudi v
duhovnem obstajajo načela, ki jih je treba
spoštovati, da bi bil človek deležen vira
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tesnoba doseže meje človeških moči, se duh
osvobodi, pozabi na formalnosti in zruši svoje
malike, da bi se dvignil in iz dna srca zaklical:
"Oče moj, Bog moj!"
9. Ali vidite, kako so v tem času materializma
narodi zaposleni z medsebojnimi vojnami?
Toda povem vam, da je tam, sredi teh vojn,
veliko ljudi odkrilo skrivnost molitve - molitve,
ki izvira iz srca in prihaja k meni kot nujen klic
na pomoč, kot žalostinka, kot prošnja.
10 Ko so doživeli čudež, za katerega so prosili
na poti, so spoznali, da se z Bogom ni mogoče
pogovarjati drugače kot v jeziku Duha. (261,
22 - 24, 27)

17. poglavje - Nov način čaščenja
Boga
Razvoj oblik čaščenja
1 Kako počasi gre človeštvo k popolnosti
svojega čaščenja Boga!
2. Kadarkoli pridem k tebi z novo lekcijo, se ti
zdi, da je vse preveč pred tvojo stopnjo
razvoja. Vendar razumite, da vam
predstavljam starost, da bi jo, dokler traja,
lahko razumeli in vključili v svoje življenje. (99,
30 - 31)
3. Živalske žrtve, ki ste jih darovali na
Jehovovem oltarju, je sprejel. Vendar to ni bila
najboljša oblika za dvigovanje duha k
Gospodu. Potem sem prišel k vam kot Jezus,
da bi vas naučil božjo zapoved, ki pravi: Ljubite
drug drugega.
4 zdaj vam povem, da so se nauki, ki sem vam
jih dal v drugi dobi po Jezusovih delih, včasih
spremenili in včasih slabo razlagali. Zato sem
prišel, kot sem vam napovedal, da vam
osvetlim svojo resnico. Moja žrtev je
preprečila mnoge živalske žrtve in vas naučila
popolnejšega čaščenja Boga.
5 Moje novo razodetje v tem času bo
povzročilo, da bo človeštvo razumelo, da ne
smete uporabljati simboličnih oblik čaščenja,
ne da bi prej razložili njihov pomen, saj so le
alegorični prikaz mojih naukov. (74, 28)
6 Molitev je duhovno sredstvo, ki sem ga
navdihnil človeku, da bi lahko komuniciral z
mojo božanskostjo. Zato se je od začetka v vas
kazalo kot hrepenenje, kot potreba duha, kot
zatočišče v urah obiska.
7 Kdor ne pozna prave molitve, ne pozna
blagoslovov, ki jih prinaša, ne pozna vira
zdravja in koristi, ki jih vsebuje. Čuti nagon, da
bi se mi približal, se pogovarjal z menoj in mi
predstavil svojo prošnjo, vendar mu manjka
duhovnosti, zato se mu zdi, da je ponudba, ki
jo ponuja samo z dvigovanjem misli, tako
slaba, da takoj poišče nekaj materialnega, kar
bi mi ponudil, misleč, da se mi bo s tem bolje
poklonil.
8 Tako so ljudje zapadli v malikovanje,
fanatizem, obrede in zunanje kulte, ki dušijo
njihovega duha in mu odvzemajo
blagoslovljeno svobodo neposredne molitve k
Očetu. Šele ko je bolečina zelo močna, ko

navidezne molitve brez predanosti in vere
11 O, moji otroci vseh veroizpovedi, ne
ubijajte najplemenitejših čustev duha in jih ne
poskušajte urediti z zunanjimi običaji in kulti.
12 Glejte, ko mati nima ničesar materialnega,
kar bi lahko ponudila svojemu ljubljenemu
otroku, ga stisne k srcu, ga blagoslovi z vso
svojo ljubeznijo, ga pokrije s poljubi, ga ljubeče
gleda, ga okopava s svojimi solzami; toda
nikoli ga ne poskuša prevarati s praznimi
gestami ljubezni.
13 Zakaj mislite, da Jaz, Božanski Učitelj,
odobravam, da se zadovoljite s kultnimi
dejanji, brez vsake duhovne vrednosti, resnice
in ljubezni, s katerimi skušate prevarati
svojega duha, da verjame, da se je nahranil, v
resnici pa postaja vedno bolj neveden za
Resnico? (21, 20 -21)
14 Molitev je milost, ki jo je Bog dal človeku,
da bi mu služila kot lestev za duhovni vzpon,
kot orožje za obrambo, kot knjiga za učenje in
kot balzam za zdravljenje in ozdravitev od
vsake bolezni.
15. Prava molitev je izginila z zemlje; ljudje ne
molijo več, in kadar poskušajo moliti, to
počnejo z ustnicami, namesto da bi mi govorili
z duhom, in uporabljajo prazne besede,
obrede in pretvarjanja. Kako bodo ljudje videli
čudeže, če bodo uporabljali oblike in prakse, ki
jih Jezus ni učil?
16 Treba je, da se resnična molitev vrne med
ljudi, in jaz sem tisti, ki vas o njej na novo
učim. (39, 12 -14)
17 naučite moliti, da bodo vaši soljudje
razumeli, da je njihov duh tisti, ki mora
komunicirati s svojim Stvarnikom, da se bodo
zavedali, da so njihove molitve skoraj vedno
75

krik telesa, izraz strahu, dokaz pomanjkanja
vere, upora ali nezaupanja do mene.
18. Naj vaši soljudje razumejo, da jim ni treba
umoriti svojih teles ali jih raztrgati, da bi
premaknili mojega Duha, prebudili moje
sočutje ali usmiljenje. Tisti, ki si nalagajo
telesno trpljenje in pokoro, to počnejo zato,
ker nimajo niti najmanjšega znanja o tem, kaj
so najbolj prijetne daritve zame, niti nimajo
pojma o moji ljubezni in usmiljenju vašega
Očeta.
19 Ali mislite, da so za moje usmiljenje
potrebne solze v vaših očeh in bolečina v vaših
srcih? To bi pomenilo, da bi mi pripisali
strogost, neobčutljivost, brezbrižnost in
sebičnost. Si lahko predstavljate te napake pri
Bogu, ki ga ljubite?
20. Kako malo ste me skušali spoznati! Razlog
je v tem, da niste usposobili svojih misli, da bi
razmišljali v skladu z Duhom. (278, 17 - 20)
21 Danes za nekaj trenutkov pustite zemljo za
seboj in pridite k meni v duhu.
22. Ljudje že mnogo stoletij niso znali pravilno
moliti, zato se niso okrepili in si niso polepšali
življenjske poti z mojo ljubeznijo, saj so molili s
pomočjo svojih čutov in ne z duhom.
23 Malikovanje, h kateremu je človek tako
nagnjen, je bilo kot strup, ki mu ni omogočil
uživati duhovnih radosti notranje molitve.
24. Koliko bede so ljudje potegnili s seboj
samo zato, ker niso znali moliti! In to je
povsem naravno, učenci. Kajti kakšno
duhovno moč lahko ima človek za soočanje s
skušnjavami življenja, če nima ničesar, s čimer
bi se približal viru življenja, ki je v mojem
Duhu? Išče me v breznih, v senci, medtem ko
bi se lahko dvignil in me našel na vrhovih, v
svetlobi.
25 O, če bi le ljudje tega časa razumeli moč
molitve - koliko nadčloveških del bi opravili!
Vendar pa živijo v obdobju materializma, v
katerem poskušajo sami materializirati
božansko, da bi se ga lahko dotaknili in ga
videli. (282, 61 - 64)

izkusiti duhovnega občutka Očetove
navzočnosti v svojem srcu.
28 "Blagor tistim, ki verujejo, ne da bi videli,"
sem nekoč rekel in zdaj to ponavljam, kajti
kdor zapira oči pred stvarmi sveta, jih odpira
duhovnim, in kdor verjame v mojo duhovno
navzočnost, jo mora čutiti in uživati.
29. Kdaj bodo zemeljski ljudje nehali odrekati
svojemu duhu užitek, da me čuti v svojem srcu
z neposredno molitvijo ali, kar je isto, z
molitvijo od duha k duhu ...? Takrat, ko bo
moja luč razsvetlila življenja ljudi in bodo
spoznali resnico ter razumeli svoje napake.
30 Zdaj je pravi čas za molitev in
premišljevanje, vendar z molitvami brez
fanatizma in malikovanja ter z mirnim in
globokim premišljevanjem moje Božje besede.
31 Vse ure in vsi kraji so lahko primerni za
molitev in meditacijo. V svojih učenjih vam
nikoli nisem govoril, da obstajajo kraji ali
trenutki, ki so za to posebej namenjeni. Zakaj
bi za molitev iskali določene kraje na svetu, če
je vaš duh večji od sveta, v katerem živite?
Zakaj bi se omejil na tako omejene podobe in
kraje, ko pa sem neskončen?
32. Najresnejši razlog za duhovno revščino
ljudi in njihovo zemeljsko usodo je njihov
nepopolni način molitve, zato vam pravim, da
mora to spoznanje doseči vse človeštvo. (279,
2 -7)
33 Ne molite vedno z istim notranjim
zbranjem, zato ne doživljate vedno istega miru
ali navdiha.
34. Včasih ste navdahnjeni in svoje misli
povzdignete, drugič pa ostanete povsem
ravnodušni. Kako boste moja sporočila vedno
prejemali na enak način? Svoj um in celo telo
morate usposobiti za sodelovanje z duhom v
trenutkih molitve.
35 Duh je vedno pripravljen združiti se z
menoj, vendar potrebuje dobro stanje telesa,
da se lahko v teh trenutkih dvigne in osvobodi
vsega, kar ga obdaja v njegovem zemeljskem
življenju.
36 Po najboljših močeh si prizadevajte za
pravo molitev, kajti kdor zna moliti, ima v sebi
ključ do miru, zdravja, upanja, duhovne moči
in večnega življenja.
37 Nevidni ščit mojega zakona ga bo varoval
pred ponovnimi dogodki in nevarnostmi. V
ustih bo nosil nevidni meč, s katerim bo
pokončal vse sovražnike, ki bodo nasprotovali

Resnična molitev
26. Blagoslavljam tiste, ki molijo. Bolj ko je
njihova molitev duhovna, večji je mir, ki ga
občutijo.
27 To si lahko zlahka razložite sami, kajti kdor
pri molitvi kleči pred podobami ali predmeti,
da bi začutil Božjo navzočnost, ne bo mogel
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njegovi poti. Svetilnik bo osvetlil njegovo pot
med nevihtami. Čudež mu bo vedno na
dosegu roke, ko ga bo potreboval, bodisi zase
bodisi za sočloveka.
38 Molite, uveljavljajte ta visoki dar Duha, kajti
ta moč bo gibala življenja ljudi prihodnosti tistih ljudi, ki bodo (že) v telesu dosegli
združitev (svojega) duha z (mojim) Duhom.
39 Očetje družin bodo imeli navdihe, ki jim
bodo dani z molitvijo, da bodo vodili svoje
otroke.
40. Bolniki bodo z molitvijo prejeli zdravje.
Vladarji bodo svoje velike težave rešili tako, da
bodo z molitvijo iskali svetlobo, znanstveniki
pa bodo prav tako prejeli razodetja z darom
molitve. (40, 40 -47)
41 Učenci: V "drugi dobi" so me moji apostoli
vprašali, kako naj molijo, in naučil sem jih
popolne molitve, ki jo vi imenujete "Oče naš".
42. Zdaj vam pravim: Navdihujte se v tej
molitvi, v njenem pomenu, ponižnosti in veri,
da se bo vaš duh povezal z mojim. Tedaj
namreč teh blagoslovljenih besed ne bodo več
govorila telesna usta, ampak duh, ki mi bo
govoril v jeziku, ki mu je lasten. (136, 64)
43. Pazite, da me ne boste samo z ustnicami
klicali "Oče", kajti mnogi med vami to počnete
mehanično. Hočem, da ko govorite: "Oče naš,
ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime", ta
molitev prihaja iz globin vašega srca in da
razmišljate o vsakem stavku, da bi bili potem
navdihnjeni in v popolnem občestvu z menoj.
44. Naučil sem vas močne in popolne molitve,
ki otroka resnično približa Očetu. Ko izgovorite
besedo "Oče" z gorečnostjo in spoštovanjem, z
vzvišenostjo in ljubeznijo, z vero in upanjem,
razdalje izginejo, prostor izgine, saj v tem
trenutku dialoga med duhom in duhom niti
Bog ni daleč od vas niti vi niste daleč od njega.
Tako molite in s polnimi rokami boste v svoja
srca prejeli koristi moje ljubezni. (166, 52 -53)

kontemplacija. Vsi njegovi deli so nujni in eden
izhaja iz drugega. V resnici vam povem: Človek
me prosi, naj mu izpolnim njegove želje in
hrepenenja - to, kar se mu zdi
najpomembnejše in najbolj odrešujoče v
njegovem življenju. In resnično, povem vam,
otroci moji, Oče sliši prošnjo in vsakemu da,
kar najbolj potrebuje, kadarkoli je to v njegovo
dobro. Vendar pa se varujte, da ne bi prosili za
kaj, kar je v nasprotju z zdravljenjem vašega
duha. Kajti tisti, ki prosijo le za materialne
dobrine, za telesne užitke in minljivo moč,
prosijo, da se njihov duh priklene na verige.
47. Telesne radosti prinašajo le trpljenje, ne le
na tem svetu, temveč tudi po prehodu v
duhovni svet; kajti tudi tam lahko doseže vpliv
teh telesnih želja; in ker se jih duh ne more
osvoboditi, ga te želje še naprej mučijo in se
želi vedno znova vrniti na zemljo, da bi se
znova in znova inkarniral in nadaljeval
materialno življenje. Zato, otroci moji, prosite
le za tisto, kar resnično potrebujete za dobro
svojega duha.
48. Druga vrsta molitve, priprošnja, izhaja iz
ljubezni do bližnjega, iz ljubezni, ki sem vas je
naučil kot Učitelj, ko sem prišel na ta svet.
Molite za svoje brate in sestre blizu in daleč,
za tiste, ki trpijo posledice vojne v različnih
narodih, ki prenašajo tiranijo minljivih
vladarjev tega sveta.
49 Pripravite se, otroci moji, molite za svoje
soljudi, toda tudi pri tej priprošnji morate
vedeti, kako prositi, kajti pomemben je duh.
Če so brat, starši ali otroci bolni, molite zanje,
vendar ne vztrajajte, da ostanejo v tem
življenju, če duh tega ne potrebuje. Raje
prosite, da se ta duh osvobodi, da se v
trpljenju očisti in da bolečina spodbuja
duhovni razvoj navzgor. Zato vas je Mojster že
v "Drugem času" naučil reči: "Oče, zgodi se
tvoja volja." Kajti Oče bolje kot vsi njegovi
otroci ve, kaj potrebuje duh.
50. Tretja vrsta molitve, čaščenje Božjega
Duha, pomeni čaščenje vsega, kar je popolno;
s to vrsto molitve se namreč lahko združite s
popolnostjo, z ljubeznijo, ki zaobjema celotno
vesolje. V adoraciji lahko najdete stanje
popolnosti, ki ga morate vsi doseči, adoracija
pa vas vodi naprej v duhovno kontemplacijo,
ki vas skupaj z adoracijo pripelje do združitve z
Božjim Duhom, Virom večnega življenja -

Štirje vidiki popolne molitve
45. Borite se, borite se, da bi dosegli duhovno
popolnost. Pokazal sem vam pot do tega cilja.
Za obrambo pred izdajstvom na poti življenja
sem vam zaupal molitev kot "orožje", ki je
boljše od vsakega materialnega orožja.
Najboljše orožje pa boš imel, ko boš izpolnil
moj zakon.
46 Iz česa je sestavljena molitev? Molitev je
prošnja, priprošnja, čaščenje in duhovna
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Virom, ki vam dan za dnem daje moč za
dosego Očetovega kraljestva.
51. Tako je treba moliti: začeti s prošnjo in
končati z duhovno kontemplacijo. To vam bo
dalo moč.
52. Ko boste dobro opremljeni, se ne smete
boriti le zase, ampak tudi pomagati sočloveku,
da stopi na to pot. Svojega poduhovljenja
namreč ne morete doseči samo zase, ampak
se morate boriti za odrešitev vsega človeštva.
(358, 10 - 17)

pusti materialne ustnice neme, da bi se
dvignila in v jeziku, ki ga pozna samo Bog,
izrazila skrivnost, ki jo nosi skrito v najglobljem
delu svojega bitja. (11, 69)
61. Koliko veselja dajete mojemu Duhu, ko vas
vidim, da svoje misli usmerjate k iskanju
svojega Očeta. Dajem vam občutiti svojo
navzočnost in vas preplavljam z mirom.
62. Iščite me, govorite mi, ne ozirajte se na to,
da so vaše misli preveč okorne, da bi izrazile
vašo prošnjo; jaz jih bom znal razumeti.
govorite mi z zaupanjem, s katerim govorite
svojemu Očetu. Svoje pritožbe mi zaupajte,
kot bi jih zaupali najboljšemu prijatelju.
Vprašajte me, česar ne veste, vse, kar vam je
neznano, in spregovoril vam bom z besedo
Mojstra. Molite, da bi v blagoslovljenem
trenutku, ko se vaš duh dvigne k meni, prejeli
luč, moč, blagoslov in mir, ki vam jih podarja
vaš Oče. (36, 15)
63. V tišini mi povej svoje trpljenje, zaupaj mi
svoje želje. Čeprav vem vse, želim, da se
postopoma naučite oblikovati svojo lastno
molitev, dokler ne boste pripravljeni na
popolno občestvo svojega duha z Očetom.
(110, 31)
64. Molitev je lahko dolga ali kratka, odvisno
od potrebe. Če želite, lahko cele ure preživite
v tem duhovnem užitku, ko vaše telo ni
utrujeno ali ko nobena druga dolžnost ne
zahteva vaše pozornosti. Lahko je tako kratek,
da je omejen na sekundo, ko ste podvrženi
preizkušnji, ki vas je nenadoma presenetila.
65. Mene ne dosežejo besede, s katerimi
skuša vaš um oblikovati molitev, ampak
ljubezen, vera ali potreba, s katero se
izkazujete pred menoj. Zato vam pravim, da
bo vaša molitev v nekaterih primerih trajala le
sekundo, saj ne bo časa za oblikovanje misli,
stavkov ali idej, kot ste vajeni.
66. Povsod me lahko kličete, saj mi je kraj
vseeno, kajti iščem vašega duha. (40, 36 - 38)
67 Ko je v drugi dobi neka ženska vprašala
Jezusa, ali je Jeruzalem kraj, kjer naj časti
Boga, ji je Učitelj odgovoril: "Prihaja čas, ko ne
Jeruzalem ne kateri koli drug kraj ne bo pravi
kraj za čaščenje Boga, saj ga bo treba častiti v
duhu in resnici," to je iz duha v duha.
68. Ko so me učenci prosili, naj jih naučim
moliti, sem jim dal za zgled molitev, ki jo vi
imenujete Oče naš, s katero sem jim dal
razumeti, da je resnična in popolna molitev

Spontana molitev srca brez besed
53 Ljudje, tu je glas Svetega Duha, duhovna
manifestacija Boga po vašem razumu, ki vam
ne razkriva novega zakona ali novega nauka,
ampak nov, naprednejši, duhovnejši in
popolnejši način komuniciranja z Očetom,
njegovega sprejemanja in čaščenja. (293, 66)
54 Koliko je takih, ki poslušajo mojo besedo, ki
so postali njeni veliki razlagalci, pa vendar niso
najboljši učenci mojega nauka, ne izpolnjujejo
božanske zapovedi, ki vam pravi: "Ljubite drug
drugega."
55. Po drugi strani pa poglejte, kako zlahka se
preoblikuje tisti, ki v praksi uporabi vsaj en
atom mojega nauka. Želite primer tega?
56. Nekdo mi je vse življenje govoril, da me
ljubi z besednimi molitvami, ki so jih oblikovali
drugi in jih sploh ni razumel, saj so bile
sestavljene iz besed, katerih pomena ni
poznal. Kmalu pa je razumel pravi način
molitve, opustil stare navade, se osredotočil
na najgloblji del svojega duha, poslal svoje
misli k Bogu in prvič začutil njegovo
navzočnost.
57 Ni vedel, kaj naj reče svojemu gospodu;
prsi so mu začele jokati in oči so mu tekle
solze. V glavi se mu je izoblikoval le en stavek:
"Oče moj, kaj naj ti rečem, ko pa ne vem, kako
naj ti govorim?"
58 Toda te solze, ti jok, to notranje veselje in
celo njegova zmedenost so govorili Očetu v
tako lepem jeziku, kot ga ne boste mogli najti
v vaših človeških jezikih in v vaših knjigah.
59 To jecljanje človeka, ki začne duhovno
moliti s svojim Gospodom, je podobno prvim
besedam dojenčkov, ki so staršem v veselje in
zadovoljstvo, saj slišijo prve besede bitja, ki se
začenja prebujati v življenje. (281, 22 - 24)
60. Razvitejši duh ve, da človeška beseda
osiromaši in zmanjša izraz duhovne misli. Zato
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tista, ki tako kot Jezusova spontano izhaja iz
srca in doseže Očeta. Vsebovati mora
poslušnost, ponižnost, priznanje krivde,
hvaležnost, vero, upanje in čaščenje. (162, 23 24)

življenja. Pri tem bodite močni in niti za
trenutek ne nasprotujte poslušnosti in veri.
76. Resnično, povem vam: kmalu vas bosta
presenetila vaša vztrajnost in rezultat vaših
del. (262, 7 - 8)

Dnevna molitev
69 Preljubi učenci: Vsak dan vadite duhovno
molitev in vso svojo dobro voljo vložite v to,
da se izpopolnjujete.
70. Ne pozabite, da je to poleg tega, da
vstopite v intimno občestvo s svojim Mojstrom
in v teh trenutkih doživite neskončen mir, tudi
najboljša priložnost, da prejmete moje
božanske navdihe. V njih boste našli razlago za
vse, česar niste razumeli ali ste razumeli
narobe. Našli boste način, kako preprečiti
nevarnost, rešiti težavo ali odpraviti nejasnost.
V tej uri blagoslovljenega duhovnega
pogovora bodo vsi vaši čuti razsvetljeni, vi pa
se boste počutili bolj pripravljeni in naklonjeni
delati dobro. (308, 1)
71 Ne opuščajte molitve, tudi če je tako
kratka, da ne traja več kot pet minut, ampak
se v njej natančno preverjajte z lučjo vesti, da
boste imeli pred očmi svoja dejanja in vedeli,
kaj morate spremeniti.
72 Če v svoji vzvišenosti v molitvi izgubite
pojem časa, bo to znamenje spiritualizacije, saj
ste lahko, četudi le za nekaj trenutkov, izstopili
iz časa - časa, ki ga sužnji materializma želijo le
za svoje užitke ali za povečanje svojega
denarja.
73 Kdor se vsak dan preverja, bo izboljšal svoje
mišljenje, življenje, govorjenje in čustvovanje.
(12, 30 - 32)
74. Učil sem vas, da se modrost pridobi z
molitvijo, vendar zaradi tega ne želim, da bi
svoje molitve podaljševali. Od vas sem
zahteval petminutno molitev in s tem mislim,
da molite kratko, da se boste v teh trenutkih
resnično posvetili svojemu Očetu, preostali čas
pa namenite svojim duhovnim in materialnim
dolžnostim do sočloveka. (78, 52)
75. Zdaj vas učim, kako se opremiti, da bodo
vsa vaša vsakdanja dela navdihovala
plemenita čustva in da vas stiske in težave ne
bodo ustavile ali prisilile 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

Dan počitka kot dan samorefleksije
77. Že v prvih časih sem vas učil, da mi
posvetite sedmi dan. Ker se je človek šest dni
posvečal izpolnjevanju svojih posvetnih
dolžnosti, je bilo prav, da je vsaj enega posvetil
služenju svojemu Gospodu. Nisem ga prosil,
naj mi posveti prvi dan, ampak zadnjega, da bi
si na ta dan odpočil od dela in se posvetil
duhovni kontemplaciji, da bi dal svojemu duhu
priložnost, da se približa Očetu in se z njim
pogovarja v molitvi.
78 Dan počitka je bil določen zato, da bi
človek, ko bi vsaj za kratek čas pozabil na težak
zemeljski boj, dal svoji vesti priložnost, da mu
spregovori, ga spomni na zakon, da bi se lahko
preveril, se pokesal za svoje prestopke in v
svojem srcu sprejel plemenite skesane
odločitve.
79 Šabat je bil dan, ki je bil prej namenjen
počitku, molitvi in preučevanju zakona. Toda
ljudje so ob upoštevanju tradicije pozabili na
bratska čustva do soljudi in duhovne dolžnosti,
ki so jih imeli do svojih bližnjih.
80. Časi so minevali, človeštvo se je duhovno
razvijalo in Kristus vas je prišel naučit, da
morate tudi ob dnevih počitka delati dejavno
dobrodelnost in vsa dobra dela.
81 Jezusov namen je bil povedati vam, da
čeprav je dan namenjen kontemplaciji in
telesnemu počitku, morate razumeti, da ne
dan ne ura ne moreta biti vnaprej določena za
izpolnitev poslanstva Duha.
82. Čeprav vam je Učitelj govoril z največjo
jasnostjo, so se ljudje od nje oddaljili in vsak je
izbral dan, ki mu je najbolj ustrezal. Medtem
ko so nekateri še naprej ohranjali soboto kot
dan, posvečen počitku, so drugi za svoje
bogoslužje izbrali nedeljo.
83. Danes vam ponovno govorim in moja
učenja vam prinašajo novo znanje. Preživeli
ste veliko izkušenj in se razvili. Danes ni
pomembno, kateri dan namenite počitku od
zemeljskega dela, ampak vedite, da morate
vse dni hoditi po poti, ki sem vam jo začrtal.
Razumite, da ni določene ure za vašo molitev,
saj je vsak čas dneva primeren za molitev in
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izvajanje mojega nauka za dobro sočloveka.
(166, 31 - 35)

bili še nezreli, minil. Zdaj je moja volja, da se
obnašate kot učenci in mi pri molitvi ponudite
svoj um in srce ter mi dovolite, da v njih
berem in izpolnjujem svojo voljo. (296, 69)
91. Ko me sprašujete ali sprašujete, se ne
naprezajte, da bi mi jasno razložili svoj
problem, in ne iščite v mislih najboljših
izrazov. Zame je dovolj, če se vaš duh v tem
trenutku odtrga od sveta in sta vaše srce in um
čista, da lahko sprejmeta moj navdih. Kaj vam
pomaga, da mi govorite čudovite besede, če
ne morete čutiti moje navzočnosti v sebi? Vse
vem in ničesar mi ni treba razlagati, da bi te
razumel. (286, 9 - 10)
92. Če ste sposobni razumeti moj nauk, vam
bo to prineslo veliko zadovoljstva, veliko
priložnosti, da se boste lahko razvijali navzgor.
Naučite se moliti, preden sprejmete kakršno
koli odločitev, kajti molitev je popoln način,
kako prositi svojega Očeta, saj v njem prosite
za luč in moč, da bi se soočili z življenjskim
bojem.
93. Pri molitvi bo kmalu prišlo do razsvetljenja,
ki vam bo omogočilo jasno razlikovati dobro
od zla, priporočljivo od tega, česar ne bi smeli
storiti, in to bo najbolj očiten dokaz, da ste se
znali notranje pripraviti, da bi slišali glas vesti.
94. Potrpežljivo prenašajte svoje težave, in če
ne morete razumeti pomena svojih
preizkušenj, molite in razkril vam bom njihov
pomen, da jih boste notranje potrdili. (333,61
- 62, 75)
95. Vsakič, ko mi tvoje ustnice ali misli rečejo:
"Gospod, usmili se me, usmili se moje
bolečine - Gospod, ne odreci mi svojega
odpuščanja", dokazuješ svojo nevednost,
zmedenost in kako malo me poznaš.
96. Povejte mi, naj sočustvujem z vašo
bolečino? Me prosite, naj se usmilim svojih
otrok? Prosite me, naj vam odpustim vaše
grehe - mene, ki sem Ljubezen, Milost,
Usmiljenje, Odpuščanje in Sočutje?
97. Dobro je, da si prizadevate premakniti
tiste, ki imajo na zemlji trda srca, in da s
solzami in prošnjami poskušate vzbuditi
sočutje v tistih, ki nimajo niti trohice sočutja
do bližnjih; vendar s temi besedami ali mislimi
ne premaknite Njega, ki vas je ustvaril iz
ljubezni in vas večno ljubi. (336, 41 - 43)
98. Bodite zadovoljni z velikimi koristmi, ki
vam jih je Oče podaril glede vsega, kar se
nanaša na človeško življenje na zemlji. Ne

Prosite in boste prejeli
84. 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 delali 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." Prišel
sem, da vam dam, kar potrebujete od mene,
pa naj bo to druženje, duševni mir, zdravljenje,
naloge ali svetloba. (262, 72)
85. Ne bojte se bede, saj je le začasna in v njej
molite, pri čemer si vzemite za zgled Jobovo
potrpežljivost. Vrnilo se bo obilje in takrat ne
boste imeli dovolj besed, da bi se mi zahvalili.
86. Če vas, blaženi bolniki, enkrat bolezen
stiska, ne obupajte; vaš duh ni bolan. Dvignite
se k meni v molitvi in vaša vera in duhovnost
vam bosta vrnili zdravje telesa. Molite tako,
kot sem vas naučil: duhovno. (81, 43 - 44)
87. V trenutkih preizkušnje moli kratko, a
iskreno molitev in počutila se boš potolažena;
in ko boš dosegla skladnost s svojim
Gospodom, ti bom lahko rekla, da je moja
volja tvoja in tvoja je moja. (35, 7)
88. Molite, vendar naj vašo molitev določajo
vaši vsakodnevni projekti in dela; to bo vaša
najboljša molitev. Če pa mi želite nameniti
misel in z njo izraziti prošnjo, mi samo recite:
"Oče, zgodi se mi 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.
89. S tem 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.
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? (247, 52 - 54)
90. Naučil sem vas moliti in prositi za druge,
vendar vas poslušam tudi, ko prosite zase.
Sprejemam to molitev. Toda povem vam, da je
čas, ko sem vam dajal po vaši prošnji, ker ste
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prosite za to, kar bi lahko uničilo vašega duha
in telo [materijo]. Lahko vam dam več, kot bi
me lahko prosili. Vendar sem jaz tisti, ki vem,
kaj vam resnično manjka na poti življenja.
Rekel sem vam, da me boste videli v vsej moji
slavi, če boste znali izpolnjevati mojo
zakonodajo. (337, 21)

107. Kličem vas k molitvi, ker kdor ne moli, se
prepušča odvečnim, materialnim in včasih
nesmiselnim mislim, ki, ne da bi se tega
zavedal, podpirajo in hranijo bratomorne
vojne. Ko pa moliš, tvoje mišljenje kot meč luči
razdira tančice teme in zanke skušnjav, ki
danes držijo v ujetništvu mnoga bitja; tvojo
okolico prepoji z duhovno močjo in deluje
proti silam zla. (9, 25 - 26)
108. Ljudje so bili vedno preveč zaposleni s
slavo zemlje, da bi razmišljali o pomenu
molitve in duhovnega premišljevanja tistega,
kar je onkraj tega življenja, da bi lahko odkrili
svoje lastno bistvo. Kdor moli, govori z
Očetom, in ko prosi, dobi takojšen odgovor.
Nevednost ljudi o duhovnih stvareh je
posledica pomanjkanja molitve. (106, 33)
109. Bliža se čas, ko boste vedeli, kako na
pravičen način dati svojemu duhu in svetu, kar
mu pripada. To bo čas prave molitve,
predanosti Bogu brez fanatizma, v katerem
boste molili pred vsakim podvigom in v
katerem boste vedeli, kako ohraniti, kar vam
je bilo zaupano.
110. Kako bi lahko človek naredil napako, če bi
namesto izpolnjevanja svoje volje najprej v
molitvi prosil svojega Očeta? Kdor moli, živi v
občestvu z Bogom, pozna vrednost koristi, ki
jih prejema od Očeta, in hkrati razume pomen
ali namen preizkušenj, ki jih doživlja. (174, 2 3)

Blagoslov priprošnje
99. Ne imejte navade moliti samo z besedami,
ampak molite z duhom. Prav tako vam pravim:
blagoslavljajte z molitvijo, pošiljajte sočloveku
misli luči, ne zahtevajte ničesar zase; spomnite
se: Kdor se ukvarja s tem, kar je moje, me bo
vedno imel za varuha.
100 Seme, ki ga sejete z ljubeznijo, boste
prejeli nazaj na različne načine. (21, 3 - 4)
101. Ne molite samo takrat, ko doživljate
bolečo preizkušnjo, ampak tudi takrat, ko ste
mirni, kajti takrat se bodo vaša srca in vaše
misli lahko ukvarjale z drugimi. Ne molite
samo za tiste, ki so vam storili dobro, ali za
tiste, ki vam niso storili nič slabega; čeprav je
to zaslužno, ni tako veliko, kot če prosite za
tiste, ki so vam na kakršen koli način
škodovali. (35, 8)
102. Česa vas učim v tem času?: Blagoslavljati
vse in vsakogar s srcem in duhom, kajti kdor
tako blagoslavlja, je podoben svojemu Očetu,
ko daje svojo toplino vsem. Zato vam pravim:
Naučite se blagoslavljati z duhom, z mislimi, s
srcem, in vaš mir, vaša moč in toplina srca
bodo dosegli tistega, ki mu jih pošiljate, pa naj
bo še tako daleč.
103 Kaj bi se zgodilo, če bi vsi ljudje
blagoslavljali drug drugega, ne da bi se poznali
ali videli?: na zemlji bi zavladal popoln mir,
vojna bi bila nepredstavljiva!
104. Da bi se ta čudež uresničil, morate z
vztrajnostjo v kreposti dvigniti svojega duha.
Menite, da je to nemogoče? (142, 31 m.)
105 Prosite in dano vam bo. Vse, kar si želite
za dobro sočloveka, prosite mene. Prosite,
združite svojo prošnjo s prošnjo potrebnih in
izpolnil vam bom, kar prosite. (137, 54)

Zdravilni učinki molitvenega življenja
111. Vedno sem vam govoril: Molite. Danes
vam povem, da lahko z molitvijo pridobite
modrost. Če bi vsi ljudje molili, ne bi nikoli
skrenili s poti svetlobe, ki sem jo začrtal jaz. Z
molitvijo bi ozdraveli bolniki, ne bi bilo več
nevernikov in v duhove bi se vrnil mir.
112. Kako naj bo človek srečen, če je zavrnil
mojo milost? Ali misli, da ljubezen, usmiljenje
in nežnost niso lastnosti človeškega življenja?
(69, 7 - 8)
113. Vedite, da beseda, v kateri ni ljubezni,
nima ne življenja ne moči. Sprašujete me, kako
lahko začnete ljubiti in kaj morate storiti, da se
bo to čustvo prebudilo v vaših srcih, in jaz vam
povem: začeti morate s tem, da znate pravilno
moliti. To vas bo približalo Učitelju, ki sem jaz.
114. V molitvi boste našli tolažbo, navdih in
moč ter slastno zadovoljstvo, da lahko zaupno
govorite z Bogom brez prič ali posrednikov.

Potreba po molitvi
106 "Pazi in moli," vam vedno znova
ponavljam, vendar ne želim, da bi se navadili
na ta nasvet, ampak da bi o njem razmišljali in
se po njem ravnali.
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Bog in vaš duh sta združena v tem sladkem
trenutku zaupnosti, duhovnega dialoga in
blagoslova. (166, 43 - 44)
115. Kadarkoli potrebujete zaupnika,
prijaznega prijatelja, se obrnite name in mi
zaupajte trpljenje, ki je morda v vaših srcih, in
svetoval vam bom najboljšo pot - rešitev, ki jo
iščete.
116. Če je tvoj duh obremenjen z bremeni, je
to zato, ker si grešil. Sprejel vas bom in bil
prijazen v svoji presoji, okrepil bom vašo
odločenost, da se popravite, in vam vrnil moč,
ki ste jo izgubili.
117. Samo upoštevanje mojih naukov vas bo
ohranilo v milosti ter vam zagotovilo duhovno
in telesno zdravje. Izkušnje, ki jih boste
pridobili, bodo svetloba, ki jo boste po malem
kopičili v svojem duhu. (262, 20 - 21)
118. Duh, ki zna živeti budno, nikoli ne zaide s
poti, ki mu jo je začrtal njegov Gospod, in je
sposoben svojo dediščino in darove
uresničevati, dokler ne doseže svojega višjega
razvoja.
119. To bitje mora napredovati v preizkušnjah,
ker živi budno in nikoli ne dovoli, da bi ga
obvladovala materija. Kdor bdi in moli, bo
vedno zmagal v življenjskih krizah in trdno
stopal po življenjski poti.
120. Kako drugačno je vedenje tistega, ki
pozabi moliti in bdeti! Prostovoljno se odpove
obrambi z najboljšim orožjem, ki sem ga dal
človeku, to so vera, ljubezen in svetloba
znanja. Tisti, ki ne sliši notranjega glasu, ki mu
govori prek intuicije, vesti in sanj, je tisti, ki ne
sliši notranjega glasu, ki mu govori prek
intuicije, vesti in sanj. Toda njegovo srce in um
ne razumeta tega jezika in ne verjameta
sporočilu njegovega lastnega duha. (278, 2 - 3)
121 Molitev je sredstvo, ki je razodeto vašemu
duhu, da me doseže s svojimi vprašanji, skrbmi
in željo po svetlobi. S tem pogovorom lahko
odpravite svoje dvome in odgrnete tančico,
pod katero se skriva skrivnost.
122 Molitev je začetek dialoga med Duhom in
Duhom, ki bo v prihodnjih časih cvetela in
obrodila sadove med tem človeštvom.
123. Danes sem vse to razodel temu ljudstvu,
ki me posluša, da bi bili predhodniki časa
poduhovitve. (276, 18 - 19)

124. Ko kdo od vas moli, se ne zaveda, kaj
doseže s svojimi mislimi v duhovnem. Zato se
naučite, da ko molite za svoje soljudi - za
ljudstva, ki se uničujejo v vojni -, vaš duh v teh
trenutkih bije duševni boj proti zlu in da se vaš
meč, ki je mir, razum, pravičnost in želja po
dobrem zanje, spopada z orožjem sovraštva,
maščevanja in arogance.
125. Zdaj je prišel čas, ko se bodo ljudje
zavedali moči molitve. Da bi imela molitev
resnično moč in svetlobo, jo morate k meni
pošiljati z ljubeznijo. (139, 7 - 8)
126 Misel in duh, združena v molitvi,
ustvarjata v človeku moč, ki presega vsako
človeško moč.
127 V molitvi se šibki okrepi, strahopetni dobi
pogum, nevedni se razsvetli, plahi postane
nesamozavesten.
128 Ko je duh sposoben usklajeno sodelovati z
umom, da bi dosegel pravo molitev, postane
nevidni vojak, ki se začasno oddalji od tega,
kar zadeva njegovo bitje, se prestavi na druge
kraje, se osvobodi vpliva telesa in se posveti
boju za dobro, da bi pregnal zlo in nevarnosti,
prinesel iskrico svetlobe, kapljico balzama ali
dih miru tistim, ki ga potrebujejo.
129. Iz vsega, kar vam govorim, razumite,
koliko lahko naredite z duhom in umom sredi
kaosa, ki je zajel to človeštvo. Ste v svetu
nasprotujočih si misli in idej, kjer divjajo strasti
in se spopadajo sovražna čustva, kjer
materializem zavaja misli, duhovna bitja pa
obdaja tema.
130 Samo tisti, ki se je z molitvijo naučil
miselno in duhovno dvigniti v območja
svetlobe, v območja miru, bo lahko vstopil v
svet bojev, v katerem se zrcalijo vse človeške
strasti, ne da bi bil poražen, in bo, nasprotno,
pustil nekaj koristnega za tiste, ki potrebujejo
luč duha. (288, 18 - 22)
131 Naučite se moliti, kajti tudi z molitvijo
lahko naredite veliko dobrega, tako kot se
lahko branite pred izdajstvom. Molitev je ščit
in orožje; če imate sovražnike, se branite z
molitvijo. Toda vedite, da to orožje ne sme
nikogar raniti ali poškodovati, saj je njegov
edini namen prinašati svetlobo v temo. (280,
56)
132. Naravne sile se sprožijo proti človeku. Ne
bojte se, saj veste, da sem vam dal oblast, da
premagate zlo in zaščitite svoje soljudi. Tem
elementom uničenja lahko ukažete, naj se

Moč molitve
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ustavijo, in ubogali bodo. Če boste ostali v
molitvi in budni, boste lahko delali čudeže in
osupnili svet.
133 Iskreno molite, vzpostavite občestvo z
mojim Duhom, ne iščite zanj posebnega
mesta. Molite pod drevesom, na cesti, na vrhu
gore ali v kotu svojega spalnega prostora, pa
se bom spustil in govoril z vami, vas razsvetlil
in vam dal moči. (250, 24 - 25)
134. Resnično, povem vam, če bi bili že
združeni v duhu, mislih in volji, bi bila samo
vaša molitev dovolj, da bi ustavila narode, ki
živijo v pripravah na uro, ko se bodo hoteli
spraviti drug na drugega. Odpravili bi
sovraštva, bili bi ovira za vse zle načrte svojih
soljudi, bili bi kot nevidni meč, ki premaga
močnejše, in kot močan ščit, ki ščiti šibkejše.
135 Človeštvo bi se ob teh očitnih dokazih
višje sile za trenutek ustavilo in razmislilo, ta
razmislek pa bi mu prihranil številne hude
udarce in obiske, ki jih sicer doživi od narave in
njenih elementov. (288, 27)
136. Če bi imeli veliko vero in boljše
poznavanje moči molitve - koliko del
usmiljenja bi storili s svojo miselno
sposobnostjo. Vendar ji niste dali vse moči, ki
jo ima, zato se pogosto ne zavedate, kaj
preprečujete v trenutku resnično občutene in
resnične molitve.
137. Ali se ne zavedate, da nekaj višjega
preprečuje, da bi v vašem svetu izbruhnila
najbolj nečloveška od vaših vojn? Ali ne
razumete, da na ta čudež vplivajo milijoni
molitev moških, žensk in otrok, ki se s svojim
duhom borijo proti temnim silam in
preprečujejo vojno? Še naprej molite, še
naprej opazujte, vendar v to dejavnost vložite
vso vero, ki jo premorete.
138. Molite, ljudje, in nad vojno, bolečino in
bedo razgrnite plašč miru svojih misli, s
katerim boste tvorili ščit, pod katerim bodo
vaši soljudje našli razsvetljenje in zatočišče.
(323,24 - 26)

zapadli v fanatizem, vam povem: vaše življenje
naj bo nenehno čaščenje tistega, ki je vse
ustvaril z medsebojno ljubeznijo.
140. Ravnajte tako in izpolnil vam bom, kar me
ponižno prosite: da vam bodo odpuščeni vaši
prestopki. Tolažim vas in vam pomagam,
vendar vam pravim: Ko odkrijete svoje napake
in vas sodi vest, molite, popravite svoje
napake, oborožite se z močjo, da ne boste več
storili istega greha in da me ne boste večkrat
prosili, naj vam odpustim. Moja beseda vas
uči, da bi se lahko dvignili in omogočili dostop
do svetlobe in poduhovitve. (49, 32 - 33)
141. "Žejen sem," sem rekel množici, ki ni
razumela mojih besed in se je hranila z mojimi
smrtnimi krči. Kaj naj rečem danes, ko vidim,
da ne le množica, ampak ves svet rani mojega
Duha, ne da bi se zavedal moje bolečine?
142. Moja žeja je neskončna, nepredstavljivo
velika in le tvoja ljubezen jo bo lahko pogasila.
Zakaj mi namesto ljubezni ponujaš zunanji
kult? Ali ne veste, da mi ponujate žolč in kis,
medtem ko vas prosim za vodo? (94, 74 - 75)
143. Resnično vam povem, da me bodo najbolj
goreče ljubili prav tisti, ki so veliko trpeli in me
pogosto ranili; iz njihovega srca bo nenehno
tekla daritev moji božanskosti. To ne bodo
materialni darovi, psalmi ali zemeljski oltarji.
Vedo, da so zame najbolj prijetna daritev in
čaščenje dela ljubezni, ki jih opravljajo za svoje
brate. (82, 5)
144. Dan za dnem me dosega tvoja duhovna
molitev, katere jezika tvoja zemeljska narava
ne pozna, ker 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.
145. 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 mu podeli moč.
(256, 63 - 64)
146. Ljudje: Prišel je čas, da veste, kako moliti.
Danes vam ne govorim, da bi padli na zemljo,
ne učim vas moliti z ustnicami ali me klicati z
izbranimi besedami v lepih molitvah. Danes
vam povem: Miselno se obrnite k meni,
dvignite svojega duha in vedno se bom spustil,
da boste začutili mojo navzočnost. Če ne veš,
kako govoriti s svojim Bogom, mi bo dovolj
tvoje kesanje, tvoje misli, tvoja bolečina,
dovolj mi bo tvoja ljubezen.

Ljubezen do Boga in bližnjega kot čaščenje
Boga
139. Vedite, o moji novi učenci, da morata biti
vaša hvalnica in poklon Gospodu stalna, ne da
bi čakali na določen čas ali dan, ko ju boste
darovali, tako kot je stalna ljubezen vašega
Očeta do vas. Če pa želite vedeti, kako se vsak
dan spominjati mojih del ljubezni, ne da bi
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147. To je jezik, ki ga slišim, jezik, ki ga
razumem, jezik brez besed, jezik
resnicoljubnosti in iskrenosti. To je molitev, ki
sem vas je naučil v tem tretjem obdobju.
148. Kadarkoli ste opravili dobro delo, ste
občutili moj mir, zagotovilo in upanje, saj vam
je takrat Oče zelo blizu. (358, 53 - 55)
149. Zavračam vse, kar je človeška nečimrnost
in človeški sijaj, kajti samo tisto, kar je
duhovno, kar je plemenito in velikodušno, kar
je čisto in večno, dosega mojega Duha.
Spomnite se, da sem Samarijanki rekel: "Bog je
Duh, in kdor ga časti, ga mora častiti v duhu in
resnici." Iščite me v Neskončnem, v Čistem, in
tam me boste našli.
150. Zakaj mi ponujate tisto, kar sem ustvaril
za vas? Zakaj mi ponujaš rože, če niso tvoje
delo? Če mi boste, nasprotno, ponudili dela
ljubezni, usmiljenja, odpuščanja, pravičnosti,
pomoči bližnjemu, bo ta davek zagotovo
duhoven in se bo dvignil k Očetu kot božanje,
kot poljub, ki ga otroci pošiljajo svojemu
Gospodu z zemlje. (36, 26 + 29)
151 Prav tako ne želim, da bi svoje čaščenje
Boga omejili na materialna zbirališča, saj bi s
tem zaprli svojega duha in mu ne bi pustili, da
razširi krila in si pridobi večnost.
152. Oltar, ki vam ga prepuščam, da na njem
obhajate čaščenje, ki ga pričakujem, je
življenje samo po sebi brez omejitev, onkraj
vseh religij, vseh cerkva in sekt, saj je
utemeljeno v duhovnem, večnem, božanskem.
(194,27 - 28)

božanski glas Gospoda in čutili, da jim je
njegova navzočnost zelo blizu. Toda kako bodo
občutili mojo navzočnost, če me bodo prosili s
pomočjo zunanjih kultov? Kako bi dosegli, da
bi njihov duh postal občutljiv, če bi svojega
Gospoda častili celo v podobah, ki so jih
naredili s svojimi rokami?
157. Želim, da razumete, da sem vam zelo
blizu, da se lahko zlahka povežete z menoj, me
čutite in prejemate moje navdihe. (162, 17 20)
158 Prakticirajte tišino, ki pomaga duhu, da
najde svojega Boga. Ta tišina je kot studenec
znanja, in vsi, ki vanjo vstopijo, se napolnijo z
jasnostjo moje modrosti. Tišina je kot prostor,
zaprt z neuničljivimi zidovi, kamor ima dostop
le duh. Človek v sebi nenehno nosi spoznanje
o skrivnosti, v kateri se lahko združi z Bogom.
159. Ni pomembno, kje ste, povsod se lahko
povežete s svojim Gospodom, pa naj ste na
vrhu gore ali v globini doline, v nemirnem
mestu, v miru doma ali sredi bitke. Ko me
boste iskali v svojem svetišču, v globoki tišini
svojega vzvišenja, se bodo vrata univerzalnega
in nevidnega templja takoj odprla, tako da
boste resnično začutili, da ste v domu svojega
Očeta, ki je prisoten v vsakem duhu.
160. Ko vas teži bolečina preizkušenj in
trpljenje življenja uničuje vaša čustva, ko
začutite vročo željo po malo miru, se umaknite
v spalnico ali poiščite tišino, samoto na poljih;
tam dvignite duha, ki ga vodi vest, in se
potopite vase. Tišina je kraljestvo duha, ki je
fizičnim očem nevidno.
161 V trenutku duhovnega navdušenja se
prebudijo višja čutila, pojavi se intuicija, zasije
navdih, ugleda se prihodnost, duhovno
življenje jasno prepozna oddaljeno in omogoči,
kar se je prej zdelo nedosegljivo.
162. Če želite vstopiti v tišino tega svetišča, te
zakladnice, morate sami pripraviti pot, saj
boste vanjo lahko vstopili le z resnično
čistostjo. (22, 36 - 40)
163. Potrebno je, da moji preroki ponovno
vstanejo in opomnijo človeštvo. Kajti medtem
ko se nekatera ljudstva uničujejo sama,
zaslepljena z ambicijami in nasiljem, se tisti, ki
so prejeli mojo luč in nepristransko sodijo
človeštvo, bojijo prevzeti svojo nalogo in širiti
veselo novico.
164. Če bi ljudje znali moliti z duhom, bi slišali
moj glas, prejeli bi moj navdih. Toda vsakič, ko

Dialog med Bogom in človekom
153. Danes prihajam k vam z naukom, ki ga je
najlažje uresničiti, ko ga enkrat razumemo,
čeprav se svetu zdi, da ga je nemogoče
uresničiti. Učim vas čaščenja ljubezni do Boga
z vašim življenjem, vašimi deli in duhovno
molitvijo, ki se ne izreka iz ust na določenem
kraju, niti ne potrebuje kultnih dejanj ali
podob, da bi bila navdihnjena. (72, 21)
154. Medtem ko so ljudje v meni želeli
prepoznati oddaljenega, nedosegljivega Boga,
sem se odločil, da jim dokažem, da sem jim
bližje kot trepalnice njihovim očem.
155 Molijo mehanično, in ko ne vidijo takoj
izpolnjenega vsega, za kar so nujno prosili,
obupano vzklikajo: "Bog nas ni slišal."
156. Če bi znali moliti, če bi združili srce in um
s svojim duhom, bi lahko v svojem duhu slišali
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molijo, je nad njihovimi duhovnimi očmi
tančica, ki jim zakriva svetlobo moje
navzočnosti. K ljudem moram priti v trenutkih,
ko njihovo telo počiva, prebuditi njihovega
duha, ga poklicati in se z njim pogovarjati.
Kristus je tisti, ki vstopi v vaše srce kot tat v
globoki noči, da bi v njem zasejal svoje seme
ljubezni. (67, 29)
165 Naučite se moliti in hkrati meditirati, da bi
se v vsakem od vas razodela spoznanje in
razumevanje. (333, 7)
166. Duhovnost je svoboda. Zato se tistim, ki
me v tem času poslušajo in so razumeli pomen
tega osvobajajočega nauka, odpira široka
dolina, v kateri se bodo borili in pričali, da je
prišel čas, ko je Bog, vsemogočni Stvarnik,
prišel vzpostavit dialog med Njim in človekom.
(239, 8)
167 Kristusov nauk je bil duhoven, vendar ga
je človek obdal z obredi in oblikami, da bi ga
približal duhovnim bitjem nizke stopnje.
168. Vstopili ste v čas Duha velikih razodetij, v
katerem bodo materializacija, prevara in
nepopolnost izginili iz vsakega kulta in v
katerem bo vsak človek s pomočjo svojega
duha spoznal svojega Boga, ki je ves duh. Tako
bo odkril obliko popolnega občestva. (195, 77
- 78)
169 Ko se ljudje naučijo pogovarjati z mojim
duhom, jim ni več treba iskati v knjigah ali
spraševati.
170. Danes še vedno sprašujejo tiste, ki jim
verjamejo, da vedo več, ali pa iščejo svete
spise in knjige - v želji, da bi našli resnico. (118,
37)
171 Če bi se za kratek čas naučili vsakodnevno
meditirati in če bi se vaša meditacija nanašala
na duhovno življenje, bi odkrili neskončne
razlage in prejeli razodetja, ki jih ne bi mogli
dobiti na noben drug način.
172. Tvoj duh ima že dovolj svetlobe, da me
lahko sprašuje in tudi sprejme moj odgovor.
Človekov duh je že dosegel veliko stopnjo
razvoja. Opazujte svoje bližnje iz skromnih
razmer, ki vas kljub pomanjkanju znanja
presenečajo s svojimi globokimi opažanji in z
jasnim načinom, kako si razlagajo nekaj, kar je
za mnoge druge nerazložljivo. Ali to dobijo iz
knjig ali šol?: Ne. Vendar so po intuiciji ali
nujnosti odkrili dar meditacije, ki je del
duhovne molitve. V svoji odmaknjenosti,
zaščiteni pred vplivi in predsodki, so odkrili pot

do stika z večnim, duhovnim, resničnim;
nekateri bolj, drugi manj, vsi, ki so meditirali o
resničnem bistvu življenja, pa so v svoje misli
prejeli duhovno svetlobo. (340, 43 - 44)
173. Sprašuješ me, kaj je molitev, in jaz ti
odgovarjam: Dovolite svojemu duhu, da se
svobodno dvigne k Očetu; prepustite se temu
dejanju s popolnim zaupanjem in vero;
sprejmite v srce in um vtise, prejete po Duhu;
z resnično ponižnostjo potrdite Očetovo voljo.
Kdor tako moli, uživa mojo navzočnost v
vsakem trenutku svojega življenja in se nikoli
ne počuti potrebnega. (286,11)
174 V najčistejšem njegovem bitju, v duhu,
bom v tem času zapisal svoj zakon, dal bom
slišati svoj glas, zgradil bom svoj tempelj; kajti
česar ni v človekovi notranjosti, česar ni v
njegovem duhu, je, kot da ga ne bi bilo.
175. Naj mi kdo v čast gradi velike materialne
cerkve, naj mi prireja slavja in slovesnosti,
polne sijaja - ta daritev me ne bo dosegla, ker
ni duhovna. Vsak zunanji kult vedno nosi v
sebi nečimrnost in razkazovanje; toda skrivna
daritev - tista, ki je svet ne vidi in ki mi jo
darujete iz duha v duha - me doseže zaradi
svoje skromnosti, iskrenosti, resnicoljubnosti,
z eno besedo: ker izvira iz duha.
176. Spomnite se Moje prilike, ki sem vam jo
dal v drugi dobi, znane kot prilika o farizeju in
cestninarju, in videli boste, da je Moj nauk
enak skozi vsa stoletja. (280, 68)
177. Ali veste, da so nekateri ljubljeni, ne da bi
si to zaslužili? Tako te ljubim. Daj mi svoj križ,
daj mi svoje stiske, daj mi svoje neuspešne
upe, daj mi težko breme, ki ga nosiš. Spopadel
se bom z vsemi bolečinami. Osvobodite se
bremena, da boste srečni; vstopite v svetišče
Moje ljubezni in umolknite pred oltarjem
vesolja, da se bo vaš duh lahko pogovarjal z
Očetom v najlepšem jeziku: jeziku ljubezni.
(228,73)

18. poglavje - Dela usmiljenja in
osrednja vloga ljubezni
Blagoslov dobrih del za nazaj
1 Opazujte vse vrste človeške bede, bolečine,
stiske in naj vaše srce postane vse bolj sočutno
ob pogledu na bolečino, ki vas povsod obdaja.
2 Če v svoji notranjosti čutite velikodušno in
plemenito željo, da bi delali dobro, dovolite
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temu impulzu, da vas prevzame in se izrazi.
Duh je tisti, ki posreduje svoje sporočilo, ker je
našel svoje telo (dušo), ki je voljno in
pripravljeno. (334, 3 - 4)
3 Pazite, da bo dejavnost ljubezni na prvem
mestu med vašimi prizadevanji, in nikoli ne
obžalujte, da ste bili dobrodelni; kajti s to
krepostjo boste dosegli največje zadovoljstvo
in srečo v svojem obstoju ter hkrati dosegli vso
modrost, moč in vzvišenost, po katerih
hrepeni vsak plemeniti um.
4. Z izkazovanjem usmiljenja sočloveku boste
očistili svojega duha in na ta način odplačali
stare dolgove. Svoje človeško življenje boste
oplemenitili, duhovno pa povzdignili.
5 Ko boste nekega dne prišli do vrat, na katera
boste vsi trkali, bo vaš blagoslov zelo velik, saj
boste slišali klic dobrodošlice, ki vam ga bo dal
duhovni svet, ki vas bo blagoslovil in poklical k
delu prenove in poduhovitve. (308,55 - 56)
6 Pravim vam: Blagor tistim mojim delavcem,
ki znajo v svojem srcu sočustvovati s
trpljenjem tistih, ki so izgubili svobodo ali
zdravje, ter jih obiskujejo in tolažijo. Nekega
dne se bodo namreč spet srečali, v tem ali
drugem življenju, in ne veste, ali ne bodo imeli
več zdravja, več svobode in več svetlobe kot
tisti, ki so jim v zaporu ali bolnišnici prinesli
sporočilo ljubezni. Nato bodo izkazali
hvaležnost in stisnili roko k tistemu, ki jim jo je
dal ob drugem času.
7 trenutek, ko si jim približal mojo besedo, ko
si jih z roko pobožal po čelu in jim dal misliti
name in čutiti mene, ne bo nikoli izbrisan iz
njihovega spomina, tako kot ne bo pozabljen
tvoj obraz in tvoj bratski glas, zato te bodo
prepoznali, kjer koli boš. (149, 54 - 55)
8 Kakor vas božata veter in sonce, tako božajte
svoje bližnje, moje ljudstvo. To je čas, ko je
veliko ljudi v stiski. Razumite, da vam tisti, ki
vas prosi za uslugo, podeli milost, da boste
koristni za druge in da boste delali za svoje
odrešenje. Daje vam priložnost, da ste
usmiljeni in tako postanete podobni svojemu
Očetu. Človek se je rodil, da bi po svetu
razpršil seme dobrote. Razumite, da vam vsak,
ki vas prosi, dela uslugo. (27, 62)

naredila desna. Vendar bodo prišle priložnosti,
ko bodo vaše delovanje ljubezni videli vaši
soljudje, da se bodo naučili sodelovati v njem.
10 Ne skrbite za nagrado. Jaz sem Oče, ki
pravično nagrajuje dela svojih otrok, ne da bi
pozabil na enega samega.
11 Rekel sem vam, da če boste s pravo
ljubeznijo dali kozarec vode, ne bo ostalo brez
nagrade.
12 Blagor tistim, ki mi rečejo, ko pridejo k
meni: "Gospod, ničesar ne pričakujem kot
nagrado za svoja dela; dovolj mi je, da
obstajam in da vem, da sem tvoj otrok, in že je
moj duh poln sreče." (4, 78 - 81)
13 Ne gojite sebičnih želja in ne mislite samo
na svojo duhovnost in nagrado, kajti vaše
razočaranje bo zelo boleče, ko boste vstopili v
duhovnost, ker boste odkrili, da si v resnici
niste zaslužili nagrade.
14. Da bi bolje razumeli, kaj vam hočem
povedati, vam navajam naslednji primer:
Vedno so bili in so še vedno moški in ženske, ki
so se trudili delati dobrodelna dela med
soljudmi, a ko so prišli k meni, mi niso mogli
pokazati nobenih zaslug za svojo duhovno
srečo. Kaj je bil razlog za to? Si lahko
predstavljate, da sta bila žrtvi očetove krivice?
Odgovor je preprost, učenci: ničesar dobrega
niso mogli požeti zase, ker njihova dela niso
bila iskrena. Ko so namreč iztegnili roko, da bi
nekaj dali, tega niso storili iz pravega občutka
usmiljenja do tistega, ki je trpel, ampak so
mislili nase, na svoje odrešenje, na svojo
nagrado. Nekatere je k temu gnala lastna
korist, druge nečimrnost, a to ni pravo
usmiljenje, saj ni bilo ne čustveno ne
nesebično. Povem vam, da kdor nima v sebi
iskrenosti in ljubezni, ne seje resnice in ne
zasluži nagrade.
15. Navidezna dobrodelnost vam lahko na
zemlji prinese veliko zadovoljstva, ki izvira iz
občudovanja, ki ga vzbujate, in laskanja, ki ga
prejemate; toda navidezno ne vstopa v moje
kraljestvo, tja gre samo resnično. Tja boste šli
vsi, ne da bi mogli skriti najmanjšo umazanijo
ali nepoštenost. Preden se boste lahko pojavili
pred Bogom, boste namreč odložili svečane
plašče, krone, odlikovanja, nazive in vse, kar
pripada svetu, da bi se pred vrhovnim
sodnikom pojavili kot preprosta duhovna bitja,
ki pred Stvarnikom odgovarjajo za nalogo, ki
jim je bila zaupana. (75, 22 - 24)

Resnična in lažna dobrodelnost
9 Učenci, vaša najvišja naloga bo dejavnost
ljubezni! Pogosto boste to storili na skrivaj,
brez hvaljenja, ne da bi leva roka vedela, kaj je
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16. Kdor želi biti koristen bližnjemu iz ljubezni,
se posveti dobremu na katerega koli od
številnih načinov, ki jih ponuja življenje.
Zaveda se, da je človek, ki bo pripravljen, da ga
bo Božja volja uporabila za zelo visoke cilje.
Želim, da si, o učenci, pridobite znanje, da
boste lahko osvobodili od napak tiste, ki so
izgubili pot k napredku.
17 Resnična ljubezen, ki presega človeška
čustva srca, je sad modrosti. Vidite, kako v
svoji besedi sejem modrost v vaš svet
domišljije, potem pa čakam na sadove vaše
ljubezni.
18 Veliko je načinov, kako delati dobro, veliko
je načinov, kako tolažiti in služiti. Vse so izraz
ljubezni, ki je ena sama - ljubezen, ki je
modrost duha.
19 Nekateri lahko hodijo po poti znanosti,
drugi po poti duha, tretji po poti čustev, toda
celota vseh bo prinesla duhovno harmonijo.
(282, 23 - 26)

nepomembno bitje, katerega življenje je polno
fizičnega dela?"
27 Tem mojim učencem pravim: tudi pri tem
fizičnem delu, ki se zdi nepomembno, lahko
ljubite svojega bližnjega, če svoje delo
opravljate z željo, da bi služili svojim bližnjim.
28. Predstavljajte si, kako lepo bi bilo vaše
življenje, če bi vsak delal z mislijo, da dela
dobro, in bi združil svoj majhen trud s trudom
drugih. Resnično, povem vam, da ne bi bilo
več bede. Resnica pa je, da vsak dela zase,
misli nase in kvečjemu na svoje.
29. Vsi se morate zavedati, da nihče ne more
biti sam sebi dovolj in da potrebuje druge. Vsi
se morate zavedati, da ste globoko povezani z
univerzalnim poslanstvom, ki ga morate
izpolniti enotno - vendar ne zaradi zemeljskih
obveznosti, temveč zaradi čustev, navdiha in
idealov, z eno besedo: zaradi medsebojne
ljubezni. Sadovi bodo potem v dobro vseh.
(334, 35 - 37)
30. V svojem zakonu ljubezni vam pravim,
učenci, da če ne morete delati popolnih del,
kakršna sem delal v Jezusu, se morate v
svojem življenju vsaj truditi, da bi se jim
približali. Zame je dovolj, da vidim malo dobre
volje, da bi me posnemali, in malo ljubezni do
bližnjega, pa bom z vami in vam na vaši poti
razodeval svojo milost in moč.
31. V boju ne boste nikoli sami. Ker vas ne
pustim samih, ko vas bremeni teža vaših
grehov, ali verjamete, da vas zapuščam, ko
greste svojo pot pod težo križa tega poslanstva
ljubezni? (103, 28 - 29)

Duhovna in materialna dejavnost ljubezni
20. Če ste materialno revni in zaradi tega ne
morete pomagati svojim bližnjim, ne žalujte.
Molite, pa bom poskrbel, da bo zasijala luč in
prišel mir tam, kjer ni ničesar.
21. Prava dobrodelnost, iz katere se rodi
sočutje, je najboljše darilo, ki ga lahko
podarite ljudem v stiski. Če ob dajanju
kovanca, hlebca kruha ali kozarca vode ne
čutite ljubezni do sočloveka - resnično, povem
vam, potem niste dali ničesar in bi bilo bolje,
da se ne ločite od tega, kar dajete.
22 Kdaj boste, človeštvo, spoznali moč
ljubezni? Do zdaj še nikoli niste uporabili te
moči, ki je izvor življenja. (306, 32 - 33)
23 V vseh, ki vas obkrožajo, ne glejte
sovražnikov, ampak brate. Za nikogar ne
zahtevajte kazni; bodite prizanesljivi, da boste
zgled odpuščanja in da v vašem duhu ne bo
obžalovanja. Zaprite svoje ustnice in mi
dovolite, da presodim vašo zadevo.
24 ozdravi bolne, povrni razum zmedenim.
Preženite duhove, ki zamegljujejo um, in
poskrbite, da oba ponovno pridobita svetlobo,
ki sta jo izgubila. (33, 58 - 59)
25. Učenci: Načelo, ki sem vas ga učil v drugi
dobi: ljubiti drug drugega, velja za vsa dejanja
v vašem življenju.
26 Nekateri mi pravijo: "Učitelj, kako naj
ljubim svojega bližnjega, saj sem

Celovit pomen ljubezni
32 Moj nauk vam je ves čas pojasnjeval, da je
njegova notranjost ljubezen.
33 Ljubezen je bistvo Boga. Iz te moči črpajo
vsa bitja, da lahko živijo; iz nje je nastalo
življenje in vse stvarstvo. Ljubezen je izvor in
cilj usode vsega, kar je ustvaril Oče.
34 V navzočnosti te moči, ki premika,
razsvetljuje in oživlja vse stvari, smrt izgine,
greh izhlapi, strasti izginejo, nečistoče se
sperejo in vse, kar je nepopolno, se izpopolni.
(295, 32)
35 Razkril sem vam svoj obstoj in razlog
vašega obstoja. Razkril sem vam, da je ogenj,
ki daje življenje in oživlja vse, ljubezen. Je
izvor, iz katerega so nastale vse oblike
življenja.
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36 Glejte, iz ljubezni ste se rodili, iz ljubezni
obstajate, iz ljubezni ste našli odpuščanje in iz
ljubezni boste večno. (135, 19 - 20)
37. Ljubezen je izvor in razlog vašega obstoja,
o ljudje. Kako bi lahko živeli brez tega darila?
Verjemite mi, da je veliko ljudi, ki imajo v sebi
smrt, in drugih, ki so bolni preprosto zato, ker
nikogar ne ljubijo. Zdravilni balzam, ki je rešil
mnoge, je bila ljubezen, in božanski dar, ki
dviguje k resničnemu življenju, odrešuje in
povzdiguje, je prav tako ljubezen. (166, 41)
38 Ljubezen! Tisti, ki ne ljubijo, nosijo globoko
žalost: ne posedujejo, ne čutijo najlepše in
najvišje stvari v življenju.
39 tega vas je Kristus naučil s svojim življenjem
in smrtjo in to, kar vam je zapustil v svoji
božanski besedi, povzeto v stavku: "Ljubite se
med seboj s tisto ljubeznijo, ki sem jo jaz
pokazal vam".
40 prišel bo dan, ko bodo tisti, ki niso ljubili,
osvobojeni grenkobe in predsodkov, prišli k
meni in počivali pri meni, kjer se bodo vrnili v
življenje, ko bodo slišali mojo ljubečo besedo
neskončne nežnosti.
41. Resnično, povem vam: V ljubezni je moja
moč, moja modrost in moja resnica. Je kot
neizmerno dolga lestev, ki se kaže v različnih
oblikah od najnižjih človeških bitij do najvišjih
duhov, ki so dosegli popolnost.
42 Ljubite, tudi če vam je na poti, vendar
ljubite vedno. Ne sovražite, ker sovraštvo
pušča smrtno sled, medtem ko si zaradi
ljubezni odpustite in vsaka zamera ugasne.
(224,34 - 36)
43 Pravim vam: Kdor svoje ljubezni ne izraža v
najvišji obliki in s popolno iskrenostjo, ne ljubi.
Ne bo imel pravega znanja in bo imel zelo
malo. Po drugi strani pa bo tisti, ki ljubi z vsem
svojim duhom in vsemi močmi, ki so mu dane,
v sebi nosil luč modrosti in čutil, da je v resnici
lastnik vsega, kar ga obdaja; kajti kar je last
Očeta, je tudi last njegovih otrok. (168, 11)
44 Ljubezen vam bo dala modrost, da boste
razumeli resnico, ki jo drugi zaman iščejo na
neravnih poteh znanosti.
45. Dovolite Mojstru, da vas vodi pri vseh
dejanjih, besedah in mislih. Opremite se po
njegovem prijaznem in ljubečem zgledu,
potem boste izkazovali božansko ljubezen.
Tako se boste počutili blizu Bogu, saj boste z
njim v harmoniji.

46 Če ljubite, vam bo uspelo biti nežen, kot je
bil Jezus. (21, 10 - 12)
47 Kdor ljubi, razume; kdor se uči, ima voljo;
kdor ima voljo, lahko stori marsikaj. Povem
vam: kdor ne ljubi z vso močjo svojega uma,
ne bo imel duhovne vzvišenosti ali modrosti in
ne bo delal velikih del. (24, 41)
48 Naj vaše srce ne postane domišljavo, saj
simbolizira ogenj večnosti Njega, iz katerega je
vse izšlo in v katerem vse oživlja.
49 Duh uporablja srce za ljubezen s pomočjo
telesa. Če ljubite le po zakonu materije, bo
vaša ljubezen minljiva, ker je omejena. Če pa
ljubite duhovno, bo to občutenje podobno
občutenju Očeta, ki je večen, popoln in
nespremenljiv.
50. Vse življenje in vse ustvarjene stvari so
povezane z Duhom, saj ima večno življenje. Ne
omejujte se, ljubite me in ljubite sebe, saj
imate tisto božjo iskro "biti", ki ne pozna meja
v ljubljenju in ki je Bog sam. (180, 24 - 26)
51. Vzpenjajte se po poti, ki vas vodi na vrh
gore, in z vsakim korakom boste bolje
razumeli moje nauke in se vedno bolj
izpopolnjevali v razlagi Božanskega sporočila.
52. Kaj je jezik duha?: Ljubezen. Ljubezen je
univerzalni jezik vseh duhov. Ali ne vidite, da
govori tudi človeška ljubezen? Pogosto ne
potrebuje besed, bolje govori z dejanji, z
mislimi. Če se človeška ljubezen izraža na ta
način, kakšen bo njen jezik, ko se boste
izpopolnili v mojih zakonih? (316, 59 - 60)
53. Ko razmišljaš o tem, da sem modrost, ta
modrost izhaja iz ljubezni. Ko me prepoznate
kot sodnika, ta sodna praksa temelji na
ljubezni. Ko me imate za mogočnega, moja
moč temelji na ljubezni. Ko veste, da sem
večna, moja večnost izvira iz ljubezni, ker je
življenje in življenje naredi duha nesmrtnega.
54. Ljubezen je svetloba, je življenje in znanje.
In to seme sem vam dal od začetka časov edino, ki sem ga kot popoln lastnik posejal na
poljih, ki so vaša srca. (222. 23)
Visoka moč ljubezni
55. O moški in ženske sveta, ki ste v svojih
znanostih pozabili na edino stvar, ki vas lahko
naredi modre in srečne: pozabili ste na
ljubezen, ki vse navdihuje - na ljubezen, ki vse
zmore in vse spreminja! Živite sredi bolečine
in teme; ker ne prakticirate ljubezni, ki vas je
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učim, si povzročate telesno ali duhovno
trpljenje.
56. Da bi odkrili in razumeli moja sporočila,
morate biti najprej iz srca prijazni in nežni, to
sta vrlini, ki sta prisotni v vsakem duhu od
trenutka njegovega nastanka; da pa bi lahko
začutili pravo, visoko čustvo ljubezni, se
morate poduhoviti tako, da gojite svoja dobra
čustva; vendar ste si v življenju želeli vsega
razen duhovne ljubezni. (16,31 - 32)
57. Vedno ste imeli voditelje, ki so vas učili
moči ljubezni. Bili so vaši naprednejši bratje z
boljšim poznavanjem mojega zakona in večjo
čistostjo v svojih delih. Dali so vam zgled moči,
ljubezni in ponižnosti, ko so svoje življenje,
polno odklonov in grehov, zamenjali za
življenje, posvečeno dobremu, žrtvovanju in
dejavni dobrodelnosti.
58. Od otroštva do starosti imate jasne
primere vsega, kar se doseže z
dobrodelnostjo, in trpljenja, ki ga povzroči
pomanjkanje dobrodelnosti; toda vi - bolj
neobčutljivi kot skale - se niste znali učiti iz
lekcij in primerov, ki vam jih daje vsakdanje
življenje.
59. Ste kdaj opazili, kako se tudi plenilci nežno
odzovejo na klic ljubezni? Na enak način se
lahko odzovejo elementi, sile narave - vse, kar
obstaja v materialnem in duhovnem svetu.
60 Zato vam pravim, da v imenu Očeta in
Stvarnika vesolja vse blagoslavljate z
ljubeznijo.
61 Blagosloviti pomeni nasičiti. Blagosloviti
pomeni začutiti dobro, ga izreči in posredovati
naprej. Blagosloviti pomeni, da vse okoli sebe
prepojite z mislimi ljubezni. (14, 56 – 60)
62. Resnično, povem vam: ljubezen je
nespremenljiva moč, ki giblje vesolje. Ljubezen
je izvor in smisel življenja.
63. Zdaj za vse uvajam čas duhovnega
vstajenja, čas, v katerem bo zacvetelo
blagoslovljeno seme ljubezni, ki sem ga z
višine križa izlil na svet in vam oznanil, da če bi
se ljudje med seboj ljubili, kakor sem vas učil,
bi bila "smrt" odstranjena s sveta, namesto nje
pa bi nad ljudmi zavladalo življenje in se
pokazalo v vseh njihovih delih. (282,13-14)

19. poglavje - Božja trojica
Enost Boga s Kristusom in Svetim Duhom
1 Svetloba moje besede bo združila ljudi v tej
tretji dobi. Moja resnica bo zasijala v vsakem
umu, tako da bodo razlike med verstvi in kulti
izginile.
2 Medtem ko me danes nekateri ljubijo v
Jehovu in zanikajo Kristusa, me drugi ljubijo v
Kristusu in ne poznajo Jehove; medtem ko
nekateri priznavajo moj obstoj kot Svetega
Duha, se drugi prepirajo in prepirajo o moji
trojičnosti.
3. Zdaj pa sprašujem to človeštvo in tiste, ki ga
duhovno vodijo: Zakaj se oddaljujete drug od
drugega, ko pa vsi izpovedujete pravega Boga?
Če me ljubite v Jehovu, ste v resnici. Če me
ljubite po Kristusu, je On pot, resnica in
življenje. Če me ljubite kot Svetega Duha, se
približujete svetlobi.
4. Imate samo enega Boga, samo enega Očeta.
V Bogu ne obstajajo tri božanske osebe,
ampak le en božanski Duh, ki se je človeštvu
razodel na treh različnih stopnjah razvoja. Ko
so prodrli v to globino, so v svoji otroškosti
verjeli, da vidijo tri Osebe, medtem ko obstaja
samo en Božji Duh. Ko slišite ime Jehova,
pomislite na Boga kot Očeta in Sodnika. Ko
razmišljaš o Kristusu, prepoznaj v njem Boga
kot Gospodarja, kot Ljubezen; in ko skušaš
razumeti izvor Svetega Duha, vedi, da ni nihče
drug kot Bog, ko razkriva svojo neizmerno
modrost tistim učencem, ki so naprednejši.
5. Če bi našel človeštvo prve dobe duhovno
razvito, kot je danes, bi se mu razodel kot Oče,
kot Gospodar in kot Sveti Duh; potem ljudje
ne bi videli treh božanstev tam, kjer je samo
eno. Toda niso znali pravilno razlagati mojih
naukov, zato bi bili zmedeni in bi ostali daleč
od moje poti, da bi še naprej ustvarjali
dostopne in majhne bogove po svojih zamislih.
6 Ko bodo ljudje videli in sprejeli to resnico,
jim bo žal, da so drug drugega napačno
presojali zaradi napake, ki bi se ji z malo
ljubezni izognili.
7 Če je Kristus Ljubezen, ali lahko verjameš, da
je neodvisen od Jehove, saj sem jaz Ljubezen?
8 Če je Sveti Duh Modrost, ali verjameš, da ta
Duh obstaja neodvisno od Kristusa, saj sem Jaz
Modrost? Ali menite, da sta Beseda in Sveti
Duh dve različni stvari?

V. Oblike razodetja Boga
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9. Dovolj je, da poznamo le nekaj besed, ki jih
je Jezus učil človeštvo, da bi razumeli, da je
obstajal in bo večno obstajal le en Bog. Zato
sem po njem rekel: "Kdor pozna Sina, pozna
Očeta, ker je on v meni in jaz v njem." Kasneje,
ko je napovedal, da se bo vrnil k človeku v
nekem drugem času, ni rekel le: "Spet bom
prišel," ampak je obljubil, da bo poslal Svetega
Duha, Duha Tolažnika, Duha resnice.
10 Zakaj naj bi Kristus prišel brez Svetega
Duha? Ali ne bi mogel s seboj prinesti resnice,
svetlobe in tolažbe v svojem Duhu? (1, 66 - 70,
73 - 76)
11 Jaz sem vaš Učitelj, toda ne glejte me
ločenega od Očeta, kajti jaz sem Oče.
12 Med Sinom in Svetim Duhom ni razlike,
kajti Sveti Duh in Sin sta en Duh in ta Duh sem
jaz.
13 V mojih razodetjih skozi stoletja glejte
enega Boga, ki vas je učil s številnimi in
različnimi lekcijami: ena knjiga z mnogimi
stranmi. (256, 4)

poznajo le po Mojzesovih zakonih. Boga, ki so
mu množice ljudi sledile in ga ubogale zaradi
strahu pred njegovo pravičnostjo, so pozneje,
ko je v njihovih srcih vzklilo seme Kristusove
ljubezni, iskali kot Očeta in Učitelja. (112, 3)
20. Stojim nad časi, nad vsem ustvarjenim,
moj božanski duh ni podvržen razvoju. Jaz sem
večen in popoln - ne tako kot vi, ki imate
začetek, ki ste popolnoma podvrženi zakonom
razvoja in poleg tega čutite tek časa nad
svojim bitjem.
21 Ne recite torej, da Oče pripada le enemu
veku, Kristus drugemu in Sveti Duh spet
drugemu. Oče je namreč večen in ne pripada
nobeni dobi, ampak so dobe njegove, in
Kristus, ko je odšel kot človek, je sam Bog,
prav tako Sveti Duh, ki ni nihče drug kot vaš
Oče sam, ki med vami pripravlja svojo najvišjo
obliko razodevanja, to je brez pomoči katerega
koli zemeljskega posrednika. (66, 43)
22 Razložil sem vam, da je to, kar imenujete
Oče, absolutna moč Boga, univerzalni Stvarnik,
edini neustvarjeni; da je to, kar imenujete Sin,
Kristus, to je razodetje Očetove popolne
ljubezni do njegovih stvaritev; in da je to, kar
imenujete Sveti Duh, Modrost, ki vam jo Bog
pošilja kot luč v tem času, ko vaš duh lahko
bolje razume moja razodetja.
23 Ta luč Svetega Duha, ta Božja modrost, bo
kmalu zavladala v tem tretjem veku, ki ga
vidite prihajati v življenje, in bo razsvetlila um
človeštva, ki potrebuje duhovnost, je žejno
resnice in lačno ljubezni.
24 Prav tako je res, ljudje, da se je en Bog
razodel ljudem, čeprav v treh različnih vidikih:
če boste v Očetovih delih v prvi dobi iskali
ljubezen, jo boste našli; če boste iskali luč
modrosti, jo boste prav tako odkrili, tako kot
boste v Kristusovih delih in besedah naleteli
ne le na ljubezen, ampak tudi na moč in
modrost. Kaj bi bilo torej čudnega v tem, če bi
v delih Svetega Duha v tem času odkrili tako
moč, zakon in oblast kot ljubezen, nežnost in
zdravilni balzam? (293, 20 - 21, 25 - 26)
25. Zakon, ljubezen, modrost - to so tri oblike
razodetja, v katerih sem se pokazal človeku, da
bi ta na svoji poti evolucije pridobil trdno
prepričanje in popolno znanje o svojem
Stvarniku. Te tri faze razodetja se med seboj
razlikujejo, vendar imajo vse en in isti izvor in
so v svoji celovitosti popolna popolnost. (165,
56)

Trije načini, kako se Bog razkriva
14 Zdaj veste, zakaj se je Oče razodeval po
stopnjah, in razumete tudi zmoto ljudi glede
pojma Trojice.
15 Ne skušajte mi več v svoji domišljiji dati
fizične oblike, kajti v mojem Duhu ni oblike,
tako kot je nimajo Inteligenca, Ljubezen ali
Modrost.
16 To vam govorim zato, ker si me mnogi
predstavljajo v podobi starca, ko mislijo na
Očeta; toda jaz nisem starec, ker sem zunaj
časa in moj Duh nima starosti.
17. Ko pomislite na Kristusa, si v mislih takoj
ustvarite njegovo fizično podobo. Toda povem
vam, da se je Kristus, Božanska Ljubezen,
rojena v mesu, moja Beseda, ki je postala
človek, ko je zapustil telesno lupino, združil z
mojim Duhom, iz katerega je izšel.
18. Ko pa govorite o Svetem Duhu, uporabljate
simbol goloba, da bi si ga poskušali
predstavljati v neki obliki. Vendar vam pravim,
da je čas simbolov minil in da ga zato, ko se
počutite pod vplivom Svetega Duha,
sprejemate kot navdih, kot luč v svojem duhu,
kot jasnost, ki razblinja negotovosti, skrivnosti
in teme. (39, 42, 44 – 47)
19. Ljudje imajo iz starosti v starost vedno bolj
jasno predstavo o meni. Tisti, ki so me spoznali
po Kristusu, so bližje resnici kot tisti, ki me
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26 V meni je Sodnik, Oče in Mojster - tri
različne faze razodetja v enem bitju, tri
središča moči in eno bistvo bivanja: ljubezen.
(109,40)
27 Jaz sem Jehova, ki sem vas vedno rešil
smrti. Jaz sem edini Bog, ki je ves čas govoril z
vami. Kristus je moja "beseda", ki vam je
spregovoril po Jezusu. Rekel vam je: "Kdor
pozna Sina, pozna Očeta." Sveti Duh, ki vam
danes govori, sem tudi jaz, saj je samo en Sveti
Duh, samo ena Beseda, in ta je moja.
28 Poslušajte, moji učenci: v "prvi dobi" sem
vam dal Zakon, v drugi sem vas naučil
Ljubezni, s katero si morate razlagati te
zapovedi, zdaj, v tej tretji dobi, pa vam
pošiljam Svetlobo, da bi lahko prodrli v pomen
vsega, kar vam je bilo razodeto; pošiljam vam
Svetlobo, da bi lahko prodrli v pomen vsega,
kar vam je bilo razodeto; pošiljam vam
Svetlobo, da bi lahko prodrli v pomen vsega,
kar vam je bilo razodeto
29 Zakaj torej hočeš odkriti tri božanstva tam,
kjer je samo en Božji Duh, ki je Moj?
30 Prvim ljudem sem dal postavo, Mojzesu pa
sem napovedal, da bom poslal Mesija. Kristus,
v katerem sem vam dal svojo "Besedo", vam je
povedal, ko se je njegovo poslanstvo že bližalo
koncu: "Vračam se k Očetu, od katerega sem
izšel." Rekel vam je tudi: "Oče in jaz sva eno."
Potem pa je obljubil, da vam bo poslal Duha
resnice, ki bo po moji volji in v skladu z vašim
razvojem osvetlil skrivnost mojih razodetij.
31. Toda kdo lahko osvetli moje skrivnosti in
razloži te skrivnosti? Kdo razen mene lahko
razrahlja pečate v knjigi moje modrosti?
32. Resnično, povem vam: Sveti Duh, za
katerega zdaj mislite, da je nekaj drugega kot
Jehova in Kristus, ni nič drugega kot modrost,
ki jo razodevam vašemu duhu, da bi razumeli,
videli in čutili resnico. (32, 22 - 27)
33. Združite v svojem umu in duhu Moja
razodetja kot Boga, ki vam oznanjajo Zakon;
Moja razodetja kot Očeta, ki vam razkrivajo
Mojo neskončno ljubezen; in Moje nauke kot
Mojstra, ki vam razkrivajo Mojo modrost,
potem boste iz vsega tega prejeli bistvo,
Božanski namen: da pridete k meni na pot
duhovne svetlobe - nekaj več kot
manifestacijo za vas. Voditi vas želim v svoje
kraljestvo, kjer sem vedno navzoč za vas in za
vedno v vas. (324, 58)

34. To ne bo prvič, da se ljudje trudijo razložiti
Božje razodetje ali pridobiti jasnost v zadevi, ki
se jim zdi skrivnostna. Že v "drugi dobi", po
mojem pridigarskem delu v svetu, so ljudje
razpravljali o Jezusovi osebnosti in želeli
vedeti, ali je bil božanski ali ne, ali je bil eno z
Očetom ali ločena oseba od njega. V vseh
pogledih so presojali in raziskovali moje
poučevanje.
35 Zdaj bom spet predmet razlag, razprav,
argumentov in preiskav.
36 Preverjali bodo, ali je bil Kristusov Duh, ko
se je razodel, neodvisen od Očetovega Duha;
in našli se bodo drugi, ki bodo rekli, da je
govoril Sveti Duh in ne Oče ali Sin.
37. Toda to, kar vi imenujete Sveti Duh, je
Božja luč, in to, kar vi imenujete Sin, je
njegova Beseda. Ko torej slišite to besedo, ko
uporabljate moje učenje o "drugi dobi" ali ko
razmišljate o Zakonu in razodetjih "prve
dobe", se zavedajte, da ste v navzočnosti
enega Boga, da poslušate njegovo besedo in
prejemate svetlobo njegovega duha. (216, 39 42)
Bog kot Duh Stvarnik in Oče
38. Jaz sem bistvo vsega ustvarjenega. Vse živi
z mojo neskončno močjo. Jaz sem v vsakem
telesu in v vsaki obliki. Jaz sem v vsakem od
vas, vendar se morate pripraviti in postati
občutljivi, da me boste lahko začutili in odkrili.
39. Jaz sem dih življenja za vsa bitja, ker sem
Življenje. Zato sem vam dal razumeti, da če
sem navzoč v vseh vaših delih, ni treba izdelati
moje podobe iz gline ali marmorja, da bi me
oboževali ali me čutili blizu sebe. To
nerazumevanje je človeštvo le zapeljalo v
malikovanje.
40. Zaradi Moje besede čutite harmonijo, ki
obstaja med Očetom in vsemi ustvarjenimi
stvarmi, razumete, da sem bistvo, ki hrani vsa
bitja, in da ste del Mene. (185, 26 - 28)
41. Očetov Duh je neviden, vendar se kaže v
neskončnih oblikah. Celotno vesolje je le
materialna manifestacija božanskosti. Vse, kar
je ustvarjeno, je odsev Resnice.
42. Obstoj duhov, ki so otroci moje
božanskosti, sem glede na kraj, ki ga
naseljujejo, obkrožil z vrsto življenjskih oblik, v
katere sem položil modrost, lepoto, vitalnost
in smisel, da bi vsakemu od teh domov dal
najvidnejši dokaz svojega obstoja in predstavo
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o svoji moči. Opozarjam vas, da je smisel
življenja v tem, da ljubimo, da spoznavamo, da
poznamo resnico. (168, 9 -10)
43. Učenci, iz mene so izšle tri narave:
Božansko, duhovno in materialno. Kot Stvarnik
in lastnik vsega ustvarjenega vam lahko
govorim na božanski in hkrati razumljiv način.
Ker je materialna narava izšla iz mene, lahko
tudi fizično slišim svoj glas in svojo besedo, da
bi se človeku razumel.
44. Jaz sem popolna znanost, izvor vsega,
vzrok vseh vzrokov in luč, ki vse razsvetljuje.
Jaz sem nad vsemi ustvarjenimi stvarmi, nad
vsem učenjem. (161, 35 - 36)
45 Zdaj je čas razumevanja, razsvetljenja duha
in uma, ko me bo človek končno duhovno
iskal, ker bo spoznal, da Bog ni ne oseba ne
izmišljen pojem, ampak neomejen in
absoluten Univerzalni Duh. (295, 29)

tistih v "Duhovni dolini", ki so ga užalili, da bi
jim rekel: "Pojdi od mene, ne poznam te"; in
jih takoj prisilil, da bodo v večnosti trpeli
najhujše muke.
50. Čas je, da razumete pomen mojih naukov,
da ne bi padli v zmoto. Božanska ljubezen vam
ne bo preprečila, da bi prišli k meni; če pa ne
boste popravili svojih napak, vam bo
neizprosni sodnik vaše vesti povedal, da niste
vredni vstopa v kraljestvo Luči. (16, 46 - 47)
51. Hočem, da bi bili podobni svojemu
Učitelju, da bi se upravičeno imenovali moji
učenci. Moja zapuščina je ljubezen in modrost.
Kristus je bil tisti, ki je prišel k vam, in Kristus
je tisti, ki vam govori v tem trenutku; vendar
me ne poskušajte ločiti od Boga ali me videti
zunaj njega, kajti jaz sem in sem vedno bil eno
z Očetom.
52. Povedal sem vam, da je Kristus Božanska
ljubezen, zato me ne poskušajte ločiti od
Očeta. Ali verjamete, da je Oče brez ljubezni
do svojih otrok? Od kod vam ta ideja? Čas je,
da to spoznate.
53 Nihče naj se ne sramuje imenovati Boga,
Stvarnika, Oče, kajti to je njegovo pravo ime.
(19, 57 - 58)
54 V Jezusu je svet zagledal svojega Boga, ki je
postal človek. Ljudje so od njega prejemali le
lekcije ljubezni, nauke neskončne modrosti,
dokaze popolne pravičnosti, a nikoli besede
nasilja, dejanja ali znamenja zamere. Namesto
tega si oglejte, kako zelo je bil užaljen in
zasmehovan. V rokah je imel oblast in vso
moč, kakršne nima ves svet, vendar je bilo
treba, da bi svet spoznal svojega Očeta v
njegovi pravi naravi, v njegovi pravi pravičnosti
in usmiljenju.
55 V Jezusu je svet videl Očeta, ki daje vse za
svoje otroke, ne da bi kaj zahteval v zameno;
Očeta, ki z neskončno ljubeznijo odpušča
najhujše žalitve, ne da bi se maščeval, in
Očeta, ki svojim otrokom, ki ga žalijo, ne
vzame življenja, ampak jim odpusti in jim s
svojo krvjo pokaže pot do duhovnega
odrešenja. (160, 46 - 47)
56. Jezus je bil kot človek vaš ideal in
uresničitev popolnosti; da bi v njem imeli
zgled, vreden posnemanja, sem vas hotel
naučiti, kakšen mora biti človek, da bi postal
podoben svojemu Bogu.
57 Bog je en sam in Kristus je eno z njim, saj je
"beseda" božanstva, edina pot, po kateri lahko

Kristus; ljubezen in Božja beseda
46. Preden se je Oče v Jezusu razodel
človeštvu, vam je poslal svoja razodetja v
materialnih oblikah in dogodkih. Pod
Kristusovim imenom ste spoznali Njega, ki je
med ljudmi razodel Božjo ljubezen, toda ko je
prišel na zemljo, se je že razodel kot Oče, zato
ne smete reči, da se je Kristus rodil na svetu rodil se je Jezus, telo, v katerem je živel
Kristus.
47 Razmislite in končno me boste razumeli in
priznali, da je bil Kristus pred Jezusom, kajti
Kristus je Božja ljubezen. (16, 6 - 7)
48. Tukaj sem z vami in vam dajem moč za boj
za večni mir vašega duha. Resnično, povem
vam: še preden me je človeštvo spoznalo, sem
vas že razsvetljeval iz neskončnosti in govoril
vašim srcem. Ker sem eno z Očetom, sem bil
vedno v njem. Človeštvo je moralo preteči več
stoletij, dokler me je svet sprejel v Jezusu in
slišal Božjo besedo, čeprav vam moram
povedati, da vsi, ki so takrat poslušali moj
nauk, niso bili dovolj duhovno razviti, da bi
občutili Božjo navzočnost v Kristusu. (300, 3)
49. V Jehovu ste verjeli, da prepoznavate
krutega, strašnega in maščevalnega Boga.
Potem vam je Gospod, da bi vas osvobodil
vaše zmote, poslal Kristusa, svojo Božansko
Ljubezen, da bi "spoznali Sina, da bi spoznali
Očeta"; a nevedno človeštvo, ki se je znova
zapletlo v svoj greh, verjame, da vidi jeznega
in užaljenega Jezusa, ki samo čaka na prihod
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pridemo do Očeta vseh ustvarjenih stvari. (21,
33 - 34)
58 Učenci, Kristus je najvišja manifestacija
božanske ljubezni, je luč, ki je življenje v
področjih duha; luč, ki prebada temo in
razkriva resnico pred vsakim duhovnim
pogledom, razkriva skrivnosti, odpira vrata in
kaže pot k modrosti, večnosti in popolnosti
duha. (91, 32)

življenja - je bila najbolj ljubeča mati, ki je
duhovno poznala Jezusovo usodo, poslanstvo,
ki ga je moral izpolniti med ljudmi, in to, kar je
prišel storiti. Nikoli ni nasprotovala tej usodi,
saj je sodelovala pri istem delu.
6 Če je včasih točila solze, je bil to jok človeške
matere, telesna narava je čutila bolečino v
sinu, svojem lastnem mesu.
7 Toda ali je bila učenka Učitelja, svojega Sina?
Ne. Mariji se od Jezusa ni bilo treba ničesar
naučiti. Bila je v Očetu samem in se je utelesila
samo zato, da bi izpolnila to čudovito in težko
nalogo.
8 Ali je bilo srce te odlične Matere omejeno na
to, da je ljubila samo svojega najbolj
ljubljenega Sina? Zagotovo ne; skozi to malo
človeško srce se je materinsko srce izkazalo v
tolažbah in vzvišenih besedah, v nasvetih in
koristih, v čudežih, v luči in resnici.
9 Nikoli se ni razkazovala, nikoli ni narobe
razumela Učiteljeve besede. Toda tako kot je
bila pri nogah jaslic, ki so ji služile za zibelko, je
bila tudi pri nogah križa, na katerem je Sin,
Mojster, Oče vsega stvarstva umrl in zadihal
kot človek.
10 Tako je izpolnila svojo usodo človeške
matere in postavila vzvišen zgled vsem
materam in vsem ljudem. (360, 28 - 31)

Sveti Duh - Božja resnica in modrost
59. V modrosti je zdravilna moč in tolažba, po
kateri hrepeni vaše srce. Zato sem vam nekoč
obljubil duha resnice kot duha tolažbe.
60 Vendar je nujno potrebna vera, da se ne bi
ustavili na poti razvoja in da ne bi čutili strahu
pred preizkušnjami. (263, 10 - 11)
61 To je doba luči, v kateri bo Božja modrost,
ki je luč Svetega Duha, osvetlila tudi najbolj
skrite kotičke srca in uma. (277, 38)

Poglavje 20 - Marija; materinska
ljubezen Boga
Marijin zemeljski obstoj v ponižnosti
1 Marija je cvet mojega nebeškega vrta, katere
bistvo je bilo vedno v mojem duhu.
2 Ali vidite te rože, ki v ponižnosti skrivajo
svojo lepoto? Prav tako je bila in je Marija:
neizčrpen vir lepote za tiste, ki jo znajo gledati
v čistosti in spoštovanju, ter zaklad dobrote in
nežnosti za vsa bitja.
3 Marija je šla skozi svet in skrivala svojo
božansko naravo; vedela je, kdo je in kdo je
njen Sin, a namesto da bi se hvalila s to
milostjo, se je razglašala le za služabnico
Najvišjega, za orodje Gospodovih načrtov. (8,
42 - 43, 46)
4 Marija je vedela, da bo dobila Kralja, ki bo
močnejši in večji od vseh kraljev na zemlji.
Toda ali se je zato okronala za kraljico med
moškimi? Ali so njena usta na trgih, ulicah, v
preprostih kočah ali palačah oznanjala, da bo
postala Mesijeva mati, da bo iz njenega
materinega telesa prišel Očetov "edinorojeni
Sin"?
5 Seveda ne, moje ljudstvo: v njej je bila
največja ponižnost, krotkost in milost, in
obljuba se je uresničila. Njeno srce človeške
matere se je razveselilo in še preden je rodila v tistem času in potem ves čas Sinovega

Marija in Jezus
11 Ljudje se pogosto sprašujejo, zakaj se je
Jezus tudi po križanju pustil videti grešnici
Magdaleni in nato odšel k učencem, nič pa ni
znano, da bi obiskal svojo Mater. Na to vam
odgovarjam, da se Mariji ni bilo treba razodeti
na enak način, kot sem se razodel njej. Zveza
med Kristusom in Marijo je namreč vedno
obstajala, še preden je bil svet.
12. Po Jezusu sem se razodel človeštvu, da bi
odrešil grešnike, po križanju pa sem jim
dovolil, da so me gledali, da bi oživili vero
tistih, ki so me potrebovali. Resnično, povem
vam, Mariji kot človeku, moji ljubeči Materi, se
ni bilo treba umiti nobenega madeža, niti ji ni
moglo manjkati vere, saj je vedela, kdo je
Kristus, še preden mu je ponudila svoje
materinsko materinstvo.
13. Ni bilo treba učlovečiti mojega Duha, da bi
obiskal tisto, ki me je z enako čistostjo in
nežnostjo, s katero me je sprejela v svojem
telesu, vrnila v kraljestvo, iz katerega sem
prišel. Toda kdo bi lahko vedel, kako sem ji
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govoril v njeni samoti in s kakšno božansko
nežnostjo jo je obdajal Moj Duh?
14 Tako odgovarjam tistim, ki so me to
vprašali, ker so pogosto mislili, da bi moral
Jezus najprej obiskati svojo mater.
15 kako drugačna je morala biti oblika, v kateri
sem se dal spoznati Mariji, od tiste, v kateri
sem se dal občutiti Magdaleni in učencem.
(30, 17 - 21)

23 Najnežnejša Božja ljubezen do njegovih
stvaritev nima oblike
. Kljub temu je v drugi dobi dobila podobo
ženske v Mariji, Jezusovi materi.
Marijin lik, ki ga poznamo iz Marijinih
prikazovanj, je torej treba obravnavati le kot
duhovni lik razodetja, ki je bil sprejet za kratek
čas.
24. Razumite, da je Marija vedno obstajala, saj
so bili njeno bistvo, njena ljubezen, njena
nežnost vedno v Božanstvu.
25 Koliko teorij in zmot so ljudje ustvarili o
Mariji! O njenem materinstvu, spočetju in
čistosti. Koliko so pri tem bogokletstva
zagrešili!
26. Na dan, ko bodo resnično razumeli to
čistost, si bodo rekli: "Za nas bi bilo bolje, če se
ne bi nikoli rodili." V njihovih dušah bodo
gorele ognjene solze. Tedaj jih bo Marija
obdala s svojo milostjo, Božja Mati jih bo
varovala s svojim plaščem, Oče pa jim bo
odpustil in z neskončno ljubeznijo rekel: "Čujte
in molite, ker vam odpuščam in v vas
odpuščam in blagoslavljam svet." (171, 69 72)

Marijino devištvo
16 Na vrhu gore, kjer je Učitelj, je tudi Marija,
Univerzalna Mati - tista, ki je v "drugi dobi"
postala ženska, da bi se lahko uresničil čudež
utelešenja "božanske Besede".
17 Človek je pogosto sodil in preiskoval Marijo
in tudi način, kako je Jezus prišel na svet, in te
sodbe so raztrgale oblačilo čistosti
materinskega Duha, katerega srce je
povzročilo, da se je njegova kri razlila po svetu.
18 V tem času sem odstranil tančice
neznanega, da bi odpravil dvom nevernika in
mu dal znanje duhovnih naukov.
19 Ljudje so iz moje resnice, ki je kot cesta,
naredili mnogo stranpoti, po katerih večinoma
zahajajo. Medtem ko nekateri iščejo
priprošnjo Nebeške Matere, drugi pa jo
napačno ocenjujejo, njen plašč ljubezni in
nežnosti večno ovija vse.
20. Od začetka časov sem razkril obstoj
Duhovne Matere, o kateri so govorili preroki,
še preden se je rodila. (228, 1 - 5)
21 Marija je bila poslana, da bi razodela svojo
krepost, svoj zgled in svojo popolno
božanskost. Ni bila ženska kot vse druge med
moškimi. Bila je ženska drugačne narave in
svet je premišljeval o njenem življenju,
spoznaval njen način razmišljanja in
čustvovanja, čistost in milost njenega duha in
telesa.
22 Je zgled preprostosti, ponižnosti,
nesebičnosti in ljubezni. A čeprav je bilo njeno
življenje znano takratnemu svetu in
naslednjim generacijam, mnogi ne priznavajo
njene kreposti, njene deviškosti. Ne morejo
razložiti dejstva, da je bila hkrati devica in
mati. Razlog za to je, da je človek po naravi
neveren in ne zna presojati Božjih del s
prebujenim duhom. Če bi preučeval Sveto
pismo in se seznanil z Marijinim utelešenjem
ter življenjem njenih prednikov, bi sčasoma
spoznal, kdo je ona. (221, 3)

Marijin zgled za ženske
27 Življenje vašega Učitelja je zgled vsem
ljudem. Ker pa ženski ni bilo dovolj pouka o
njeni materinski nalogi, ji je bila poslana
Marija kot utelešenje božanske nežnosti, ki se
je pojavila kot ženska med ljudmi, da bi tudi
vam dala svoj božanski zgled ponižnosti. (101,
58)
28 Blažene žene, tudi vi pripadate mojemu
apostolstvu. Med duhom tega človeka in
vašim duhom ni nobene razlike, četudi se
telesno razlikujete in četudi je naloga vsakega
od njiju drugačna.
29 Vzemite Jezusa za gospodarja svojega duha
in mu sledite po poti, ki jo je začrtala njegova
ljubezen. Njegovo besedo naredite za svojo in
sprejmite njegov križ.
30. Vašemu duhu govorim z istimi besedami, s
katerimi govorim ljudem, ker ste duhovno
enaki. Če pa vaše žensko srce išče zgled za
posnemanje, če potrebujete popolne zglede,
ki vam bodo v oporo pri izpopolnjevanju v
življenju, se spomnite Marije, opazujte jo v
njenem življenju na zemlji.
31 Očetova volja je bila, da Marijino ponižno
življenje zapišejo moji učenci, ki so jo poznali
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ves čas njenega služenja in se z njo
pogovarjali.
32 To življenje - skromno za tiste, ki ga
poznajo - je bilo sijoče od rojstva do konca na
svetu. Marija je s ponižnostjo svojega duha, z
neskončno nežnostjo, s čistostjo svojega srca,
s svojo ljubeznijo do človeštva, ki jo je izražala
bolj s tišino kot z besedami, saj je vedela, da je
tisti, ki naj bi govoril ljudem, Kristus, napisala
veliko strani ljubečih navodil.
33. Marijin duh je bil sama materinska
ljubezen, ki je izhajala iz Očeta, da bi človeštvu
dala popoln zgled ponižnosti, poslušnosti in
krotkosti. Njena hoja po svetu je bila pot
svetlobe, njeno življenje je bilo preprosto,
veličastno in čisto. V njej so se izpolnile
prerokbe, ki so napovedovale, da se bo Mesija
rodil iz Device.
34 Samo ona je lahko v svojem telesu nosila
Božje seme, samo ona je bila vredna, da po
izpolnitvi svojega Jezusovega poslanstva
ostane duhovna mati človeštva.
35 Zato je Marija, ženske, vaš popoln zgled.
Obrnite se k njej in si jo vzemite za zgled v
njeni tišini, v njenih delih ponižnosti,
neskončnega odrekanja iz ljubezni do
potrebnih, v njeni tihi bolečini, v njenem
sočutju, ki vse odpušča, in v njeni ljubezni, ki je
priprošnja, tolažba in sladka pomoč.
36. Device, soproge, matere, dekleta brez
staršev ali vdove, osamljene ženske, vi, ki
imate srce prebodeno z bolečino - pokličite
Marijo za svojo ljubečo in skrbno mater,
pokličite jo v svojih mislih, sprejmite jo v
svojem duhu in jo začutite v svojem srcu. (225,
46 - 54)

obdobja. Zato sem Mariji, ki jo je pretresla
bolečina, ob vznožju križa rekel: "Žena, to je
tvoj Sin," in s pogledom pokazal na Janeza, ki
je v tistem trenutku utelešal človeškost,
vendar človeškost, ki se je spremenila v
dobrega Kristusovega učenca, poduhovljeno
človeškost.
39 Tudi Janeza sem nagovoril z besedami: "Sin,
to je tvoja mati" - z besedami, ki ti jih bom zdaj
razložil.
40. Marija je utelešala čistost, poslušnost,
vero, nežnost in ponižnost. Vsaka od teh
kreposti je stopnica na lestvi, po kateri sem se
spustil na svet, da bi postal človek v telesu te
svete in čiste ženske.
41 da so nežnost, čistost in ljubezen božanska
maternica, v kateri je oplojeno seme življenja.
42 lestev, po kateri sem se spustil k vam, da bi
postal človek in bival s svojimi otroki, je ista
lestev, ki vam jo ponujam, da se po njej
povzpnete k meni in se iz ljudi spremenite v
duhove svetlobe.
43. Marija je lestev, Marija je materina
maternica. Obrnite se k njej in srečali me
boste. (320, 68 - 73)
44 Zapustil sem te, Marija, ob vznožju križa, na
hribu, ki je prejel mojo kri in solze Matere.
Tam je čakala na svoje otroke, saj bo ona tista,
ki jim bo snela križ z ramen in jim pokazala pot
v nebesa. (94, 73)
45 Marijino sporočilo je bilo sporočilo tolažbe,
nežne skrbi, ponižnosti in upanja. Morala je
priti na zemljo, da bi razodela svojo
materinsko naravo in da bi ponudila svojo
deviško maternico, da bi v njej "Beseda" lahko
postala človek.
46. Toda njeno poslanstvo se ni končalo na
zemlji. Onkraj tega sveta je njen pravi dom, od
koder lahko razprostira plašč sočutja in skrbi
nad vsemi svojimi otroki, od koder lahko sledi
korakom izgubljenih in izliva svojo nebeško
tolažbo trpečim.
47. Veliko stoletij pred tem, ko naj bi Marija
prišla na svet, da bi izpolnila Božjo usodo postala človek v ženski -, jo je napovedal Božji
prerok. Po njem ste izvedeli, da bo devica
spočela in rodila Sina, ki se bo imenoval
Immanuel, kar pomeni: Bog z nami.
48 V Mariji, ženski brez madeža, na katero se
je spustil Duh ljubezni nebeške Matere, se je
izpolnila Božja obljuba, ki jo je napovedal
prerok.

Marija kot zagovornica, tolažnica in
odkupiteljica človeštva
37. Marija je tiho hodila po svetu, vendar je
napolnila srca z mirom, posredovala za uboge,
molila za vse in na koncu prelila solze
odpuščanja in sočutja zaradi nevednosti in
hudobije ljudi. Zakaj se ne bi obrnili k Mariji,
če želite priti k Gospodu, saj ste po njej prejeli
Jezusa? Ali nista bila mati in sin združena v uri
Odrešenikove smrti? Ali ni bila v tistem
trenutku Sinova kri pomešana s solzami
Matere? (8, 47)
38. S križa sem svetu zapustil knjigo življenja in
duhovne modrosti, knjigo, ki jo bodo ljudje
razlagali in razumeli skozi stoletja, dobe in
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49 Od takrat jo pozna svet, ljudje in ljudstva z
ljubeznijo izgovarjajo njeno ime in v svojih
bolečinah hrepenijo po njej kot po svoji
materi.
50. Imenuješ jo Mati žalostnih, ker veš, da ji je
svet zabodel meč bolečine v srce, in iz tvoje
domišljije ne izgine ta žalostni obraz in ta izraz
neskončne žalosti.
51 Danes vam želim povedati, da iz svojih src
odstranite to večno podobo bolečine in
namesto nje razmišljate o Mariji kot o prijazni,
nasmejani in ljubeči materi, ki duhovno deluje
in pomaga vsem svojim otrokom, da se
razvijajo navzgor po poti, ki jo je začrtal
Mojster.
52. Ali se zdaj zavedate, da Marijino
poslanstvo ni bilo omejeno na materinstvo na
zemlji? Njena manifestacija v "drugi dobi" tudi
ni bila edina, ampak je zanjo rezervirana nova
doba, v kateri bo govorila ljudem iz duha v
duh.
53 Moj učenec Janez, prerok in jasnovidec, je v
svojem navdušenju videl žensko, odeto v
sonce, devico, sijočo od svetlobe.
54 Ta žena, ta devica je Marija, ki v svojem
telesu ne bo sprejela novega Odrešenika,
ampak cel svet ljudi, ki se bodo v njej hranili z
ljubeznijo, vero in ponižnostjo, da bi šli po
božanskih stopinjah Kristusa, Mojstra vse
popolnosti.
55. Prerok je videl žensko, ki je trpela, kot da
bi rojevala, toda ta bolečina je bila bolečina
očiščevanja ljudi, izganjanja duhov. Ko bo
bolečina minila, bo v duhu postalo svetlo in
veselje bo napolnilo duha vaše Univerzalne
Matere. (140, 44 - 52)

kot čisto bitje, v katerem se bo utelesila Božja
Beseda?
59. Zakaj torej človek bogokletno obrekuje in
dvomi v mojo moč ter brez spoštovanja
raziskuje moja dela? Razlog za to je, da se ni
poglobil v moje božanske nauke, ni razmišljal o
tem, kaj pravijo sveti spisi, in se ni podredil
moji volji.
60. Danes, v tretjem veku, tudi on dvomi, da
se Marija razodeva ljudem. Toda povem vam,
da je udeležena pri vseh mojih delih, ker je
utelešenje najnežnejše ljubezni, ki prebiva v
mojem božanskem Duhu. (221, 4 - 6)
61. Marija je Duh, ki je tako zlit z božanskostjo,
da tvori enega od njenih vidikov, kot jih
predstavljajo tri oblike manifestacije: Oče,
Beseda in luč Svetega Duha. V tem smislu je
Marija tisti Božji Duh, ki razodeva in uteleša
Božjo skrb. (352, 76)
62 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, mater Utelešenega
Kristusa, in ki si jo predstavljajo kot kraljico na
prestolu, lepo in mogočno.
63. Vendar vam pravim, da v svojih mislih ne
smete več dajati oblike božanskemu. 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 srcih, vendar je njena
vladavina ponižnost, usmiljenje in čistost.
Vendar nima prestola, kot si ljudje
predstavljajo.
64. 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. (263, 30)

Božanska narava Marije
56. Plašč vaše nebeške Matere od vekomaj
daje senco svetu in ljubeče varuje moje
otroke, ki so tudi vaši. Marija se kot duh ni
rodila na svetu; njeno materinsko bistvo je bilo
vedno del mene.
57. Ona je soproga moje čistosti, moje
svetosti. Bila je moja hči, ko je postala ženska,
in moja mati, ko je prejela Utelešeno Besedo.
(141, 63 - 64)
58. Marija je božanska v svojem bistvu, njen
duh je eno z Očetom in Sinom. Zakaj bi jo
sodili kot človeka, ko pa je bila izbrana hči, ki
je bila človeštvu od začetka časov napovedana

Univerzalna Marijina karizma
65. V meni živi Marija, vaša vesoljna Mati, ki
svoje ljubljene otroke najbolj nežno ljubkuje.
Bila je v vaših srcih, da bi v njih pustila svoj mir
in pripravo svetišča. Marija bdi nad svetom in
nad njim razprostira svoja krila kot škrjanec,
da bi ga varovala od tečaja do tečaja. (145,10)
66. V moji božanskosti živi posredniška
ljubezen; to je Marija. Koliko src, ki so ostala
zaprta za vero, se je po njej odprlo kesanju in
ljubezni! Njeno materinsko bistvo je prisotno v
vsem stvarstvu, vsi ga čutijo, a nekateri ga z
odprtimi očmi zanikajo. (110, 62)
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67 Tisti, ki zanikajo Marijino božansko
materinstvo, zanikajo eno najlepših razodetij,
ki jih je Božanstvo dalo človeku.
68 Tisti, ki priznavajo Kristusovo božanstvo in
zanikajo Marijo, ne vedo, da se odpovedujejo
najbolj nežni in lepi lastnosti, ki je v mojem
božanstvu.
69. Koliko je takih, ki mislijo, da poznajo Sveto
pismo, a ne vedo ničesar, ker niso ničesar
razumeli. In koliko je takih, ki kljub temu, da
mislijo, da so odkrili jezik stvarstva, živijo v
zmoti.
70. Materinski Duh je ljubeče dejaven v vseh
bitjih, povsod lahko vidiš njegovo podobo.
Njegova božanska materinska ljubezen je kot
blagoslovljeno seme padla v srca vseh bitij,
vsako kraljestvo narave je živo pričevanje o
njej in vsako materinsko srce je oltar,
postavljen tej veliki ljubezni. Marija je bila
božanski cvet, sad pa Jezus. (115,15-18)

tema v človeku močnejša od božanske
svetlobe? Nikoli! Povej mi svoje srce.
7 zapomnite si: moja naloga je, da vas po tem,
ko sem vam dal bitje, pripeljem do popolnosti
in vas vse združim v eno duhovno družino; in
ne pozabite, da se moja volja uresničuje nad
vsem.
8 Jaz, božanski sejalec, neopazno položim
svoje seme ljubezni v vsakega duha. Samo jaz
vem, kdaj bo to seme vzklilo v vsem človeštvu,
in samo jaz lahko z neskončno potrpežljivostjo
čakam na sadove svojih del. (272, 17 - 19)
9 Nočem vas ponižati s svojo veličino in se z
njo hvaliti, vendar vam jo kljub temu
razkazujem, kolikor je to moja volja, da bi
občutili največje veselje, da imate za Očeta
Boga vse moči, modrosti in popolnosti.
10. Veselite se misli, da nikoli ne boste videli
konca moje moči in da bolj ko se bo razvijal
vaš duh, bolje me boste prepoznavali. Kdo se
ne bi strinjal, če bi vedel, da ne bo nikoli
dosegel veličine svojega Gospoda? Ali se niste
na zemlji dogovorili, da boste v primerjavi s
svojim zemeljskim očetom mlajši po letih? Ali
mu niste z veseljem podelili izkušenj in
oblasti? Ali se niste razveselili, ko ste videli, da
imate za očeta močnejšega moškega od sebe ponosnega, pogumnega in polnega vrlin? (73,
41 - 42)
11 Kaj pomeni moč ljudi proti moji moči? Kaj
lahko stori nasprotovanje materialističnih
ljudstev proti neskončni moči spiritualizacije?
Nič!
12 Človeku sem dovolil, da pride do skrajne
meje svoje želje po moči in do vrha svoje
arogance, da bi sam spoznal, da je dar
svobodne volje, s katerim ga je obdaril Oče,
resnica.
13 Ko pa bo dosegel mejo, bo odprl oči za
svetlobo in ljubezen ter se poklonil pred mojo
navzočnostjo, premagan od edine absolutne
moči in edine univerzalne modrosti, to je od
vašega Boga. (192, 53)

21. poglavje - Božja vsemogočnost,
vseprisotnost in njegova pravičnost
Božja moč
1 Če sedanji človek z vso svojo znanostjo ne
more podrediti elementov narave svoji volji,
kako bi lahko uveljavil svojo moč nad
duhovnimi silami?
2 Tako kot nebesna telesa v vesolju sledijo
svojemu nespremenljivemu redu, ne da bi jih
človekova volja lahko prisilila, da spremenijo
svojo pot ali usodo, tako tudi reda, ki obstaja v
duhovnem svetu, ne more nihče spremeniti.
3. Jaz sem ustvaril dan in noč, se pravi, jaz sem
svetloba in nihče drug kot jaz je ne more
zadržati. Enako velja za duhovno. (329, 31 33)
4 Če verjamete vame, lahko zaupate, da je
moja moč neskončno večja od človeškega
greha in da se morata človek in njegovo
življenje spremeniti takoj, ko se greh umakne
luči resnice in pravice.
5 Si predstavljate življenje na tem svetu, ko
bodo ljudje izpolnjevali Božjo voljo? (88, 59 60)
6. 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 ljudeh? Ali menite, da je

Prisotnost Boga v vseh ustvarjenih stvareh
14. Nimam določenega ali omejenega kraja,
kjer prebivam v neskončnem, saj je moja
navzočnost v vsem, kar obstaja, tako v
božanskem kot v duhovnem ali materialnem.
Iz mene ne morete razbrati, v katero smer leži
moje kraljestvo, in če dvignete pogled v višave
in je usmerjen v nebo, storite to le simbolično.
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Ker se vaš planet nenehno vrti in vam z vsakim
gibom ponuja nove dele nebes in nove višine.
15 Z vsem tem vam želim povedati, da med
vami in menoj ni nobene razdalje in da vas od
mene ločujejo le vaša nedovoljena dela, ki jih
postavljate med moj popoln zakon in vašega
duha.
16 Večja ko bo tvoja čistost, bolj ko bodo tvoja
dela vzvišena in bolj ko bo tvoja vera stalna,
bližje, bolj intimno, bolj dostopno tvoji molitvi,
bolj me boš čutil.
17. Prav tako, bolj ko se oddaljujete od
dobrega, od pravičnega, od tega, kar je
dovoljeno, in se predajate materializmu
temnega in sebičnega življenja, bolj boste
morali čutiti, da sem vedno bolj oddaljen od
vas. Bolj ko se bo vaše srce oddaljevalo od
izpolnjevanja Mojega zakona, bolj neobčutljivo
bo postajalo za Mojo božansko navzočnost.
18 razumete, zakaj vam v tem času sporočam
svojo besedo v tej obliki in vas pripravljam na
dialog med duhom in duhom.
19 Ker ste me imeli za neskončno oddaljenega,
niste razumeli, kako priti k meni. Poiskal sem
vas, da bi začutili mojo božansko navzočnost
in vam dokazal, da med Očetom in njegovimi
otroki ni prostora ali razdalje, ki bi jih ločevala.
(37, 27 -32)
20. Če mislite, da sem zapustil svoj prestol, da
bi se vam razodel, ste v zmoti, kajti prestol, ki
si ga predstavljate, ne obstaja. Prestol je
namenjen nečimrnim in arogantnim.
21. Ker je moj Duh neskončen in vsemogočen,
ne prebiva na določenem kraju: je povsod, na
vseh krajih, v duhovnem in materialnem. Kje
je torej prestol, ki mi ga pripisuješ?
22. Prenehajte Mi dajati materialno fizično
obliko na prestolu, podobnem tistim na zemlji,
osvobodite Me človeške oblike, ki mi jo vedno
dajete, nehajte sanjati o nebesih, ki jih vaš
človeški um ni zmožen dojeti. Ko se boste
vsega tega osvobodili, bo tako, kot da bi
pretrgali verige, ki so vas vezale, kot da bi se
pred vašim pogledom zrušil visok zid, kot da bi
se dvignila gosta megla in vam omogočila
razmislek o horizontu brez meja in
neskončnem, sijočem nebu, ki je dostopno
vašemu duhu.
23 Nekateri pravijo: Bog je v nebesih, drugi:
Bog prebiva v onstranstvu. Vendar ne vedo,
kaj govorijo, in ne razumejo, kaj verjamejo.
Dejansko "prebivam" v nebesih, vendar ne na

posebnem kraju, kot ste si ga zamislili: Bivam v
nebesih luči, moči, ljubezni, modrosti,
pravičnosti, blagoslova in popolnosti. (130, 30,
35 - 36)
24 Moja univerzalna prisotnost napolnjuje vse,
v nobenem kraju ali habitatu vesolja ni
praznine, vse je prežeto z mano. (309, 3)
25. Rekel sem vam, da sem vam tako blizu, da
poznam tudi najbolj skrivne vaše misli, da sem
povsod, kjer ste vi, ker sem vseprisoten. Sem
svetloba, ki osvetljuje vaše misli z navdihi ali
idejami, polnimi svetlobe.
26. Jaz sem v vas, kajti jaz sem Duh, ki vas
oživlja, vest, ki vas sodi. Jaz sem v vaših čutilih
in telesu, saj sem v vsem stvarstvu.
27 Vedno bolj me čutite v sebi in v vsem, kar
vas obdaja, da boste, ko bo prišel trenutek, ko
boste zapustili ta svet, v celoti vstopili v
duhovno življenje in da v vašem duhu ne bo
motenj zaradi vtisov, ki jih lahko pusti čutni
svet; in da se boste še korak približali meni, ki
sem vir neskončne čistosti, iz katerega boste
večno pili. (180, 50 -52)
28. Ali veste, kaj je izvor svetlobe, ki jo
vsebujejo besede, izrečene z ustnicami
nosilcev glasu? Njen izvor je v dobroti, v
božanski ljubezni, v univerzalni svetlobi, ki
izhaja iz Boga. Je žarek ali iskra svetlega Vsega
Bitja, ki vam daje življenje; je del neskončne
sile, ki premika vse stvari in pod katero vse
stvari vibrirajo, se gibljejo in neprestano
krožijo. To je tisto, čemur pravite božansko
sevanje, svetloba božanskega duha, ki
razsvetljuje in oživlja duhovna bitja.
29 Ta sij vpliva tako na duha kot na telo, tako
na svetove kot na ljudi, rastline in vsa bitja
stvarstva. Je duhovno za duha, je materialno
za materijo, je inteligenca za um, je ljubezen v
srcih. Je znanje, je talent in je samozavedanje,
je instinkt, je intuicija in je nad čutili vseh bitij
glede na njihov red, njihovo naravo, vrsto in
stopnjo razvoja. Toda izvor je en sam: Bog,
njegovo bistvo pa eno samo: ljubezen. Kaj je
torej nemogoče, da bi razsvetlil um teh bitij,
da bi vam poslal sporočilo duhovne svetlobe?
30. Rastline sprejemajo življenjsko sevanje, ki
jim ga pošilja moj Duh, tako da obrodijo
sadove. Zvezde prejemajo moč, ki jim jo
pošilja moj Duh, da lahko krožijo v svojih
orbitah. Zemlja, ki je sedanje živo pričevanje,
dostopno vsem vašim čutom, neprestano
prejema sevanje življenja, zaradi katerega iz
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njenega naročja prihajajo številna čudesa.
Zakaj bi bilo torej človeku, v čigar bitju kot
dragulj sije prisotnost Duha, v katerem je
vzpostavljena njegova podobnost z menoj,
onemogočeno, da bi neposredno od mojega
Duha v svojega duha prejel božanski sij, ki je
duhovno seme, ki bo v njem obrodilo sad?
(329, 42 - 44)
31 Noben vaš vzdih ne bo ostal neslišan v
nebesih, vsaka molitev bo našla svoj odmev v
meni, nobena vaša stiska ali življenjska kriza
ne bo ostala neopažena v moji očetovski
ljubezni. Vse, kar vem, slišim, vidim in v vsem
sem prisoten.
32. Ker ljudje mislijo, da sem se zaradi njihovih
grehov umaknil od njih, se na koncu počutijo
daleč od mene. O, človeška nevednost, ki je
prinesla toliko grenkobe na njihova usta!
Vedite, da če bi se umaknil iz katerega koli
svojega bitja, bi to v trenutku prenehalo
obstajati. Toda to se ni zgodilo in se tudi ne
bo, kajti ko sem vam dal Duha, sem vas vse
obdaril z večnim življenjem. (108, 44 - 45)

brezno, ko vidi ženo jokati ob izgubi ljubljenih
oseb, otroke, prikrajšane za hrano, in domove,
ki tonejo v bedo in mrak. Prestrašen je zaradi
svoje nesreče, obupuje; toda namesto da bi
molil in se kesal za svoje grehe, se mi upira in
pravi: "Kako je mogoče, da me Bog tako
kaznuje?" V resnici pa Božji Duh prav tako
preliva solze zaradi bolečine svojih otrok in
njegove solze so kri ljubezni, odpuščanja in
življenja.
38. Resnično, povem vam: Zaradi razvoja, ki ga
je doseglo človeštvo, izboljšanje njegovega
položaja v tem času ni odvisno samo od
mojega usmiljenja. Ona je žrtev sebe, ne pa
moje kazni. Kajti moj zakon in moja luč sijeta v
vsaki vesti.
39. Moja pravičnost pride dol, da izruva vsak
plevel s korenino, in celo sile narave se
pokažejo kot izvrševalci te pravičnosti. Takrat
se zdi, kot da se vse združuje, da bi
izkoreninilo človeka, čeprav bi moralo služiti
njegovemu očiščenju. Toda nekatere to
zavede in pravijo: "Če moramo prenašati tako
velike bolečine, zakaj sploh prihajamo na ta
svet?" Ne pomislijo, da bolečine in greh ne
izvirajo od mene.
40. Človek je odgovoren za to, da ne ve, kaj je
pravičnost in kaj sprava. Zato je najprej prišlo
do njegovega upora in nato do bogokletja.
Samo tisti, ki je raziskal moj nauk in spoštuje
moj zakon, ne more več obtožiti svojega
očeta. (242, 19 - 21)
Iz druge podobne Kristusove besede je
razvidno, da s tem "plevelom" niso mišljeni
ljudje, ampak njihovi zli in zlobni nagoni in
nagnjenja.

Udarci usode
33 Ne preklinjajte preizkušenj, ki pestijo vas in
ves človeški rod, ne govorite, da so Božja
kazen, jeza ali maščevanje, ker potem
bogokletite. Pravim vam, da so prav te stiske
tiste, ki človeštvo vedno bolj približujejo
pristanišču odrešenja.
34. Imenujte jih pravičnost, odpuščanje ali
lekcije, in to bo resnično in pravilno. Jeza in
maščevanje sta človeški strasti, lastni bitjem,
ki so še vedno daleč od duševnega miru,
harmonije in popolnosti. Ni samo to, da moji
ljubezni do tebe, ki določa vsa moja dela, daješ
vulgarno ime "kazen" ali nedostojno ime
"maščevanje".
35. Upoštevajte, da ste se prostovoljno podali
na trnove poti ali v temna brezna in da niste
prisluhnili mojemu ljubečemu klicu niti glasu
svoje vesti, zato je bilo potrebno, da vam
bolečina priskoči na pomoč, da vas prebudi,
ustavi, spravi k pameti in vas vrne na pravo
pot. (181, 6 - 8)
36. Ne kaznujem vas, ampak sem pravičnost in
kot tak jo dam čutiti vsakomur, ki krši moje
zapovedi. Večni vam je namreč razodel svoj
zakon, ki ga nihče ne more spremeniti.
37. Poglejte, kako človek žaluje v hudi
preizkušnji, ko pade v neizmerno globoko

Božja pravičnost
41 Ste kot grmičevje, ki ima včasih tako puste
in bolne veje, da jih je treba boleče obrezati in
odstraniti bolne dele, da si lahko opomorete.
42 Ko moja pravičnost ljubezni odstrani s
človeškega drevesa bolne veje, ki poškodujejo
njegovo srce, ga dvigne.
43 Ko je treba človeku odrezati ud, vzdihuje,
trepeta in postane strahopeten, čeprav ve, da
se s tem odstrani tisto, kar je bolno, kar je
mrtvo, in ogroža tisto, kar še lahko živi.
44 Tudi vrtnice, ko jih obrežejo, prelivajo svojo
življenjsko kri kot solze bolečine, potem pa se
prekrijejo z najlepšimi cvetovi.
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45 Moja Ljubezen na neskončno višji način
odstranjuje zlo v srcu mojih otrok, včasih
žrtvuje tudi sebe.
46. Ko so me ljudje križali, sem svoje katehete
pokril s svojo dobroto in svojim 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. Ta odpuščanja so bila, so in bodo
za vedno vir odrešenja. (248, 5)
47. Ne morem vam izreči kazni, ki bi bila težja
od teže vaših prestopkov. Zato vam pravim, da
se vam ni treba bati mene, ampak samih sebe.
48. Samo jaz poznam težo, veličino in
pomembnost vaših prestopkov. Ljudje se
nenehno navdušujejo nad videzom, saj ne
morejo prodreti v srce svojega bližnjega. Jaz
pa gledam v srca in vam lahko povem, da so k
meni prišli ljudje, ki so bili obtoženi hudih
prestopkov in so bili polni obžalovanja, ker so
me užalili, a sem jih našel čiste. Nasprotno pa
so prišli drugi in mi rekli, da nikomur niso
storili nič slabega, a sem vedel, da lažejo.
Čeprav se njihove roke niso umazale s krvjo
bližnjega, je kri njihovih žrtev, ki so jim ukazali
vzeti življenje, tekla po njihovih dušah. Oni so
tisti, ki so vrgli kamen in skrivajo svojo roko.
Ko sem v svojem oznanilu izrekel besede
"strahopeten", "lažniv" ali "izdajalec", se je vse
njihovo bitje zatreslo in pogosto so se oddaljili
od mojega nauka, ker so začutili, da jih
usmerja pogled. (159, 42 - 43)
49. Če v Božji pravičnosti ne bi bilo Očetove
največje ljubezni, če njegova pravičnost ne bi
imela tega izvora, tega človeštva ne bi bilo več,
njegov greh in nenehni prestopki bi izčrpali
Božje potrpljenje; vendar se to ni zgodilo.
Človeštvo še vedno živi, duhovi se še vedno
utelešajo in na vsakem koraku, v vsakem
človeškem delu se kaže moja pravičnost, ki je
ljubezen in neskončno usmiljenje. (258, 3)
50 razumevajte mojo besedo, da vas ne bi
zavedli, kot so mnogi, glede dejanj moje
božanske pravičnosti, ko močno kaznujem
tiste, ki storijo le majhen prestopek, medtem
ko navidezno odpuščam tistim, ki so storili
hudega.
51. Mojster vam pove: Če z močjo kaznujem
tistega, ki je na videz storil le majhen
prestopek, je to zato, ker poznam šibkost
duhovnih bitij, in če se oddaljijo od poti

izpolnjevanja zakona, je to lahko prvi korak, ki
jih vodi v pogubo. Kadar pa drugim očitam hud
prekršek, je to zato, ker vem, da je velik
prekršek razlog za enako veliko kesanje duha.
52 Ne sodite, ne obsojajte, niti v svojih mislih
si ne želite, da bi moja pravica doletela tiste, ki
povzročajo prelivanje krvi med narodi. Samo
pomislite, da so tudi oni, tako kot vi, moji
otroci, moja bitja, in da bodo morali svoje
velike zločine odkupiti z velikimi odpuščanji.
Resnično, povem vam, da bodo prav tisti, na
katere kažete s prstom kot na tiste, ki so
neusmiljeno uničili mir in vas pahnili v kaos, v
prihodnjih časih postali veliki mirovniki in
veliki dobrotniki človeštva.
53 Kri milijonov žrtev kliče z zemlje po moji
božanski pravici, toda zunaj človeške
pristojnosti bo moja, ki bo dosegla vsak um,
vsako srce.
54. Sodna praksa ljudi ne odpušča, ne
odrešuje, ne ljubi. Moj ljubi, odpušča,
odrešuje, oživlja, povzdiguje in razsvetljuje; in
prav tiste, ki so človeštvu povzročili toliko
bolečine, bom odrešil in rešil tako, da bodo šli
skozi veliko spravo, ki bo lonec, v katerem se
bodo očistili in popolnoma prebudili za glas
svoje vesti, da bodo lahko videli do
najglobljega dna svojih del. Naredil bom, da
bodo hodili po isti poti, po kateri so hodile
njihove žrtve, njihovi narodi. Na koncu pa
bodo dosegli duhovno čistost, da se bodo
lahko vrnili na zemljo, obnovili vse, kar je bilo
uničeno, in obnovili vse, kar je bilo uničeno.
(309, 16 -18)
55 Vedite, da vas vaš Oče ne sodi, ko vas doleti
smrt, ampak da se ta sodba začne takoj, ko se
zaveste svojih del in začutite klic vesti.
56 Moja sodba je vedno nad vami. Na vsakem
koraku, tako v človeškem kot v duhovnem
življenju, ste podvrženi moji presoji; toda tu v
svetu, v telesni lupini, duh postane neobčutljiv
in gluh za klice vesti.
57 Sodim vas, da bi vam pomagal odpreti oči
za svetlobo, da bi vas osvobodil greha in rešil
bolečine.
58 Po moji presoji nikoli ne štejem žalitev, ki
ste mi jih morda storili, kajti po moji presoji se
nikoli ne pojavijo zamera, maščevanje, niti
kazen.
59. Ko bolečina vstopi v tvoje srce in te
prizadene na najbolj občutljivem mestu, je to
zato, da te opozorim na kakšno napako, ki jo
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delaš, da razumeš moj nauk in da ti dam nov in
moder nauk. Na dnu vsake od teh preizkušenj
je vedno prisotna moja ljubezen.
60. Ob nekaterih priložnostih sem vam dovolil,
da ste razumeli vzrok sojenja, ob drugih pa ne
morete najti pomena tega opozorila moje
pravičnosti, in to zato, ker so v Očetovem delu
in v življenju vašega duha globoke skrivnosti, ki
jih človeški um ni zmožen razvozlati. (23, 13 17)
61. Daleč je čas, ko vam je bilo rečeno: "S
komolcem, s katerim merite, se bo merilo
vam." Kako pogosto je bil ta zakon uporabljen
za maščevanje tukaj na zemlji in za potlačitev
vsakega čuta za dobrodelnost!
62 zdaj vam pravim, da sem vzel v roke to
pravosodno celico in vam bom z njo meril po
tem, kako ste merili, čeprav moram za
pojasnilo dodati, da bosta pri vsaki moji sodbi
navzoča Oče, ki vas zelo ljubi, in Odrešenik, ki
je prišel v vašo odrešitev
63. Človek je tisti, ki sodi s svojimi deli, včasih
strašnimi sodbami, in tvoj Gospod je tisti, ki ti
zagotavlja pomoč, da lahko najdeš pot, na
kateri lahko preneseš svojo spravo.
64 Resnično, povem vam: če se želite izogniti
preveč boleči spravi, se pravočasno pokesajte
in z iskreno prenovo z deli ljubezni in
usmiljenja do svojih bratov dajte svojemu
življenju novo smer.
65. Razumite, da sem jaz odrešilna vrata vrata, ki ne bodo nikoli zaprta za vse, ki me
iščejo z resnično vero. (23, 19 - 23)
66. Zdaj vidiš, da je Božja pravičnost
sestavljena iz ljubezni in ne iz kazni, kot je
tvoja. Kaj bi bilo z vami, če bi uporabil vaše
zakone, da bi vas sodil pred menoj, pred
katerim ne veljajo ne zunanji videz ne lažni
argumenti?
67. Če bi vam sodil po vaši hudobiji in uporabil
vaše strašno stroge zakone, kaj bi se zgodilo z
vami? Potem bi me upravičeno prosili za
usmiljenje.
68. Vendar se ti ni treba bati, kajti moja
ljubezen nikoli ne usahne, se ne spremeni in
ne mine. Vi pa boste zagotovo preminili, umrli
boste in se ponovno rodili, odšli boste in se
nato ponovno vrnili, in tako boste hodili po
svoji poti, dokler ne bo prišel dan, ko boste
spoznali svojega Očeta in se podredili
njegovemu božanskemu zakonu. (17, 53)

22. poglavje - Božja ljubezen, skrb in
milost
Ljubezen nebeškega Očeta
1 Ne čudite se, da vas moja ljubezen kljub
vašim grehom spremlja povsod. Vsi ste moji
otroci. Na tem svetu ste imeli podobo
božanske ljubezni v ljubezni svojih staršev.
Lahko jim obrnete hrbet, ne priznate njihove
avtoritete, ne upoštevate njihovih ukazov in
ne poslušate njihovih nasvetov; lahko jim s
svojimi slabimi dejanji povzročite rano v srcu,
lahko povzročite, da se jim od tolikšnega joka
posušijo oči, da se jim na temenu pojavijo beli
lasje in da so njihovi obrazi zaznamovani s
sledmi trpljenja; vendar vas nikoli ne bodo
nehali ljubiti in bodo imeli za vas le blagoslove
in odpuščanje.
2 Če pa so vam ti starši, ki ste jih imeli na
zemlji in ki niso popolni, dali tako velike
dokaze čiste in vzvišene ljubezni, zakaj se
čudite, da vas On, ki je ustvaril ta srca in jim
dal nalogo biti starši, ljubi s popolno
ljubeznijo? - Ljubezen je najvišja resnica.
Zaradi resnice sem postal človek in zaradi
resnice sem umrl kot človek. (52, 27)
3 Moja ljubezen naj vas ne osupne, a tudi ne
dvomite o njej, ko doživljate, da v svetu
pogosto izpraznite zelo grenak kelih.
4. Človek lahko pade nizko, se napolni s temo
ali se obotavlja, da bi se vrnil k meni. Za vse pa
bo prišel čas, ko me bodo začutili v svojem
bitju, ne bodo me več čutili oddaljenega, ne
bodo me mogli imeti za tujca ali zanikati
mojega obstoja, moje ljubezni in moje
pravičnosti. (52, 30)
5. Nočem vas videti kot obtožene pred menoj,
vedno vas želim imeti za svoje otroke, ki jim je
moja očetovska ljubezen vedno pripravljena
pomagati. Ustvaril sem vas v slavo svojega
Duha, da bi bili srečni v meni. (127, 41)
6. Naučite se me ljubiti, spoznajte, kako vas
moja ljubezen spremlja povsod, kljub vašim
prestopkom in grehom, ne da bi se mogli
izogniti njenemu vplivu. Spoznajte, da so vaši
prestopki tem hujši, čim večje je moje
usmiljenje do vas.
7 Ljudska hudobija se hoče ogniti moji
ljubezni, vendar se ji ne more upreti, ker je
ljubezen univerzalna moč, božanska moč, ki
vse ustvarja in vse premika.
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8 Dokaz za vse, kar vam govorim, je tisti, ki
sem vam ga dal, ko sem se dal spoznati med
vami v tem času, ko je bilo človeštvo
izgubljeno v breznu svojega greha. Moja
ljubezen ne more čutiti odpora do človeških
grehov, lahko pa čuti sočutje.
9 Spoznajte me, pridite k meni, da bi oprali
svoje madeže v kristalnem izviru mojega
usmiljenja. Prosite, prosite in dano vam bo.
(297, 59 - 62)
10 Na trenutke ljudje verjamejo, da so me
tako nevredni, da ne razumejo, da jih lahko
tako zelo ljubim. Ko se sprijaznijo z življenjem
daleč od očeta, si ustvarijo življenje po lastnih
zamislih, oblikujejo svoje zakone in
ustanavljajo svoje verske skupnosti. Zato je
njihovo presenečenje veliko, ko me vidijo
prihajati. Nato se vprašajo: "Ali nas ima naš
Oče res tako rad, da išče način, kako bi nam
sporočil samega sebe?"
11. Ljudje, povem vam lahko le to, da ne bom
pustil, da propade, kar je moje, in vi ste moji.
Ljubila sem te, še preden si bil, in ljubila te
bom za vedno. (112, 14 - 15)

nevarnosti so slišali nebeške glasove, ki so jih
ščitili, varovali in jim svetovali.
19 Nikoli nisi živel zapuščen. Od začetka, ko
ste zaživeli, ste bili pod okriljem moje ljubezni.
20 Vi, človeški starši, ki nežno ljubite svoje
otroke, ali bi jih mogli prepustiti njihovi usodi,
ko so se komaj rodili v to življenje, ko najbolj
potrebujejo vašo skrb, vašo predanost in vašo
ljubezen?
21 Videl sem, da skrbite za svoje otroke, tudi
ko so že odrasli; tudi za prestopnike, ki so vas
prizadeli, skrbite z največjo ljubeznijo.
22 Če se boste tako odzivali na potrebe svojih
otrok, kakšna bo ljubezen vašega nebeškega
Očeta, ki vas je ljubil, še preden ste obstajali?
23. Vedno sem vam priskočil na pomoč in v
tem času, ko vas srečujem z večjim duhovnim
razvojem, sem vas naučil, kako se boriti za
izničenje škodljivih sil in kako povečati
vibracije dobrega. (345, 39 - 42)
24. Zdaj vstopate v novo obdobje svojega
življenja; pot je tlakovana. Vzemite svoj križ in
mi sledite. Ne pravim vam, da na tej poti ni
preizkušenj, toda vsakič, ko boste prečkali
težak odsek ceste ali izpraznili čašo trpljenja,
boste slišali glas, ki vas bo spodbujal in vam
svetoval, moja ljubezen bo z vami, pomagala
vam bo in vas dvigala ter čutili boste nežno
božanje mojega zdravilnega balzama. (280, 34)
25 Ko vidim, da se pustite premagati bolečini
in da se iz nje ne učite lekcij, ki jih vsebuje
vsaka preizkušnja, ampak se zadovoljno
zgražate, preklinjate ali preprosto čakate na
smrt kot konec svojega trpljenja, se vam
približam, da ljubeče nagovorim vaše srce, mu
dam tolažbo in upanje ter ga okrepim, da
premaga samo sebe, svojo slabost in
pomanjkanje vere, da bi lahko zmagalo nad
preizkušnjami; kajti v tem zmagoslavju je mir,
svetloba in duhovna sreča, ki je prava sreča.
(181, 10)
26 Glede na to, da sem tudi v najmanjših bitjih
narave, kako naj vas zanikam in se ločim od
vas samo zato, ker imate v sebi
pomanjkljivosti, saj me takrat najbolj
potrebujete?
27. Jaz sem Življenje in sem v vsem, zato nič ne
more umreti. Poglobljeno razmišljajte, da ne
boste ostali vezani na način, kako se izražate.
Umirite svoja čutila in me odkrijte v jedru
Besede. (158, 43 - 44)

Božja skrb in pomoč
12. Učenci, dal sem vam vse nauke, ki jih duh
potrebuje za svoj razvoj.
13 Blagor tistim, ki poznajo resnico, saj bodo
hitro našli pot. Drugi vedno zavračajo Božje
nauke, ker se jim njihova dela zdijo boljša od
mojih.
14 Vse vas imam rada. Jaz sem pastir, ki kliče
svoje ovce, jih zbira in prešteva in 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.
15 Takšna so vaša srca: veliko vas prihaja k
meni, a malo je tistih, ki mi resnično sledijo.
(266,23 - 26)
16. Vzemite svoj križ in mi v ponižnosti sledite.
Zaupajte, da bom, medtem ko boste nekomu
govorili tolažbo, srcu mir ali duhu luč, poskrbel
za vse, kar je povezano z vašim materialnim
življenjem, in ničesar ne bom zanemaril.
17 verjamem, da ko govorim z vašim duhom,
gledam tudi v vaše srce, da bi v njem odkril
njegove skrbi, potrebe in želje. (89, 6 - 7)
18. Ni ras ali plemen, pa naj se vam zdijo še
tako neizurjena, celo tistih, ki jih ne poznate,
ker živijo v nedostopnih gozdovih, ki ne bi
doživela manifestacij moje ljubezni. V trenutku
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28 Vstopite vase in tam boste našli svetišče,
skrinjo zaveze. Odkrili boste izvir, vodnjak
milosti in blagoslovov.
29. Ni nemočnega duha, nihče ni razdedinjen.
Zaradi mojega Božjega usmiljenja v vsem
vesolju ni nikogar, ki bi se lahko imenoval
ubogega, ki ga je oče zavrgel; ni nikogar, ki bi
se lahko imenoval izgnanca iz Gospodove
dežele.
30 Tisti, ki se čutijo razdedinjene, to počnejo,
ker v sebi niso odkrili darov milosti, ker so se
izgubili v grehu, ker so zaslepljeni ali ker se
čutijo nevredne.
31 Te darove milosti morate vedno odkrivati v
sebi; tako boste izkusili, da vam nikoli ne bo
manjkalo moje navzočnosti, da bodo v vas
vedno prisotni "kruh", "zdravilni balzam",
"orožje", "ključi" in vse, kar potrebujete, saj
ste dediči mojega kraljestva in moje slave.
(345, 87)
32 Med Očetom in otroki obstaja vez, ki je ni
mogoče nikoli pretrgati, in ta vez je vzrok za
pogovor med Božjim Duhom in vsemi vami.
(262, 35)
33 Človeštvo potrebuje mojo ljubezen, mojo
besedo, ki mora doseči dno njihovih src.
Mojster se neutrudno bori, da bi vaši duhovi
vsak dan postajali bolj razsvetljeni, da bi se
osvobojeni nevednosti lahko dvignili v višja
območja.
34. Vrata mojega kraljestva so odprta in
Očetova "beseda" prihaja k vam z neskončno
ljubeznijo, da bi vam ponovno pokazala pot.
35. Ponovno sem prišel k človeštvu, vendar
me to ni začutilo, ker sem se pojavil duhovno,
njegov materializem pa je velik. Ker je vaš duh
prišel iz mojega božanskega duha, zakaj me
ljudje niso čutili? Ker so svojega duha vezali na
materializem, na nižje strasti.
36 Tu pa je Božje Jagnje, ki prihaja k vam kot
luč, da bi vas razsvetlil in vam prinesel resnico.
(340, 13 - 15)

maziljenjem in čudežno besedo dvignil na pot
sprave. (85, 55)
38 Bodite moji služabniki in nikoli ne boste
ponižani zame.
39. Glej, nisem prišel kot kralj, ne nosim žezla
ali krone. Med vami sem kot zgled ponižnosti,
še več, kot vaš služabnik.
40 Prosite me in vam bom dal, ukazujte mi in
vas bom ubogal, da vam dam še en dokaz
svoje ljubezni in ponižnosti. Prosim le, da me
poznate in izpolnjujete mojo voljo; če pri
izpolnjevanju svojih dolžnosti naletite na ovire,
molite in zmagujte v mojem imenu, in vaše
zasluge bodo večje. (111, 46)
41. Oče ti govori - tisti, ki nima nikogar, pred
katerim bi se sklonil v molitvi. Resnično,
povem vam: če bi bil kdo večji od mene, bi se
sklonil pred njim, kajti v mojem duhu prebiva
ponižnost.
42 Pomislite, kako se zaradi vas, čeprav ste
moji majhni otroci, spuščam, da bi vam
govoril, vas poslušal in vas tolažil, namesto da
bi se vi trudili povzpeti k meni. (125, 19)
43. V svojih srcih doživite veselje, da se
počutite ljubljeni od svojega Očeta, ki vas
nikoli ni poniževal s svojo veličino, ampak jo je
razodel v svoji popolni ponižnosti, da bi vas
naredil velike in vam omogočil uživati pravo
življenje v svojem kraljestvu, ki nima ne
začetka ne konca. (101, 63)
Božje sočutje in sočutno trpljenje
44. Če verjamete, da Jezus, ker je bil Božji Sin,
ni čutil bolečine, se motite. Če verjamete, da
me nič ne boli, ker danes prihajam v Duhu, ste
prav tako v zmoti. Če mislite, da zato, ker vem,
da boste na koncu vsi z menoj, danes ne trpim,
tudi v tem nimate prav. Resnično, povem vam,
da ni bolj občutljivega bitja od Božanskega
Duha.
45 Sprašujem vas: Kdo je vsem bitjem dal
čutenje? Kaj dobrega lahko storite, kar me ne
razveseljuje? In kaj hudega lahko storite, kar ni
kot rana za mojo čutnost? Glejte, zato vam
pravim, da me je človeštvo na novo križalo.
Kdaj bom snel svoj križ in se osvobodil trnjeve
krone? (69,34)
46. Če se nekateri dvignejo kot moji sovražniki,
jih ne gledam kot take, ampak le kot potrebne.
Tiste, ki se imajo za učenjake in zanikajo moj
obstoj, gledam z usmiljenjem. Tiste, ki me
skušajo uničiti v srcih ljudi, imam za nevedne,

Ponižnost Najvišjega
37. Razumite, da moja beseda ne polni vaših
misli s praznimi filozofijami, ampak je bistvo
življenja. Nisem bogataš, ki vam ponuja
svetovno bogastvo. Jaz sem edini Bog, ki vam
obljublja kraljestvo resničnega življenja. Jaz
sem ponižni Bog, ki se svojim otrokom
približuje brez razkazovanja, da bi jih s svojim
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saj verjamejo, da imajo moč in orožje za
uničenje tistega, ki je avtor življenja. (73, 33)
47 Kažem se vam kot ljubeči Oče, kot ponižni
Učitelj, nikoli ravnodušen do vašega trpljenja
in vedno popustljiv in usmiljen do vaših
pomanjkljivosti, saj boste v mojih očeh vedno
otroci.
48. Soditi vas moram, ko vidim, kako otroci,
ustvarjeni s tolikšno ljubeznijo in namenjeni
večnemu življenju, trmasto iščejo smrt na
zemlji, ne da bi skrbeli za duhovno življenje in
si želeli spoznati popolnosti, ki jim jih ta obstoj
ponuja. (125, 59 - 60)
49. Ker sem vaš oče, moram nujno
sočustvovati s tem, kar čutijo otroci. Le tako
boste razumeli, da medtem ko vsak od vas trpi
in čuti svojo bolečino, Božanski Duh trpi
bolečino vseh svojih otrok.
50. Kot dokaz te resnice sem prišel na svet, da
postanem človek in nosim križ, ki predstavlja
vso bolečino in greh sveta. Toda če sem kot
človek na svojih ramenih nosil breme vaših
pomanjkljivosti in čutil vso vašo bolečino, ali
se lahko kot Bog pokažem kot neobčutljiv za
stiske svojih otrok? (219, 11 - 12)

in moja ljubezen sta kot odprta vrata, da
sprejmem vsakogar, ki se hoče vrniti k meni
skesan. (283, 69)
55. 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 ne
zraka ne kruha, nisem te pustil v bolečinah in
nisem prezrl tvoje pritožbe. Narava vas je še
naprej obdajala s svojo rodovitnostjo, svetlobo
in blagoslovi. Tako se razkrivam ljudem in se
jim razodevam. Nihče na svetu te ne more
ljubiti s tako ljubeznijo in nihče ti ne more
odpustiti tako kot jaz.
56. Tvoj duh 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? Kako bi vas lahko zapustil na vaši poti,
ko pa sem edini, ki pozna usodo vseh bitij?
(242, 31 - 33)
57. Vi, ki blodite: pripravljen sem vas sprejeti
in vam dati svojo moč in svojo luč, ko me
pokličete. Ni pomembno, ali imate na svoji
duši in duhu znamenje velikih grešnikov.
Naredil bom, da boste blagoslavljali tiste, ki so
vas užalili, in blagoslavljali Boga, ker je ta
čudež v vas spoznal za mogočega. Potem
boste v svojem srcu začutili Kristusovo
ljubezen.
58 Nekateri, ko bodo slišali te besede, bodo
pomislili: "Kako je mogoče, da lahko veliki
grešniki prejmejo to milost tako kot pravični,
ki jo imajo zaradi svojih zaslug?
59. O ljudje, ljudje, ki ne vidite dlje od svojih
oči! Vedno sem vam dajal svoje koristi iz
milosti, še preden ste si jih zaslužili.
60 Odgovarjam tako na čisto misel kot na
žalostno pritožbo tistega, ki se mi približuje
omadeževan, kadar mu zaradi pomanjkanja
ljubezni do soljudi uide tudi najmanjša iskra
ponižnosti ali znanja.
61. Jaz sem zagovornik šibkih, ki prelivajo solze
zaradi svoje velike nesposobnosti in
nevednosti. Jaz sem božansko upanje, ki kliče
in tolaži tiste, ki jokajo; jaz sem prijazni Jezus,
ki nežno božam tiste, ki stokajo v svoji bolečini
in spravi.
62. Jaz sem vaš Odrešenik, vaš Odrešenik; jaz
sem resnica, ki je človeku razumljiva. (248, 18 21)

Odpuščanje; Božja milost in usmiljenje
51. Jaz sem edini, ki pozna usodo vseh, edini,
ki pozna pot, ki ste jo prehodili, in pot, ki jo še
morate 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.
52 in kot Oče izpolnjujem vsako gorečo
prošnjo, zbiram tvoje solze, ozdravljam tvoje
slabosti, ti dajem občutek, da ti je odpuščeno
in da si oproščen svojih madežev, da boš
zaživel novo življenje; jaz sem tisti, ki ti bo dal
občutek, da ti je odpuščeno in da si oproščen
svojih madežev
53. Prav tako sem edini, ki vam lahko
odpustim žalitve, ki ste mi jih storili vi, ki ste
moji otroci. (245, 39 - 41)
54 V tem času vas moja beseda na novo
razsvetljuje. Svojo milost bom izlil v izobilju, da
boste čisti in usposobljeni. Če pa spet padete v
greh, se zavedajte, ljudje, da nisem jaz tisti, ki
vas odstranjujem iz svojega naročja, ampak
ste vi tisti, ki se sami odstranjujete od mene,
čeprav to ni moja volja. Toda moje odpuščanje
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višjih čutov in ste pričakovali, da me boste
zaznavali s telesnimi čutili. Toda povem vam,
da je bil čas, ko sem to podelil ljudem, že zelo
davno.
8 če bi se malo potrudili, da bi razvili nekatere
svoje duhovne sposobnosti, kot so notranje
povzdignjenje z duhovno kontemplacijo,
molitvijo, vedeževanjem, preroškimi sanjami
ali duhovnim videnjem, vam zagotavljam, da
bi se prek vsakega od teh načinov povezali z
menoj in tako prejeli odgovore na svoja
vprašanja in božanski navdih v svojem umu.
9 Vedno sem pripravljen govoriti s teboj,
vedno čakam na tvojo vzvišenost in duhovno
pripravljenost, da bi te razveselil in ti dal
srečo, da bi se razodel tvojemu duhu. Za to se
morate le z največjo iskrenostjo pripraviti na
to, da si pridobite to milost. (324, 52 - 54)
10 Vprašajte svoje učenjake, in če so iskreni,
vam bodo povedali, da so prosili Boga za
navdih. Dal bi jim več navdiha, če bi me prosili
z več ljubezni do soljudi in z manj nečimrnosti
do sebe.
11 Resnično, povem vam: Vse, kar ste zbrali iz
resničnega znanja, prihaja od mene. Vse, kar
imajo ljudje čistega in vzvišenega, bom v tem
času uporabil v tvojo korist; zato sem ti to dal.
(17, 59 - 60)
12. Zdaj je čas, ko moj Duh nenehno govori
vesti, duhu, umu in srcu ljudi. Moj glas doseže
ljudi z mislimi in preizkušnjami, s katerimi se
mnogi sami od sebe prebudijo k resnici, saj
tisti, ki jih vodijo ali poučujejo, spijo in želijo,
da se svet nikoli ne bi prebudil. (306, 63)
13. V "tretji dobi" sem z jasnostjo svojih
manifestacij uresničil tisto, kar je bilo za ljudi
nemogoče: Da se sporočim prek človeške
sposobnosti razumevanja.
14 Razumite me, učenci, kajti v dialogu med
duhovi, ki vas čaka, boste večno čutili mojo
navzočnost. Če se znate pripraviti, mi ne boste
več govorili: "Gospod, zakaj ne prideš? Zakaj
ne vidiš moje bolečine?" Z menoj ne boš več
govoril na ta način. Resnično, učenci, povem
vam: kdor mi tako govori, bo dal otipljiv dokaz
svojega neznanja in nepripravljenosti.
15 Nočem, da bi bili moji učenci ločeni od
mene, hočem, da mi v svojem duhu poveste:
"Učitelj, ti si med nami, naš duh te čuti, tvoja
modrost je vir mojega navdiha." To je resnična
izpoved, ki jo želim slišati od vas. (316, 54)

Poglavje 23 - Navdihi in razodetja
Boga
Božanski navdihi
1 Učenci: Ko vam pride moja beseda in je ne
razumete, dvomite vanjo. Jaz pa vam pravim:
Če vas muči negotovost, se umaknite v samoto
na polja in tam sredi narave, kjer imate za
priče le odprto polje, gore in nebo, še enkrat
vprašajte svojega Učitelja. Poglobite se v
njegovo besedo in hitro vas bo dosegel njegov
ljubeči odgovor. Takrat se boste počutili
prevzeti, navdihnjeni, napolnjeni z neznansko
duhovno blaženostjo.
2 Tako ne boste več ljudje majhne vere, saj
veste, da vsaka Božja beseda vsebuje resnico,
a da bi bila dostopna, je treba vanjo vstopiti s
predanostjo in čistim umom, saj je svetišče.
3 Kadarkoli ste pripravljeni in želite nekaj
vedeti, bo vaša želja po svetlobi pritegnila
božansko svetlobo. Kolikokrat sem vam rekel:
"Pojdite v gorsko samoto in mi tam povejte
svoje skrbi, trpljenje in potrebe.
4 Jezus vas je s svojim zgledom naučil teh
lekcij v drugi dobi. Spomnite se mojega zgleda,
ko sem se umaknil v puščavo in molil, preden
sem začel svojo pridigarsko službo. Spomnite
se, da sem v zadnjih dneh svojega bivanja med
ljudmi, še preden sem šel molit v sinagogo,
iskal samoto Oljskega gaja, da bi se pogovarjal
z Očetom.
5. Narava je tempelj Stvarnika, kjer se vse
dviguje k njemu, da bi ga častilo. Tam lahko
neposredno in neomadeževano prejmete sijaj
svojega Očeta. Tam boste daleč od človeškega
egoizma in materializma začutili, kako modri
navdihi prodirajo v vaše srce in vas
spodbujajo, da na svoji poti delate dobro.
(169, 28 - 31)
6 morate biti budni, učenci, kajti ne bom vam
govoril samo po tem ustniku, ampak se bom
vašemu duhu predstavil tudi v trenutkih, ko bo
vaše telo spalo. Naučil vas bom, da se predate
pripravljenemu spancu in odklopite svojega
duha od zemeljskega, da se bo lahko dvignil v
območja svetlobe, kjer bo prejel prerokbo, s
katero bo osvetlil svojo pot in nato posredoval
svoje sporočilo umu. (100, 30)
7 Nikoli nisem bil daleč od vas, kot ste včasih
mislili, nikoli nisem bil ravnodušen do vašega
trpljenja in nisem bil gluh za vaše klice. to se je
zgodilo: Niste si prizadevali izpopolniti svojih
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Prilagoditev božanskih razodetij
človekovemu razumevanju
16 za razkrivanje božanskega, so vaši jeziki
preveč omejeni; zato sem vam moral vedno
govoriti v prilikah, v primerjavah; zdaj pa
vidite, da ste me tudi takrat, ko sem vam
govoril na ta način, le malo razumeli, ker niste
imeli potrebne volje, da bi doumeli moja
razodetja. (14, 50)
17 v vseh časih ste me pričakovali, a kadarkoli
sem bil z vami, me niste prepoznali zaradi
pomanjkanja pripravljenosti in duhovnosti.
Povem vam: Ne glede na to, kakšno obliko ima
moja prisotnost, bo vedno vsebovala resnico
in božansko bistvo življenja.
18. Povedal sem vam, da sem uporabil različne
oblike, da bi se svetu razkril. Toda te niso bile
maska, ki bi pred vami skrivala mojega Duha,
ampak so me počlovečile, me omejile ter me
naredile slišnega in oprijemljivega za ljudi.
19 Zdaj vam pravim, da morate, preden
presodite, najprej slišati ta glas, dokler ne
pride trenutek vašega prepričanja ali
razsvetljenja, ko postane svetloba v duhu. (97,
11 - 12)
20. Dokler bodo ljudje ostajali v svoji slepoti in
nevednosti, bodo razlog, da se bo Bog, ki je
nad vsemi Oče, učlovečil, omejil in zmanjšal v
odnosu do svojih otrok, da bi ga razumeli. Kdaj
mi boste dovolili, da se vam pokažem v slavi, v
kateri me boste videli?
21. Veliki morate biti, da si lahko predstavljate
mojo veličino, in prav zato vedno znova
prihajam, da bi vam podaril duhovno veličino,
da bi izkusili neskončno zadovoljstvo ob
spoznavanju svojega Očeta, ob čutenju
njegove ljubezni, ob božanskem koncertu, ki
se razlega nad vami. (99, 26 - 27)
22 Zunanji del Očetovega razodetja na Sinaju
je bil kamen, ki je služil kot sredstvo, da se je
nanj vtisnil božji zakon.
23 Zunanja stvar pri razodetju Boga ljudem po
Jezusu je bila telesna obleka, Kristusova
človeška podoba.
24 V sedanjem času je bil zunanji del moje
manifestacije nosilec glasu, zato se mora ta
oblika manifestacije, tako kot v preteklih časih,
končati.
25. Razumite, da ste otroci duhovnih ljudi, ki
se ne smejo hraniti z oblikami, temveč z
bistvom. Če pravilno razumete mojo besedo,
ne boste nikoli več zapadli v malikovanje, ne

boste se oklepali zunanjih dejanj čaščenja,
obredov, minljivega, saj boste vedno želeli
bistveno, večno. (224, 69 – 71)
Različne vrste Božjih razodetij
26. Človeštvo si želi obiska novega Mesije, ki bi
ga rešil iz brezna, ali vsaj slišati Božji glas kot
glas človeka, ki odmeva v zraku. Vendar vam
pravim, da je dovolj, da malo opazujete ali da
v meditaciji zberete svojega duha, da mu
daste občutljivost, in slišali boste vse, kar vam
govori. Če se vam zdi nemogoče, da kamni
govorijo, vam povem, da ne le kamni, temveč
vse, kar vas obdaja, govori o vašem Stvarniku,
da bi se prebudili iz sanj o veličini, aroganci in
materializmu. (61, 49)
27. Razsvetljeni v preteklih časih so vedno
videli sijaj svetlobe, vedno so slišali mojo
besedo. Preroki, navdihnjeni, predhodniki,
utemeljitelji naukov visoke duhovnosti so
pričevali, da so slišali glasove, za katere se je
zdelo, da prihajajo iz oblakov, gora, vetra ali z
nekega kraja, ki ga niso mogli natančno
določiti; da so slišali Božji glas, kot bi prihajal iz
ognjenih jezikov in skrivnostnih odmevov.
Mnogi so slišali, videli in čutili s svojimi čutili,
drugi z duhovnimi lastnostmi; enako se dogaja
tudi zdaj.
28. Resnično, povem vam: Tisti, ki so moja
sporočila sprejemali s fizičnimi čutili, so
božanski navdih razlagali duhovno, in to v
skladu s svojo fizično in duhovno opremo, v
skladu s časom, v katerem so bili na svetu, kot
se to zdaj dogaja s človeškimi instrumenti, ki
jih imenujete "nosilci glasu" ali "nosilci daru".
Vendar vam moram povedati, da so v
preteklosti in tudi danes čistosti božanskih
razodetij dodajali svoje lastne ideje ali ideje, ki
so prevladovale v njihovem okolju, in zavestno
ali nevede spreminjali čistost in neomejeno
bistvo resnice, ki je v resnici ljubezen v svojih
najvišjih razodetjih.
29 Duhovne vibracije in navdihi so bili v njih, in
tako "prvi" kot "zadnji" so pričevali in bodo
pričevali o tem navdihu, ki je dosegel njihove
duše, skoraj vedno ne da bi vedeli, kako, tako
kot se to dogaja mnogim danes in kot se bo
zgodilo še več jutri.
30 Besede, razlage in način delovanja so
odvisni od ljudi in časa, v katerem živijo,
vendar je to predvsem najvišja resnica. (16, 11
- 14)
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31. Od časa do časa se mora moj Duh razodeti
na način, ki vam je dostopen in razumljiv. To,
da vam moram govoriti, je posledica vaše
neposlušnosti mojemu zakonu, vašega
odklona od prave poti.
32. Človek je zaradi svobode volje, ki jo ima,
najbolj uporno bitje v stvarstvu. Še danes se ni
hotel podrediti navodilom vesti.
33 Moja beseda hoče nekatere brzdati, druge
usmerjati, vse krepiti v resnici in vas rešiti iz
brezen.
34. Ne zamerite mi načina, na katerega se zdaj
razkrivam in ki je tako drugačen od tistega iz
drugega obdobja. Vedite, da nikoli nisem
dvakrat uporabil iste oblike, saj bi to
pomenilo, da bi vas zapustil z istim naukom, in
da vas vedno prihajam učit novih lekcij in vam
pomagat narediti nove korake. (283, 39 - 42)
35. Moja beseda se sporoča na različne
načine: po vesti, po preizkušnjah, ki govorijo o
meni, po naravnih silah ali po mojih duhovnih
otrocih. Moja beseda je univerzalna. Vsak, ki
se pripravlja, bo slišal moj glas. (264, 48 u.)

sem to počel v okviru vašega razuma in vašega
srca. Sestopil sem k vam, da bi vam dal zgled
ponižnosti, ko sem se sprijaznil z vašim
bednim življenjem, da bi vas dvignil v boljše
življenje. (226, 54)
42. Tu se je izpolnila beseda, ki sem vam jo
dal, ko se je Jezus v "drugi dobi" zahvalil
Očetu, ker je svojo modrost skril pred učenimi
in izobraženimi, ponižnim pa jo je dal in
razodel.
43 Da, moje ljudstvo, kajti tisti, ki jim pravite
učenjaki, se napihujejo in hočejo držati
pokonci preproste ljudi ter jih učijo le tisto, kar
mislijo, da so drobtinice kruha, ki so ga prejeli
od mene.
44 Po drugi strani pa revni, "mali ljudje", ki se
dobro zavedajo težav, ki jih prinaša življenje, in
tudi pomanjkanja, ki ga spremljajo - ko lahko
nekaj imenujejo za svoje, začutijo, da je vse
preveč zanje, zato to delijo z drugimi.
45. 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. (250, 17)

Nujnost božanskih razodetij
36. Moja Božanska navodila niso namenjena le
duhu - ne, doseči morajo tudi človeško srce,
da bosta duhovni in telesni del bitja postala
harmonična.
37. Božja beseda je namenjena razsvetlitvi
uma in senzibilnosti človekovega srca, bistvo
življenja, ki ga vsebuje ta beseda, pa je
namenjeno hranjenju in dvigovanju duha.
38 Da bi bilo človekovo življenje popolno,
nujno potrebuje duhovni kruh, prav tako kot
dela in se trudi za materialno hrano.
39 "Človek ne živi samo od kruha," sem vam
rekel v "drugi dobi", moja beseda še vedno
velja, saj ljudje nikoli ne bodo mogli shajati
brez duhovne hrane, ne da bi jih na zemlji
prizadele bolezni, bolečine, tema, nesreče,
trpljenje in smrt.
40. Materialisti bi lahko ugovarjali, da ljudje že
živijo od tega, kar jim dajeta zemlja in narava,
ne da bi si morali prizadevati za nekaj
duhovnega, kar jih hrani, kar jih krepi na
njihovi življenjski poti. Vendar vam moram
povedati, da to ni popolno in izpolnjeno
življenje, temveč življenje, ki mu manjka
bistvo, to je duhovnost. (326, 58 - 62)
41. Vedno sem se človeku razodeval na
preprost način, da me je lahko razumel, vedno

Neskončnost božanskih razodetij
46. Ta nauk, ki naj bi osvetlil tretje obdobje, ni
moj zadnji. Duhovno nima konca. Moj zakon
sije kot božansko sonce v vseh vesti.
Stagnacija in propad sta značilna le za ljudi in
sta vedno posledica vrlin, slabosti ali
neobvladovanja strasti.
47. Ko bo človeštvo vzpostavilo svoje življenje
na duhovnih temeljih in v sebi nosilo ideal
večnosti, ki vam ga vliva moj nauk, bo našlo
pot napredka in popolnosti in nikoli več ne bo
skrenilo s poti svojega razvoja navzgor. (112,
18)
48. Če mislite, da sem vam šele zdaj razodel
nekaj o duhovnem življenju, ste v veliki zmoti,
kajti še enkrat vam povem: Božji pouk se je
začel, ko se je rodil prvi človek, in ne
pretiravam, ko vam pravim, da se je moj pouk
začel s stvarjenjem duhov, še preden je bil
svet. (289, 18)
49 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.
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50 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 vedno bolj
povečevali, da bi se človek lahko čudil.
51 Zato sem vam moral v tem času dati
navodila, ki so skladna z vašim razvojem.
52. Toda sprašujem vas: Ali je materialno
znanje tisto, 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 vse
odkrije, spozna in razume.
53. Ali se vam zdi nemogoče ali vsaj čudno, da
bi se Bog ljudem duhovno razodel - da bi se
duhovni svet razodel in pokazal v vašem
življenju - da bi se vam neznani svetovi in sfere
posredovali? Ali želite, da se vaše znanje
ustavi in da vam Oče nikoli ne razkrije več od
tega, kar vam je že razkril?
54 Ne bodite navajeni v svoji veri in ne
postavljajte meja svojemu umu v znanju.
55 Danes lahko zanikate, se prepirate in
preganjate nauk Duha, toda vem, da se boste
jutri uklonili resnici.
56 Vsakemu božjemu razodetju so ob
njegovem pojavu nasprotovali in ga zavrnili,
vendar je luč naposled prevladala.
57 Pri znanstvenih odkritjih je bilo človeštvo
prav tako nezaupljivo, vendar se je moralo
naposled podrediti resničnosti. (275, 64 - 70)
58 Ko se bo iz srca človeštva do neskončnosti
dvignil tempelj Svetega Duha, se bodo v
njegovi sredini pojavila nova razodetja, ki
bodo še večja, ko se bodo duhovna bitja
razvijala navzgor. (242, 62)
59. Kako lahko mislite, da bi, ko sem prišel k
vam, lahko zanemaril druge narode, saj ste vsi
moji otroci? Ali mislite, da je kdo oddaljen ali
zunaj mene, čeprav je moj Duh univerzalen in
zajema vse ustvarjene stvari?
60. Vse živi in se hrani iz mene. Zato se je Moj
univerzalni žarek spustil na ves svet in duh je
prejel Moj vpliv na tem svetu in na drugih, saj
sem prišel rešit vse Svoje otroke. (176, 21)
61 Moja manifestacija prek nosilcev glasu bo
po moji volji le začasna, kratka pripravljalna
faza, ki bo temu ljudstvu služila kot norma,
zakon in osnova za pričevanje in širjenje te
resnice ter za oznanjevanje prisotnosti
"tretjega obdobja" svetu.

62 Tako kot je bilo človeškemu umu
namenjeno, da bo moja manifestacija
kratkotrajna kot blisk, tako je bilo tudi
namenjeno, da bodo le nekatere skupine ljudi
poklicane, da bodo prisotne pri tem razodetju
in da bodo prejele to sporočilo.
63 Po drugi strani pa bo dialog duha z duhom
dosegel ves človeški rod brez časovne
omejitve, saj je ta oblika iskanja, sprejemanja,
molitve, poslušanja in čutenja za vse večne
čase. (284,41 - 43)
Izkazovanje Božje navzočnosti v človeku
64. Hočem vas narediti za svoje učence, da bi
se me naučili čutiti kot otroci, ki so od mojega
Duha. Zakaj ne bi čutili moje navzočnosti v
sebi, saj ste sestavljeni iz mojega bistva, ste
del mene?
65. Ne čutite me, ker se tega ne zavedate, ker
vam manjka duhovnosti in pripravljenosti, in
kolikor znakov in občutkov prejmete, jih
pripisujete materialnim vzrokom. Zato vam
pravim, da čeprav sem z vami, ne zaznavate
moje navzočnosti.
66. Zdaj vam pravim: Ali ni naravno, da me
čutite v svojem bitju, saj ste del mene? Ali ni
glede na to prav, da se tvoj duh sčasoma
združi z mojim? Razkrivam vam resnično
veličino, ki bi morala biti prisotna v vsakem
človeškem bitju, saj ste zašli s poti in ste se
duhovno zmanjšali v želji, da bi bili veliki na
zemlji! (331, 25 - 26)
67 Nočem, da bi mi več govorili: Gospod, zakaj
si daleč od mene, zakaj me ne slišiš, zakaj se
na poti življenja počutim osamljenega?
68. Preljubi ljudje: Nikoli se ne oddaljujem od
svojih otrok, ampak vi se oddaljujete od mene,
ker vam manjka vere in ker ste me sami zavrgli
ter mi zaprli vrata svojih src. (336, 60)
69. Ne želim, da bi me čutili daleč stran, saj
sem vam povedal, da me boste vsi zaradi
svojega poduhovljenja čutili, da me boste
neposredno zaznavali. Vaš duh bo slišal moj
glas in duhovno boste videli mojo navzočnost.
Zato želim, da se vaš duh za vedno združi z
mojim, kajti to je moja volja. (342, 57)

VI Božje delo
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njegovim posredovanjem in s posredovanjem
drugih velikih duhov premikam duhovno
vesolje in uresničujem velike in visoke načrte.
Da, moji učenci, v službi imam množice velikih
duhov, ki upravljajo stvarstvo. (345, 9)

24. poglavje - Duhovno in materialno
stvarstvo
Ustvarjanje duhovnih bitij
1 Preden so nastali svetovi, preden so zaživela
vsa bitja in snov, je že obstajal Moj božanski
Duh. Toda kot Vsestranstvo sem v sebi čutil
neizmerno praznino, saj sem bil kot kralj brez
podanikov, kot mojster brez učencev. Zato
sem si zamislil, da bi ustvaril sebi podobna
bitja, ki bi jim posvetil vse svoje življenje, ki bi
jih ljubil tako globoko in intimno, da bi jih, ko
bi prišel čas, brez oklevanja daroval svojo kri
na križu.
2 Ne zamerite mi, ko vam rečem, da sem vas
ljubil, še preden ste obstajali. Da, ljubljeni
otroci! (345, 20 - 21)
3. Božji Duh je bil poln ljubezni, čeprav je
obstajal samo on. Nič še ni bilo ustvarjeno, nič
ni obstajalo okoli Božanskega bitja, a vendar je
ljubil in čutil, da je Oče.
4 Koga je ljubil? Čigav oče se je počutil? To so
bila vsa bitja in vsa bitja, ki so izhajala iz njega
in katerih moč je bila skrita v njegovem Duhu.
V tem duhu so bile vse znanosti, vse sile
narave, vsa bitja, vsi temelji stvarstva. Bil je
večnost in čas. V njem je bila preteklost,
sedanjost in prihodnost, še preden so zaživeli
svetovi in bitja.
5 Ta božanski navdih se je uresničil pod
neskončno močjo božanske ljubezni in začelo
se je življenje. (150, 76 - 79)
6. Da bi se Bog lahko imenoval Oče, je
povzročil, da so iz njegovega materinega
telesa izšli duhovi - bitja, ki so mu podobna v
njegovih božanskih lastnostih. To je bil vaš
izvor, zato ste se dvignili v duhovno življenje.
(345, 22)
7. Razlog za vaše stvarjenje je bila ljubezen,
božanska želja, da bi z nekom delil svojo moč,
in prav tako je bila ljubezen razlog, da sem vas
obdaril s svobodno voljo. Želel sem, da bi se
moji otroci počutili ljubljene - ne pogojeno z
zakonom, ampak iz spontanega občutka, ki naj
bi svobodno izhajal iz vašega duha. (31, 53)
8 Vsak duh je nastal iz čiste misli božanstva,
zato so duhovi popolno delo Stvarnika. (236,
16)

Božje previdnostne misli
10. Poslušajte, učenci: Preden ste zaživeli, sem
že obstajal in v mojem Duhu je bil skrit vaš.
Vendar vas nisem hotel narediti za dediče
svojega kraljestva, ne da bi si pridobili zasluge,
niti da bi posedovali, kar je bilo, ne da bi
vedeli, kdo vas je ustvaril; prav tako nisem
hotel, da bi odšli od mene brez usmeritve,
brez cilja in brez idealov.
11. Zato sem vam dal vest, da bi vam služila
kot vodilo. Podelil sem vam svobodno voljo,
da bi imela vaša dela pred menoj pravo
vrednost. Dal sem vam duha, da bi se vedno
hrepenel dvigniti k svetlečemu in čistemu.
Telo sem vam dal zato, da bi s srcem začutili
dobro in lepo ter da bi vam služilo kot oporni
kamen, kot stalni preizkus in tudi kot orodje za
življenje v materialnem svetu. (35, 48 – 49 o.)
Ustvarjanje materialnih svetov za duhovna
bitja
12 Ko je prostor prvič razsvetlila prisotnost
duhov, so ti - ker so se še vedno zibali in
spotikali kot majhni otroci ter niso bili razviti in
niso imeli moči, da bi bivali v prostorih visoke
duhovnosti - začutili potrebo po opori, po
podpori, da bi se počutili močne; tako sta jim
bila dana snov in materialni svet in v svojem
novem stanju so pridobili izkušnje in znanje.
(35, 50)
13. Vesolje je bilo napolnjeno z bitji in v vseh
so se kazali Očetova ljubezen, moč in modrost.
Kot neizčrpen vir življenja je bila Gospodova
maternica od tistega trenutka, ko je ukazal,
naj se atomi združijo v bitja in telesa ter jim
dajo obliko.
14 Najprej je obstajalo duhovno življenje,
najprej so obstajala duhovna bitja in šele nato
materialna narava.
15 Ker je bilo odločeno, da bodo mnoga
duhovna bitja prevzela telesno obliko in živela
v materialnih svetovih, je bilo vse vnaprej
pripravljeno, da bi Gospodovi otroci našli vse
pripravljeno zanje.
16. Pot, ki jo bodo morali prehoditi njegovi
otroci, je obsijal z blagoslovi, vesolje je

Delo velikih duhov pri stvarjenju
9 Elija je veliki duh, ki je na Božji desnici in se v
svoji ponižnosti imenuje Božji služabnik; z
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preplavil z življenjem in z lepotami napolnil
pot človeka, v katerega je položil božansko
iskro: vest in duha ter ga tako ustvaril iz
ljubezni, inteligence, moči, volje in zavesti.
Toda vse, kar je obstajalo, je zavil v njegovo
moč in mu pokazal njegovo usodo. (150, 80 84)
17 Ko je Oče ustvaril svet in mu namenil, da bo
postal kraj sprave, je že vedel, da bodo njegovi
otroci na svoji poti postali žrtve slabosti in
prestopkov ter da bo potreben dom, da bi
naredili prvi korak k prenovi in popolnosti.
(250, 37)

mojega zakona, da bi me v svojem življenju
vedno bolj spoznavali in ljubili ter me dosegli
po svojih zaslugah.
24 Podelil sem vam dar svobodne volje in vas
obdaril z vestjo. Prvi zato, da se lahko
svobodno razvijate v okviru mojih zakonov,
drugi pa zato, da znate razlikovati med dobrim
in zlim, da vam lahko kot popoln sodnik pove,
kdaj izpolnjujete ali kršite moj zakon.
25 Vest je svetloba mojega božanskega Duha,
ki vas ne zapusti v nobenem trenutku.
26 Jaz sem pot, resnica in življenje, jaz sem mir
in sreča, večna obljuba, da boste z menoj, in
izpolnitev vseh mojih besed. (22, 7 - 10)

Ustvarjanje človeka
18. Poslušajte: Bog, vrhovno bitje, vas je
ustvaril "po svoji podobi in sliki" - ne v smislu
materialne oblike, ki jo imate, ampak
sposobnosti, s katerimi je obdarjen vaš duh in
ki so podobne Očetovim.
19 Kako prijetno je bilo za vašo nečimrnost, da
ste se imeli za Stvarnikovo podobo. Menite, da
ste najbolj razvita bitja, ki jih je ustvaril Bog.
Vendar se močno motite, ko menite, da je bilo
vesolje ustvarjeno samo za vas. S kakšno
nevednostjo se imenujete krona stvarstva!
20. Razumite, da niti zemlja ni ustvarjena
samo za ljudi. Na neskončni lestvi božanskega
stvarstva je neskončno število duhov, ki se
razvijajo v skladu z božanskim zakonom.
21. Cilji, ki vključujejo vse in ki jih vi kot ljudje,
tudi če bi hoteli, ne morete razumeti, so veliki
in popolni kot vsi Očetovi cilji. Resnično,
povem vam, da niste ne največji ne najmanjši
od Gospodovih stvaritev.
22 Ustvarjen si bil in v tistem trenutku je tvoj
duh od Vsemogočnega sprejel življenje, ki je
imelo toliko lastnosti, kolikor jih je bilo
potrebnih, da si lahko izpolnil težko nalogo v
večnosti. (17, 24 - 28)
23. V duha človeka, ki je moja mojstrovina,
sem položil svojo božansko luč. Skrbel sem
zanj z neskončno ljubeznijo, kot vrtnar skrbi za
pokvarjeno rastlino na svojem vrtu. Postavil
sem vas v ta življenjski prostor, kjer vam
ničesar ne manjka za življenje, da bi me
spoznali in se spoznali. Vašemu duhu sem dal
moč, da začuti življenje na onem svetu, vaši
duši pa čute, da bi se lahko osvežili in
izpopolnili. Ta svet sem vam dal, da bi v njem
začeli delati prve korake in da bi na tej poti
napredka in popolnosti izkusili popolnost

Spomin na raj
27 Prvi ljudje - tisti, ki so bili praočetje
človeštva - so za nekaj časa ohranili vtis, ki ga
je njihov duh odnesel iz "duhovne doline" vtis lepote, miru in užitka, ki se je v njih
ohranil, dokler se v njihovem življenju niso
pojavile strasti mesa in tudi boj za preživetje.
28 Vendar vam moram povedati, da duh teh
ljudi, čeprav je prihajal iz sveta svetlobe, ni
prihajal iz najvišjih domov - tistih, do katerih
lahko pridete le z zaslugami.
29 Kljub temu je bilo stanje nedolžnosti, miru,
blagostanja in zdravja, ki so ga ti duhovi
ohranili v svojih prvih korakih, nepozabno kot
čas svetlobe, o katerem so pričevali svojim
otrokom in ti svojim potomcem.
30 Materializirani um ljudi je zaradi
nerazumevanja pravega pomena tega
pričevanja nazadnje verjel, da je bil raj, v
katerem so živeli prvi ljudje, zemeljski raj, ne
da bi se zavedal, da je šlo za duhovno stanje
teh bitij. (287, 12 - 13)
Narava človeka
31. Um in telo sta različne narave, vaše bitje je
sestavljeno iz njiju, nad obema pa je vest. Prvi
je hči svetlobe, drugi prihaja iz zemlje in je
materija. Oba sta združena v enem bitju in se
borita drug proti drugemu pod vodstvom
vesti, v kateri je prisoten Bog. Ta boj je trajal
vse do zdaj, vendar bosta duh in telo na koncu
skladno izpolnila nalogo, ki jo vsakemu od njiju
nalaga moj Zakon.
32. Duha si lahko predstavljate tudi kot
rastlino, telo pa kot zemljo. Duh, zasajen v
materiji, raste, se vzravnava, saj se hrani s
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preizkušnjami in učenji, ki jih prejme med
svojim človeškim življenjem. (21, 40 - 41)

2 Ta zakon sem jaz, tvoj Bog, zakon nenehnega
razvoja, ki človeka preseneča in mu odpira
obsežna raziskovalna področja, ki mu
omogočajo, da vedno bolj prodira v skrivnosti
narave. (359, 74 - 75)
3. Razumite, da je zakon pot, ki jo tlakuje
ljubezen vrhovnega Stvarnika, da bi vodila
vsako njegovo bitje. Razmišljajte o življenju, ki
vas obdaja in je sestavljeno iz osnovnih snovi
in neskončno številnih organizmov, in sčasoma
boste odkrili, da se vsako telo in vsako bitje
giblje po poti ali trajektoriji, ki jo na prvi
pogled vodi čudna in skrivnostna moč. Ta moč
je zakon, ki ga je Bog določil za vsako svoje
bitje.
4 Če raziskujete te pomembne procese, boste
na koncu spoznali, da vse živi, se giblje in raste
pod vrhovnim poveljem. (15, 4)

Enotnost Stvarnika s stvarstvom
33. Božji Duh je kot neskončno drevo,
katerega veje so svetovi, listi pa bitja. Ker je en
in isti sok, ki teče skozi deblo do vseh vej in od
njih do listov, ali ne verjamete, da obstaja
nekaj večnega in svetega, kar vas vse povezuje
med seboj in vas združuje s Stvarnikom?
(21,38)
34. Moj Duh, ki je vseobsegajoč, obstaja v
vsem, kar sem ustvaril, tako v duhovni kot v
materialni naravi. V vsem je prisotno moje
delo in priča o moji popolnosti na vseh ravneh
življenja.
35 Moje božansko delo zajema vse - od
največjih in najpopolnejših bitij, ki prebivajo
na moji desnici, do komaj zaznavnega
najmanjšega bitja, rastline ali minerala, atoma
ali celice, ki daje obliko vsem stvarem.
36. S tem vam ponovno poudarjam popolnost
vsega, kar sem ustvaril, od materialnih bitij do
duhov, ki so že dosegli popolnost. To je moje
delo. (302, 39)
37. Kdor se oddalji od duhovnega zakona, ki je
najvišji zakon, pade pod oblast nižjih ali
materialnih zakonov, o katerih ljudje prav tako
ne vedo veliko. Kdor pa se podreja najvišjemu
zakonu in ostaja v harmoniji z njim, je nad
vsemi ureditvami, ki jih imenujete naravne, ter
čuti in razume več kot tisti, ki ima le znanje, ki
ga je našel v znanosti ali religijah.
38. Zato vas je Jezus osupnil z deli, ki jih
imenujete čudeži, a prepoznajte nauke, ki vam
jih je dal iz ljubezni. Razumite, da v
božanskem, ki odzvanja v vsem stvarstvu, ni
nič nadnaravnega ali protislovnega. (24, 42 43)

Prisotnost Boga v naravi
5. Iščite me v vseh delih, ki sem jih opravil, in
povsod me boste našli. Poskusite me slišati in
slišali me boste v mogočnem glasu, ki izhaja iz
vsega ustvarjenega, saj se brez težav izražam
prek bitij stvarstva.
6 Kažem se v zvezdi, v divjanju nevihte in v
sladki svetlobi jutranje zarje. Svoj glas slišim v
melodičnem petju ptice, izražam ga v vonju
cvetja. In vsak moj izraz, vsak vidik, vsako delo
vam govori o ljubezni, izpolnjevanju zakonov
pravičnosti, modrosti, večnosti v duhovnem.
(170, 64)
Narava je Božja stvaritev in prilika o
duhovnem
7. Mnogi so naravo naredili za svojega Boga in
jo pobožanstveno označili za ustvarjalni vir
vsega, kar obstaja. Resnično, povem vam, da
ta narava, iz katere maternice so nastala vsa
bitja - materialne sile in kraljestva narave, ki
vas obkrožajo -, ni Stvarnik; vnaprej jo je
načrtoval in ustvaril božanski Stvarnik. Ni ne
vzrok ne podlaga življenja. Samo jaz, vaš
Gospod, sem začetek in konec, Alfa in Omega.
(26, 26)
8 Vse, kar vas v tem življenju obdaja in ovija, je
odsev večnega življenja, je globok nauk, ki je
razložen z materialnimi oblikami in predmeti,
da bi ga lahko razumeli.
9. Še niste prodrli do dna tega čudovitega
nauka in človek se je spet zmotil, ker si je
življenje, ki ga živi na zemlji, predstavljal, kot

Poglavje 25 - Narava
Naravni zakoni
(1) Naučil sem vas, da na Boga gledate kot na
Vse Eno, kot na čudež, ki nima meja za vašo
duhovno domišljijo, kot na moč, ki povzroča
gibanje in delovanje po vsem vesolju - kot na
življenje, ki se kaže tako v najpreprostejši
rastlini kot v tistih svetovih, ki na milijone
tečejo po vesolju, ne da bi kateri od njih kršil
zakon, ki jih upravlja.
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da je večnost. Zadovoljil se je z
manifestacijami in zavrnil vse, kar vsebuje
božansko razodetje - tisto, kar je bistvo in
resnica v njem, ki je prisotno v vsem stvarstvu.
(184, 31 - 32)
10 Ničesar vam ne bom odrekel, kar sem dal v
naravo za vaše ohranjanje, zdravje, hrano, za
blaginjo in veselje svojih otrok.
11 Nasprotno, pravim vam: tako kot vam
ponujam Kruh Duha in vas vabim, da
vdihavate božanske esence in se osvežite z
duhovnimi vonjavami, tako tudi vi ne
zanemarite in se ne oddaljujte od tega, kar
vam daje narava, saj boste tako dosegli
harmonijo, zdravje, energijo in s tem pravilno
izpolnjevanje zakonov življenja. (210, 22)
12 Brezčutno bitje vodi instinkt, ki je njegov
notranji glas, njegov gospodar, njegov vodnik.
Je kot luč, ki prihaja od matere, narave, in
osvetljuje pot, ki jo mora prehoditi v svojem
življenju - tudi pot nevarnosti in tveganj.
13 Za zgled si vzemite harmonijo, v kateri
živijo posamezne vrste, dejavnost tistih, ki so
marljivi. Vzemite si k srcu primere zvestobe ali
hvaležnosti. To so zgledi, ki vsebujejo
božansko modrost, saj izvirajo iz mojih bitij, ki
so se prav tako rodila iz mene, da bi vas
obkrožala in spremljala v vašem svetu, da bi
bila deležna tega, kar sem postavil na zemljo.
(320,34+37)

17. Ko sem tukajšnjim ljudem povedal, da ga
sile narave lahko ubogajo, so bili nekateri, ki
temu niso verjeli, in povem vam, da imajo
razlog za dvom; narava namreč nikoli ne bo
ubogala tistih, ki je ne spoštujejo, zaničujejo
ali se ji posmehujejo. Po drugi strani pa bo
tisti, ki zna živeti v harmoniji z zakoni duha in
materije - torej tisti, ki živi v harmoniji z vsem,
kar ga obdaja -, v času svojega življenja v
harmoniji s svojim Stvarnikom in bo pridobil
pravico, da mu elementi narave služijo in ga
ubogajo, kot pripada vsakemu otroku, ki je
poslušen svojega očeta, Stvarnika vseh stvari.
(105, 39)
18 Ne lažem in ne pretiravam, ko ti pravim, da
kraljestva narave slišijo tvoj glas in te bodo
ubogala in spoštovala.
19 Zgodovina Izraela je bila napisana kot
pričevanje o moji resnici in v njej lahko
odkrijete, kako so sile in elementi narave
vedno znova priznavali in spoštovali Božje
ljudstvo. Zakaj to ne bi veljalo tudi za vas?
20 Ali menite, da se je moja moč ali ljubezen
do človeštva sčasoma spremenila? Ne,
množice, ki poslušate to besedo, svetloba
mojega Duha vas obdaja; moja moč in moja
ljubezen sta večni in nespremenljivi. (353, 64)
Človek in narava
21. Vendar morate biti previdni, o ljudstva
zemlje, kajti če boste še naprej uporabljali
moje božanske navdihe za izzivanje sil narave če boste še naprej uporabljali malo znanja, ki
ga imate, za zlo, boste prejeli žalosten in strog
odgovor, ko ga boste najmanj pričakovali.
Izzivate zrak, ogenj, zemljo, vodo in vse sile ter
že veste, kakšna bo vaša žetev, če ne boste
pravočasno popravili svojih dejanj in ustavili
naravnih sil, ki jih je sprožila vaša
nerazumnost.
22 Opozarjam vas na to, da boste kmalu
zapolnili mero, ki jo moja pravičnost dopušča
vaši svobodni volji; preveč izzivate naravo. In
ker ste majhni, ki se počutite odlično, vas ta
beseda opozarja na nevarnost, v kateri se
nahajate. (17, 60 u.)
23 Rekel sem vam, da se noben list drevesa ne
premakne brez moje volje, in zdaj vam pravim,
da noben element ne uboga nobene druge
volje razen moje.
24 Prav tako vam pravim, da je narava lahko
za ljudi to, kar si želijo: mati, bogata z

Moč Božjih otrok nad naravo
14. Naravne sile vas bodo ubogale, če boste
izpolnjevali moj zakon in me prosili zanj v
dobro svojih soljudi. (18, 47)
15. Ali vas nisem naučil, da lahko tudi
razburkane sile narave slišijo vašo molitev in
se umirijo? Če ubogajo moj glas, zakaj ne bi
ubogali glasu Gospodovih otrok, ko so se
pripravili? (39, 10)
16. Duhu sem dal moč nad materijo, da bi iz
preizkušenj izšel kot zmagovalec in dosegel
končni cilj poti. Toda boj bo velik; ker je človek
v svetu ustvaril edino kraljestvo, v katerega
verjame, je uničil harmonijo, ki bi morala
obstajati med njim in vsem, kar ga obdaja. S
svojega ponosnega prestola želi vse podrediti
moči svoje znanosti in vsiliti svojo voljo
elementom in silam narave. Vendar mu to ni
uspelo, saj je že zdavnaj pretrgal prijateljske
vezi z Duhovnimi zakoni.
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blagoslovi, ljubkovanjem in hrano, ali suha
puščava, kjer vladata lakota in žeja; učiteljica
modrih in neskončnih razodetij o življenju,
dobroti, ljubezni in večnosti, ali neizprosna
sodnica pred človeškimi nečistočami,
neposlušnostjo in odkloni.
25 Glas mojega Očeta je rekel prvim ljudem in
jih blagoslovil: "Plodite se in množite,
napolnite zemljo, podredite jo in bodite
gospodarji nad morskimi ribami, nad pticami v
zraku in nad vsakim bitjem, ki se giblje na
zemlji."
26. Da, človeštvo, ustvaril sem človeka, da bi
bil gospodar in imel oblast v zraku, v vodah, na
vsej zemlji in v naravnih kraljestvih stvarstva.
Jaz pa sem rekel: "Gospod!" Kajti ljudje, ki
mislijo, da s svojo znanostjo vladajo zemlji, so
sužnji. Čeprav verjamejo, da obvladujejo
elemente narave, postanejo žrtve svoje
nezrelosti, domišljavosti in nevednosti.
27 Človeška moč in znanost sta osvojili zemljo,
morja in zrak, vendar njuna moč in nasilje
nista v skladu z močjo in nasiljem narave, ki je
kot izraz Božje ljubezni življenje, modrost,
harmonija in popolnost. V delih ljudi, v njihovi
znanosti in moči se kažejo le aroganca,
sebičnost, nečimrnost in hudobija. (40, 26 30)
28. Ali prepoznate porušeno ravnovesje
naravnih sil in najglobljo spremembo, ki so jo
doživele? Ali se zavedate, zakaj vas pestijo
njihove sproščene sile? Razlog za to je, da ste
porušili harmonijo med duhovnim in
materialnim življenjem ter s tem ustvarili kaos,
v katerega ste zdaj potopljeni. Toda ko bo
človeštvo ubogalo zakone, ki urejajo življenje,
bodo spet vladali mir, obilje in blaženost. (108,
56)
29 Kako naj bodo vaša dela na zemlji popolna,
ko pa vas vidim v sovraštvu z elementi narave,
na katerih živite?
30 Moj nauk vam ne želi preprečiti uporabe
elementov in sil narave, ampak vam
zapoveduje in vas uči, da jih uporabljate v
dobre namene.
31 Naravne sile v vaših rokah lahko iz
prijateljev in bratov postanejo sodniki, ki vas
strogo kaznujejo.
32. Za ljudi je že zdavnaj minil čas, da bi poželi
sadove izkušenj in se ne bi več spopadali z
naravnimi silami. Z vso svojo znanostjo jih
namreč ne bodo mogli ustaviti. (210, 43 - 46)

33. Drevo znanosti se bo zatreslo ob divjanju
viharja in bo spustilo svoje sadove na
človeštvo. Toda kdo je sprostil vezi teh
elementarnih sil, če ne človek?
34 Res je, da so tudi prejšnja človeška bitja
spoznala bolečino, tako da so se prebudila v
resničnost, v luč vesti, in se podredila zakonu.
Toda razviti, zavestni in izobraženi človek tega
časa - kako si drzne oskruniti drevo življenja!
(288, 28)
35. Tistim, ki mislijo, da kaznujem ljudi tako,
da nad njimi sproščam sile narave, pravim, da
se zelo motijo, če tako mislijo. Kajti narava se
razvija in spreminja, v njenih spremembah ali
prehodih pa se pojavljajo pretresi, ki vam
povzročajo trpljenje, če ne izpolnjujete mojega
zakona, vendar jih pripisujete božjim kaznim.
36 Res je, da v njih deluje moja pravičnost;
toda če bi vi - z božansko iskrico, ki podpira
bitja in razsvetljuje vašega duha - živeli v
harmoniji z naravo, ki vas obdaja, bi vas vaš
duh dvignil nad spremembe, nad nasilje
naravnih sil, in ne bi trpeli. (280, 16)
37 Kaj je narava drugega kot veliko bitje? Da,
učenci, bitje, ki se tudi razvija, čisti, razvija in
izpopolnjuje, da bi lahko v svojem telesu
priprlo jutrišnje ljudi.
38. Kako pogosto ste nezadovoljni z njihovimi
naravnimi prehodi k doseganju te popolnosti
in jih imate za kazni od Boga, ne da bi se
zavedali, da se tudi vi skupaj z naravo in
stvarstvom očiščujete, razvijate in približujete
popolnosti. (283, 57 - 58)

Poglavje 26 - Drugi svetovi
Univerzalna Kristusova luč
1 nekoč sem vam rekel: "Jaz sem luč sveta",
ker sem govoril kot človek in ker ljudje niso
vedeli ničesar zunaj svojega majhnega sveta.
Zdaj vam v duhu povem: Jaz sem univerzalna
svetloba, ki osvetljuje življenje vseh svetov,
nebes in domov, ki razsvetljuje vsa bitja in
bitja ter jim daje življenje. (308, 4)
2. Jaz sem večni sejalec. Še preden sem prišel
na zemljo in so me ljudje poimenovali Jezus,
sem že bil Sejalec, poznali so me tisti, ki so bili
onkraj materializacije, zmote ali nevednosti tisti, ki so živeli v duhovnih območjih in
domovih, ki jih vi še ne poznate in si jih ne
morete predstavljati.
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3 od tistih, ki so me poznali, preden sem prišel
na zemljo, sem vas mnoge poslal, da bi o meni
pričevali v svetu in oznanjali prihod Kristusa,
Očetove Ljubezni in Besede. Med njimi so bili
nekateri preroki, drugi pionirji in tretji
apostoli.
4. Ta svet ni edini, na katerem so moje
stopinje pustile svoj pečat. Kjerkoli je bil
potreben Odrešenik, sem bil prisoten.
5 vendar vam moram povedati, da sta na
drugih svetovih moj križ in moj kelih
odstranjena z obnovo in ljubeznijo vaših
bratov in sester, medtem ko sem tukaj, na tem
svetu, po mnogih stoletjih še vedno okronan s
trnjem, mučen na križu vaših nepopolnosti, še
vedno pijem kelih žolča in kisa
6 Ker Moje delo ljubezni vključuje odrešitev
vsega človeštva, vas pričakujem z neskončno
potrpežljivostjo in sem vsakemu človeškemu
bitju dal ne eno, ampak veliko priložnosti za
njegov vzpon, in že mnogo stoletij čakam na
prebujenje vseh, ki so zapadli v globoko
letargijo. (211, 26 - 29)
7. Na lestvi do popolnosti je veliko stopnic; v
"duhovni dolini" in v neskončnih prostorih
sveta je veliko svetov. Resnično, povem vam:
vedno sem se razodeval vsem in glede na
duhovno raven sveta, v katerem so, je bilo
moje razodetje med njimi. (219, 34 u.)
8 medtem ko človeška bitja razpravljajo o moji
božanskosti, mojem obstoju in mojem nauku,
obstajajo svetovi, kjer me ljubijo v popolnosti.
9 Medtem ko so nekateri dosegli največjo
duhovno čistost, vaš planet doživlja čas velike
moralne in duhovne pokvarjenosti. (217, 65 66)

življenja, da bi se povezal s svojimi brati in
sprejel svetlobo, ki mu jo lahko ponudijo.
14 Prav tako bo lahko prišel na ravni življenja,
kjer se zadržujejo bitja z nižjo stopnjo razvoja,
zaostala bitja, in jim pomagal, da opustijo
svoje revno življenje ter se preusmerijo na
boljši življenjski načrt.
15 Lestev, po kateri se duh vzpenja k svoji
popolnosti, je zelo dolga; na njej boste srečali
bitja z neskončno različnimi stopnjami razvoja
in ponudili jim boste nekaj od tega, kar imate,
in tudi oni vam bodo dali nekaj svojega
duhovnega bogastva.
16. Potem boste ugotovili, da to ni edini svet,
ki se trudi izboljšati samega sebe. Spoznali
boste, da se duh na vseh planetih razvija, da
se na vseh prebuja in raste v izpolnjevanju
svoje usode, in želim, da se usposobite za
sklenitev zaveze z vsemi svojimi brati, da se z
njimi izmenjujete v tej sveti želji po
medsebojnem spoznavanju, ljubezni in
pomoči.
17 To storite v mojem imenu in brezpogojni
poslušnosti s svojimi mislimi. Če začnete s to
vajo, boste postopoma razumeli njihove
zahteve, nauke in koristi.
18. Hočem, da bi bili v harmoniji s svojimi brati
na tem planetu in zunaj njega, ki je v tem času
vaš dom. Ustvarite prijateljske vezi, prosite za
pomoč, ko jo potrebujete, in pomagajte tistim,
ki vas prosijo za to, kar imate. (320, 44 - 46)
Spoznavanje drugih svetov in načinov
življenja
19 pogosto ste me spraševali, kaj je onkraj
tega sveta in ali so zvezde, ki krožijo v vesolju,
svetovi, podobni vašim; spraševal sem vas in vi
ste me spraševali in vi ste me spraševali.
20 Moj odgovor na vašo radovednost še ni
povsem odstrl tančice skrivnosti, saj vidim, da
še nimate potrebne evolucije za razumevanje,
niti duhovnosti, ki je nujno potrebna za
harmonijo z drugimi svetovi.
21. Še niste prepoznali in razumeli naukov, ki
vam jih ponuja planet, na katerem živite, in že
želite poiskati druge svetove. Niste mogli
postati bratje med seboj, prebivalci istega
sveta, in želite odkriti obstoj bitij na drugih
svetovih.
22 za zdaj naj vam bo dovolj, da se spomnite,
da sem vam v drugi dobi rekel: "v Očetovi hiši
je veliko dvorcev" in da vam zdaj, ko potrjujem

Duhovna povezava med svetovi
10 Moja božanska luč sije povsod; kjer koli me
boste iskali, boste našli mojo navzočnost.
11 Jaz sem Oče, ki si prizadevam, da bi med
vsemi njegovimi otroki - tako tistimi, ki živijo
na zemlji, kot tistimi, ki živijo na drugih
svetovih - zavladala harmonija.
12 Duhovna harmonija med vsemi bitji jim bo
razkrila veliko znanje, prinesla jim bo dialog
duha z duhom, ki bo skrajšal razdalje, približal
odsotne ter odpravil fronte in meje. (286, 1 3)
13 Človek bo naredil velik korak v smeri
spiritualizacije; njegov duh bo lahko presegel
človeške omejitve in dosegel višje svetove
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te besede, pravim, da niste edini prebivalci
vesolja in da vaš planet ni edini naseljen.
23 Jutrišnjim rodovom bo dano, da bodo videli
odprta vrata, ki jih približujejo drugim
svetovom, in upravičeno bodo občudovali
Očeta.
24 Dobrota in ljubezen, iz katerih cveteli
dobrodelnost in mir, bosta ključa, ki bosta
odprla vrata Skrivnosti, skozi katero bodo
ljudje naredili korak k univerzalni harmoniji.
25 Danes ste še vedno osamljeni, omejeni,
hendikepirani, ker zaradi lastnega interesa
živite le za "svet", ne da bi si prizadevali za
svobodo in vzpon duha.
26. Kaj bi se zgodilo z vami, nečimrnimi ljudmi
- bitji, ki jih je vaš materializem naredil majhne
-, če bi vam dovolili doseči druge svetove,
preden bi se osvobodili svojih človeških
napak? Kaj bi bilo seme, ki bi ga posejali?
Nesoglasja, nezmerne ambicije, nečimrnost.
27 Resnično, povem vam: da bi človek pridobil
znanje, po katerem hrepeni vsak človek, in
razodetje, ki bo osvobodilo njegov um od
vprašanj, ki ga mučijo in vzbujajo radovednost,
se bo moral zelo očistiti, bdeti in moliti.
28 Mojih skrivnosti mu ne bo razkrila samo
znanost, ampak mora željo po znanju
navdihovati duhovna ljubezen.
29. Ko bodo življenja ljudi odražala duhovnost
- povem vam, da se jim ne bo treba niti
potruditi, da bi raziskovali zunaj svojega sveta,
saj jih bodo hkrati obiskali tisti, ki prebivajo v
višjih domovih. (292, 3 - 11)

blagoslovljena kraljestva in vrtovi, za katere
skrbi Marija, utelešenje božanske nežnosti.
34. Sveti Duh bo po tvojih ustih ponovno
posredoval visoke nauke, ki so tebi in
človeštvu neznani. Kdaj, ljubljeni ljudje? Ko je
med vami duhovnost in predanost vašemu
poslanstvu. (312, 10 - 12)
35. Glejte, moje ljudstvo, kontemplirajte nebo,
pozorno ga opazujte in doživeli boste, da je v
vsaki zvezdi obljuba, svet, ki vas čaka; to so
svetovi življenja, ki so obljubljeni Božjim
otrokom in jih boste vsi naselili. Vsi boste
namreč spoznali moje kraljestvo, ki ni bilo
ustvarjeno samo za nekatera bitja, ampak je
bilo ustvarjeno kot univerzalni dom, v katerem
se bodo združili vsi Gospodovi otroci. (12,24)

Poglavje 27 - Na onem svetu
Potrebno znanje o duhovnem življenju
1 Kako nevedni so današnji ljudje glede
duhovnih naukov. Razlog za to je, da sta jim
bila Moj zakon in Moj nauk predstavljena le
kot moralni nauk, ki jim pomaga, ne pa kot
pot, ki vodi njihove duše v popolno domovino.
2 Različne denominacije so v srca ljudi zasejale
lažni strah pred duhovnim spoznanjem, zaradi
česar se izogibajo mojim razodetjem in vse
bolj tonejo v temo nevednosti, kot razlog pa
navajajo, da je duhovno življenje nepojmljiva
skrivnost.
3 Tisti, ki to trdijo, lažejo. Vsa razodetja, ki jih
je Bog dal človeku od začetka človeštva, so mu
govorila o duhovnem življenju. Res je, da vam
nisem dal vseh svojih naukov, ker še niste bili
sposobni vedeti vsega, ampak šele takrat, ko
bo prišel čas. Toda to, kar vam je Oče do zdaj
razodel, zadostuje, da boste v celoti spoznali
duhovno življenje. (25, 38 – 40)
4 Duhovnega življenja, po katerem nekateri
hrepenijo, se drugi bojijo, ga zanikajo in se mu
celo posmehujejo, vendar neizogibno čaka vse
vas. To je maternica, ki sprejema vse - roka, ki
se steguje k tebi - domovina duha:
nedoumljiva skrivnost tudi za učence. Toda v
moje skrivnosti je mogoče prodreti, če je ključ,
s katerim odpreš ta vrata, ključ ljubezni. (80,
40)

Določanje zvezd
30 V hiši vašega Očeta je veliko "bivališč", ki so
neskončne stopnice lestve, ki vodi k
popolnosti; od tam se spušča "duhovni svet",
da bi se predstavil med vami.
31 Velikokrat ste me od duha do duha
spraševali, zakaj obstaja to ogromno število
zvezd in planetov, ki sijejo nad vašim svetom,
in mi govorili: "Učitelj, ali so ti svetovi prazni?"
32. Jaz pa vam pravim: Še ni prišel čas, ko vam
ga bom v celoti razkril. Ko bo človek dosegel
duhovnost, mu bodo šele takrat dana velika
razodetja in bo lahko govoril s tistimi
ljubljenimi bitji Moje božanskosti od duha do
duha, in takrat bo prišlo do izmenjave idej
med vsemi brati.
33 Toda že danes boste vedeli: vse svetove
naseljujejo moja bitja, nič ni prazno, vse so

"Nebesa" in "Pekel"
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5. Ljudje so si pekel predstavljali kot kraj
večnih muk, kamor bodo po njihovem mnenju
šli vsi, ki so prekršili moje zapovedi. Tako kot
so ustvarili ta pekel za hude prestopke, so si
zamislili še en prostor za manjše prestopke in
še en prostor za tiste, ki niso storili ne dobrega
ne slabega.
6 Kdor pravi, da se v onstranstvu ne veselimo
in ne trpimo, ne govori resnice; nihče ni brez
trpljenja in brez veselja. Trpljenje in veselje se
bosta vedno mešala, dokler duh ne doseže
najvišjega miru.
7. Poslušajte, otroci moji: Pekel je v utelešenih
in ne več utelešenih, v prebivalcih tega sveta
in duhovne doline. Pekel je simbol težkega
trpljenja, strašnega obžalovanja, obupa,
bolečine in grenkobe tistih, ki so hudo grešili.
Vendar se bodo teh posledic osvobodili z
razvojem svojega duha v smeri ljubezni.
8 Nebesa, ki simbolizirajo resnično srečo in
resnični mir, pa so namenjena tistim, ki so se
odvrnili od strasti sveta in živijo v občestvu z
Bogom.
9 Posvetujte se s svojo vestjo in spoznali
boste, ali živite v peklu, ali odplačujete svoje
prestopke ali ste prežeti z nebeškim mirom.
10. To, kar ljudje imenujejo nebesa ali pekel,
niso posebni kraji, temveč bistvo vaših del, ki
jih vaš duh žanje, ko doseže "duhovno dolino".
Vsakdo doživlja svoj pekel, živi v svojem svetu
sprave ali uživa v blaženosti, ki jo prinašata
vzpon in harmonija z božanskim duhom.
(11,51 - 56)
11 Kakor si lahko človek na zemlji ustvari svet
duhovnega miru, podoben miru mojega
kraljestva, tako lahko s svojo pokvarjenostjo
živi tudi v peklu vrlin, hudobije in kesanja.
12 Tudi v Onstranstvu lahko duh naleti na
svetove teme, pokvarjenosti, sovraštva in
maščevanja, odvisno od nagnjenja duha,
njegovih odklonov in strasti. Resnično pa vam
pravim, da tako nebesa kot pekel, ki si ju ljudje
predstavljajo le s pomočjo zemeljskih oblik in
podob, nista nič drugega kot različni stopnji
razvoja duha: ena je zaradi svoje kreposti in
razvoja na vrhu popolnosti, druga pa v breznu
svoje teme, svojih vrlin in zablod.
13. Za pravičnega duha je vseeno, kje se
nahaja, saj bo povsod imel v sebi mir in
Stvarnikova nebesa. Po drugi strani pa se
lahko nečisti in zmedeni duh znajde v
najboljšem od svetov in bo v sebi nenehno

čutil pekel svojih obžalovanj, ki bodo v njem
gorela, dokler ga ta ne bodo očistila.
14 Ali mislite, da sem jaz, vaš Oče, ustvaril
kraje posebej zato, da bi vas kaznoval in se
tako večno maščeval za vaše prestopke?
15 Kako omejeni so ljudje, ki učijo te teorije!
16 Kako je mogoče, da verjamete, da je večna
tema in večna bolečina konec, ki čaka nekega
duha? Čeprav so grešili, bodo za vedno ostali
Božji otroci. Če potrebujejo navodila - tu je
mojster. Če potrebujejo ljubezen - tu je Oče.
Če hrepenijo po odpuščanju - tukaj je popoln
sodnik.
17 Kdor me nikoli ne poskuša iskati in
popravljati svojih napak, ne bo prišel k meni.
Vendar ni nikogar, ki bi se upiral moji pravici
ali mojim sojenjem. Le očiščeni lahko pridete k
meni. (52, 31 - 37)
18 Med toliko bivališči, kolikor jih ima Očetova
hiša, ni niti enega sveta teme, v vseh je
njegova luč; toda če duhovi zaradi svoje
nevednosti vstopajo vanj s prevezo čez oči,
kako naj vidijo to slavo?
19 Če vprašate slepega človeka tukaj na svetu,
kaj vidi, vam bo odgovoril: samo temo. Ne
zato, ker sončna svetloba ne obstaja, temveč
zato, ker je ne vidi. (82, 12 - 13)
20 V tem času sem vam rekel: ne gojite ideje o
peklu, ki obstaja med ljudmi, kajti na tem
svetu ni večjega pekla od življenja, ki ste ga
ustvarili s svojimi vojnami in sovražnostmi, in
na onem svetu ni drugega ognja kot muke
vesti duha, ko vest predenj postavi svoje
prestopke. (182,45)
21 Dokler bodo tisti, ki v svojem verskem
fanatizmu pričakujejo na onem svetu le
peklensko kazen, vztrajali pri tem mnenju,
bodo ustvarili svoj pekel, saj je zmeda duha
podobna zmedi človeškega uma, čeprav veliko
močnejša.
22 Zdaj sprašujete: "Učitelj, ali obstaja rešitev
za te?" Povem vam: odrešitev obstaja za vse,
vendar bosta mir in svetloba dosegla duhove
šele, ko se bo razkrojila tema zablode.
23. Ali ste kdaj občutili sočutje do osebe, ki
zaradi zmedenega uma vidi stvari, ki ne
obstajajo? Koliko večja bi bila tvoja bolečina,
če bi na onem svetu videl tista zablodeča bitja,
ki gledajo svoj namišljeni pekel! (227,71)
24 Ne trepetajte ob teh razodetjih, nasprotno,
veselite se misli, da bo ta beseda uničila vašo
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predstavo o večni kazni in vse razlage o
večnem ognju, ki ste jih imeli v preteklosti.
25. "Ogenj" je simbol bolečine,
samoobtoževanja in kesanja, ki bo mučilo
duha in ga očistilo, kot se zlato očisti v
lončenem loncu. V tej bolečini je moja volja in
v moji volji je moja ljubezen do vas.
26. Če bi bilo res, da je ogenj tisti, ki izkorenini
človeške grehe, potem bi morala biti vsa
telesa tistih, ki so grešili, vržena v ogenj tukaj,
v zemeljskem življenju, v življenju, saj mrtvi ne
bi več čutili ognja. Kajti telesa se nikoli ne
dvignejo v duhovni prostor - nasprotno, ko
končajo svojo nalogo, se potopijo v notranjost
zemlje, kjer se zlijejo z naravo, iz katere so
prevzela življenje.
27. Če pa verjamete, da to, čemur pravite
"večni ogenj", ni namenjeno telesu, ampak
duhu, je to še ena huda napaka, saj v
Duhovnem kraljestvu ni materialnih
elementov in ogenj nima nobenega učinka na
duha. Kar se rodi iz materije, je materija, kar
se rodi iz duha, je duh.
28. Moja beseda ne prihaja, da bi napadla
katero koli prepričanje. Če kdo tako misli, se
močno moti. Moja beseda bo razložila vsebino
vsega, kar ni bilo pravilno razloženo in je zato
povzročilo napake, ki so se prenašale med
človeštvom iz roda v rod.
29. Kakšno vrednost bi imela moj zakon in moj
nauk, če ne bi mogla rešiti duhovnih bitij pred
zmoto in grehom? In kakšen pomen bi imela
moja prisotnost kot človeka na svetu, če bi
bilo veliko ljudi, ki bi morali za vedno propasti
v neskončni poravnavi? (352, 44 - 48)
30. Nekateri se čutijo spodbujeni k opravljanju
dobrih del, ker se bojijo, da jih bo smrt
presenetila in da ne bodo imeli zaslug, ki bi jih
lahko ponudili svojemu Gospodu. Drugi se
ločijo od zla, vendar le zaradi strahu, da bi
umrli v grehu in da bi morali po tem življenju
prenašati večno mučenje v peklu.
31 Kako popačen in nepopoln je ta Bog v
podobi, v kateri si ga mnogi predstavljajo!
Kako nepravično, pošastno in kruto! Če
združimo vse grehe in zločine, ki jih zagrešijo
ljudje, se to ne more primerjati z gnusobo, ki
bi pomenila večno kazen v peklu, na katero po njihovem mnenju - Bog obsodi otroke, ki
grešijo. Ali vam nisem razložil, da je najvišja
lastnost Boga ljubezen? Ali ne mislite, da bi
bilo večno mučenje popolno zanikanje

božanske lastnosti večne ljubezni? (164, 33 –
34)
32. Verjamete, da so nebesa območje v
večnosti in da lahko z iskrenim kesanjem za
svoje prestopke ob uri svoje fizične smrti
vstopite tja, pri čemer zaupate, da boste v
tistem trenutku našli odpuščanje in da vas
bom jaz vodil v nebeško kraljestvo. V to
verjamete.
33. Po drugi strani pa vam pravim, da nebesa
niso določen kraj, pokrajina ali dom. Nebesa
duha so njegov visoki svet čustev in njegova
popolnost, njegovo stanje čistosti. Od koga je
torej odvisno, da vam dovolim vstop v
nebeško kraljestvo - od mene, ki sem vas
vedno klical, ali od vas, ki ste bili vedno gluhi?
34. Ne omejujte več neskončnega,
božanskega. Ali se ne zavedate, da nebesa ne
bi bila več neskončna, če bi bila to, kar menite,
da so - določen dom, regija ali kraj? Čas je, da
si duhovno predstavljate na višji način, čeprav
vaša domišljija ne more zajeti celotne
resničnosti. Vendar bi se mu moral vsaj
približati. (146, 68 - 69)
Glasba neba
35. Slišali ste, da angeli v nebesih večno
poslušajo božanski koncert. Ko razmišljate o
tej prispodobi, pazite, da ne bi verjeli, da tudi
v nebesih slišite glasbo, podobno tisti, ki ste jo
navajeni poslušati na zemlji. Kdor tako misli, je
podlegel popolni zmoti materializma. Po drugi
strani pa, kdor ob besedah o nebeški glasbi in
blaženosti angelov, ko jo slišijo, pomisli na
harmonijo z Bogom v tem božanskem
koncertu, bo v resnici.
36. Toda kako to, da nekateri tega ne
razumejo, čeprav ima vsak od vas v svojem
umu zvok univerzalnega koncerta? Kako to, da
nekateri, ki slišijo to besedo, je ne razumejo,
ne čutijo ali si jo napačno razlagajo?
37. O ljubljeni otroci, šibki v svojem
razumevanju, iščite luč v molitvi. Sprašujte me
v svojih meditacijah, kajti ne glede na to, kako
velika so vaša vprašanja, vam bom znal
odgovoriti iz večnosti. Jaz pa vam bom
zastavljal vprašanja, da bo med Učiteljem in
učenci zasijala luč resnice.
38. Nebeška glasba je prisotnost Boga v tebi in
sredi tega koncerta, ko dosežeš pravo
vzvišenost, ki je duhovna lepota, bo zazvenel
tvoj zvok. To je glasba nebes in pesem
117

angelov. Ko ga boste tako doživljali in čutili, se
bo resnica zrcalila v vašem bitju in začutili
boste, da je Bog v vas. Življenje vam bo
ponudilo večni in božanski koncert in v vsakem
od njegovih zvokov boste odkrili razodetje.
39. Niste še slišali čudovitih zvokov v njihovi
popolni harmoniji - včasih sladkih, drugič
močnih. Če jih boste zaznali, se vam bodo zdeli
kot nejasni toni, ki jih ne morete združiti, saj
se še niste v celoti zavedli lepote, ki jo
vsebujejo. Zapustiti morate čute, strasti in
sence materializma, da bi lahko v svojem duhu
slišali Božji koncert. (199, 53 - 56)

VII Pot razvoja do popolnosti
Poglavje 28 - Umiranje, smrt in
posmrtno življenje
nesmrtnost duha
1 To je čas, ko se ljudje prebudijo za lepote
duha, ko se začnejo zanimati za večno in se
vprašajo: "Kakšno bo življenje, ki nas čaka po
smrti?"
2. Kdo se ni spraševal, pa naj bo še tako
neverjeten, ali v njem ne obstaja nekaj, kar
preživi materijo telesa? Resnično, povem vam:
ni nikogar, ki ne bi slutil te skrivnosti in ki ne bi
niti za trenutek premišljeval o tem, kar je
nedoumljivo.
3 Nekateri sprašujejo o skrivnosti duhovnega
življenja, ki se zdi oddaljena, a je v resnici pred
vašimi očmi; drugi se sprašujejo o njej, tretji
pa jo zanikajo. Nekateri govorijo, ker mislijo,
da vedo vse, drugi molčijo in čakajo, toda kako
malo je tistih, ki resnično vedo kaj o
onstranstvu. (107, 1)
4 v tretji dobi sem vstal iz grobnice pozabe,
kamor me je potisnilo človeštvo, da bi jih
obudil v novo življenje, kajti jaz sem Življenje.
Nihče ne more umreti. Celo tisti, ki si z lastno
roko odvzame življenje, bo slišal, kako mu vest
očita pomanjkanje vere. (52, 63)
5 Moje učenje ni namenjeno le temu, da bi
vam dalo moč in zaupanje na vaši zemeljski
poti, temveč tudi temu, da bi vas naučilo, kako
zapustiti ta svet, prestopiti prag onstranstva in
vstopiti v večni dom.
6. Vse veroizpovedi krepijo duha pri njegovem
prehodu skozi ta svet, toda kako malo mu
razkrivajo in ga 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. (261,52 - 53)
7 "Smrt" je le simbol, "smrt" obstaja le za tiste,
ki še niso sposobni prepoznati resnice. Zanje je
"smrt" še vedno groza, za katero se skriva
nepojmljivo ali nič. Pravim vam: odprite oči in
spoznajte, da tudi vi ne boste umrli. Ločili se
boste od telesa, vendar to ne pomeni, da
boste umrli. Tako kot vaš Učitelj imate večno
življenje. (213, 5)

V hiši mojega Očeta je veliko "bivališč
40. Moje delo se vedno bolj širi, dokler se
končno vsa duhovna bitja ne združijo v
izpolnjevanju mojega Zakona in ta zemeljski
dom postane svet popolnosti. Tisti, ki ga bodo
takrat naseljevali, bodo čutili mojo ljubezen v
vsem ustvarjenem in se pripravili na življenje v
boljšem svetu. Ta zemlja bo za vaš duh le
začasna, saj bo v želji po popolnosti odšel v
druga območja, na druge ravni Onkraj.
41. Spomnite se, da sem vam rekel: "V hiši
mojega Očeta je veliko bivališč". V tem času
večjega razvoja, ko bolje razumete moje
nauke, vam želim povedati: "V Očetovi hiši je
neskončno veliko stanovanj." Zato ne mislite,
da ste ob odhodu s tega sveta že dosegli
največjo duhovno višino. Ne, učenci. Ko se bo
vaše bivanje na tem planetu končalo, vas bom
popeljal v nove domove in tako vas bom za
vedno vodil po neskončni lestvi vaše
popolnosti. Zaupajte vame, ljubite me in
rešeni boste. (317, 30)
42. Nemogoče je, da bi si že na tem svetu
predstavljali, kaj ali kako so moje kraljestvo,
nebesa in slava. Hočem, da se zadovoljite z
vedenjem, da je to stanje popolnosti duha, iz
katerega doživlja, čuti in dojema čudovito
življenje duha, ki ga trenutno ne morete niti
razumeti niti si ga predstavljati.
43. Povem vam, da niti duhovi, ki živijo na
višjih ravneh od tiste, na kateri ste vi, ne
poznajo resničnosti tega življenja. Ali veste, kaj
pomeni živeti "v Očetovem naročju"? Šele ko
tam živiš, lahko to spoznaš. Le nejasna slutnja,
rahlo slutnja te skrivnosti se dotakne tvojega
srca kot spodbuda na tvoji poti razvoja.
(76,28-29)

Priprava na odhod s tega sveta
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8 Razumeti morate, da ste vi, obdarjeni z
duhom, v stvarstvu Očetovo najbolj ljubljeno
delo, ker je v vas položil duhovno bistvo,
duhovne lastnosti in nesmrtnost.
9 Za duha ni smrti - smrti, kot si jo vi
predstavljate, to je prenehanja obstoja. Smrt
telesa ne more biti smrt ali konec za duha.
Takrat se mu odprejo oči za višje življenje,
medtem ko se njegova telesna lupina za vedno
zapre v odnosu do sveta. To je le trenutek
prehoda na poti, ki vodi k popolnosti.
10. Če tega še niste razumeli na ta način, je to
zato, ker še vedno zelo ljubite ta svet in se
čutite tesno navezani nanj. Moti vas, da
zapuščate ta dom, ker se imate za lastnike
vsega, kar imate v njem; nekateri pa tudi
nejasno slutijo mojo božansko pravico in se
bojijo vstopiti v duhovni svet.
11 Človeštvo je preveč ljubilo ta svet - preveč,
ker je bila njegova ljubezen napačna. Koliko
ljudi je zaradi tega umrlo na njej! Koliko duhov
se je materializiralo iz istega razloga!
12 Šele ko ste začutili bližino smrti, ko ste bili
hudo bolni, ko ste trpeli, šele takrat ste se
spomnili, da ste le korak stran od posmrtnega
življenja, od pravice, ki se je bojite le v takih
kritičnih trenutkih, in takrat ste se zaobljubili
Očetu, da ga boste ljubili na zemlji, mu služili
in ga ubogali. (146, 46 - 49)
13. Ljudje so tako vzljubili to življenje, da se,
ko se bliža ura, ko ga morajo zapustiti, upirajo
moji volji in nočejo slišati klica, ki jim ga
namenjam. Zavračajo mir mojega kraljestva in
prosijo Očeta za še eno obdobje na zemlji, da
bi še naprej imeli svoje posvetne dobrine.
14 Postanite občutljivi, da boste začutili
duhovno življenje, in se ne zadovoljite z
začetkom svojega razvoja - ker je to to
življenje -, saj nad njim obstajajo višja dela
stvarstva.
15. Ne poskušajte zavrniti smrti, ko se vam po
moji volji približa, niti ne prosite znanstvenika,
naj za vas naredi čudež, da bi se uprli mojim
nasvetom in podaljšali svoj obstoj, saj bosta
oba to napako grenko obžalovala. Pripravite se
v tem življenju in ne boste imeli razloga, da bi
se bali vstopa v onstranstvo. (52, 55 - 57)
16 Ljubite to, kar pripada svetu, dokler živite v
njem, do določene točke, da boste znali
izpolnjevati njegove zakone; vedno pa negujte
vzvišen cilj bivanja v visokih duhovnih svetovih
življenja, da vašega duha ne bi motilo, ko se

znebi svoje telesne lupine, in da ga ne bi
mikalo to, kar je ljubil na tem planetu, saj bi
potem ostal vezan in priklenjen na svet, ki mu
ne pripada več in v katerem ne more več na
noben način uživati. (284, 5)
17 Usmilite se sami sebe! Nihče ne ve, kdaj bo
prišel trenutek, ko se bo njegov duh ločil od
materije. Nihče ne ve, ali bodo naslednji dan
njegove oči še vedno odprte za svetlobo. Vsi
pripadate edinemu lastniku vsega
ustvarjenega in ne veste, kdaj boste poklicani.
18 Spoznajte, da niso vaši niti lasje vaše glave
in prah, po katerem stopate, da sami niste
svoje, da ne potrebujete minljivega imetja, saj
tudi vaše kraljestvo ni iz tega sveta.
19 Oduhovite se in vse boste imeli pravično in
z mero, dokler boste to potrebovali. Ko bo
napočil trenutek, ko se boste odrekli temu
življenju, se boste polni svetlobe povzpeli in
prevzeli, kar vam pripada na drugem svetu. (5,
95 - 97)
Prehod v drugi svet
20 Vsako uro vas moj glas kliče na dobro pot,
kjer je mir; toda vaš gluhi sluh je le enkrat
občutljiv za ta glas in ta trenutek je zadnji v
vašem življenju, ko vam agonija naznanja
bližino telesne smrti. Potem bi z veseljem
začeli živeti znova, da bi popravili napake,
umirili svoj um pred razsodbo vesti in
Gospodu ponudili nekaj vrednega in
zaslužnega. (64, 60)
21. Če si prizadevate za nesmrtnost duha, se
ne bojte prihoda smrti, ki konča človeško
življenje. Pričakujte jo pripravljeno, je pod
mojim poveljstvom, zato vedno pride ob
pravem času in pravilno, čeprav ljudje pogosto
verjamejo nasprotno.
22 Težko ni to, da človek umre, ampak da
njegov duh, ko zapusti telo, nima svetlobe in
ne more videti resnice. Ne želim smrti
grešnika, ampak njegovo spreobrnjenje. Če pa
je smrt enkrat nujna - bodisi za osvoboditev
duha bodisi za zaustavitev človekovega padca
v pogubo -, potem moja božanska pravičnost
pretrga nit življenja tega človeškega obstoja.
(102, 49 - 50)
23. Vedite, da sta v knjigi vaše usode zapisana
dan in ura, ko se bodo odprla vrata
Onstranstva, da sprejmejo vašega duha. Od
tam boste videli vse svoje delo na zemlji, vso
svojo preteklost. Takrat ne boste hoteli slišati
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glasov, ki vas obtožujejo ali se pritožujejo nad
vami, ali videti tistih, ki vas označujejo za
povzročitelje svojega zla! (53, 49)
24. Ker je pred vami še dolga pot, se ne
ustavljajte in ne mislite, da ne boste nikoli
dosegli cilja. Pojdi naprej, saj bo tvoj duh
kasneje jokal tudi zaradi izgubljenega
trenutka. Kdo vam je rekel, da je cilj na tem
svetu? Kdo vas je naučil, da je smrt konec in
da lahko v tem trenutku dosežete moje
kraljestvo?
25 Smrt je kot kratek spanec, po katerem se
bo duh v objemu moje svetlobe prebudil z
novimi močmi, kot da se zanj začenja nov dan.
26 Smrt je ključ, ki vam odpira vrata ječe, v
kateri ste bili, ko ste bili vezani na telo, in je
tudi ključ, ki vam odpira vrata večnosti.
27 Ta planet, ki so ga človeške nepopolnosti
spremenile v dolino sprave, je bil za duha
ujetništvo in izgnanstvo.
28. Resnično, povem vam: življenje na zemlji je
le še ena stopnja na lestvi življenja. Zakaj ga ne
razumete na ta način, da bi lahko izkoristili vse
njegove lekcije? Razlog, zakaj se morajo mnogi
vedno znova vračati k njemu, je ta: ker ga niso
razumeli in jim prejšnje življenje ni prineslo
koristi. (167, 22 - 26)
29. Vedeti morate, da se duh pred
utelešenjem na zemlji temeljito pripravi, saj ga
čaka dolga in včasih huda preizkušnja. Toda
zaradi te priprave ga ob vstopu v to življenje
nič ne moti. Zapre oči pred preteklostjo, da bi
jih odprl novemu obstoju, in tako se od prvega
trenutka prilagaja svetu, v katerega je prišel.
30. Kako drugačen je način, kako se vaš duh
prilagodi pragom duhovnega življenja, takoj ko
zapusti 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.
31 To je posledica dejstva, da se ni naučil, da
je treba v zadnjem trenutku zapreti oči tudi
pred tem svetom, saj jih bo le tako lahko spet
odprl v duhovnem svetu, ki ga je zapustil, kjer
ga vsa njegova preteklost čaka, da se združi z
novo izkušnjo, in vse njegove nekdanje zasluge
se dodajo novim.
32 Ko si povrne svetlobo, njegov um ovije
gosta tančica; trmast vpliv vsega, kar je pustil
za seboj, mu preprečuje, da bi občutil vibracije
svoje vesti; toda ko se njegove sence raztopijo

in združijo z resničnim jedrom njegovega bitja
- kako zelo razburjen, kako zelo boleč!
33. 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
njegovega duha. (257,20 - 22)
"Spanje smrti"
34. Duhovni počitek, kot ga razume in pojmuje
vaša zemeljska narava, ne obstaja. Počitek, ki
ga pričakuje duh, je aktivnost, je množenje v
delanju dobrega, je izkoriščanje vsakega
trenutka. Takrat se duh spočije, se znebi
samopomilovanja in trpljenja, počiva s tem, da
dela dobro, počiva z ljubeznijo do svojega
Stvarnika ter bratov in sester.
35 Resnično, povem vam: če bi vašega duha
pustil v brezdelju, da bi počival, kakor si
predstavljate počitek na zemlji, bi se ga
polastila tema obupa in strahu; kajti življenje
in luč duha ter njegova največja sreča je delo,
boj, nenehna dejavnost; povem vam: če bi
vašega duha pustil v brezdelju, da bi počival,
kakor si predstavljate počitek na zemlji, bi se
ga polastila tema obupa in strahu.
36. Duh, ki se z zemlje vrača v "duhovno
dolino" in s seboj prinaša utrujenost mesa ter
išče Onkraj kot počivališče, da bi se spočil,
pozabil, izbrisal sledi življenjskega boja - ta se
bo čutil kot najbolj nesrečno bitje in ne bo
našel ne miru ne blaženosti; dokler se ne
prebudi iz letargije, spozna svojo zmoto in se
dvigne v duhovno življenje, ki je, kot sem vam
pravkar povedal, ljubezen, dejavnost, nenehni
boj na poti, ki vodi k popolnosti. (317, 12 - 14)
Ponovno srečanje na onem svetu
37. Hočem, da ste verni, da verjamete v
duhovno življenje. Če ste videli svoje brate
odhajati na drugi svet, ne mislite, da so daleč
od vas, in ne mislite, da ste jih za vedno
izgubili. Če se želite ponovno združiti z njimi,
delajte, zaslužite in ko pridete na drugi svet,
vas bodo tam čakali, da vas naučijo živeti v
duhovni dolini. (9,20)
38. Kdo še ni občutil nelagodja pred življenjem
na onem svetu? Kdo od tistih, ki so na tem
svetu izgubili ljubljeno osebo, ni občutil
hrepenenja, da bi jo še enkrat videl ali vsaj
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vedel, kje je? Vse to boste doživeli, spet jih
boste videli.
39. Toda zdaj si pridobite zasluge, da vam, ko
boste zapustili to zemljo in v duhovni dolini
vprašali, kje so tisti, za katere upate, da jih
boste našli, ne bodo odgovorili, da jih ne
morete videti, ker so na višji ravni. Ne
pozabite, da sem vam že zdavnaj povedal, da
je v Očetovi hiši veliko bivališč. (61, 31)

pripravijo in do zadnjega odkupijo za svoja
slaba dela.
45 Drugi, ki so zaslepljeni - bodisi zaradi
slabosti, zamer ali grešnega življenja -,
potrebujejo veliko časa, da se rešijo svoje
slepote.
46 Še drugi, ki so nezadovoljni, ker mislijo, da
so bili prehitro odtrgani z zemlje, ko se jim je
vse še smejalo, preklinjajo in bogokletno
žalijo, s čimer odlašajo z možnostjo, da bi se
osvobodili svoje raztresenosti; in takšnih
primerov je veliko, ki jih pozna samo moja
modrost. (36, 47 - 51)
47. Za vse, kar morate odgovoriti, in glede na
naravo vaših slabih del, boste po sebi prejeli
najbolj odločne sodbe. Saj vas ne obsojam, to
je lažno. Vaš lastni duh je v stanju jasnosti vaš
strašni tožnik in strašni sodnik. Jaz pa vas
branim pred zmotami, vas oproščam in
odrešujem, saj sem Ljubezen, ki očiščuje in
odpušča. (32, 65)
48. Ne pozabite, da boste kmalu v duhovnem
svetu in da boste morali požeti, kar ste sejali
na tej zemlji. Prehod iz tega življenja v drugo je
za duha še naprej resna in huda obsodba.
Nihče se ne izogne tej sodbi, tudi če se ima za
najbolj vrednega med mojimi služabniki.
49. Moja volja je, da od trenutka, ko vstopite v
ta neskončni Dom, ne doživljate več
zemeljskih skrbi in začnete čutiti srečo in
blaženost, da ste se povzpeli na drugo raven.
(99, 49 - 50)
50. Zadnja sodba, kot si jo razlaga človeštvo, je
zmota. Moja sodba ni sodba ure ali dneva. Že
nekaj časa je na vas.
51 Resnično, povem vam: mrtva telesa so
namenjena in sledijo svoji usodi, da se združijo
z naravnim kraljestvom, ki jim ustreza; kajti
kar je iz zemlje, se bo vrnilo v zemljo, tako kot
si bo duhovno prizadevalo za svoj dom, ki je
moja maternica.
52. Vendar vam pravim tudi to, da boste v
svoji sodbi sami sebi sodniki, kajti vaša vest,
samozavedanje in intuicija vam bodo povedali,
do katere točke ste hvalevredni in v katerem
duhovnem domu morate prebivati. Jasno
boste videli pot, po kateri morate hoditi, kajti
ko boste prejeli svetlobo moje božanskosti,
boste spoznali svoja dejanja in presodili svoje
zasluge.

Sodba Duha po lastni vesti
40 Ko se duh kakšnega velikega grešnika
odtrga od materialnega življenja in vstopi v
duhovno dolino, presenečen ugotovi, da
pekel, kot si ga je predstavljal, ne obstaja in da
je ogenj, o katerem so mu govorili v
preteklosti, le duhovni učinek njegovih del, ko
se sooči z neizprosnim Sodnikom, ki je njegova
vest.
41. Ta sodba onkraj, ta svetlost, ki zasije sredi
teme, ki obdaja grešnika, gori močneje od
najbolj vročega ognja, ki si ga lahko
predstavljate. Toda to ni vnaprej pripravljena
muka kot kazen za tistega, ki me je užalil. Ne,
ta muka izvira iz spoznanja o storjenih
prestopkih, iz žalosti, da je prizadel tistega, ki
mu je dal obstoj, da je slabo izkoristil čas in vse
dobrine, ki jih je prejel od svojega Gospoda.
42. Ali verjamete, da bi moral kaznovati
tistega, ki me boli s svojimi grehi, čeprav vem,
da greh bolj boli tistega, ki ga stori? Ali ne
vidite, da je grešnik tisti, ki si sam povzroča
zlo, in da s kaznovanjem ne želim povečati
nesreče, ki si jo je sam povzročil? Dovoljujem
mu le, da se zagleda, da sliši neizprosen glas
svoje vesti, da se sprašuje in si odgovarja, da si
povrne duhovni spomin, ki ga je izgubil zaradi
materije, in se spomni svojega izvora, svoje
usode in svojih zaobljub; in tam mora v tej
sodbi izkusiti delovanje "ognja", ki izniči
njegovo zlo, ki ga na novo stopi kot zlato v
lončku, da iz njega odstrani, kar je škodljivo,
nekoristno in vse, kar ni duhovno.
43 Ko se duh ustavi, da bi slišal glas in sodbo
svoje vesti, resnično, povem vam, v tisti uri je
v moji navzočnosti.
44. Ta trenutek počitka, umiritve in jasnosti ne
pride do vseh duhov hkrati. Nekateri se hitro
lotijo preverjanja sebe in si tako prihranijo
veliko trpljenja. Takoj ko se prebudijo v
realnost in se zavedo svojih napak, se
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53. V "duhovni dolini" je veliko zmedenih in
motenih bitij. Prinesite jim moje sporočilo in
mojo luč, ko enkrat vstopite vanj.
54. Že zdaj lahko to obliko usmiljenja
uresničujete z molitvijo, s katero se lahko
povežete z njimi. Vaš glas bo odmeval tam,
kjer prebivajo, in jih prebudil iz globokega
spanca. Jokali bodo in se očistili s solzami
kesanja. Takrat bodo prejeli žarek svetlobe, saj
bodo razumeli svoje pretekle nečimrnosti,
napake in grehe.
55 Kako velika je bolečina duha, ko ga prebudi
vest! Kako ponižno se potem poniža pred
pogledom vrhovnega sodnika! Kako ponižno,
iz njegove najgloblje notranjosti, prihajajo
prošnje za odpuščanje, zaobljube, blagoslovi
mojega imena!
56 Zdaj duh spozna, da se ne more približati
Očetovi popolnosti, zato obrne pogled na
zemljo, kjer ni znal izkoristiti časa in
preizkušenj, ki so mu ponujale priložnost, da bi
se približal cilju, in prosi za drugo telo, da bi
odkupil prestopke in izpolnil neizpolnjene
naloge.
57 Kdo je torej poskrbel za pravico? Ali ni bil
Duh tisti, ki je sodil nad njim samim?
58. Moj Duh je ogledalo, v katerem se morate
pogledati, in pokazal vam bo, koliko ste čisti.
(240, 41 - 46)
59. Ko vaš duh odvrže svojo človeško lupino in
se umakne v svojo notranjost v svetišču
duhovnega življenja, da bi preučil svojo
preteklost in žetev, se bodo mnoga njegova
dela, ki so se tu na svetu zdela popolna in
vredna predstavitve Gospodu ter nagrade, v
trenutkih introspekcije izkazala za slaba. Duh
bo razumel, da so bila mnoga dejanja, ki so se
mu v svetu zdela dobra, le izraz nečimrnosti,
lažne ljubezni, ljubezni, ki ni prihajala iz srca.
60. Kdo je po vašem mnenju dal duhu
razsvetljenje popolnega sodnika, da lahko sodi
samega sebe? vest, ki bo v Uri pravice na vas
naredila vtis, da bo zasijala z jasnostjo, kakršne
še niste videli, in bo vsakemu povedala, kaj je
bilo dobro, pravično, pravilno, resnično, kar je
storil na zemlji, in kaj je bilo zlo, krivica in
nečistost, ki jo je zasejal na svoji poti.
61 Svetišče, o katerem sem vam pravkar
govoril, je svetišče vesti - tempelj, ki ga nihče
ne more oskruniti, tempelj, v katerem prebiva
Bog in iz katerega se sliši njegov glas ter sije
luč.

62 V svetu nikoli niste bili pripravljeni vstopiti
v to notranje svetišče, ker se je vaša človeška
osebnost vedno želela izogniti modremu
glasu, ki govori v vsakem človeku.
63 Pravim vam: Ko se bo vaš duh znebil
svojega pokrivala, se bo končno ustavil pred
pragom tega svetišča in se zbral, da bi vstopil
vanj in pokleknil pred oltarjem Duha, da bi
slišal samega sebe, preveril svoja dela v luči, ki
je vest, in slišal glas Boga, ki govori v njem kot
Oče, kot Gospodar in kot Sodnik.
64 Noben smrtnik si ne more predstavljati
tega trenutka v vsej njegovi svečanosti, skozi
katerega morate iti vsi, da bi spoznali, kaj
dobrega imate v sebi, da bi to ohranili, in tudi
tisto, kar morate zavrniti od sebe, ker tega ne
morete več zadržati v svojih mislih.
65 Ko duh začuti, da se sooča s svojo vestjo, ki
se mu z jasnostjo resnice prikaže, se to bitje
počuti prešibko, da bi poslušalo samo sebe, in
si želi, da ne bi nikoli obstajalo, kajti v hipu mu
v zavesti mine vse življenje - tisto, kar je
pustilo za seboj, kar je imelo in kar je bilo
njegovo, in za kar mora zdaj končno
obračunati.
66. Učenci, možje, že v tem življenju se
pripravite na ta trenutek, da ne boste tega
templja spremenili v sodišče, ko se bo vaš duh
pojavil pred pragom templja vesti; kajti
duhovna bolečina bo takrat tako velika, da je
ne bo mogoče primerjati s telesno bolečino.
67. Želim, da razmislite o vsem, kar sem vam
povedal v tem nauku, da boste razumeli, kako
poteka vaša sodba v duhovnem svetu. Na ta
način boste iz svoje domišljije odstranili
podobo, v kateri si predstavljate sodišče, ki mu
predseduje Bog v podobi starega moža, ki na
svoji desni strani omogoča dobrim otrokom,
da uživajo v nebesih, na levi strani pa postavlja
hudobne, da bi jih obsodil na večno kazen.
68. Zdaj je čas, da luč doseže najvišje področje
vašega duha in uma, da bo resnica zasijala v
vsakem človeku in da se bo lahko pripravil na
dostojen vstop v duhovno življenje. (334, 5m. 11, 14 - 15)
Ponovno pridobljena duhovna zavest
69. V moji stvaritvi ni ničesar, kar bi lahko tako
kot telesna smrt vsakemu duhu pokazalo
višino njegovega razvoja, ki jo je dosegel med
življenjem, in nič ni tako koristno kot moja
beseda, da bi se povzpel do popolnosti. To je
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razlog, zakaj si moj zakon in moj nauk vedno in
vztrajno prizadevata prodreti v srca in zakaj
bolečina in trpljenje svetujeta ljudem, naj
opustijo tiste poti, ki duha ne dvigajo, temveč
ga vodijo v brezno.
70. Kako srečen bo vaš duh na onem svetu, ko
mu bo vest povedala, da je na zemlji posejal
seme ljubezni! Pred vašimi očmi se bo
prikazala celotna preteklost in vsak pogled na
vaša dela vam bo v neskončno veselje.
71. Tudi zapovedi mojih zakonov, ki jih vaš
spomin ni vedno mogel ohraniti, bodo šle
mimo vašega duha polne jasnosti in svetlobe.
Pridobite si odlike, ki vam bodo omogočile, da
se z odprtimi očmi podate v neznano in
spoznate resnico.
72. Veliko je skrivnosti, ki jih je človek zaman
poskušal razvozlati; ne človeška intuicija ne
znanost nista uspeli odgovoriti na številna
vprašanja, ki so si jih zastavljali ljudje, in to
zato, ker obstajajo spoznanja, ki so namenjena
le duhu, ko vstopi v "duhovno dolino". Ta
presenečenja, ki ga čakajo, ti čudeži, ta
razodetja bodo del njegove nagrade.
Resnično, povem vam: če duh vstopi v
duhovni svet s prevezo na očeh, ne bo videl
ničesar, ampak bo še naprej videl le skrivnosti
okoli sebe, kjer bi moralo biti vse jasno.
73. Ta nebeški nauk, ki vam ga danes
prinašam, vam razkriva mnoge lepote in vas
pripravlja, da boste nekega dne, ko boste v
duhu stopili pred pravico Večnega, lahko
vzdržali čudovito resničnost, ki vas bo od
tistega trenutka obdajala. (85, 42 + 63 - 66)
74. Sprejmite mojo luč, da vam bo osvetljevala
vašo življenjsko pot in vas osvobodila
zameglitve zavesti ob smrtni uri. Takrat boste
v trenutku, ko boste prestopili prag Onkraj,
vedeli, kdo ste, kdo ste bili in kdo boste. (100,
60)
75 Medtem ko se vaša telesa spuščajo v
zemljo, v katere naročju se mešajo z njo, da bi
jo naredila rodovitno - saj bodo tudi po smrti
ostala moč in življenje -, vaša vest, ki je nad
vašim bitjem, ne bo ostala v zemlji, ampak se
bo gibala z duhom, da bi se mu pokazala kot
knjiga, katere globoke in modre nauke
preučuje duh.
76. Tam se bodo vaše duhovne oči odprle za
resnico in v trenutku boste znali razlagati,
česar niste mogli razumeti v celem življenju.
Tam boste razumeli, kaj pomeni biti Božji

otrok in brat svojega bližnjega. Tam boste
razumeli vrednost vsega, kar ste imeli,
obžalovali boste napake, ki ste jih storili, in
čas, ki ste ga izgubili, in v vas se bodo rodile
najlepše rešitve za popravo in poplačilo. (62,
5)
77 Tudi zdaj si vsi prizadevajte za isti cilj,
uskladite in uskladite svoja duhovna življenja.
Naj nihče ne misli, da hodi po boljši poti od
svojega brata, in naj ne misli, da je na višji
ravni od drugih. Povem vam, da vam bo ob
smrtni uri moj glas povedal resnico o vaši
stopnji razvoja.
78 Tam, v kratkem trenutku razsvetljenja pred
vestjo, mnogi prejmejo nagrado, a mnogi tudi
vidijo, da njihova veličina izginja.
79. Se želite rešiti? Potem pridite k meni po
poti bratstva. Ta je edina, druge ni, ta je
zapisana v moji najvišji zapovedi, ki vam pravi:
"Ljubite drug drugega" (299,40-42).

29. poglavje - Očiščenje in
povzdignjenje duhovnih bitij v
posmrtnem življenju
Obžalovanje, kesanje in samoobtoževanje
1 Nočem, da bi se vaš duh oskrunil in da bi
umrl glede resničnega življenja. Zato vas iščem
s svojo pravico, ko vas najdem prepuščene
škodljivim užitkom in zabavam. Tvoj duh mora
priti v moje naročje čist, kot je iz njega izšel.
2. Vsi tisti, ki zapustijo svoja telesa na zemlji in
se v stanju raztresenosti ločijo od tega sveta,
se, ko zagledajo mojo Prisotnost, razodeto v
svetlobi večnosti, ki razsvetljuje duha,
prebudijo iz globokega spanca v grenkih solzah
in v obupu samoobtoževanja. Dokler traja
bolečina v otroku, da bi se osvobodil svojega
trpljenja, trpi tudi Oče. (228, 7 - 8)
3 Bolečine vesti in tesnoba zaradi pomanjkanja
znanja - trpljenje zaradi pomanjkanja
duhovnosti za uživanje tega življenja - to in še
več je vsebovano v zadoščenju duhov, ki
pridejo na prag duhovnega življenja oskrunjeni
ali nepripravljeni.
4 se zavedam, da greha, nepopolnosti ali
pokvarjenosti ljudi ne morem jemati kot
slabost, ki jo je prizadejal Očetu, saj vem, da si
ljudje zlo povzročajo sami. (36, 56)
5 Kako svetlo bi bilo vaše življenje in kako
velika in pionirska bi bila vaša znanost, če bi
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ljubili svoje bližnje in izpolnjevali Očetovo
voljo - če bi žrtvovali nekaj svoje svobodne
volje in delali v skladu s tem, kar vam
zapoveduje vaša vest. Vaša znanost bi se s
preseganjem meja materialnega dotaknila
nadnaravnega, saj se doslej tem mejam ni niti
približala.
6 Kako osupel je duh znanstvenika, ko zapusti
ta svet in se končno sooči z božansko resnico!
Tam sramotno skloni obraz in prosi za
odpuščanje zaradi svoje arogance. Mislil je, da
ve in zmore vse, in zanikal, da bi karkoli
obstajalo zunaj njegovega znanja ali
razumevanja. Toda zdaj, ko stoji pred Knjigo
življenja, pred neskončnim Stvarnikovim
delom, mora spoznati svojo bedo in se
pokorno zaviti pred tistim, ki je popolna
Modrost. (283, 48 - 49)
7. Ne bojte se, da boste morali ob prihodu v
duhovni svet razmišljati o tem, kaj ste grešili
na zemlji. Če se pustite oprati bolečini in če se
iz vašega srca izvije kesanje, če se trudite
popraviti svoje prestopke, boste vstopili v
mojo navzočnost vredni in čisti in nihče, niti
vaša vest, si ne bo upal omenjati vaših
preteklih pomanjkljivosti.
8. V popolnem domu je prostor za vsakega
duha, ki v času ali večnosti čaka na prihod
svojega lastnika. Po lestvi ljubezni, usmiljenja,
vere in zaslug boste drug za drugim vstopili v
moje kraljestvo. (81, 60 - 61)

svoje majhnosti doživeli nekaj Golgat, četudi
so bile posledica vaše neposlušnosti.
11. Glejte, z nekaj trenutki zvestobe in ljubezni
do Boga si pridobite čas življenja in milosti v
onstranstvu. Moja večna ljubezen tako vrača
kratkoročno ljubezen človeka. (22,27 - 29)
12 Vsako dobro dejanje najde svojo nagrado,
ki je ne dobimo na zemlji, ampak na onem
svetu. Toda koliko ljudi bi rado uživalo v tem
blagoslovu tukaj na zemlji, ne da bi vedeli, da
bo tisti, ki ne stori ničesar za svoje duhovno
življenje, brez zaslug, ko vstopi vanj, in da bo
njegovo kesanje veliko. (1,21)
13. Tisti, ki si želijo časti in hvale tega sveta, jih
lahko dobijo tukaj, vendar bodo kratkotrajne
in jim ne bodo koristile na dan vstopa v
duhovni svet. Kdor je nagnjen k denarju, lahko
tu prejme nagrado, saj je bil denar tisto, za kar
si je prizadeval. Ko pa bo prišla ura, ko bo
moral zapustiti vse tukaj in se prilagoditi
drugemu svetu, ne bo imel niti najmanjše
pravice zahtevati kakršne koli nagrade za
svojega duha, tudi če bo mislil, da je veliko
storil v korist dobrodelnosti.
14 Nasprotno pa tisti, ki je vedno zavračal
laskanje in usluge, ki je ljubil sočloveka čisto in
nesebično ter zavračal vsako materialno
nagrado, ki se je ukvarjal s setvijo dobrega in z
veseljem delal dela ljubezni, ta ne bo mislil na
nagrade, saj ne bo živel za svoje zadovoljstvo,
ampak za zadovoljstvo svojih bližnjih. Kako
velik bo njegov mir in blaženost, ko bo takrat v
naročju svojega Gospoda! (253, 14)
15 V tem času vam prinašam čiste in popolne
napotke, zato vam pravim, da vam bo ob
koncu vašega dela pripisano le tisto, kar ste v
življenju storili z resnično ljubeznijo; to bo
dokaz, da ste poznali Resnico. (281, 17)
16 Ne mislite, da zato, ker v trenutku, ko
naredite dobro delo, ne veste, kakšno
vrednost ima, ne boste nikoli spoznali, koliko
dobrega ste storili. Povem vam, da nobeno
vaše delo ne bo ostalo brez nagrade.
17 Ko boste enkrat v duhovnem kraljestvu,
boste spoznali, kako pogosto je bilo majhno,
na videz nepomembno delo začetek verige
dobrih dejanj - verige, ki so jo drugi vedno bolj
podaljševali, a ki bo tistega, ki jo je začel, za
vedno napolnila z zadovoljstvom. (292, 23 24)
18. Spodbujam vas, da si pridobivate zasluge,
vendar naj vas pri tem ne vodi sebična želja po

Izravnalna pravičnost
9. Na tem svetu sem imel le malo učencev, še
manj pa tistih, ki so bili podobni podobi
božanskega Učitelja. V duhovni dolini pa imam
veliko učencev, saj tam človek najbolj
napreduje pri razumevanju mojih naukov. Tam
moji otroci, tisti, ki so lačni in žejni ljubezni, od
svojega Učitelja prejmejo to, kar jim je
človeštvo odreklo. Tam tisti, ki so zaradi svoje
ponižnosti na zemlji ostali neopaženi, zasijejo s
svojo krepostjo, tisti, ki so na tem svetu sijali z
lažno svetlobo, pa žalostno in kesano jočejo.
10. Na drugem svetu vas sprejmem, kakor
niste upali na zemlji, ko ste v solzah
odkupovali svoje grehe, ampak ste me
blagoslavljali. Ni pomembno, da ste na svoji
življenjski poti doživeli trenutek nasilnega
upora. Upoštevam, da ste imeli dneve velikih
bolečin, a ste v njih pokazali predanost in
blagoslavljali moje ime. Tudi vi ste v mejah
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lastnem odrešenju, ampak dela opravljate z
mislijo na soljudi, z mislijo na prihodnje
rodove, katerih veselje bo zelo veliko, ko bodo
našli pot, tlakovano s "prvimi". Takrat bo vaša
sreča brezmejna, saj bosta veselje in mir vaših
bratov in sester dosegla tudi vašega duha.
19 Kako drugače je s tistimi, ki iščejo samo
svojo odrešitev in srečo; ko pridejo na kraj, ki
so ga dosegli s svojimi deli, ne morejo biti niti
za trenutek mirni ali veseli, ko gledajo tiste, ki
so jih pustili za seboj in ki nosijo težko breme
njihovega trpljenja.
20 Resnično, povem vam: pravi učenci tega
nauka bodo pravični in čisti v svojih delih kot
njihov duh, ki je moja luč. (290,76 - 77)
21 Če ste ponižni, se bo vaše duhovno
bogastvo povečalo v življenju, ki vas čaka.
Takrat boste imeli mir, ki vam bo dal najlepši
občutek vašega obstoja. In v tvojem duhu se
bo rodila želja, da bi služil Očetu in bil zvest
varuh vsega, kar sem ustvaril, ter tolažba
trpečim in mir nemirnim. (260, 29)

25 Vi ne poznate usode teh duhov, jaz pa vam
povem, da je popolna kot vse, kar sem ustvaril
jaz.
26. Še vedno ne razumete darov, ki vam jih je
dal Oče. Vendar ne skrbite, saj se jih boste
pozneje zavedali in jih videli v celoti.
27. Neskončno število duhov, ki tako kot vi
prebivajo na različnih ravneh življenja, med
seboj povezuje višja sila, ki je ljubezen.
Ustvarjeni so bili za boj, za svoj razvoj in ne za
stagnacijo. Tisti, ki so izpolnili moje zapovedi,
so postali veliki v Božji ljubezni.
28. Opozarjam vas, da tudi ko bo vaš duh
dosegel veličino, moč in modrost, ne bo postal
vsemogočen, saj njegove lastnosti niso
neskončne, kot so pri Bogu. Kljub temu bodo
zadostovali, da vas pripeljejo na vrh vaše
popolnosti po ravni poti, ki vam jo je
Stvarnikova ljubezen začrtala od prvega
trenutka. (32,34 - 37)
29. Vaš duh mora iti skozi sedem stopenj
duhovnega razvoja, da bi dosegel popolnost.
Danes, ko še živite na zemlji, ne veste, na
kateri stopnji nebeške lestve ste.
30. Čeprav poznam odgovor na to vprašanje
vašega duha, vam ga zdaj ne smem povedati.
(133, 59 - 60)
31 Vsaka stopnica, vsak korak, vsaka raven
življenja nudi duhu večjo svetlobo in
popolnejšo blaženost. Toda najvišji mir,
popolna sreča duha je onkraj vseh začasnih
bivališč.
32 Kolikokrat se vam bo zdelo, da že vnaprej
občutimo popolno srečo v Božjem naročju, ne
da bi se zavedali, da je ta sreča le predokus
prihodnjega sveta, kamor bomo morali oditi
po tem življenju. (296, 49 - 50)
33. Koliko ljudi sanja o smrti v pričakovanju, da
jih bo ta trenutek pripeljal k meni, da me bodo
potem lahko večno častili v nebesih, ne da bi
vedeli, da je pot neskončno daljša, kot so
verjeli. Da bi se lahko povzpeli vsaj eno
stopničko višje na nebeški lestvi, ki vas bo
pripeljala k meni, morate živeti človeško
življenje na pravilen način. Nevednost je kriva,
da mnogi napačno razumejo pomen mojih
naukov. (164,30)
34 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 duhovi

Vzpon duhovnih bitij v Božje kraljestvo
22. To je "tretji čas", v katerem lahko vaš duh,
ko je še na zemlji, začne sanjati o zelo visokih
ravneh življenja in zelo velikih spoznanjih. Kajti
tisti, ki odhaja s tega sveta in v svojem duhu že
nosi s seboj spoznanje o tem, kaj bo našel, ter
razvija svoje duhovne darove, bo prehodil
mnogo svetov, ne da bi v njih bival, dokler ne
pride v tistega, v katerem mu je zaradi
njegovih zaslug usojeno prebivati.
23. V celoti se bo zavedal svojega duhovnega
stanja, razumel bo, kako naj opravlja svojo
nalogo, kjerkoli že je. Razumel bo jezik
ljubezni, harmonije in pravičnosti ter bo
sposoben komunicirati z jasnostjo duhovnega
jezika, ki je misel. Zanj ne bo skal,
raztresenosti in solz, vedno bolj pa bo doživljal
neizmerno veselje ob približevanju domov, ki
so njegovi, ker so njegova večna dediščina.
(294, 55)
24. Na božanski lestvi Nebes je neskončno
veliko bitij, ki jim duhovna popolnost
omogoča, da naredijo različne korake glede na
stopnjo razvoja, ki so jo dosegli. Vaš duh je bil
ustvarjen z ustreznimi lastnostmi, da se lahko
razvija po lestvici popolnosti in doseže cilj,
določen v visokih Stvarnikovih nasvetih.
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tistih, ki so padli v boju, izginili ali da tisti del
življenja, večnost, ki prebiva v človeku, ne
obstaja več?
35 Ne, ljudje: duh 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 se razvijal. (262, 26 - 27)
36 Zemljo sem vam dal, da bi jo vsi enako
posedovali, da bi živeli v miru in jo uporabljali
kot začasni dom, v katerem bi razvijali svoje
sposobnosti in pripravljali svojega duha na
vzpon v novi dom.
37. Rekel sem vam: "V Gospodovi hiši je veliko
bivališč." Spoznali jih boste v meri, v kateri se
boste dvignili. Vsak od njih vas bo vedno bolj
približeval meni, vi pa jih boste dosegli glede
na svoja dela, saj je vse podvrženo
božanskemu redu in pravičnosti.
38 Nihče vam ne bo mogel preprečiti prehoda
iz ene ravni življenja v drugo in na koncu vsake
od njih bo veselje in radost v vašem duhu in
tudi v mojem.
39 Zato vas pripravljam, da boste vedeli, da je
pot, ki jo morate prehoditi, dolga, in da se ne
boste zadovoljili s svojimi prvimi deli, misleč,
da vam bodo že odprla vrata v tiste domove.
40. Vendar vam pravim tudi to, da je za duha
lepo in razveseljivo, če pride do konca
razvojne stopnje in se ustavi ter se ozre na
prehojeno pot z velikimi boji, dnevi grenkobe
in urami miru, potem ko je premagal neštete
ovire.
41. Končno zmagoslavje, nagrada in
pravičnost, ki sijejo okoli tebe, in Duh tvojega
Očeta - navzoč, veličasten, ki blagoslavlja Sina
in ga pusti počivati v svojem naročju, dokler ni
pripravljen na naslednje življenjsko obdobje.
Tako prehaja od enega k drugemu, dokler
končno ne doseže najvišje izpolnitve, da večno
prebiva z menoj. (315, 34 - 36)
42. Duhovna iskra, zaradi katere je človek
podoben svojemu Stvarniku, se bo vedno bolj
približevala neskončnemu plamenu, iz
katerega je vzklila, in ta iskra bo svetleče bitje
- zavestna, sijoča od ljubezni, polna znanja in
moči. To bitje uživa v stanju popolnosti, v
katerem ni niti najmanjše bolečine ali stiske, v
katerem vlada popolna in resnična blaženost.
43. Če to ne bi bil cilj vašega duha, resnično,
povem vam, ne bi vam dal spoznati svojega
nauka s toliko učenji, kajti potem bi vam zakon

"prve dobe" zadostoval za mirno življenje na
zemlji.
44. Toda če pomislite, da sem živel med ljudmi
in jim obljubil neskončno boljši svet onkraj
tega življenja, in če se poleg tega spomnite, da
sem obljubil, da bom spet prišel v drugem
času, da vam bom še naprej govoril in razlagal
vse, česar niste razumeli, boste ugotovili, da je
duhovna usoda človeka višja, veliko višja od
vsega, kar lahko pričakujete, in da je
obljubljena blaženost neskončno večja od
tega, kar si lahko zamislite ali predstavljate.
(277,48-49)

30. poglavje - Razvoj uma skozi
reinkarnacije
Zakon o razvoju
1 Povem vam: človek mora vedeti, da je
njegov duh že velikokrat prišel na zemljo, pa
se še vedno ni mogel povzpeti po poti mojega
zakona, da bi dosegel vrh gore. (77,55)
2 Ker je bil človek priča razvoju znanosti in
odkritju tistega, v kar prej ne bi verjel, zakaj se
upira naravnemu razvoju duha? Zakaj se upira
tistemu, kar ga ustavi in uspava? Ker se je
ustrašil možnosti večnega življenja! (118, 77)
3. Spoznajte, da se vse razvija, spreminja in
izpopolnjuje, čeprav je stvarstvo navidezno
dokončano. Ali lahko vaš duh uide temu
božanskemu zakonu? Ne, moji otroci. Nihče
ne more reči zadnje besede o duhovnosti,
znanosti ali življenju, saj so to moja dela, ki
nimajo konca. (79, 34)
4. Koliko ljudi misli, da imajo duhovno veličino
zaradi znanja, ki so ga dosegli, a zame niso nič
več kot otroci, ki so se ustavili na poti razvoja.
Upoštevati morajo namreč, da se njihov duh
ne more razvijati le z razvojem njihovega
intelekta, temveč z razvojem celotnega
njihovega bitja, pri čemer mora človek razviti
številne sposobnosti, da bi dosegel popolnost.
5 Zato sem kot enega od svojih zakonov
ljubezni in pravičnosti uvedel reinkarnacijo
duha, da bi mu omogočil daljšo pot, na kateri
bi imel vse potrebne možnosti za dosego
popolnosti.
6. Vsako življenje na zemlji je kratka učna ura,
sicer bi bilo priložnosti, ki jih ima človek za
izpolnitev mojega zakona, premalo. Vendar je
neizogibno, da prepoznate cilj tega življenja,
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da bi iz njega prevzeli njegov smisel in dosegli
njegovo harmonijo, ki je osnova človeške
popolnosti. Da bi lahko napredovali na višjo
raven obstoja, dokler ne dosežete duhovnega
življenja, kjer imam za vas pripravljenih toliko
lekcij, ki vas moram še naučiti, in toliko
razodetja, ki vam jih moram še dati. (156, 28 29)
7 Medtem ko vse nenehno raste, se
spreminja, izpopolnjuje in razvija, zakaj bi vaši
misli stoletja mirovali?
8. Ker ste s pomočjo znanosti odkrili in se
naučili veliko stvari, se ne zavedate nenehnega
razvoja, ki obstaja v vseh bitjih stvarstva. Zato
želim, da razumete, da svojega duha ne smete
pustiti v zaostanku in stagnaciji, do katerih ste
ga pripeljali za dolgo časa, in da si morate
prizadevati doseči harmonijo z vsem, kar vas
obdaja, da bi za ljudi prišel dan, ko bo narava,
namesto da bi skrivala svoje skrivnosti, te
razkrila, in namesto da bi bile sile narave do
vas sovražne, bodo postale služabnice,
sodelavke, bratje. (305, 6, 8)

si lahko na ta način razlagate to, kar ste se učili
v drugih obdobjih?
14 Meso je iz tega sveta in v njem ostaja, Duh
pa se osvobodi in se vrne v življenje, iz
katerega je prišel. "Kar je rojeno iz mesa, je
meso, kar pa je rojeno iz mojega duha, je
duh." "Vstajenje mesa" je ponovno utelešenje
Duha, in če nekateri menijo, da je to človeška
teorija, drugi med vami pa, da je to novo
razodetje - resnično, povem vam, da sem od
začetka človeštva začel to razodetje oznanjati
svetu! Dokaz za to lahko najdete v besedilu
Svetega pisma, ki priča o mojih delih.
Ta izraz, znan iz stare krščanske veroizpovedi,
je bil oblikovan na koncilu v Niceji, torej v času,
ko je cesar Justinijan (!) nauk o reinkarnaciji, ki
je bil do takrat delno priznan, obsodil kot lažni
nauk. Tako je ponovno rojstvo duha v "mesu"
postalo "vstajenje mesa".
15. Toda v tem času je to razodetje prišlo do
vašega duha, ko je bil na višji stopnji razvoja,
in kmalu bo upravičeno sprejeto kot eden
najbolj pravičnih in ljubečih Stvarnikovih
zakonov. Zavrnite idejo o "sodnem dnevu", saj
to ni eden od vaših dni, ker gre za časovno
obdobje, in "konec sveta" ni konec planeta, na
katerem živite, ampak konec sebičnega
življenja, ki ste ga ustvarili na njem. (76, 41 43)
16 Skrivnost "vstajenja mesa" se je razjasnila z
razodetjem reinkarnacije duha. Danes veste,
da je pomen tega zakona ljubezni in
pravičnosti v tem, da se duh izpopolnjuje, da
se nikoli ne izgubi, ker vedno najde odprta
vrata kot priložnost za svojo odrešitev, ki mu
jo ponuja Oče.
17 Moja sodba nad vsakim duhom zaradi tega
zakona je popolna in neizprosna.
18 Samo jaz vam znam soditi, ker je vsaka
usoda ljudem nerazumljiva. Zato nihče ni
izpostavljen ali izdan drugim.
19 Potem ko so duhovi v svojih grehih zašli na
kriva pota, po tolikih bojih in preizkušnjah ter
po dolgem tavanju, bodo prišli k meni polni
modrosti zaradi svojih izkušenj, očiščeni zaradi
bolečin, povzdignjeni zaradi svojih zaslug,
utrujeni od dolgega romanja, a preprosti in
veseli kot otroci. (1, 61 -64)x

"Vstajenje mesa" - pravilno razumljeno.
9 Zdaj naj bi svet spoznal resnico o "vstajenju
mesa", ki je reinkarnacija duha.
10. Reinkarnacija pomeni: vrniti se v
materialni svet in se na novo roditi kot
človeško bitje; vstajenje duhovnega bitja v
človeškem telesu, da nadaljuje svoje
poslanstvo. To je resnica o "vstajenju mesa", o
katerem so govorili vaši predniki in ga razlagali
tako izkrivljeno kot absurdno.
11 Reinkarnacija je dar, ki ga je Bog podelil
vašemu duhu, da ne bi bil nikoli omejen na
bedo materije, na svoj minljivi obstoj na
zemlji, na svoje naravne pomanjkljivosti,
ampak bi duh, ki je višje narave, lahko uporabil
toliko teles materije, kolikor jih potrebuje za
opravljanje svojih velikih nalog na svetu.
12 S tem darom Duh dokazuje svojo
neizmerno premoč nad "mesom", nad smrtjo
in nad vsemi zemeljskimi stvarmi, premaguje
smrt, eno telo za drugim, in preživi vse, ne
glede na to, koliko mu jih je bilo zaupanih.
Premaguje čas, nasprotovanja in skušnjave.
(290, 53 - 56)
13. Kako ste lahko verjeli, da bodo na sodni
dan telesa umrlih vstala in se združila s svojimi
duhovi, da bi vstopila v Božje kraljestvo? Kako

Različne stopnje razvoja duhovnih bitij
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20 Pred davnimi časi je vaš duh izšel iz mene,
vendar na duhovni poti razvoja niso vsi
napredovali enako.
21. Vse usode so različne, čeprav vas vodijo k
istemu cilju. Nekaterim so namenjene te
preizkušnje, drugim one. Eno bitje gre po eni
poti, drugo po drugi. Vsi niste nastali v istem
trenutku in se tudi ne boste vrnili ob istem
času. Nekateri so spredaj, drugi zadaj, a cilj
čaka na vse. Nihče ne ve, kdo je blizu nje in
kdo daleč od nje, ker ste še premalo zreli, da
bi imeli to znanje; ste ljudje in vaša nečimrnost
bi bila vaša poguba. (10, 77 - 78)
22. V vseh časih, tudi v oddaljenih obdobjih
človeške zgodovine, ste imeli primere ljudi
visokega duha. Kako bi lahko razložili, da so že
v najzgodnejših časih obstajali ljudje z razvitim
umom, če niso šli skozi zaporedne
reinkarnacije, ki so jim pomagale, da so se
razvijali navzgor?
23. Razlog za to je, da duh ne nastane hkrati s
telesom in da začetek človeškega rodu ne
sovpada z začetkom duha. Resnično, povem
vam, da ni niti enega duha, ki bi prišel na svet,
ne da bi prej obstajal v onstranstvu. Kdo od
vas lahko izmeri ali ve, koliko časa je živel v
drugih sferah, preden je prišel živeti na to
zemljo? (156, 31- 32)

dosegel nihče razen Boga, ki je njen avtor.
Toda v njem je na vsaki strani kratek povzetek,
v katerem je Oče predstavil vsako svoje delo
na razumljiv način, da bi bilo razumljivo vsem
sposobnostim razumevanja.
28. 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 vesti in bo luč znanja
in izkušenj, s katero boste jutri osvetlili pot
svojim mlajšim bratom in sestram.
29. Svoje knjige še ne moreš pokazati nikomur,
saj niti ti ne poznaš 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. Potem boste za moške odprta
knjiga.
30 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. (253, 6 - 8)
Ljubezen kot potreba za duhovni razvoj
31 Tako kot vaše telo za življenje potrebuje
zrak, sonce, vodo in kruh, tudi duh potrebuje
okolje, svetlobo in hrano, ki ustrezajo njegovi
naravi. Če mu je odvzeta svoboda, da se
vzpenja 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, čutila bi
se mu otopila in njegove sposobnosti bi
atrofirale.
32 Zavedajte se, da je tudi duh lahko hromi!
Lahko vam celo povem, da je svet poln
duhovno hromečih, slepih, gluhih in bolnih!
Duh, ki živi zaprt in brez svobode razvoja, je
bitje, ki ne raste - ne v modrosti, ne v moči in
ne v kreposti. (258, 62 - 63)
33. Resnično, povem vam: kar vas lahko
dvigne, je ljubezen, saj so ji lastni modrost,
čustva in vzvišenost. Ljubezen je povzetek
vseh lastnosti božanskosti in Bog je ta plamen
prižgal v vsakem duhovnem bitju.
34. 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.

poznavanje prejšnjih zemeljskih življenj in
lastne stopnje razvoja
24. Dokler je duh tesno povezan z dušo, se ne
zaveda in ne more poznati zaslug, ki jih je
pridobil v prejšnjih življenjih. Zdaj pa
spoznava, da je njegovo življenje večnost,
neprekinjena evolucija v želji, da bi dosegel
vrh. Toda danes še ne veste, kakšno višino ste
dosegli. (190, 57)
25. Vaš um ne sprejema vtisov ali spominskih
podob preteklosti vašega duha, ker je telo kot
gosta tančica, ki ne dopušča, da bi prodrla v
življenje duha. Kateri možgani bi lahko sprejeli
podobe in vtise, ki jih je um prejel v svoji
preteklosti? Katera inteligenca bi lahko s
človeškimi idejami koherentno razumela tisto,
kar ji je nerazumljivo?
26. Zaradi vsega tega vam do zdaj nisem
dovolil, da bi vedeli, kdo ste duhovno in
kakšna je bila vaša preteklost. (274, 54 - 55)
27. Vsa moja dela sem zapisal v knjigo, ki se
imenuje Življenje. Število njenih strani je
nešteto; njene neskončne modrosti ne bo
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35. Če bi se hitro naučili mojih lekcij, vam ne bi
bilo več treba trpeti in jokati zaradi napak.
Bitje, ki na Zemlji uporablja lekcije, ki jih je
prejelo na njej, se lahko vrne na svet, vendar
bo to vedno storilo bolj zrelo in v boljših
življenjskih pogojih. Med enim in drugim
življenjem ima vedno obdobje počitka, ki je
potrebno za razmislek in počitek pred
začetkom novega dela. (263, 43 - 45)

42 Ne le malo razvita duhovna bitja, tudi
visoko razvita duhovna bitja se vedno znova
vračajo, dokler ne končajo svojega dela.
43 Elija je največji od prerokov, ki so prišli na
zemljo, vendar se je kljub velikim delom, ki jih
je opravil, in velikim dokazom, ki jih je dal,
moral vrniti na ta svet v drugem času, v
drugem telesu in z drugim imenom.
44. Ta zakon ljubezni in pravičnosti je bil
ljudem dolgo časa neznan, kajti če bi ga
poznali prej, bi bili v zmoti. Kljub temu vam je
Oče dal nekatera razodetja in znamenja, ki so
bila luč pred tistim časom za razjasnitev vseh
skrivnosti. (122, 25 - 28)

Različni razlogi za reinkarnacije
36 Resnično, povem vam: v nobenem obdobju
človeškega življenja človeku ni manjkalo
poznavanja mojega zakona, saj mu od
božanske iskre, ki je njegova vest, nikoli ni
manjkal žarek svetlobe v njegovem duhu,
navdih v njegovem umu ali zamah v njegovem
srcu.
37. Toda tvoj duh se je vrnil v Onkraj s temnim
povojem pred tvojimi očmi, in povem ti: Kdor
ne izkoristi lekcije, ki jo vsebuje življenje na
tem svetu, v tej dolini preizkušenj, se mora
vanjo vrniti, da bi se popravil, predvsem pa, da
bi se učil. (184, 39)
38. Na drugih svetovih duhovi prav tako
uživajo svobodo volje in grešijo ter zahajajo s
poti, ali pa vztrajajo v dobrem in se na ta način
razvijajo navzgor, tako kot vi na Zemlji. Ko pa
pride določen čas, tisti, ki jim je usojeno živeti
na tem svetu, pridejo nanj, da bi izpolnili
plemenito nalogo, drugi pa, da bi izpolnili
svojo dolžnost pokore.
39. Toda odvisno od tega, kako želijo videti to
zemljo, se bo nekaterim predstavljala kot raj,
drugim pa kot pekel. Zato bodo, ko bodo dojeli
usmiljenje svojega Očeta, videli le čudovito
življenje, posejano z blagoslovi in življenjskimi
lekcijami za duha - pot, ki jih bo približala
obljubljeni deželi.
40. Nekateri odhajajo s tega sveta z željo, da bi
se vrnili, drugi pa s strahom, da se bodo morali
vrniti. Razlog za to je, da vaša človeška narava
še ni sposobna razumeti harmonije, v kateri
boste živeli z Gospodom. (156, 33 -34)
41. Ne upirajte se ideji, da se boste morali
vrniti na ta planet v drugem telesu, in ne
menite, da je reinkarnacija kazen za duha. Vsi
duhovi, ki jim je bilo usojeno živeti na zemlji,
so morali iti skozi zakon reinkarnacije, da so
lahko dosegli svoj vzpon in opravili nalogo, ki
sem jim jo zaupal.

Pot do popolnosti
45. Daleč je pot, po kateri boste dosegli
polnost svetlobe. Nobeno bitje nima daljše
poti od poti duha, na kateri mu Oče, božanski
kipar, ki oblikuje in gladi vašega duha, daje
popolno obliko. (292, 26)
46 Resnično, povem vam: da bi dosegli
popolno čistost, se bo moral vaš duh še zelo
očistiti, tako na tem svetu kot na duhovnem.
47 Kolikor pogosto bo to za vas potrebno, se
boste morali vrniti na ta planet, in bolj ko ne
boste izkoristili priložnosti, ki vam jih daje vaš
Oče, bolj boste zavlačevali svoj dokončni vstop
v resnično življenje in podaljševali svoje
bivanje v solzni dolini.
48 Vsak duh mora v vsakem zemeljskem
obstoju pokazati napredek in sadove svojega
razvoja tako, da vsakič naredi odločen korak
naprej.
49 Zavedajte se, da je edino dobro, ki koristi
vašemu lastnemu dobremu, tisto, ki je
storjeno iz resnične ljubezni in usmiljenja do
drugih, in to nesebično. (159, 29 - 32)
50 V človeku sta dve moči, ki sta vedno v boju:
njegova človeška narava, ki je minljiva, in
njegova duhovna narava, ki je večna.
51. To večno bitje dobro ve, da mora preteči
zelo dolgo obdobje, da doseže svojo duhovno
popolnost. Predvideva, da bo imel veliko
človeških življenj in da bo v njih moral prestati
številne preizkušnje, preden bo dosegel pravo
srečo. Duh sluti, da bo po solzah, bolečinah in
večkratni fizični smrti dosegel vrh, ki ga je v
svojem hrepenenju po popolnosti vedno iskal.
52 Po drugi strani pa telo [duša], krhko in
majhno bitje, kriči, se upira in včasih noče
ubogati klicev duha, in šele ko se ta razvije,
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postane močan in izkušen v boju s "telesom"
in vsem, kar ga obdaja, mu uspe prevladati
nad telesom in se v njem manifestirati.
53. Romanje duha je dolgo, njegova pot je
dolga, njegove oblike bivanja so številne in
raznolike, njegove preizkušnje pa so vsak
trenutek drugačne. Toda ko gre skozi to, se
dvigne, se očisti in izpopolni.
54 Ko hodi skozi življenje, za seboj pušča
svetlobno sled, zato se vznesen duh pogosto
ne ozira na skomine svojega telesa, saj ve, da
bodo minili, in ne sme dovoliti, da bi ga
dogodki, ki se zdijo majhni, ustavili na njegovi
poti.
55 Za trenutek se posveti slabostim svojega
"mesa", vendar ve, da ne sme preveč ljubiti
nečesa, kar živi le kratek čas in kmalu izgine v
drobovju zemlje. (18, 24, 27 - 28)

zalivam s svetlobo in vašemu duhu dajem
moč, da se lahko vzpenjate korak za korakom.
Od stopnje razvoja, ki jo boste dosegli, ko
boste zapustili ta svet, bo odvisno, v katerem
duhovnem domu boste živeli na onem svetu.
Vesolje je bilo namreč ustvarjeno kot šola
popolnosti za duha. (195, 38)
- Podrobnejše razlage so podane v poglavjih
23, 69 in 58, 46!
62. Če bi vam dal vse v tem življenju, ne bi
imeli nobene želje, da bi se povzpeli na višjo
raven. Toda česar niste dosegli v enem
obstoju, si prizadevate v drugem, in kar ne
dosežete v njem, vam obljublja drugega,
višjega, in tako gre korak za korakom vso
večnost po neskončni poti razvoja duha.
63. Ko slišite mojo besedo, se vam zdi
nemogoče, da bi bil vaš duh zmožen doseči
tako veliko popolnost; toda povem vam, da
dvomite o visoki usodi duha le zato, ker
razmišljate le o tem, kar vidite s svojimi
materialnimi očmi: o bedi, nevednosti,
hudobiji. Toda to je le zato, ker je duh pri
nekaterih bolan, pri drugih ohromljen, tretji so
slepi, nekateri pa duhovno mrtvi. Ob takšni
duhovni bedi morate dvomiti o usodi, ki vam
jo je pripravila večnost.
64. Tako živite v času ljubezni do sveta in
materializma. Toda luč moje resnice je že
prišla k vam in razpršila temo noči časa, ki je
že minil, ter s svojo zarjo naznanila prihod
dobe, v kateri bo duh prejel razsvetljenje z
mojim naukom. (116, 17 - 18)
65. Mnogi med vami ne boste imeli več
priložnosti, da bi se vrnili na Zemljo in se
popravili za svoje prestopke. Ne boste več
imeli orodja, ki ga imate danes, to je svojega
telesa, na katerega se opirate. Razumeti
morate, da je prihod na svet privilegij za duha,
nikoli pa kazen. Zato morate to milost
izkoristiti.
66. Po tem življenju boste odšli v druge
svetove, kjer boste prejeli nove lekcije, in tam
boste našli nove priložnosti, da se še naprej
vzpenjate in izpopolnjujete. Ko boste opravili
svoje človeške dolžnosti, boste zapustili ta svet
z zadovoljstvom, ker ste izpolnili svojo nalogo,
in v vašem duhu bo vladal mir. (221,54 - 55)
67 Moj glas trenutno kliče velike množice, saj
se mnogim duhovnim bitjem bliža konec
njihovega zemeljskega romanja.

Univerzalna šola življenja
56. Od začetka človeštva je reinkarnacija duha
obstajala kot zakon ljubezni in pravičnosti ter
kot ena od oblik, v katerih je Oče pokazal svoje
neskončno usmiljenje. Reinkarnacija ni le stvar
tega časa, temveč vseh časov, in ne smete
misliti, da sem vam to skrivnost razkril šele
zdaj. Od najzgodnejših časov je v človeku
obstajalo intuitivno znanje o ponovnem
utelešenju duha.
57. Toda ljudje, ki so iskali materialistične
znanosti in zaklade sveta, so dovolili, da jih
obvladujejo mesene strasti, ki so otrdele tista
vlakna človeškega srca, s katerimi človek
zaznava duhovno, tako da so postali gluhi in
slepi za vse, kar pripada duhu. (105, 52)
58. Pred svojim stvarjenjem ste bili v meni,
potem pa ste bili kot duhovna bitja v kraju,
kjer vse vibrira v popolni harmoniji, kjer je
bistvo življenja in vir prave svetlobe, iz katere
vas hranim.
59. Bolečine ni ustvaril Oče. V času, o katerem
vam govorim, niste imeli razloga za
vzdihovanje, niste se nad ničemer pritoževali,
v sebi ste čutili nebesa, saj ste bili v svojem
popolnem življenju simbol tega obstoja.
60. Ko pa si zapustil ta dom, sem dal tvojemu
duhu obleko in ti si padal vse nižje in nižje.
Potem se je vaš duh korak za korakom razvijal,
dokler ni dosegel ravni obstoja, na kateri ste
zdaj in kjer sije Očetova luč. (115, 4 - 5)
61. Cilj vsakega duha je, da se po očiščenju in
izpopolnitvi zlije z božanskostjo. Zato vašo pot
130

68 Ta potrtost, gnus in žalost, ki jo nosijo v
srcu, je dokaz, da že hrepenijo po višjem
domu, po boljšem svetu.
69 Vendar pa je nujno, da zadnjo etapo, ki jo
opravijo na svetu, živijo v poslušnosti
navodilom svoje vesti, da bi bila sled njihovih
zadnjih korakov na zemlji blagoslovljena za
rodove, ki bodo za njimi opravljali različne
naloge na svetu. (276, 4)
70. Ta svet ni večen in ga tudi ne potrebuje. Ko
ta dom ne bo več izpolnjeval namena svojega
obstoja, bo izginil.
71. Ko vaš duh ne bo več potreboval lekcij, ki
jih daje to življenje, ker ga na drugem svetu
čakajo drugi, višji, bo zaradi svetlobe,
pridobljene v tem zemeljskem boju, rekel: "S
kakšno jasnostjo zdaj razumem, da so bili vsi
vzponi in padci tega življenja le izkušnje in
lekcije, ki sem jih potreboval, da bi bolje
razumel. Kako dolga se mi je zdela življenjska
pot, dokler me je bremenilo trpljenje. Po drugi
strani pa se mi zdaj, ko je vsega skupaj konec,
zdi, kako kratko in bežno se mi zdi spričo
večnosti. (230, 47 u.)
72. Veselite se, ljudje, mislite, da ste leteče
ptice na tem svetu, polnem solz, bede in
trpljenja! Veselite se, saj to ni vaš dom za
večnost, čakajo vas boljši svetovi!
73. Ko torej odhajate s te zemlje, storite to
brez obžalovanja, potem bodo vzdihi bolečine,
delo in solze ostali tukaj. Poslovili se boste od
tega sveta in se dvignili k tistim, ki vas čakajo v
nebeških višavah. Od tam boste videli Zemljo
kot točko v prostoru, ki se je boste spominjali z
ljubeznijo. (230, 51)

76 Prav tako nihče ne bo mogel zaustaviti vala,
ki bo oblikoval človeštvo, ko bo izbruhnilo v
želji po svobodi misli, duha in vere. (290, 57 –
59)
pot reinkarnacije duha
77 Vse zemeljske romarje kličem, naj slišijo
moj glas, ki jih vabi k vzponu in večnemu
življenju.
78 Na dan, ko se bo razodela Božja beseda,
uporabljajte njeno besedo in se pustite
razsvetliti z njo, kajti v spoznanju je luč in vaše
odrešenje.
79. Če vas moj zakon uči moralnosti,
pravičnosti in reda v vseh dejanjih vašega
življenja, zakaj iščete nasprotne poti in si s tem
povzročate bolečino? Ko pa odideš na drugi
svet in pustiš svoje telo na zemlji, jokaš, ker si
to lupino preveč ljubil.
80. Ko začutiš, da ti telo ne pripada več in da
moraš napredovati na poti razvoja, dokler ne
prideš k meni, ti rečem: "Otrok moj, kaj mi
lahko pokažeš? Ali ste na zemlji živeli v skladu
z mojimi zapovedmi?"
81. Vi pa ste osramočeni in obupani, ker
nimate daru ljubezni do Njega, ki vas tako zelo
ljubi in vam je tako veliko podaril, skovali ste
verige, ki bremenijo vašega duha, in ta se zdi
brez luči, joka in joka nad seboj, ker je izgubil
milost. Sliši le Očetov glas, ki ga kliče. Ker pa se
ni razvil in se ne čuti vrednega, da bi prišel k
njemu, se ustavi in čaka.
82 Preteče nekaj časa in duh spet zasliši glas in
popolnoma poln žalosti vpraša, kdo mu govori,
in ta glas mu reče: "Zbudite se! Ali ne veš, od
kod prihajaš in kam greš?" Nato dvigne oči in
zagleda neizmerno svetlobo, od katere sijaja
se počuti patetično. Zaveda se, da je, preden
je bil poslan na zemljo, že obstajal, da ga je
Oče, od katerega je prišel glas, že ljubil in ki
zdaj, ko ga vidi v žalostnem stanju, trpi zaradi
njega. Zaveda se, da je bil poslan v različne
domove, da bi prehodil pot boja in s svojimi
zaslugami dosegel nagrado.
83. In otrok vpraša: "Če sem bil, preden sem
bil poslan na zemljo, Tvoje zelo ljubljeno bitje zakaj nisem ostal trden v kreposti in sem
moral padati, trpeti in se truditi, da sem se
vrnil k Tebi?"
84. Glas mu je odgovoril: "Vsa duhovna bitja
so bila postavljena pod Zakon evolucije in na
tej poti jih Moj Oče-Duh večno varuje in je

Prepričljiva moč nauka o reinkarnaciji
74 Luč spiritualizma zdaj svetu razkriva
resnico, pravičnost, razum in ljubezen, ki so
neločljivo povezani z duhovno sposobnostjo
reinkarnacije. Kljub temu se bo svet sprva
trmasto boril proti temu razodetju in mu dajal
videz čudnega in lažnega nauka, da bi v ljudeh
dobre vere vzbudil nezaupanje.
75 Nekoristna in jalova bodo prizadevanja
verstev, da bi svoje vernike obdržala v dobro
uhojenih tirnicah starih prepričanj in zastarelih
sistemov vere. Nihče namreč ne bo mogel
ustaviti božanske svetlobe, ki prodira do dna
človeške misli in prebuja um v dobo razodetja,
božanskih navdihov, osvetlitve dvomov in
skrivnosti ter duhovne osvoboditve.
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zadovoljen z dobrimi deli otrok. Vendar sem
vas poslal na zemljo, da bi iz nje naredili
bojišče duhovne popolnosti, ne pa kraj vojne
in bolečine.
85. Rekel sem vam, da se množite in da ne
boste neplodni. Ko pa se vrnete v "duhovno
dolino", ne prinašate pridelka, ampak se samo
pritožujete in prihajate brez milosti, s katero
sem vas obdaril. Zato vas ponovno pošiljam in
vam pravim: "Očistite se, poiščite, kar ste
izgubili, in se duhovno povzdignite."
86 Duh se vrne na zemljo in si poišče majhno
in občutljivo človeško telo, v katerem bi se
spočil in začel novo življenjsko pot. Najde
majhno otroško telo, ki mu je bilo dodeljeno,
in ga uporabi za odkupnino za svoje kršitve
mojega zakona. S poznavanjem Vzroka pride
duh na zemljo, ve, da je Očetov dih, in pozna
poslanstvo, ki ga prinaša od Očeta.
87 V prvih letih je nedolžen in ohranja svojo
čistost, ostaja v stiku z duhovnim življenjem.
Potem začne spoznavati greh, od blizu vidi
napuh, aroganco in upornost ljudi proti
pravičnim Očetovim zakonom in "telo", ki je
po naravi nepokorno, začne biti okuženo z
zlom. Ko pade v skušnjavo, pozabi na nalogo,
ki jo je prinesel s seboj na zemljo, in se loti del,
ki so v nasprotju z zakonom. Duh in telo
okusita prepovedani sadež, in ko padeta v
pogubo, ju preseneti zadnja ura.
88. Duh se spet znajde v duhovnem habitatu,
utrujen in sključen zaradi teže svoje krivde.
Potem se spomni glasu, ki mu je nekoč govoril
in ga še vedno kliče, in po številnih solzah, ko
se počuti izgubljenega in ne ve, kdo je, se
spomni, da je na tem mestu že bil.
89 Oče, ki ga je ustvaril s tolikšno ljubeznijo, se
pojavi na njegovi poti in ga vpraša: "Kdo si, od
kod si in kam greš?"
90. Sin v tem glasu prepozna besedo tistega, ki
mu je dal bitje, inteligenco in sposobnosti Očeta, ki mu vedno odpušča, ga očiščuje, ga
vodi iz teme in ga vodi k svetlobi. Tresoče se
zaveda, da stoji pred Sodnikom, in pravi: "Oče,
moja neposlušnost in dolg do Tebe sta zelo
velika in ne morem pričakovati, da bom živel v
Tvojem kraljestvu, saj nimam nobenih zaslug.
Danes, ko sem se vrnil v 'Duhovno dolino',
vidim, da sem si nakopičil le krivdo, ki jo
moram odkupiti."
91 Toda ljubeči Oče mu ponovno pokaže pot,
vrne se v telo in ponovno pripada človeštvu.

92. Zdaj pa duh, ki je že izkusil, z večjo močjo
naredi telesno lupino [dušo] ubogljivo, da bi se
uveljavila in ubogala božje zapovedi. Začne se
boj; bori se proti grehom, ki človeka uničujejo,
in želi izkoristiti priložnost, ki mu je bila dana
za odrešitev. Človek se bori od začetka do
konca, in ko se mu na temenu zasvetijo beli
lasje in se njegovo prej trdoživo in močno telo
začne upogibati in izgubljati moč pod težo let,
se duh počuti močnejšega, zrelejšega in
izkušenejšega. Kako velik in odvraten se mu
zdi greh! Odvrne se od nje in doseže cilj. Zdaj
samo čaka na trenutek, ko ga bo Oče poklical,
saj je prišel do zaključka, da je božji zakon
pravičen in Božja volja popolna ter da Oče živi,
da bi svojim otrokom podaril življenje in
odrešenje.
93. Ko je prišel zadnji dan, je v svojem telesu
občutil smrt in ni čutil bolečine. Umrl je tiho in
spoštljivo. V mislih je videl samega sebe in kot
bi imel pred seboj ogledalo, se je videl lepega
in sijočega od svetlobe. Tedaj ga je ogovoril
glas: "Sin, kam greš?" In ker je vedel, kdo je, je
šel k Očetu, pustil Njegovi luči, da je vstopila v
njegovo bitje, in spregovoril takole: "O
Stvarnik, o vseobsegajoča Ljubezen, prihajam
k tebi, da bi se spočil in ti dal izpolnitev."
94 Račun je bil poravnan in duh je bil zdrav,
čist in brez verig greha ter je pred seboj videl
visoko nagrado, ki ga je čakala.
95 Potem je začutil, da se zliva z lučjo Očeta,
da se njegova blaženost povečuje, in zagledal
je kraj miru, sveto deželo, začutil globoko
tišino in "počival v Abrahamovem naročju".
(33, 14 - 16)

31. poglavje - Odrešenje, odkupitev in
večna odrešitev
Popravek napačnih idej o odrešitvi
1 Mnogi so mislili, da so vse solze tega sveta
posledica greha prvih prebivalcev zemlje. Ker
prilike niso znali razložiti, so na koncu rekli, da
je Kristus prišel, da bi s svojo krvjo opral vsak
madež. Če bi bila ta trditev pravilna, zakaj
ljudje še naprej grešijo in trpijo, čeprav je bila
žrtev že opravljena?
2 Jezus je prišel na zemljo, da bi ljudem
pokazal pot k popolnosti - pot, ki jo je učil s
svojim življenjem, dejanji in besedami. (150,
43 - 44)
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3. Z izpolnjevanjem nalog boste vsi dosegli cilj.
Dal sem vam svoje nauke, ki so neizčrpni, da bi
se lahko povzpeli po lestvi svojega razvoja. Ne
bo vas rešila moja kri, ampak vas bo rešila
moja luč v vašem duhu. (8, 39)
4. V tretjem veku mi bo dan nov križ. Ta ne bo
vidna smrtnikovim očem, toda z njene višine
bom človeštvu poslal svoje sporočilo ljubezni
in moja kri, ki je duhovno bistvo moje besede,
se bo spremenila v svetlobo za duha.
5 tisti, ki so me v tistih dneh obsojali, danes s
svojim duhom prinašajo luč v srca ljudi, da bi
se pokesali in popravili svoje napake.
6 Da bi moj nauk zmagal nad človeško zlobo,
mora biti najprej bičan in zasmehovan kot
Kristus na Stolpu svetega Martina. Iz vsake
rane mora priteči moja luč, da razsvetli temo
tega sveta brez ljubezni. Moja nevidna kri
mora priti na človeštvo, da mu ponovno
pokaže pot do odrešitve. (49, 17 - 19)
7 Ponovno vam povem, da bo v meni rešeno
vse človeštvo. Ta kri, prelita na Kalvariji, je
življenje za vsakega duha. Vendar ne gre za kri
samo, saj je padla v prah zemlje, temveč za
božansko ljubezen, ki jo simbolizira. Kadar koli
vam govorim o svoji krvi, zdaj veste, kaj je to
kri in kakšen je njen pomen.
8 Veliko ljudi je prelilo kri v službi svojega
Gospoda in iz ljubezni do sočloveka, vendar v
tem ni bila utelešena Božja ljubezen, ampak le
duhovna, človeška ljubezen.
9. Jezusova kri pa uteleša božansko ljubezen,
saj v njej ni madeža. V Učitelju ni bilo
nobenega greha, zato vam je dal svojo kri do
zadnje kapljice, da bi razumeli, da je Bog za
svoja bitja vse, da se jim popolnoma in brez
zadržkov daruje, ker jih neskončno ljubi.
10 Če je prah zemlje absorbiral tekočino, ki je
bila življenje v Učiteljevem telesu, je bilo to
zato, da bi razumeli, da je moral moj nauk
narediti življenje ljudi plodno z božjim
namakanjem z njegovo ljubeznijo, modrostjo
in pravičnostjo.
11 Svet, ki je neveren in skeptičen do
Učiteljevih besed in zgledov, se bori proti
mojemu nauku in pravi, da čeprav je Jezus
prelil svojo kri, da bi ljudi odrešil greha, svet ni
odrešen; da je sicer bolj razvit, vendar vsak
dan bolj greši.
12 Kje je moč te odrešilne krvi, se sprašujejo
ljudje, medtem ko tisti, ki bi morali pokazati
prave temeljne ideje mojega nauka, ne vedo,

kako zadovoljiti vprašanja tistih, ki so lačni luči
in žejni spoznanja resnice.
13 Povem vam, da imajo v tem času vprašanja
tistih, ki ne vedo, večjo globino in vsebino kot
odgovori in razlage tistih, ki trdijo, da poznajo
resnico.
14 toda spet sem prišel, da bi vam govoril, in
tu je moja beseda za tiste, ki menijo, da je ta
kri res prinesla odrešitev grešnikov pred božjo
pravico - vseh, ki so bili izgubljeni in obsojeni
na hudo kazen.
15 Pravim vam: Če bi Oče, ki vse ve, verjel, da
ljudje ne bodo postopoma uporabili in
razumeli vsega nauka, ki jim ga je Jezus dal v
svojih besedah in delih, ga res ne bi nikoli
poslal; kajti Stvarnik nikoli ni storil ničesar
nekoristnega - ničesar, kar ne bi obrodilo
sadov. Če pa ga je poslal, da bi se rodil, rasel,
trpel in umrl med ljudmi, je to storil zato, ker
je vedel, da bo to sijoče in rodovitno življenje
Učitelja z njegovimi deli začrtalo neizbrisno
pot, neuničljivo sled, da bodo vsi njegovi
otroci našli pot, ki jih bo vodila k resnični
ljubezni in z upoštevanjem njegovega nauka k
domu, kjer jih pričakuje Stvarnik.
16 Vedel je tudi, da bo ta kri, ki priča o čistosti,
neskončni ljubezni in ki je bila prelita do
zadnje kapljice, ljudi naučila, da z vero v
svojega Stvarnika izpolnijo nalogo, ki jih bo
dvignila v obljubljeno deželo, kjer mi bodo
lahko ponudili izpolnitev svoje naloge in nato
rekli: "Gospod, vse je izpolnjeno."
17. Zdaj vam lahko povem, da ura, ko je bila
moja kri prelita na križu, ni bila tista, ki je
zaznamovala uro odrešenja ljudi. Moja kri je
ostala tukaj, prisotna v svetu, živa, sveža, s
krvavo sledjo mojega trpljenja je zaznamovala
pot do vašega zadoščenja, ki vam bo
omogočilo dobiti dom, ki vam ga je obljubil vaš
Oče.
18 Rekel sem vam: "Jaz sem izvir življenja;
pridite in se očistite svojih madežev, da greste
svobodni in celi k svojemu Očetu in Stvarniku."
19 Moj vir je ljubezen, neizčrpna in brezmejna.
To vam želi povedati moja kri, ki je bila takrat
prelita. To je zapečatilo mojo besedo, potrdilo
moj nauk. (158,23 - 33)
20 danes, mnogo stoletij stran od tega
dogodka, vam povem, da čeprav sem prelil
svojo kri za vse človeštvo, so le tisti, ki so
sledili poti, ki vas jo je učil Jezus, lahko dosegli
odrešitev svojega duha; medtem ko vsi tisti, ki
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so ostali v nevednosti, v svojem fanatizmu, v
svojih zmotah ali v grehu, še niso odrešeni.
21. Povem vam: tudi če bi tisočkrat postal
človek in tisočkrat umrl na križu, dokler se
ljudje ne dvignejo, da bi mi sledili, ne bodo
dosegli odrešenja svojega duha. Ni moj križ
tisti, ki naj bi vas odrešil, ampak vaš. Svojo
sem nosil na svojih ramenih in umrl kot človek,
in od tistega trenutka sem bil v Očetovem
naročju. Slediti mi morate v krotkosti in
ljubezni, svoj križ nositi na ramenih s pravo
ponižnostjo, dokler ne dosežete končnega cilja
svojega poslanstva, in takrat boste tudi vi pri
svojem Očetu. (168, 16 - 17)
22. Ni nikogar, ki si ne bi želel najti sreče, in
čim trajnejša je, tem bolje, kajti učim vas poti,
ki vodi v najvišjo in večno blaženost. Vendar
vam le pokažem pot, nato pa vam pustim, da
izberete tisto, ki vam je najbolj všeč.
23 Sprašujem vas: "Če hrepenite po sreči,
zakaj je ne sejete, da bi jo potem poželi?" Kako
malo je tistih, ki so se čutili spodbujene, da so
tu za ljudi! (169, 37 - 38)
24 Napačna je vaša predstava o tem, kaj
pomeni življenje na zemlji, kaj je duh in kaj je
duhovni svet.
25 Večina vernikov misli, da če bodo živeli z
določeno pravičnostjo ali če se bodo v
zadnjem trenutku svojega življenja pokesali za
storjene prestopke, bodo njihovemu duhu
zagotovljena nebesa.
26 Toda ta napačna predstava, ki je človeku
zelo prijetna, je razlog, da ne vztraja pri
izpolnjevanju zakona vse življenje in tako
povzroči, da njegov duh, ko zapusti ta svet in
vstopi v duhovni svet, ugotovi, da je prišel na
kraj, kjer ne vidi čudes, ki si jih je predstavljal,
in ne čuti najvišje blaženosti, do katere je
mislil, da je upravičen.
27. Ali veste, kaj se zgodi tistim bitjem, ki so
bila prepričana, da bodo šla v nebesa, a so tam
našla le zmedo? Ker na zemlji niso bili več
doma, ker niso imeli opore v svoji telesni
lupini in ker se niso mogli dvigniti v višave, kjer
se nahajajo sfere duhovne svetlobe, so si
ustvarili - ne da bi se tega zavedali - svet, ki ni
ne človeški ne globoko duhovni.
28. Nato se duhovi začnejo spraševati: Ali so
to nebesa? Ali je to dom, ki ga je Bog namenil
duhovom, potem ko so tako dolgo tavali po
zemlji?

29 Ne - pravijo drugi - to ne more biti
"Gospodovo maternica", kjer lahko obstajajo
samo svetloba, ljubezen in čistost.
30 Postopoma, skozi razmislek in bolečino,
duh razume. Razume božjo pravičnost in
razsvetljen z lučjo vesti presoja svoja pretekla
dela ter odkrije, da so bila slaba in nepopolna,
da niso bila vredna tega, v kar je verjel.
31 Nato se na podlagi te introspekcije pojavi
ponižnost in želja, da bi se vrnil na poti, ki jih
je pustil za seboj, da bi izbrisal madeže,
popravil napake in pred Očetom delal resnično
zaslužne stvari.
32 Človeštvo je treba razsvetliti o teh
skrivnostih, da bo razumelo, da je življenje v
materiji priložnost, da si človek pridobi zasluge
za svojega duha; zasluge, ki ga bodo dvignile,
dokler si ne bo zaslužil življenja na področju
višje duhovnosti, kjer mora vedno znova
delovati zaslužno, da ne bi ostal zadaj in da bi
se še naprej vzpenjal z ravni na raven; kajti "v
Očetovi hiši je veliko dvorcev".
33. Te zasluge boste pridobili z ljubeznijo, kot
vas uči Očetov večni zakon. Tako bo vaš duh
korak za korakom napredoval po lestvi do
popolnosti in spoznaval ozko pot, ki vodi v
nebeško kraljestvo - pravo nebo, ki je
popolnost duha. (184, 40 - 45)
34. Resnično, povem vam, če bi prišel v tem
času kot človek, bi vaše oči videle moje rane še
sveže in krvaveče, ker greh ljudi ni prenehal;
niti se ne bi odkupili v spomin na tisto kri, ki
sem jo prelil na Kalvariji in ki je bila dokaz
moje ljubezni do človeštva. Toda prišel sem v
duhu, da bi vam prihranil sramoto ob
razmišljanju o delu tistih, ki so me sodili in
obsojali na zemlji.
35. Vse je odpuščeno, toda v vsakem duhu je
nekaj tistega, kar sem za vse prelil na križu. Ne
mislite, da sta vitalnost in kri razpadli ali se
izgubili. Utelešali so duhovno življenje, ki sem
ga od tistega trenutka prelil na vse ljudi. S to
krvjo, ki je zapečatila mojo besedo in potrdila
vse, kar sem govoril in storil na zemlji, se bodo
ljudje razvijali navzgor v želji po prenovi
svojega duha.
36. Moja beseda, moja dela in moja kri niso
bili in ne bodo zaman. Če se vam včasih zdi, da
sta bili moje ime in moja beseda skoraj
pozabljeni, boste kmalu videli, da se ponovno
pojavljata, polni življenjske krvi, življenja in
čistosti, kot seme, ki kljub temu, da se proti
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njemu nenehno borijo, nikoli ne propade.
(321,64 - 66)
37. Jezusova kri, spremenjena v luč odrešenja,
je prodrla v vsa duhovna bitja kot odrešenje in
to počne še naprej. Moj Duh večno daje
odrešenje in luč, neprestano puščam, da žarki
moje luči prodirajo tja, kjer je tema,
neprestano moj božanski Duh se izliva, ne kot
človeška kri, ampak kot odrešilna moč, kot
duhovno življenje na vse moje otroke. (319,
36)

43. Resnično, povem vam: duhovi pravičnih, ki
prebivajo blizu Boga, so si pravico do tega
mesta zaslužili z lastnimi deli - ne zato, ker
sem jim ga dal jaz. Pokazal sem jim le pot in
jim na koncu pokazal veliko nagrado.
44 Blagor tistim, ki mi rečejo: "Gospod, ti si
pot, luč, ki jo razsvetljuje, in moč za popotnika.
Ti si glas, ki nas usmerja in poživlja na poti
življenja, ti pa si tudi nagrada za tistega, ki
doseže cilj." - Da, otroci moji, jaz sem življenje
in vstajenje od mrtvih. (63, 74 - 75)
45 Danes Oče ne sprašuje: Kdo je zmožen in
pripravljen rešiti človeški rod s svojo krvjo?
Tudi Jezus ne bo odgovoril: "Gospod, jaz sem
Jagnje, ki je s svojo krvjo in ljubeznijo
pripravljeno tlakovati pot za spravo človeštva."
46. Prav tako ne bom poslal svoje "Besede",
da bi postala človek v tem času. To obdobje je
za vas minilo, v vašem duhu pa je pustilo svoj
nauk in vzpon. Zdaj sem začel novo obdobje
duhovnega napredka, v katerem boste vi tisti,
ki boste pridobili zasluge. (80, 8 - 9)
47 Hočem, da ste vsi srečni, da živite 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. (245,34)
48. Prišel sem, da vam pokažem lepoto
življenja, ki je višje od človeškega, da vas
navdihnem za visoka dela, da vas naučim
besede, ki prebuja ljubezen, da vam obljubim
srečo brez primere, ki čaka tistega duha, ki se
je znal povzpeti na goro žrtve, vere in ljubezni.
49. Vse to boste videli v mojem nauku, da
boste končno razumeli, da so vaša dobra dela
tista, ki bodo vašega duha približala pravi
sreči. (287, 48 - 49)
50. Če morate za potovanje z ene celine na
drugo prečkati številne visoke in nizke gore,
morja, ljudstva, mesta in države, dokler ne
dosežete cilja svojega potovanja, upoštevajte,
da morate za dosego obljubljene dežele tudi
dolgo potovati, da bi med dolgim potovanjem
pridobili izkušnje, znanje, razvoj in razvoj
duha. To bo sad drevesa življenja, ki ga boste
končno uživali, potem ko ste se veliko trudili in
jokali, da bi ga dosegli. (287, 16)
51. Ste otroci Očeta Luči; če ste zaradi svoje
šibkosti padli v temo življenja, polnega težav,
napak in solz, bo to trpljenje minilo, ker se
boste dvignili na moj klic, ko vas bom poklical
in vam rekel: "Tukaj sem, razsvetljujem vaš

Nebesa" je treba osvojiti
38 Ljudje, ki jih je odnesla silovitost strasti, so
v svojih grehih tako padli, da so opustili vsako
upanje na odrešitev. Vendar ni nikogar, ki ne
bi mogel biti ozdravljen. Kajti duh - ko se bo
prepričal, da se človeške nevihte ne bodo
prenehale, dokler ne bo poslušal glasu vesti se bo dvignil in izpolnjeval moj zakon, dokler
ne doseže cilja svoje usode, ki ni na zemlji,
ampak v večnosti.
39. Tisti, ki mislijo, da je obstoj nesmiseln, in
razmišljajo o nesmiselnosti boja in bolečine,
ne vedo, da je življenje mojster, ki oblikuje, in
bolečina dletom, ki izpopolnjuje. Ne mislite, da
sem ustvaril bolečino, da bi vam jo izročil v
čaši, ne mislite, da sem vam povzročil padec.
Človek je postal neposlušen sam od sebe, zato
se mora tudi sam ponovno dvigniti z lastnim
trudom. Prav tako ne smete misliti, da vas bo
izpopolnila samo bolečina; ne, dosegli me
boste tudi z ljubečim delovanjem, kajti jaz sem
ljubezen. (31, 54 - 55)
40. Molite bolj z duhom kot s telesom, kajti za
pridobitev odrešenja ni dovolj trenutek
molitve ali dan ljubezni, ampak je potrebno
življenje vztrajnosti, potrpežljivosti,
velikodušnih del in sledenja mojim zapovedim.
Zato sem vam dal velike sposobnosti in
empatijo.
41 Moje delo je kot skrinja odrešitve, ki vabi
vse, da vstopijo vanjo. Vsakdo, ki izpolnjuje
moje zapovedi, ne bo pogubljen. Če se pustite
voditi moji besedi, boste rešeni. (123, 30 - 31)
42 en se spomnite, da me doseže le tisto, kar
je popolno. Zato bo vaš duh vstopil v moje
kraljestvo šele, ko bo dosegel popolnost. Od
mene ste prišli brez izkušenj, vendar se boste
morali vrniti k meni okrašeni z oblačili svojih
zaslug in kreposti. (63, 22)
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svet in vas vabim na goro, na vrhu katere
boste našli ves mir, srečo in bogastvo, ki ste si
jih zaman prizadevali zbrati na zemlji." (308, 5)
52 Vsak svet, vsaka raven obstoja je bila
ustvarjena zato, da bi se duhovna bitja na njej
razvijala in naredila korak k svojemu Stvarniku
ter tako dobila priložnost, da z vedno
nadaljnjim napredovanjem na poti popolnosti
brez madeža, čista in dobro oblikovana
dosežejo cilj svojega potovanja, vrh duhovne
popolnosti, ki je prav bivanje v Božjem
kraljestvu.
53. Komu se vendarle zdi nemogoče prebivati
"v Božjem naročju"? Ah, vi, bedni intelektualci,
ki v resnici ne znate misliti! Si že pozabila, da si
nastala iz mojega materinskega telesa, torej
da si že prej obstajala v njem? Nič čudnega ni v
dejstvu, da se vse, kar je prišlo iz vira življenja,
ob svojem času vrne vanj.
54. Vsak duh, ko je iz mene prišel v življenje, je
bil deviško čist; toda pozneje se je marsikateri
na svoji poti umazal. Ker pa sem vse modro,
ljubeče in pravično predvidel, sem na poti, ki
so jo morali prehoditi moji otroci, takoj
zagotovil vsa potrebna sredstva za njihovo
odrešitev in obnovo.
55. Čeprav je to duhovno deviškost oskrunilo
veliko bitij, bo prišel dan, ko se bodo očistila
vseh svojih prestopkov in si tako povrnila
prvotno čistost. Očiščenje bo v mojih očeh
zelo zaslužno, saj si ga bo duh pridobil z
velikimi in nenehnimi preizkušnjami vere,
ljubezni, zvestobe in potrpežljivosti.
56. Vsi se boste po poti dela, boja in bolečine
vrnili v Kraljestvo Luči, kjer se vam ne bo več
treba utelesiti v človeško telo niti živeti v svetu
materije, kajti takrat vam bo vaša duhovna
sposobnost delovanja že omogočila, da boste
svoj vpliv in svojo svetlobo pošiljali z ene ravni
bivanja na drugo in jo očuvali. (313, 21 - 24)

izžarevajo svetlobo na zemljo, zakaj ne bi Božji
Duh izžareval svetlobe na človekovega duha?
59. Zdaj vam pravim: ljudje, pojdite vase, naj
se luč pravičnosti, ki izvira iz ljubezni, razširi po
svetu. Naj vas moja resnica prepriča, da brez
prave ljubezni ne boste dosegli odrešitve. (89,
34 - 35)
60. Moja luč je namenjena vsem mojim
otrokom; ne le vam, ki živite na tem svetu,
ampak tudi vsem duhovnim bitjem, ki živijo na
različnih ravneh obstoja. Vsi bodo osvobojeni
in vstali v večno življenje, če bodo s svojimi
deli ljubezni do bratov in sester izpolnjevali
mojo božansko zapoved, ki od vas zahteva, da
ljubite drug drugega. (65, 22)
61. Dragi ljudje, to je "tretji dan", ko dajem
svoji besedi novo življenje med "mrtvimi". To
je "tretjič", ko se duhovno pojavim pred
svetom in mu rečem: "Tukaj je isti Kristus, ki
ste ga videli umreti na križu, in zdaj govori z
vami, saj živi in bo živel in bo vedno."
62. Po drugi strani pa vidim, da imajo ljudje v
svojih telesih mrtvo srce glede vere, ljubezni in
luči, čeprav v svojih verskih skupnostih trdijo,
da oznanjajo resnico. Mislijo, da so si
zagotovili odrešenje, ko molijo v svojih
cerkvah in se udeležujejo njihovih obredov.
Toda povem vam, da se mora svet naučiti, da
je odrešenje duha mogoče doseči le z
opravljanjem del ljubezni in usmiljenja.
63 Zbirni prostori so le šola. Cerkve se ne
smejo omejiti na razlago zakona, ampak
morajo poskrbeti, da bo svet razumel, da je
življenje način, na katerem je treba z
uresničevanjem mojega nauka o ljubezni
uresničevati to, kar smo se naučili iz božjega
zakona. (152, 50 - 52)
64 Kristus je postal človek, da bi svetu razodel
božansko ljubezen. Toda ljudje imajo trda srca
in vsevedne misli, zato kmalu pozabijo na
nauk, ki so ga prejeli, in si ga napačno
razlagajo. Vedel sem, da bodo ljudje
postopoma zamenjali pravičnost in ljubezen z
maščevanjem in kaznijo. Zato sem vam
napovedal čas, ko se bom duhovno vrnil na
svet, da bi ljudem razložil nauke, ki jih niso
razumeli.
65. Ta obljubljeni čas je ta, v katerem živite, in
jaz sem vam dal svoja navodila, da bi se moja
pravičnost in božanska modrost razodeli kot
popoln nauk o vzvišeni ljubezni vašega Boga.
Ali mislite, da sem prišel, ker se bojim, da

Najmočnejša sila za odrešitev
57. Glej, tu je pot, hodi po njej in boš odrešen.
Resnično, povem vam, da za pridobitev
odrešenja ni potrebno, da ste me slišali v tem
času. Vsakdo, ki v življenju uresničuje moj
božanski zakon ljubezni in to ljubezen, ki jo
navdihuje Stvarnik, spreminja v dobrodelnost,
je odrešen. O meni pričuje s svojim življenjem
in deli. (63, 49)
58 Če sonce izžareva življenjsko svetlobo na
vso naravo in vsa bitja in če tudi zvezde
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bodo ljudje sčasoma uničili dela svojega
Gospoda ali celo življenje samo? Ne, prihajam
samo iz ljubezni do svojih otrok, ki jih želim
videti polne luči in miru.
66. Ali ni prav in primerno, da tudi vi prihajate
k meni samo iz ljubezni? Vendar ne iz ljubezni
do sebe, ampak iz ljubezni do Očeta in do
soljudi. Ali menite, da tistega, ki se izogiba
grehu samo zaradi strahu pred peklenskimi
mukami, navdihuje Božja ljubezen, ali tistega,
ki dela dobra dela samo z mislijo na nagrado,
ki jo lahko s tem pridobi, namreč na mesto v
večnosti? Kdor tako razmišlja, me ne pozna in
ne prihaja k meni iz ljubezni. Deluje le iz
ljubezni do sebe. (164, 35 - 37)
67. Ves moj zakon je strnjen v dveh zapovedih:
ljubezen do Boga in ljubezen do bližnjega. To
je pot. (243, 4)

74. Nihče se ni rodil po naključju in ne glede
na to, kako nepomemben, nesposoben in
reven se zdi, je bil ustvarjen po milosti
Najvišjega bitja, ki ga ljubi enako kot bitja, ki
jih ima za superiorna, in ima usodo, ki ga bo
kot vse pripeljala v Božje naročje.
75. Ali vidite ljudi, ki tavajo po cestah kot
izobčenci, ki s seboj vlečejo razvade in bedo,
ne vedo, kdo so in kam gredo? Ali poznate
ljudi, ki še vedno živijo v gozdovih, kjer jih
zasačijo plenilci? Ljubezen mojega Očeta ni
pozabila nikogar, vsi imajo nalogo, ki jo morajo
izpolniti, vsi imajo zarodek razvoja in so na
poti, kjer bodo zasluge, trud in boj korak za
korakom pripeljali duha k meni.
76. Kje je kdo, ki si ni, četudi le za trenutek,
želel mojega miru in se osvobodil zemeljskega
življenja? Vsak duh hrepeni po svetu, v
katerem je živel prej, po domu, v katerem se
je rodil. Ta svet pričakuje vse moje otroke in
jih vabi, da uživajo večno življenje, po katerem
nekateri hrepenijo, medtem ko drugi samo
čakajo na smrt, da bi potem prenehali biti, ker
imajo zmedenega duha in živijo brez upanja in
vere. Kaj bi ta bitja lahko spodbudilo k boju za
njihovo obnovo? Kaj bi v njih lahko prebudilo
hrepenenje po večnosti? Čakajo le na
neobstoj, tišino in konec.
77. Toda vrnila se je "luč sveta", "Pot in
Resnica", da bi te s svojim odpuščanjem
obudila v življenje, da bi pobožala tvoj utrujeni
obraz, potolažila tvoje srce in da bi tisti, ki se
ni imel za vrednega obstoja, slišal moj glas, ki
mu pravi: Ljubim te, pridi k meni! (80, 54 - 57)
78. Človek lahko pade in se pogrezne v temo
in se zato počuti oddaljenega od mene; lahko
verjame, da je z njegovo smrtjo zanj vse
končano. Zame pa nihče ne umre, nihče ni
izgubljen.
79. Koliko je takih, ki so na svetu veljali za
pokvarjena bitja, danes pa so polni svetlobe!
Koliko ljudi, ki so pustili sledove svojih grehov,
vrlin in zločinov, je že doseglo očiščenje! (287,
9 - 10)
80. Mnogi namreč umažejo svojega duha,
vendar jih ne obsojajte, saj ne vedo, kaj delajo.
Tudi jaz jih bom rešil, ne glede na to, da so me
pozabili ali me nadomestili z lažnimi bogovi, ki
so jih ustvarili v svetu. Tudi njih bom pripeljal v
svoje kraljestvo, čeprav so zdaj zaradi sledenja
lažnim prerokom pozabili na milostnega

Odrešitev in odkupitev za vsakega duha
68. Zdaj ne prihajam, da bi obudil fizično
mrtve, kot sem to storil z Lazarjem v "drugi
dobi". Danes prihaja moja luč, da bi prebudila
duha, ki mi pripada. Ta bo vstal v večno
življenje po resnici moje besede, kajti vaš duh
je Lazar, ki ga zdaj nosite v svojem bitju in ga
bom obudil od mrtvih in ozdravil. (17, 52)
69. Tudi duhovno življenje urejajo zakoni, in če
se jim odpoveš, zelo hitro občutiš boleče
posledice te neposlušnosti.
70. Vedite, kako velika je moja želja, da bi vas
rešil. Tako danes kot takrat bom vzel križ, da bi
vas obudil v resnično življenje.
71 Če je moja kri, prelita na Kalvariji, pretresla
srca ljudi in jih spreobrnila k mojemu nauku,
bo moja božanska luč v tem času tista, ki bo
pretresla duha in dušo, da bi vas vrnila na
pravo pot.
72. Hočem, da tisti, ki so umrli za življenje
milosti, živijo večno. Ne želim, da bi vaš duh
živel v temi. (69, 9 - 10)
73. Zavedajte se, koliko vaših soljudi sredi
svojega malikovalskega delovanja pričakuje
Mesijev prihod. Pomislite, koliko ljudi v svoji
nevednosti misli, da bom prišel samo zato, da
izvršim svojo sodbo nad hudobnimi, rešim
dobre in uničim svet, ne da bi vedeli, da sem
med ljudmi kot Oče, kot Gospodar, kot brat ali
prijatelj, poln ljubezni in ponižnosti, in da
vsem podajam roko pomoči, da bi jih rešil,
blagoslovil in odpustil. (170, 23)
137

Kristusa, ki je dal svoje življenje zanje, da bi jih
naučil svojega nauka ljubezni.
81 Za Očeta nihče ni "zloben", nihče ne more
biti, saj je njegov izvor v meni. Izgubljeni, slepi,
nasilni, uporni - takšni so postali številni moji
otroci zaradi svobodne volje, s katero so bili
obdarjeni. V vseh pa bo luč in moje usmiljenje
jih bo vodilo po poti do odrešitve. (54, 45 - 46)
82. 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.
83. V srcih vidim seme plevela, močvirja,
zločina, sovraštva, in vendar vas žanjem in
ljubim. To seme božam in čistim, dokler ne
zasije kot pšenica na soncu.
84. 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. Del moje božanske
naloge je, da te naredim vrednega zame. (256,
19 - 21)
85 Kako bi se lahko duh zame nepovratno
izgubil, če nosi v sebi iskro moje luči, ki nikoli
ne ugasne in sem z njim na vseh poteh? Ne
glede na to, kako dolgo bo trajalo njegovo
uporništvo ali zmeda, te temne sile ne bodo
nikoli vzdržale moje večnosti. (255, 60)
86. Zame je prav tako zaslužno, če se bitje,
umazano s sledmi najhujših prestopkov, očisti,
navdihnjeno z visokim idealom, kot če se bitje,
ki je ostalo trdno čisto, do konca bori, da se ne
bi umazalo, ker je od začetka ljubilo svetlobo.
87 Kako daleč od resnice so tisti, ki mislijo, da
imajo zmedeni duhovi drugačno naravo od
duhov svetlobe!
88. Oče bi bil krivičen, če bi bilo to res, tako
kot ne bi bil več Vsemogočni, če bi mu
manjkalo modrosti in ljubezni, da bi rešil
omadeževane, nečiste, nepopolne in jih ne bi
mogel združiti z vsemi pravičnimi v enem in
istem domu. (295, 15 - 17)
89. Resnično, povem vam, da so tudi tista
bitja, ki jih imenujete skušnjavci ali demoni, le
zmedena ali nepopolna bitja, ki jih Oče modro
uporablja za uresničevanje svojih visokih
nasvetov in načrtov.
90. Toda ta bitja, katerih duhovi so danes
obdani s temo in od katerih so mnogi slabo
izkoristili sposobnosti, ki sem jim jih dal, bom ko bo prišel čas zanje - rešil Jaz.

91. Kajti prišel bo trenutek, Izrael, ko me bodo
vsa Gospodova bitja večno hvalila. Ne bi bil
več Bog, če ne bi mogel rešiti duha s svojo
močjo, modrostjo in ljubeznijo. (302, 31)
92. Kdaj na svetu so starši ljubili le dobre
otroke in sovražili slabe? Kako pogosto sem
videl, da so najbolj ljubeči in skrbni prav do
tistih, ki jih najbolj prizadenejo in zaradi
katerih najbolj trpijo! Kako je mogoče, da bi
lahko storili večja dela ljubezni in odpuščanja
od mojih? Kdaj se je kdaj izkazalo, da se mora
Učitelj učiti od učencev?
93. Vedite torej, da nikogar nimam za
nevrednega in da vas zato pot k odrešenju
večno vabi, da stopate po njej, tako kot so
vrata mojega kraljestva, ki so svetloba, mir in
dobro, večno odprta v pričakovanju prihoda
tistih, ki so bili daleč od Postave in Resnice.
(356, 18 - 19)
Slavna prihodnost Božjih otrok
94. Niti enemu od svojih otrok ne bom dovolil,
da bi zašel s poti ali se celo izgubil. Parazitske
rastline bom spremenil v rodne, saj so bila vsa
bitja ustvarjena, da bi dosegla cilj popolnosti.
95. Hočem, da z menoj uživate v mojih delih.
Že prej sem vam omogočil, da ste deležni
mojih lastnosti, ker ste del mene. Ker mi vse
pripada, vas tudi postavljam za lastnike
svojega dela. (9, 17 - 18)
96 Ne dvomite v mojo besedo. V prvi dobi sem
izpolnil svojo obljubo, da bom osvobodil Izrael
iz egiptovske sužnosti, ki je pomenila
malikovanje in temo, da bi vas popeljal v
Kanaan, deželo svobode in čaščenja živega
Boga. Tam vam je bil napovedan moj prihod
kot človeka in prerokba se je izpolnila beseda
za besedo v Kristusu.
97. Jaz, ta Učitelj, ki sem živel v Jezusu in vas v
njem ljubil, sem svetu obljubil, da mu bom
spregovoril v drugem času in se mu razodel v
duhu. In tu je izpolnitev moje obljube.
98. Danes vam oznanjam, da sem vašemu
duhu namenil čudovita področja, bivališča,
duhovne domove, kjer boste našli pravo
svobodo, da ljubite, delate dobro in širite
mojo luč. Ali lahko v to dvomite, potem ko
sem vam izpolnil svoje prejšnje obljube? (138,
10 - 11)
99. Moja božanska želja je, da bi vas rešil in
vas popeljal v svet svetlobe, lepote in ljubezni,
kjer boste radostno vibrirali zaradi vzvišenosti
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duha, vzvišenosti čustev in ideala popolnosti.
Toda ali v tej božanski želji ne prepoznate
moje očetovske ljubezni? Kdor tega ne
razume, je nedvomno slep. (181, 13)
100. Zapomnite si: vse lepote tega sveta bodo
nekoč izginile in naredile prostor drugim. Vaš
duh pa bo še naprej živel večno in gledal Očeta
v vsej njegovi slavi - Očeta, iz čigar maternice
ste prišli. Vse ustvarjeno se mora vrniti na kraj,
od koder je prišlo. (147, 9)
101. 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 Zakon kot pot, ki vodi
duha v višave tega kraljestva. (263,36)
102. Vedno se zavedajte, da je duh, ki doseže
visoke stopnje dobrote, modrosti, čistosti in
ljubezni, nad časom, bolečino in razdaljami. Ni
omejena na bivanje na enem mestu, lahko je
povsod in povsod najde največje zadovoljstvo
v tem, da obstaja, čuti, pozna, ljubi in je
ljubljena. To so nebesa duha. (146,70-71)

dolžnost je, da se notranje pripravite, da jih
boste znali sprejeti in voditi. (128, 8)
4. Želim vam govoriti o mnogih duhovnih
temah, vendar jih še ne morete razumeti. Če
bi vam razkril, v kakšna bivališča ste se že
spustili na zemljo, ne bi mogli razumeti, kako
ste živeli v takšnih krajih.
5 Danes lahko zanikate, da poznate "duhovno
dolino", saj vaš duh, dokler je utelešen, nima
dostopa do svoje preteklosti, tako da ne
postane nečimrn, depresiven ali obupan spričo
svojega novega obstoja, v katerem mora
začeti znova kot v novem življenju.
6 Tudi če bi želeli, se ne bi mogli spomniti.
Dovoljujem vam le, da ohranite slutnjo ali
slutnjo tega, kar vam tukaj razkrivam, da boste
vztrajali v življenjskem boju in voljno prenašali
preizkušnje.
7. Morda dvomite o vsem, kar vam govorim,
toda resnično, dokler ste bili duhovi, je bil ta
svet duhov resnično vaš dom. Bili ste
prebivalci tistega doma, kjer niste poznali
trpljenja, kjer ste v svojem bitju čutili Očetovo
slavo, saj v njem ni bilo nobene napake.
8 Toda ti nisi imel zaslug, zato je bilo treba, da
si zapustil nebesa in se spustil na svet, da bi
tvoj duh s svojim prizadevanjem pridobil nazaj
to kraljestvo.
9 Vendar ste moralno vse bolj tonili, dokler se
niste počutili zelo oddaljene od božanskega in
duhovnega, svojega izvora. (114, 35 - 36)
10 Ko duh pride na zemljo, ga spodbujajo
najboljši nameni, da bi svoj obstoj posvetil
Očetu, mu v vsem ugajal in bil koristen svojim
bližnjim.
11 Toda takoj, ko vidi, da je zaprt v telesu, da
je na tisoče načinov preizkušan in postavljen
na preizkušnjo na svoji življenjski poti, postane
slaboten, podleže nagonom "mesa", podleže
skušnjavam, postane sebičen in nazadnje ljubi
sebe nad vse, in le za trenutek prisluhne vesti,
kjer so zapisane usode in zaobljube.
12 Moja beseda vam pomaga, da se spomnite
svoje duhovne zaveze ter premagate
skušnjave in ovire.
13. Nihče ne more reči, da ni nikoli skrenil s
poti, ki sem mu jo začrtal. Toda jaz vam
odpuščam, da bi se naučili odpuščati
sočloveku. (245, 47 - 48)
14. Velik duhovni pouk je potreben, da bi
človek živel v skladu z glasom svoje vesti.
Čeprav je vse prežeto z božansko ljubeznijo in

VIII Človek
32. poglavje - Utelešenje, narava in
naloga človeka
Utelešenje na zemlji
1. Jokate, ko eden od vaših odide v "duhovno
dolino", namesto da bi se počutili polni miru,
ker razumete, da se približuje svojemu
Gospodu za en korak. Po drugi strani pa
praznujete praznik, ko v vaš dom pride novo
bitje, ne da bi v tisti uri pomislili, da je to
duhovno bitje prišlo v meso, da bi v tej solzni
dolini izpolnilo zadoščenje; takrat bi morali
jokati zanj. (52, 58)
2 Vi rojevate otroke iz svojega mesa, jaz pa
sem tisti, ki razdelim duhove med družine,
plemena, narode in svetove, in v tej ljudem
nedostopni pravičnosti se razodeva moja
ljubezen. (67,26)
3. Živite v sedanjosti in ne veste, kaj sem vam
namenil za prihodnost. Pripravljam velike
legije duhov, ki se bodo naselili na Zemlji in s
seboj prinesli težko nalogo; vedeti morate, da
bodo mnogi med vami starši tistih bitij, v
katerih se bodo utelešali moji glasniki. Vaša
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modro ustvarjeno za človekovo dobro in
srečo, materija, ki ga obdaja v svetu, pomeni
za duha preizkušnjo od trenutka, ko zaživi v
svetu, ki mu ne pripada, in je združen s
telesom, katerega narava se razlikuje od
njegove.
15 V tem lahko vidite razlog, zakaj duh
pozablja svojo preteklost. Od trenutka, ko se
inkarnira in združi z nezavednim bitjem, ki se
je pravkar rodilo, začne življenje, ki je tesno
povezano s tem telesom.
16 Od duha ostaneta prisotni le dve lastnosti:
vest in intuicija, osebnost, opravljena dela in
preteklost pa ostanejo za nekaj časa skriti. Oče
je tako želel.
17. Kaj bi se zgodilo z duhom, ki je prišel iz
svetlobe visokega doma, da bi živel v bednih
okoliščinah tega sveta, če bi se spomnil svoje
preteklosti? In kakšna nečimrnost bi bila med
ljudmi, če bi se jim razkrila veličina, ki je
obstajala v njihovem duhu v drugem življenju?
(257, 18 - 19)

življenju? Ali je torej prav, da slepec vodi
tistega, ki z očmi vidi? (126, 15 - 16)
24. Ta nauk je preprost, kot vse, kar je čisto in
božansko, zato ga je lahko razumeti. Včasih se
vam bo zdelo težko, da ga boste izvajali v
praksi. Prizadevanja vašega duha zahtevajo
napor, odrekanje ali žrtvovanje vašega telesa,
in če nimate izobrazbe ali duhovne discipline,
morate trpeti.
25 Že od začetka časov poteka boj med
duhom in mesom [dušo], da bi razumeli, kaj je
prav, kaj je dovoljeno, kaj je dobro, da bi živeli
v skladu z zakonom, ki ga je dal Bog.
26 V tem težkem boju se vam zdi, kot da vas
tuja in zlonamerna sila nenehno mika, da bi
boju obrnili hrbet, in vas vabi, da izkoristite
svojo svobodno voljo in nadaljujete pot
materializma.
27. Povem vam, da ni večje skušnjave od
šibkosti vašega telesa: občutljivo na vse, kar ga
obdaja, dovolj šibko, da podleže, zlahka se
ukloni in zapelje. Kdor se je naučil obvladovati
nagone, strasti in slabosti telesa, je premagal
skušnjavo, ki jo nosi v sebi. (271, 49 - 50)
28. Zemlja je bojno polje, veliko se je treba
naučiti. Če ne bi bilo tako, bi vam zadostovalo
nekaj let življenja na tem planetu in ne bi vas
vedno znova pošiljali v novo rojstvo. Za duha
ni temnejšega in mračnejšega groba od
njegovega lastnega telesa, če sta na njem
umazanija in materializem.
29 Moja beseda te dvigne iz tega groba in ti da
krila za prihodnost, da se boš dvignil v kraje
miru in duhovne svetlobe. (213, 24 - 25)

pravilno vrednotenje telesa in njegovo
vodenje s strani uma
18 Ne govorim vam le, da očistite svojega
duha, ampak da okrepite tudi svoje telo, da
bodo novi rodovi, ki prihajajo iz vas, zdravi in
da bo njihov duh lahko opravljal svoje težko
poslanstvo. (51, 59)
19 Skrbite za zdravje svojega telesa, skrbite za
njegovo ohranitev in vitalnost. Moj nauk vam
svetuje, da ljubeče skrbite za svojega duha in
svoje telo, saj se oba dopolnjujeta in
potrebujeta drug drugega pri težkem
duhovnem poslanstvu, ki jima je zaupano.
(92,75)
20 Ne pripisujte svojemu telesu večjega
pomena, kot ga v resnici ima, in mu ne
dovolite, da zasede mesto, ki pripada le
vašemu duhu.
21 Razumite, da je telesna lupina le orodje, ki
ga potrebujete, da se duh lahko manifestira na
zemlji. (62, 22 - 23)
22 Poglejte, kako je ta nauk koristen za vašega
duha; kajti medtem ko se telesna materija z
vsakim dnem bolj približuje zemeljskemu
naročju, se duh vse bolj približuje večnosti.
23 Telo je opora, na kateri počiva duh, ko
prebiva na zemlji. Zakaj bi dopustili, da
postane veriga, ki ovija, ali ječa, ki zapira?
Zakaj dovolite, da bi bila vodilna v vašem

Pomen/naloga duše, duha in vesti v človeku
30 Telo bi lahko obstajalo brez duha, zgolj z
oživljenim telesnim življenjem, vendar potem
ne bi bilo človeško bitje. Imela bi dušo in ne bi
imela duha, vendar se potem ne bi mogla
voditi in ne bi bila najvišje bitje, ki bi po vesti
poznalo zakon, razločevalo dobro od zla in
sprejemalo vsako božje razodetje. (59, 56)
31 Vest razsvetljuje duha in duh vodi telo (nad
dušo). (71, 9)
32. Medtem ko se na svetu nekateri ženejo za
lažno veličino, drugi pravijo, da je človek pred
Bogom nepomembno bitje, in so celo taki, ki
se primerjajo s črvom zemlje. Seveda se vam
lahko vaše materialno telo zdi majhno sredi
Mojega stvarstva, vendar zame ni, saj sem ga
ustvaril z modrostjo in močjo.
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33. Toda kako lahko po merah svojega telesa
ocenjuješ veličino svojega bitja? Ali v njej ne
čutite prisotnosti duha? Večja je od vašega
telesa, njen obstoj je večen, njeno potovanje
neskončno, ne morete poznati konca njenega
razvoja, tako kot njenega izvora. Nočem vas
videti majhne, ustvaril sem vas, da bi dosegli
veličino. Ali veste, kdaj menim, da je človek
majhen? Ko se je izrodil v grehu, je izgubil
svojo plemenitost in dostojanstvo.
34. Dolgo časa se niste več držali Mene, niste
več vedeli, kaj ste v resnici, ker ste dopustili,
da so mnoge lastnosti, sposobnosti in darovi,
ki jih je vaš Stvarnik položil v vas, mirovali v
vašem bitju. Zaspali ste glede duha in vesti,
prav v njunih duhovnih lastnostih pa se skriva
resnična veličina človeka. Živite kot bitja tega
sveta, saj v njem nastanejo in umrejo. (85, 56 57)
35. S svojo besedo ljubezni ti dokazujem,
kakšno vrednost ima zame tvoj duh. Nič v
materialnem stvarstvu ni večjega od vašega
duha, niti kraljevska zvezda s svojo svetlobo,
niti zemlja z vsemi svojimi čudeži, niti nič
drugega ustvarjenega ni večje od duha, ki sem
vam ga dal, kajti to je božanski delček, je
plamen, ki je izšel iz božanskega duha.
36 Poleg Boga imajo samo duhovi duhovno
inteligenco, zavest, voljo in svobodo volje.
37 Nad instinkti in nagnjenji mesa [duše] se
dviga luč, ki je vaš duh, in nad to lučjo vodnik,
učbenik in sodnik, ki je vest. (86, 68)
38. Človeštvo mi v svojem materializmu pravi:
"Ali kraljestvo Duha sploh obstaja?" Toda
odgovarjam vam, o neverniki, vi ste Tomaž
"tretjega obdobja". Občutki sočutja in
usmiljenja, nežnosti, prijaznosti in
velikodušnosti niso lastnosti telesa, prav tako
kot darovi milosti, ki jih nosite skrite v sebi. Vsi
občutki, ki so se vtisnili v vaše srce in um, vse
te sposobnosti pripadajo duhu in tega ne
smete zanikati. "Meso" je le omejeno orodje,
duh pa ne: je velik, ker je božji atom.
39 Poiščite sedež svojega duha v jedru svojega
bitja in veliko modrost v slavi ljubezni. (147, 21
- 22)
40 Resnično, povem vam, da je človek že od
najzgodnejših dni človeštva intuitivno vedel,
da v sebi nosi duhovno bitje - bitje, ki je sicer
nevidno, a se razkriva v različnih delih
njegovega življenja.

41. Vaš Gospod vam je od časa do časa razkril
obstoj duha, njegovo naravo in njegovo skrito
bitje. Čeprav ga nosite v sebi, je tančica, s
katero vas ovija vaša materializacija, tako
debela, da ne morete prepoznati, kaj je v
vašem bitju najbolj plemenito in čisto.
42. Veliko resnic si je človek drznil zanikati. A
vendar - vera v obstoj njegovega duha ni bila
ena od stvari, proti kateri se je najbolj boril, saj
je človek začutil in končno razumel, da bi
zanikanje njegovega duha pomenilo enako kot
zanikanje samega sebe.
43. Ko se je človeško telo zaradi strasti, vrlin in
čutnih užitkov izrodilo, je postalo veriga,
temna preveza, ječa in ovira za razvoj duha.
Kljub temu človeku v urah preizkušenj nikoli ni
manjkala iskra notranje svetlobe, ki bi mu
priskočila na pomoč.
44 Resnično, povem vam: najvišji in najčistejši
izraz duha je vest, tista notranja luč, zaradi
katere je človek prvi, najvišji, največji in
najplemenitejši med vsemi bitji, ki ga
obdajajo. (170, 56 - 60)
45 Vsem ljudem pravim, da je najvišji in
najlepši naziv, ki ga ima človek, naziv "Božji
otrok", čeprav si ga je treba zaslužiti.
46. Namen zakona in naukov je, da vam
razkrije spoznanje Moje resnice, da bi postali
vredni otroci tistega Božanskega Očeta, ki je
Najvišja Popolnost. (267, 53)
47. Veste, da ste bili ustvarjeni "po moji
podobi in sliki", a ko to izrečete, pomislite na
svojo človeško obliko. Povem vam, da moja
podoba ni tam, ampak v vašem duhu, ki se
mora, da bi mi postal podoben, izpopolnjevati
s krepostmi.
48. Jaz sem Pot, Resnica in Življenje, jaz sem
pravičnost in dobrota, vse to pa izvira iz
Božanske ljubezni. Ali zdaj razumete, kakšni
morate biti, da bi bili "po moji podobi in sliki"?
(31,51 - 52)
49. V tebi je odsev božanskega, jaz sem
resnično v tebi. Inteligenca, volja, sposobnosti,
čutila in vrline, ki jih imate, pričajo o višji
naravi, ki ji pripadate, in so živo pričevanje
Očetu, iz katerega izhajate.
50. Včasih zaradi neposlušnosti in greha
oskrunite in oskrunite podobo, ki jo nosite v
svojem bitju. Potem mi niste podobni, kajti ni
dovolj imeti človeško telo in duha, da bi bili
podoba Stvarnika. Resnična podobnost z
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menoj je v vaši svetlobi in ljubezni do vseh
vaših bližnjih. (225, 23 - 24)
51 Ustvaril sem vas "po svoji podobi in
sličnosti", in ker sem hkrati Tri in Eno, je ta
Trojica tudi v vas.
52. Vaše materialno telo zaradi svoje popolne
zasnove in harmonije predstavlja stvarstvo.
Vaš utelešeni duh je podoba "Besede", ki je
postala človek, da bi v svetu ljudi pustila sled
ljubezni, vaša vest pa je sijoča iskra iz
božanske luči Svetega Duha. (220, 11 - 12)
53. Kakšne zasluge bi imel tvoj duh, če bi
deloval v telesu brez volje in lastnih nagnjenj?
Boj duha s telesno lupino [dušo] je boj moči
proti moči. Tam najde kamen spotike, s
katerim mora dokazati svojo superiornost in
veličino duha. To je preizkušnja, na kateri duh
pogosto za trenutek podleže skušnjavam, v
katere ga spravlja svet prek "mesa". Te
(skušnjave) tako močno delujejo na duha, da si
končno začutil, da te nadnaravna in
zlonamerna moč vleče v pogubo in te uničuje
v strasteh.
54 Kako velika je odgovornost duha pred
Bogom! Meso ni prevzelo te odgovornosti.
Poglejte, kako za vedno počiva v zemlji, ko
pride smrt. Kdaj si boste pridobili zasluge, da
bo vaš duh postal vreden prebivanja v
popolnejših domovih, kot je ta, v katerem
živite?
55 Svet vam ponuja krone, ki pričajo le o
nečimrnosti, napuhu in lažni veličini. Duhu, ki
zna preseči te nečimrnosti, je na onem svetu
namenjena druga krona, krona moje modrosti.
(53, 9 - 11)
56. Življenje naj bi se bolj kazalo v duhu kot v
telesu. Koliko ljudi je živelo na tem svetu, a le
redki so živeli duhovno in izražali milost, ki je v
vsakem človeku, v božanski iskri, ki jo je
Stvarnik položil v človeka.
57 Če bi ljudje lahko ohranili jasnovidnost v
svojih mislih, bi z njo lahko videli svojo
preteklost, sedanjost in prihodnost.
58. Duh je kot moja knjiga božanske modrosti.
Koliko stvari vsebuje! Vedno znova vam želi
nekaj razkriti - včasih tako globoka razodetja,
da so vam nerazumljiva.
59. Iskra svetlobe, ki je prisotna v vsakem
človeku, je vez, ki človeka povezuje z
duhovnim, je tista, ki mu omogoča stik z
onstranstvom in Očetom. (201, 37 - 40)

60. O, če bi le tvoja materialna narava lahko
sprejela to, kar tvoj duh prejme z darom vida!
Vaš duh namreč nikoli ne preneha gledati,
čeprav telo zaradi svoje materialne narave ne
zaznava ničesar. Kdaj boste lahko razumeli
svojega duha? (266, 11)
61 Dokler vi, ki ne ljubite življenja, ker ga
imenujete kruto, ne priznavate pomena vesti v
človeku in ji ne dovolite, da vas vodi, ne boste
našli ničesar resnično vrednega.
62 Vest je tista, ki dvigne duha v višje življenje
nad materijo [dušo] in njene strasti.
Duhovnost vam bo dala občutiti veliko Božjo
ljubezen, če jo boste uspeli spremeniti v
dejanja. Takrat boste razumeli smisel življenja,
opazovali njegovo lepoto in odkrili njegovo
modrost. Potem boste vedeli, zakaj sem ga
imenoval življenje.
63 Kdo si bo upal zavrniti ta nauk, češ da ni
resničen, potem ko ga je spoznal in razumel?
64 Ko boste razumeli, da vaša resnična
vrednost temelji na vaši vesti, boste živeli v
harmoniji z vsem, kar je ustvaril vaš Oče.
65 Takrat bo vest polepšala ubogo človeško
življenje; toda pred tem se mora človek
odvrniti od vseh strasti, ki ga ločujejo od Boga,
in stopiti na pot pravičnosti in modrosti.
Takrat se bo za vas začelo pravo življenje, ki ga
danes gledate z ravnodušnostjo, ker ne veste,
kaj zaničujete, in si ne predstavljate njegove
popolnosti. (11, 44 - 48)
Božji tempelj v človeku
66. Predstava, ki jo ima človeštvo o meni, je
otročja, ker ni moglo dojeti razodetja, ki sem
mu ga neprestano dajal. Za tistega, ki se zna
pripraviti, sem viden in otipljiv ter prisoten
povsod; za tistega, ki nima občutljivosti, ker ga
je materializem utrdil, pa je težko razumeti, da
obstajam, in se mu zdi, da sem neizmerno
oddaljen, da me ni mogoče na noben način
občutiti ali videti.
67. Človek mora vedeti, da me nosi v sebi, da
ima v svojem duhu in v luči svoje vesti čisto
prisotnost Božanskega. (83, 50 - 51)
68. Trpljenje, ki bremeni ljudi tega časa, jih
korak za korakom, ne da bi se tega zavedali,
vodi k vratom notranjega svetišča, pred
katerimi se bodo, nezmožni nadaljevati,
vprašali: "Gospod, kje si?" Iz templja se bo
slišal Učiteljev milostni glas, ki jim bo rekel:
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"Tukaj sem, kjer sem vedno bival - v vaši
vesti." (104, 50)
69. Rodili ste se v meni. Od Očeta ste prejeli
duhovno in materialno življenje. V
prenesenem pomenu vam lahko povem, da
sem se istočasno, ko ste se vi rodili v meni, jaz
rodil v vas.
70 Rodil sem se v vaši vesti, rastem, ko
rastete, in se popolnoma razodevam v vaših
delih ljubezni, da boste z veseljem rekli:
"Gospod je z menoj." (138, 68 - 69)
71. Danes ste še otroški učenci in ne morete
vedno pravilno razumeti mojega nauka; toda
zdaj govorite Bogu s svojim srcem, s svojimi
mislimi, in On vam bo odgovoril iz globine
vašega bitja. Njegovo sporočilo, ki bo
spregovorilo v vaši vesti, bo jasen, moder in
ljubeč glas, ki ga boste odkrivali postopoma in
na katerega se boste pozneje navadili. (205,
47)
72. V tej tretji dobi bom v srcu svojih učencev
ustanovil Cerkev Svetega Duha. Tam bo
prebival Bog Stvarnik, močan Bog, Bog, ki je v
drugi dobi postal človek, Bog neskončne
modrosti. Živi v vas, toda če ga želite čutiti in
slišati zvok njegove besede, se morate
notranje pripraviti.
73 Kdor dela dobro, čuti v sebi mojo
navzočnost, prav tako tisti, ki je ponižen ali v
vsakem bližnjem vidi brata.
74. V vašem duhu je tempelj Svetega Duha. To
kraljestvo je neuničljivo, ni neviht ali orkanov,
ki bi ga lahko porušili. Za človeški pogled je
nevidna in nedotakljiva, njeni stebri pa naj bi
bili želja po rasti v dobroti. Njegova kupola je
milost, ki jo Oče podeljuje svojim otrokom,
njegova vrata pa so ljubezen božanske
Matere; kajti vsak, ki potrka na moja vrata, se
bo dotaknil Srca nebeške Matere.
75. Učenci, tukaj je resnica, ki živi v Cerkvi
Svetega Duha, da ne bi bili med tistimi, ki se
zaradi napačnih razlag zmotijo. Kamnite
cerkve so bile le simbol in od njih ne bo ostal
niti en kamen na drugem.
76. Želim, da bi na vašem notranjem oltarju
vedno gorel plamen vere in da bi razumeli, da
s svojimi deli postavljate temelje, na katerih
bo nekoč počivalo veliko svetišče. Vse ljudi
preizkušam z njihovimi različnimi idejami in se
ravnam po njih, kajti vse bom naredil
udeležene pri gradnji svojega templja.
(148,44-48)

33. poglavje - Moški in ženska, starši
in otroci, zakon in družina
Odnos med možem in ženo
1 Še preden ste prišli na zemljo, sem poznal
vašo življenjsko pot in vaša nagnjenja; da bi
vam pomagal na vaši življenjski poti, sem na
vašo pot postavil srce, ki je s svojo ljubeznijo
do vas razsvetljevalo pot. To srce je bilo tako
moško kot žensko. Z njo sem vam želel
pomagati, da bi postali opora vere, moralne
moči in usmiljenja za tiste, ki to potrebujejo.
(256, 55)
2. Želel sem, da bi bili deležni sreče biti oče,
zato sem vas naredil za starše ljudi, da bi dali
obliko takim bitjem, ki bi vam bila podobna in
v katera bi se utelešala duhovna bitja, ki vam
jih pošiljam. Ker je materinska ljubezen v
božanskem in večnem, sem želel, da bi v
človeškem življenju obstajalo bitje, ki bi jo
utelešalo, in to bitje je ženska.
3 Na začetku je bil človek razdeljen na dva
dela in je ustvaril dva spola, enega - moškega,
drugega - žensko; v njem moč, inteligenco,
dostojanstvo; v njej nežnost, milino, lepoto.
Prvi je seme, drugi rodovitna zemlja. Tu sta
dve bitji, ki se lahko le združeni počutita
popolni, dovršeni in srečni. V svoji harmoniji
bodo tvorili eno "meso", eno voljo in en ideal.
4 Kadar je ta zveza navdihnjena z Duhom in
ljubeznijo, se imenuje zakonska zveza. (38, 29
- 31)
5 Resnično, povem vam: Vidim, da sta se
moški in ženska v tem času oddaljila od svojih
poti.
6 Odkrivam moške, ki ne izpolnjujejo svojih
dolžnosti, ženske, ki se izogibajo materinstvu,
in druge, ki vstopajo na področja, namenjena
moškim, čeprav vam je bilo v davnih časih
rečeno, da je moški glava ženske.
7 Naj se ženska zaradi tega ne počuti
zadržano, kajti zdaj vam pravim, da je ženska
moško srce.
8 ee, zato sem ustanovil in posvetil zakonsko
zvezo. Kajti v združitvi teh dveh bitij, ki sta
duhovno enaki, a telesno različni, je popolno
stanje. (66, 68 - 69)
9 Kako malo je tistih, ki si prizadevajo živeti v
raju miru, svetlobe in harmonije ter z
ljubeznijo izpolnjujejo božanske zakone.
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10. Zelo dolga je pot, ki so jo prehodili ljudje, a
še vedno raje jedo prepovedane sadeže, ki v
njihovem življenju le kopičijo trpljenje in
razočaranje. Prepovedani sadeži so tisti, ki so
sicer dobri, ker jih je ustvaril Bog, vendar lahko
postanejo škodljivi za človeka, če se nanje ni
ustrezno pripravil ali jih uporablja v prevelikih
količinah.
11 Moški in ženska vzameta sad življenja brez
priprave in se ne zavedata svoje odgovornosti
do Stvarnika, ko rodita nova bitja za utelešenje
na zemlji. (34, 12 - 14)
12 Nekateri me sprašujejo: "Gospod, ali je
človeška ljubezen v Tvojih očeh nesprejemljiva
in ogabna in ali odobravaš samo duhovno
ljubezen?"
13 Ne, ljudje. Res je, da najvišja in najčistejša
čustva ljubezni pripadajo duhu, vendar sem
tudi človeškemu telesu dal srce, da bi lahko
ljubilo, in dal sem mu čustva, da bi prek njih
ljubilo vse, kar ga obdaja.
14. Ljubezen, katere korenine so le v
telesnem, je značilna za bitja brez razuma, ker
nimajo vesti, ki bi jim osvetljevala pot. Poleg
tega vam pravim, da bodo iz dobrih združenj
vedno nastali dobri sadovi in v njih se bodo
utelesila bitja svetlobe. (127,7 - 8, 10)
15. Od vas ne zahtevam nadčloveških žrtev.
Od moškega nisem zahteval, naj preneha biti
moški, da bi mi sledil, od ženske pa nisem
zahteval, naj preneha biti moški, da bi izpolnila
duhovno nalogo. Nisem ločil moža od njegove
družice, niti nisem odstranil žene od njenega
moža, da bi mi služila; niti nisem rekel
staršem, naj zapustijo svoje otroke ali opustijo
svoje delo, da bi mi sledili.
16 Enim in drugim sem dal razumeti, ko sem
jih postavil za "delavce v tem vinogradu", da
ne smejo prenehati biti ljudje, če hočejo biti
moji služabniki, in da morajo zato razumeti,
kako dati Bogu, kar mu pripada, in svetu, kar
mu pripada. (133, 55 - 56)

Vendar ti nisem rekel, da moraš žensko
ponižati in jo narediti za svojo sužnjo.
19 Naredil sem te močnega, da me zastopaš v
svojem domu: močnega v kreposti, v talentu,
in kot dopolnilo v tvojem zemeljskem življenju
sem ti dal sopotnico, žensko, da bi v
medsebojni ljubezni našla moč za soočanje s
preizkušnjami in spreminjajočimi se usodami.
(6, 61)
20. Razmislite, moški, da ste bili pogosto vi
tisti, ki ste v svoje mreže ujeli krepostne
ženske in v njih iskali občutljive in šibke strani.
Tista ogledala, ki so bila jasna in so zdaj
motna, pa boš pripravil do tega, da bodo spet
odsevala čistost in lepoto njihovega duha.
21 Zakaj danes preziraš prav tiste, ki si jih
nekoč zapeljal v pokvarjeno življenje? Zakaj se
pritožujete nad degeneracijo žensk? Razumite,
da če bi jih vodili po poti mojega zakona, ki je
zakon srca in duha, spoštovanja in ljubezni, jih
ljubili z ljubeznijo, ki povzdiguje, in ne s
strastjo, ki ponižuje, ne bi imeli razloga za jok
in pritoževanje in ne bi padli.
22 Moški išče in pričakuje od ženske krepost in
lepoto. Toda zakaj zahtevate tisto, česar si ne
zaslužite?
23 Vidim, da še vedno verjamete, da imate
velike zasluge, čeprav jih imate malo. S svojimi
deli, besedami in mislimi obnovite to, kar ste
uničili, ter častnosti, moralnosti in kreposti
dajte vrednost, ki jo imajo.
24. Če si boste tako prizadevali, moški, boste
pomagali Jezusu pri njegovem odrešenjskem
delu in vaše srce bo napolnjeno z veseljem, ko
boste videli domove, ki jih častijo dobre žene
in častne matere. Vaše veselje bo veliko, ko
boste videli, da se vrne krepost tistim, ki so jo
izgubili.
25 Odrešitev je za vse. Zakaj ne bi bil odrešen
tudi največji grešnik? Zato vam pravim: delujte
z menoj, da bi rešili tiste, ki ste jih spravili v
pogubo, in jim z lučjo mojega nauka vlivajte
novo upanje. Naj moje ljubeče misli dosežejo
njihove misli in srca. Prinesite jim moja
sporočila tudi v zapore in bolnišnice, celo v
kraje morišča. Tam bodo namreč jokali od
kesanja in bolečine, ker niso bili dovolj močni,
ko jih je svet s svojimi skušnjavami potegnil v
pogubo.
26 Vsaka ženska je bila nekoč otrok, vsaka
ženska je bila nekoč devica, zato lahko z
empatijo dosežeš njeno srce.

Narava in naloga človeka
17. Vam moškim sem podelil dediščino,
premoženje, ženo, ki vam je zaupana, da jo
ljubite in zanjo skrbite. Pa vendar je tvoja
spremljevalka prišla k meni, žaluje in joka pred
menoj zaradi tvojega nerazumevanja.
18 Rekel sem vam, da ste močni, da ste bili
ustvarjeni po moji podobi in podobnosti.
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27. Izkoristil bom tiste ljudi, ki niso obarvani s
temi vrlinami, in jim zaupal to nalogo.
Spomnite se, da sem vam rekel: "Po vaših
delih vas bodo spoznali." Dovolite Duhu, da
govori skozi zemeljsko manifestacijo.
28. Tistim pa, ki niso bili pripravljeni spoštovati
čara ljubezni, ki sem ga jaz položil v to bitje,
pravim: Zakaj pravite, da ljubite, ko pa ne
čutite ljubezni? Zakaj daješ drugim povod za
padec, a tebe nič ne ustavi? Razmislite: Kaj bi
čutilo vaše srce, če bi to, kar ste storili tem
odcvetelim rožam, storili vaši materi, sestri ali
vaši ljubljeni in zato spoštovani ženi? Ste kdaj
pomislili na rane, ki ste jih zadali staršem
tistih, ki so jih vzgajali s tolikšno ljubeznijo?
29 Vprašajte svoje srce in ga redno preverjajte
v luči vesti, ali lahko žanjete, česar niste sejali.
30 Kaj pripravljate za svoje prihodnje življenje,
če še naprej prizadenete svoje bližnje? Koliko
bo vaših žrtev? Kakšen bo vaš konec?
Resnično, povem vam, da ste v viharju svojih
strasti iz mnogih naredili žrtve; nekateri
pripadajo vaši sedanjosti, drugi pa vaši
preteklosti.
31 Hočem, da bi srce in usta, ki sta bila kraj
nezvestobe in laži, postala kraj resnice in čiste
ljubezni.
32 Z besedo in zgledom razsvetljujte pot svojih
bližnjih, da boste rešitelji padlih žensk. Oh, če
bi le vsak od vas rešil vsaj enega!
33 Ne govorite hudega o tej ženski, kajti žaljiva
beseda, ki rani enega, bo prizadela vse, ki jo
bodo slišali, kajti od tistega trenutka bodo tudi
ti postali hudobni sodniki.
34. Spoštujte načine delovanja in skrivnosti
drugih, saj ni vaša naloga, da jih sodite. Raje
imam ljudi, ki so padli v greh in jih bom
obnovil, kot hinavce, ki kažejo čistost, a
grešijo. Raje imam velikega grešnika, ki pa je
iskren, kot pa pretvarjanje lažne kreposti. Če
se želite okrasiti, naj bodo to praznična
oblačila iskrenosti.
35 Če najdeš krepostno žensko visokih čustev
in se počutiš nevrednega, da bi prišel k njej,
čeprav jo ljubiš, in jo zato ponižuješ in
zaničuješ, ter se po trpljenju in priznanju
svojega prestopka obrneš k njej po tolažbo,
boš zaman trkal na njena vrata.
36 Če bi vse ženske, ki so imele vlogo v
življenju vsakega moškega, od njega prejele
besedo in občutek ljubezni, spoštovanja in

razumevanja, vaš svet ne bi bil na vrhuncu
greha, na katerem je. (235,18 - 32)
Ženska, žena in mati
37. Ženske, vi ste tiste, ki s svojo molitvijo
ohranjate še tisto malo miru na zemlji - tiste,
ki kot zveste varuhinje doma skrbite, da v
njem ne manjka topline ljubezni. Tako se
združite z Marijo, svojo Materjo, da bi zlomili
človeški ponos. (130, 53)
38. Ženske, ki s svojimi solzami mokrite pot
tega sveta in s krvjo zaznamujete svoj prehod
skozi to življenje: Počivajte z menoj, da si
naberete novih moči in še naprej ostanete
zavetje ljubezni, ogenj doma, močan temelj
hiše, ki sem vam jo zaupal na zemlji. Da boste
še naprej ostali skovik, katerega krila pokrivajo
zakonca in otroke. Blagoslavljam vas.
39 Povzdigujem moškega in žensko mesto na
moževi desnici. Posvečujem zakon in
blagoslavljam družino.
40. V tem času prihajam z mečem ljubezni, da
bi vse stvari uredil, saj jih je prej izpodrinil
človek. (217, 29 - 31)
41 Resnično, povem vam, prenova človeštva
se mora začeti pri ženski, da bodo njeni
sadovi, ki bodo jutrišnji moški, brez madežev,
ki so vas pripeljali do degeneracije.
42 Potem bo moški moral opraviti svoj del pri
obnovi, kajti kdor je pokvaril žensko, jo bo
moral ponovno vzgojiti.
43 danes sem te navdihnil, da rešiš žensko, ki
se je spotaknila na svoji poti; in ko mi boš
potem predstavila tisto, ki si jo rešila, ji bom
dal cvet, blagoslov in zelo velik mir, da ne bo
več padla; dal ji bom cvet, blagoslov in zelo
velik mir, da ne bo več padla.
44 Če boste to nalogo opravljali na ta način,
bodo bitja, ki jih je ranil svet, začutila, kako v
njihova srca vstopa Jezusova ljubezen.
45 Slišal bom, ko mi bodo v svoji molitvi rekli:
"Oče moj, ne glej na moj greh, ampak samo na
mojo bolečino. Ne sodi moje nehvaležnosti,
poglej le mojo žalost." Takrat se bo moja
tolažba spustila na to izmučeno srce in to se
bo očistilo s solzami. Če bi le vedeli, da je
molitev grešnika močnejša od molitve
ponosnega, ki se ima za pravičnega in čistega.
(235, 16 - 17, 43 - 45)
46. Za ljubezen, s katero sem vam dal življenje,
ljudje kažejo malo dokazov ali značilnosti. Od
vseh človeških čustev je božanski ljubezni
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najbolj podobna materinska ljubezen, saj je v
njej nesebičnost, odrekanje in želja, da bi bil
otrok srečen, tudi če je za to potrebno
žrtvovanje. (242, 39)
47. Vam, neplodnim ženskam, Učitelj pravi:
Zelo ste si želele in prosile, da bi vaša
maternica postala vir življenja, in upale, da se
bo nekega večera ali jutra v vas zaslišalo
utripanje nežnega srca. Toda dnevi in noči so
minili, iz tvojega naročja pa so se izmuznili le
jok, saj noben otrok ni potrkal na tvoja vrata.
48. Koliko vas, ki me poslušate in ki vam je
znanost odvzela vsako upanje, bo moralo
postati plodnih, da boste verjeli v mojo moč in
da me bodo mnogi prepoznali po tem čudežu.
Opazujte in bodite potrpežljivi. Ne pozabite
mojih besed! (38, 42 - 43)

tistih, ki morajo ta srca negovati, da bi njihov
duh napredoval na poti razvoja.
55. Zaradi tega ne glejte na svoje otroke z
manj ljubezni. Ne pozabite, da ne veste, kdo
so in kaj so storili. Raje povečajte svojo
naklonjenost in ljubezen do njih ter se
zahvalite svojemu Očetu, ker je v vas položil
svojo milost, da ste postali vodniki in
svetovalci svojih duhovnih bratov in sester, za
katere ste začasni starši glede njihovega telesa
in krvi. (56, 31 - 32)
56. Očetom družin pravim, da morajo tako kot
skrbijo za materialno prihodnost svojih otrok,
skrbeti tudi za njihovo duhovno prihodnost
zaradi poslanstva, ki so ga v zvezi s tem
prinesli na svet. (81, 64)
57. Vedite, da duh, ko se utelesi, s seboj
prinese vse svoje sposobnosti, da je njegova
usoda že zapisana in da mu zato na svetu ni
treba ničesar prejeti. S seboj prinese sporočilo
ali nalogo sprave. Včasih požanje (dobro)
seme, drugič pa plača dolg. Toda v tem
življenju vedno prejme lekcijo ljubezni, ki mu
jo daje Oče.
58. Vi, ki vodite svoje otroke skozi to življenje,
poskrbite, da bodo, ko se izteče čas otroške
nedolžnosti, hodili po poti mojega zakona.
Prebudite njihova čustva, odkrijte jim njihove
sposobnosti in jih vedno navdihujte k
dobremu, in resnično, povem vam, kogarkoli
boste tako pripeljali k meni, bo preplavljen s
svetlobo, ki jo izžareva božanski ogenj, ki je
moja ljubezen. (99, 64 - 65)
59. Na duhovnem področju ste prehodili že
dolgo pot, zdaj pa se čudite intuiciji in razvoju,
ki ju nove generacije razkrivajo že od svojega
najnežnejšega otroštva. Kajti to so duhovi, ki
so veliko doživeli in zdaj spet prihajajo, da bi
napredovali v človeštvu - eni po duhovnih
poteh, drugi po poteh sveta, v skladu s svojimi
sposobnostmi in poslanstvom. Toda z njimi
bodo vsi ljudje našli notranji mir. Ta bitja, o
katerih vam govorim, bodo vaši otroci. (220,
14)
60. 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?
61 Resnično, povem vam: vest in razum bosta
tista, ki vas bosta vodila na pravo pot. (271, 33
- 34)

Izobraževanje otrok in mladostnikov
49. Očetje družine, izogibajte se napakam in
slabim zgledom. Od vas ne zahtevam
popolnosti, le ljubezen in skrb za vaše otroke.
Pripravite se duhovno in telesno, kajti v
Onstranstvu so velike legije duhov, ki čakajo
na trenutek, da postanejo ljudje med vami.
50 Hočem novo človeštvo, ki se bo večalo in
množilo ne le po številu, ampak tudi po
kreposti, da bodo ljudje videli obljubljeno
mesto blizu in da bodo njihovi otroci prišli
prebivat v novi Jeruzalem.
51 Hočem, da zemljo napolnijo ljudje dobre
volje, ki so sadovi ljubezni.
52 Uničite Sodomo in Gomoro tega časa, ne
dovolite, da bi se vaše srce navadilo na njune
grehe, in ne naredite ga podobnega njunim
prebivalcem. (38, 44 -47)
53. Z vnemo pokažite svojim otrokom pot,
naučite jih izpolnjevati zakone duha in
materije, in če jih kršijo, jih pokarajte, saj me
kot starši zastopate na zemlji. Spomnite se
Jezusa, ki je poln svete jeze dal jeruzalemskim
trgovcem lekcijo za vse čase, ko je branil Božjo
stvar in nespremenljive zakone. (41, 57)
54. Danes niste več majhni otroci in lahko
razumete pomen mojih naukov. Veste tudi, da
se vaš duh ni rodil hkrati s telesom, ki ga
imate, in da izvor enega ni izvor drugega.
Otroci, ki jih zibljete v naročju, nosijo v srcu
nedolžnost, v mislih pa skrivajo preteklost, ki
je včasih daljša in bolj zlovešča kot preteklost
njihovih staršev. Kako velika je odgovornost
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62. Blaženo nedolžnost okuži pokvarjenost
sveta, mladeniči v dih jemajočem teku sledijo
njegovi poti, tudi devica je izgubila skromnost,
čistost in nedolžnost. Vse te vrline so izginile iz
njihovih src. Negujejo posvetne strasti in si
želijo le užitkov, ki jih vodijo v pogubo.
63. Govorim vam z jasnostjo, da boste lahko
naredili odločen korak v razvoju svojega duha.
(344, 48)
64 V mladih zaneti ljubezen do bližnjega, daj
jim velike in plemenite ideale, kajti mladi se
bodo jutri borili za obstoj, v katerem bodo
sijali pravičnost, ljubezen in sveta svoboda
duha. Pripravite se, kajti velika bitka, o kateri
govorijo prerokbe, še ni prišla. (139, 12)

71. Device tega ljudstva: zbudite se in se
pripravite na boj! Ne pustite se zaslepiti
strastem srca, ne pustite se zaslepiti
nerealnemu. Razvijajte svoje darove intuicije,
navdiha, občutljivosti in občutljivosti.
Postanite močni v resnici in imeli boste
najboljše orožje, pripravljeno za boj v tem
življenju.
72. Da bi s svojo krvjo prenašali ljubezen, da bi
svojim otrokom pomagali z bistvom življenja,
ki je ljubezen, o kateri vam toliko govorim, jo
morate najprej izkusiti, pustiti, da vas
prežame, in jo globoko začutiti. To želi moj
nauk doseči v vaših srcih. (307, 31 - 36)
Poroka in družina
73. Zakon o zakonski zvezi je prišel kot luč, ki
je govorila skozi duha nadočnikov, da bi
spoznali, da zveza moškega in ženske pomeni
zavezo s Stvarnikom. Plod te zveze je otrok, v
katerem se pretaka kri njegovih staršev kot
dokaz, da se to, kar je združeno pred Bogom,
na zemlji ne sme razdružiti.
74. Sreča, ki jo čutita oče in mati, ko se jima
rodi otrok, je podobna tisti, ki jo je Stvarnik
doživljal, ko je postal oče in dal življenje svojim
zelo ljubljenim otrokom. Kasneje, ko sem vam
po Mojzesu dal zakone, da bi razumeli izbiro
partnerja in si ne bi želeli žene svojega
bližnjega, je bilo to zato, ker so ljudje zaradi
svoje svobodne volje zašli na poti prešuštva in
strasti.
75. Ko je ta čas minil, sem prišel na svet v
Jezusu in povzdignil zakonsko zvezo, z njo pa
človeško moralo in krepost, s svojim milostnim
navodilom, ki je vedno zakon ljubezni. Govoril
sem v prilikah, da bi bila moja beseda
nepozabna, in iz poroke sem naredil sveto
institucijo.
76. Zdaj, ko sem ponovno med vami, vas
prosim, moške in ženske: Kaj ste naredili iz
poroke? kako malo jih lahko odgovori
zadovoljivo! Moja sveta ustanova je bila
oskrunjena, iz tega vira življenja izvira smrt in
bolečina. Na čisti belini tega zakonskega lista
so madeži in znamenja moža in žene. Sadež, ki
bi moral biti sladek, je grenak in čaša, ki jo
ljudje pijejo, je polna žolča.
77 Oddaljujete se od mojih zakonov, in ko se
spotaknete, se prestrašeno sprašujete: Zakaj
je toliko bolečine? Ker so želje mesa vedno
preglasile glas vesti. Zdaj vas sprašujem: Zakaj

Beseda otrokom in devicam
65. Vsi otroci imate v meni božanskega Očeta,
in če sem vam v materialnem življenju dal
človeške starše, je bilo to zato, da bi ti dali
življenje vašemu telesu in z vami predstavljali
vašega nebeškega Očeta. Rekel sem vam:
"Boga boste ljubili bolj kot vse ustvarjene
stvari." In dodal sem: "Spoštuj svojega očeta in
mater". Zato ne zanemarite svojih dolžnosti.
Če niste hvaležno priznavali ljubezni svojih
staršev in jih še vedno imate na svetu, jih
blagoslovite in priznajte njihove zasluge. (9,
19)
66. Na ta dan govorim predvsem dekletom, ki
bodo jutri s svojo navzočnostjo razsvetljevale
življenje novega doma, ki naj vedo, da sta srce
zakonca in srce matere luči, ki razsvetljujeta to
svetišče, kakor Duh razsvetljuje notranji
tempelj.
67 Že zdaj se pripravite, da vas novo življenje
ne bo presenetilo; že zdaj pripravite pot, po
kateri bodo hodili vaši otroci - tista duhovna
bitja, ki čakajo na uro, da se približajo vašemu
naročju, prevzamejo obliko in človeško
življenje ter izpolnijo nalogo.
68 Bodite moji sodelavci pri mojih načrtih
obnove, pri mojem delu prenove in
pravičnosti.
69. Odvrnite se od številnih skušnjav, ki v tem
času obkrožajo vaše korake. Molite za grešna
mesta, kjer umira toliko žensk, kjer je toliko
svetišč oskrunjenih in kjer ugaša toliko svetilk.
70. S svojim zgledom širite seme življenja,
resnice in svetlobe, ki bo ustavilo posledice
pomanjkanja duhovnosti v človeštvu.
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nimaš miru, čeprav sem ti dal vse, kar
potrebuješ za srečo?
78. Na nebesnem svodu sem razprl modri
plašč, da bi pod njim zgradili svoja "gnezda
ljubezni", da bi tam, daleč od skušnjav in
spletk sveta, živeli s preprostostjo ptic; kajti v
preprostosti in iskreni molitvi je mogoče
občutiti mir mojega kraljestva in razodetje
mnogih skrivnosti.
79 Vsakdo, ki sklene zakonsko zvezo pred
mojo božanskostjo - tudi če njegove zveze ne
potrdi noben duhovnik -, sklene z menoj
pogodbo, ki ostane zapisana v Božji knjigi, v
kateri so zapisane vse usode.
80. Kdo lahko od tam izbriše ti dve prepleteni
imeni? Kdo lahko v svetu izgubi, kar je bilo
združeno v mojem zakonu?
81. Če bi vas ločil, bi uničil svoje delo. Če ste
me prosili za združitev na zemlji in sem vam jo
odobril, zakaj se pozneje ne držite svojih
zaobljub in ne zanikate svojih priseg? Ali ni to
posmeh mojemu zakonu in mojemu imenu?
(38, 32 - 37, 39 - 41)
82. Govoril sem srcu ženske, matere in žene, ki
ni mogla ohraniti čistosti v svojem srcu niti
dati topline nežnosti in razumevanja svojemu
tovarišu in otrokom.
83 Kako naj moški in ženske povečajo svojo
duhovnost, če niso najprej odpravili hudih
napak, ki obstajajo v njihovem človeškem
življenju?
84 Moje delo zahteva, da njegovi učenci znajo
o njem pričevati z iskrenostjo in
resnicoljubnostjo svojega življenja.
85. Tako nekatere kot druge sprašujem: Ali
imate otroke? Potem se jih usmili. Če bi lahko
za trenutek ugledali njihove duše, bi se
počutili nevredne, da bi se lahko imenovali
njihovi starši. Ne dajejte jim slabih zgledov,
pazite na kričanje v prisotnosti otrok.
86 Vem, da se v tem času, kot še nikoli prej,
pojavljajo težave v zakonih - težave, za katere
vpleteni najdejo le eno rešitev: ločitev, ločitev.
87 Če bi človek imel potrebno znanje o
duhovnem znanju, ne bi delal tako hudih
napak, saj bi v molitvi in spiritualizaciji našel
navdih za reševanje najtežjih zapletov in
prestajanje najtežjih preizkušenj.
88. Moja luč doseže vsa srca, tudi žalostna in
depresivna, da jim vlije nov pogum za življenje.
(312, 36 - 42)

89. V drugi dobi sem vstopil v domove mnogih
parov, ki so bili poročeni po Mojzesovem
zakonu, in ali veste, kako sem jih našel veliko?
Prepiri, ki uničujejo semena miru, ljubezni in
zaupanja. Videl sem sovraštvo in razdor v
njihovih srcih, pri njihovi mizi in v njihovem
taboru.
90 Vstopil sem tudi v domove mnogih, ki so
ljubili in živeli kot škrjančki v svojem gnezdu,
ne da bi bilo njihovo zakonsko življenje
potrjeno z zakonom, in so božali in varovali
svojega malega ljubljenčka.
91. Koliko je takih, ki živijo pod isto streho, a
se med seboj ne ljubijo, in ker se ne ljubijo,
niso združeni, ampak duhovno ločeni! Vendar
pa svojih razhajanj ne dajo vedeti, ker se bojijo
božje kazni, človeških zakonov ali sodbe
družbe, in to ni zakon; s takimi ljudmi ni ne
občestva ne resnicoljubnosti.
92. Vendar pa razkazujejo svojo lažno
enotnost, obiskujejo družine in cerkve, hodijo
na sprehode in svet jih ne obsoja, ker znajo
prikriti pomanjkanje ljubezni. Po drugi strani
pa se morajo mnogi, ki se imajo radi, skrivati,
prikrivati svojo resnično enotnost ter
prenašati nerazumevanje in krivico.
93. Človek se ni razvil dovolj visoko, da bi videl
in pravilno presodil življenje svojega bližnjega.
Ljudje, ki imajo v rokah duhovne in svetne
zakone, ne uporabljajo prave pravičnosti za
kaznovanje takih primerov.
94. Toda prišli bodo tisti časi razumevanja in
razločevanja, ki vam jih napovedujem, v
katerih bo človeštvo izpopolnjeno, in takrat
boste videli, da bo, tako kot v času patriarhov
pred Mojzesom, združitev ljubimcev potekala
tako, kot sem to storil danes s svojimi otroki:
na duhovni način. Tako boste ravnali tudi v
prihodnjih časih: v navzočnosti staršev tistih, ki
se bodo združili, prijateljev in sorodnikov, v
največji duhovnosti, bratstvu in veselju. (357,
25 - 27)

Poglavje 34 - Svobodna volja in vest
Pomen vesti in svobodne volje
1 Poslušajte, učenci: Človek ima kot duhovne
darove svobodno voljo in vest; vsi pridejo na
svet obdarjeni z vrlinami in jih lahko
uporabljajo. V njihovem duhu je luč vesti,
vendar se hkrati z razvojem telesa razvijajo
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tudi strasti, slaba nagnjenja, ki so v boju s
krepostmi.
2. Bog dopušča, da se to zgodi, saj brez boja ni
zaslug, zato je to potrebno, da se lahko
povzpnete na duhovni poti. V čem bi bila
zasluga Božjih otrok, če se ne bi borili? Kaj bi
storili, če bi živeli polno sreče, po kateri
hrepenite v svetu? Ali lahko obkroženi z
udobjem in bogastvom pričakujete duhovni
napredek? Ostali bi pri miru; kajti kjer ni boja,
ni zaslug.
3 vendar ne razumite narobe, kajti ko govorim
o boju, imam v mislih tisto, kar razvijate, da bi
premagali svoje slabosti in strasti. Ti boji so
edini, ki ljudem omogočajo, da obvladajo svojo
sebičnost in materialne želje, tako da lahko
duh, ki ga razsvetljuje vest, zavzame svoje
pravo mesto.
4 Odobravam ta notranji boj, ne pa tistega, ki
ga ljudje vodijo v želji po samopoveličevanju,
zaslepljeni z ambicijo in zlobo. (9, 42 - 44)
5. Duh si prizadeva za svoj vzpon in napredek,
medtem ko "meso" [duša] vedno znova
podleže dražljajem sveta. Toda duh in telo
[duša] bi se lahko uskladila, če bi oba
uporabljala le tisto, kar jima je dovoljeno, in to
vam kaže moj nauk.
6 Kako lahko ves čas izvajate moje pravo? S
poslušanjem glasu vesti, ki je sodnik vaših
dejanj. Ne zapovedujem vam ničesar, česar ne
morete izpolniti. Prepričati vas želim, da pot
do sreče ni izmišljotina, ampak da obstaja, in
tu vam razkrivam, kako jo prehoditi.
7 Vi lahko svobodno izberete pot, toda moja
dolžnost kot Očeta je, da vam pokažem pravo,
najkrajšo, tisto, ki jo vedno osvetljuje svetloba
božanskega svetilnika, ki je moja ljubezen do
vas. Vi ste namreč učenci, ki hrepenite po
vedno novih besedah, ki potrjujejo vaše znanje
in poživljajo vašo vero. (148,53 - 55)
8 Postavil sem vest v vaše bitje, da bi bila
vodilo na vseh vaših poteh, saj je vest
sposobna razločevati, kaj je dobro od zla in kaj
je prav od tega, kar je narobe. S to lučjo ne
boste zavedeni in ne boste mogli biti označeni
za nevedne. Kako bi lahko spiritualist prevaral
svojega bližnjega ali skušal prevarati samega
sebe, če pozna resnico? (10, 32)
9 Človek na zemlji je knez, ki sta mu moja
ljubezen in moja pravičnost dali ta naziv, in
naloga, ki jo je dobil od začetka, je bila, da
vlada nad zemljo.

10 Nad božanski dar svobode njegove volje
sem postavil svetleč svetilnik, ki osvetljuje
njegovo življenjsko pot: vest.
11 Svoboda delovanja in luč vesti za
razločevanje dobrega od zla sta dva od
največjih darov, ki jih je ljubezen mojega
Očeta zapustila vašemu duhu. V človeku so, še
preden se rodi, in tudi po njegovi smrti. Vest
ga vodi in se od njega ne loči niti v obupu, niti
ob izgubi razuma, niti v agoniji smrti, saj je
globoko združena z Duhom. (92, 32 - 34)
12 Um ima svobodno voljo, s katero naj bi si
pridobil zasluge, da bi dosegel odrešenje.
13 Kdo vodi, usmerja ali svetuje duhu v
njegovem svobodnem razvoju, da bi razlikoval
med dovoljenim in nedovoljenim ter tako ne
zašel na kriva pota? vest.
14. Vest je Božja iskra, je višja luč in moč, ki
človeku pomaga, da ne greši. Kakšne zasluge
bi imel človek, če bi imela vest materialno
moč, da bi ga prisilila, da ostane v dobrem?
15 Želim, da veste, da je zasluga v tem, da
poslušate ta glas, da se prepričate, da nikoli ne
laže ali se moti v tem, kar svetuje, in da zvesto
izpolnjujete njegove ukaze.
16. Kot gotovo razumete, je za to, da bi lahko
jasno slišali ta glas, potreben trening in
osredotočenost nase. Kdo od vas trenutno
izvaja to poslušnost? Odgovorite si sami.
17 Vest se je v človeku od nekdaj kazala,
vendar človek ni dosegel potrebnega razvoja,
da bi ga vso življenje vodila ta luč. Potrebuje
zakone, nauke, pravila, religije in nasvete.
18 Če bodo ljudje začeli komunicirati s svojim
duhom in namesto v zunanjosti iskali duhovno
v svoji notranjosti, bodo lahko slišali nežen,
prepričljiv, moder in pravičen glas, ki je v njih
vedno živel, ne da bi ga poslušali, in bodo
razumeli, da je v vesti prisoten Bog, da je pravi
posrednik, po katerem naj bi človek
komuniciral s svojim Očetom in Stvarnikom.
(287, 26 - 30)
19. Vsi imate v sebi Mojo luč, vsak duh ima to
milost; toda medtem ko je v nekaterih ta luč
postajala vse močnejša, rasla, prodirala
navzven, da bi se razodela, v drugih ostaja le v
skrivnem, skritem, nezavednem stanju.
Resnično, povem vam: ne glede na to, kako
duhovno zaostal je človek, bo vedno sposoben
razlikovati med dobrim in zlim, zato ste mi vsi
odgovorni za svoja dela.
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20 Povedati vam moram, da se bo vaša
odgovornost povečevala z naraščanjem vašega
znanja, saj boste postajali vse bolj občutljivi za
zahteve vesti. (310, 69 - 70)
21. Želim, da veš, da si med vsemi bitji tega
sveta najbolj privilegirano bitje, ki je bilo
obdarjeno z duhom in vestjo. Dal sem vam
svobodno voljo, da boste po lastni volji ubrali
pravo pot, ki vodi k meni. Ne ponujam vam
cvetlične poti, ampak pot molitve, kesanja in
boja, in na tej poti vas bo vodila vaša vest. (58,
42)
22. Kaj bi se zgodilo z duhom, če bi mu odvzeli
svobodno voljo? Najprej ne bi bil duh, zato ne
bi bil bitje, vredno Najvišjega. Bil bi nekaj
podobnega kot stroji, ki jih izdelujete, nekaj
brez lastnega življenja, brez inteligence, brez
volje, brez težnje. (20, 37)
23. Človeku sem dal svobodno voljo. Če pa bo
v svoji zablodi šel tako daleč, da mi bo to
očital, mu bom rekel, da sem mu dal tudi moč
volje in razumevanje. Hkrati sem mu razodel
svoj zakon, ki je pot, po kateri se ne sme
spotakniti ali zabloditi, in v njem prižgal luč
vesti, ki je notranji svetilnik, ki osvetljuje pot
duha in ga vodi v večno življenje.
24 Zakaj greh obstaja, zlo prevladuje in vojne
izbruhnejo? Ker človek ne posluša glasu vesti
in slabo izkorišča svojo svobodno voljo. (46, 63
- 64)
25. Svet me ne sliši, ker ima glas teh teles, po
katerih se razodevam, le majhen domet. Zato
je glas vesti, ki je moja modrost, tisti, ki govori
ljudem in preseneča mnoge, ki so pod vplivom
svoje sebičnosti gluhi za klice tega glasu in se
posvečajo le laskanju in zemeljskemu prestižu
ter se opijajo s svojim družbenim položajem in
močjo. (164, 18)

28. Glejte ljudi, kako uničujejo in sovražijo
drug drugega, kako drug drugemu jemljejo
oblast, ne da bi se ustrašili zločina, prevare ali
izdajstva. Na milijone ljudi umira kot žrtev
sočloveka, drugi pa umirajo pod vplivom
pokvarjenosti. Ali je v njih svetloba? Ali duh, ki
živi v njih, govori? To, kar je tam, je tema in
bolečina, ki sta posledica zlorabe daru
svobodne volje in neposlušanja notranjega
glasu, ker ljudje niso usmerili svoje pozornosti
k svetlobi Božje iskre, ki jo vsi nosite v svojem
bitju in je božanski žarek svetlobe, ki mu
pravite vest. (79, 31)
29 Svoboda volje je najvišji izraz, je
najpopolnejši dar svobode, ki je bil človeku
podeljen na življenjski poti, tako da bo z
vztrajnostjo v dobrem, pridobljeno z nasvetom
vesti in z bojem v preizkušnjah, dosegel
Očetovo naročje. Toda svobodo volje je
zamenjala razuzdanost, vest je prezrta, človek
posluša le zahteve sveta, duhovnost pa je
zamenjal materializem.
30 Ob tolikšni zmedi in številnih odstopanjih
se bo Moj nauk ljudem tega časa zdel
absurden. Vendar vam pravim, da je to pravi
nauk, s katerim se lahko ljudje osvobodijo
letargije, v katero so zapadli. (157, 15 - 16)
31. Moja beseda je pot, je božanski zakon, ki
te vodi k popolnosti, je luč, ki povzdiguje duha,
ki pa se je zameglil, ko se je "meso" [duša]
uveljavilo s svojo nepopustljivostjo in ni
poslušalo notranjega klica svojega duha.
32 Pred tem je duh, ki se je podredil vzgibom
"mesa" in se pustil obvladati vplivu sveta, ki ga
obdaja, zamenjal položaj voditelja za položaj
nebogljenega bitja, ki ga človeške strasti in
slabosti ženejo sem in tja, kakor neplodno
listje, ki ga veter odnese brez smeri.
33 Človek, ki najbolj ljubi svobodo, se boji
podrediti Božji volji, ker se boji, da ga bo njen
duh sčasoma obvladal in mu odvzel mnoga
človeška zadovoljstva, za katera ve, da mu
škodijo, zato zapusti pot, ki ga vodi k
resničnemu življenju. (97, 36)
34. Čas, ko so ljudje izkoriščali svobodo volje
za užitke, nizke strasti, sovraštva in
maščevanje, se zdaj končuje. Moja pravičnost
zapira poti greha in namesto tega odpira pot
sprave in obnove, da bi ljudje našli pot miru, ki
so jo zaman iskali na druge načine. (91, 80)
35. Dal sem vam dar svobodne volje in
spoštujem to blagoslovljeno svobodo,

Zloraba svobodne volje
26. Danes se mi zdi, da je človeštvo duhovno
oslabljeno zaradi zlorabe daru svobodne volje.
Zasnoval sem pot pravičnosti, ljubezni,
usmiljenja in dobrote. Človek je ustvaril še eno
navidezno svetlobo, ki ga je pripeljala v
pogubo.
27 Ob moji vrnitvi vam bo moja beseda
pokazala pot, po kateri niste hoteli iti, in
nepravično in nerazumno bi bilo, če bi kdo
rekel, da vas ta nauk zmoti ali naredi apatične.
(126, 5 - 6)
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podeljeno mojim otrokom. Toda v vaše bitje
sem položil tudi božansko luč vesti, da bi pod
njenim vodstvom usmerjali svoje sposobnosti
po pravih poteh. Vendar vam povem: V boju
med duhom in telesom [dušo] je duh doživel
poraz, boleč padec, ki ga je postopoma vedno
bolj oddaljeval od Izvora Resnice, ki sem jaz.
36 Njegov poraz ni dokončen, ampak začasen,
saj se bo dvignil iz brezna, ko ne bo mogel več
prenašati lakote, žeje, golote in teme. Bolečina
bo njegova odrešitev, in ko bo slišal glas vesti,
bo vstal močan in sijoč, goreč in navdihnjen
ter bo na novo uporabil svoje sposobnosti.
Vendar ne več s svobodo, da jih uporabljate za
dobro ali zlo, temveč tako, da jih posvečate
izključno izpolnjevanju božanskih zakonov, kar
je najboljša služba, ki jo lahko nudite mojemu
Duhu. (257, 65 - 66)

poznati vaših dejanj in njihovih motivov? (180,
11 - 13)
Boj med svobodno voljo in vestjo
44. Ko so prvi ljudje prebivali na zemlji, je
Stvarnik vanje položil svojo ljubezen, jim dal
duha in v njihovi zavesti prižgal svojo luč,
hkrati pa jim dal svobodno voljo.
45 Medtem ko so se nekateri trudili ostati
trdni v dobrem 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 le po glasu
čutov in jih obvladovale strasti ter sejali zmoto
in skušnjavo med svoje bližnje.
46. Poleg teh zmedenih duhovnih bitij pa so
prišli tudi moji preroki kot angelski glasniki
moje božanskosti, da bi prebudili človeštvo, ga
opozorili na nevarnosti in mu napovedali moj
prihod. (250, 38 - 39)
47 "Meso" [duša] je bilo preveč trmasto in
neuklonljivo, da bi sledilo navodilom notranje
luči, ki ji pravite vest, in je veliko lažje sledilo
impulzom, ki so ga mikali k razuzdanosti
njegovih instinktov in strasti.
48 Človeštvo že dolgo hodi po poti življenja na
tej zemlji v težkem boju med vestjo, ki nikoli ni
molčala, in "telesom", ki želi iz materializma
narediti svoj kult in svoj zakon, pri čemer do
danes nista zmagala ne materija [duša] ne
duh, saj se boj nadaljuje.
49. Sprašujete me, kdo bo zmagal? In povem
vam, da ne bo minilo veliko časa do popolne
zmage vesti, ki bo dosežena s pomočjo duha v
"mesu".
50 Ali ne veste, da se mora telo, ki je človeško
in minljivo, po tako dolgem boju podrediti
vesti, ki je moja večna luč?
51. Razumite, da bo človek po tako dolgem
antagonizmu končno dosegel občutljivost in
vdanost, ki je še nikoli ni imel do glasu in
duhovnega življenja, ki vibrira in živi v
njegovem bitju.
52. Vsi se približujete tej točki, ne da bi se tega
zavedali. Ko pa boste videli zmago dobrote in
pravičnosti na zemlji, boste razumeli razlog za
boj, bitke in preizkušnje. (317, 21 - 26)
53. Poglejte, kako človek stoji pred vsem, kar
ga obdaja, in nad vsem, kar ga obdaja; da je
edino bitje, ki mu je dana svoboda volje in
vesti. Iz te svobode volje izvirajo vsa

Nujno upoštevanje vzgibov vesti
37. Kako daleč od resničnosti so trenutno
milijoni bitij, ki živijo samo za svojo materialno
prisotnost! Kako jim odpreti oči za resničnost?
Samo tako, da prisluhnemo glasu vesti - glasu,
ki potrebuje zbiranje, premišljevanje in
molitev, da bi bil slišan. (169, 16)
38 Kadar koli želite vedeti, ali je pot, po kateri
hodite, pot vzpona, se posvetujte s svojo
vestjo, in če je v njej mir ter sta v vašem srcu
doma ljubezen in dobra volja do soljudi, boste
prepričani, da vaša luč še vedno sveti ter da
vaša beseda tolaži in zdravi.
39. Če pa odkrijete, da so se v vašem srcu
ukoreninili pohlep, slaba volja, materializem in
mesenost, ste lahko prepričani, da je vaša luč
postala tema, prevara. Si želite, da bi, ko vas
bo Oče poklical, namesto zlate pšenice imeli
umazano žetev? (73,45)
40 Učenci: Če ne želite delati napak ali zmot,
preglejte svoja dejanja v luči vesti, in če jo kaj
zamegljuje, se temeljito preglejte in odkrili
boste madež, da ga boste lahko popravili.
41 V vas je ogledalo, v katerem se lahko
pogledate in vidite, ali ste čisti ali ne.
42. Duhovnika je treba prepoznati po njegovih
dejanjih, ki jih mora narekovati vest, da bi bila
čista. Kdor tako ravna, bo čutil, da se
upravičeno imenuje moj učenec.
43. Kdo bi me lahko prevaral? Nihče. Ne sodim
vas po tem, kaj počnete, ampak po namenu, s
katerim to počnete. Sem v vaši vesti in onkraj
nje. Kako lahko verjamete, da ne morem
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odstopanja, padci in grehi ljudi. Vendar so to
prehodni prestopki pred pravičnostjo in
večnostjo Stvarnika. Kajti pozneje bo vest
prevladala nad slabostmi telesa in
zapeljivostjo duha. Tako bo prišlo do zmage
svetlobe, ki je znanje, nad temo, ki je
nevednost. Zmagalo bo dobro, ki je ljubezen,
pravičnost in harmonija, nad zlom, ki je
sebičnost, razuzdanost in nepravičnost. (295,
49)
54 Nič mi ni nemogoče, moja volja se je
uresničila in se bo vedno uresničila, čeprav se
včasih zdi, da vlada človeška volja in ne moja.
55 Pot človekove svobodne volje, njegova
oblast na zemlji, zmage njegove arogance,
prisila, ki jo včasih uvede z uporabo sile, so v
primerjavi z večnostjo tako minljive, da lahko
res nekoliko spremenijo božje načrte; toda
jutri ali v času njihovega dovršitve se bo nad
vsemi bitji vedno bolj razodevala volja mojega
Duha, ki bo omogočila, da bo dobro trajalo, in
odpravila nečisto. (280, 9 - 10)
56. Prišel bo čas, ko bo ljubezen odpravila
meje tega sveta in ko se bodo svetovi z
duhovnostjo približali drug drugemu.
57 Do takrat se bo nadaljeval boj med vestjo
in svobodno voljo, ki ju bo človek uporabljal in
izrabljal, da bi iz svojega življenja naredil, kar
se mu zljubi.
58. Boj med tema dvema silama bo dosegel
vrhunec in zmaga bo na strani Duha, ki bo v
popolni daritvi ljubezni Očetu rekel: "Gospod,
odpovedujem se svoji svobodni volji, izpolni v
meni samo svojo voljo."
59. Blagoslovil bom tistega, ki bo tako stopil
pred mene, in ga obdal s svojo svetlobo,
vendar mu bom dal vedeti, da mu ne bom
nikoli odvzel blagoslovljene svobode, s katero
je bil obdarjen. Kdor namreč izpolnjuje
Očetovo voljo, je zvest in poslušen, je vreden
zaupanja svojega Gospoda. (213, 61 - 64)

62. Zaradi pomanjkanja človekove duhovne
vzvišenosti namreč tega globokega in
modrega, neomajnega in pravičnega
notranjega glasu ni bilo mogoče dovolj slišati
in razlagati, zato človek ni dosegel
nekvalificiranega znanja, ki bi mu resnično
omogočalo razlikovati dobro od zla.
63 A ne le to, v sebi mora najti potrebno moč,
da sledi vsakemu dobremu vzgibu in uboga
vsak svetel navdih, hkrati pa zavrača vsako
skušnjavo, vsako nepošteno ali slabo misel ali
čustveni vzgib. (329, 56 - 57)
64 Kako zlahka se bodo ljudje med seboj
razumeli, ko se bodo umirili v sebi in slišali glas
svojega višjega razuma, glas tistega sodnika, ki
ga nočejo slišati, ker vedo, da jim zapoveduje
popolno nasprotje tega, kar počnejo.
65. Poleg tega vam lahko povem, da če niste
bili pripravljeni poslušati ukazov svoje vesti,
niste bili poslušni in pripravljeni prakticirati
mojega nauka. Teoretično jo priznavate,
vendar je v praksi ne uporabljate. Pripisujete
mu božansko bistvo - pravite, da je bil Kristus
zelo velik in da je njegov nauk popoln. Toda
nihče ne želi biti velik kot Mojster, nihče ne
želi priti k Njemu, tako da bi si ga zares vzel za
zgled. Vendar morate vedeti, da nisem prišel
samo zato, da bi vedeli, da sem velik, ampak
tudi zato, da bi bili vsi vi veliki. (287, 35 - 36)
66 Zbral bom vse ljudi in vse narode okrog
svojega novega sporočila, jih poklical, kakor
pastir kliče svoje ovce, in jim dal mir kot v
hlevu, kjer bodo našli zatočišče pred neurjem
in viharji.
67. Videli boste, kako so mnogi, čeprav se zdi,
da nimajo niti najmanjšega sledu vere ali
duhovnosti, v najčistejšem umu ohranili
nesmrtna načela duhovnega življenja; spoznali
boste, kako mnogi od tistih, za katere se vam
zdi, da sploh ne častijo Boga, imajo v
najglobljem delu svojega bitja neuničljiv oltar.
68. Pred tem notranjim oltarjem bodo morali
ljudje duhovno poklekniti in jokati zaradi
svojih prestopkov, slabih del in žalitev ter se
iskreno kesati zaradi svoje neposlušnosti. Tam,
pred oltarjem vesti, se bo sesul človeški
ponos, tako da se ljudje ne bodo več imeli za
superiorne zaradi svoje rase. Nato bodo sledila
odrekanja, odškodnine in končno mir kot
zakonit sad ljubezni in ponižnosti, vere in
dobre volje. (321,9 - 11)

Izostritev vesti z novo Božjo besedo
60. Moj nauk, poln luči in ljubezni, krepi duha,
da lahko izvaja svojo moč nad "telesom"
[dušo] in ga naredi tako občutljivega, da mu
postanejo spodbude vesti vedno lažje
zaznavne.
61 Duhovnost je cilj, h kateremu mora človek
stremeti, saj bo z njo lahko v celoti stopil v stik
s svojo vestjo in končno prepoznal dobro od
zla.
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bi zlo storili sebi, kot da ga želite enemu od
svojih sosedov.
10 zato sem vam v drugi dobi rekel: "Kar
sejete, to tudi žanjete." Potrebno je namreč,
da prepoznate svoje izkušnje v tem življenju in
se spomnite, da vam bo vaša žetev dala isto
seme, ki ste ga posejali, vendar pomnoženo.
11 O človeštvo, niste hoteli upoštevati, čutiti
ali živeti naukov svojega Učitelja! (24, 15 - 18)
12 Zato sem vam rekel, da ne poznate moči
misli. Danes vam pravim, da je misel glas in
sluh, da je orožje in ščit. Ustvarja in uničuje.
Misel skrajša razdaljo med oddaljenimi in
najde tiste, za katerimi je izgubila sled.
13 Pred začetkom bitke spoznajte svoje
orožje. Kdor se zna pripraviti, bo močan in
nepremagljiv. Ne bo vam treba uporabljati
morilskega orožja. Vaš meč naj bo čista in
glasna misel, vaš ščit pa vera in ljubezen. Tudi
v tišini bo vaš glas zvenel kot sporočilo miru.
(76, 34)
14. Pazite, da si ne umažete uma z nečistimi
mislimi. Je ustvarjalna, in če daš zatočišče slabi
ideji, te ta potegne na nižje ravni, tvoj um pa
se ovije v temo. (146, 60)
15 Združene misli velike skupine ljudi bodo
lahko premagale slabe vplive in potisnile
malike s piedestalov. (160, 60)
16. Danes vam lahko zagotovim, da bo v
prihodnosti komunikacija z mislimi dosegla
velik razvoj in da bodo s tem načinom
komunikacije izginile številne ovire, ki še danes
ločujejo narode in svetove. Ko se naučite
mentalno komunicirati s svojim Očetom, ko
dosežete pogovor duha z duhom, kakšne
težave bi lahko imeli pri komuniciranju s
svojimi brati in sestrami, vidnimi ali nevidnimi,
prisotnimi ali odsotnimi, bližnjimi ali daljnimi?
(165, 15)
17. Vaše misli me vedno dosežejo, pa naj bodo
še tako nepopolne, in jaz slišim vaše molitve,
čeprav jim manjka vere, ki bi jo morali vedno
vanje položiti. Razlog za to je, da Moj Duh
sprejema vibracije in občutke vseh bitij.
18 Toda ljudje, ki se zaradi svoje sebičnosti
oddaljujejo drug od drugega in so zaradi
materializma, v katerega so se danes zapletli,
daleč od duhovnega življenja, niso pripravljeni,
da bi lahko komunicirali drug z drugim s
pomočjo svojih misli.
19. Kljub temu vam pravim, da je treba, da
začnete vzgajati svojega duha. To dosežete

35. poglavje - Moč misli, čustev in
volje
Pošiljanje in sprejemanje misli ter njihovi
učinki
1 Obstajajo sile, ki - nevidne človeškim očem
in nezaznavne človeški znanosti - nenehno
vplivajo na vaša življenja.
2 So dobri in so slabi; nekateri vam dajejo
zdravje, drugi pa povzročajo bolezen; so svetli
in temni.
3 Od kod te moči? Iz duha, učenec, iz uma in
čustev.
4 Vsak utelešen ali breztelesen duh pošilja
vibracije, ko razmišlja; vsako čustvo vpliva
nanj. Lahko ste prepričani, da je svet poln teh
vibracij.
5 Zdaj zlahka razumete, da morajo biti tam,
kjer človek razmišlja in živi v dobroti, prisotne
blagodejne sile in vplivi, in da morajo biti tam,
kjer človek živi zunaj zakonov in pravil,
značilnih za dobroto, pravičnost in ljubezen,
prisotne slabe sile.
6 Oba napolnjujeta prostor in se borita drug
proti drugemu; vplivata na čustveno življenje
ljudi, in če so ti sposobni razlikovati, sprejmejo
dobre navdihe in zavrnejo slabe vplive. Če pa
so šibki in neizkušeni v uresničevanju dobrega,
se tem vibracijam ne morejo upreti in so v
nevarnosti, da postanejo sužnji zla in
podležejo njegovi nadvladi. (40, 58 - 63)
7 Vse duhovno v vesolju je vir svetlobe, za vas
vidne ali nevidne, in ta svetloba je moč, moč,
navdih. Tudi iz idej, besed in del izhaja
svetloba, in sicer v skladu z njihovo čistostjo in
veličino. Čim višja je ideja ali delo, tem bolj
nežna in prefinjena je njuna vibracija in
navdih, ki izhaja iz nje, čeprav ga sužnji
materializma težje zaznavajo. Kljub temu je
učinek, ki ga imajo visoke misli in dela na
duhovni ravni, velik. (16, 16)
8. Če se v vašem umu porodi ideja ali misel
svetlobe, bo dosegla svoj cilj in izpolnila svoj
koristni namen. Če iz vašega uma namesto
misli o dobroti prihajajo nečista izžarevanja,
bodo povzročila le škodo, kamorkoli jih boste
poslali. Povem vam, da so misli tudi dela in kot
taka ostanejo zapisana v knjigi, ki obstaja v
vaši vesti.
9 Ne glede na to, ali so vaša dela dobra ali
slaba, boste prejeli nazaj mnogokrat več, kot
ste želeli za svojega sočloveka. Bolje bi bilo, če
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tako, da "govorite" z duhovi, tudi če od njih ne
prejmete jasno zaznavnega odziva.
20 Jutri, ko se bodo vsi naučili dajati, bodo
prejeli vedno več namigov duhovnega
razumevanja, o kakršnem se ljudem ni niti
sanjalo. (238,51)

strasti in dovolil, da je njegov duh podoben
hromemu človeku, ki ne stori ničesar, da bi
ozdravel.
29. Na vseh področjih vidim, da je večina
moških nestabilnih, povsod srečujem le šibke
moške. Kaj je razlog za to? Na to, da nimate
dovolj poguma in volje, da bi se rešili iz
umazanije, v kateri ste obtičali, da bi
premagali inercijo, ki kuje okove, ki vas vežejo
na materijo, in to je izvor vseh vrlin, vseh
napak.
30. Toda človek noče uporabiti tiste moči, s
katero je bil obdarjen, to je volje; volje, ki naj
bi bila neomejen zakonodajalec, ki naj bi
postala vrhovni vodja in ki naj bi se ob podpori
razuma borila - oblast proti oblasti, gospostvo
proti gospostvu. Na eni strani strasti in želje,
na drugi razum in volja, dokler slednja ne
zmagata v boju in lahko rečete, da ste
osvobojeni.
31. Takrat boste lahko postali veliki preroki,
veliki razsvetljenci, "nadčloveki". Potem boste
lahko živeli z divjimi živalmi in se igrali s
plazilci. Resnično, povem vam, da se bojite
svojih malih bratov zaradi prestopkov, ki vas
bremenijo, in to je tudi razlog, da vas
napadajo.
32 Če pa si vzamete čas in opazujete ljudi,
boste ugotovili, da so ljudje, ki so hujši od
tigrov in imajo več strupa kot kobra.
(203,3-6)

Moč čustev, želja ali strahov
21 Vsak trenutek iz vas izvirajo duševne ali
duhovne vibracije, vendar v večini primerov
izžarevate sebičnost, sovraštvo, nasilje,
nečimrnost in nizke strasti. Bolečina vas boli in
čutite, ko vas boli, vendar ne ljubite, zato ne
čutite, ko ste ljubljeni, in s svojimi morbidnimi
mislimi vedno bolj zasipavate okolje, v
katerem živite, z bolečino in napolnite svoj
obstoj z nelagodjem. Vendar vam pravim: vse
nasičite z mirom, s harmonijo, z ljubeznijo in
srečni boste. (16, 33)
22 Nikoli ne mislite slabo o tistih, ki vas ne
marajo, in ne bodite zagrenjeni do tistih, ki vas
ne razumejo, saj tudi tisto, kar čutite do
bližnjih, miselno prenašate nanje. (105, 37)
23 Ali vidite tiste ljudi, ki hočejo biti močni s
silo? Kmalu jih boste videli obsojene za
njihovo zmoto.
24 Dokazal jim bom, da je mogoče biti
resnično velik in močan le z dobroto, ki je
emanacija ljubezni. (211, 22 - 23)
25 nimate vere, da bi dvignili obraz in se z
upanjem nasmehnili ter se brez strahu, brez
sumničenja soočili s prihodnostjo, kajti v
prihodnosti sem, v prihodnosti sem, v
prihodnosti sem.
26. Kako pogosto ste bolni samo zato, ker tako
mislite; saj na vsakem koraku mislite, da vas
preganja poguba in da vas čaka bolečina.
Potem s svojim razmišljanjem pritegnete
temne sile, s katerimi zasenčite svoje
materialno življenje in svojo duhovno pot
vzpona.
27 Jaz pa sem tu z vami, da bi v vas obudil vero
v življenje, v resnico, v večnost, v popoln mir in
da bi vas naučil obleči luč. (205, 28 - 29)

IX Učenja božanske modrosti
Poglavje 36 - Vera, resnica in znanje
Vera, ki premaga vse
1 Za premagovanje slabosti, bede, nesreče in
strasti ter za odpravo dvoma sta nujna vera in
dobra dela, ki sta kreposti, ki obvladata
nemogoče; v primerjavi z njima težko in
nedosegljivo zbledi kot senca.
2 Ljudem, ki so verjeli vame v drugem veku,
sem rekel: "Vaša vera vam je pomagala." To
sem razložil tako, ker je vera zdravilna moč,
moč, ki spreminja, in njena svetloba izniči
temo. (20, 63 - 64)
3 Tisti, ki so še daleč od poduhovljenja, me
želijo videti v Jezusovi podobi in mi reči:

Pomanjkanje samospoštovanja
28. Človek je dvojno kriv: ne le zato, ker se ne
trudi, da bi padel obliž, ki mu preprečuje
spoznavanje najvišjih naukov, ampak tudi
zato, ker se ni osvobodil okovov materije, ki ga
je v nasprotju z duhovnimi užitki zapeljala k
telesnim užitkom. Zato se je podredil vladavini
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"Gospod, verjamem vate, ker sem te videl."
Njim pravim: "Blagor tistim, ki so verjeli, ne da
bi videli, saj so dokazali, da so me zaradi svoje
duhovnosti čutili v svojem srcu. (27, 75)
4 Hočem, da veste, kaj je vera, da boste
razumeli, da je tisti, ki jo ima, lastnik
neprimerljivega zaklada.
5. Kdor živi razsvetljen s to notranjo svetlobo,
se ne bo nikoli počutil odrinjenega,
zapuščenega, šibkega ali izgubljenega - ne
glede na to, za kako revnega ga ima svet.
Njegova vera v Očeta, v življenje, v svojo
usodo in tudi vase ga ne bo nikoli pustila
propasti v življenjskem boju, poleg tega pa bo
vedno sposoben opraviti velika in osupljiva
dela. (136, 4 - 5)
6 Vera je kot svetilnik, ki vam osvetljuje pot
skozi življenje, dokler ne prispete v varen
pristan večnosti.
7 Vera ne sme biti vera tistih mlačnih in plahih
duhov, 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.
8. Vera je tisto, kar čuti duh, ki ob spoznanju,
da je Bog v njem, ljubi svojega Gospoda in se
veseli, da ga čuti v sebi in da ljubi svoje bližnje.
Vera v Očetovo pravičnost je tako velika, da ne
pričakuje, da ga bodo bližnji ljubili, da mu
bodo odpustili prekrške in prestopke, ampak
verjame, da bo jutri napolnjen s svetlobo, ker
je po njegovih zaslugah dosegel svoje
očiščenje.
9 Kdor ima vero, ima mir, ljubezen in dobroto
v sebi.
10 Bogat je v duhu in tudi v materialnih
stvareh, toda v resničnem bogastvu, ne v
tistem, ki si ga vi predstavljate. (263, 12 - 16)
11 Zdaj vam dajem dokaz, da je prava vera
prisotna: ko srce ne obupa v uri preizkušnje;
ko mir napolni um v najbolj kritičnih trenutkih.
12. Kdor ima vero, je v harmoniji z menoj, kajti
jaz sem življenje, zdravje in odrešenje. Kdor v
resnici išče ta pristan in ta svetilnik, ne
propade.
13 Kdor ima to vrlino, dela čudeže, ki
presegajo vse človeške znanosti, in priča o
duhu in višjem življenju. (237,69 - 71)

življenje in resnico vidi z večjo jasnostjo. Če pa
v srcu gojimo dvom ali nečimrnost in se
motimo, je vse nejasno in tudi svetloba se zdi
tema.
15 Iščite resnico, saj je življenje, toda iščite jo z
ljubeznijo, ponižnostjo, vztrajnostjo in vero.
(88, 5 - 6)
16 Molite, sprašujte svojega Očeta v svoji
molitvi, potem boste v svoji meditaciji prejeli
iskro moje neskončne svetlobe. Ne pričakujte,
da boste v enem samem trenutku prejeli
celotno resnico. Obstajajo duhovi, ki že dolgo
iščejo resnico, raziskujejo in poskušajo
prodreti v vse skrivnosti, a še vedno niso
dosegli želenega cilja.
17 Kristus, Maziljenec, vam je pokazal pot z
besedami: "Ljubite drug drugega". Si lahko
predstavljate posledice te vzvišene zapovedi?
Celotno življenje ljudi bi se spremenilo, če bi
živeli v skladu s tem naukom. Samo ljubezen
vam bo lahko razkrila resnice božanskih
skrivnosti, saj je izvor vašega življenja in vsega
ustvarjenega.
18. Skrbno iščite resnico, iščite smisel življenja,
ljubite in postanite močni v dobroti, in videli
boste, kako bo korak za korakom vse, kar je
bilo lažno, nepošteno ali nepopolno, odpadlo
iz vašega bitja. Iz dneva v dan bodite bolj
dovzetni za svetlobo božje milosti in potem
boste lahko svojega Gospoda neposredno
prosili za vse, kar želite vedeti in kar vaš duh
potrebuje, da bi dosegel najvišjo resnico. (136,
40 - 42)
19. Jaz sem 'Beseda', ki jo ljudje iščejo, 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.
20 Kako boste odkrili resnico, če vam najprej
ne povem, da je zanjo potrebnih veliko
odrekanj?
21 Da bi našli resnico, se je včasih treba odreči
temu, kar imamo, celo odreči se samemu sebi.
22. Zadovoljni, materialistični in brezbrižni
človek ne more videti resnice, dokler ne uniči
zidov, znotraj katerih živi. Potrebno je, da se
dvigne nad svoje strasti in šibkosti, da bi z
njegovega obraza zagledal mojo svetlobo.
(258, 44 - 47)
23 Blagor tistemu, ki išče resnico, saj je žejen
ljubezni, svetlobe in dobrote. Iščite in boste
našli, iščite resnico in bo prišla k vam. Še
naprej razmišljajte, še naprej sprašujte Knjigo

Spoznavanje Božje resnice
14 Ko je srce dobre volje in je um prost
predsodkov in nejasnih idej, človek bolje ceni
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božje modrosti, in odgovorila vam bo, kajti
Oče nikoli ni ostal tiho ali ravnodušen do
tistega, ki ga goreče sprašuje.
24. Koliko tistih, ki iščejo resnico v knjigah, pri
učencih in v različnih znanostih, jo bo sčasoma
odkrilo v sebi, saj sem v notranjost vsakega
človeka položil seme večne resnice? (262, 36 37)
25 Ne morem vas prevarati! Nikoli ne delam
lažnih dejanj, ne skrivam se v temi. Moja
resnica je vedno gola. Če ljudje niso mogli
videti golote mojega Duha, je to zato, ker tega
niso hoteli. Svoje resnice pred vami ne skrivam
z nobenim oblačilom. Moja golota je božanska
in čista, moja golota je sveta in pokazala jo
bom vsem bitjem v vesolju. Kot simbol istega
sem prišel na svet gol kot človek in gol sem vas
tudi zapustil.
26. Hočem, da med mojimi vedno kraljuje
resnica, saj sem in bom vedno v vaši resnici.
Hočem, da je ljubezen med vami, in moja
ljubezen bo vedno v vaši ljubezni.
27 Samo ena je resnica in ena prava ljubezen;
in če sta ta resnica in ta ljubezen v tebi, bosta
tvoja ljubezen in tvoja resnica moji in moja
resnica in moja ljubezen tvoji. (327, 33 - 34)
28. 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.
29 Eni in drugi bodo trepetali pred resnico
živega in resničnega Boga. (263, 33 - 34)

dolgo pot razvoja, še manj lahko pridobite
znanje o duhovnem, ne da bi popolnoma
razvili svojega duha.
34. Spiritualizacije ne postavljam v nasprotje z
znanostjo, saj je bila ta napaka človeška, nikoli
moja. Nasprotno, učim vas usklajevati
duhovno z materialnim, človeško z božanskim,
minljivo z večnim. Kljub temu vam
pojasnjujem, da je za hojo po poteh življenja
treba vnaprej poznati pot, ki vam jo kaže vaša
vest, katere duhovni zakon izhaja iz Božjega
Duha. (79, 38 - 39)
35. 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 menite, da je vse, kar pripada vašemu
duhu, to pa je napaka.
36 Razlog za to je, da vidite in zaznavate le
tisto, kar je v dosegu vaših čutil ali v dosegu
vaše človeške inteligence, tisto, kar je onkraj
čutil in uma, pa ste imeli za nadnaravno. (273,
1)
37. Tako človek, ki išče luč spoznanja v naravi,
kot tisti, ki išče Mojo modrost v duhovnih
razodetjih, mora na lastnih nogah prehoditi
pot, po kateri bo našel vse tiste resnice, ki jih
ne more odkriti na drug način. Prav zato sem
poslal vašega duha, da bi tu na zemlji živel eno
življenje za drugim, da bi s svojim razvojem in
izkušnjami odkril vse, kar je v njem in v tem,
kar ga obdaja.
38 Če hočeš, temeljito preuči moje besede,
potem pa preuči in opazuj življenje z njihovega
vidika, da bi ugotovil resnico, ki jo vsebuje vse,
kar sem ti povedal.
39. Občasno se vam bo zdelo, da obstaja
nasprotje med tem, kar vam govorim danes, in
tem, kar vam je bilo razodeto v preteklih časih,
vendar ni tako. V zmoti so ljudje. Toda zdaj bo
vse prišlo na svetlo. (105, 54 - 56)X

Poznavanje duhovnega in božanskega
30. Nemogoče je, da bi me kateri od mojih
otrok pozabil, saj v svojem duhu nosi vest, ki je
luč mojega Duha, po kateri me mora prej ali
slej spoznati.
31 Nekaterim je lahko prodreti v pomen moje
besede in v njej najti luč, za druge pa je moja
beseda uganka.
32. Pravim vam, da vsi ne morejo razumeti
duhovnosti mojega sporočila v tem času. Tisti,
ki tega ne zmorejo, bodo morali počakati na
nove čase, da bo njihov duh lahko odprl oči za
svetlobo mojih razodetij. (36, 4 - 6)
33. Ko vam rečem, da bo moja modrost vaša,
ali verjamete, da lahko eno samo življenje na
zemlji zadostuje, da bi spoznali vse, kar vam
želim razkriti? Če vam rečem, da ne morete
osvojiti človeške znanosti, ne da bi prehodili

Pogoji za duhovno spoznavanje
40 Ponižnost je luč duha, odsotnost te luči pa
je v nasprotju z njo tema. Potratnost je plod
nevednosti. Kdor je velik z znanjem in odličen
s krepostjo, ima pravo skromnost in duhovno
ponižnost. (101, 61)
41 Vse slabe misli naj se umaknejo od vas in si
nadenejo plemenite misli. Sreča se ne skriva v
tem, kar imamo materialno, ampak v tem, kar
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spoznamo duhovno. Vedeti pomeni imeti in
delovati.
42. Kdor ima pravo znanje, je ponižnega duha.
Ni ponosen na zemeljsko modrost, ki si
prizadeva le vedeti vse (zemeljsko) in zanika
vse, česar ni razumela. Kdor v sebi nosi luč
navdihnjenega znanja, je sposoben prejeti
razodetja ob pravem času, prav tako pa jih zna
tudi pričakovati. Mnogi so se imenovali
učenjaki, a sonce, ki je dan za dnem sijalo v
polni luči, je bilo zanje skrivnost.
43 Mnogi so mislili, da vedo vse, a resnično,
povem vam, tudi mravlja, ki jim neopazno
prečka pot, je zanje nedoumljiva skrivnost.
44 Ljudje bodo lahko raziskali mnoga čudesa
narave, toda če tega ne bodo počeli po poti
božanske ljubezni, ne bodo dosegli prave
modrosti, ki jo vsebuje nesmrtno življenje
duha. (139, 67 - 70)

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.
52. Potem se je pokazal kot slaboten in
neumen, saj z močjo volje ne more premagati
predsodkov, ki ga držijo pokonci. Tam se je
izkazal za sužnja izkrivljenih razlag.
53. Razvoj človeške inteligence ne bo nikoli
popoln, dokler se ne bo razvila tudi na duhovni
ravni. Spoznajte, kako velika je zaostalost
vašega duha, ker ste se posvetili le znanju
zemeljskega življenja.
54 Človek je suženj volje drugih, žrtev urokov,
obsodb in groženj. Toda kaj smo s tem
pridobili? Da opusti vse svoje želje, da bi
razumel in dosegel najvišje znanje, ki naj bi ga
imel človek; da si prepreči, da bi razjasnil tisto,
kar je, absurdno, vedno imel za skrivnost:
duhovno življenje.
55. Ali menite, da bo življenje duha za človeka
na zemlji za vedno ostalo skrivnost? Če tako
mislite, ste v veliki zmoti. Resnično, povem
vam: dokler ne boste poznali svojega izvora in
dokler ne boste vedeli, kaj je povezano z
duhom, boste kljub napredku vaših znanosti
ostali 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.
56. Če ne odkrijete tega, kar nosite v svojem
bitju, in če v svojem bližnjem ne odkrijete
duhovnega brata, ki prebiva v vsakem človeku,
ali se lahko resnično 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. (271, 39 - 45)
57 V meni bodo ljudje našli pogum, da se
osvobodijo jarma svoje nevednosti.
58 Kako lahko pričakujete, da bo na zemlji mir,
da bodo prenehale vojne, da se bodo ljudje
obnovili in da se bo zmanjšal greh, če nimajo
duhovnega znanja, ki je pogoj, izvor in temelj
življenja?
59. Resnično, povem vam: dokler ne boste
razumeli moje resnice in se po njej ravnali, bo
vaš obstoj na zemlji podoben stavbi, zgrajeni
na gibkem pesku. (273, 24 - 26)
60. Človeku povem, da je sam sebi neznanka,
ker ni prodrl v svojo notranjost, ker ne pozna

Nujna širitev človeške zavesti
45 Človeku sem od začetka dal svobodo
mišljenja. Toda vedno je bil suženj - včasih
zaradi fanatizma, v drugih primerih pa kot
suženj lažnih svetovnih nazorov "faraona" in
"cesarja". To je razlog, zakaj je v tem času
zaslepljen zaradi svobode, ki jo zdaj doseže
um, in zaradi svetlosti, ki se pokaže njegovim
očem. Kajti njegov um še ni navajen na to
svobodo.
46. Človek je zmanjšal moč svojega
razumevanja duhovnega, zato je zapadel v
fanatizem, hodil po zvijačnih poteh in bil kot
senca volje drugih.
47 Izgubil je svobodo, ni bil gospodar ne sebe
ne svojih misli.
48. Toda zdaj je nastopila doba svetlobe, čas,
ko morate pretrgati verige in razpreti krila, da
bi se v želji po resnici svobodno dvignili v
neskončnost. (239, 4 - 7)
49 To stoletje, v katerem živite, ima dva vidika:
prvi je razvoj uma, drugi pa duhovna
stagnacija.
50 Božanska luč dejansko sije na sposobnosti
intelekta in iz njih izvira moj veliki navdih,
katerega sadovi presenečajo človeštvo, kajti
intelekt si zdaj želi svobode in širjenja znanja.
Človek se potopi v preučevanje narave;
raziskuje, odkriva, se veseli, čudi, vendar nikoli
ni neodločen.
51. Toda kadarkoli se v njem pojavi misel, da
bi pojasnil odnos z duhovnim, z resnico, ki leži
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svoje skrivnosti, ker ne pozna svoje prave
narave. Toda v tem času ga želim naučiti
vsebine "knjige", ki mu je bila tako dolgo
zaprta in v kateri so shranjene vse skrivnosti,
ki sem vam že v "drugem času" obljubil, da jih
bom razsvetlil z lučjo svojega Duha.
61. Zdaj boste resnično spoznali sebe in prodrli
v notranjost svojega duha. Potem boste lahko
rekli, da ste začeli spoznavati, kdo ste.
62. Človek bo spoznal svoj izvor, svojo usodo,
svojo nalogo, svoje sposobnosti in vse tisto
neskončno in večno življenje, ki živi in se plete
okoli njega. Ne bo več mogel škodovati
svojemu bližnjemu, ne bo več mogel ogrožati
obstoja svojih soljudi in si ne bo upal oskruniti
ničesar od vsega, kar ga obdaja, saj bo
spoznal, da je vse sveto.
63 Spoznal bo, kaj njegov duh vsebuje in kaj
skriva, in takrat bo imel jasno predstavo in
globoko vero, da mora biti čudovit tudi dom,
ki mu ga je Oče zagotovil v večnosti, saj je duh
čudovit. (287, 4 - 6)

hudo zgrešil, ponuja novo priložnost za
odrešitev.
4... Koliko nepopolnosti so mi ljudje v svoji
nevednosti pripisovali, ker so mislili, da sem
sposoben čutiti jezo, čeprav je jeza le človeška
slabost! Če so vam preroki govorili o "sveti
Gospodovi jezi", vam zdaj pravim, da si ta izraz
razlagate kot Božjo pravico.
5. Ljudje "prve dobe" ne bi razumeli drugačne
oblike izražanja, prav tako pa tudi razuzdanci
ali razuzdanke ne bi resno jemali opominov
prerokov, če jim ti ne bi govorili v tej obliki.
Potrebno je bilo, da se navdih mojih
odposlancev izrazi v besedah, ki bodo naredile
vtis na možgane in srca tistih, ki so le malo
duhovno razviti. (104, 11 - 14)
6 V spisih "prve dobe" je bila zapisana
zgodovina izraelskega ljudstva, ohranjena so
bila imena njegovih otrok, njegovi uspehi in
neuspehi, dela vere in slabosti, slava in padci,
da bi ta knjiga vsaki novi generaciji govorila o
razvoju tega ljudstva v njegovem čaščenju
Boga. V tej knjigi so zapisana imena
patriarhov, ki so ljubili krepost in pravičnost,
vzorniki moči vere, in imena prerokov, vidcev
prihodnjih stvari, po katerih je Gospod vedno
govoril, ko je videl, da je njegovo ljudstvo na
robu nevarnosti. Zapisala je tudi imena
pokvarjenih, zahrbtnih, neposlušnih, saj je
vsak dogodek, vsak primer lekcija in včasih
tudi simbol.
7 Ko sem v Jezusu bival med ljudmi, sem za
posredovanje svojega nauka le po potrebi
uporabil bistvo teh spisov, pomen teh del;
nikoli nisem hvalil materialnega in
nebistvenega. Ali se ne spomnite, da sem
omenil pravičnega Abela, da sem hvalil Jobovo
potrpežljivost in da sem se spomnil
Salomonove modrosti in slave? Ali se nisem
večkrat spomnil na Abrahama in govoril o
prerokih ter vam v zvezi z Mojzesom povedal,
da nisem prišel odpraviti zakona, ki ga je
prejel, ampak ga izpolniti? (102, 31 – 32)
8 ves čas morate preučevati božanska
razodetja, ki sem vam jih dal, morate razumeti
figurativni jezik, ki vam je bil izrečen, tako
morate razviti svoje duhovne čute, da boste
vedeli, katera beseda je Božja in katera
človeška, da boste odkrili pomen mojih
naukov.
9 Le z duhovnega vidika boste lahko našli
pravo in resnično razlago moje besede - tako

37. poglavje - Pravilno razumevanje
svetopisemskih besedil
Razlaga svetopisemskih besed in obljub
1. Ljudje so se posvetili preučevanju Stare
zaveze in si razbijali glavo z raziskovanjem in
razlaganjem prerokb in obljub. Med njimi so
se resnici najbolj približali tisti, ki so našli
duhovni pomen mojih naukov. Kajti tisti, ki se
trmasto držijo zemeljske - materialne razlage
in ne razumejo ali nočejo najti duhovnega
pomena mojih razodetij, bodo morali trpeti
zmedo in razočaranje, kakršno je trpelo
judovsko ljudstvo, ko je prišel Mesija, ki so si
ga predstavljali drugače in pričakovali drugače,
kot ga je pokazala resničnost. (13, 50)
2 Lažna predstava, ki jo je imel človek o moji
pravičnosti v prvih časih, bo končno izginila in
se umaknila resničnemu spoznanju o njej.
Božansko pravičnost bomo končno razumeli
kot svetlobo, ki izvira iz popolne ljubezni, ki je
v vašem Očetu.
3 Boga, za katerega so ljudje mislili, da je
maščevalen, krut, maščevalen in nepopustljiv,
bomo iz globin njegovega srca začutili kot
Očeta, ki odpušča za prekrške svojih otrok, kot
Očeta, ki z ljubeznijo prepričuje grešnika, kot
Sodnika, ki mu namesto obsodbe tistega, ki je
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tiste, ki sem vam jo poslal po prerokih, kot
tudi tiste, ki sem vam jo zapustil po Jezusu, ali
te besede, ki vam jo dajem s posredovanjem
glasnikov "tretjega časa".
10 Ko bo to človeštvo odkrilo pravi pomen
zakona, naukov, prerokb in razodetja, bo
odkrilo najlepše in najgloblje stvari svojega
obstoja.
11 Takrat bodo ljudje spoznali pravo
pravičnost in njihova srca bodo zagledala
prava nebesa; takrat boste tudi vedeli, kaj so
sprava, očiščenje in popravljanje. (322, 39 42)
12. Zapisi preteklih časov bi vam lahko razkrili,
kar danes ponavljam za vas, vendar si je človek
drznil ponarediti moje resnice, da bi jih širil
ponarejene. Tako imamo zdaj duhovno bolno,
utrujeno in osamljeno človeštvo.
13 Zato se moj klic k budnosti sliši prek
glasnika, ker nočem, da bi bili v zmedi. (221,
14 - 15)
14. Če pridejo v vaše roke pokvarjeni spisi
mojih učencev, ki so vam v drugi dobi zapustili
mojo besedo, vam bom dal spoznati, katere so
resnične Jezusove besede. Vaš duh bo
prepoznal kot lažne tiste, ki niso v harmoniji z
božanskim koncertom moje ljubezni. (24, 19)
15 Človek nikoli ni bil brez mojih razodetij, ki
so luč Duha, vendar se jih je bal spoznati. Zdaj
vas sprašujem: Kaj lahko veste o resnici in
večnem, če se trmasto izogibate duhovnemu?
16. Razmislite o materialistični razlagi, ki ste jo
dali mojim razodetjem o prvem in drugem
času, čeprav govorijo le o božanskem in
duhovnem. Poglejte, kako ste zamenjali
materialno naravo z duhovno in s kakšnim
pomanjkanjem spoštovanja ste globoko
spremenili v površinsko ter visoko v nizko.
Toda zakaj ste to storili? Ker si želite nekaj
narediti pri Božjem delu, iščete način, kako bi
moj nauk prilagodili svojemu zemeljskemu
življenju, svojemu človeškemu udobju, ki vam
je najbolj drago. (281, 18 - 19)
17. V tem času bom povzročil, da bodo vsi
razumeli nauk, ki sem vam ga dal v drugi dobi
in ki ga mnogi niso razumeli, drugi pa so ga
pozabili, in da mu bodo zaradi mojih novih
naukov tudi sledili. (92, 12)
18 Svetloba mojega Svetega Duha se spušča
nad vas, toda zakaj me predstavljate v podobi
goloba? Teh podob in simbolov moji novi
učenci ne smejo več častiti.

19 Razumite moj nauk, ljudje: v tistem
"Drugem času" se je moj Sveti Duh ob
Jezusovem krstu razodel v podobi goloba, saj
ta ptica v svojem letu spominja na pihanje
Duha, njena belina govori o čistosti, v njenem
nežnem in blagem pogledu pa je odsev
nedolžnosti.
20 Kako bi bilo mogoče božansko razložiti
tistim neizobraženim ljudem, če ne bi
uporabili podob bitij, ki so jih poznali v svetu?
21. Kristusa, ki ti govori ta trenutek, je
predstavljalo jagnje in tudi Janez me je v
preroškem videnju videl na ta način. Vse to je
posledica dejstva, da če me iščete v vsakem
mojem delu, boste v vsem stvarstvu vedno
našli podobo Avtorja življenja. (8,1 - 3)
22. Nekoč sem vam rekel, da je kameli lažje iti
skozi iglo, kot pa bogatemu skopuhu vstopiti v
nebeško kraljestvo. Danes vam pravim, da se
morajo ta srca osvoboditi sebičnosti in se
ukvarjati z ljubeznijo do soljudi, da bo njihov
duh lahko šel skozi ozko pot odrešenja. Ni se
treba osvoboditi imetja in bogastva, ampak le
sebičnosti. (62, 65)
23 Zdaj obnavljam tempelj, o katerem sem
govoril, ko sem rekel svojim učencem, ki so
občudovali Salomonov tempelj: "Resnično,
povem vam: Niti en kamen od njega ne bo
ostal na drugem, ampak ga bom obnovil v treh
dneh."
24. Hotel sem reči, da bo vsak zunanji kult, naj
se ljudem zdi še tako veličasten, izginil iz
človeških src, na njegovo mesto pa bom
postavil pravi duhovni tempelj svoje
božanskosti. Zdaj je "tretji čas", to je tretji dan,
ko bom dokončal obnovo svojega templja. (79,
4)
25 Bog nima oblike, kajti če bi jo imel, bi bil
omejeno bitje, kot so ljudje, in potem ne bi bil
Bog.
26 Njegov "prestol" je popolnost, pravičnost,
ljubezen, modrost, ustvarjalna moč, večnost.
27 "Nebesa" so najvišja blaženost, ki jo duh
doseže na svoji poti popolnosti, ko se v
modrosti in ljubezni dvigne tako visoko, da
doseže stopnjo čistosti, ki je ne more doseči
noben greh ali bolečina.
28 Ko so moji preroki govorili o duhovnem
življenju, so to včasih počeli s pomočjo
človeških pojavov in predmetov, ki jih
poznate.
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29. Preroki so videli prestole, podobne
prestolom zemeljskih kraljev - knjige, bitja s
človeško podobo, palače z zavesami, svečnike,
Jagnje in mnoge druge figure. Toda danes
morate razumeti, da je bilo vse to le simbol,
simbol, božanski pomen, razodetje, ki vam je
moralo biti izraženo v slikovni obliki, saj druge,
višje oblike niste bili sposobni razumeti.
30 Zdaj je čas, da si pravilno razlagate pomen
vseh mojih prilik in naukov, ki sem vam jih
razkril s pomočjo alegorij, tako da bo pomen
vstopil v vaš um, alegorična oblika pa bo
izginila.
31 Ko boste to spoznali, bo vaša vera resnična,
saj bo temeljila na resnici. (326, 37 - 42)
32 Če bi vsi poklicani pohiteli k Gospodovi
mizi, kjer se streže hrana, ki hrani duha, bi bila
polna, a niso prišli vsi povabljeni.
33 V naravi človeka je, da ne ceni Božjih
koristi, zato si videl, da so te mnogi tvoji bližnji
zavrnili, ko si jih klical.
34. Toda povem vam, da bodo ti redki, ki
sedijo za mojo mizo in vztrajno poslušajo, da
bi se učili od mene, tisti, ki bodo množicam
oznanili veličino moje besede, pomen tega
nauka, ki poziva ljudi, da obnovijo svet, ki se je
končal, in naredijo prostor bolj sijočemu in
višjemu. (285, 33 - 35)

namenjeno ljudem, ki bodo še dolgo prihajali
za njim. (27, 80 - 81)
39. Kdaj se bodo ljudje posvetili temu, kar je
moj ljubljeni učenec pustil zapisano?
Nenavaden je način zapisa njegovega
razodetja, skrivnosten je njegov pomen,
globoke do neizmerljive so njegove besede.
Kdo jih lahko razume?
40 Ljudje, ki se začnejo zanimati za Janezovo
razodetje, se vanj poglobijo, ga razlagajo,
opazujejo in preučujejo. Nekateri se malo
približajo resnici, drugi mislijo, da so odkrili
pomen razodetja, in ga razglašajo vsemu
svetu; tretji so zmedeni ali preveč utrujeni, da
bi raziskovali naprej, in nazadnje zanikajo vsak
božanski pomen tega sporočila.
41 Učenci "tretjega obdobja", zdaj vam
pravim, da se morate, če resnično želite
vstopiti v to svetišče in spoznati pravi pomen
teh razodetja, seznaniti z molitvijo Duh-Duh prav z molitvijo, ki jo je Janez prakticiral v
svojem izgnanstvu.
42. Najprej morate razumeti, da božje
razodetje, čeprav ga predstavljajo zemeljske
figure in podobe, v celoti govori o človekovem
duhu, o njegovem razvoju, njegovih bojih,
skušnjavah in padcih, o njegovih profanacijah
in neposlušnostih. Gre za mojo pravičnost,
modrost, kraljestvo, izkazovanje ljubezni in
komunikacijo z ljudmi, njihovo prebujanje,
prenavljanje in končno poduhovljenje.
43 Tam sem vam razkril duhovno življenjsko
pot človeštva, razdeljeno po časovnih
obdobjih, da boste bolje razumeli razvoj duha.
44 Učenci - ker se Razodetje nanaša na vaše
duhovno življenje, je primerno, da ga
preučujete in gledate z duhovne perspektive,
kajti če si ga boste razlagali le v smislu
zemeljskih dogodkov, boste tako kot mnogi
drugi padli v zmedo.
45. Res je, da se mnogi zemeljski dogodki
nanašajo na izpolnitev tega razodetja in se
bodo tudi v prihodnosti. Toda vedite, da so
dogodki in znamenja, ki jih vsebujejo, tudi
številke, podobe in primeri, ki vam pomagajo
razumeti mojo resnico in izpolniti vašo usodo,
da se dvignete k meni na poti čistosti duha,
katere svetel zgled vam je zapustil moj učenec
Janez, ki je bil tisočletja pred človeštvom v
dialogu med duhoma s svojim Gospodom.
(309, 47-51)

Jezusovo razodetje po apostolu Janezu
35 Vse je zapisano v knjigi sedmih pečatov, ki
je v Bogu in katere obstoj je bil človeštvu
razodet po apostolu in preroku Janezu.
36. Vsebino te knjige vam je razkrilo samo
božansko Jagnje, saj ne na zemlji ne v nebesih
ni bilo pravičnega duha, ki bi vam lahko
razložil globoke skrivnosti Božje ljubezni,
življenja in pravičnosti. Božansko Jagnje, ki je
Kristus, pa je razvezalo pečate, ki so zapirali
Knjigo življenja, da bi razkrilo njeno vsebino
svojim otrokom. (62, 30)
37 Če so knjigo Janezovih prerokb nekateri
imeli za nepojmljivo skrivnost, drugi pa za
napačno razlago, je to posledica dejstva, da
človeštvo še ni doseglo potrebne duhovnosti,
da bi razumelo, kar je v njej predstavljeno;
lahko vam tudi povem, da je ni razumel niti
prerok, ki mu je bila dana.
38 Janez je slišal in videl, in ko je slišal, da mu
je ukazano, naj to zapiše, je takoj ubogal;
vendar je razumel, da je to sporočilo
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Božja "beseda" je spregovorila skozi Jezusove
ustnice, zato vam pravim, da je svet še naprej
slišal glas in zapoved svojega Očeta skozi
ljubezenski nauk popolnega Učitelja.
8 Jezus je ponudil, da ljudem pošlje "Duha
resnice", da bi razumeli vse, česar niso
razumeli glede njegovega nauka.
9. Zdaj pa, ljubljeni ljudje, ta preprosta,
ponižna beseda, ki jo poslušate v tem času, je
glas Duha resnice, je duhovna Božja luč, ki se
razliva v vaše bitje, da bi lahko odprli oči za
novo dobo. Ta luč, zaradi katere postopoma
jasno razumete vsa razodetja vašega Učitelja,
je luč vašega Očeta, Svetega Duha, ki
človeštvo na višji stopnji duhovnega razvoja,
to je, ko se približuje odraslosti, preseneča, da
razume Božja razodetja.
10 V vsem, kar vam ta luč razodeva, boste
prejeli Očetovo navodilo, kajti Beseda je v
meni in Sveti Duh je moja modrost. (132, 10 15)
11 V preteklih časih vam nisem govoril na tak
način. V prvi dobi je Zakon razsvetlil človeško
dušo, v drugi dobi pa je Kristus razsvetlil
človekovo srce z lučjo ljubezni. Danes luč
Svetega Duha razsvetljuje vašega duha in ga
dviguje nad vse, kar je človeško.
12 Od enega in istega Boga ste prejeli ta tri
sporočila, med vsemi pa je minila doba - čas, ki
je potreben za razvoj uma, da lahko sprejme
novo sporočilo ali nov nauk.
13 Sedaj lahko razumete, zakaj sem vas
imenoval "učenci Svetega Duha". (229, 50 52)
14 če bi vam vse povedal v prvih razodetjih, ne
bi bilo treba, da bi vas Mojster, Mesija, učil
novih naukov in da bi Sveti Duh prišel v tem
času, da bi vam pokazal slavo duhovnega
življenja.
15 Zato vam pravim, da se ne oklepate tega,
kar vam je bilo razodeto v prejšnjih časih, kot
da bi bila to zadnja beseda mojega nauka.
16 Ponovno sem prišel k ljudem in se dolgo
časa razodeval po njihovem razumevanju, a še
vedno vam lahko povem, da moja zadnja
beseda še ni izrečena.
17 V moji knjigi modrosti vedno iščite zadnjo
besedo, novo stran, ki vam razkriva pomen,
vsebino tistega, kar je bilo dano prej, da bi bili
moji učenci v resnici. (149, 44 - 45)

38. poglavje - Trije časi razodetja in
sedem obdobij pečatov
Razvojna odvisnost Božjih razodetij
1 v vseh treh obdobjih, na katera sem razdelil
razvoj človeštva, sem vam s svojo svetlobo
pokazal isto ravno in ozko pot za vzpon duha,
edino pot ljubezni, resnice in pravičnosti
2. Vodil sem vas od navodila do navodila, od
razodetja do razodetja, dokler ni prišel čas, ko
vam povem, da se že lahko povežete z menoj
iz duha v duha. Ali bi se človeštvo lahko na tak
način povezalo že v "prvem času"? - Ne,
prisiljeno se je bilo zateči k materialnemu
čaščenju, obredom in ceremonijam,
tradicionalnim praznikom in simbolom, da bi
lahko začutilo božansko in duhovno v svoji
bližini. Zaradi nezmožnosti približati se
duhovnemu, se dvigniti do božanskega,
spoznati globlje in razvozlati skrivnosti so
nastale različne religije, vsaka glede na stopnjo
duhovne zaostalosti ali duhovnega napredka
človeka, nekatere bolj predane resnici kot
druge, nekatere bolj poduhovljene kot druge,
a vse stremijo k istemu cilju. To je pot, ki jo
duhovi prehodijo skozi stoletja in stoletja pot, na katero kažejo različne religije. Nekateri
so napredovali zelo počasi, drugi so se ustavili,
tretji pa so zašli s poti in se oskrunili. (12, 92 93)
3 Danes prihajam v Duhu in resnično vam
povem: nekateri mislijo, da sem vam bil v
prvih časih bliže kot danes. Motijo se, saj sem
se vam z vsakim prihodom vedno bolj
približeval.
4 spomnite se, da sem se v prvem veku naselil
na gori in vam od tam poslal svoj zakon,
vklesan v kamen. V drugi dobi sem zapustil
goro in se spustil v vaše doline ter postal
človek, da bi živel med vami. In da bi se ti še
bolj približal, sem v sedanjem času naredil
tvoje srce za svoje bivališče, da bi se v njem
razodeval in iz njega govoril ljudem. (3, 31)
5 zdaj razumete, da sem svoje Božje razodetje
razdelil na tri velika časovna obdobja.
6 V duhovni mladosti človeštva ji je Oče dal
zakon in ji obljubil Mesija, ki bo odprl vrata v
novo dobo.
7 Mesija je bil Kristus, ki je prišel k ljudem, ko
so bili v duhovni mladosti. Ljudi je učil višjega
načina izpolnjevanja zakona, ki so ga prej
prejeli od Očeta in ga niso znali izpolnjevati.

Trije Božji testamenti
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18 Mojzes, Jezus in Elija - to je pot, ki jo je
Gospod začrtal človeku, da bi mu pomagal
priti v kraljestvo miru, svetlobe in popolnosti.
19 V svojih življenjih občutite navzočnost
Gospodovih poslancev. Nihče od njih ni umrl;
vsi živijo, da osvetljujejo pot ljudem, ki so zašli
na kriva pota, da jim pomagajo vstati po
padcih in jih krepijo, da se v preizkušnjah
kesanja z ljubeznijo posvetijo kesanju.
20. Spoznajte delo, ki ga je Mojzes po
Jehovovem navdihu opravil na zemlji.
Poglobljeno raziskujte Jezusov nauk, po
katerem je spregovorila "Božanska beseda", in
poiščite duhovni pomen mojega novega
razodetja, katerega dobo predstavlja Elija.
(29,20 - 22)
21 Če je bilo v "drugi dobi" moje rojstvo kot
človeško bitje čudež in moje duhovno
vstajenje po fizični smrti še en čudež resnično, povem vam -, potem je moja
manifestacija v tem času s pomočjo
človeškega uma duhovni čudež.
22 Moje prerokbe se bodo izpolnile v tem času
do zadnjega. Zapuščam vam svoje tri oporoke,
ki tvorijo celoto.
23 Tisti, ki so Očeta poznali kot ljubezen, žrtev
in odpuščanje, naj ga v tem času popolnoma
spoznajo, da ga bodo ljubili in častili, namesto
da bi se bali njegove pravičnosti.
24 Če ste se v "prvem času" držali Zakona, ste
se bali, da bi vas Božja pravičnost kaznovala;
zato sem vam poslal svojo Besedo, da bi
spoznali, da je Bog Ljubezen.
25 Danes je moja luč prišla k tebi, da ne bi
zašel na kriva pota in da bi prišel do konca poti
v zvestobi mojemu zakonu. (4,43 - 47)
26. Moji novi nauki so potrditev tistih, ki sem
vam jih dal v drugi dobi, vendar so še bolj
daljnosežni. Zapomnite si: Takrat sem govoril
človeškemu srcu, zdaj pa govorim duhu.
27. Ne zanikam nobene od svojih besed, ki
sem vam jih dal v preteklosti; nasprotno, daje
jim ustrezno izpolnitev in pravilno razlago.
Prav tako sem takrat rekel farizejem, ki so
verjeli, da želi Jezus uničiti Postavo: "Ne
mislite, da sem prišel odpraviti Postavo ali
preroke - nasprotno, prišel sem jih izpolniti."
Kako bi lahko zanikal Zakon in preroke, saj so
temelj templja, ki ga je bilo treba zgraditi v
srcih ljudi v treh stoletjih, in napoved mojega
prihoda na svet? (99, 24 - 25)

28 Danes vam ponovno pravim: "Jaz sem pot,
resnica in življenje", in če boste v tem času
iskali pomen moje besede, boste v njej našli
večni zakon ljubezni, prav tisto pot, ki sem
vam jo začrtal na zemlji.
29 V tistem času so mnogi verjeli, da je Kristus
zgrešil pot in sprevrnil zakon. Zato so se borili
in ga preganjali. Toda resnica kot sončna
svetloba vedno premaga temo. Zdaj se bodo
proti moji besedi znova borili, saj nekateri
verjamejo, da v njenem pomenu najdejo
protislovja, nejasnosti in napake. Toda njena
luč bo na novo zasijala v temi tega časa in
človeštvo bo vedelo, da sta Pot in Zakon, ki
sem vam ju razodel, enaka kot v tistem času in
da bosta vedno enaka. (56, 69 - 70)
30 Ta nauk je pot v večno življenje; kdor v
njem odkrije moč in popolnost, ga bo znal
združiti z naukom, ki sem vas ga učil, ko sem
bil na zemlji, saj je njegovo bistvo enako.
31 Tisti, ki ne vedo, kako najti resnico, ki jo
vsebujejo moji nauki, bodo lahko celo
zagotovili, da ti nauki ne vodijo k istemu cilju
kot Jezusovi nauki; duhovi, zaslepljeni s
slabimi razlagami ali zmedeni zaradi verskega
fanatizma, ne bodo mogli takoj dojeti resnice
teh razodetij. Prehoditi morajo pot
preizkušenj, da se osvobodijo zemeljskega
uma, ki jim preprečuje, da bi razumeli in
izpolnjevali mojo zapoved, ki vas uči ljubiti
drug drugega. (83, 42 - 43)
32. Zaman bodo mnogi govorili, da je ta nauk
nov ali da nima nobene zveze z Božjimi
razodetji, ki so vam bila dana v preteklih časih.
Zagotavljam vam, da ima vse, kar sem vam v
tem času povedal s pomočjo človeškega
razuma, korenine in temelje v tem, kar vam je
bilo preroško razglašeno že v prvi in drugi
dobi.
33. Toda zmeda, o kateri vam govorim, bo
nastopila, ker so tisti, ki so razlagali ta
razodetja, ljudem vsilili svoje razlage, ki so bile
deloma pravilne in deloma napačne. To se bo
zgodilo tudi zato, ker je bila duhovna luč mojih
naukov ljudem prikrita in včasih dana v
izkrivljeni obliki. Zato danes, ko je prišel čas,
ko vas bo moja luč osvobodila iz teme vaše
nevednosti, mnogi ljudje zanikajo, da bi to
lahko bila luč resnice, saj se po njihovem
mnenju ne ujema s tem, kar sem vas učil prej.
34. Zagotavljam vam, da se nobena od mojih
besed ne bo izgubila in da bodo ljudje tega
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časa spoznali, kaj sem vam v resnici povedal v
preteklih časih. Ko bo svet spoznal
spiritualizem, bo rekel: "Vse to je Jezus že
povedal!"
35. Pravzaprav sem vam že povedal vse,
čeprav sem vam o mnogih resnicah, ki sem
vam jih razkril, povedal le osnove. Pustil sem
vam jih, da bi se jih postopoma naučili
razumeti, saj takrat človeštvo še ni bilo
sposobno razumeti vsega, kar vam zdaj v
celoti predstavljam. (155, 24 -27)

boril in jo uničeval - era, katere sijaj vidijo vsi
in pod katere lučjo se združujejo vsi Gospodovi
otroci: ne verski skupnosti ljudi, ki sprejema
ene in zavrača druge, ki trobi svojo resnico in
jo zanika drugim, ki uporablja nedostojna
orožja, da bi se vsilila, ali ki daje temo
namesto luči. (135,53- 54, 57-59)
43 To je "tretji čas", v katerem se mora
človeški duh osvoboditi verig materializma. To
bo vključevalo boj svetovnih nazorov, ki bo
ostrejši, kot ga pozna človeška zgodovina.
44 Pokvarjenost, sebičnost, ponos, napuh,
pokvarjenost, laž in vse, kar je zasenčilo vaša
življenja, bodo kot razbiti maliki padli k nogam
tistih, ki so jih častili, da bi naredili prostor
ponižnosti. (295,64 - 65)

Tretjič
36. To je "tretje obdobje", v katerem sem vas
naučil lekcijo, ki bo duhovno združila
človeštvo. Moja volja je, da jeziki, rase in
različne ideologije ne bodo več ovira za
njihovo združitev. Duhovno bistvo, iz katerega
sem ustvaril duha, je enako, kot ga imajo vsi,
in snovi, ki sestavljajo kri, ki teče po žilah ljudi,
so pri vseh enake. Zato so mi vsi enaki in me
vredni ter sem za vse prišel na novo. (95, 9)
37 Spremembe, ki jih bo doživelo človeško
življenje, bodo tako velike, da se vam bo zdelo,
kot da se en svet končuje in se rojeva drugi.
38 Tako kot se je človekovo življenje v vseh
časih delilo na obdobja ali dobe in vsako od
njih je nekaj zaznamovalo - bodisi odkritja,
božanska razodetja, ki jih je prejelo, bodisi
razvijanje v smislu lepega, kar človek imenuje
"umetnost", ali s svojo znanostjo - tako bo čas,
ki se zdaj začenja, doba, ki se že začenja kot
nova zarja, zaznamovan z razvojem darov
duha - tistega dela vašega bitja, ki bi ga morali
gojiti, da bi si prihranili toliko zla, a ste ga
vedno prelagali na pozneje.
39 Ali ne verjamete, da se človeško življenje
lahko popolnoma spremeni, ko razvije
duhovnost, razvije darove Svetega Duha in
uresniči zakon, ki ga na tem svetu narekuje
vest?
40 Kmalu bodo vsi narodi razumeli, da jim je
Bog govoril v vseh časih in da so bila božja
razodetja lestev, ki jo je Gospod spustil
ljudem, da bi se lahko povzpeli k njemu.
41. Ta novi čas bodo nekateri imenovali čas
svetlobe, drugi čas Svetega Duha, tretji pa čas
resnice. Vendar vam pravim, da bo to čas
duhovnega dviga, duhovne obnove in
preobrazbe.
42. To je era, za katero sem si dolgo želel, da
bi zaživela v srcu človeka, ki se je nenehno

Sedem obdobij zgodovine odrešenja
45 Prvo od teh duhovnih stopenj razvoja v
svetu predstavlja Abel, prvi Očetov služabnik,
ki je Bogu daroval svojo žgalno daritev. Je
simbol žrtvovanja. Slaba volja se je postavila
proti njemu.
46 Druga stopnja predstavlja Noeta. Je simbol
vere. Po božjem navdihu je zgradil skrinjo in
vanjo popeljal ljudi, da bi jih rešil. Proti njemu
so se dvignile množice s svojim dvomom,
posmehom in poganstvom. Toda Noe je pustil
svoje seme vere.
47 Tretje obdobje simbolizira Jakob. On
uteleša moč, je Izrael, močan. Duhovno je
videl nebeško lestev, po kateri se boste vsi
povzpeli, da bi "sedeli na Stvarnikovi desnici".
Proti njemu se je dvignil Gospodov angel, da bi
preizkusil njegovo moč in vztrajnost.
48 Četrti je simboliziran z Mojzesom, ki
uteleša zakon. Pokaže plošče, na katerih je
zapisano za ljudi vseh časov. On je bil tisti, ki je
s svojo neizmerno vero osvobodil ljudstvo in
ga popeljal na pot odrešitve v obljubljeno
deželo. Je simbol zakona.
49. Peto obdobje predstavlja Jezus, Božanska
Beseda, Brezmadežno Jagnje, ki vam je ves čas
govoril in vam bo še naprej govoril. On je
ljubezen, zaradi katere je postal človek, da bi
živel v svetu ljudi. Trpel je bolečino in s tem
človeštvu pokazal pot žrtvovanja, ljubezni in
usmiljenja, po kateri bo doseglo odrešitev od
vseh svojih grehov. Prišel je kot Mojster, da bi
vas naučil, kako živeti v ljubezni, čeprav
izhajate iz skromnih razmer, kako se žrtvovati
do konca in umreti v ljubezni, odpuščanju in
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blagoslovu. Pooseblja peto stopnjo in njegov
simbol je ljubezen.
50 Šesto obdobje predstavlja Elija. Je simbol
Svetega Duha. Prihaja na svojem ognjenem
vozu in prinaša luč vsem narodom in vsem
svetovom, ki jih vi ne poznate, jaz pa jih
poznam, ker sem Oče vseh svetov in vseh bitij.
To je faza, v kateri trenutno živite - faza Elija.
Njegova luč vas razsvetljuje. On je predstavnik
tistih naukov, ki so bili skriti in se v tem času
razodevajo ljudem.
51 Sedmo obdobje uteleša Oče sam. Je končni
cilj, vrhunec evolucije. V njem je čas milosti,
sedmi pečat.
52. S tem je razrešena skrivnost sedmih
pečatov. Zato vam pravim, da sedanja doba
vsebuje šesti pečat. Kajti pet jih je že minilo,
šesta je zdaj rešena, sedma pa še vedno ostaja
zaprta, njena vsebina še ni prišla, še ni čas, da
bi ta stopnja prišla k vam. Ko bo tam, bodo
prevladali milost, popolnost in mir. Toda da bi
ga dosegli - koliko solz bo moral človek še
preliti, da bo očistil svojega duha! (161,54 61)
53 Knjiga sedmih pečatov je zgodba o vašem
življenju, o vašem razvoju na Zemlji, z vsemi
boji, strastmi, konflikti in končno zmago
dobrote in pravičnosti, ljubezni in duhovnosti
nad strastmi materializma.
54 V resnici verjemite, da je vse namenjeno
duhovnemu in večnemu cilju, da boste vsaki
lekciji namenili pravo mesto, ki si ga zasluži.
55. Dokler vas bo razsvetljevala svetloba
šestega pečata, bo čas sporov, odrekanja in
očiščevanja; ko pa se bo ta čas končal, boste
dosegli novo obdobje, v katerem vam bo
sedmi pečat prinesel nova razodetja. Kako
zadovoljen in srečen je duh tistega, ki je bil
spoznan za čistega in pripravljenega sprejeti
novi čas. Dokler vas razsvetljuje šesti pečat,
bosta telo in um očiščena. (13, 53 – 55)
56. 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.
57. Človek je živel na zemlji pet časovnih
obdobij, ki jih je spodbujal božanski dih duha.
Vendar še vedno ni razumel duhovnega smisla
življenja, namena svojega obstoja, svoje usode
in bistva svojega bitja. Vse skupaj je bilo za
njegov um in duha nepremostljiva skrivnost,

zapečatena knjiga, katere vsebine ni mogel
razložiti.
58. Nejasno je ugibal o duhovnem življenju,
vendar ni zares poznal razvojne lestve, ki bitja
približa Bogu. Ni poznal svojega zelo visokega
poslanstva na zemlji niti vrlin in darov, ki
pripadajo njegovemu duhu, da bi zmagal v
bitkah, se dvignil nad človeške stiske in se
duhovno izpopolnil za bivanje v večni luči.
59. Treba je bilo odpreti božansko "knjigo" in
razmisliti o njeni vsebini, da bi se lahko rešili iz
teme nevednosti, ki je izvor vsega zla na svetu.
Kdo bi lahko odprl to knjigo? Teolog,
znanstvenik ali filozof? Ne, nihče, niti pravični
duhovi vam ne morejo razkriti njene vsebine,
saj je knjiga varovala Božjo modrost.
60. To je lahko storil samo Kristus, "Beseda",
samo On, 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 ljudi hrani Knjiga
Božje modrosti.
61 Božji zakon, Božja beseda, dana po
Kristusu, in vsa sporočila prerokov, poslancev
in odposlancev so bili seme, ki je podpiralo
vero človeštva v Božjo obljubo, ki je vedno
napovedovala luč, odrešenje in pravičnost za
vse ljudi.
62. Zdaj je pričakovani čas za Veliko razodetje,
s katerim boste razumeli vse, kar sem vam
razodel skozi stoletja, in spoznali, kdo je vaš
Oče, kdo ste vi sami in kaj je razlog vašega
obstoja.
63. 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
opremljenost. In ker je človeštvo doseglo
potrebno stopnjo razvoja za sprejem mojega
sporočila, sem mu poslal prvi žarek svoje
svetlobe, ki je ta, zaradi katerega so
neizobraženi in preprosti ljudje, ki služijo kot
glasniki moje priprošnje, govorili v
navdušenju.
64. Ta žarek svetlobe je bil le pripravljalni,
podoben je svetlobi zore, ki naznanja nov dan.
Pozneje vas bo moja svetloba dosegla v celoti,
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razsvetlila vaš obstoj in odpravila še zadnjo
senco nevednosti, greha in bede.
65. Ta čas, katerega zorenje občudujete v
Neskončnosti, je šesta doba, ki se začenja v
duhovnem življenju človeštva - doba svetlobe,
razodetja, izpolnitve starih prerokb in
pozabljenih obljub. To je šesti pečat, ki bo, ko
bo razpuščen, v vaše misli izlil svojo vsebino
modrosti v sporočilu, polnem pravičnosti,
razsvetljenja in razodetja. (269, 10 - 18)
66. Učenci, želim, da bi bile kreposti vašega
srca oblačila, ki pokrivajo goloto vašega duha.
Tako vam govori Duh Tolažnik, ki je bil
obljubljen v drugi dobi.
67. Oče je že vedel za bolečine in preizkušnje,
ki bodo prizadele človeštvo, in za stopnjo
pokvarjenosti, ki jo bodo dosegli ljudje. Prihod
Tolažnika za vas pomeni razrešitev šestega
pečata, torej začetek nove stopnje v razvoju
človeštva. Od takrat naprej bo za vse ljudi
veljala Božja sodba; vsako življenje, vsako
delo, vsak korak bodo strogo ocenjeni. To je
konec dobe, ne konec življenja.
68. To je zaključek časov greha in potrebno je,
da se celotna vsebina tega šestega pečata
Božje knjige izlije na duhovna bitja in jih
prebudi iz letargije, da bi se človek lahko
dvignil in doživel harmonijo svojega duha z
vsem stvarstvom ter se pripravil na čas, ko se
bo po Jagnjetu sprostil sedmi pečat, ki bo
prinesel zadnje žganje čaše žalosti, pa tudi
zmago resnice, ljubezni in božje pravičnosti.
(107, 17 - 19)
69. Želim, da se človeštvo v tem času pripravi,
da se bodo ljudje ob sprostitvi zadnjega pečata
tega zavedli in pohiteli, da bi slišali in razumeli
vsebino novih razodetij. Želim, da bi narodi in
ljudstva postali močni, da bi prenesli trpljenje
tistih dni.
70. Tiste, ki bodo znali preživeti obisk tistih
časov, bom imenoval za blažene in jih nagradil
za njihovo vztrajnost in vero v mojo moč ter
jih pustil kot potomce novega človeštva. (111,
10 - 11)
71. Ko bo sedmi pečat zaprt skupaj z ostalimi
šestimi, bo zaprta tudi tista knjiga, ki je bila
Božja sodba nad deli ljudi od prvega do
zadnjega. Tedaj bo Gospod odprl novo, še
nenapisano knjigo in vanjo zapisal vstajenje
mrtvih, osvoboditev zatiranih, obnovo
grešnikov in zmago dobrega nad zlim. (107,
20)

39. poglavje - Zemeljski in duhovni
Izrael
Zgodovinsko poslanstvo Izraela, njegov
neuspeh
1 Resnično, povem vam, če bi se ljudje držali
zakona, na katerega jih je opozarjala vest v
sebi, vam ne bi bilo treba pošiljati vodnikov ali
prerokov; prav tako ne bi bilo treba, da bi vaš
Gospod prišel k vam in da bi moral svoj zakon
vklesati v kamen že v "prvem času" in da bi
moral postati človek in umreti kot človek na
križu v "drugem času"; ne bi vam bil poslan kot
vodnik ali prerok in ne bi bilo treba, da bi vaš
Gospod prišel k vam in da bi moral vklesati
svoj zakon v kamen že v "prvem času" in da bi
moral postati človek in umreti kot človek na
križu v "drugem času".
2 ko sem vzgojil ljudstvo in ga obdaril z darovi
milosti, to ni bilo zato, da bi se povzdigovali in
poniževali druge, ampak da bi bili zgled
pokorščine resničnemu Bogu in zgled bratstva
med ljudmi.
3 To ljudstvo sem izbral za orodje svoje volje
na zemlji in za glasnika svojih razodetij, da bi
vse povabili k življenju po mojem zakonu in da
bi vse človeštvo končno tvorilo eno samo
Gospodovo ljudstvo.
4 To ljudstvo je veliko pretrpelo, čeprav je bilo
izbrano, ker je verjelo, da je dediščina samo
zanj, da njegov Bog ne more biti Bog tudi za
pogane, ker je imela druga ljudstva za tujce in
jim ni pustila, da bi bili deležni tega, kar jim je
zaupal Oče. Samo zato sem jih za nekaj časa
ločil od drugih ljudstev, da jih ne bi okužila
pokvarjenost in materializem.
5. Ko pa je postal sebičen in je mislil, da je
velik in močan, sem mu dokazal, da sta
njegova moč in veličina zavajajoči, in dovolil
sem drugim narodom, da so ga napadli in ga
spravili v suženjstvo. Kralji, faraoni in cezarji so
bili njeni gospodarji, čeprav sem se ponudil, da
bom njihov gospodar.
6 Oče se je v svoji neskončni ljubezni na novo
razodel svojemu ljudstvu, da bi mu dal
svobodo in ga spomnil na njegovo poslanstvo;
in v tem sedanjem času prihajam, da bi mu dal
svoje nauke ljubezni; toda samo moj pogled
lahko med ljudmi odkrije Izraelove otroke, ki
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jih kličem in zbiram, da bi prejeli luč Svetega
Duha
7. Razodel sem se pred vašim duhom, kajti
čas, ko sem vam govoril po naravi in z
materialnimi manifestacijami, ki ste jih
imenovali čudeži, je že zdavnaj minil. Danes
me lahko že čutite v svojem duhu in v globinah
svojega srca.
8 V tem času Palestina ni bila priča mojemu
razodetju, saj ne iščem določenega kraja,
ampak vašega duha. Iščem "izraelsko ljudstvo
po duhu", ne po krvi - ljudstvo, ki poseduje
duhovno seme, ki ga je skozi stoletja prejelo
po mojem usmiljenju. (63, 64 – 69)

velike množice ljudi sužnjev, sužnjev svojega
zlata, moči, znanosti in želje po prestižu.
13 Vidim pa tudi drugi del svojega ljudstva, to
so vztrajni in zvesti - tisti, ki so vedno čutili
mojo navzočnost, tisti, ki so vedno prepoznali
moj prihod med ljudi, tisti, ki so verjeli v moja
razodetja in mi bili kljub vsemu poslušni ter
izpolnjevali moje ukaze.
14 Ta drugi del niste samo vi, ki ste bili priče
mojega razodetja po človeški pameti v tem
času, kajti del duhovnega ljudstva Izraela je
razpršen po vsej zemlji in na kraju, kjer je vsak
od njih, prejema mojo skrbno ljubezen, čuti
mojo navzočnost, hrani se z mojim kruhom in
me pričakuje, ne da bi vedel, od kod bom
prišel in na kakšen način, ampak me pričakuje.
15 Toda tisti, ki dobro vedo, kako sem prišel,
kako sem se dal spoznati - tisti, ki so
pripravljeni na čase, ki prihajajo -, ste vi, ki ste
del 144.000, ki sem jih izbral iz dvanajstih
plemen tega ljudstva - sto štiriinštirideset
tisoč, ki bodo pred številnim izraelskim
ljudstvom kot 144.000 kapitanov, ki jih bodo
vodili v veliki bitki v duhovni borbi tretje dobe.
16 Ali mislite, da bo moje ljudstvo razdeljeno
za vedno? Resnično, povem vam: Ne! Za vas
so prišli pouk, luč in preizkušnje, za tiste pa
moja pravičnost in prav tako obiski. Zdaj jih z
velikimi koraki vodim k prebujenju njihovega
duha, in čeprav bodo v prvem trenutku gotovo
zanikali moj tretji prihod na svet, kot so
zanikali drugega, vam pravim: Nedaleč je čas
njihovega spreobrnjenja. Živijo v svojih
starodavnih izročilih, vendar vidim skozi um in
srce judovskega ljudstva in vam sporočam, da
se svojih izročil držijo bolj zaradi udobja in
strahu pred duhovnimi razodetji kot zaradi
lastnega prepričanja. Izogibajo se
manifestacijam Onkraj, jaz pa jim predlagam:
odrekanje vsemu nepotrebnemu, prakticiranje
usmiljenja, ljubezni in ponižnosti.
17 Ko se bosta soočila z njimi, bosta oba
prijela za orožje: eden za besedo, misel,
molitev in dokaze, drugi pa za njihov talent,
moč in izročilo. Toda jaz bom navzoč v tem
spopadu in povzročil bom, da bo moja
pravičnost resnično zmagala, da bo zmagala
duhovnost, da se bo duh dvignil nad meso, se
mu priklonil in ga ponižal, in takrat bo prišlo
do sprave Izraelovih plemen, do združitve
Gospodovega ljudstva.

Delitev judovskega ljudstva na zemeljsko in
duhovno misleče
9 Potrebno je bilo, da je Oče po svojem
odhodu (v Jezusu) iztrgal iz rok svojega
ljudstva deželo, ki je bila zaupana že njihovim
prednikom.
10 Nekaterim je bila odvzeta kot odveza,
drugim pa kot nagrada; kajti deželo Kanaan, to
lepo Palestino preteklih časov, sem pripravil le
kot podobo prave obljubljene dežele za duha.
Ko so ljudem odvzeli to premoženje, je
materialistični Jud na zemlji ostal brez doma;
drugi del, verni, ki so vedno čutili mojo
navzočnost, pa so ostali predani moji volji,
brez bolečine, ker so izgubili dediščino
preteklih časov, vedoč, da jim je bila zaupana
nova Očetova milost: dediščina njegove
besede, božanske besede, njegove žrtve,
njegove krvi.
11 V sedanjem času, ko moje ljudstvo Izrael že
živi v tretji dobi, ga še vedno vidim
razdeljenega na dve skupini: Materializirani, ki
je obogatel z zemeljskimi dobrinami kot svojim
visokoletečim povračilom, zaradi katerega se s
svojo močjo tresejo celo temelji sveta, ker je
svojo moč, svoj talent, darove milosti, ki jih je
Oče izlil na njegovega duha, dal v službo sebi,
svoji ambiciji, svoji veličini.
12. Oglejte si, kako je to ljudstvo celo v mejah
svojega materializma dokazalo moč v svojih
znanostih, volji in inteligenci. Na dnu srca
hrani zamero zaradi nekdanje lakote,
zasužnjevanja in poniževanja, danes pa se
dviguje močan in ponosen, da bi poniževal
druga ljudstva, jih zastraševal s svojo močjo in
nad njimi prevladoval. Danes je sama sita in z
zadovoljstvom gleda na milijone lačnih in
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18 Ko bo to ljudstvo opremljeno, resnično,
povem vam, bo izpolnjevalo svoje poslanstvo,
dokler ne bo dokončalo velikega poslanstva, ki
ga je Bog od začetka časov dal svojemu
izbranemu ljudstvu: biti prvorojenec in skrbnik
Gospodovih razodetij, da bi kot najstarejši
izmed bratov vodil druge, z njimi delil svojo
milost in vse pripeljal na Očetovo desnico.
(332, 17 - 21)

jo bodo danes oblikovali ljudje vseh ras, ki
bodo razumeli, kaj vsebuje zaveza, ki jo
pričakujem od vseh ljudi.
25 To ljudstvo bo pogumno in hrabro, vendar
ne bo imelo bratomornega orožja in bojnih
vozov ter ne bo pelo pesmi o uničenju. Njegov
prapor bo mir, njegov meč resnica in njegov
ščit ljubezen.
26. Nihče ne bo mogel odkriti, kje so ti ljudje:
so povsod. Njegovi sovražniki ga bodo skušali
uničiti, vendar jim to ne bo uspelo, saj ga
nikjer ne bodo našli fizično enotnega, ker bodo
njegova enotnost, red in harmonija duhovni.
(157, 48 - 50)
27 V tem času povsod deluje duh pravega
Izraela. Duhovi so tisti, ki čutijo mojo
navzočnost, ki čakajo na moj prihod in zaupajo
v mojo pravičnost.
28 Ko bodo te besede prišle v druge kraje, se
jim bodo mnogi posmehovali; toda povem
vam, bolje bi bilo, da se jim ne bi posmehovali,
kajti prišla bo ura, ko se bodo zbudili iz
globokega spanca in spoznali, da so tudi oni
otroci Božjega ljudstva.
29. Te množice ljudi, ki me danes poslušajo,
lahko padejo v zmoto, če ne preučujejo moje
besede in se ne osvobodijo svojega zemeljskomaterialnega načina razmišljanja. Lahko se jim
zgodi podobno kot izraelskemu ljudstvu v
prvih časih, ki je slišalo Gospodov glas, prejelo
zakon in imelo preroke, zato je nazadnje
verjelo, da je edino ljudstvo, ki ga ljubi Bog kar je huda zmota, iz katere naj bi jih
osvobodili veliki obiski, ponižanje, izgnanstvo
in ujetništvo.
30 vedeti morate, da vas Moja ljubezen ne bi
mogla razdeliti po rasah ali verstvih in da ko
govorim o "svojem ljudstvu", je to le zato, ker
že od najzgodnejših časov pripravljam duhove,
ki jih pošiljam na zemljo, da bi s svojo svetlobo
osvetlili pot človeštva; pošiljam jih na zemljo,
da bi jim dali svojo svetlobo in da bi jim dali
svojo svetlobo
31. Bili so večni popotniki, ki so živeli v
različnih narodih in šli skozi številne
preizkušnje. V tem času so ugotovili, da so
človeški zakoni nepravični, da človeški izrazi
čustev niso resnični in da je v duhu ljudi nemir.
(103, 10 - 14)
32 se bo Božje ljudstvo ponovno pojavilo med
ljudmi - ne ljudstvo, poosebljeno v rasi, ampak

Duhovno ljudstvo Izraela
19. Ko govorim o svojem "ljudstvu Izrael", o
"Gospodovem ljudstvu", mislim na tiste, ki so s
seboj na zemljo prinesli duhovno poslanstvo na tiste, ki so oznanjali moj zakon, ki so me
oznanjali, ki so mi bili zvesti; na tiste, ki so
oznanjali obstoj živega Boga, ki so širili seme
ljubezni in ki so v Sinu znali prepoznati
Očetovo navzočnost in besedo. To so tisti, ki
sestavljajo Božje ljudstvo, to je Izrael, močan,
zvest in moder Izrael. To je moja legija
vojakov, ki so zvesti zakonu, resnici.
20 Tisti, ki so preganjali moje preroke, ki so
raztrgali srce mojim poslancem - tisti, ki so
obrnili hrbet resničnemu Bogu in se poklonili
malikom - tisti, ki so me zanikali, se mi
posmehovali in zahtevali mojo kri in življenje,
niso pripadali izbranemu ljudstvu, čeprav so se
zaradi rase imenovali Izraelci; niso pripadali
ljudstvu prerokov, skupini razsvetljenih,
zvestim vojakom. "Izrael" je namreč duhovno
ime, ki je bilo nezakonito uporabljeno za
nadvlado nad raso.
21 Vedite tudi, da vsakdo, ki si želi biti med
mojim ljudstvom, lahko to doseže s svojo
ljubeznijo, usmiljenjem, gorečnostjo in
spoštovanjem zakonov.
22 Moje ljudstvo nima določenih držav ali
mest na svetu, moje ljudstvo ni rasa, ampak je
zastopano v vseh rasah, med vsemi ljudmi. Ta
množica ljudi, ki tu posluša mojo besedo in
prejema nova razodetja, je le del mojega
ljudstva. Drugi del je razpršen po zemlji, tretji,
največji del, pa živi v duhovnem svetu.
23 To je moje ljudstvo, ki me pozna in ljubi, ki
me uboga in mi sledi. (159, 55 - 59)
24 Danes vam pravim: Kje je moje ljudstvo?
Kje so tisti, ki so modri v preizkušnjah,
pogumni v bojih in trdni v težavah? Razpršeni
so po vsem svetu. Jaz pa jih bom dal na pot s
svojim glasom in jih duhovno združil, da bodo
prehiteli vsa ljudstva. Vendar vam pravim, da
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veliko število, legija Mojih učencev, pri katerih
ni pomembna kri, rasa ali jezik, ampak Duh.
33. To ljudstvo se ne bo omejilo na
poučevanje mojega nauka v pismih. Da bi
besede živele, jih je treba živeti. To ljudstvo ne
bo le razširjevalec spisov in knjig, ampak tudi
zgledov in dejanj.
34 danes vas osvobajam vsega nepotrebnega,
nečistega in zmotnega, da bi vas uvedel v
preprosto in čisto življenje, nad katerim se
lahko vaš duh dvigne in o njem priča s svojimi
deli; osvobajam vas vsega nečistega in
zmotnega, da bi vas uvedel v preprosto in
čisto življenje, nad katerim se lahko vaš duh
dvigne in o njem priča s svojimi deli.
35. Ko pride čas, bom svoje ljudstvo predstavil
človeštvu, in ne bo se sramoval Učitelj svojih
učencev in učenci ne bodo zanikali svojega
Učitelja. Ta čas bo sovpadel z vojno svetovnih
nazorov, iz katere se bo kot dih miru, kot žarek
svetlobe dvignil spiritualizem. (292, 28 - 31)
36. Moje ljudstvo raste in se množi, ne le na
zemlji, ampak tudi v duhovnem svetu. Med
temi duhovnimi množicami so tudi tisti, ki so
bili z vami krvno povezani, bodisi da so bili vaši
starši, bratje in sestre ali otroci.
37. Ne čudite se, ko vam povem, da je moje
ljudstvo tako številčno, da zanj na zemlji ne bi
bilo dovolj prostora, in da ga bo še veliko več.
Ko jih bom združil in ne bo manjkal nobeden
od mojih otrok, jim bom kot dom dal
neskončnost, to področje svetlobe in milosti,
ki nima konca.
38. Tukaj na zemlji vas samo pripravljam, vam
s svojim naukom dajem potrebna navodila, da
boste vedeli, kako se približati temu življenju.
To človeštvo je le del Božjega ljudstva. Nujno
je, da vsi poznajo ta pojasnila, da lahko svoje
življenje usmerijo k idealu popolnosti.
39. To božansko sporočilo, ki je moja beseda,
izrečena z ustnicami človeškega glasnika, bo
po moji volji doseglo vse ljudi. Moja beseda je
zvon, ki kliče svet, njeno bistvo bo vzbudilo in
prebudilo narode, da bodo razmišljali o
poduhovitvi, o usodi duha po tem življenju.
(100, 35 - 37)

ki bi vašega duha spravil v nevarnost. Moj znak
je znamenje, ki ga Sveti Duh postavlja v svoje
izbrance, da bi izpolnili veliko poslanstvo v tej
"tretji dobi".
41. Tisti, ki nosijo to znamenje, niso prosti
nevarnosti - nasprotno, so bolj v skušnjavi in
na preizkušnji kot drugi. Spomnite se vsakega
od dvanajstih, ki sem jih izbral v drugi dobi, in
potrdili boste, kar vam govorim. Med njimi so
bili trenutki dvoma, šibkosti, zmedenosti in
celo eden, ki me je izdal, ko me je s poljubom
izročil mojim usmiljencem.
42. Kako ne bi morali izbranci tega časa bdeti
in moliti, da ne bi podlegli skušnjavi! Resnično,
povem vam, da bodo med štiriinštiridesetimi
tisoči tudi izdajalci.
43 Znamenje pomeni zapustitev, pooblastilo in
odgovornost pred Bogom. Ni zagotovilo pred
skušnjavami ali boleznimi; kajti če bi bilo tako kakšne zasluge bi imel moj izbranec? Kako bi
se vaš duh trudil, da bi ostal zvest moji besedi?
44. Tako vam govorim zato, ker je med
tukajšnjimi ljudmi veliko src, ki želijo pripadati
številu izbranih. Toda videl sem, da je bolj kot
želja služiti človeštvu z darovi, ki jih
podeljujem z znamenjem, odločilna želja, da bi
se počutili varne, ali pa je nečimrnost tista, ki
jih spodbuja, da me prosijo, naj jih pokličem.
Te svoje učence bom postavil na preizkušnjo in
prepričali se bodo, da moja beseda ni brez
podlage.
45. Znamenje je nevidno znamenje, s katerim
lahko tisti, ki ga nosi z ljubeznijo,
spoštovanjem, gorečnostjo in ponižnostjo,
izpolni svojo nalogo. Takrat bo lahko ugotovil,
da je znamenje Božja milost, ki ga postavlja
nad bolečino, ki ga razsvetljuje v velikih
preizkušnjah, ki mu razkriva globoka
spoznanja in mu odpira pot, po kateri duh
napreduje, kjerkoli hoče.
46. Oznaka je kot verižni člen, ki tistega, ki jo
ima, povezuje z duhovnim svetom; je sredstvo,
da se misel in beseda duhovnega sveta
manifestirata v vašem svetu, zato vam pravim,
da je označenec moj poslanec, da je moj
poslanec in moje orodje.
47 Velika je naloga in odgovornost označenega
do mojega dela. Vendar na svoji poti ni sam,
saj mu vedno stoji ob strani angel varuh, ki ga
varuje, vodi, navdihuje in spodbuja.
48 Kako močan je bil tisti, ki se je znal z
ljubeznijo oklepati svojega križa, in kako težka

144.000 izbranih in označenih
40. Za širjenje svojega dela v tej tretji dobi sem
med velikimi množicami izbral 144.000 duhov
in jih označil s poljubom Božanske svetlobe, ne
z Judeževim poljubom in ne s pečatom zaveze,
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in grenka je bila pot tistega izbranca, ki se ni
znašel pripravljen nositi božanskega znamenja
izbranca v "tretjem času".
49. Vsem, ki me poslušajo, pravim, naj se
naučijo bdeti in moliti, z ljubeznijo nositi svoj
križ ter delovati pravično in poslušno, da to
življenje, ki je za vašega duha najsvetlejša
reinkarnacija, ne postane neplodno in da
pozneje ne bi jokali zaradi izgubljenega časa in
neizkoriščenih zmožnosti.
50 O tem navodilu razmišljajte vsi, ki ste
označeni ali ne, kajti vsi morate izpolniti svojo
usodo v mojem delu. (306, 3 – 4 & 7 - 12)
51. Zelo številna so "Izraelova plemena po
duhu". Iz vsakega izmed njih bom izbral
dvanajst tisoč in jih zaznamoval na njihovih
čelih. Toda "Izraelovo ljudstvo" ni omejeno na
144.000. Izbrano ljudstvo je neizmerno veliko.
52. Mojster vas je v Drugi dobi učil, da je
veliko med poklicanimi in malo med
izvoljenimi, toda vse "ljudstvo Izraela" bo
poklicano in jaz bom med njimi označil
144.000. V vseh bom izpostavil mir, duhovnost
in začetek pogovora med duhovi. (312, 7 - 8)
53. Jaz sem univerzalni Oče, moja ljubezen
prihaja v vsa srca. Prišel sem k vsem ljudstvom
zemlje. Toda če sem izbral ta mehiški narod,
da se na njem v vsej polnosti izlijejo moja
beseda in moja razodetja, je to zato, ker sem
ga našel ponižnega, ker sem v njegovih
prebivalcih odkril vrline in v njih utelesil
duhovna bitja "izraelskega ljudstva".
54. Toda vsi ne pripadajo tej narodnosti, vsi
niso utelešeni. Po svetu so še vedno razpršeni
duhovi, ki pripadajo številu izvoljenih. Bili so
zaznamovani, odprl sem jim oči, njihova srca
sem naredil občutljiva in iz duha v duh se
pogovarjajo z menoj. (341, 25)
55. Med človeštvom živi del od 144.000, ki
sem jih označil jaz. Ti moji služabniki so
razpršeni po vsem svetu, kjer opravljajo svoje
poslanstvo molitve za mir in si prizadevajo za
bratstvo med ljudmi. Med seboj se ne
poznajo, vendar izpolnjujejo svojo usodo razsvetliti pot sočloveku - nekateri intuitivno,
drugi pa z razsvetljenjem tega razodetja.
56. Tisti, ki jih zaznamuje moja ljubezen, so
deloma preprosti ljudje, vendar so med njimi
tudi tisti, ki so v svetu spoštovani. Prepoznamo
jih lahko le po duhovnosti njihovega življenja,
po njihovih delih, po njihovem načinu
razmišljanja in razumevanja Božjih razodetij.

Niso malikovalski, svetohlinski ali lahkomiselni.
Zdi se, da ne prakticirajo nobene religije, a
kljub temu je med njihovim duhom in duhom
njihovega Gospoda notranje čaščenje.
57. Tisti, ki so zaznamovani z lučjo Svetega
Duha, so kot rešilni čolni, so stražarji, so
svetovalci in braniki. Zagotovil sem jim luč v
duhu, mir, moč, zdravilni balzam, ključe, ki
skrivaj odpirajo najbolj nejevoljna vrata,
"orožje" za premagovanje ovir, ki so za druge
nepremagljive. Da bi bile njihove sposobnosti
prepoznane, jim ni treba imeti posvetnih
nazivov. Ne poznajo znanosti, a so "zdravniki";
ne poznajo zakonov, a so svetovalci; so revni v
zemeljskih dobrinah, a lahko naredijo veliko
dobrega na svoji življenjski poti.
58. Med temi množicami, ki so prišle sprejeti
mojo besedo, so mnogi prišli le po potrditev
svojega naročila. Ni bilo namreč na zemlji, kjer
so jim bili podeljeni duhovni darovi ali kjer jim
je bilo dano pooblastilo. Resnično, povem
vam, da je svetloba, ki jo ima vsak duh, tista, ki
jo je pridobil na svoji dolgi poti razvoja.
(111,18 - 21)
59. Človeštvo bo postalo verno, moje delo se
bo razširilo po vsem svetu. Začel bom s
144.000 označenimi, ki se bodo poslušno, z
ljubeznijo in predanostjo borili v času sporov o
veri in svetovnem nazoru. Sredi te bitke bodo
kot veriga, ki svetu ne ponuja verige
suženjstva, ampak duhovno zavezo, ki jo
zaznamujeta svoboda in bratstvo. Ti vojaki ne
bodo sami; moj Duhovni svet jih bo spremljal
in varoval. Na svoji poti bodo delali čudeže in
tako pričevali o moji resnici. (137,9)

Poglavje 40 - Sile dobrega in zla
Izvor dobrega in zla
1. Ko vas je Oče ustvaril, vas je postavil na
prvo stopnico nebeške lestve, da bi imeli
priložnost resnično spoznati in razumeti
svojega Stvarnika, ko boste potovali po tej
poti. Toda kako malo jih je začelo pot razvoja
navzgor, ko so zapustili prvo stopničko! Večina
se je združila v svoji neposlušnosti in
uporništvu, slabo izkoristila dar svobode in ni
poslušala glasu vesti; dovolili so, da jih
obvladuje materija, in tako so s svojim
izžarevanjem ustvarili moč - moč zla - ter
izkopali brezno, v katerega je njihov vpliv
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potegnil njihove brate, ki so začeli krvavi boj
med svojimi slabostmi in pokvarjenostjo ter
željo po povišanju in čistosti. (35, 38)
2 Izvirni greh ne izvira iz zveze moškega in
ženske. Jaz, Stvarnik, sem naročil to združitev,
ko sem obema rekel: "Rastite in se množite".
To je bil prvi zakon. Greh je bil v zlorabi daru
svobodne volje, ki so ga ljudje zlorabili. (99,
62)
3. "Meso" [duša] se boji bitke z duhom in išče
način, kako ga zapeljati z užitki sveta, da bi
preprečilo njegovo osvoboditev ali jo vsaj
odložilo. Poglejte, kako ima človek v sebi
lastnega skušnjavca! Zato sem rekel, da je
zmagal v bitki, ko je premagal samega sebe.
(97, 37)
4 Kako malo je v tem času, ko so celo zrak,
zemlja in voda zastrupljeni s hudobijo ljudi,
tistih, ki niso okuženi s hudobijo ali temo!
(144, 44)
5 Do mene prihaja žalovanje človeštva; dviguje
se stiska otrok, mladine, moških in žensk v
zrelih letih ter starih ljudi. To je klic, ki zahteva
pravičnost, je prošnja za mir, za usmiljenje, ki
prihaja od Duha. Kajti seme ljubezni na tem
svetu je pokvarjeno in ali veste, kje je zdaj
ljubezen? V najglobljem delu človeškega srca,
tako globoko, da ga človek ne more odkriti,
ker so sovraštvo, želja po moči, znanost in
nečimrnost zdrobili seme in ni ne duhovnosti
ne usmiljenja. Čaša trpljenja je vedno bolj
polna in svet jo pije do konca. (218, 12)
6 Od oltarja do oltarja, od obreda do obreda in
od sekte do sekt ljudje hodijo po kruhu
življenja, a ga ne najdejo, in od razočaranja
postanejo bogokletni, hodijo po poteh brez
cilja in živijo brez Boga in brez zakona.
7 toda zapomnite si, ljudje, da so med njimi
velika duhovna bitja, da med njimi odkrivam
preroke in učence Svetega Duha! (217, 49)
8 V verstvih ljudje prepoznavajo moč zla in ga
poosebljajo v človeški obliki. Spoznali so, da
ima mogočno kraljestvo, in mu dali različna
imena. Ljudje se bojijo, ko verjamejo, da je
blizu, ne da bi razumeli, da skušnjava izvira iz
strasti, iz slabosti, ki v človeku vzbujajo tako
dobro kot zlo.
9. V tem času na svetu prevladuje zlo, ki je
ustvarilo silo, moč, ki se kaže v vsem. V
duhovnem svetu so legije nepopolnih,
zmedenih duhovnih bitij, nagnjenih k zlu in

maščevanju, katerih moč se združuje s
človeško zlobo in tvori kraljestvo zla.
10. Ta moč se je v "drugi dobi" zoperstavila
Jezusu in mu pokazala svoje kraljestvo. Moje
"telo", občutljivo na vse, je bilo v skušnjavi,
toda moja duhovna moč je skušnjavo
premagala, saj sem moral biti zmagovalec
sveta, "mesa", skušnjave in smrti, ker sem bil
Mojster, ki je prišel med ljudi, da bi jim dal
zgled moči. (182, 42 – 43)
11 Po miru, ki ga čutiš v svojem duhu, lahko
spoznaš mojo navzočnost. Nihče razen mene ti
ne more dati pravega miru. Duhovno bitje iz
teme vam ga ne bi moglo dati. To vam
govorim zato, ker se mnoga srca bojijo pasti
zapeljivega bitja, ki so mu ljudje dali življenje
in obliko po svoji domišljiji.
12. Kako napačno so si ljudje razlagali obstoj
princa teme! Koliko ljudi je verjelo v njegovo
moč bolj kot v mojo in kako daleč od resnice
so bili!
13 Zlo obstaja, iz njega so nastale vse vrline in
grehi, to pomeni, da so tisti, ki delajo zlo,
vedno obstajali, tako na zemlji kot v drugih
domovih ali svetovih. Toda zakaj vse obstoječe
zlo poosebljate v enem samem bitju in zakaj
ga postavljate v nasprotje z božanstvom?
Sprašujem vas: Kaj je pred mojo absolutno in
neskončno močjo nečisto bitje in kaj pomeni
tvoj greh pred mojo popolnostjo?
14 Greh ni nastal v svetu. Ko so duhovi izšli iz
Boga, so nekateri ostali na poti dobrega, drugi
pa so se oddaljili od te poti in ustvarili drugo
pot, pot zla.
15. Besede in prilike, ki so vam bile dane kot
razodetje, v podobah, v preteklih časih, si je
človeštvo napačno razlagalo. Na intuitivno
znanje ljudi o nadnaravnem je vplivala njihova
domišljija, zato so se okoli moči zla postopoma
oblikovale znanosti, kulti, vraževerne ideje in
miti, ki so se ohranili vse do današnjih dni.
16. Od Boga ne morejo priti hudiči; te ste si
izmislili s svojo glavo. Vaša predstava o tem
bitju, ki mi ga nenehno nasprotujete kot
nasprotniku, je napačna.
17 Naučil sem vas, da bdite in molite, da bi se
osvobodili skušnjav in slabih vplivov, ki lahko
prihajajo tako od ljudi kot od duhovnih bitij.
18. Rekel sem vam, da postavite duha nad
"meso" [dušo], ker je slednje šibko bitje, ki je
nenehno v nevarnosti, da pade, če ga ne
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varujete. Srce, um in čutila so odprta vrata,
skozi katera strasti sveta kaznujejo duha.
19 Če ste si predstavljali, da so bitja teme kot
pošasti, jih vidim le kot nepopolna bitja, h
katerim stegujem svojo roko, da bi jih rešil, saj
so tudi oni moji otroci. (114, 54 – 62)
20 Kadar storite kaj dobrega, pravite: "Sem
plemenit, radodaren, dobrodelen, zato to
počnem." Pravim vam: Če bi ta dela opravljali
v imenu svojega Gospoda, bi bili ponižni, saj
dobrota prihaja od Boga in jaz sem jo podaril
vašemu duhu.
21 Kdor torej dobra dela pripisuje svojemu
človeškemu srcu, zanika njegovega Duha in
tistega, ki mu je te kreposti dal.
22 Po drugi strani pa si, ko storiš kaj hudega,
umiješ roke kot Pilat in to dejanje pripisuješ
Očetu, rekoč: "To je bila Božja volja, to je bilo
zapisano, Bog je to hotel, to je usoda."
23. Pravite, da se nič ne zgodi brez Božje volje,
da bi vas odrešil vaših napak. Resnično pa vam
povem, da se motite, kajti vaše napake, vaša
beda se dogajajo brez Božje volje.
24 Zavedajte se, da vas Vsemogočni nikoli ne
prisili s silo, s svojo močjo. To počnete s
svojimi šibkejšimi brati in sestrami.
25 Resnično, povem vam: Zlo, nepoštenost,
neskladje so vaši; ljubezen, potrpežljivost, mir
duha pa prihajajo od Boga.
26 Kadarkoli ljubite, vas navdihuje Stvarnik
vašega duha. Po drugi strani pa, ko sovražite,
ste to vi, vaša šibkost, ki vas žene in uničuje.
Kadar se v vašem življenju zgodi kaj slabega,
ste lahko prepričani, da je to vaša krivda.
27 Potem pa se vprašate: Zakaj Bog to
dopušča? Ali ne trpi zaradi naših grehov? Ali
ne joče tudi On, ko nas vidi jokati? Koliko bi ga
stalo, če bi nam prihranil te padce?
28 Povem vam: dokler ne boste ljubili, bo Bog
za vas nekaj, česar ne morete razumeti, saj je
velikodušnost vašega Stvarnika nad vašim
razumevanjem.
29 Postanite močni, veliki, modri, naučite se
ljubiti. Če ljubite, ne boste več imeli otroške
želje, da bi poskušali razumeti Boga, saj ga
boste videli in čutili, in to vam bo zadostovalo.
(248, 29 – 32)

kraljestvo Duha, so arogantnemu popolnoma
zaprta. Nikoli ni šel skozi njih in nikoli mu to ne
bo uspelo. Če pa bo postal ponižen, ga bom
prvi pohvalil in moja milost mu bo odprla vrata
v večnost. (89, 45)
31. 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
svojem duhu slišite odmev božanskega šepeta.
(248, 22)
32. Učenci: Ko človek resnično spozna dela, ki
jih je storil, ne dovoli, da bi ga zaslepila
nečimrnost. Zaveda se, da bi se njegova
inteligenca zmanjšala, če bi v njegovo bitje
prodrlo to zaničevalno čustvo, in ne bi mogel
več napredovati na poti razvoja, ustavil bi se in
zapadel v letargijo.
33 Marnost je uničila mnoge ljudi, uničila
mnoge cvetoče narode in uničila vaše kulture.
34 Dokler so bili ideali ljudstev gonilna sila,
učinkovitost in napredek, so doživljali obilje,
razkošje in blaginjo. Toda ko so se zaradi
arogance počutili superiorne, ko je njihov ideal
razvoja navzgor zamenjala nenasitna ambicija,
da bi imeli vse zase, korak za korakom, ne da
bi se tega zavedali in si tega želeli, so začeli
uničevati vse, kar so zgradili, in se nazadnje
pogreznili v brezno.
35. Zgodovina človeštva je polna takšnih
izkušenj. Zato vam pravim, da je prav, da se na
svetu pojavijo "ljudje" z velikimi ideali, ki se
sicer vedno zavedajo svojih dobrih del, vendar
si o njih ničesar ne domišljajo. Na ta način se
njegov tok ne bo ustavil in sijaj, ki ga je doslej
dosegel, bo jutri presežen in pozneje spet
povečan.
36. Ko vam govorim na ta način, vas skušam
navdušiti ne le za materialne cilje: Hočem, da
si moje besede pravilno razlagate, da jih boste
znali uporabljati tako v duhovnem kot v
materialnem svetu.
37. Marljivost ne more prizadeti človeka samo
v njegovem materialnem življenju, in kot
dokaz tega, kar vam govorim, si oglejte padce

ponos in ponižnost
30. Naj bo ponižnost eden od vaših najboljših
zaveznikov pri doseganju duhovnega vzpona.
Kajti vrata nebeškega kraljestva, ki je
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in neuspehe velikih denominacij, ki jih v
temeljih grizejo nečimrnost, aroganca, njihov
lažni blišč. Vedno, ko so mislili, da so na
vrhuncu svoje moči, je prišel nekdo, jih
prebudil iz sanj in jim pokazal njihove napake,
odstopanja, odklone od Zakona in Resnice.
38 Le z resničnim spoznavanjem in
izpolnjevanjem mojega zakona pred vestjo se
bo človeštvo lahko povzpelo do visokega
življenja; kajti vest, ki je moja luč, je popolna,
neomadeževana, pravična, nikoli ne postane
nečimrna in ne hodi po krivih poteh. (295, 18 –
24)

46. Še enkrat vam povem: Mir ljudem dobre
volje, ki ljubijo resnico, kajti oni nekaj storijo,
da bi se podredili božji volji. Tisti, ki se
postavijo pod moje varstvo, morajo nujno
čutiti mojo navzočnost - tako v svojem duhu
kot v svojem človeškem življenju, v svojih
bojih, potrebah in preizkušnjah.
47. Ljudje dobre volje so otroci, ki ubogajo
zakon svojega Očeta. Hodijo po pravi poti, in
ko zelo trpijo, se z dušo obrnejo k meni v želji
po odpuščanju in miru.
48. Vedo, da je bolečina pogosto nujna, zato jo
prenašajo potrpežljivo. Šele ko to postane
neznosno, prosijo, da bi jim olajšali breme
križa. "Gospod," mi rečejo, "vem, da moj duh
potrebuje očiščenje, trpljenje, da bi se razvil
navzgor. Ti bolje kot jaz veš, kaj je zame
potrebno. Ne morete mi dati ničesar, česar ne
potrebujem. Zgodi se mi torej tvoja volja."
49 Blagor tistim, ki tako razmišljajo in molijo,
saj iščejo zgled svojega Učitelja, da bi ga
uporabili v življenjskih preizkušnjah. (258, 52 –
53)

Dober, človek dobre volje
39 Učite se me vsi spoznavati, da me nihče ne
bo zanikal - spoznavajte me, da bo vaša
predstava o Bogu temeljila na resnici in da
boste vedeli, da sem tam, kjer se kaže
dobrota, tam sem tudi jaz.
40 Dobrota se ne meša z ničemer. Dobrota je
resnica, je ljubezen, je usmiljenje, je
razumevanje. Dobrota je jasno prepoznavna in
nezamenljiva. Prepoznajte ga, da se ne boste
zmotili.
41 Vsak človek gre lahko po svoji poti, toda ko
se vsi srečajo na eni točki, ki je dobro, se
končno prepoznajo in združijo.
42 Ne pa, če vztrajno zavajajo sami sebe in
dajejo videz zla dobremu ter prikrivajo zlo za
dobro, kot se to dogaja ljudem tega časa. (329,
45 – 47)
43. Že skoraj 2000 let ponavljate stavek, ki so
ga slišali betlehemski pastirji: "Mir na zemlji
ljudem dobre volje." Toda kdaj ste uresničili
dobro voljo, da bi pridobili pravico do miru?
Resnično vam pravim, da ste naredili ravno
nasprotno.
44 izgubili ste pravico do ponavljanja tega
stavka, zato danes prihajam z novimi
besedami in nauki, da to ne bodo stavki in
fraze, ki bi se vtisnili v vaš um, ampak da bo
pomen mojega nauka prodrl v vaše srce in vaš
duh.
45. Če hočeš ponavljati moje besede, kot ti jih
dajem, jih ponavljaj, vendar vedi, da dokler jih
ne čutiš, ne bodo imele učinka. Izgovorite jih z
notranjim občutkom in ponižnostjo, začutite,
kako odmevajo v vašem srcu, in odgovoril vam
bom tako, da se bo zatreslo vse vaše bitje. (24,
33 – 34)

Zlo, človek zasvojen z zlom
50 V tem času je vpliv zla večji od vpliva
dobrega. Zato v človeštvu prevladuje sila zla, iz
katere izvirajo sebičnost, laž, nečistovanje,
aroganca, škodoželjnost, uničevanje in vse
nizke strasti. Iz porušenega moralnega
ravnovesja izvirajo bolezni, ki mučijo človeka.
51. Moški nimajo orožja za boj proti tem silam.
Bili so poraženi in kot ujetniki pripeljani v
brezno življenja brez duhovne svetlobe, brez
zdravega veselja, brez prizadevanja za dobro.
52 Zdaj, ko človek misli, da je na vrhu znanja,
ne ve, da je v breznu.
53. Jaz, ki poznam vaš začetek in vašo
prihodnost v večnosti, sem od najzgodnejših
časov dal ljudem orožje za boj proti silam zla.
Toda oni so jih prezirali, saj so dali prednost
boju zla proti zlu, v katerem nihče ni
zmagovalec, saj vsi izidejo poraženi.
54 Zapisano je, da zlo ne bo zmagalo, kar
pomeni, da bo ob koncu časov zmagalo dobro.
55. Če me vprašate, kakšno je bilo orožje, s
katerim sem opremil ljudi za boj proti silam ali
vplivom zla, vam povem, da so bili to molitev,
vztrajnost v zakonu, vera v mojo besedo in
medsebojna ljubezen. (40, 65 - 70)
56 Zlo se je razširilo med ljudmi, moje
ljudstvo. Dobrota, krepost, ljubezen so bile
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šibke ob vdoru zla, bolezni, kug, mor in nesreč.
Vse, kar je seme pokvarjenosti, je okužilo srce
dobrih, povzročilo, da so se nekateri
spotaknili, zdesetkalo število vernih, ker je zlo
imelo veliko moč nad človeštvom.
57. To sem dovolil zaradi svobode volje, ki vam
je dana. Za vso pokvarjenostjo, temo in
zablodo ljudi se namreč skriva božanska luč,
vest, ki ne mine in nikoli ne bo minila. Obstaja
izvirna entiteta, ki je Duh, ki ohranja
neokrnjen poljub, ki mu ga je dal Oče, in ki je
Božanski pečat, s katerim sem vse svoje otroke
poslal na pot boja. Zaradi te lastnosti nobeden
od teh duhov ne bo izgubljen. (345, 11 –12)

62. Poglej, kako moja svetloba razblinja
meglice tvojega sveta. Borim se proti ljudem,
vendar le zato, da bi izkoreninil vse zlo, ki živi v
njihovih srcih. V tiste, ki mi zvesto sledijo, bom
položil luč in moč svoje ljubezni, ti pa bodo
potem rekli: "Poiščimo zmaja, ki nas pričaka zver, zaradi katere grešimo in žalimo
Gospoda." Iskali ga bodo na morjih, v puščavi,
na gorah in v gozdovih, v nevidnem, a ga ne
bodo našli, ker živi v človekovem srcu. Le ta jo
je rodila in tam je rasla, dokler ni zavladala
zemlji.
63. Ko bo blisk mojega meča svetlobe ranil
srce vsakega človeka, bo nasilje, ki prihaja iz
zla, postajalo vse šibkejše in šibkejše, dokler
ne bo izginilo. Potem boste rekli: "Gospod, z
božansko močjo tvojega usmiljenja sem
premagal zmaja, za katerega sem mislil, da se
skriva v nevidnem, ne da bi pomislil, da ga
nosim v svojem srcu."
64 Ko bo modrost enkrat zasijala v vseh ljudeh
- kdo si bo takrat še upal spremeniti dobro v
zlo? Kdo se bo torej še vedno odpovedal
večnemu zaradi minljivega? Resnično, pravim
vam, nihče, kajti vsi boste močni v Božji
modrosti. Greh je le posledica nevednosti in
slabosti. (160, 51 – 54)

Bitka med dobrim in zlim
58. Prav tako ste se čudili nasilju, ki so ga
moški in ženske izkazovali v svoji hudobiji v
vseh obdobjih vašega človeškega obstoja. V
knjigi vašega zgodovinopisja so zbrana njihova
imena. V spominski knjigi vašega obstoja, v
knjigi, v katero Bog zapisuje in beleži vsa vaša
dejanja, vsa vaša dela, so vključena tudi
njihova imena in čudili ste se, da lahko um,
človeško srce, vsebuje toliko moči za zlo, toliko
poguma, da se ne zdrzne pred svojimi deli, da
lahko utišajo glas svoje vesti, da ne slišijo
računovodske zahteve Boga, ki jo prek nje
zahteva od vseh svojih otrok. In kako pogosto
je bilo življenje teh duhov na tem planetu
dolgo in trajno.
59. Ljudi, ki so se zaradi svobode volje upirali
moji ljubezni in moji pravičnosti, sem uporabil
in izkoristil prav njihovo neposlušnost, da bi jih
naredil za svoje služabnike. Misleč, da delujejo
svobodno, so bile vse njihove misli, besede in
dejanja orodje moje pravičnosti, tako v
odnosu do sebe kot do drugih.
60 Toda kdaj se bo ta vladavina končala? - Oče
vam govori: Vladavina zla ni nikoli zavladala
človeštvu, saj so bili tudi v času največje
pokvarjenosti meni zvesti ljudje, poslušni
mojih navodil in apostoli mojega zakona. Toda
boj je obstajal že od samega začetka.
61 Katera od teh dveh sil je bila doslej v bitki
boljša? da je zlo! Zato sem se moral fizično
slišati med vami, vam stati ob strani, oživiti
vaše upanje in vero vame, ogreti vaša srca in
vam povedati: na poti niste sami, nikoli vam
nisem lagal. Nikoli ne smete spremeniti načel,
ki sem jih položil v vas. To je pot dobrote in
ljubezni. (345, 48 – 49)

Skušnjave in zapeljevanje
65 Človeštvo goji številna "drevesa"; zaradi
lakote in bede ljudje iščejo senco in sadove na
drevesih, ki jim ponujajo odrešitev, pravičnost
ali mir. Ta drevesa so učenja ljudi, ki jih
pogosto navdihujejo sovraštvo, sebičnost,
želja po moči in zablode o veličini. Njihovi
sadovi so smrt, kri, uničenje in oskrunitev
najbolj svetega v človekovem življenju, to je
svobode prepričanja, mišljenja, govora - z eno
besedo, rop njegove svobode uma. Temne sile
so tiste, ki se dvignejo v boj proti svetlobi.
(113, 52 – 53)
66. Rekel sem ti, ljubljeni Izrael, da bo prišel
čas, ko se bodo dvignili slabi govorniki, ki bodo
omogočili dostop lažnemu Jezusu, in bodo v
svojem materialnem prizadevanju zavajali, češ
da po njih govori Mojster. Pojavili se bodo
lažni "voditelji" in lažni "preroki", lažni
"vojaki", ki vas bodo skušali s svojo besedo in
materialnimi težnjami zapeljati s poti svetlobe
in resnice. (346, 38)
67. Molite, zavedajte se, da je zdaj čas, ko sta
moja pravičnost in moja luč vznemirili vse
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temne sile. To je težak in nevaren čas, saj se
bodo celo bitja, ki prebivajo v temi,
pretvarjala, da so med vami bitja luči, da bi vas
zapeljala in zmedla. Dajem vam svojo luč, da
ne boste zašli s poti in se ne boste pustili
zapeljati tistim, ki moje ime jemljejo v
zameno.
68. Prevaranti niso le nevidna bitja, ampak jih
najdete tudi utelešene v ljudeh, ki vam
govorijo o naukih, ki se pretvarjajo, da so
svetloba, a so v nasprotju z mojimi nauki. Ne
smeš jih poslušati. (132, 7 – 8)
69. Moje kraljestvo je močno in mogočno, in
če sem dovolil, da se pred Mojo močjo in
oblastjo dvigne druga moč - moč zla -, je to
zato, da bi dokazal, da je moja; da bi spričo
prevare in teme videli in izkusili moč Moje luči
in Moje resnice. To se dogaja zato, da boste
spoznali, da je to kraljestvo temnih senc,
odklonov in skušnjav, čeprav ima veliko moč,
moje orodje in da ga v resnici uporabljam.
70. Ko vas preizkušam, ne zato, da bi vas
ustavil na vaši poti razvoja, saj pričakujem vaš
prihod v svoje kraljestvo. Toda želim, da bi
prišli k meni kot zmagovalci po bitkah, močni
po boju, polni svetlobe duhovnih izkušenj po
dolgem romanju, polni zaslug v duhu, da bi
lahko ponižno dvignili obraz in zagledali Očeta
v trenutku, ko se vam bo približal, da vam da
svoj božanski poljub, poljub, ki vsebuje vso
srečo in popolnost za vašega duha. (327, 8 - 9)

bolečino in zapuščenost svojih bližnjih.
Poglejte okoli sebe, koliko je uničenih domov,
koliko je žensk v pomanjkanju in koliko otrok
brez očeta. Kako lahko v teh srcih obstajata
nežnost in ljubezen? Ali ne mislite, da je tisti,
ki je ubil srečo teh ljudi in uničil, kar je bilo
sveto, zločinec?
74. Tako ste se navadili na zlo, da celo ljudi, ki
izumljajo nova smrtonosna orožja, imenujete
velike, ker lahko v trenutku uničijo na milijone
življenj. Vi jih celo imenujete učenjaki. Kje je
vaš razlog za to? Velik je lahko samo tisti, ki je
deležen Duha, in učen samo tisti, ki hodi po
poti resnice. (235,36 - 39)
Nemoč in minljivost zla
75. Velika, zelo velika je v vaših očeh človeška
pokvarjenost, strašna se vam zdi moč in moč
zla, ki jo izvajajo ljudje; a vendar vam pravim,
da je šibka v primerjavi z močjo moje
pravičnosti, v primerjavi z mojo božanskostjo,
ki je Gospod usode, življenja, smrti in vsega
stvarstva. (54, 70)
76. Samo bitje, ki je tako vsemogočno kot jaz,
se lahko bori z mano. Toda ali verjamete, da bi
bilo, če bi iz mene izšla božanskost, to proti
meni? Ali pa verjamete, da lahko nastane iz
ničesar? Nič ne more nastati iz ničesar.
77. Jaz sem Vse in se nikoli ne rodim. Jaz sem
začetek in konec, Alfa in Omega vsega
ustvarjenega.
78. Si predstavljate, da bi eno od bitij, ki sem
jih ustvaril, lahko doseglo Boga? Vsa bitja
imajo meje, in če hočeš biti Bog, moraš biti
brez meja. Tisti, ki so gojili sanje o moči in
veličini, so padli v temo lastne arogance. (73,
34 - 35)
79. Resnično, povem vam, da ni moči, ki bi se ji
lahko zoperstavili moji ljubezni. Sovražniki se
izkažejo za majhne, nasprotne sile so šibke,
orožje, ki se je skušalo boriti proti resnici in
pravici, je bilo vedno krhko.
80. Boj sil zla proti božji pravičnosti se vam je
zdel neskončen spopad. In vendar bo to pred
večnostjo kot trenutek, prestopki, storjeni v
času nepopolnosti vašega duha, pa bodo kot
majhen madež, ki ga bosta vaša krepost in
moja ljubeča pravičnost za vedno izbrisali.
(179, 12 - 13)

Moralna kazniva dejanja
71. Ljudje, ljudje, vsi, ki ste v sporu med seboj!
Ugotovil sem, da zanikate svojo hudobijo in se
hvalite s tem, kar mislite, da je veliko, medtem
ko skrivate sramotne madeže. Toda povem
vam, da je človek, ki se ima za hvalevrednega v
svoji navidezni veličini, duhovno ubog. Tistim,
ki zaradi pomanjkanja kreposti obrekujejo
napake drugih in sodijo njihove prestopke, pa
moram reči, da so hinavci in da so zelo daleč
od pravičnosti in resnice.
72. Ne ubijajo samo tisti, ki jemljejo življenje
telesu, ampak tudi tisti, ki z obrekovanjem
trgajo srce. Tisti, ki ubijajo čustva srca, vero,
ideal, so morilci duha. In koliko jih živi
svobodno, brez zapora in verig.
73. Ne čudite se, da vam tako govorim, saj
med vami vidim porušene domove, ker ste se,
ne da bi upoštevali svoje dolžnosti, lotili novih
obveznosti zunaj njih, ne da bi skrbeli za

Moč odpuščanja
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81. Vse ljudi prosim, da te ljudi tukaj
obravnavate kot svoje predstavnike: Kdaj se
boste notranje dvignili, se ljubili med seboj in
si odpustili medsebojne prestopke? Kdaj bo na
vašem planetu končno zavladal mir?
82 Odpuščanje, ki izvira iz ljubezni, uči samo
moj nauk in ima mogočno moč, da spremeni
zlo v dobro, da grešnika spreobrne in
spremeni v krepostnega človeka.
83 Naučite se odpuščati in v vašem svetu se bo
začel mir. Če bi bilo treba tisočkrat odpustiti,
bi morali to storiti tisočkrat. Ali se ne
zavedate, da vas bo sprava ob pravem času
rešila pred pitjem čaše trpljenja? (238, 12 -14)
84. Dokler ste ljudje, se spominjajte mene na
križu, ko sem odpustil svojim usmiljencem, jih
blagoslovil in ozdravil, da bi tudi vi na svoji
težki življenjski poti blagoslavljali tiste, ki vam
delajo krivico, in delali vse dobro tistim, ki so
vam storili zlo. Kdor tako ravna, je moj učenec
in resnično mu pravim, da bo njegova bolečina
vedno kratka, saj mu bom dal čutiti svojo moč
v trenutkih preizkušnje. (263, 56)
85 Odpuščajte drug drugemu in tako boste
našli olajšanje zase in za tistega, ki vas je
prizadel. V svojem duhu ne nosite bremena
sovraštva ali zamere; bodite čisti v srcu in
odkrili boste skrivnost miru ter živeli kot
apostoli moje resnice. (243,63)

svojega Gospoda ter služijo napredku in
popolnosti svojega bližnjega.
4 Danes, ko ste zunaj poti, ki vam jo je začrtal
moj Zakon, ne veste, kakšen vpliv imajo ti vaši
bratje in sestre na vas; toda če ste dovolj
občutljivi, da zaznate sevanja, navdihe in
sporočila, ki vam jih pošiljajo, boste vedeli,
koliko poklicev in plemenitih del so posvetili
svojemu življenju.
5. Vedeti morate, da ta duhovna bitja v svoji
ljubezni in spoštovanju Stvarnikovih zakonov
nikoli ne vzamejo tistega, kar jim ne pripada,
ne dotaknejo se tistega, kar je prepovedano,
in ne vstopijo tja, kjer vedo, da ne smejo, da
ne bi vnesli disharmonije v osnovne sestavine
stvarstva.
6 Kako drugače ravnajo ljudje na zemlji, ki v
želji, da bi bili veliki in mogočni na svetu, brez
najmanjšega spoštovanja mojih naukov s
ključem znanosti iščejo uničujoče sile narave,
odpirajo vrata neznanim silam in na ta način
uničujejo harmonijo v naravi, ki jih obdaja!
7 Kdaj se bo človek znal pripraviti na
poslušanje modrih nasvetov duhovnega sveta
in se pustiti voditi njegovim navdihom?
8 resnično, povem vam, to bi bilo dovolj, da bi
vas varno pripeljali na vrh gore, ki prihaja k
vam; tam bi pred seboj zagledali ravno in
svetlo pot, po kateri hodijo duhovi, ki so zdaj
tam samo zato, da bi vam delali dobro in vam
pomagali v vaših težavah ter vas korak za
korakom približevali koncu poti, kjer vas vse
pričakuje vaš Oče.
9 Ker sem vam govoril o dobroti in duhovni
vzvišenosti teh bitij, vam moram povedati, da
so tako kot vi tudi oni od začetka imeli dar
svobodne volje, to je prave in svete svobode
delovanja, ki je dokaz Stvarnikove ljubezni do
svojih otrok. (20,28 – 36)
10. Ne hodite sami, kajti moja spodbuda in
moja luč sta z vsakim od vas. Če pa bi se vam
to zdelo malo, sem vsakemu človeškemu bitju
ob bok postavil duhovno bitje svetlobe, ki bo
bdelo nad vašimi koraki, vam dalo slutiti
kakšno nevarnost, vam služilo kot
spremljevalec v vaši samoti in kot pomočnik
na življenjski poti. To so entitete, ki jih
imenujete angeli varuhi ali zaščitniki.
11. Nikoli jim ne izkazujte nehvaležnosti in ne
bodite gluhi za njihove navdihe, saj vaša moč
ne bo zadostovala za vse življenjske
preizkušnje. Potrebujete tiste, ki so

41. poglavje - Povezava med tem in
onim svetom
Navdih in pomoč iz duhovnega sveta
1 Vsi se vzpenjate po lestvi duhovne
popolnosti; nekateri so dosegli razvoj, ki ga
trenutno ne morete dojeti, drugi prihajajo za
vami.
2 Veliki duhovi, veliki po svojem boju, po svoji
ljubezni, po svojih prizadevanjih, iščejo
harmonijo s svojimi malimi brati in sestrami, z
oddaljenimi, malomarnimi; njihove dolžnosti
so plemenite in visoke, njihova ljubezen do
moje Božanskosti in do vas je prav tako zelo
velika.
3. Ta duhovna bitja vedo, da so bila ustvarjena
za dejavnost, za višji razvoj; vedo, da za Božje
otroke ni nedejavnosti. V stvarstvu je vse
življenje, gibanje, ravnovesje in harmonija,
zato ta nešteta bitja delajo, se trudijo in se
veselijo svojega boja, saj vedo, da s tem slavijo
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naprednejši od vas in ki vedo nekaj o vaši
prihodnosti, ker sem jim jo razkril.
12 Boj teh bitij je zelo težak, dokler ne
dosežete spiritualizacije, saj s svoje strani zelo
malo prispevate, da bi jim pomagali pri
njihovem težkem poslanstvu.
13. Ko bo vaša duhovnost omogočila, da boste
začutili in zaznali prisotnost tistih vaših bratov
in sester, ki nevidno, brez kakršnegakoli
razkazovanja delajo za vaše dobro počutje in
napredek, boste obžalovali, da ste jih prisilili v
tolikšno trpljenje zaradi vaših grehov. Ko pa se
v vas pojavi ta vpogled, je to zato, ker je v
vašem umu že postal svetloba. Takrat se bodo
prebudili sočutje, hvaležnost in razumevanje
do njih.
14 Kako velika sreča bo v tvojih varovancih, ko
bodo videli, da njihov trud podpiraš ti in da je
njihov navdih usklajen s tvojim vzponom!
15 V "duhovni dolini" imaš toliko bratov in
sester ter toliko prijateljev, ki jih ne poznaš.
16 Jutri, ko se bo znanje o duhovnem življenju
razširilo po vsej zemlji, se bo človeštvo
zavedalo pomena teh bitij ob tebi in ljudje
bodo blagoslavljali mojo Previdnost. (334, 70 76)
17 Resnično, povem vam, če bi bila vaša vera
trdna, ne bi imeli želje, da bi s telesnimi čutili
občutili navzočnost duhovnega, kajti potem bi
duh s svojo subtilno čutnostjo zaznaval svet, ki
neprestano utripa okoli vas.
18. Da, človeštvo, če se počutite oddaljene od
duhovnega sveta, se ta bitja ne morejo
počutiti oddaljena od ljudi, saj zanje ni razdalj,
meja in ovir. Živijo v duhovnem svetu, zato ne
morejo biti oddaljeni od življenja ljudi, katerih
najvišja usoda je razvoj in izpopolnjevanje
duha navzgor. (317, 48 - 49)
19 Edina razdalja med vami in Bogom ali med
vami in duhovnim bitjem ni materialna,
temveč duhovna, ki je posledica vaše
nepripravljenosti, čistosti ali pripravljenosti za
sprejemanje navdiha in duhovnih vplivov.
20. Nikoli ne postavljajte te razdalje med vami
in vašim Učiteljem ali med vami in duhovnim
svetom, potem boste vedno uživali koristi, ki
jih moja ljubezen izliva na tiste, ki jo znajo
iskati. Vedno boste čutili, da je duhovni svet
blizu srcu tistih, ki se pripravijo, da ga začutijo.
21. Kako velika je razdalja, ki jo človeštvo tega
časa postavlja med seboj in duhovnim
življenjem! Ta je tako velika, da se današnjim

ljudem zdi, da je Bog neskončno daleč od njih
in da je nebeško kraljestvo oddaljeno in
nedostopno. (321, 76 - 78)
22 Povem vam, da ni človeškega uma, ki ne bi
živel pod vplivom duhovnega sveta.
23 Mnogi bodo to zanikali, toda nihče ne bo
mogel dokazati, da je nemogoče, da bi
človekov um sprejemal misli in vibracije ne le
duhovnih bitij in svojih bližnjih, temveč tudi
moje.
24 To je razodetje za vse človeštvo - razodetje,
ki bo, ko se bo razširilo, našlo odprta srca, ki
ga bodo sprejela z velikim veseljem; prav tako
bo naletelo na trmaste nasprotnike in borce.
25. Toda kaj bodo lahko storili, da bi preprečili,
da bi luč duhovnega kraljestva zasijala v
življenju ljudi? S kakšnimi sredstvi bodo lahko
neverniki odpravili to vibracijo? Kdo je tisti, ki
misli, da je zunaj vsesplošnega vpliva, ki je
ustvarjalna in poživljajoča Božja moč?
26. Govorim vaši vesti, vašemu duhu in
vašemu razumu, vendar vam ponovno povem,
da prejemate sporočila, ideje in navdihe z
drugih ravni obstoja in da tako kot ne veste,
od kod se je vaš duh utelesil v tem vašem
telesu, tako tudi ne veste, kdo se mu nevidno
in neopazno daje spoznati. (282, 33- 37)
Zmedeni in slabe volje duhovi
27 Ta čas se razlikuje od prvega in drugega.
Danes živite v kaosu sproščenih elementov,
vidnih in nevidnih. Gorje tistemu, ki ne gleda,
ker bo poražen, in tisti, ki je opremljen, se
mora boriti!
28 Na tisoče nevidnih oči te opazuje; nekatere
te čakajo na poti in te spravijo na kolena,
druge te varujejo. (138, 26 - 27)
29 Velike legije zmedenih duhovnih bitij bijejo
vojno z ljudmi, izkoriščajo njihovo nevednost,
otopelost in pomanjkanje duhovnega uvida;
ljudje pa niso opremili svojega orožja ljubezni,
da bi se zaščitili pred njihovimi napadi, zato so
v tem boju videti kot nebogljena bitja.
30 Potrebno je bilo, da je moj duhovni nauk
prišel k vam, da bi vas naučil, kako se morate
opremiti, da boste zmagali v tej bitki.
31. Iz tega nevidnega sveta, ki tke in živi v
vašem svetu, izhajajo vplivi, ki prizadenejo
ljudi v njihovih mislih, čustvih ali volji in iz njih
naredijo predane služabnike, sužnje, orodja in
žrtve. Duhovne manifestacije se pojavljajo
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povsod, a posvetni ljudje še vedno nočejo
zaznati, kaj obdaja njihovega duha.
32 Treba je začeti bitko za uničenje teme, da
bi se, ko bo v ljudeh zasijala luč, vsi dvignili
združeni v pristnem občestvu in z molitvijo
zmagali v boju, ki ga bodo začeli proti silam, ki
so jih tako dolgo obvladovale.
33 Ljudje in narodi so podlegli moči teh
vplivov, ne da bi to človeštvo opazilo. Redke in
neznane bolezni, ki jih povzročajo, so spravile
ljudi v stisko in zmedle znanstvenike.
34. Koliko nesoglasij, koliko zmede in bolečine
si je človek nakopal. Odsotnost molitve,
morale in duhovnosti je pritegnila nečista in
motena bitja. Toda kaj lahko pričakujemo od
tistih, ki so v osami, brez svetlobe in brez
priprav?
35 So tisti, ki ste jih prevarali in zatirali, ki ste
jih vznemirjali in poniževali. Lahko vam
pošljejo le zmedo in temo, lahko se vam le
maščujejo in vam le očitajo. (152,22 - 28)
36. Legije bitij teme kot gromovni oblaki
prihajajo med človeštvo, povzročajo pretrese,
zmedejo misli in zatemnijo srca ljudi. Čeprav
ima človeštvo orožje, s katerim se lahko brani
pred temi zahrbtnimi napadi, ga nekateri ne
znajo uporabljati, drugi pa niti ne slutijo, da ga
imajo. (240, 53)
37. Današnje človeštvo, ki je v vaših očeh še
tako številčno, je zelo majhno v primerjavi s
svetom duhov, ki ga obdaja. S kakšno močjo te
legije vdirajo na poti ljudi, vendar ti ne
zaznavajo, ne čutijo, ne slišijo sveta, ki jih
obdaja. (339, 29)
38. Človek, ki je padel v grešno življenje, lahko
za seboj povleče celo legijo bitij teme, zaradi
katerih bo na svoji poti pustil sled škodljivih
vplivov. (87, 7)
39. Če bi lahko od tod videli "duhovno dolino",
kjer so doma materializirana bitja - tisti, ki se
niso nič trudili za duhovno potovanje po tem
življenju -, bi bili zgroženi. Toda niti za
trenutek ne boste rekli: "Kako strašna je Božja
pravičnost!" Ne, namesto tega bi vzkliknili:
"Kako nehvaležni, kako krivični in kruti smo do
sebe! Kako brezbrižni smo bili do svojega duha
in kako hladni smo bili kot Jezusovi učenci!"
40. Zato je Oče dovolil, da se ta bitja občasno
pojavljajo v vaših življenjih in vam prinašajo
boleče, strašljive novice o svojem mračnem in
nemirnem življenju. So prebivalci sveta, ki ne

premore sijoče svetlobe duhovnih domov in
lepot zemlje, ki so jo živeli prej. (213, 52 - 53)
41. Legije duhovnih bitij, ki brezciljno tavajo
po svetu in na različne načine trkajo na vrata
človeških src, so pogosto glasovi, ki vam želijo
povedati, da se prebudite, da odprete oči za
resničnost, da se pokesate za svoje napake in
se obnovite, da vam pozneje, ko boste
zapustili svoje telo v naročju zemlje, ne bo
treba jokati zaradi svoje osamljenosti,
nevednosti in materializma, kot so to počeli
oni. Spoznajte, kako svetloba izvira celo iz
teme, kajti noben list z drevesa se ne
premakne brez moje volje; prav tako bodo te
duhovne manifestacije, ki so iz dneva v dan
večje, sčasoma preplavile ljudi tako, da bodo
na koncu premagale skepso človeštva. (87, 65)
42. Molite za tiste, ki odhajajo od vas in se
odpravljajo v onstranstvo, kajti vsem ne uspe
najti poti, vsi se ne morejo duhovno dvigniti in
vsi ne dosežejo miru v kratkem času.
43 Nekateri živijo v duhovnem v iluziji
materialnega življenja, drugi trpijo zaradi
hudih obžalovanj, tretji otrpnejo in so skupaj s
svojimi telesi pokopani pod zemljo, četrti pa se
ne morejo ločiti od svojih ljubljenih, od tistih,
ki so ostali na svetu, ker jih žalovanje,
sebičnost in človeška nevednost zadržujejo,
vežejo na materijo in jih prikrajšajo za mir,
svetlobo in napredovanje.
44. Naj gredo naprej tisti duhovi, ki so še na
tem svetu, ne da bi bil še njihov; naj se
odpovedo dobrinam, ki so jih imeli in ljubili v
tem življenju, da bi lahko dvignili svojega duha
v neskončnost, kjer jih čaka prava dediščina.
(106, 35 - 37)
45. Za vašega duha bo zelo prijetno, če vas
bodo ob prihodu v "duhovno dolino" sprejeli
in vam izkazali hvaležnost za usmiljenje, ki ste
jim ga izkazali. Vaše veselje bo veliko, ko jih
boste videli prežete s svetlobo.
46. Toda kako žalostno bi bilo, ko bi srečal
legijo bitij, ki jih je zameglila zmeda, in vedel,
da so od tebe pričakovali dejanje ljubezni, pa
jim ga nisi dal. (287, 58)
47. Resnično, povem vam: Če z vami, ljudmi,
ravnam s tolikšno ljubeznijo in usmiljenjem, se
z enako skrbno ljubeznijo obračam tudi na
tiste, ki v onstranstvu odplačujejo svoje
pretekle pregrehe. Tem bitjem pošiljam svojo
svetlobo, da jih osvobodim njihove
raztresenosti, ki je kot tema, in njihovih
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samoobtoževanj, ki so "ogenj", da bi jih
pozneje poslal med ljudi, tako da bi tisti, ki so
prej sejali bolečino v srcih, zdaj, obdarjeni z
lučjo znanja, postali dobrotniki in zaščitniki
svojih bratov in sester. (169, 6)

Duhom in vedeti mora tudi, s kakšnimi
sposobnostmi je obdarjeno, da bi jih lahko
uporabilo kot orožje v tem velikem boju
dobrega proti zlu, svetlobe proti temi,
poduhovljenosti proti materializmu.
53 Sam Duhovni svet Luči dela in se bori ter
pripravlja vse, da bo nekega dne svet stopil na
pot poduhovitve.
54 Razmislite o vsem tem in si boste lahko
predstavljali, kako silovit je boj vaših duhovnih
bratov in sester, ki si prizadevajo za odrešenje
ljudi - boj, ki je zanje čaša, s katero jim
nenehno dajete piti žolč nehvaležnosti, saj se
omejujete na to, da od njih sprejemate vse
dobro, ki vam ga dajejo, ne da bi jim kdaj stali
ob strani in jih podpirali v njihovem boju.
55. Le redki so tisti, ki se jim znajo pridružiti, le
redki so tisti, ki so dovzetni za njihove navdihe
in sledijo njihovim napotkom. Toda kako
močno gredo ti skozi življenje, kako zaščiteni
se počutijo, kakšni užitki in navdihi
navdihujejo njihovega duha!
56. Večina ljudi je razpeta med obema
vplivoma, ne da bi se odločila za enega, ne da
bi se popolnoma predala materializmu, vendar
se tudi ne trudi, da bi se ga osvobodila in
poduhovila svoje življenje, torej ga povzdignila
z dobroto, z znanjem in duhovno močjo. Ti so
še vedno v popolni vojni sami s seboj.
57. Tisti, ki so se popolnoma prepustili
materializmu, ne da bi jim bilo več mar za glas
vesti in ki ne upoštevajo vsega, kar se nanaša
na njihovega duha, se ne borijo več, saj so bili
v boju premagani. Verjamejo, da so zmagali,
da so svobodni, ne zavedajo pa se, da so
ujetniki in da bodo morale legije Luči priti v
temo, da bi jih osvobodile.
58. To sporočilo svetlobe pošiljam vsem
ljudstvom na zemlji, da bi se ljudje prebudili,
da bi spoznali, kdo je sovražnik, proti
kateremu se morajo boriti, dokler ga ne
premagajo, in kakšno orožje nosijo, ne da bi se
tega zavedali. (321, 53 - 63)

Bitka duhov za ljudi
48 Za vašim človeškim življenjem obstaja svet
duhov, vaših bratov in sester, človeku nevidnih
bitij, ki se borijo med seboj, da bi vas osvojili.
49. Ta boj je posledica različnega razvoja, v
katerem so se znašli eni in drugi. Medtem ko
bitja Luči, ki jih podpira ideal ljubezni,
harmonije, miru in popolnosti, pot človeštva
posipajo s svetlobo, ga vedno navdihujejo z
dobrim in mu razkrivajo vse, kar je v dobro
ljudi, se bitja, ki se še vedno oklepajo
zemeljskega materializma in se niso mogla
ločiti od sebičnosti in ljubezni do sveta, ne
morejo osvoboditi, ali ki v nedogled gojijo
človeške odvisnosti in nagnjenja, zasipavajo
pot ljudi z zmotami, tako da jim zatemnijo um,
zaslepijo srca in zasužnjijo voljo, da bi
izkoristili ljudi in jih spremenili v orodje svojih
načrtov ali jih uporabljali, kot da bi bili njihova
lastna telesa.
50. Medtem ko si duhovni svet Luči prizadeva
pridobiti duha ljudi, da bi mu odprl pot v
večnost; medtem ko se ti blagoslovljeni
gostitelji nenehno trudijo, naraščajo v ljubezni,
postajajo negovalci ob postelji bolečine,
svetovalci ob strani človeka, ki nosi breme
velike odgovornosti; postanejo svetovalci
mladih, zaščitniki otrok, spremljevalci tistih, ki
pozabljajo in živijo sami, legije bitij brez
svetlobe duhovne modrosti in brez
vznemirljivega občutka ljubezni, ki prav tako
nenehno delujejo med ljudmi. Toda njihov cilj
ni olajšati vam pot v duhovno kraljestvo - ne;
namen teh bitij je povsem nasproten, njihova
želja je vladati svetu, ostati njegovi gospodarji,
se ohraniti na zemlji, vladati ljudem in jih
narediti za sužnje in orodje svoje volje - z eno
besedo: ne dovoliti jim, da bi jim vzeli to, kar
so od nekdaj imeli za svoje: svet.
51 Učenci, med enimi in drugimi bitji se odvija
srdit boj, ki ga vaše fizične oči ne vidijo, vendar
njegove odseve vsak dan čutite v svojem
svetu.
52 Da bi se človeštvo lahko branilo in
osvobodilo zlih vplivov, potrebuje poznavanje
resnice, ki ga obdaja, naučiti se mora moliti z

Povezava z duhovnim svetom Boga
59. Učenci, zbudite se in se zavedajte časa, v
katerem živite. Pravim vam: tako kot nihče ne
more ustaviti moje pravice, tako tudi nihče ne
more zapreti vrat v Ozemlje, ki vam jih je
odprlo moje usmiljenje. Nihče ne bo mogel
preprečiti, da bi sporočila luči, upanja in
modrosti iz teh svetov prišla do ljudi. (60, 82)
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60. Dovolil sem vam, da se za kratek čas
povežete z bitji iz onstranstva, česar v "drugi
dobi" nisem odobril, ker takrat niste bili
pripravljeni na to - ne oni ne vi. Ta vrata sem
odprl v tem času in z njimi uresničujem
napovedi svojih prerokov in nekatere svoje
obljube.
61 Leta 1866 so se vam odprla ta nevidna
vrata in tudi oddajni organ tistih, ki so bili za to
izbrani, da bi objavili sporočilo, ki naj bi ga
duhovi svetlobe prinesli ljudem.
62 Pred tistim letom so se med narodi in
ljudstvi zemlje razodela duhovna bitja, ki so
pričakovala znamenja mojega prihoda. (146,
15)
63. Če današnji ljudje ne bi bili tako trdi in
brezčutni, bi nedvomno ves čas prejemali
sporočila iz duhovnega sveta in občasno bi se
znašli obkroženi z množicami bitij, ki si
nenehno prizadevajo za prebujenje ljudi, in
ugotovili bi, da nikoli niso sami.
64 Nekateri temu svetu pravijo "nevidni",
drugi "zunajzemeljski". Toda zakaj? Preprosto
zato, ker nimajo vere, da bi "videli" duhovno,
in ker se zaradi svoje človeške bede počutijo
oddaljene in tuje svetu, ki bi ga morali čutiti v
svojem srcu. (294, 32 - 33)
65 Začudeni ste, da se duhovno bitje oglaša ali
komunicira z vami, ne da bi pomislili, da se
tudi vi izražate in celo oglaševate v drugih
svetovih, v drugih sferah.
66. Tvoje "meso" [duša] se ne zaveda, da se
tvoj duh v trenutkih molitve združuje z menoj,
ne more zaznati približevanja svojemu
Gospodu s tem darom - ne le mojemu duhu,
ampak tudi duhu tvojih duhovnih bratov in
sester, ki se jih spominjaš v trenutkih molitve.
67 Prav tako se ne zavedate, da se v urah
počitka, ko telo spi, duh v skladu s stopnjo
razvoja in poduhovljenja loči od telesa in se
pojavlja v oddaljenih krajih, celo v duhovnih
svetovih, ki si jih vaš um ne more niti
predstavljati.
68. Ta razkritja nikogar ne presenečajo.
Razumite, da se približujete dovršitvi časov.
(148, 75 - 78)
69. Hočem, da so čiste misli jezik, v katerem se
sporazumevate s svojimi brati in sestrami, ki
prebivajo v duhovnem, da se tako razumete,
in resnično jim bodo vaše zasluge in vaša
dobra dela v pomoč; tako kot vam bodo vpliv
tistih mojih otrok, njihovi navdihi in njihovo

varstvo v močno pomoč na vaši življenjski poti,
da boste skupaj prišli k meni.
70 Oduhovite se in v svojem življenju boste
izkusili blagodejno prisotnost teh bitij: božanje
matere, ki je zapustila svojega otroka na
zemlji, toplino in nasvet očeta, ki je prav tako
moral oditi. (245, 7 - 8)
71. To delo bodo mnogi kritizirali in zavrnili, ko
bodo izvedeli, da so se v njem manifestirale
duhovne entitete. Vendar ne skrbite, saj se
bodo temu delu mojih naukov uprli le
nevedneži.
72. Kolikokrat so apostoli, preroki in
Gospodovi glasniki govorili svetu pod vplivom
duhovnih bitij svetlobe, ne da bi se človeštvo
tega zavedalo, in kolikokrat je vsak od vas
deloval in govoril po volji duhovnih bitij, ne da
bi to zaznal! In prav to, kar se je vedno
dogajalo, sem vam zdaj potrdil. (163, 24 - 25)
73. Če vas k iskanju občestva z Onkraj vodi le
radovednost, ne boste našli resnice; če vas
vodi želja po veličini ali nečimrnosti, ne boste
prejeli resnične manifestacije. Če bi skušnjava
zapeljala vaše srce z lažnimi cilji ali sebičnimi
interesi, tudi vi ne boste deležni občestva z
lučjo mojega Svetega Duha. Samo tvoje
spoštovanje, tvoja čista molitev, tvoja
ljubezen, tvoje usmiljenje, tvoja duhovna
vzvišenost bodo povzročili čudež, da bo tvoj
duh razprl svoja krila, prečkal prostore in
dosegel duhovne domove, kolikor je to moja
volja.
74. To je milost in tolažba, ki vam jo je namenil
Sveti Duh, da bi zagledali en in isti dom in se
prepričali, da ni smrti in odtujitve, da nobeno
od mojih bitij 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.
75. Mnogi med vami ste s pomočjo mojih
"delavcev" vzpostavili stik s temi bitji. Toda
resnično vam pravim, da to ni popoln način
stika in da se bliža čas, ko bodo utelešeni in
breztelesni duhovi lahko komunicirali drug z
drugim iz duha v duha, brez uporabe
materialnih ali človeških sredstev, to je z
navdihom, z darom duhovne občutljivosti,
razodetja ali intuicije. Oči vašega duha bodo
sposobne zaznati prisotnost onkraj, nato bo
vaše srce sposobno začutiti izraze življenja
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bitij, ki prebivajo v duhovni dolini, in takrat bo
veselje vašega duha, pa tudi vaše znanje in
ljubezen do Očeta, veliko.
76. Potem boste vedeli, kaj je življenje vašega
duha, kdo je in kdo je bil, spoznali boste 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! (244,21-24)

7 Če pa hočeš, da ti priskoči na pomoč višji
zakon, ne le da te osvobodi bolečine, ki se je
najbolj bojiš, ampak da v tebi vzbudi
plemenite misli in dobra čustva, moli, kliči me
in potem pojdi na pot boja, da boš vedno
boljši, močan v preizkušnjah - z eno besedo,
da boš z ljubeznijo plačal dolg, ki ga imaš do
svojega Očeta in do svojega bližnjega. (16, 53 59)
8 Pogosto me kdo vpraša: "Učitelj, če nam
odpuščaš naše prestopke, zakaj nam
dopuščaš, da jih odkupujemo z bolečino?" Na
to vam odgovarjam: Odpuščam ti, vendar je
treba popraviti te prestopke, da boš lahko
obnovil čistost svojega duha. (64, 14)
9 Povedal sem vam, da se bo iz človekovega
srca izbrisal tudi zadnji madež, a prav tako
vam pravim, da si mora vsak sam oprati svoj
madež. Spomnite se, da sem vam rekel: "S
komolcem, s katerim merite, se bo merilo
vam" in "Kar sejete, boste tudi želi". (150,47)
10. Od materialnih darov, ki mi jih človeštvo
namenja, sprejmem le dober namen, če je
dober v resnici; darilo namreč ne izraža vedno
velikodušnega in plemenitega namena. Kako
pogosto mi ljudje darujejo svojo žrtev, da bi
prikrili svoja zla dejanja ali da bi od mene v
zameno nekaj zahtevali. Zato vam pravim, da
mir duha ni naprodaj, da vaših temnih
madežev ne bo opralo materialno bogastvo,
tudi če bi mi lahko ponudili največji zaklad.
11 Kesanje, žalost, ker ste me užalili, obnova,
popravljanje, popravljanje storjenih
prestopkov, vse to s ponižnostjo, ki sem vas je
naučil - da, potem mi ljudje darujte prave
žrtve srca, uma in misli, ki so vašemu Očetu
neskončno bolj všeč kot kadilo, cvetje in sveče.
(36, 27 - 28)

42. poglavje - Krivda in sprava,
preizkušnje in trpljenje
Potreba po kesanju in spravi
1 Če vam pogosto dovolim piti isti kelih, ki ste
ga dali svojim bratom, je to zato, ker bodo le
tako nekateri razumeli zlo, ki so ga povzročili,
in ker bodo šli skozi isto preizkušnjo, skozi
katero so spravili druge, bodo spoznali
bolečino, ki so jo zaradi njih občutili. To bo
razsvetlilo njihovega duha in povzročilo
razumevanje, kesanje in posledično izpolnitev
mojega zakona.
2 Če pa se hočeš izogniti trpljenju ali pitju čaše
grenkobe, lahko to storiš tako, da svoj dolg
poravnaš s kesanjem, z dobrimi deli, z vsem,
kar ti narekuje vest. Tako boste poplačali dolg
ljubezni, vrnili čast, življenje, mir, zdravje,
veselje ali kruh, ki ste jih kdaj pa kdaj odvzeli
sočloveku.
3 Glej, kako drugačna je resničnost moje
pravičnosti od predstave, ki si jo imel o svojem
Očetu.
4 ne pozabite: če sem vam rekel, da nihče od
vas ne bo izgubljen, sem vam gotovo rekel
tudi, da je treba plačati vsak dolg in izbrisati
vsak prestopek iz knjige življenja. Od vas je
odvisno, katero pot boste izbrali, da me
dosežete. Še vedno imate svobodno voljo.
5 Če vam je ljubši stari zakon kaznovanja, kot
to še vedno počnejo ljudje iz ponosnih
narodov, poglejte njihove rezultate!
6 Če hočete, da bi loket, s katerim merite
svoje bližnje, meril tudi vas, vam ni treba
čakati na vstop v drugo življenje, da bi prejeli
mojo pravičnost; kajti tu (na zemlji), ko boste
to najmanj pričakovali, se boste znašli v istem
kritičnem položaju, v kakršnega ste spravili
svoje bližnje.

Zakon o spravi
12 imel si eno priložnost za drugo in v tem
lahko vidiš mojo neskončno ljubezen do tebe,
saj sem ti dal darove in tvojemu bitju
omogočil, da se popravi, očisti in izpopolni
svojega duha, namesto da bi te kaznoval ali
obsodil za vedno, kot si mislil v preteklosti.
13 Kdo bi si ob poznavanju teh naukov in
prepričanju, da so resnični, upal obrniti hrbet
svoji dolžnosti na zemlji, če bi vedel, da bo s
tem še težje opravil spravo za svojega duha?
14 Čeprav je res, da vam moja pravičnost daje
nove priložnosti, da odstranite madeže in se
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popravite, pa je tudi res, da se z vsako
priložnostjo poveča število preizkušenj ter da
so težave in trpljenje vsakič hujši, tako kot so
bile hujše storjene napake.
15. Vaša dolžnost - ne smemo govoriti o kazni
- bo, da obnovite, obnovite, popravite in
plačate do zadnjega dolga. Nihče - niti vaš
nebeški Oče niti vaši bratje in sestre na zemlji
ali v duhovni dolini - ne bo storil tistega, kar
morate storiti samo vi, čeprav vam pravim, da
se bom vedno odzval na vaš klic. Ko se boste
počutili osamljene in zapuščene, boste čutili
mojo navzočnost in duhovni svet vam bo
vedno prišel v oporo v breme vašega križa.
(289, 45 -47)
16 Samo moja ljubezen in moja pravičnost
lahko danes varujeta tiste, ki so je lačni in
žejni. Samo jaz lahko v svoji popolni
pravičnosti sprejmem tistega, ki si vzame
življenje.
17 Če bi ti vedeli, da je zapuščenost duha
strašnejša od osamljenosti na tem svetu, bi
potrpežljivo in pogumno vztrajali do zadnjega
dne svojega zemeljskega življenja. (165, 73 74)
18. Nobenega od svojih otrok ne uničim, ne
glede na to, koliko me užalijo; ohranim jih in
jim dam priložnost, da popravijo svoj
prestopek in se vrnejo na pot, ki so jo zapustili.
Čeprav sem jim odpustil, se soočajo s sadovi
svojih del, ki jih sodijo in jim kažejo pravo pot.
(96, 55)

od Boga. Zato z vsakim obdobjem svojega
življenja padate v vedno večjo šibkost, v vedno
večje trpljenje, čeprav si želite postati
močnejši in srečnejši z vsakim dnem, ki ga
preživite na zemlji. Zdaj pa boste naredili
korak naprej v izpolnjevanju mojega zakona,
prebivalci zemlje! (16, 35)
22. Preizkušnje, s katerimi se srečujete na svoji
življenjski poti, niso naključne; poslal sem vam
jih, da bi si pridobili zasluge. Noben list na
drevesu se ne premakne brez moje volje in jaz
sem v velikih in malih delih stvarstva.
23 Spremljajte in molite, da boste razumeli,
kakšen sad morate požeti iz vsake preizkušnje,
da bo vaša sprava krajša. Vzemite svoj križ z
ljubeznijo in jaz vam bom dal, da boste
potrpežljivo prenašali svoje zadoščenje. (25, 6)
24. Če me ljudje med smehom, užitki in
nečimrnostjo pozabljajo in me celo zanikajo,
zakaj obupajo in trepetajo, ko žanjejo žetev
solz, ki muči njihovega duha in telo? Potem
bogokletno govorijo, da Boga ni.
25. Človek je dovolj pogumen, da greši in se
odloči, da se bo oddaljil od poti mojega
zakona, vendar vam zagotavljam, da je zelo
strahopeten, ko gre za to, da se odkupi in
plača svoje dolgove. Kljub temu te krepim v
tvoji strahopetnosti, ščitim te v tvojih
slabostih, vlečem te iz letargije, sušim tvoje
solze in ti dajem nove priložnosti, da ponovno
pridobiš izgubljeno luč in najdeš pozabljeno
pot mojega zakona.
26 Prišel sem, da vam kot v drugi dobi
prinesem kruh in vino življenja, tako za duha
kot za telo, da boste živeli v harmoniji z vsem,
kar je ustvaril vaš Oče.
27 Na mojih poteh cvetijo kreposti, na tvojih
pa so trnje, brezna in grenkobe.
28 Kdor pravi, da so Gospodove poti polne
trnja, ne ve, kaj govori, kajti nikomur od svojih
otrok nisem povzročil bolečine; toda tisti, ki so
se oddaljili od poti luči in miru, bodo morali
nositi posledice svoje napake, ko se bodo vrnili
nanjo.
29. Zakaj ste pili kelih trpljenja? Zakaj ste
pozabili na Gospodovo zapoved in na
poslanstvo, ki sem vam ga zaupal? Ker ste moj
zakon zamenjali s svojim in imate rezultate
svoje prazne modrosti: grenko trpljenje, vojne,
fanatizem, razočaranja in laži, ki vas dušijo in
polnijo z obupom. Za materializiranega
človeka, ki vse podreja svojim izračunom in

Vzrok za preizkušnje in stiske
19 Spoznajte se! Razmišljal sem o obstoju ljudi
vseh časov in vem, kaj je bil vzrok vseh
njihovih bolečin in nesreč.
20. Od prvih časov sem videl ljudi, ki so si
(drug drugemu) jemali življenje zaradi zavisti,
materializma, lakote po moči; vedno so
zanemarjali svojega duha in verjeli, da so le
materija, in ko je prišla ura, da zapustijo
človeško obliko na zemlji, je ostalo le to, kar so
ustvarili v svojem materialnem življenju, ne da
bi poželi blaženost za duha; saj ga niso iskali,
niso razmišljali o njem, niso skrbeli za vrline
duha in za znanje. Zadovoljni so bili z
življenjem, ne da bi iskali pot, ki bi jih
pripeljala k Bogu. (11, 42 - 43)
21. Danes se kljub napredku vaše civilizacije
vse bolj oddaljujete od materialne narave, pa
tudi od duhovnega, čistega, od tistega, kar je
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materialnim zakonom tega sveta, pa je najbolj
boleče to, da bo po tem življenju še vedno
nosil breme svojih odklonov in nagnjenj.
Takrat bo trpljenje vašega duha zelo veliko.
30 Tu se otresi bremena greha, izpolni moj
zakon in kmalu pridi. Prosite za odpuščanje za
vse, ki ste jih prizadeli, ostalo pa prepustite
meni; kajti kratek bo vaš čas za ljubezen, če se
boste za to resnično odločili. (17, 37 - 43)
31. Pridite k meni vsi, ki v svojem srcu nosite
skrito žalost. Na skrivaj nosite v sebi bolečino,
ki jo je povzročila izdaja, in vaša grenkoba je
zelo velika, ker vas je globoko prizadelo zelo
ljubljeno bitje.
32 Umolknite v sebi, da bi vas razsvetlila
molitev in da bi vedeli, ali niste bili v nekem
trenutku vzrok, da ste bili izdani. Nato vas bo
molitev okrepila v misli, da morate odpustiti
tistim, ki vas izdajajo v vaši ljubezni, veri in
zaupanju.
33 Resnično, povem vam, da boste v trenutku,
ko boste odpustili tistemu, ki vas je užalil,
popolnoma občutili Moj mir, kajti v tistem
trenutku se bo vaš duh združil z Mojim in
razprl bom svoj plašč, da vam odpustim in vas
oba zavijem v svojo ljubezen. (312, 49 - 51)
34. V resnici vam Mojster pravi: Vsakemu
duhu sem pripravil kraljestvo miru in
popolnosti. Toda temu kraljestvu, ki sem ga
pripravil, nasprotuje drugo kraljestvo: svet.
Medtem ko se moje kraljestvo osvaja s
ponižnostjo, ljubeznijo in krepostjo, so za
osvojitev drugega kraljestva potrebni
nadutost, ambicioznost, ponos, pohlep,
sebičnost in zloba.
35 Svet je vselej nasprotoval mojemu
kraljestvu; vselej so bili tisti, ki mi sledijo, na
svoji poti zatirani in v skušnjavi, bodisi zaradi
vidnih vplivov bodisi zaradi nevidnih sil.
36. To ni edini primer, ko ste hodili čez trnje,
da bi me dosegli, ni prvi primer, ko se je vaš
duh spotaknil, da bi dosegel mojo navzočnost.
Vseskozi ste se borili v globinah svojega bitja.
37 Navdih mojega Duha razsvetljuje vašo
notranjost in je zanetil boj s temnimi silami, z
lažnimi lučmi, z lažnimi vrlinami, z materijo, z
vsem, kar je odveč, z vso lažno slavo tega
sveta. (327, 3)
38 Blagoslavljam bolečino, ki ste jo pretrpeli
zaradi mene, kajti vse, kar ste pretrpeli zaradi
mene, vas bo naredilo večno vredne. (338,61)

Vera, predanost in ponižnost v preizkušnjah
39. Človeško življenje je za duha talilnik, v
katerem se očiščuje, in nakovalo, na katerem
se kuje. Bistveno je, da ima človek v svojem
duhu ideal, vero v svojega Stvarnika in
ljubezen do svoje usode, da bi potrpežljivo
nosil svoj križ do vrha svoje Kalvarije.
40 Brez vere v večno življenje človek ob vseh
hudih preizkušnjah zapade v obup; brez
visokih idealov se pogrezne v materializem;
brez moči, da bi prenesel razočaranje,
propade v malodušju ali razvratu. (99, 38 – 39)
41. Pravim vam, da ljubite svoj križ, kajti če se
mu boste uprli, medtem ko ga boste nosili na
ramenih, bo bolečina v vaših srcih naredila
globoko rano. Ljudje, resnično ljubim svoj križ,
toda ali veste, kako imenujem svoj križ? Moj
križ sestavljate vi, ljudje, ki jih tako zelo ljubim.
(144, 20)
42. Vera, pokorščina in ponižnost do tega, kar
sem odredil, bodo skrajšali pot preizkušnje, saj
ne boste več kot enkrat hodili po poti
trpljenja. Če pa se med preizkušnjami pojavijo
upor, nezadovoljstvo ali celo bogokletje, bo
obisk daljši, saj boste morali to pot prehoditi
na novo, dokler se ne naučite lekcije. (139, 49)
43 Povem vam, da so preizkušnje, ki si jih je
človek pripravil v tem času, zelo težke, saj so
potrebne za njegovo odrešenje.
44 Na ljubljenem vsakem človeku bo izvršena
božanska pravica, ki bo zahtevala obračun za
delo vsakega človeškega bitja.
45 Kako pomembno je, da človek spozna, kaj
pomeni duhovna sprava, da bi ob spoznanju,
da ima duh preteklost, ki jo pozna samo Bog, z
ljubeznijo, potrpežljivostjo, spoštovanjem in
celo veseljem sprejel svoj kelih trpljenja, saj se
zaveda, da s tem umiva pretekle in sedanje
madeže, plačuje dolgove in si pridobiva
zasluge pred zakonom.
46. V bolečini ne bo duhovnega vzpona, dokler
človek ne bo trpel z ljubeznijo, s spoštovanjem
moje pravičnosti in s predanostjo temu, kar je
vsakdo pridobil zase. Toda le ta vzpon sredi
preizkušenj bo ljudem omogočil spoznanje, kaj
je zakon duhovnega povračila. (352,36 - 37, 42
- 43)
Pomen trpljenja in bolečine
47. Če življenjske preizkušnje pripisujete
naključju, boste le stežka postali močni. Toda
če se zavedate, kaj je sprava, kaj sta pravičnost
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in povračilo, boste v svoji veri našli vzpon in
predanost, da boste lahko zmagali v
preizkušnjah.
48. Moja volja je, da preizkušam vašega duha
na različne načine, saj ga oblikujem, oblikujem
in izpopolnjujem. Za to uporabljam vse stvari
in vse ljudi; kot orodje uporabljam tako
pravičnega kot hudobnega človeka. Enkrat
uporabljam svetlobo, drugič pa je tema moja
služabnica. Zato vam pravim: Ko se znajdete v
kritični situaciji, se spomnite name, svojega
Učitelja, ki vam bo z vso ljubeznijo razložil
razlog za to preizkušnjo.
49. So čaše, ki jih morajo vsi piti, nekateri prej,
drugi pozneje, da bi me vsi razumeli in ljubili.
Nesreča, bolezen, obrekovanje, sramota so
zelo grenke čaše, ki ne dosežejo le ustnic
grešnika. Ne pozabite, da je Najsvetejši v tej
"drugi dobi" izpraznil najbolj grenko čašo, kar
si jih lahko zamislite. Poslušnost, ponižnost in
ljubezen, s katerimi pijemo kelih trpljenja,
bodo olajšale križ in pospešile preizkušnjo.
(54, 4 - 6)
50. Vse, kar vas obdaja, je namenjeno vašemu
očiščenju, vendar vsi tega ne razumejo tako.
Naj ne bo bolečina, ki jo piješ iz svoje čaše
trpljenja, neplodna. Iz bolečine lahko pridobite
svetlobo, ki je modrost, nežnost, moč in
občutljivost. (81,59)
51 Vedite, učenci, da bolečina odstranjuje
slabe sadove iz vašega srca, daje vam izkušnje
in popravlja vaše napake.
52 Tako 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. (258,57 58)
53 Ljudstvo vpije: Če obstaja Bog usmiljenja in
ljubezni - zakaj morajo dobri trpeti zaradi
hudobnih in pravični zaradi grešnikov?
54. Resnično, povem vam, otroci moji: Nihče
ne pride na ta svet, da bi si pridobil samo svoje
odrešenje. Ni osamljen posameznik, ampak je
del celote.
55 Ali ne trpi zdrav in popoln organ v
človeškem telesu, kadar so drugi organi bolni?
56. To je materialna primerjava, da bi lahko
razumeli odnos, ki obstaja med vsakim
človekom in drugimi. Dobri morajo trpeti
zaradi slabih, vendar dobri niso povsem
nedolžni, če si ne prizadevajo za duhovni

napredek svojih bratov in sester. Toda kot
posameznik ima vsak svojo odgovornost in ker
je del mojega Duha in mu je podoben, ima
voljo in inteligenco, da prispeva k napredku
vseh. (358, 18 - 19)
57. Razlagajte moj nauk pravilno, ne mislite,
da se moj Duh veseli, ko vidi vaše trpljenje na
zemlji, ali da vas hočem prikrajšati za vse, kar
vam je prijetno, da bi me razveselil. Prišel sem,
da spoznate in upoštevate moje zakone, ker so
vredni vašega spoštovanja in pozornosti in ker
vam bo njihovo upoštevanje prineslo večno
blaženost in mir. (25, 80)
58. Povedati vam moram, da si lahko, dokler
živite na Zemlji, prizadevate, da bo vaše
bivanje na njej čim bolj prijetno. Da bi si
zaslužili mir na onem svetu, ni treba nenehno
jokati, trpeti in "krvaveti".
59. Če bi lahko to zemljo iz doline solz
spremenili v svet sreče, kjer bi se ljubili med
seboj, kjer bi si prizadevali delati dobro in
živeli v skladu z mojim zakonom, resnično,
povem vam, da bi bilo to življenje v mojih očeh
še bolj zaslužno in vzvišeno kot življenje, polno
trpljenja, nesreč in solz, pa naj bo vaša
pripravljenost prenašati jih še tako velika.
(219,15 - 16)
60 Veselite se, da nobena bolečina ni večna;
vaša trpljenja so začasna in kmalu minejo.
61 Za tistega, ki na preizkušnje gleda duhovno,
je čas pokore in očiščenja kratek, za tistega, ki
je popolnoma zatopljen v materializem, pa bo
to, kar je v resnici zelo kmalu končano, dolgo.
62 Kakor mineva utrip tvojega srca, tako v
neskončnosti mineva človekovo življenje.
63 Ni razloga za strah, kajti kakor se od nekoga
odtrga vzdih, kakor se izlije solza ali izreče
beseda, tako mine človekovo trpljenje.
64 V neskončni Božji nežnosti se morajo vse
vaše bolečine in žalosti razbliniti v nič. (12, 59)

43. poglavje - Bolezen, zdravljenje in
obnova
Izvor in pomen bolezni
1 Ko človek zaradi opuščanja molitve in dobrih
del zapusti pot dobrega, izgubi moralno moč,
duhovnost in je izpostavljen skušnjavam, v
svoji šibkosti pa dopušča grehe, ki mu
povzročajo bolezen srca.
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2 Jaz pa sem prišel kot zdravnik v taborišče
bolnika in sem mu dal vso svojo ljubezen in
skrb. Moja luč je bila kot sveža voda na
ustnicah, ki jih je razgrela vročina, in ko je na
čelu začutil moj balzam, mi je rekel: "Gospod,
samo tvoje usmiljenje me lahko reši. Zelo sem
bolan v duši in kmalu me bo doletela smrt."
3 Jaz pa sem mu rekel: "Ne boš umrl, kajti jaz,
ki sem Življenje, sem prišel in vse, kar si
izgubil, se ti bo povrnilo." (220, 39)
4. Kakšne zasluge si lahko pridobi bolnik, ki ni
sposoben nobenega napora? Njegove zasluge
so lahko številne in velike, če se zna oborožiti s
potrpežljivostjo in predanostjo, če je ponižen
pred Božjo voljo in me zna blagoslavljati kljub
bolečini. Njegov zgled bo razsvetlil mnoga
srca, ki živijo v temi, ki obupujejo in se
predajajo razvratom ali mislijo na smrt, ko jih
doleti preizkušnja.
5 Če ti ljudje na svoji poti srečajo zgled vere,
ponižnosti in upanja, ki prihaja iz srca, ki prav
tako veliko trpi, ker nosi zelo težak križ, bodo
začutili, da se je njihovega srca dotaknil žarek
svetlobe.
6 Tako je tudi v resnici: ker niso mogli slišati
glasu lastne vesti, so morali sprejeti duhovno
luč vesti, ki jim jo je s svojim zgledom in vero
posredoval drug človek.
7 Ne popustite, nikoli se ne razglašajte za
neuspešne, ne uklanjajte se pod težo svojega
trpljenja. Vedno imejte pred očmi gorečo
svetilko svoje vere. Ta vera in vaša ljubezen
vas bosta rešili. (132, 38 - 39)

11. Kako veliko bo vaše zadovoljstvo, ko boste
začutili, da ste se po lastnih zaslugah
osvobodili bolečine in dosegli mir. Tedaj boste
rekli: "Oče moj, tvoja beseda me je ozdravila.
Tvoje učenje je bilo moja odrešitev." (8, 54 57)
12 Pravi zdravilni balzam, ki ozdravi vse
bolezni, izvira iz ljubezni.
13 Ljubite z duhom, ljubite s srcem in z umom,
in potem boste imeli dovolj moči ne le za
zdravljenje telesnih bolezni ali tolažbo v
majhnih človeških težavah, ampak tudi za
razjasnitev duhovnih skrivnosti, velikih skrbi
uma, njegovih motenj in kesanja.
14 Ta balzam razrešuje velike preizkušnje,
prižiga svetlobo, blaži tesnobo, topi verige, ki
stiskajo.
15 Človek, ki ga je zapustila znanost, se bo
vrnil k zdravju in življenju ob stiku s "tem
balzamom; duh, ki se je oddaljil, se bo vrnil ob
ljubeznivi besedi brata, ki ga kliče" (296, 6063).
16 Odpravite bolečino! Življenje, ki sem ga
ustvaril jaz, ni polno bolečine. Žalost izvira iz
neposlušnosti in prestopkov Božjih otrok.
Bolečina je značilna za življenje, ki so ga ljudje
ustvarili v svoji razuzdanosti.
17 Dvignite oči in odkrijte lepoto mojih del.
Notranje se pripravite, da boste lahko slišali
božanski koncert, ne izključite se iz tega
praznika. Kako bi lahko bili deležni tega užitka,
če bi se zaprli? Živeli bi žalostno, trpinčeno in
bolno.
18. Želim, da ste harmonične note v
univerzalnem koncertu, da razumete, da ste
izšli iz vira življenja, da čutite, da je v vsakem
duhu moja luč. Kdaj boste dosegli polno
zrelost, da mi boste lahko rekli: "Oče, podredi
mojega duha svojemu Duhu, pa tudi mojo
voljo in moje življenje."
19 Zavedajte se, da tega ne boste mogli reči,
dokler so vaša čutila bolna in dokler so vaše
misli sebično ločene od prave poti.
20 Živite v mukah bolezni ali v strahu, da bi se
z njimi okužili. Toda kaj pomeni telesna
bolezen v primerjavi z napako duha? Nič, če se
ta lahko dvigne, kajti v mojem usmiljenju boš
vedno našel pomoč.
21 Kakor se kri pretaka po vaših žilah in
poživlja celotno telo, tako Božja moč prežema
vašega duha kot tok življenja. Če izpolnjujete
zakon, ni razloga, da bi bili bolni. Življenje je

Zdravljenje z lastno močjo
8 me prosite, naj vas ozdravim, a resnično vam
povem, da nihče ne more biti boljši zdravnik
od vas samih.
9 Kaj vam pomaga, da vas ozdravim in
odpravim vaše bolečine, če ne odpravite svojih
napak, grehov, vrlin in pomanjkljivosti? Vzrok
vaših bolezni ni bolečina, temveč vaši grehi.
Glej, to je izvor bolečine! Zato se borite proti
grehu, ločite se od njega in dobro vam bo.
Toda to je vaša naloga. Samo učim vas in vam
pomagam.
10 Če boste po svoji vesti odkrili vzrok svojega
trpljenja in se po svojih močeh trudili, da bi se
z njim spopadli, boste v polnosti občutili
božansko moč, ki vam bo pomagala zmagati v
boju in osvojiti duhovno svobodo.
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zdravje, veselje, sreča, harmonija. Če ste bolni,
ne morete biti skladišče božanskih dobrin.
22 Ljudje z bolnimi mislimi, srci ali telesi,
Učitelj vam govori: Prosite svojega duha, ki je
otrok Vsemogočnega, naj se vrne na pravo
pot, ozdravi vaše stiske in vam pomaga v vaših
slabostih. (134, 57 - 59)

Potrebno ravnovesje
1 Usodo vsakega človeka zaznamujeta njegova
duhovna in človeška naloga. Oba morata biti
usklajena in si prizadevati za dosego enega
samega cilja. Resnično, povem vam: ocenil
bom ne le vaša duhovna dela, ampak tudi vaša
materialna dela. V njih bom namreč odkril
zasluge, ki bodo vašemu duhu pomagale, da
me doseže. (171, 23)
2 Človek je doslej zaradi svojega ponosa
zanemarjal duhovni del in zaradi pomanjkanja
tega znanja ni mogel biti popoln.
3 Če se človek ne bo naučil ohranjati svojih
telesnih in duhovnih moči v harmoniji, ne bo
mogel najti ravnovesja, ki bi moralo obstajati v
njegovem življenju. (291, 26 - 27)
4 Učenci: Čeprav živite v svetu, lahko živite
duhovno življenje. Kajti ne smete misliti, da je
poduhovitev sestavljena iz odvrnitve od
tistega, kar je v skladu s telesom, ampak iz
uskladitve človeških zakonov z božanskimi
zakoni.
5 Blagor tistemu, ki preučuje moje zakone in
jih zna združiti z zakoni ljudi v celoto, saj bo
zdrav, močan, radodaren in srečen. (290, 26 27)

Prenova človeka
23 Proti nečimrnosti - slabosti, ki se je
pokazala že pri prvem človeku - se bo borilo
poduhovljenje. To je boj, ki je vedno obstajal
med duhom in "mesom" [dušo]. Medtem ko je
duh v želji po Očetovem bistvu nagnjen k
večnemu in visokemu, "meso" išče le tisto, kar
ga zadovoljuje in mu laska, tudi če je to na
škodo duha.
24. Ta boj, ki se kaže v vsakem človeškem
bitju, je moč, ki se v človeku pojavi zaradi
vpliva, ki ga nanj izvaja svet. Zemeljsko namreč
zahteva vse, kar ustreza njegovi naravi.
25. Če je duh sposoben nadzorovati to moč in
jo usmerjati v prave smeri, bo uskladil obe
naravi v svojem bitju ter dosegel njun
napredek in vzpon. Če pa se bo pustil
obvladovati moči "mesa", bo zapeljan v zlo in
bo kot čoln brez krmila sredi nevihte. (230, 64)
26. Vi - neverniki in dvomljivci - ne morete
verjeti v svet pravičnosti in si ne morete
predstavljati življenja v ljubezni in kreposti na
svoji zemlji. Z eno besedo, menite, da niste
sposobni ničesar dobrega, in ne verjamete
vase.
27 toda jaz verjamem vate, poznam seme, ki
je v vsakem od mojih otrok, ker sem jih
ustvaril, ker sem jim dal življenje s svojo
ljubeznijo.
28. Svoje upanje polagam v človeka, saj
verjamem v njegovo odrešitev, v njegovo
vrednost in v njegov napredek. Ko sem ga
namreč ustvaril, sem mu namenil, da bo
gospodar na zemlji, kjer bo ustvaril kraj
ljubezni in miru, namenil pa sem mu tudi, da
bo njegov duh postal močan v življenjskem
boju, da bi z zaslugami dosegel življenje v luči
kraljestva popolnosti, ki je njegova večna
dediščina. (326,44-46)

Dobri in minljivi užitki
6 Ne govorim vam, da se morate odvrniti od
svojih zemeljskih dolžnosti ali od zdravih
užitkov srca in čutov. Prosim vas le, da se
odrečete tistemu, kar zastruplja vašega duha
in dela vaše telo bolno.
7 Kdor živi v skladu z zakonom, izpolnjuje, kar
mu narekuje vest. Kdor se odreka dovoljenim
užitkom, da bi se potopil v prepovedane, se
tudi v trenutkih največjega užitka sprašuje,
zakaj ni srečen in miren. Kajti od užitka do
užitka se potaplja vedno globlje, dokler ne
propade v breznu, ne da bi našel pravo
zadovoljstvo za svoje srce in um.
8 Nekateri morajo popustiti in do zadnje
kapljice izprazniti čašo, v kateri so iskali užitek,
a ga niso našli, da bi lahko slišali glas tistega, ki
jih za vedno vabi na pojedino večnega
življenja. (33, 44 - 46)
9 Znanstvenik s spoštljivo roko odreže sadež z
drevesa znanosti, ne da bi prej prisluhnil glasu
svoje vesti, v katerem mu moj zakon govori,
da so vsi sadeži z drevesa modrosti dobri in da
jih lahko tisti, ki jih utrga, utrga le za dobro
svojega bližnjega.

Poglavje 44 - Življenje v božanskem
smislu
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10 Primeri, ki sem jih navedel, vam kažejo,
zakaj človeštvo ne pozna ne ljubezni ne miru
notranjega raja, ki bi ga moralo imeti v svojem
srcu za vedno zaradi svoje poslušnosti Zakonu.
11 Da bi vam pomagal najti isto, učim
grešnike, neposlušne, nehvaležne in
arogantne, da bi vam dal razumeti, da ste
obdarjeni z duhom, da imate vest, da lahko v
celoti presodite in ocenite, kaj je dobro in kaj
zlo, ter vam pokazal pot, ki vas bo pripeljala v
raj miru, modrosti, neskončne ljubezni,
nesmrtnosti, slave in večnosti. (34, 15 - 17)
12 Človek si mojih naukov ne razlaga vedno
pravilno. Nikoli vas nisem učil, da bi
zanemarjali ali se vzdržali uživanja dobrih
sadov, ki jih moji zakoni odobravajo in
dovoljujejo. Učil sem le, da si ne smete
prizadevati za nepotrebno, odvečno, še manj
pa ga ljubiti; da ne smete uporabljati
pokvarljivega, nedovoljenega kot sadja, ki je
koristno za duha in telo. Vse, kar je dovoljeno
duhu ali srcu in mu koristi, pa sem vam
priporočil, ker je v okviru mojih zakonov. (332,
4)
13. Veliko časa je moralo preteči, da je
človeštvo doseglo duhovno zrelost. Vedno ste
se podrejali dvema skrajnostma: prva je bila
materializem, s katerim ste iskali večje
svetovne užitke, to pa je pravzaprav škodljivo,
saj duhu preprečuje, da bi izpolnil svojo
nalogo. Izogibati pa se morate tudi drugi
skrajnosti: omrtvičenju "mesa", popolnemu
zanikanju vsega, kar pripada temu življenju;
saj sem vas poslal na zemljo, da bi živeli kot
ljudje, kot človeška bitja, in pokazal sem vam
pravo pot, da boste živeli tako, da boste "dajali
cesarju, kar je cesarjevega, in Bogu, kar je
Božjega".
14. Za vas sem ustvaril ta svet z vso njegovo
lepoto in popolnostjo. Dal sem vam človeško
telo, v katerem boste razvili vse sposobnosti,
ki sem vam jih dal, da bi dosegli popolnost.
15 Oče ne želi, da bi se odrekli vsem dobrim
dobrinam, ki vam jih ponuja ta svet. Toda ne
postavljajte telesa nad duha, kajti telo je
minljivo, duh pa pripada večnosti. (358,7 - 9)

slabotnimi in bolnimi. Vendar pa lahko mnogi,
ki na zemlji nimajo ničesar, z vami delijo svoje
duhovne dobrine. (96, 27)
17 Hočem, da je vse vaše, vendar da zavestno
uporabljate, kar potrebujete; da znate biti
duhovno bogati in imeti veliko v materialnih
stvareh, če jih dobro uporabljate in dajete
tako enemu kot drugemu pravo vrednost in
veljavo.
18. Kako lahko duh izredno bogatega človeka
škoduje samemu sebi, če je to, kar ima,
namenjeno v dobro njegovega bližnjega? In
kako naj bi bil močan človek prizadet, če se
njegov duh zna občasno umakniti, da bi molil,
in če je prek svoje molitve v občestvu z
menoj? (294, 38)
19. Ne recite mi: "Gospod, videl sem revščino
med tistimi, ki ti sledijo. Med tistimi, ki se te
niti ne spominjajo in ne govorijo tvojega
imena, pa vidim obilje, užitke in slast."
20. Naj moje ljudstvo teh primerov ne jemlje
kot dokaz, da mora biti tisti, ki mi sledi, nujno
reven v svetu. Toda povem vam, da miru, ki ga
tisti, ki tukaj poslušajo in del svojega življenja
posvečajo dobremu, ne poznajo tisti, ki jim ga
tako zavidate, niti ga ne bi mogli doseči z vsem
svojim bogastvom.
21. Nekateri znajo hkrati posedovati dobrine
sveta in duha. Spet drugi nimajo tistih iz sveta,
ker so pozabili na tiste iz duha, tretji pa se
zanimajo le za tiste iz sveta, ker mislijo, da so
božanski zakoni sovražniki zemeljskega
bogastva.
22 Blago je in ostaja blago, vendar ga vsi ne
znajo pravilno uporabljati. Vedite tudi, da jim
nisem dal vsega, kar imajo mnogi. Nekateri
imajo kot nadomestilo to, kar so prejeli od
mene, tako kot so drugi, ki so ukradli vse, kar
imajo.
23 Najboljši dokaz, ki ga ljudje lahko dobijo o
izpolnjevanju svojih dolžnosti v življenju, je
duševni mir in ne cingljanje kovancev. (197, 24
- 27)
24. Ko vam rečem: "Prosite in vam bo dano,"
me prosite za zemeljske stvari. Toda resnično,
kako malo me prosite! Predvsem me prosite
za vse, kar je v dobro vašega duha. Ne zbirajte
zakladov na zemlji, ker so tu tatovi! Zbirajte
zaklade v Očetovem kraljestvu, kajti tam bo
vaše bogastvo varno in bo služilo sreči in miru
vašega duha.

Blagoslovljeno in neblagoslovljeno bogastvo
16 Če je moja volja, da vas naredim za lastnike
zemeljskih dobrin, vam jih podeljujem, da jih
boste delili s svojimi brati in sestrami v stiski, s
tistimi, ki nimajo premoženja ali podpore, s
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25 Zakladi zemlje so bogastvo, moč in nazivi
lažne veličine. Zakladi duha so dobra dela.
(181, 68 - 69)
26 Ponosen človek misli, da je velik, ne da bi
bil, in reven je tisti, ki se zadovoljuje z
nepotrebnim bogastvom tega življenja, ne da
bi odkril prave vrednote srca in duha. Kako
bedne so njegove želje, njegova požrešnost,
njegovi ideali! S kako malo je zadovoljen!
27 Življenje pa zna živeti tisti, ki se je naučil
dajati Bogu, kar je Božjega, in svetu, kar je
sveta. Kdor se zna osvežiti v objemu narave,
ne da bi postal suženj materije, zna živeti, in
čeprav se zdi, da nima ničesar, je gospodar
dobrin tega življenja in je na poti, da si lasti
zaklade Božjega kraljestva. (217, 19 - 20)

izjemo, čeprav si najbolj obdarjen z božansko
milostjo ljubiti?
34. Koliko bolj morate rasti v modrosti,
ljubezni, kreposti in spretnosti, da bi bili luč na
poti svojih mlajših bratov in sester! Kako
visoko in čudovito usodo vam je namenil vaš
Oče! (262, 50 - 52)
Izvajanje dolžnosti in nalog
35 V "tretjem času" bo moj duhovni nauk dal
duhu svobodo, da razširi krila in se dvigne k
Očetu, da mu ponudi pravo čaščenje.
36 Toda človek kot človeško bitje mora
Stvarniku nuditi tudi Božjo službo, ki je
sestavljena iz izpolnjevanja njegovih dolžnosti
na zemlji, in sicer iz spoštovanja človeških
zakonov, izkazovanja moralnosti in dobre
presoje v svojih dejanjih ter izpolnjevanja
dolžnosti očeta, otroka, brata, prijatelja,
gospodarja in služabnika.
37 Kdor tako živi, me bo počastil na zemlji in
njegov duh se bo lahko dvignil, da me bo
poveličeval. (229, 59 - 61)
38. Tisti, ki se izogibajo bremenu svoje naloge,
tisti, ki zapuščajo pravo pot ali ne upoštevajo
zavez, ki mi jih je dal njihov duh, da bi
namesto tega prevzeli obveznosti po svojem
okusu ali volji, ne bodo mogli imeti pravega
miru v srcu, saj njihov duh ne bo nikoli
zadovoljen in miren. To so tisti, ki vedno iščejo
užitke, da bi pozabili na svoje muke in nemir,
ter se slepijo z lažnimi užitki in minljivimi
zadovoljstvi.
39. Pustil sem jih na njihovi poti, ker vem, da
četudi se danes oddaljujejo, pozabljajo name
in me celo zanikajo, bodo kmalu spoznali
nepomembnost bogastva, naslovov, užitkov in
časti tega sveta, ko jih bo resničnost prebudila
iz sanj o veličini na zemlji, ko se bo moral
človek soočiti z duhovno resnico, večnostjo,
božansko pravičnostjo, ki ji nihče ne more uiti.
40. Nihče se tega ne zaveda, saj vsi posedujete
duha, ki vam z darom intuicije razkriva
resničnost vašega življenja - pot, ki vam je bila
začrtana, in vse, kar morate na njej doseči.
Vendar se želite razrešiti vseh duhovnih
zaobljub, da bi se počutili svobodni in
gospodarji svojega življenja. (318, 13 - 15)
41 Preden je bil vaš duh poslan na ta planet,
so mu pokazali "polja", mu povedali, da je
njegova naloga sejati mir, da je njegovo
sporočilo duhovno, in vaš duh se je tega veselil

Zakon o dajanju
28 Če bi ljudje verjeli v mojo besedo in bi me
nosili v srcu, bi imeli vedno prisoten moj
stavek, ki sem ga nekoč rekel množici, ki me je
poslušala: "Resnično, povem vam, tudi če bi
mi izročili le kozarec vode, to ne bo brez
plačila."
29 Ljudje pa mislijo, da če nekaj dajo in ničesar
ne dobijo v zameno, bodo to, kar imajo,
ohranili samo zase.
30. Zdaj vam povem, da je v moji pravičnosti
popolno ravnovesje, tako da se nikoli ne bojte
dati ničesar od tega, kar imate. Ali vidite ljudi,
ki zbirajo in kopičijo dragocenosti in nikomur
ne dovolijo, da bi delil njihovo lastnino? Ti
ljudje imajo v sebi mrtvega duha.
31 Po drugi strani pa so tisti, ki so se do
zadnjega diha svojega življenja posvetili nalogi,
da bi bližnjemu dali vse, kar imajo, dokler se v
zadnji uri niso videli osamljene, zapuščene in
revne, - te je vedno vodila luč vere, ki jim je v
daljavi kazala bližino "obljubljene dežele", kjer
jih pričakuje moja ljubezen, da bi jim dala
plačilo za vsa njihova dela. (128, 46 - 49)
32. Pridite sem, da vas obudim v resnično
življenje in vas spomnim, da ste bili ustvarjeni
za dajanje. Dokler ne boste vedeli, kaj nosite v
sebi, ne boste mogli dati tistemu, ki to
potrebuje.
33. Poglejte, kako vse, kar vas obdaja,
izpolnjuje poslanstvo darovanja. Elementi,
zvezde, bitja, rastline, rože in ptice - vse, od
največjega do tistega, kar ni več zaznavno, ima
sposobnost in usodo, da daje. Zakaj delaš
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ter obljubil, da bo zvest in poslušen svojemu
poslanstvu.
42 Zakaj se zdaj bojite sejati? Zakaj se zdaj
počutite nevredni ali nesposobni opravljati
delo, ki je tako navdušilo vašega duha, ko mu
je bilo dano? Ker ste strastem dovolili, da
ovirajo vašo pot, in tako onemogočili prehod
Duhu, ki je skušal svojo neodločnost opravičiti
z otročjimi razlogi.
43. V "dolino", iz katere ste prišli, se ne
vračajte s praznimi rokami. Vem, da bi bilo
vaše trpljenje takrat zelo veliko. (269, 32 - 34)
44. Vsakemu je dodeljeno določeno število
duhov, ki jih mora voditi ali skrbeti zanje, in ta
naloga se ne konča s fizično smrtjo. Duh še
naprej seje, goji in žanje, tako v duhovnem
svetu kot na zemlji.
45 Večji duhovi vodijo manjše, ti pa druge, ki
so še manj razviti, medtem ko je Gospod tisti,
ki jih vse vodi do svoje ovire.
46. Ko sem vam zdaj povedal, da večji duhovi
vodijo manjše, s tem ne mislim reči, da so ti
duhovi veliki od začetka in da morajo biti
slednji vedno majhni v primerjavi s svojimi
brati in sestrami. Tisti, ki so zdaj veliki, so taki,
ker so se razvili in razvili navzgor pri
izpolnjevanju plemenite naloge ljubiti, služiti
in pomagati tistim, ki še niso dosegli te stopnje
duhovnega razvoja, ki so še šibki - tistim, ki so
zašli, in tistim, ki trpijo.
47 Tisti, ki so danes majhni, bodo jutri veliki
zaradi vztrajnosti na poti razvoja. (131, 19 21)

svojimi razmišljanji o tem, kar sem vam v
preteklih letih razkril.
5 Nekateri pa mislijo, da že vse vedo, a povem
vam, 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, njena vsebina
je neskončna. (261, 4 - 6)
6. Usoda ima milost, ki jo je vanjo položil Bog.
Usoda ljudi je polna božanske dobrote.
7 Te dobrote pogosto ne najdete, ker ne veste,
kako jo iskati.
8 Če si v usodi, ki sem jo vsakemu duhu določil
jaz, ustvarjate težko in grenko pot, si jo
prizadevam omiliti, a nikoli povečati njene
grenkobe.
9 Ljudje na svetu potrebujejo drug drugega,
nihče ni preveč in nihče ni premalo. Vsa
življenja so potrebna drug drugemu, da bi bil
njihov obstoj popoln in skladen.
10 Revni potrebujejo bogate, ti pa njih. Zlobni
potrebujejo dobre, slednji pa prve. Nevedni
potrebujejo vedoželjne in vedoželjni nevedne.
Malčki potrebujejo starejše, ti pa otroke.
11. Vsakega izmed vas je Božja modrost
postavila na tem svetu na njegovo mesto in v
bližino tistega, s katerim naj bi bil. Vsaki osebi
je dodeljen krog, v katerem bo živela in v
katerem so utelešena in utelešena duhovna
bitja, s katerimi bo živela.
12 Tako boste postopoma, vsak na svoj način,
spoznali vse tiste, katerih poslanstvo je naučiti
vas ljubezni, ki vas dviguje; od drugih boste
trpeli bolečino, ki vas očiščuje. Nekateri vam
bodo prinesli trpljenje, ker ga potrebujete,
drugi vam bodo dali svojo ljubezen, da bi
nadomestili vašo zagrenjenost; toda vsi imajo
za vas sporočilo, nauk, ki ga morate razumeti
in uporabiti.
13 Ne pozabite, da vam bo vsak utelešeni ali
breztelesni duh, ki v kakršni koli obliki prečka
vašo življenjsko pot, pomagal pri vaši usodi.
14 koliko duhov luči sem poslal na svet za vas,
pa se niste ustavili, da bi blagoslovili mojo
ljubezen do vas!
15 številnim duhovom, ki sem vam jih poslal,
niste posvečali pozornosti, ne da bi se
zavedali, da so del vaše usode, a ker jih niste
znali sprejeti, ste ostali praznih rok in pozneje
točili solze obžalovanja; niste jih znali sprejeti,
a ker jih niste znali sprejeti, ste ostali praznih
rok in pozneje točili solze obžalovanja

45. poglavje - Predestinacija, smisel in
izpolnitev življenja
Božja previdnost in usoda v človeški usodi
1 Zdaj je čas svetlobe, ko bo človek poleg tega,
da veruje, razumel, razsojal in čutil mojo
resnico.
2 Namen mojega učenja je prepričati vse, da
nihče ni prišel na ta svet brez dobrega razloga,
da je ta razlog božanska ljubezen in da je
usoda vseh ljudi izpolniti poslanstvo ljubezni.
3 Ljudje so se od vsega začetka v vseh časih
spraševali: Kdo sem jaz? Komu dolgujem
življenje? Zakaj obstajam? Zakaj sem prišel
sem in kam grem?
4 za del svojih negotovosti in pomanjkanja
znanja so prejeli odgovor v mojih razlagah in s
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16. Človeštvo, vaša usoda je biti v harmoniji z
vsem ustvarjenim. Ta harmonija, o kateri vam
govorim, je največji od vseh zakonov, saj v njej
najdete popolno občestvo z Bogom in
njegovimi deli. (11, 10 -16; 22 - 25)
17. Kdor zanika svojo usodo, zavrača častno
ime "otrok moje božanskosti". Če ne verjame
v moj obstoj, ne more verjeti v mojo ljubezen.
18 Če je bilo za nekatere to življenje nadvse
grenko in žalostno, vedite, da ta obstoj ni
edini, da je dolg le na videz in da je v usodi
vsakega bitja skrivnost, v katero lahko
prodrem le jaz. (54, 8 - 9)
19 Obstoj človeka na zemlji je le trenutek v
večnosti, dih življenja, ki za nekaj časa oživi
človeka in takoj odide, da bi se pozneje vrnil in
dal dih novemu telesu. (12,4)
20 Vsakemu je namenjeno, kaj mu bo dano na
njegovi življenjski poti. Medtem ko ga nekateri
sprejmejo in pravočasno uporabijo, ga drugi
zapravijo, nekateri pa se niti ne znajo pripraviti
na njegovo prejemanje. Ko pa so se vrnili v
duhovni svet, so spoznali vse, kar jim je bilo
namenjeno in česar niso znali ne pridobiti ne
zaslužiti. (57, 31)
21 Nihče se ni rodil po naključju, nihče ni bil
ustvarjen po naključju. Razumite me in
spoznali boste, da nihče ni svoboden na svoji
življenjski poti, da obstaja zakon, ki vodi in
ureja vse usode. (110, 29)
22. Človek verjame, da deluje po svoji volji,
verjame, da ni pod nobenim višjim vplivom
nanj, in končno meni, da je neodvisen in
kreator svoje usode, ne da bi slutil, da bo
prišla ura, ko bodo vsi razumeli, da se je nad
njimi uresničila moja volja. (79, 40)
23 S pridelovanjem dobrega sadu za svoje
soljudi si zagotovite dobro plačilo. Pripravite
se na prihodnje čase, kajti pred mojim
odhodom bodo med vami še vedno spopadi,
ker se bo vsem približala skušnjava. Biti
morate pozorni. Molite in uresničujte moja
navodila. Resnično, povem vam: ta kratka
obdobja, ki jih boste namenili prakticiranju
dobrega, bodo imela blagodejne učinke v
mnogih generacijah, ki bodo prišle za vami.
Nihče ni mogel in nikoli ne bo mogel določiti
svoje usode; to pripada samo meni. Zaupajte v
mojo voljo in brez večjih težav boste prehodili
življenjsko pot do konca.
24. Dobro vzemite, ko vam povem, da se
noben list drevesa ne premakne brez moje

volje; takrat boste vedeli, kdaj sem jaz tisti, ki
vas preizkuša, in kdaj izpraznite svoj kelih
trpljenja - da bi me potem obtožili. Potem
boste postali sodniki in me postavili za
obtoženca.
25 Prepoznajte svoje napake in jih popravite.
Naučite se odpuščati napake svojih soljudi, in
če jih ne morete popraviti, jih vsaj pokrijte s
tančico strpnosti. (64, 43 - 44)
26. Ne bodite fatalisti, ki se utrjujejo v
prepričanju, da je vaša usoda točno takšna,
kot jo je Bog postavil na vašo življenjsko pot, in
če trpite, je to zato, ker je bilo tako zapisano,
in če se veselite: razlog je v tem, da je bilo
prav tako zapisano. Prepričal sem vas, da
boste poželi, kar ste sejali.
27. Toda zdaj dobro poslušajte: v nekaterih
primerih boste žetev prejeli takoj, v drugih
primerih pa boste morali vstopiti v novo
življenje, da boste lahko poželi in pobrali svoje
seme. Dobro premislite o tem, kar sem vam
pravkar povedal, in odpravili boste mnoge
slabe sodbe o moji pravičnosti in mnoge
nejasnosti. (195, 53)
Šola življenja
28 Ljudje so kot otroci, ki ne razmišljajo o
posledicah svojih dejanj, zato ne razumejo, da
je ovira, na katero naletijo na svoji poti, le
ovira, ki jo postavi Mojster, da bi ustavil
njihovo nesmiselno pot ali jim prihranil slabo
odločitev.
29. Želim, da se zdaj obnašate kot odrasli, da
razmislite o svojih delih, o svojih dejanjih, da
pretehtate svoje besede. To je način, kako v
vaše življenje vnesti modrost in pravičnost.
Poleg tega bi morali razmišljati o tem, da je
življenje ogromna in stalna preizkušnja za
duha.
30 Na moji poti se nihče ne pogubi, in čeprav
se zgodi, da človeka premaga teža križa, ga
višja sila spet dvigne in ga opogumi. Ta moč
prihaja iz vere. (167, 55 - 57)
31. Od razumevanja, ki ga ljudje pridobijo s
temi nauki in s poslušnostjo Zakonom, ki
vladajo vesolju, je odvisna njihova sreča, za
katero nekateri mislijo, da na zemlji ne
obstaja, drugi pa, da jo imam v izobilju samo
jaz, vendar se zelo dobro kaže v miru vašega
duha.
32 Zdaj veste, ljubljeno ljudstvo, da je vaša
sreča v vas samih, da bi ljudi naučili, da je na
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dnu njihovega bitja, kjer so po njihovem
mnenju samo grenkoba, sovraštvo in zamera,
obžalovanje in solze, luč, ki je nič ne more
ugasniti, to je luč duha. (178, 6 - 7)
33. Vaše duhovne preteklosti ne pozna vaše
"meso" [duša]. Pustim jo vtisnjeno v vašem
duhu, da bo kot odprta knjiga in se vam bo
razkrila po vesti in intuiciji. To je moja
pravičnost, ki vam namesto obsodbe daje
priložnost, da popravite prestopek ali napako.
34 Če bi preteklost izbrisali iz svojih misli, bi
morali znova prestati že pretekle preizkušnje;
če pa slišite glas svojih izkušenj in pustite, da
vas osvetljuje ta luč, boste jasneje videli svojo
pot in jasneje boste videli obzorje. (84, 46)

ga moja pravičnost, ki se ji je vedno poskušal
izogniti, varuje, ker moja pravičnost izvira iz
popolne ljubezni. (169, 10 - 13)
42. Če boste razumeli mojo besedo, boste
razumeli, da Očetov namen, ko vas je poslal v
svet, da bi šli po njegovih poteh, polnih
nevarnosti in skušnjav, ni bil, da bi se na njih
izgubili. Ker so bile vnaprej načrtovane, da bi
na njih prejeli potrebne lekcije za razvoj duha,
da bi vam dale izkušnje, ki vam jih je
primanjkovalo, in da bi se končno vrnili k meni
polni svetlobe.
43 ko je tvoj duh izšel iz mene, je bil kot iskra,
ki jo je moral veter spremeniti v plamen, da bi
se ob vrnitvi k meni tvoja luč zlila z lučjo
božanstva; jaz sem tvoj Bog, jaz sem tvoj Bog,
jaz sem tvoj Bog.
44. Govorim vam z vrha Nove gore. Tam vas
pričakujem in resnično vam pravim, da bo na
dan vašega prihoda v tem kraljestvu praznik.
45. Tja prihajate po poti bolečine in tako
očistite svoje prestopke - po poti, ki je nisem
prej začrtal, ampak jo je ustvaril človek. Na tej
poti me tudi izpustiš. Toda od takrat je pot
žrtve in bolečine poveličana z mojo krvjo.
(180, 64 - 65)
46. Človek bo končno razumel, da tudi njegovo
kraljestvo ni od tega sveta, da je njegovo telo
ali njegova človeška lupina le orodje, s
pomočjo katerega njegov duh zaznava ta svet
preizkušenj in povračil. Sčasoma bo spoznal,
da je to življenje le velika lekcija, ponazorjena
s čudovitimi podobami in slikami, da bi učenci,
torej vsi ljudje, bolje razumeli lekcije, ki jim jih
daje življenje in s katerimi bodo, če jih bodo
znali pravilno oceniti, dosegli razvoj svojega
duha in razumeli pomen boja, ki jih dela
močne; - bolečine, ki jih iztiri, dela, ki jih
oplemeniti, znanja, ki razsvetljuje, in ljubezni,
ki jih vzgaja.
47. Če bi bil ta obstoj edini - resnično, povem
vam, že zdavnaj bi iz njega odstranil bolečino,
saj bi bilo krivično, če bi prišli na ta svet samo
zato, da bi pili čašo trpljenja. Tisti, ki danes
trpijo in jokajo, pa to počnejo zato, ker so
nekoč uživali v razvratu. Toda ta bolečina jih
bo očistila in jih naredila vredne, da se
povzpnejo in uživajo v čistejši obliki v
Gospodovih domovih. (194, 34 - 35)
48 Preizkušnja, ki jo vsebuje človekovo
življenje, je tako huda, da jo je treba osladiti z
vsemi tistimi duhovnimi in telesnimi užitki, ki

Pomen in vrednost človeškega življenja
35. Vedite, da je človekovo naravno stanje
dobrota, duševni mir in harmonija z vsem, kar
ga obdaja. Kdor vse življenje vztrajno
prakticira te vrline, hodi po pravi poti, ki ga bo
pripeljala do spoznanja Boga.
36. Če pa se oddaljiš od te poti in pozabiš na
zakon, ki bi moral voditi tvoja dejanja, boš
moral v solzah nadoknaditi trenutke, ki si jih
preživel daleč od poti duhovnega vzpona, ki je
naravno stanje, v katerem bi moral človek
vedno ostati. (20, 20)
37 Mnogi ljudje so se tako navadili na svet
grehov in trpljenja, v katerem živite, da mislijo,
da je to življenje najbolj naravno, da je zemlji
usojeno, da bo dolina solz in da nikoli ne bo
mogla živeti v miru, soglasju in duhovnem
napredku.
38. Tisti, ki tako mislijo, so ujeti v spanec
nevednosti. Tisti, ki mislijo, da je bil ta svet
zame namenjen solzni dolini in spravi, se
motijo. Eden, ki sem ga ponudil ljudem, se
lahko vrne in se bo vrnil, kajti vse, kar sem
ustvaril, je življenje in ljubezen.
39. Zato se motijo tisti, ki trdijo, da je Bog svet
določil kot kraj človeške bolečine. Namesto
tega bi morali reči, da so ga sami obsodili na
poslanstvo sodbe, medtem ko je bil dejansko
ustvarjen za veselje in osvežitev duhovnih bitij,
ki so postala človeška.
40 Nihče ni bil vnaprej določen za greh, čeprav
je bilo vse predvideno, da bi se človek rešil
svojih padcev.
41 Človek se ni hotel razviti navzgor z
ljubeznijo, niti ni hotel postati moder z
izpolnjevanjem mojega zakona; pozabil je, da
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človeku naredijo breme njegovega križa ljubše
in lažje.
49. Blagoslavljam vse, ki v toplini doma
najdejo najboljše radosti svojega bivanja in ki
si prizadevajo, da bi njihova starševska
ljubezen do otrok, ljubezen otrok do staršev
ter bratov in sester med seboj postali služenje
Bogu. Kajti ta enotnost, harmonija in mir so
podobni harmoniji, ki obstaja med
univerzalnim Očetom in njegovo duhovno
družino.
50 V teh domovih sije luč duha, prebiva mir
mojega kraljestva, in ko pride trpljenje, ga je
lažje prenašati in trenutki preizkušnje so manj
grenki.
51 Še bolj zaslužni so tisti, ki iščejo
zadovoljstvo v tem, da ga dajejo drugim, in se
veselijo zdravega veselja svojih bližnjih. To so
apostoli veselja in opravljajo veliko poslanstvo.
52. Resnično, povem vam: če bi znali iskati
trenutke zadovoljstva in veselja ter ohranjati
ure notranjega miru, bi jih imeli vse dni
svojega bivanja na zemlji. Toda za to morate
najprej dvigniti svojega duha, čustva in način
razmišljanja o življenju.
53. to sporočilo, ki vam ga pošiljam po svoji
besedi, je polno svetlobe, ki bo osvetlila vašo
pot in vašemu bitju omogočila razvoj navzgor,
ki vas bo naučil živeti v miru in zdravo uživati
vse, s čimer sem blagoslovil vaše bitje.
54. To človeštvo se bo moralo še vedno trdo
boriti proti sencam bolečine in premagati
nagnjenost k lažnim užitkom in goljufivim
zadovoljstvom. Boriti se bo morala proti
svojemu verskemu fanatizmu, ki ji preprečuje,
da bi spoznala resnico; boriti se bo morala
proti fatalizmu, zaradi katerega verjame, da
gre vse v dokončno uničenje, pred katerim se
nihče ne more rešiti; boriti se bo morala proti
svojemu materializmu, zaradi katerega išče le
prehodne užitke - čutne užitke, ki duha
potiskajo v brezno vrlin, bolečine, obupa in
teme.
55. Dajem vam svojo luč, da boste zapustili
sence in na tem planetu, ki ste ga spremenili v
dolino solz, končno odkrili prave radosti duha
in srca, ob katerih so vse druge radosti majhne
in nepomembne.
(303, 28-33)

X Materializem in spiritualizem
Poglavje 46 - Napačni, materialistični
človek
Inercija, nevednost in aroganca človeka
1 Končni namen stvarjenja tega sveta je
človek; v njegovo zadovoljstvo sem mu dodal
druga bitja in sile narave, tako da jih uporablja
za svoje ohranjanje in osvežitev.
2 Če bi me ljubil in poznal od najzgodnejših
časov, od svojega duhovnega otroštva, bi
danes pripadal svetu velikih duhov, kjer ne bi
bilo ne nevednosti ne razlik, kjer bi bili vsi
enaki v znanju in prefinjenosti svojih čustev.
3. Toda kako počasi se človek razvija! Koliko
časov je minilo, odkar živi na zemlji, pa mu še
vedno ni uspelo razumeti svoje duhovne
naloge in resnične usode. V sebi ni mogel
odkriti svojega duha, ki ne umre, ker ima
večno življenje; ni znal živeti v sožitju z njim,
niti ni priznal njegovih pravic, in ta, prikrajšan
za svobodo, ni razvil svojih darov in je obstal
na mestu. (15, 24)
4 Človek se je odvrnil od izpolnjevanja mojega
zakona in ustvaril različne ideje, teorije, religije
in doktrine, ki bodo razdelile in zmedle
človeštvo ter priklenile duha na materijo in mu
preprečile svoboden vzpon. Toda luč mojega
Svetega Duha razsvetljuje vse ljudi in jim kaže
pot resničnega življenja, na kateri je samo en
vodnik, to je vest. (46, 44)
5 Materialist ljubi le človeško življenje. Ker se
zaveda, da je vse v njem minljivo, ga želi živeti
intenzivno.
6 Ko se njegovi načrti ali želje ne uresničijo ali
ko ga na kakršen koli način prizadene bolečina,
obupa in bogokletno preklinja; izziva usodo in
jo obtožuje, da mu ne daje koristi, do katerih
misli, da je upravičen.
7 To so šibka duhovna bitja v neuklonljivih
telesih, moralno nezrela bitja, ki so na različne
načine preizkušena, da bi razumela, kako lažno
cenijo dela, ki so v njihovi materializaciji malo
vredna.
8 Kako z veseljem bi materializirani spremenili
svojo usodo! Kako zelo si želijo, da bi vse
potekalo po njihovih zamislih in njihovi volji.
(258, 48 - 50)
9 zdaj lahko razumete, da sem se ljudem
vedno razodeval v Modrosti zato, da bi
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osvobodil duhove, ki so bili ujeti v omejenih
zmožnostih razmišljanja.
10. V tem času še vedno obstajajo ljudje z
omejenimi mislimi brez navdiha. Čeprav naj bi
ljudje že imeli jasen um, ki se jim je odprl z
razvojem, mnogi še vedno razmišljajo in živijo
kot v primitivnih obdobjih.
11 Drugi so dosegli velik napredek v znanosti
in se zapirajo v svojo nečimrnost in egoizem,
misleč, da so dosegli vrh znanja. Vendar so se
na poti k duhovnemu napredku ustavili. (180,
32 - 33)
12 Če bi človek živel zavestno o višjem
življenju, ki obstaja in vibrira nad njim, in če bi
se znal posvetovati s svojim duhom - koliko
nevšečnosti bi si prihranil, koliko brezen bi se
rešil. Toda vse življenje prosi za nasvet tiste, ki
nimajo rešitve za njegove dvome in
negotovosti: znanstvenike, ki so prodrli v
materialno naravo, a ne poznajo duhovnega
življenja, ker je duh v njih zapadel v letargijo.
13 Človekov duh se mora prebuditi, da bi našel
samega sebe in odkril vse sposobnosti, ki so
mu bile zaupane, da bi mu pomagale v
njegovem boju.
14 Danes je človek podoben majhnemu,
mlahavemu listu, ki je padel z drevesa življenja
in je igrača vetrov, podvržen tisočerim
spremembam, šibak pred silami narave, krhek
in beden pred smrtjo, medtem ko bi moral biti
gospodar zemlje kot knez, ki sem ga poslal, da
bi se izpopolnil v svetu. (278, 4 - 6)
15 Prišel je čas sodbe, ko bom nekatere
vprašal: Zakaj ste me zanikali? In drugi: Zakaj
ste me preganjali? Ali ima pravico zanikati
obstoj Mojega kraljestva tisti, ki ni mogel
prodreti vase? Če ne poznate Moje resnice, če
ne veste, kako jo najti, to še ne pomeni, da ne
obstaja. Če mislite, da obstaja samo tisto, kar
lahko dojamete, vam povem, da še veliko ne
veste in da je vaša aroganca zelo velika.
16 Resnično, povem vam: Kdor zanika Boga in
njegovo kraljestvo, je zanikal samega sebe.
Kdor hoče črpati moč iz sebe, kdor se ima za
neodvisnega in ima aroganten občutek, da je
lahko velik, ne da bi potreboval Boga, na tem
svetu ne bo prišel daleč, kmalu bo zašel s poti
in njegovo trpljenje bo zelo boleče.
17 Kje so resnično modri?
18 Znanje pomeni čutiti mojo Prisotnost.
Znanje je biti voden z mojo svetlobo in

izpolnjevati mojo voljo. Znanje je razumevanje
zakona, znanje je ljubezen. (282, 19 - 22)
19 Danes je vaša duhovna nevednost tako
velika, da ob misli na tiste, ki so odšli na oni
svet, rečete: "Ubogi človek, umrl je, vse je
moral pustiti za seboj in za vedno je odšel."
20. Če bi 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! (272, 46 - 47)
21. Materialnim vrednotam ste dali večji
pomen, kot ga imajo, o duhovnem pa nočete
vedeti ničesar in vaša ljubezen do sveta je
postala tako velika, da se celo trudite, kolikor
je le mogoče, zanikati vse, kar je povezano z
duhovnim, ker menite, da je to znanje v
nasprotju z vašim napredkom na zemlji.
22 Povem vam, da znanje o duhovnem ne
vpliva na napredek ljudi, ne v smislu morale ne
v smislu njene znanosti. Nasprotno, ta
svetloba ljudem razkriva neskončno bogastvo
znanja, ki ga njegova znanost do zdaj ni
poznala.
23. Dokler se človek noče povzpeti po lestvi
poduhovljenja, se ne bo mogel približati
resnični slavi, ki mu bo tu, v Očetovem
naročju, dala najvišjo srečo, da je Božji otrok vreden otrok mojega Duha zaradi njegove
ljubezni, njegove vzvišenosti in njegovega
znanja. (331, 27 - 29)
Pomanjkanje pripravljenosti na odrekanje,
napor in odgovornost
24. Če se človeštvo ne bi tako trmasto
oklepalo svoje nevednosti, bi bil njegov obstoj
na zemlji drugačen. Toda ljudje nasprotujejo
mojim zapovedim, preklinjajo svojo usodo in
namesto da bi sodelovali z menoj pri mojem
delu, iščejo način, kako zaobiti moje zakone,
da bi vsilili svojo voljo.
25 Pravim vam tudi: Če bi ljudje pozorno
spremljali vsako svoje dejanje, bi opazili, kako
se mi na vsakem koraku upirajo.
26 Ko ljudi obilno obsipam s svojimi blagoslovi,
postanejo sebični; ko jim dovolim uživati v
življenjskih užitkih, postanejo razpuščeni; ko
preizkušam njihovo moč, da bi okrepil
njihovega duha, se uprejo; ko jim dovolim, da
se čaša trpljenja dotakne njihovih ust, da bi jih
očistila, preklinjajo življenje in čutijo, da
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njihova vera usiha; ko jim na ramena naložim
breme velike družine, čutijo, da njihova vera
usiha ko jim dovolim, da se čaša trpljenja
dotakne njihovih ust, da bi jih očistila,
preklinjajo življenje in čutijo, da njihova vera
usiha; ko jim na ramena naložim breme velike
družine, obupajo, in ko enega od njihovih
sorodnikov vzamem z zemlje, me obtožujejo,
da sem krivičen.
27 Nikoli se ne strinjate, nikoli ne slišim, da bi
v svojih preizkušnjah blagoslavljali moje ime,
niti ne vidim, da bi skušali sodelovati pri
mojem stvariteljskem delu. (117, 55 - 57)
28 V človeka sem položil veličino, a ne tisto, za
katero si prizadeva na zemlji. Veličina, o kateri
govorim, je žrtvovanje, ljubezen, ponižnost,
usmiljenje. Človek nenehno beži od teh vrlin,
se odvrača od svoje resnične veličine in
dostojanstva, ki mu ga je Oče dal kot svojemu
otroku.
29 Pred ponižnostjo bežite, ker mislite, da
pomeni revščino. Pred preizkušnjami bežite,
ker vas je strah trpljenja, ne zavedate pa se, da
osvobajajo vašega duha. Od duhovnega bežite
tudi zato, ker menite, da je izguba časa, če se
poglobite v to znanje, ne zavedate pa se, da
zaničujete višjo luč od vsake človeške znanosti.
30. Zato sem vam povedal, da je veliko takih,
ki me kljub temu, da izpovedujejo ljubezen, ne
ljubijo, in čeprav trdijo, da verjamejo vame,
nimajo vere. Šli so tako daleč, da so mi rekli,
da so mi pripravljeni slediti, vendar mi želijo
slediti brez križa. Vendar sem jim rekel, naj
vsak, ki mi hoče slediti, vzame svoj križ in mi
sledi. Vsakdo, ki z ljubeznijo sprejme svoj križ,
bo dosegel vrh gore, kjer bo izdihnil svoj zadnji
dih na tej zemlji in bil vstal v večno življenje.
(80, 37 - 39)
31 Namesto da bi odpravili bedo, ki jih povsod
obdaja, jo ljudje danes želijo čim bolj izkoristiti
zase.
32. Zakaj se ljudje niso razvili navzgor v želji po
idealu, ki bi jim dal čistejša čustva in težnje,
bolj vredne duha? Ker niso hoteli pogledati
onkraj tega, kar je vidno njihovim umrljivim
očem, torej onkraj svojih stisk, zemeljskih
užitkov in materialistične znanosti.
33 Čas, ki so ga imeli na svetu, so izkoristili in
izkoristili za čim več bogastva in užitkov,
misleč, da je, ko se telo konča, zanje vsega
konec.

34 Namesto da bi se razvijal navzgor in se imel
za Božjega otroka, se človek v svoji nevedni
nadutosti spusti na raven nižjega bitja, in ko
mu vest govori o Božanstvu in Duhovnem
življenju, ga prevzame strah pred Božjo
pravico, zato ta notranji glas raje utiša in o teh
opozorilih "ne razmišlja".
35. Ne razmišlja o svojem obstoju, niti o
svojem duševnem in telesnem stanju. Kako bi
lahko bilo drugače, kot da je prah in beda,
dokler živi in razmišlja na ta način? (207, 18)
36. Moj nauk, ki je ves čas razlaga Zakona,
prihaja k vam kot pot k svetlobi, kot varna
prelomnica za duha. Kljub temu so ljudje, ki so
izkoristili svobodno voljo, ki jim je bila dana, in
v želji, da bi sledili poti svojega življenja, vedno
izbrali lažjo pot materializacije. Pri tem so
nekateri popolnoma prezrli klice vesti, ki
vedno usmerjajo k duhovnemu, drugi pa so
ustvarili kulte in obrede, da bi verjeli, da trdno
stopajo po duhovni poti, v resnici pa so prav
tako sebični kot tisti, ki so iz svojega življenja
izgnali moje ime in mojo besedo. (213, 51)
37 Pot je tlakovana in vrata so odprta za vse, ki
želijo priti k meni.
38. Pot je ozka, to vam je že dolgo znano.
Nikomur ni znano, da sta moj zakon in moj
nauk najbolj čista in neomadeževana, tako da
nihče ne sme niti pomisliti, da bi ju spremenil
po svojem okusu ali po svoji volji.
39. Široka pot in široko odprta vrata so vse kaj
drugega kot tisto, kar vodi vašega duha k luči,
miru in nesmrtnosti. Široka pot je pot
razuzdanosti, neposlušnosti, napuha in
materializma, po kateri hodi večina ljudi, da bi
se izognili svoji duhovni odgovornosti in
notranji sodbi vesti.
40. Ta pot ne more biti neskončna, ker ni ne
resnična ne popolna. Ker je ta pot, tako kot
vse človeško, omejena, bo človek nekega dne
prišel do njenega konca, kjer se bo ustavil in se
v grozi poklonil breznu, ki je konec te poti.
Takrat bo v srcih tistih, ki so se že zdavnaj
oddaljili od prave poti, izbruhnil kaos.
41. V nekaterih se bo pojavilo kesanje, v
katerem bodo našli dovolj svetlobe, da se
bodo rešili; v drugih se bo pojavila groza zaradi
konca, ki se jim bo zdel nepravičen in
nelogičen; tretji pa bodo bogokletni in uporni
proti Bogu. Resnično, povem vam: to bo
začetek vrnitve k Luči. (333, 64 - 68)
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Duhovna beda človeka
42 V tem, kar sem ustvaril, se nisem zmotil,
človek pa je zgrešil začrtano pot in življenje;
vendar se bo kmalu vrnil k meni kot marljivi
sin, ki je zapravil vso svojo dediščino.
43 S svojo znanostjo je ustvaril nov svet, lažno
kraljestvo. Sprejel je zakone, si postavil prestol
ter si nadel žezlo in krono. Toda kako minljiva
in zavajajoča je njegova slava: dovolj je šibek
dih moje pravičnosti, pa se njegovi temelji
zatresejo in celotno kraljestvo razpade. Toda
kraljestvo miru, pravičnosti in ljubezni, ki ga ni
moglo osvojiti, je daleč od človekovega srca.
44. Užitki in zadovoljstva, ki jih prinaša delo
ljudi, so le navidezni. V njihovih srcih ždijo
bolečina, nemir in razočaranje, ki se skrivajo za
masko nasmeha.
45 To je tisto, kar so naredili iz človeškega
življenja, kar zadeva življenje duha in zakone,
ki mu vladajo, pa so jih popačili, ker so
pozabili, da obstajajo tudi sile in elementi, ki
oživljajo duha in s katerimi mora biti človek v
stiku, da bi se lahko uprl preizkušnjam in
skušnjavam ter premagal vse ovire in
nasprotovanja na svoji poti vzpona k
popolnosti.
46. Luč, ki doseže vsakega duha iz
neskončnosti, ne prihaja iz Kraljeve zvezde;
moč, ki jo duh prejme iz Onkraj, ni iztok z
Zemlje; vir ljubezni, resnice in zdravja, ki duši
žejo duha po znanju, niso vode vaših morij ali
vaših izvirov; ozračje, ki vas obdaja, ni le
materialno, temveč je tudi iztok, dih in navdih,
ki ga človeški duh prejema neposredno od
Stvarnika vseh stvari, od tistega, ki je ustvaril
življenje in ga upravlja s svojimi popolnimi in
nespremenljivimi zakoni.
47. Če bi imel človek vsaj malo dobre volje, da
bi se vrnil na pot resnice, bi takoj začutil
božanje miru kot spodbudo. Kadarkoli pa se
duh materializira pod vplivom materije,
podleže njenim krempljem in namesto da bi
bil gospodar tega življenja, krmar, ki krmili
njegovo ladjo, postane suženj človeških
slabosti in nagnjenj ter v nevihtah doživi
brodolom.
48. Povedal sem vam že, da je duh pred
telesom, tako kot je telo pred obleko. Telo, ki
ga imate, je le začasno oblačilo duha. (80, 49 53)
49 Ah, če bi le vsi ljudje videli vzhajajočo luč te
dobe - koliko upanja bi bilo v njihovih srcih!

Vendar spijo. Ne znajo niti sprejeti svetlobe, ki
jim jo vsak dan pošilja kraljevska zvezda svetlobe, ki je kot podoba svetlobe, ki jo
izžareva Stvarnik.
50. Božji božanstvo vas boža in prebuja v
vsakodnevnem boju za obstoj, ne da bi se tisti,
ki so neobčutljivi za lepote stvarstva, za nekaj
trenutkov ustavili in se mi zahvalili. Slava bi
lahko šla mimo njih, ne da bi jo zaznali, saj se
vedno zbudijo polni skrbi in pozabijo moliti, da
bi pri meni iskali duhovno moč.
51 Prav tako ne iščejo moči za telo v naravnih
virih.
Vsi hitijo in se trudijo, ne da bi vedeli, za kaj
gre, in delajo, ne da bi imeli v mislih jasen cilj.
V tem brezobzirnem in nesmiselnem boju za
obstoj so materializirali svoje duše in jih
naredili sebične.
52 Ko ljudje pozabijo na zakone duha, ki so luč
življenja, se uničujejo, ubijajo in si jemljejo
kruh, ne da bi slišali glas vesti, ne da bi se
zmenili, ne da bi se ustavili in razmislili.
53. Toda če bi jih kdo vprašal, kako ocenjujejo
svoje sedanje življenje, bi takoj odgovorili, da v
preteklih časih v človeškem življenju še nikoli
ni sijalo toliko svetlobe kot zdaj in da jim
znanost še nikoli ni razkrila toliko skrivnosti.
Toda to bi morali govoriti z masko sreče pred
obrazom, saj bi v srcu skrivali vso svojo
duhovno žalost in bedo. (104, 33 - 34)
54. Duha sem poslal, da se utelesi na zemlji in
postane človek, da bi bil knez in gospodar
vsega, kar na njej obstaja, ne pa da bi bil
suženj in žrtev, niti da bi bil potreben, kot ga
dejansko vidim. Človek je suženj svojih potreb,
strasti, vrlin in nevednosti.
55. Je žrtev trpljenja, napak in udarcev usode,
ki mu jih prinaša pomanjkanje duhovne
vzvišenosti, ko hodi po zemlji. Potreben je, ker
ne pozna dediščine, do katere je v življenju
upravičen, ne ve, kaj ima, in se obnaša, kot da
nima ničesar.
56. To človeštvo se mora najprej prebuditi, da
bi lahko začelo preučevati Knjigo duhovnega
življenja, potem pa se bo kmalu s prenašanjem
tega sveta idej iz roda v rod pojavilo tisto
blagoslovljeno seme, v katerem se bo izpolnila
moja beseda.
57. Rekel sem vam, da bo nekoč to človeštvo
doseglo spiritualizacijo in bo znalo živeti v
harmoniji z vsemi ustvarjenimi stvarmi, duh,
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um in srce pa bodo hodili v sozvočju. (305, 9 11)

65 Zato vam pravim: Medtem ko narava
napreduje korak za korakom, ne da bi se
ustavila v svojem zakonu nenehnega razvoja k
izpopolnjevanju, k popolnosti, je človek
zaostal, ni napredoval; od tod njegove usodne
udarce na zemlji, od tod preizkušnje, ovire in
udarci, na katere naleti na svoji življenjski poti.
(277, 42)
66 Hočem, da imate želje, da ste ambiciozni,
da sanjarite o tem, da bi bili veliki, močni in
modri, vendar o večnih dobrinah duha.
67. Za pridobitev teh dobrin so namreč
potrebne vse kreposti, kot so usmiljenje,
ponižnost, odpuščanje, potrpežljivost,
velikodušnost, z eno besedo, ljubezen. Vse
kreposti pa dvigujejo, čistijo in izpopolnjujejo
duha.
68 V tem bednem svetu, v tem začasnem
domu, je moral biti človek - da bi bil velik,
močan, bogat ali učen - sebičen, lažniv,
maščevalen, krut, ravnodušen, nečloveški in
vzvišen, vse to pa ga je spravljalo v skrajno
nasprotje s tem, kar je resnica, ljubezen, mir,
prava modrost in pravičnost. (288,32)
69. Ko človek duhovno odkrije samega sebe, v
sebi čuti prisotnost svojega Očeta. Če pa ne
ve, kdo je in od kod prihaja, se počuti
oddaljenega, tujega, nedosegljivega ali pa
ostane otrpel.
70. Samo prebujeni duh lahko prodre v
kraljestvo resnice. Samo s svojo znanostjo je
človek ne bo mogel spoznati.
71. Vidim, da si ljudje želijo znanja, slave,
moči, bogastva in oblasti, in jim ponujam
sredstva, da vse to dosežejo - vendar v
resničnih, bistvenih lastnostih, v duhovni
resnici, ne v zunanjem in zavajajočem svetu,
ne v prehodnem in zavajajočem.
72. Ko se človek posveti materialnemu in se
zapre v majhen prostor sveta, kot je vaš,
postane reven, omeji in zatre svojega duha, ne
ostane mu nič drugega kot to, kar ima ali kar
ve. Takrat mora izgubiti vse, da bi lahko odprl
oči za resnico in po spoznanju svoje zmote
znova usmeril svoj pogled k Večnemu. (139, 40
- 43)

Napačno zemeljsko vedenje in njegove
posledice
58. Ko vidim ljudi, ki se zapletajo v vojne in se
med seboj pobijajo za lastnino zakladov sveta,
ne morem drugače, kot da jih primerjam z
majhnimi otroki, ki se borijo za stvari, ki
nimajo nobene vrednosti. Otroci so še vedno
ljudje, ki se borijo za malo moči ali malo zlata.
Kaj pomenijo te dobrine poleg vrlin, ki jih
imajo drugi ljudje?
59. Človek, ki ločuje narode in seje sovraštvo v
njihova srca, se ne more primerjati s tistim, ki
svoje življenje posveča nalogi sejanja semen
univerzalnega bratstva. Tistega, ki povzroča
trpljenje svojim bližnjim, ne moremo
primerjati s tistim, ki svoje življenje posveti
nalogi lajšanja trpljenja svojih bližnjih.
60 Vsak človek sanja o prestolu na zemlji,
čeprav je človeštvo že od začetka izkusilo,
kako malo je prestol na svetu vreden.
61. Obljubil sem vam mesto v svojem
kraljestvu, vendar je zelo malo tistih, ki so ga
zahtevali, in to zato, ker ljudje nočejo
razumeti, da je najmanjši podanik Kralja
nebeških kraljestev večji od najmočnejšega
monarha na zemlji.
62 Ljudje so še majhni otroci, vendar bodo
zaradi velikega obiska, ki prihaja nad njih, v
tako kratkem času izkusili toliko, da bodo
kmalu prešli iz otroštva v zrelost, in potem
bodo, opremljeni s sadovi izkušenj, vzkliknili:
"Jezus, naš Oče, je imel prav, pojdimo k
njemu." (111, 3 - 7)
63. Ljudje si na svetu prizadevajo za
nesmrtnost in jo skušajo doseči z materialnimi
deli, ker zemeljska slava, četudi začasna, bode
v oči, in pozabljajo na slavo duha, ker dvomijo
v obstoj tega življenja. Pomanjkanje vere in
odsotnost spiritualizacije sta tančico
skepticizma pred očmi ljudi. (128, 45)
64. Človekov razvoj, njegov napredek, njegova
znanost in civilizacija nikoli niso imeli za cilj
vzpona duha, ki je najvišja in najplemenitejša
stvar v človeku. Njegove težnje, ambicije, želje
in skrbi so vedno imele svoj cilj na tem svetu.
Tu je iskal znanje, tu je zbiral zaklade, tu si je
pridobival užitke, časti, nagrade, položaje moči
in priznanja, tu je želel najti svojo slavo.

Poglavje 47 - Materializem in
spiritualizem
Učinek prevladujočega materializma
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1 Resnično, povem vam: mnogi bodo bežali
pred mojim naukom, ker se bodo bali, da bi
bili poduhovljeni; vendar v njih ne bo govoril
razum ali duh, ampak nizke strasti "mesa"
[duše].
2. Ko duh živi predan resnici, beži pred
materializmom kot tisti, ki se umakne iz
onesnaženega okolja. Vrhunski duh najde
srečo v moralnosti - tam, kjer vlada mir, kjer
prebiva ljubezen. (99, 41 - 42)
3. Preučujete mojo besedo, dokler se ne
prepričate o njeni čistosti in resnici. Le tako
boste lahko pogumno hodili po svoji poti in
ostali trdni pred vdorom materialističnih idej,
ki ogrožajo duha. Materializem je namreč
smrt, tema, jarem in strup za duha. Nikoli ne
zamenjajte svetlobe ali svobode svojega duha
za zemeljski kruh ali za skromne materialne
dobrine!
4 Resnično, povem vam: Kdor zaupa v moj
zakon in vztraja v veri do konca, mu ne bo
nikoli zmanjkalo materialnega živeža, v
trenutkih združitve z mojim Duhom pa bo po
mojem neskončnem usmiljenju vedno
prejemal kruh večnega življenja. (34, 61 - 62)
5 Materializem je ogromna ovira za razvoj
duha. Človeštvo se je pred tem zidom ustavilo.
6. 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. (271, 37 - 38)
7 Preizkušnje, ki jih doživlja vaš svet, so
znamenja konca neke dobe, so propad ali
smrtni krč dobe materializma, kajti
materializem je v vaši znanosti, v vaših ciljih in
strasteh. Materializem je določil vašo
predanost Meni in tudi vsa vaša dela.
8 Ljubezen do sveta, pohlep po zemeljskih
stvareh, želja po mesu, užitek vseh nižjih želja,
sebičnost, samopomilovanje in aroganca so
bili moč, s katero ste ustvarili življenje po svoji
pameti in človeški volji, katerih sadove sem
vam dal žati, da bi bila vaša izkušnja popolna.
9. Toda če bo ta doba, ki se zdaj končuje, v
zgodovini človeštva zaznamovana s svojim
materializmom - resnično, povem vam, nova
doba bo zaznamovana z duhovnostjo. Kajti v
njem bosta vest in volja duha na zemlji vzgojila
svet bitij, ki so zaradi ljubezni vzvišena v srcu -

življenje, v katerem se čuti, kako Očetov duh
vibrira v duhu otrok, kajti takrat bodo vsi
darovi in sposobnosti, ki danes živijo skriti v
vašem bitju, imeli za področje delovanja
neskončnost. (305, 41 - 42)
Bistvo spiritualizma
10 Spiritualizem ni mešanica religij. V svoji
preprostosti je najčistejši in najpopolnejši
nauk, je Božja luč, ki prihaja k človeškemu
duhu v tej "tretji dobi". (273, 50)
11. Spiritualizem sem imenoval razodetje, ki
vam govori o življenju v duhu, ki vas uči
neposredno komunicirati z vašim Očetom in ki
vas povzdiguje nad materialno življenje.
12 Resnično, povem vam, spiritualizem ni nič
novega in ne pripada samo temu času, ampak
je razodetje, ki se je vedno bolj razkrivalo v
skladu z duhovnim razvojem človeštva.
13 Ker je nauk, ki vam ga dajem, duhovnost, ki
vas uči popolne ljubezni do Boga in do
bližnjega ter vas vabi na pot, ki vodi k
popolnosti, je bila duhovnost tudi tisto, kar vas
je učil Božji zakon v "prvi dobi" in Kristusova
beseda v drugi dobi. (289, 20 - 22)
14 Spiritualizem ni religija; je isti nauk, ki sem
ga v Jezusovi osebi razširil za vodenje vseh
ljudi vseh časov na svetu. To je moj nauk o
ljubezni, pravičnosti, razumevanju in
odpuščanju.
15. V tem "tretjem času" sem vam zaradi
vašega duhovnega, fizičnega in
intelektualnega razvoja govoril z večjo
jasnostjo. (359, 60 - 61)
16 Spiritualizem prihaja, da bi uničil običaje in
tradicije, ki so jih vpeljali ljudje in so zavirali
duha. Spiritualizem je neprekinjen razvoj in
vzpon duha, ki se s svojimi sposobnostmi in
lastnostmi prečiščuje in izpopolnjuje, dokler
ne doseže svojega Stvarnika. Spiritualizem
prikazuje, kako duh sprejema, čuti in izraža
svojega Gospoda. Spiritualizem osvobaja duha
in ga vodi k razvoju.
17. Duhovno je univerzalna moč in univerzalna
svetloba, ki je v vseh in pripada vsem.
Nikomur se moji nauki ne bodo zdeli čudni.
18 Lastnosti duha so nespremenljive, ker so
vrline moje božanskosti, večne moči.
Zavedajte se, da bo čistost, ki jo lahko
pokažete, večja ali manjša, odvisno od tega,
kako ste živeli. (214, 57 - 59)
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Kdo se lahko upravičeno imenuje spiritualist?
19 Kdor je zaradi vztrajnosti, razvoja in
ljubezni do Očetovega nauka dosegel
določeno duhovnost, je duhovnik, četudi
njegove ustnice tega ne povedo.
20 Kdor ima vero in kaže velikodušnost v
svojih dejanjih, bo odražal to, kar ima njegov
duh. (236, 27 -28)
21 Duhovnik ve, da je Vsemogočni v vsem, da
svet, vesolje in neskončnost prežemata moje
bistvo in moja prisotnost.
22 Kdor me tako spoznava in pojmuje, je živ
Božji tempelj in ne bo več materializiral
razodetja Duha s simboli ali podobami. (213,
31 - 32)
23 Spiritualizem je razodetje, ki vam razkriva
in uči vse, kar imate in nosite v sebi. Spoznate,
da ste Božje delo, da niste samo materija, da
je nekaj nad vašim "mesom", kar vas dviguje
nad raven narave, ki vas obdaja, in nad
umazanijo vaših strasti.
24. Ko človek doseže duhovnost, bodo vsak
predpis in vsak nauk del svetlobe njegovega
duha. Tudi če v njegovem spominu ne bo ostal
niti stavek ali ena sama beseda mojega nauka,
bo v sebi nosil njegovo bistvo, ker ga je
razumel, ker ga čuti in ker mu sledi. (240, 17 18)
25 Dober duhovnik bo tisti, ki se ob vsej
revščini materialnih dobrin čuti gospodarja,
bogatega in srečnega, ker ve, da ga Oče ljubi,
da ima brate in sestre, ki jih ljubi, in da so
zakladi sveta drugotnega pomena v primerjavi
z bogastvom duha.
26 Tudi on bo dober duhovnik, ki kot lastnik
materialnih dobrin ve, kako jih uporabiti v
dobre namene, saj jih uporablja kot sredstva,
ki mu jih je dal Bog, da bi opravil pomembno
poslanstvo na zemlji.
27. Ni treba biti ubog, zaničevan ali nesrečen,
da bi bil prištet med tiste, ki mi sledijo, prav
tako kot ni treba biti med tistimi, ki trpijo, da
bi me ljubili. V resnici vam pravim, da morate
biti po moji volji vedno močni, zdravi in lastniki
vsega, kar sem ustvaril za vas.
28 Kdaj boste znali biti lastniki svoje dediščine,
ceniti vsako milost in vsemu dati pravo mesto
v življenju? (87,28 - 30)

vsa prizadevanja voditi k razvoju njihovega
duha, katerega cilj bi morala biti združitev
njihovega duha s Stvarnikovim duhom.
30 Kult, ki ga danes izpoveduje večina ljudi, je
materializem.
31 Dokler bodo doktrine in religije vztrajale pri
svojih razlikah, bo svet še naprej gojil svoje
sovraštvo in ne bo mogel narediti odločilnega
koraka k resničnemu čaščenju Boga.
32 Toda kdaj bodo ljudje razumeli in se združili
ter tako naredili prvi korak k medsebojni
ljubezni, če so še vedno ljudje, ki mislijo, da
imajo ključ ali skrivnost odrešenja duhovnih
bitij in ključe večnega življenja, in ne
priznavajo vseh tistih, ki hodijo po drugih
poteh, ker po njihovem mnenju niso vredni, da
bi prišli k Bogu?
33 Spoznajte torej pravi cilj spiritualizma,
katerega nauk je nad vsako denominacijo,
vsako človeško ideologijo in vsako sekto. (297,
38 -41)
34. Spiritualizem ni nov nauk, ki si prizadeva za
razvoj naukov vere preteklih časov - ne, je isto
razodetje kot razodetje prve in "druge dobe".
To je temelj vseh religij, na katerega želim
spomniti človeštvo v teh časih ločitve, da ne bi
pozabilo na svoje korenine.
35 Človekova dela, njegovi običaji in način,
kako v različnih religijah navdušuje čute, da bi
si laskal in se z njimi ponašal, so v nasprotju s
tem, kar moje delo želi, da svet vidi. (363, 9)
36. V tem času vam dajem v razmislek nove
nauke - nauke ljubezni, ki vas bodo odrešili in
povzdignili, resnice, ki bodo, čeprav grenke,
luč na vaši poti.
37 Spiritualizem se bo v tej dobi, tako kot
krščanstvo v preteklosti, boril in preganjal z
besom, krutostjo in besom; toda sredi boja se
bo pojavil duhovni, ki bo delal čudeže in
osvajal srca.
38. Materializem, sebičnost, aroganca in
ljubezen do sveta bodo sile, ki se bodo uprle
temu razodetju, ki ni novo ali drugačno od
tistega, ki sem vam ga prinesel v preteklih
časih. Nauk, ki sem vam ga zdaj razkril in ki ga
imenujete spiritualizem, je bistvo Zakona in
Nauka, ki vam je bil razkrit v prvi in drugi dobi.
39. Ko bo človeštvo razumelo resnico tega
nauka, njegovo pravičnost in neskončno
znanje, ki ga razkriva, bo iz svojih src pregnalo
vsak strah, vsak predsodek in ga postavilo za
vodilo svojega življenja. (24, 48 - 51)

Spiritualizem v religijah in verstvih
29 Danes ljudje živijo v obdobju zmede, ker
niso razumeli, da bi jih moralo vse življenje in
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40 Resnično, povem vam, po vsem svetu so
razpršeni duhovniki - zreli ljudje, ki bodo
prinesli mir človeštvu.
41. Toda povem vam, da se spiritualisti
celotnega zemeljskega kroga ne bodo združili z
organizacijo nove cerkve, saj njihova moč ne
bo materialna. Njihova enotnost bo miselna,
idealna in glede njihovega dela, zato bo
njihova moč nepremagljiva, saj jo bodo črpali
iz večnega vira, ki je v mojem Duhu.
42. Vsem navdihujem svojo resnico in jih tudi
iščem, da bi iz njihovih src in misli ušle vse
nečistoče, saj se te ne smejo mešati z mojo
svetlobo.
43 Njihova dolžnost je, da poskrbijo, da je
spiritualistični nauk razložen in jasno
prepoznaven z njihovimi duhovnimi
sposobnostmi ter da ga ne onesnažujejo
človeške filozofije. (299, 30 - 32)
44 Resnično, povem vam, da bo zgodovina
spiritualizma zapisana v zgodovino človeštva z
bleščečimi črkami.
45 Ali ni Izrael postal nesmrten z osvoboditvijo
izpod egiptovskega jarma? Ali niso kristjani na
svojem zmagoslavnem pohodu postali
nesmrtni z ljubeznijo? Prav tako bodo
spiritualisti v svojem boju za svobodo duha
postali nesmrtni. (8,64-65)

človek, vendar s svojim načinom verovanja,
razmišljanja in gledanja na stvari dokazujejo,
da ne poznajo bistva mojega nauka.
4 Naučil sem vas življenja duha, razkril sem
vam sposobnosti, ki so v njem; zaradi tega sem
prišel na svet.
5 Zdravil sem bolnike brez zdravil, govoril z
duhovi, osvobajal obsedene čudnih in
nadnaravnih vplivov, se pogovarjal z naravo,
se kot človek spreminjal v duhovno bitje in kot
duhovno bitje nazaj v človeka, cilj vsakega od
teh del pa je bil vedno pokazati vam pot k
razvoju duha. (114, 1 - 4)
6. V sebi imate resnične zaklade, sposobnosti
in talente, o katerih niti ne sumite, in zaradi
svoje nevednosti točite solze kot ljudje v stiski.
Kaj veste o moči molitve in moči misli? Kaj
veste o globokem pomenu dialoga duha z
duhom? Nič, materialistično in zemeljsko
misleče človeštvo! (292,14)
7. Od sveta pričakujem spiritualizacijo. Zame
imena, po katerih se razlikujejo posamezne
cerkve ali sekte, nimajo nobenega pomena,
prav tako ne večji ali manjši sijaj njihovih
obredov in zunanjih oblik čaščenja. To doseže
le človeške čute, ne pa tudi mojega duha.
8 Od ljudi pričakujem duhovnost, ki pomeni
dvig življenja, ideal popolnosti, ljubezen do
dobrega, predanost resnici, izvajanje
dejavnosti ljubezni, harmonijo s samim seboj,
ki je harmonija z drugimi in s tem z Bogom.
(326, 21 - 22)
9 Duhovništvo ne pomeni pobožnosti, ne
predpostavlja obredov in ni zunanja oblika
čaščenja. Duhovnost pomeni razvoj vseh
človekovih sposobnosti, tako tistih, ki
pripadajo njegovemu človeškemu delu, kot
tistih, ki so onkraj telesnih čutov in so moči,
lastnosti, sposobnosti in čutila duha.
10 Duhovnost je pravilna in dobra uporaba
vseh darov, ki jih ima človek. Spiritualizacija je
harmonija z vsem, kar vas obdaja. (326, 63 66)
11 Takrat sem te naučil največje kreposti, to je
usmiljenja, spodbudil sem tvoje srce in ti
naredil občutljiva čustva. Zdaj vam razkrivam
darove, s katerimi je obdarjen vaš duh, da bi
jih razvili in uporabili za dobro med svojimi
bližnjimi.
12. Znanje o duhovnem življenju vam bo
omogočilo, da boste opravljali dela, podobna
tistim, ki jih je opravljal vaš Učitelj. Ne

48. poglavje - Duhovni darovi in
spiritualizacija
Duhovne sposobnosti človeka
1 Kadarkoli to dvomljivo, neverno in
materialistično človeštvo naleti na božje
razodetje ali na nekaj, kar imenuje čudež,
takoj poišče razloge ali dokaze, da
nadnaravnega dela ni in da takega čudeža ni
bilo.
2. Ko se pojavi človek, ki kaže nenavadne
duhovne sposobnosti, doživi posmeh, dvom ali
brezbrižnost, ki utiša njegov glas. In ko narava
kot orodje moje božanskosti nagovarja ljudi s
svojim glasom pravičnosti in s svojimi
alarmantnimi klici, ti vse pripisujejo naključju.
Toda človeštvo še nikoli ni bilo tako
neobčutljivo, gluho in slepo za vse, kar je
božansko, duhovno in večno, kot v teh časih.
3 Na milijone ljudi se imenuje kristjani, vendar
večinoma ne poznajo Kristusovega nauka.
Trdijo, da ljubijo vsa dela, ki sem jih storil kot
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pozabite, da sem vam povedal, da boste delali
prave čudeže, če boste razvijali svoje
sposobnosti. (85, 20 -21)
13. Vsi posedujete darove duha, ki se v tem
"tretjem obdobju" začenjajo razvijati z
razvojem, ki so ga dosegla duhovna bitja.
Intuicija, duhovno obličje, razodetje, prerokba,
navdih se na jasen način kažejo med ljudmi in
to je napoved novega časa, to je svetloba
Knjige sedmih pečatov, ki se v tem času odpira
v šestem poglavju.
14. Vi pa, ki veste, čemu so te manifestacije
namenjene, in razumete čas, v katerem živite,
usmerite svoje duhovne darove na pot
ljubezni. Vedno bodite pripravljeni ponuditi
svojo ljubečo pomoč in tako boste ravnali v
skladu z mojim zakonom ter služili svojim
soljudem kot zgled. Takrat boste moji učenci
in kot taki boste tudi prepoznani. (95,18)
15 Ko bodo ljudje ljubili in znali odpuščati drug
drugemu, ko bo v njihovih srcih obstajala
ponižnost in ko bodo dosegli, da bo duh
prevladal nad telesom [dušo], ne meso [duša]
ne svet ne strasti ne bodo več tvorili tiste
goste tančice, ki vam preprečuje, da bi videli
Pot za seboj ali pred seboj. Nasprotno pa bo
"meso", ki se bo poduhovilo z mojim naukom,
postalo kot služabnik, poslušen ukazom vesti,
v nasprotju s tem, kar je danes: ovira, past,
preveza pred očmi duha. (122, 32)
16 Intuicija, ki je duhovno videnje, slutnja in
prerokba, razsvetljuje um in pospešuje bitje
srca zaradi sporočil in glasov, ki jih prejema iz
neskončnosti. (136, 46)
17 z darom intuicije, ki sem ga dal vsem
ljudem, lahko odkrijete mnoge stvari, skrite v
skrivnosti src - mnoge tragedije, ki ne vplivajo
le na zemeljsko življenje vaših soljudi, ampak
tudi na njihove duše.
18 Kako lahko prodrete v intimnost teh src, ne
da bi jih prizadeli in oskrunili njihove
skrivnosti? Kako odkriti tisto skrito trpljenje, ki
zasenči življenja vaših soljudi? Povedal sem
vam že: intuicija, sposobnost, ki je del
duhovnega daru vida in se mora v vas v celoti
razviti z molitvijo, vam pokaže postopek za
lajšanje bolečine vsakega vašega sočloveka.
(312, 73 -74)
19. Koliko skrivnosti še vedno obstaja za
človeka. Obkrožajo ga nevidna in
neoprijemljiva bitja, ki bi morala biti zanj že
vidna in otipljiva.

20 Življenje, polno lepot in razodetja, utripa
nad življenjem ljudi, vendar ga ti v svoji slepoti
še niso sposobni videti. (164, 56 – 57)
21 Človek, ki je opremljen z mojim naukom, bo
lahko opravljal nadčloveška dela. Iz njegovega
duha in telesa bo izhajala svetloba, moč in
trdnost, ki mu bosta omogočili, da doseže
tisto, česar sama inteligenca ne zmore. (252, 4
- 5)
22. To je čas, ko bo božanska luč polno zasijala
v mojih sledilcih, ki bodo razkrili darove Duha
in dokazali, da ne potrebujejo zemeljskih
dobrin ali posvetnih znanosti, da bi delali
dobro in delali čudeže. V mojem imenu bodo
ozdravljali, ozdravljali brezupno bolne,
spreminjali vode v balzam in dvigali mrtve s
postelje. Njihova molitev bo imela moč, da
umiri nevihte, pomiri sile narave ter se bori
proti kugam in zlim vplivom.
23 Obsedeni bodo osvobojeni svojih
obsedenosti, svojih preganjalcev in zatiralcev z
besedo, molitvijo in avtoriteto mojih novih
učencev. (160, 28 - 29)
24. Duhovništvo pomeni izpopolnjevanje
čustev, čistost življenja, vero, dobrodelnost,
pomoč bližnjemu, ponižnost pred Bogom in
globoko spoštovanje prejetih darov. Če lahko
dosežete katero koli od teh vrlin, začnete s
svojim duhovnim pogledom napredovati v
dom ljubezni in popolnosti. Prav tako lahko, ko
dosežete poduhovljenje, že na zemlji rečete,
da živite v Duhovnem domu, četudi le v
trenutkih molitve. Hkrati boste prejeli
svetlobo, ki vam bo razkrila dogodke v
prihodnosti, saj za duha, ki se vzpenja, to, kar
prihaja, ni več skrivnost.
25 Da, učenci, samo v človeškem življenju
človek ne ve, kaj se bo zgodilo v prihodnosti,
kaj bo jutri. Ne pozna svoje usode, ne ve,
kakšno pot mora prehoditi in kakšen bo
njegov konec.
26. Človek ne bi mogel prenesti spoznanja o
vseh preizkušnjah, ki jih bo moral prestati v
svojem obstoju. Zato sem v svoji usmiljeni
ljubezni do njega med njegovo sedanjost in
prihodnost položil tančico skrivnosti, ki
preprečuje, da bi se njegov um zmedel ob
spoznanju vsega, kar mora še doživeti in
pretrpeti.
27 Po drugi strani pa ima duh, bitje, obdarjeno
z močjo in ustvarjeno za večnost, v sebi
sposobnost poznavanja prihodnosti, dar, da
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pozna svojo usodo, in moč, da razume in
sprejme vse preizkušnje, ki ga čakajo. Ve, da
bo na koncu poti, ki jo bo prehodil v
poslušnosti Zakonu, prispel v obljubljeno
deželo, raj Duha, ki je stanje vzvišenosti,
čistosti in popolnosti, ki ga bo končno dosegel.
28 Ne morete doseči duhovne ravni svojega
Učitelja, da bi vedeli, kaj vam je pripravila
usoda, kaj vam bo prinesla prihodnost; toda s
svojim notranjim dvigom vam bom dal slutiti
bližino nekega dogodka.
29. To slutnjo, to duhovno videnje
prihodnosti, to spoznanje svoje usode boste
dosegli le, ko se bo vaše bitje, sestavljeno iz
telesa [duše] in duha, postopoma razvijalo po
poti duhovnosti, ki je vera, iskrenost, ljubezen
do življenja, ljubezen in pomoč do bližnjega,
ponižnost in ljubezen do svojega Gospoda.
(160, 6- 9,13 - 14)
30 Bodite pozorni, da se ne boste spopadli s
tistimi, ki se tako kot vi odpravljajo na pot, da
bi opravljali poslanstvo, ki jim ga je zaupala
moja Božanskost, da bi prepoznali prave
preroke in lažne, potrdili dela enih in uničili
dela drugih.
31. To je namreč čas, ko so se vse sile dvignile
v boj. Poglejte, kako se dobro bori proti zlu,
svetloba proti temi, znanje proti nevednosti,
mir proti vojni. (256, 66)

35. 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 imate v
sebi in je neuporabno, škodljivo ali slabo. (269,
46 - 47)
36. Vedno se zavedajte, da ste pred menoj vsi
enaki, da imate vsi isti izvor in isti cilj, čeprav
se na zunaj vsaka usoda kaže drugače.
37. Nikoli ne pozabite, da me morate vsi
doseči, kar pomeni, da morate vsi, čeprav na
različne načine, narediti potrebne zasluge za
dosego največje duhovne višine. Zato nikogar
ne smatrajte za manjvrednega.
38 V duhovniku se nikoli ne sme ukoreniniti
nečimrnost. Po drugi strani pa mora biti
njegova spremljevalka vedno resnična
skromnost, potem bodo njegova dejanja,
namesto da bi blestela z lažno svetlobo, našla
naklonjenost v srcih njegovih soljudi. (322, 32 34)
39. Dobri sejalci spiritualizma se ne bodo nikoli
razlikovali po ničemer zunanjem ali
materialnem. Med njimi ne bo ne kostumov,
ne oznak, ne posebnega načina govora. Vse v
njihovem načinu delovanja bo pričalo o
preprostosti in ponižnosti. Če jih kaj odlikuje,
sta to dobrodelnost in duhovnost.
40 Pravi pridigarji spiritualizma ne bodo znani
po svoji zgovornosti, ampak po modrosti in
preprostosti svojih besed, predvsem pa po
resničnosti svojih del in dobroti svojega
življenja. (194, 24 - 25)
41 Duhovnost je jasnost, je preprostost, je
predaja ljubezni in je boj za dosego popolnosti
duha. (159, 64)

Pogoji in značilnosti pristne duhovnosti
32 Vedite, da je v vsakem človeku Juda. Da,
učenci, kajti v vašem primeru je telo [duša]
Juda duha; telo je tisto, ki se upira luči
spiritualizacije, ki sije, ki čaka na duha, da ga
pahne v materializem, v nizke strasti.
33. Ker vas telo pripelje na rob prepada, ga ne
obsojajte. Ne, ker jo potrebuješ za svoj
napredek in jo moraš premagati s svojo
duhovnostjo, tako kot sem jaz premagal Juda s
svojo ljubeznijo. (150, 67 - 68)
34. Preden se lotiš učenja Mojih življenjskih
načel in razlage njihove vsebine, moraš začeti
s sledenjem nauku, ki sem ti ga razodel, z
ljubeznijo do bližnjega, z življenjem, obrnjenim
k duhovnemu, in s tem, da svojo pot zasuješ z
ljubečo dejavnostjo in svetlobo. Če tega ne
storite, vam že zdaj povem, da spiritualizma
ne razumete. Razkriva vam vašo pravo naravo
in z njo lahko jasno spoznate svojega Očeta in
se spoznate.

Blagodejni učinek duhovnosti
42 Z duhovnostjo človek doseže stopnjo
vzvišenosti, ki mu omogoči, da sprejme ideje,
ki presegajo to, kar lahko dojame njegov um,
in da ima moč nad materialnim.
43. Za trenutek razmislite: če duhovno
povzdigovanje duha udejanjate pri
preučevanju materialne stvaritve, ki vam jo
predstavlja narava, ali pri katerem koli drugem
človeškem cilju, si lahko predstavljate sadove,
ki bi jih lahko poželi, če vaša odkritja ne bi bila
le posledica raziskovanja z umom, ampak če bi
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sodelovali tudi pri duhovnem razodetju, ki bi
vam ga dal tisti, ki je vse ustvaril. (126,26 - 27)
44. Ko bodo ljudje dosegli poduhovljenost,
bodo bitja, ki bodo nadrejena vsemu, kar jih
obdaja. Doslej so bili namreč le šibka bitja,
podvržena naravnim silam, silam in vplivom, ki
ne smejo biti nad človekom, ker niso nad njim.
(280, 29)
45. Resnično, povem vam, duhovnost se bo
tudi podedovala, zato si morate prizadevati,
da čistost srca in dovzetnost za duhovno
prenesete na svoje otroke. Zahvalili se vam
bodo, ker ste se izkazali za usmiljene, ko ste
jim dali telo brez strasti, z jasnim umom,
občutljivim srcem in duhom, ki je pozoren na
klic vesti. (289, 65)
46. Edina stvar, ki je cilj mojega dela, je
poduhovitev vseh ljudi, kajti v poduhovitvi
bodo postali eno in razumeli drug drugega. V
spiritualizaciji bodo videli, da bodo izginila
imena, zunanje oblike njihovih religij, ki so bile
vzrok za njihovo duhovno ločenost, saj je vsak
od njih svojega Boga razlagal na drugačen
način.
47 Ko se bodo vsi na svojih različnih poteh
približali spiritualizaciji, bodo razumeli, da jim
je manjkalo le to, da bi se osvobodili svojega
materializma, da bi lahko duhovno razlagali
tisto, kar so vedno pojmovali v materialnem
smislu.
48. Spiritualizacija je vse, kar v tem času
zahtevam od ljudi, potem bodo v mejah
dovoljenega uresničili svoje najvišje ideale in
razrešili svoje najresnejše konflikte. (321, 2223, 29)

vaše srce. Ne pozabite, da ima fanatizem
včasih videz ljubezni.
2 Razumite, da je ta tema prizadela človeštvo
v tem času. zavedajte se, da me ljudje ne
poznajo in ne ljubijo, čeprav so poganski
narodi izginili z zemlje in večina človeštva
izpoveduje, da časti pravega Boga; njihove
vojne, sovraštvo in pomanjkanje harmonije so
dokaz, da me še ne pustijo živeti v svojih srcih;
jaz sem edini, ki jim lahko pomaga; jaz sem
edini, ki ga ljubijo
3 Nad temo tega "verskega fanatizma" in
malikovanja se približujejo veliki viharji, ki
bodo očistili duhovni kult tega človeštva. Ko
bo to delo opravljeno, bo mavrica miru sijala v
neskončnost. (83, 60 – 62)
4. Dopustil sem, da na zemlji obstajajo religije,
ki so poti za duha, ki vodijo k Bogu. Vsaka
religija, ki uči o dobroti in ljubezni ter hvali
usmiljenje, je dobra, ker vsebuje svetlobo in
resnico. Ko ljudje v njih usahnejo in
spremenijo tisto, kar je bilo prvotno dobro, v
slabo, se pot izgubi pod vplivom materializma
in greha.
5. Zato vam v tem času na novo razodevam
svojo Resnico, ki je Pot, Bistvo življenja in
Zakon, da boste iskali ta Zakon, ki je svetilnik
in vodilna zvezda, onkraj oblik in obredov,
onkraj vsega človeškega. Kdor me išče na ta
način, bo spiritualist. (197, 10 – 11)
6 nihče ne bo izgubljen; nekateri bodo prišli
prej po poti, ki sem vam jo pokazal, drugi pa
pozneje po poteh, ki jim bodo sledili.
7. V vseh religijah lahko človek sprejme nauk,
ki ga potrebuje, da bi postal dober. Če tega ne
doseže, krivi vero, ki jo izpoveduje, in ostane
to, kar je vedno bil.
8. Vse religije so poti; nekatere so popolnejše
od drugih, a vse stremijo k dobremu in si
prizadevajo priti k Očetu. Če vas v religijah, ki
jih poznate, nekaj ne zadovoljuje, ne izgubite
vere vame. Hodite po poti ljubezni in našli
boste odrešitev, kajti moja pot je osvetljena z
močjo ljubezni. (114, 43)
9. Religije so majhne poti, ki vodijo duhove 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. (243, 5)

XI Človeštvo
Poglavje 49 - Religija in sodna praksa
Nobena religija ali denominacija ni edina
prava
1 Nisem prišel, da bi med ljudmi prebudil
verski fanatizem; moj nauk je zelo daleč od
tega, da bi učil lažne stvari; hočem izboljšanje,
vero, ljubezen, poduhovitev. Fanatizem je
temen povoj pred očmi, je nezdrava strast, je
tema. Pazite, da to slabo seme ne vstopi v
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10. Do združitve religij bo prišlo, ko se bo duh
ljudi dvignil nad materializem, nad tradicije,
predsodke in fanatizem. Takrat se bodo ljudje
duhovno združili v enem samem bogoslužju: v
bogoslužju dobrote zaradi ljubezni do Boga in
bližnjega. Ko se bo to zgodilo, bo človeštvo
vstopilo v obdobje popolnosti. (187, 43)
11. Duhovna razdeljenost ljudi je posledica
dejstva, da so nekateri uporabljali eno vejo
(drevesa božjih razodetij), drugi pa drugo.
Drevo je samo eno, vendar je njegovih vej
veliko. Toda ljudje mojih naukov niso želeli
sprejeti na tak način, spori so jih razdvajali in
poglabljali nesoglasja. Vsakdo verjame, da ima
resnico, vsakdo meni, da ima prav. Vendar
vam pravim: dokler boste okušali sadeže samo
ene veje in zavračali sadeže drugih, ne boste
spoznali, da vsi sadeži prihajajo z božanskega
drevesa, katerega celota predstavlja popolno
resnico.
12 Ko vam govorim o teh resnicah, ne mislite,
da ima Mojster v mislih zunanje oblike
čaščenja različnih religij, ampak temeljno
načelo, na katerem vsaka od njih temelji.
13 Zdaj se oglasi močan nevihtni veter.
Njegovi sunki, ki tresejo drevo, povzročijo, da
padajo različni sadeži, ki jih bodo okusili tudi
tisti, ki jih prej niso poznali.
14 Tedaj bodo rekli: "Kako zgrešeni in slepi
smo bili, ko smo v svojem fanatizmu zavračali
vse sadove, ki so nam jih ponujali naši bratje,
samo zato, ker so nam bili neznani!"
15 Del moje luči je v vsaki skupini ljudi, v vsaki
skupnosti. Naj se torej nihče ne hvali, da
pozna vso resnico. Razumite torej, da morate,
če želite iti dlje do jedra Večnega, če želite iti
dlje, kot ste prišli do zdaj, najprej združiti
znanje nekaterih z znanjem drugih in na ta
način z vsemi drugimi. Potem bo iz te
harmonije zasijala jasna in zelo svetla luč, ki
ste jo doslej iskali po svetu, a je niste našli.
16 "Ljubite drug drugega", to je moja največja,
najvišja zapoved za ljudi, ne glede na njihovo
veroizpoved ali veroizpoved.
17 Z izpolnjevanjem te najvišje zapovedi se
približajte drug drugemu in našli me boste
navzočega v vsakem od vas. (129, 36 - 41)

duhovno pa večno. To je razlog, da je kljub
temu, da je napredoval v svoji civilizaciji in
znanosti, ostal duhovno stagniran in zaspan v
svojih religijah.
19 Poglejte eno religijo za drugo in videli
boste, da nobena od njih ne kaže znakov
razvoja, razvitosti ali popolnosti. Vsako od njih
razglašajo za najvišjo resnico; ker pa tisti, ki jo
izpovedujejo, mislijo, da v njej najdejo in vedo
vse, se ne potrudijo, da bi naredili korak
naprej.
20. Božja razodetja, Božji zakon, moj nauk in
moje razglasitve so vam že od vsega začetka
omogočili razumeti, da je človek bitje, ki je
podvrženo evoluciji. Zakaj nobena od vaših
denominacij ne potrdi in preveri te resnice?
21 Pravim vam: Samo tisti nauk, ki prebuja
duha, ki v njem prižiga svetlobo, ki ga
spodbuja in mu razkriva, kaj hrani v sebi, ki ga
dvigne vsakič, ko se spotakne, in ga 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?
22. Kljub temu ste dolgo časa duhovno
stagnirali, ker ste se bolj ukvarjali s tem, kar
zadeva vaše življenje na zemlji, kot pa s tem,
kar zadeva vašega duha. Da pa ne bi
popolnoma opustili duhovnega, ste svoje
religije oblikovali tako, da niti najmanj ne
ovirajo opravljanja vaših del in dolžnosti na
zemlji.
23 Ko sledite temu verskemu izročilu, mislite,
da delate pravičnost Bogu, da s tem umirjate
svojo vest in da si zagotavljate vstop v
nebeško kraljestvo.
24 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 je tudi vaš duh prazen?
25 Če zapuščate svoje cerkve z besedami:
"Zdaj sem izpolnil svojo dolžnost do Boga", ste
padli v veliko zmoto, ker mislite, da ste Mi
nekaj dali, čeprav bi morali vedeti, da Mi ne
morete ničesar dati, lahko pa veliko prejmete
od Mene in veliko daste sebi.
26. Menite, da je izpolnitev zakona omejena
na obisk teh krajev, kar je še ena velika zmota.
V teh krajih naj bi bila šola, v kateri bi se
učenec kasneje učil. V vsakdanjem življenju naj
bi ponovno praktično uporabil naučeno
lekcijo, kar je resnična izpolnitev Zakona. (265,
22 - 27)

Sovražnost religij do razvoja
18 Človek se je bolj ukvarjal s svojim človeškim
kot z duhovnim življenjem, čeprav se je
pogosto zavedal, da je človeško minljivo,
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35 Znanost je od začetka sveta vodila
človeštvo po poti materialnega napredka, na
kateri je človek na vsakem koraku našel
sadove znanosti - nekatere sladke, druge
grenke.
36. Zdaj je čas, da razumete, da vsa svetloba
pripada Mojemu Duhu, da vse, kar je življenje,
prihaja iz Moje Božanskosti, saj sem
skrivnostna zakladnica, izvir in počelo vsega
stvarstva.
37 Boj duhovnega z znanstvenim bo izginil iz
življenja ljudi, kolikor se bo duhovno združilo z
znanostjo v enotno luč, ki bo osvetljevala
človekovo pot do neskončnosti. (233, 25 -34)

Odnos med religijo in znanostjo
27. Od začetka časov so imeli glasniki Zakona
in nauka Duha za nasprotnika znanstvenika.
Med njima so izbruhnile velike bitke in prišel
je čas, da vam povem nekaj o teh bitkah.
28. Ta svet sem ustvaril kot začasni dom za
utelešene duhove. Toda preden so se vanj
naselili, sem jih obdaril s sposobnostmi duha,
uma in volje.
29. Vnaprej sem poznal usodo in razvoj svojih
bitij. V zemljo, njeno notranjost, površino in
ozračje sem položil vse potrebne elemente za
ohranitev, preživetje, razvoj in tudi osvežitev
človeškega bitja. Da pa bi človek lahko odkril
skrivnosti narave kot vira življenja, sem
dovolil, da se njegova inteligenca prebudi.
30 Tako so se človeku razkrili začetki znanosti,
ki ste je vsi sposobni, čeprav so vedno
obstajali ljudje z večjim talentom, katerih
poslanstvo je bilo iz narave izluščiti skrivnost
njenih moči in elementov v korist in užitek
človeštva.
31. Na zemljo sem poslal tudi velike duhove,
da bi vam razkrili nadnaravno življenje - tisto,
kar je nad to naravo in presega znanost. S temi
razodetji je bil spoznan obstoj univerzalnega,
močnega, ustvarjalnega, vsemogočnega in
vseprisotnega bitja, ki ima za človeka
pripravljeno življenje po njegovi smrti, večno
življenje duha.
32 Ker pa je ena prinesla duhovno, druga pa
znanstveno poslanstvo, sta si ena in druga,
religija in znanost, ves čas stali nasproti kot
sovražnika v boju.
33. Danes vam pravim, da materija in duh
nista nasprotujoči si sili; med njima bo vladala
harmonija. Svetloba so moja duhovna
razodetja, svetloba pa so tudi razodetja in
odkritja znanosti. Če pa ste od mene slišali, da
pogosto nasprotujem delu znanstvenikov, je
to zato, ker so mnogi od njih zlorabili energijo,
prej neznane elemente in sile narave za
škodljive namene uničevanja, sovražnosti,
sovraštva in maščevanja, zemeljske prevlade
in pretiranega prizadevanja za oblast.
34. Lahko vam povem, da sem tistim, ki so
svoje poslanstvo opravljali z ljubeznijo in
dobrimi nameni - tistim, ki so spoštljivo in
ponižno prodirali v moje skrivne zakladnice - z
veseljem razkril velike skrivnosti za dobro
moje hčere, človeštva.

Krutost in nepravičnost zemeljske pravice
38. Prišel sem, da bi odpravil vaše napačne
zakone, tako da bi vam vladali le tisti, ki so
oblikovani po mojih zapovedih in v skladu z
mojo modrostjo. Moji zakoni so zaznamovani z
ljubeznijo, in ker izhajajo iz moje božanskosti,
so nespremenljivi in večni, medtem ko so vaši
minljivi in včasih kruti ter sebični.
39 Očetov zakon je iz ljubezni, iz dobrote, je
kot balzam, ki tolaži in dviguje grešnika, da
lahko nosi plačilo za svoje prestopke. Zakon
Očetove ljubezni vedno ponuja velikodušno
priložnost za moralno prenovo tistemu, ki je
prestopil, medtem ko vaši zakoni, nasprotno,
ponižujejo in kaznujejo tistega, ki je prestopil,
pogosto pa tudi nedolžne in šibke.
40 V vaši sodni praksi so strogost,
maščevalnost in pomanjkanje usmiljenja.
Kristusov zakon je ljubeče prepričanje,
neskončna pravičnost in najvišja pravičnost.
Sami ste si sodniki, jaz pa sem vaš neutrudni
zagovornik; vendar morate vedeti, da sta dva
načina za plačilo krivic: eden z ljubeznijo in
drugi z bolečino.
41 Izberite sami, še vedno uživate dar
svobodne volje. (17, 46 - 48)
42. Jaz sem božanski sodnik, ki nikoli ne izreče
hujše kazni, kot je prestopek. Koliko tistih, ki
se obtožujejo pred menoj, najdem čiste. Koliko
jih po drugi strani razglaša svojo čistost, pa se
mi zdijo pokvarjeni in krivi.
43 Kako nepravična je človeška pravičnost!
Koliko žrtev slabih sodnikov odtehta zločine
drugih ljudi! Koliko nedolžnih ljudi je videlo,
kako se pred njihovimi očmi zapirajo rešetke
zapora, medtem ko krivec hodi na prostosti in
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nevidno vleče svoje breme tatvin in zločinov.
(135, 2 - 3)
44. Ker je človeška pravičnost nepopolna, so
vaši zapori polni žrtev, kraji usmrtitev pa so
oskrunjeni s krvjo nedolžnih. Ah, koliko
zločincev vidim na svetu, ki uživajo svobodo in
spoštovanje, in koliko pokvarjencem ste
postavili spomenike v njihov spomin!
45. Če bi lahko videli ta bitja, ko živijo v
duhovnem svetu in se v njihovih duhovih dviga
svetloba! Namesto nesmiselnih in nekoristnih
poklonov bi jim poslali molitev, ki bi jih
potolažila v njihovem hudem kesanju. (159, 44
- 45)

dobrodelna, njihov cilj pa duhovnost in
ljubezen.
52 Toda človeštvo je padlo v globoka brezna:
nemoralnost, pokvarjenost, greh je zajel
človeška srca in to so posledice: piti morate
grenke čaše, trpeti morate ponižanje iz rok
tistih ljudi, ki imajo na zemlji oblast, čeprav so
vaši bratje.
53. Toda bodite ponižni, potrpežljivo
prenašajte sodbe in se spominjajte, da sem jaz
popoln sodnik. (341,53)

Človekova trdoročna samopravičnost
46 Naj vas vodi ljubezen, da boste postali pravi
ambasadorji Božjega Tolažnika. Vi, ki niste
padli v nobeno brezno, vedno hitro obtožujete
in sodite. Svoje bližnje obsojaš brez
najmanjšega sočutja, a to ni moj nauk.
47. Če bi, preden sodite, raziskali sebe in svoje
napake, vam zagotavljam, da bi bila vaša
sodba bolj sočutna. Tiste v zaporih imate za
slabe, tiste v bolnišnicah pa za nesrečne.
Držite se stran od njih, ne da bi se zavedali, da
so vredni vstopa v kraljestvo moje ljubezni. Ne
želite si misliti, da imajo tudi oni pravico do
sončnih žarkov, ki so bili ustvarjeni, da bi vsem
bitjem brez izjeme dajali življenje in toploto.
48 Tisti, ki so zaprti v krajih sprave, so pogosto
ogledala, v katerih se ljudje ne želijo videti, ker
vedo, da bo podoba, ki jim jo to ogledalo
pokaže, v mnogih primerih podoba obtožbe.
(149, 51 - 53)

Marnost in ponos znanja
1 Sprašujem ljudi tega časa, ki se imajo za
najnaprednejše v vsej zgodovini tega sveta: Ali
ste ob vsej svoji nadarjenosti našli kakšno
obliko vzpostavljanja miru, doseganja moči in
blaginje, ne da bi pobijali, uničevali ali
zasužnjevali svoje sosede? Ali mislite, da je vaš
napredek resničen in resničen, če se moralno
valjate v blatu in duhovno tavate v temi? Ne
nasprotujem znanosti, saj sem jo sam dal
človeku; nasprotujem pa namenu, za katerega
jo včasih uporabljate. (37, 56)
2 Človeštvo, hči luči, odpri oči in spoznaj, da že
živiš v dobi duha!
3 Zakaj ste me pozabili in ste hoteli meriti
svojo moč z mojo? Povem ti, da bom dal svoje
žezlo v tvojo roko na dan, ko bo učenjak s
svojo znanostjo ustvaril tebi podobno bitje, ga
obdaril z duhom in mu dal vest. Vendar bo vaš
pridelek zaenkrat drug. (125, 16 - 17)
4. Zakaj so obstajali in obstajajo ljudje, ki so
spoznali človeško znanost z uporabo
sposobnosti, ki jim jih je podelil Stvarnik, in jih
uporabljajo za boj proti božanski znanosti in
njeno zavračanje? Ker jim nečimrnost ne
dopušča, da bi ponižno in s spoštovanjem
vstopili v Gospodovo zakladnico, temveč iščejo
svoj cilj in prestol na tem svetu. (154, 27)
5 Danes se človek počuti odlično, povzdiguje
svojo osebnost in se sramuje reči "Bog". Da ne
bi ogrozil svoje domišljavosti, da ne bi padel s
piedestala svojega družbenega položaja, mu
da druga imena. Zato me imenujejo: Kozmična
inteligenca, Arhitekt vesolja. Toda naučil sem
vas, da mi govorite: "Oče naš", "Oče moj",
kakor sem vas učil v "drugem veku". Zakaj

Poglavje 50 - Izobraževanje in znanost

Zemeljska pravičnost kot nujno zlo
49. Še vedno pa pravičnost, ki obstaja na
zemlji, ne kaže pravičnih del. Vidim
pomanjkanje usmiljenja, pomanjkanje
razumevanja in trdoto srca. Toda vsakdo bo še
vedno deležen svoje popolne sodbe.
50 Dopustil sem te preizkušnje in dokler
človek ne bo izpolnjeval mojih zakonov, dokler
se bo odvračal od izpolnjevanja njihovih
zapovedi, bo na zemlji nekdo, ki bo upognil
svoje srce, ki ga bo kršil.
51. Če bi izpolnjevali zakon, na svetu ne bi
potrebovali sodnikov, ne bi bilo kazni, ne bi
potrebovali vlad. Vsak bi sam določal svoja
dejanja, vse pa bi vodil Jaz. Vsi bi se zgledovali
po mojih zakonih in vaša dejanja bi bila vedno
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moški mislijo, da ponižujejo ali zmanjšujejo
svojo osebnost, ko me kličejo "oče"? (147, 7)
6 Kako nizko je padel človek v svojem
materializmu, tako da je končno zanikal
tistega, ki je vse ustvaril! Kako se je lahko
človeški um tako zatemnil? Kako bi me lahko
vaša znanost zanikala in oskrunila življenje in
naravo, kot je to storila?
7 V vsakem delu, ki ga odkrije tvoja znanost,
sem navzoč; v vsakem delu se razodeva moj
zakon in sliši moj glas. Kako to, da ti ljudje ne
čutijo, ne vidijo in ne slišijo? Ali je znak
napredka in civilizacije zanikati moj obstoj,
mojo ljubezen in mojo pravičnost? Potem
niste nič bolj napredni od prvobitnih ljudi, ki
so znali v vsaki sili in čudežu narave odkriti
delo božanskega, višjega, modrega,
pravičnega in mogočnega bitja, ki so mu
pripisovali vse dobro v vsem, kar obstaja, in ga
zato častili. (175, 72 - 73)
8 Na novo dajem ljudem svojo besedo, da bi
vedeli, da niso zapuščeni, da bi se prebudili po
glasu svojega duha in spoznali, da njihovega
duha po tem življenju čakajo veliki božanski
čudeži.
9 O njih sem govoril ljudem in isto doživlja
tisti, ki zna moliti, da bi vstopil v občestvo z
duhovnim, o čemer priča tudi tisti, ki se s
pomočjo znanosti poglablja v skrivnosti
narave. Na ta dva načina bosta tako razum kot
duh odkrivala vedno več, bolj ko bosta iskala.
10. Toda kdaj bo prišel čas, ko bo človeka
navdihovala ljubezen do študija in
raziskovanja? Šele ko se bo to zgodilo, bo
njegovo delo na svetu trajalo. Dokler bo motiv
znanosti želja po moči, aroganca, materializem
ali sovraštvo, bodo ljudje nenehno doživljali
očitke sproščenih sil narave, ki kaznujejo
njihovo nepremišljenost.
11. Koliko se jih je napihnilo v hudobiji, v
napuhu, v praznem prizadevanju, koliko si jih
je nadelo krone, čeprav so bedni in duhovno
goli. Kako veliko je nasprotje med tem, kar ti
šteješ za svojo resnico, in mojo resnico! (277,
31 - 32 , 36)

tisto, ki jo lahko dokažejo s svojimi človeškimi
miselnimi procesi: Hočejo resnico, ki je
privlačna za možgane, in ne tisto, ki doseže
srce, in zdaj imajo rezultat svojega
materializma: sebično, lažno človeštvo, polno
trpljenja. (14, 42)
13 Nič si ne domišljajte o sadovih vaše
znanosti, kajti zdaj, ko ste v njej tako zelo
napredovali, človeštvo najbolj trpi, je največ
bede, preplaha, bolezni in bratomornih vojn.
14 Človek še ni odkril prave znanosti - tiste, ki
se pridobiva po poti ljubezni.
15. Poglejte, kako vas je zaslepila nečimrnost;
vsak narod hoče imeti največje učenjake na
zemlji. Resnično, povem vam, učenjaki niso
prodrli globoko v Gospodove skrivnosti. Lahko
vam povem, da je znanje, ki ga ima človek o
življenju, še vedno površinsko. (22, 16 - 18)
16 Kaj si v teh trenutkih na zemlji najbolj
želite? Mir, zdravje in resnica. Resnično,
povem vam: teh darov vam ne bo dala vaša
znanost, kot ste jo uporabljali.
17. Učeni sprašujejo naravo in ona jim na
vsako vprašanje odgovori; toda za temi
vprašanji se ne skrivajo vedno dobri nameni,
dobra naravnanost ali dobrodelnost. Ljudje so
nezreli in nerazumni, ki iz narave izvabljajo
njene skrivnosti in oskrunjajo njeno najglobljo
notranjost - ne spoštujejo je tako, da bi iz
njenih virov črpali osnovna sredstva za
medsebojno dobro kot pravi bratje in sestre,
temveč zaradi sebičnih in včasih pogubnih
ciljev.
18 vse stvarstvo jim govori o meni in njihov
glas je glas ljubezni; toda kako malo jih je
znalo slišati in razumeti ta jezik!
19 Glede na to, da je stvarstvo tempelj, v
katerem prebivam, ali se ne bojite, da se bo
tam pojavil Jezus, vzel bič in pregnal trgovce in
vse, ki ga oskrunjajo? (26, 34 - 37)
20. Človeku sem razodel dar znanosti, ki je
svetloba. Toda človek je z njim ustvaril temo
ter povzročil bolečino in uničenje.
21 Ljudje mislijo, da so na vrhu človeškega
napredka. Na to jih vprašam: Ali imate mir na
zemlji? Ali je v domovih bratstvo med ljudmi,
morala in krepost? Ali spoštujete življenja
svojih soljudi? Ali imate posluh za šibke? Resnično, povem vam: če bi bile te kreposti
prisotne v vas, bi imeli najvišje vrednote
človeškega življenja.

Posledice materialističnega razmišljanja
12. Če bi ljudje čutili resnično ljubezen do
soljudi, jim ne bi bilo treba trpeti kaosa, v
katerem so; v njih bi vladala harmonija in mir.
Vendar te božanske ljubezni ne razumejo in
želijo le znanstveno resnico, izpeljano resnico 205

22. Med ljudmi vlada zmeda, ker ste na
piedestal postavili tiste, ki so vas pripeljali v
pogubo. Zato ne sprašujte, zakaj sem prišel k
ljudem, in ne sodite, da se razodevam po
grešnikih in nevednežih, saj ni vse, kar se vam
zdi nepopolno, tako. (59, 52 - 54)
23. Učenjak išče razlog za vse, kar je, in vse,
kar se dogaja, ter upa, da bo s svojo znanostjo
dokazal, da zunaj narave ni nobenega načela
ali resnice. Vendar jih imam za nezrele, šibke
in nevedne. (144, 92)
24. Znanstveniki, polni nečimrnosti, menijo, da
božanska razodetja niso vredna njihove
pozornosti. Ne želijo se duhovno dvigniti k
Bogu, in če česa od tega, kar jih obdaja, ne
razumejo, to zanikajo, da jim ne bi bilo treba
priznati svoje nezmožnosti in nevednosti.
Mnogi med njimi želijo verjeti le v tisto, kar
lahko dokažejo.
25 Kakšno tolažbo lahko ti ljudje prinesejo v
srca svojih bližnjih, če ne priznavajo izvornega
načela ljubezni, ki vlada stvarstvu, in poleg
tega ne razumejo duhovnega smisla življenja?
(163, 17 - 18)
26 Kako daleč se je to človeštvo oddaljilo od
mojih navodil! Vse v njem je površinsko, lažno,
zunanje in navidezno. Zato je njena duhovna
moč nična, in da bi nadomestila pomanjkanje
moči in razvoja duha, se je vrgla v objem
znanosti in razvila inteligenco.
27 Tako se je človek s pomočjo znanosti
počutil močnega, velikega in mogočnega. Toda
povem vam, da sta ta moč in veličina
nepomembni ob moči duha, ki mu niste
dovolili, da bi rasel in se manifestiral. (275, 46
- 47)
28. Danes dan za dnem jeste grenke sadove
drevesa znanosti, ki ste ga ljudje gojili tako
nepopolno, ker si niste prizadevali za skladen
razvoj vseh svojih darov. Kako bi torej lahko
svoja odkritja in svoja dela usmerjali v dobro,
če ste vzgajali le razum, duha in srce pa ste
zanemarili?
29 Med vami so ljudje, ki so podobni divjim
zverem, ki dajejo prosto pot svojim strastem,
ki čutijo sovraštvo do svojih sosedov, ki so
krvoločni in hočejo narediti sužnje iz bratskih
narodov.
30. Če kdo verjame, da bi Moj nauk lahko
povzročil moralni propad človeka, vam
resnično povem, da je v veliki zmoti; in da bi to
dokazal dvomljivcem, materialistom in

arogantnežem tega časa, jim bom dovolil, da
žanjejo in jedo sadove svoje znanosti, dokler
ga ne bodo imeli dovolj, dokler jim ne uide
izpoved, ki pravi meni: "Oče, odpusti nam,
samo tvoja moč bo lahko ustavila sile, ki smo
jih sprožili v našem nerazumu." (282, 15 - 17)
31. Človeška znanost je dosegla mejo, do
katere jo človek lahko pripelje v svojem
materializmu. Znanost, ki jo navdihuje duhovni
ideal ljubezni, dobrote in popolnosti, gre lahko
namreč veliko dlje, kot ste jo pripeljali vi.
32 Dokaz, da vaš znanstveni napredek ni bil
motiviran z medsebojno ljubeznijo, je moralni
propad narodov, bratomorne vojne, lakota in
beda, ki vladata povsod, in neznanje o
duhovnem. (315,53 - 54)
33. Kaj naj vam rečem o vaših današnjih
učenjakih, o tistih, ki izzivajo naravo in se
upirajo njenim silam in elementom ter dobro
prikazujejo kot nekaj zlega? Doživeli bodo
veliko trpljenje, ker so z drevesa znanosti
odlomili in pojedli nezrel sadež - sadež, ki bi
lahko dozorel le z ljubeznijo. (263, 26)
34 Ker človeštvo ni v skladu z univerzalnim
zakonom, ki vlada vsemu stvarstvu, bo prišlo
do neobvladljivega stanja, ki se bo izrazilo v
nasilju naravnih sil.
35 Človek je razdelil atome, njegovi razviti
možgani pa to odkritje uporabijo za pridobitev
največjih moči in povzročitev smrti.
36. Če bi se človek duhovno razvil v enaki meri
kot njegova znanost in razum, bi odkritje novih
naravnih sil uporabil le za dobro človeštva.
Toda njegova duhovna zaostalost je velika,
zato je njegov sebični um uporabil svojo
ustvarjalno moč v škodo človeštva in uporabil
sile uničenja ter se odvrnil od Jezusovih načel
ljubezni in usmiljenja. Ko boste torej videli
ognjeno poplavo, ki se bo spustila z neba, to
ne bo zato, ker se odpirajo nebesa sama ali ker
vas muči sončni ogenj - ne, to je delo človeka,
ki bo sejal smrt in uničenje. (363,23 - 25)
37. Narodi napredujejo in njihovo znanstveno
znanje se povečuje. Vendar vas sprašujem: Kaj
je ta "modrost", s katero se ljudje, bolj ko
prodirajo vanjo, bolj oddaljujejo od duhovne
resnice, v kateri je vir in izvor življenja?
38 Gre za človeško znanost, za štipendijo, kot
si jo je zamislilo človeštvo, obolelo za
egoizmom in materializmom.
39. Potem je to znanje napačno in ta znanost
je zlo, saj ste z njo ustvarili svet bolečine.
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Namesto svetlobe je tema, saj narode vse bolj
pehate v pogubo.
40 Znanost je svetloba, svetloba je življenje, je
moč, zdravje in mir. Ali je to plod vaše
znanosti? Ne, človeštvo! Zato vam pravim:
dokler ne dovolite, da bi luč Duha prodrla v
temo vašega uma, vaša dela nikoli ne bodo
mogla imeti visokega in duhovnega izvora,
nikoli ne bodo mogla biti več kot človeška
dela. (358, 31 - 34)
41. Poklicani bodo tudi zdravniki. Vprašal jih
bom, kaj so storili s skrivnostjo zdravja, ki sem
jim jo razkril, in z zdravilnim balzamom, ki sem
jim ga zaupal. Vprašal jih bom, ali so v resnici
občutili tujo bolečino, ali so se spustili do
najrevnejšega taborišča, da bi z ljubeznijo
ozdravili tistega, ki trpi. Kaj mi bodo odgovorili
tisti, ki so dosegli sijaj, blaginjo in razkošje z
bolečino sočloveka - bolečino, ki je niso vedno
znali ublažiti? Vsi si bodo morali zastaviti
vprašanja v svojem srcu in mi odgovoriti v luči
svoje vesti. (63, 62)
42. Koliko duhovno mrtvih mora tavati po
svetu in čakati, da jih telesna smrt pripelje v
mojo navzočnost, da bi slišali Gospodov glas,
ki jih dvigne v resnično življenje in jih poboža.
Kakšno hrepenenje po obnovi so lahko gojili
na zemlji, ko so se imeli za nepreklicno in za
vedno izgubljene, čeprav so se čutili sposobne
resničnega kesanja in pokore za svoj
prestopek?
43. Poleg tistih, ki jim je bila odvzeta rešitev
duha in so prišli k meni brez upanja, so prišli v
mojo navzočnost tudi tisti, ki so jih
znanstveniki obsodili na smrt glede telesa. Jaz,
ki imam življenje, sem jih iztrgal iz krempljev
telesne smrti. Kaj pa počnejo v svetu tisti, ki
sem jim zaupal zdravje duha in telesa? Ali se
ne zavedajo visoke usode, ki jim jo je Gospod
zaupal, da jo izpolnijo? Ali moram jaz, ki sem
jih poslal s sporočilom zdravja in življenja,
nenehno sprejemati njihove žrtve? (54, 13 14)

45 Salomona so imenovali modrega, ker so
njegove sodbe, nasvete in reči zaznamovala
modrost; njegov sloves se je razširil prek meja
njegovega kraljestva in dosegel druge dežele.
46. Toda ta človek, čeprav je bil kralj, je
ponižno pokleknil pred svojim Gospodom in
prosil za modrost, moč in zaščito, ker je
spoznal, da je le moj služabnik, in pred menoj
položil svoje žezlo in krono. Če bi vsi učenjaki,
vsi znanstveniki ravnali enako - kako velika bi
bila njihova modrost, koliko do zdaj še
neznanih naukov bi se jim razkrilo iz moje
knjige božanske modrosti! (1,57 - 59)
47. Vprašajte svoje učenjake, in če so iskreni,
vam bodo povedali, da so prosili Boga za
navdih. Toda dal bi jim več navdihov, če bi me
zanje prosili z več ljubezni do svojih bratov in z
manj nečimrnosti do sebe.
48. Resnično, povem vam: Vse, kar ste zbrali
od resničnega znanja, je od mene; vse, kar
imajo oni od čistega in vzvišenega, bom v tem
času uporabil v vašo korist; zato sem vam to
podelil. (17, 59 - 60 o.)
49. Človekov duh se je razvil, zato je
napredovala tudi njegova znanost. Dovolil sem
mu spoznati in odkriti, česar prej ni vedel,
vendar se ne sme posvetiti le materialnim
delom. Podelil sem mu to luč, da bo lahko
dosegel svoj mir in srečo v duhovnem
življenju, ki ga čaka. (15, 22)
50. Če ste nekatere od svojih znanosti
uporabili za raziskovanje in presojanje mene,
ali se vam ne zdi bolj smiselno, da jih
uporabite za raziskovanje sebe, dokler ne
spoznate svoje narave in odpravite svojega
materializma? Ali morda mislite, da vam vaš
Oče ne more pomagati pri vaših dobrih
znanostih? Resnično, pravim vam, da če bi bili
sposobni občutiti bistvo Božanske ljubezni, bi
znanje zlahka doseglo vaše misli, ne da bi vam
bilo treba utrujati možgane in se izčrpavati s
preučevanjem tistih znanj, ki se vam zdijo
globoka in ki so vam v resnici dosegljiva.
(14,44)
51 V velikih človeških delih sta prisotna vpliv in
dejavnost visokih duhovnih bitij, ki nenehno
delujejo na človeške misli in svojim utelešenim
bratom navdihujejo ali razkrivajo neznano.
Zato pravim učenjakom in znanstvenikom vseh
časov: Ne morete se hvaliti s tem, kar
razumete, niti s tem, kar počnete, saj ni vse
vaše delo. Kako pogosto služite tistim

Navdih novega znanstvenega znanja s strani
Boga in duhovnega sveta
44. Če bi znanstvenike, ki poganjajo in
spreminjajo vaš svet, navdihovala ljubezen in
dobrota, bi že odkrili, koliko znanja sem
pripravil za znanost tega časa, in ne le tega
zelo majhnega dela, na katerega si tako zelo
domišljajo.
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duhovom, o katerih vam govorim le kot o
orodju! Ali niste bili pogosto presenečeni nad
razsežnostjo svojih odkritij? Ali si niste na
skrivaj priznali, da niste mogli poskusiti tega,
kar ste že dosegli? Tu je odgovor. Zakaj se
potem s tem hvalite? Zavedajte se, da vaše
delo vodijo višja bitja. Nikoli ne poskušajte
spremeniti njihovih navdihov, saj so vedno
usmerjeni k dobremu. (182, 21 - 22)
53. Ker je bilo človeštvo priča razvoju znanosti
in odkritjem, v katera prej ne bi verjelo, zakaj
se upira veri v razvoj duha? Zakaj se strdi v
nekaj, kar jo ustavi in jo naredi inertno?
54. Moje učenje in moja razodetja v tem času
so v skladu z vašim razvojem. Naj znanstvenik
ne bo domišljav glede svojega materialnega
dela in svoje znanosti, saj sta v njej vedno
prisotna Moje razodetje in pomoč duhovnih
bitij, ki vas navdihujejo iz onstranstva.
55. Človek je del stvarstva, ima nalogo, ki jo
mora izpolniti, tako kot vsa Stvarnikova bitja;
vendar mu je bila dana duhovna narava,
inteligenca in lastna volja, tako da lahko z
lastnim prizadevanjem doseže razvoj in
popolnost duha, ki je najvišja stvar, ki jo ima. S
pomočjo duha lahko človek razume svojega
Stvarnika, razume njegove koristi in občuduje
njegovo modrost.
56. Če bi vse moje delo, namesto da bi postali
nečimrni zaradi svojega zemeljskega znanja,
naredili za svoje, za vas ne bi bilo skrivnosti,
prepoznali bi se kot bratje in sestre in se med
seboj ljubili, kakor vas jaz ljubim: v vas bi bila
dobrota, usmiljenje in ljubezen in s tem
edinost z Očetom. (23, 5 - 7)

59. Znanstvenikom ne odrekam svojega
priznanja, saj sem jim dal nalogo, ki jo
opravljajo. Toda mnogim med njimi je
primanjkovalo molitve, ljubezni in vzvišenosti
duha, da bi bili resnični pomočniki ljudi. (112,
25)
60 Današnji ljudje so razširili svoje imperije,
obvladujejo in prečkajo vso zemljo. Ni več
neznanih celin, dežel ali morij. Naredili so si
poti na kopnem, na morju in v zraku, vendar
se ne zadovoljijo s tem, kar imajo kot
dediščino na svojem planetu, temveč
raziskujejo in preiskujejo nebesa ter si želijo še
večjega kraljestva.
61. Blagoslavljam željo po znanju pri svojih
otrocih in njihove želje, da bi bili modri, veliki
in močni, so deležne mojega brezpogojnega
odobravanja. Toda moja pravičnost ne
odobrava nečimrnosti, na kateri pogosto
temeljijo njihovi ambiciozni cilji, ali sebičnega
namena, ki ga občasno zasledujejo. (175, 7 - 8)
62. Človeka sem obdaril z inteligenco, ki mu
omogoča, da raziskuje sestavo narave in njene
manifestacije, ter mu dovolil, da kontemplira
del vesolja in čuti manifestacije Duhovnega
življenja.
63. Moj nauk namreč ne zaustavlja duhovnih
bitij in ne ovira človekovega razvoja nasprotno, osvobaja in razsvetljuje ga, tako da
raziskuje, razmišlja, raziskuje in si prizadeva.
Toda to, kar človek šteje za najvišji dosežek
svojega intelektualnega raziskovanja, je komaj
začetek! (304, 6)

51. poglavje - Vladarji, zlorabe oblasti
in vojne

Priznanje znanstvenikom, ki delajo v korist
človeštva
57 Človeška znanost je zemeljsko vidni izraz
duhovnih sposobnosti, ki jih je človek dosegel
v tem času. Človekovo delo v tem času ni le
rezultat intelekta, temveč tudi njegovega
duhovnega razvoja. (106, 6)
58. Znanost, ki se osredotoča na snov, vam je
razkrila številne skrivnosti. Vendar nikoli ne
pričakujte, da vam bo znanost razkrila vse, kar
morate vedeti. Tudi znanost takratnih ljudi je
imela svoje preroke, iz katerih so se ljudje
norčevali in jih imeli za nore. Ko pa se je
kasneje izkazalo, da je to, kar so razglašali, res,
ste bili osupli. (97,19)

Prehodna zabloda zemeljske moči in veličine
1 Jaz sem tisti, ki ti na pot postavljam
preizkušnje, da bi ustavil tvojega duha, ko se
oddalji od poti mojega zakona in hoče živeti
sam po svojem okusu. Raziščite razloge za
preizkušnje, to vam dovoljujem, da boste
lahko potrdili, da je vsaka od njih kot dletom,
ki obdeluje vaše srce. To je eden od razlogov,
zakaj vas bolečina približa meni.
2 Človek pa je vedno iskal užitke, bil je nagnjen
k moči in sijaju, da bi se povzdignil kot
gospodar na zemlji in bil vladar nad svojimi
brati.
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3 Ker sem vas vse ustvaril z isto ljubeznijo,
zakaj so vedno obstajali tisti, ki so se
pretvarjali, da so boljši? Zakaj so obstajali tisti,
ki so vladali ljudem v ponižanju z bičem? Zakaj
obstaja tisti, ki zavrača ponižne in čigar srce
ostane nedotaknjeno, ko povzroči bolečino
svojemu bližnjemu? Ker so to duhovna bitja, ki
me še niso prepoznala kot Očeta, ki ljubi vsa
svoja bitja, niti kot edinega Gospoda vseh živih
bitij.
4. Zato obstajajo tisti, ki si prilaščajo oblast in
ne upoštevajo svetih človekovih pravic. Služijo
mi kot orodje moje pravičnosti, in čeprav
mislijo, da so veliki gospodarji in "kralji", so le
služabniki. Odpusti jim! (95, 7 - 8)
5 Poglejte ljudstva in vladarje zemlje. Kako
kratka je njihova slava in vladavina. Danes jih
dvigujejo njihovi narodi, jutri pa jih potiskajo z
njihovih prestolov.
6 Nihče ne išče svojega prestola v tem
življenju, ker bi si z mislijo na napredovanje
oviral pot, vaša usoda pa je, da napredujete
brez postanka, dokler ne pridete do vrat
mojega kraljestva. (124, 31)
7 Resnično, povem vam: današnjih
mogočnežev bo konec, da bi naredili prostor
tistim, ki bodo zaradi ljubezni in usmiljenja do
bližnjih veliki in močni, mogočni in modri.
(128,50)
8. Ljudje, ki trenutno gojijo le ambiciozne
težnje po oblasti in zemeljski slavi, vedo, da je
njihov najmočnejši nasprotnik duhovnost, zato
se borijo proti njej. Ko začutijo, da se že bliža
bitka - bitka duha proti zlu -, se bojijo izgubiti
svoje imetje, zato se upirajo svetlobi, ki jih
nenehno preseneča v obliki navdiha. (321, 12)
9. Kako potrebni so tisti, ki so bili veliki in
mogočni na zemlji, prihajajo pred moja
nebeška vrata, ker so pozabili na duhovne
zaklade in pot do večnega življenja! Medtem
ko se resnica mojega kraljestva razodeva
ponižnim, je skrita učencem in izobražencem,
ker bi z duhovno modrostjo storili to, kar so
storili z zemeljsko znanostjo: v tej luči bi iskali
prestole za svojo nečimrnost in orožje za svoje
prepire. (238, 68)

Vojne, ki so s seboj prinesle osiromašenje,
trpljenje, uničenje in smrt. To je bila žetev, ki
so jo zagovorniki takšnih teorij poželi tukaj na
zemlji.
11 Upoštevajte, da nisem nasprotoval
človekovi svobodni volji, čeprav vam moram
povedati, da brez poseganja v to svobodo vest
nenehno govori v srce tistega, ki se oddaljuje
od pravičnosti, ljubezni in razuma. (106,11)
12. Če bi se Kristus v tem času vrnil na zemljo
kot človek, na Kalvariji ne bi več rekel: "Oče,
odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo." Zdaj
namreč v izobilju prejemate svetlobo Duha,
duhovna bitja pa so se zelo razvila. Kdo ne ve,
da sem jaz darovalec življenja, da ga torej
nihče ne sme oropati svojega sočloveka? Če
človek ne more dati obstoja, nima pravice
vzeti tistega, česar ne more vrniti.
13. Ljudje, ali mislite, da izpolnjujete mojo
zakonodajo samo zato, ker pravite, da imate
vero, in ker opravljate zunanje bogoslužje? V
zakonu vam je bilo rečeno? "Ne ubijaj," a vi
kršite to zapoved, ker na oltarju svojega greha
v potokih prelivate kri sočloveka. (119, 27 - 28)
14 Ponujam svetu mir, toda ponos narodov, ki
so postali veliki, s svojo lažno močjo in lažnim
sijajem zavrača vsak klic vesti in se pusti voditi
le svojim ambicijam in sovraštvu.
15. Ljudje se še vedno ne nagibajo na stran
dobrote, pravičnosti in razuma; še vedno se
dvigajo in obsojajo svoje bližnje; še vedno
mislijo, da lahko ravnajo pravično. Ali ne
mislite, da bi se morali namesto sodnikov
imenovati morilci in eksekutorji?
16 Ljudje moči so pozabili, da je nad vsem
življenjem en sam lastnik, a jemljejo življenje
svojih bližnjih, kot da bi jim pripadalo.
Množice kličejo po kruhu, pravici, domu,
obleki. Pravičnost bom vzpostavil jaz, ne ljudje
ali njihovi nauki. (151, 70 - 72)
17 Blagoslovljeni ljudje: ljudje, ki se dvigajo
polni samovšečnosti in si lastijo oblast med
narodi, med ljudmi na zemlji, so velika
duhovna bitja, obdarjeni z močjo in nosilci
velikih poslanstev.
18. Vendar niso v službi moje božanskosti.
Svojih velikih sposobnosti in zmožnosti niso
dali v službo ljubezni in usmiljenja. Ustvarili so
svoj svet, svoj zakon, svoj prestol, svoje vazale,
svoja področja vladavine in vse, kar si lahko
postavijo za cilj.

domnevna uporaba sile nad ljudmi in narodi
10. Oglejte si ljudi, ki vodijo narode, ustvarjajo
doktrine in jih vsiljujejo ljudem. Vsak razglaša
prednost svojega nauka, vendar vas
sprašujem: Kakšni so sadovi vsega tega?
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19 Ko pa začutijo, da se njihov prestol trese
pod obiski, ko začutijo, da je vdor močnega
sovražnika neizbežen, ko vidijo, da so njihovi
zakladi in njihovo ime v nevarnosti, se z vso
močjo, polni utvar o veličini, zemeljske
nečimrnosti, sovraštva in slabe volje, podajo
na sovražnika, ne ozirajoč se na to, ali njihovo
delo, njihova ideja za seboj pušča le sled
bolečine, uničenja in zla. V mislih imajo le
uničenje sovražnika, vzpostavitev še večjega
prestola, da bi imeli čim večjo oblast nad
narodi, bogastvom, vsakdanjim kruhom in celo
nad življenji ljudi. (219, 25)
20 Čas bi bil, da na zemlji ne bi bilo več
kraljestev ali močnih narodov, ki bi zatirali
šibke, a vendar obstajajo kot dokaz, da v
človeku še vedno prevladujejo primitivne
težnje po ropanju šibkih z zlorabo moči in po
nasilni zmagi. (271, 58)
21. Kako daleč so ljudje od razumevanja
duhovnega miru, ki bi moral vladati na svetu!
Skušajo jo izsiliti z nasiljem in grožnjami ter s
sadovi svoje znanosti, s katerimi se hvalijo.
22. Nikakor ne zanikam napredka ljudi in
nisem proti njim, saj so tudi dokaz njihovega
duhovnega razvoja. A še vedno vam pravim,
da mi njihov ponos nad uporabo sile in
zemeljske moči ni všeč. Namesto da bi olajšali
križ ljudi, z njim oskrunijo najsvetejša načela,
se znesejo nad življenji, 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?
23. Želim enakost med svojimi otroki, kot sem
jo oznanjal že v "drugi dobi". Vendar ne le
materialno, kot to razumejo ljudje.
Navdihujem vas z enakostjo ljubezni, s katero
vam dajem razumeti, da ste vsi bratje in
sestre, Božji otroci. (246, 61 - 63)

objeli mater, ženo ali sina? Kdo lahko izmeri
bolečino teh poslovitev, kdor sam ni pil te
čaše?
26 Na tisoče in tisoče trpečih staršev, žena in
otrok je videlo svoje ljubljene, kako so se
odpravili na vojno, sovraštvo in maščevanje, ki
sta jih silila pohlep in aroganca nekaterih ljudi
brez luči in brez ljubezni do bližnjega.
27 Te legije mladih in krepkih mož se niso
mogle vrniti na svoje domove, ker so jih pustili
raztrgane na poljih; toda glej, zemlja, Mati
Zemlja, usmiljenejša od ljudi, ki vladajo
narodom in mislijo, da so gospodarji nad
življenji svojih soljudi, je odprla svoje
maternico, da bi jih sprejela in jih ljubeče
pokrila. (9, 63 - 66)
28 Moj Duh bdi nad vsakim bitjem in
spremljam tudi zadnje vaše misli.
29. Resnično, povem vam: sredi vojsk, ki se
borijo za zemeljske ideologije in zahteve po
oblasti, sem v trenutkih miru odkril miroljubne
in dobronamerne ljudi, ki so bili na silo
spremenjeni v vojake. Ko jim moje ime pride
skozi usta, jim iz srca uidejo vzdihi, ob
spominu na ljubljene, starše, žene, otroke,
brate in sestre pa jim po licih stečejo solze.
Takrat se njihov duh dvigne k meni brez
drugega templja kot svetišča svoje vere, brez
drugega oltarja kot oltarja svoje ljubezni in z
drugo lučjo kot lučjo svojega upanja ter želi
odpuščanje za uničenje, ki ga je
neprostovoljno povzročil s svojim orožjem. Z
vso močjo svojega bitja me prosijo, naj jim
dovolim, da se vrnejo na svoj dom, ali pa naj,
če že padejo pod udarom sovražnika, s svojim
plaščem usmiljenja pokrijem vsaj tiste, ki so jih
pustili na zemlji.
30 Vse, ki me tako prosijo za odpuščanje,
blagoslavljam, ker niso krivi ubijanja; drugi so
morilci, ki bodo, ko bo prišla ura njihove
sodbe, morali pred menoj odgovarjati za vse,
kar so storili človeškim življenjem.
31. Mnogi, ki ljubijo mir, se sprašujejo, zakaj
sem dovolil, da jih vodim celo na bojišča in
kraje smrti. Na to vam odgovarjam: Če njihov
človeški um ni sposoben razumeti razloga, ki je
v središču vsega tega, pa njihov duh ve, da se s
tem uresničuje sprava. (22, 52 - 55)
32. Tistim, ki mi sledijo, polagam na srce mir
sveta, da bi stali in molili zanj. narodi bodo
kmalu poslali svoje molitve in me prosili za
mir, ki sem jim ga ponujal v vseh časih.

Razmišljanja o drugi svetovni vojni
24 To so časi preizkušenj, bolečine in trpljenja
- časi, ko človeštvo trpi zaradi posledic
tolikšnega medsebojnega sovraštva in slabe
volje.
25 Oglejte si bojišča, na katerih slišite le
rjovenje orožja in krike ranjenih, gore
iznakaženih trupel, ki so bila prej močna telesa
mladih ljudi. Si predstavljate, kako so zadnjič
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33. Prej sem ljudem dovolil, da so okusili
sadove svojih del, da so videli, kako tečejo
reke človeške krvi, in videli podobe bolečine,
gore trupel in mesta, ki so se spremenila v
ruševine. Želel sem, da bi ljudje z okamnelim
srcem videli opustošenje domov, obup
nedolžnih, matere, ki od bolečine poljubljajo
raztrgana telesa svojih otrok, da bi od blizu
videli ves obup, strah in žalovanje ljudi, da bi v
svoji nadutosti začutili ponižanje in bi jim vest
povedala, da so njihova veličina, moč in
modrost laž, da edina resnično velika stvar
prihaja od Božjega Duha.
34 Ko bodo ti ljudje odprli oči resnici, se bodo
zgrozili - ne nad grozotami, ki jih bodo videli,
ampak nad samimi seboj, in ker ne morejo
ubežati pogledu in glasu svoje vesti, bodo v
sebi začutili temo in ogenj kesanja, saj bodo
morali odgovarjati za vsako življenje, za vsako
bolečino in celo za zadnjo kapljo krvi, ki je bila
prelita na njihov račun. (52, 40)
35 Korak za korakom gredo narodi v dolino
(smrti), kjer se zberejo, da bi bili sojeni.
36. Še vedno pa si ljudje, ki vojskujejo in
katerih roke so umazane s krvjo njihovih
soljudi, upajo govoriti moje ime. Ali so to
cvetovi ali sadovi nauka, ki sem vas ga učil? Ali
se niste od Jezusa naučili, kako je odpuščal,
kako je blagoslovil tistega, ki ga je ranil, in
kako je celo v smrti dal življenje svojim
usmiljencem?
37. Ljudje so dvomili v mojo besedo in
zanemarili vero, zato so vse svoje zaupanje
položili v nasilje. Potem sem jim dovolil, da
sami vidijo svojo zmoto in žanjejo sadove
svojih del, saj bodo le tako odprli oči, da bodo
razumeli resnico. (119, 31 - 33)

duhovnih bitij se je vrnilo v Duhovni dom.
Znanost je osupnila svet in s svojim
uničevalnim orožjem poskrbela, da se je
zemlja zatresla. Zmagovalci so postali sodniki
in usmrtitelji poražencev. Bolečina, stiska in
lakota so se razširili in za seboj pustili vdove,
sirote in mraz. Kuge so krožile od naroda do
naroda in celo naravne sile so se oglasile s
pravičnostjo in ogorčenjem nad številnimi
nadlogami. Človek, ki se ima za civiliziranega,
je na planetu pustil pečat uničenja, smrti in
opustošenja. To je žetev, ki mi jo ponuja to
človeštvo. Vendar vas sprašujem: Ali je ta
žetev vredna, da pride v moje shrambe? Ali si
sad vaše hudobije zasluži, da ga vaš Oče
sprejme? Resnično, povem vam: to drevo je
vse kaj drugega kot tisto, ki bi ga lahko
posadili, če bi upoštevali božansko zapoved, ki
pravi, da se morate ljubiti med seboj. (145, 29)
41. Kdaj boš dosegel mir uma, če nisi dosegel
niti miru srca? - Povem vam, da miru med
ljudmi ne bo, dokler ne bo uničeno še zadnje
bratomorno orožje. Bratomorno orožje je vse
tisto, s katerim si ljudje jemljejo življenja,
uničujejo moralo, si jemljejo svobodo, zdravje,
duševni mir ali uničujejo vero. (119, 53)
42. Človeštvu bom dokazal, da njegovih težav
ne bo mogoče rešiti s silo in da dokler bo
uporabljalo uničevalno in morilsko orožje, ne
bo moglo ustvariti miru med ljudmi, pa naj se
zdi to orožje še tako strašno in grozljivo.
Nasprotno, posledično bodo vzbudili le še
večje sovraštvo in željo po maščevanju. Le
vest, razum in čustva ljubezni bodo lahko
temelji, na katerih bo počivala doba miru. Da
pa bi ta luč zasijala v ljudeh, morajo najprej do
zadnje kapljice izprazniti čašo trpljenja. (160,
65)
43. Če človekovo srce ne bi bilo tako otrdelo,
bi bila bolečina vojne dovolj, da bi se zamislil
nad svojimi napakami, in vrnil bi se na pot
svetlobe. Čeprav ima še vedno grenak spomin
na tiste poboje ljudi, se pripravlja na novo
vojno.
44. Kako lahko domnevate, da bi vas jaz, Oče,
Božanska ljubezen, lahko kaznoval z vojnami?
Ali res verjamete, da vam lahko tisti, ki vas
ljubi s popolno ljubeznijo in ki želi, da bi se
ljubili med seboj, da zločin, bratomor,
ubijanje, maščevanje in uničenje? Ali ne
razumete, da je vse to posledica materializma,

Zavržnost in nesmiselnost vojn
38. Čas je, da iz človeških src vzklijejo ljubezen,
odpuščanje in ponižnost kot pravo orožje proti
sovraštvu in aroganci. Dokler bo sovraštvo
sovražilo sovraštvo in aroganca aroganco,
bodo narodi uničevali drug drugega in v srcih
ne bo miru.
39. Ljudje niso hoteli razumeti, da lahko
najdejo svojo srečo in napredek le v miru, in so
tekli za svojimi ideali moči in lažne veličine,
prelivali kri svojih soljudi, uničevali življenja in
uničevali vero ljudi. (39, 29 - 30)
40 Leto 1945 je prineslo zadnje sence vojne.
Srp je pokosil na tisoče bitij in na tisoče
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ki so ga ljudje nakopičili v svojih srcih? (174, 50
- 51)
45. Človeka sem od začetka ustvaril
svobodnega, vendar je njegovo svobodo
vedno spremljala luč vesti. Kljub temu ni
poslušal glasu svojega notranjega sodnika in
se je oddaljil od poti Zakona, dokler ni ustvaril
morilskih, krvavih in pošastnih vojn, v katerih
se je otrok dvignil proti očetu, ker se je ta
odvrnil od vsakega občutka človečnosti,
usmiljenja, spoštovanja in duhovnosti.
46. Ljudje bi se morali že zdavnaj izogniti
uničenju in vojnam, da bi si prihranili žalostno
dolžnost sprave. Vedite, da jih bom moral
ponovno poslati v dolino solz in krvi, če se ne
bodo uspeli dobro očistiti, preden pridejo k
meni. Kajti tisti, ki živijo v nasprotju s
popolnostjo, ne bodo mogli priti k meni. (188,
6 - 7)
47 Vsi moški niso na isti ravni razumevanja.
Medtem ko nekateri na vsakem koraku
odkrivajo čudeže, se drugim vse zdi
nepopolno. Medtem ko nekateri sanjajo o
miru kot vrhuncu duhovnosti in morale sveta,
drugi trdijo, da so vojne tiste, ki spodbujajo
razvoj človeštva.
48 Na to vam odgovarjam: Vojne niso
potrebne za razvoj sveta. Če jih ljudje
uporabljajo za svoje ambiciozne in sebične
cilje, je to zaradi materializacije, v kateri se
znajdejo tisti, ki jim je naklonjena. Med njimi
nekateri verjamejo le v obstoj na tem svetu in
ne poznajo ali zanikajo duhovno življenje,
vendar jih imajo ljudje za učenjake. Zato je
nujno, da vsi spoznajo to razodetje. (227, 6970)

več vladala zakon nasilja in hudobije, ampak bi
vsa vaša dejanja v življenju urejal zakon vesti?
- In vi, ljudje, se ne izključite iz te sodbe, kajti
tudi med vami odkrivam spopade in delitve.
(24, 73)
- mehiško občinstvo
3 Imejte pred očmi zgled Izraela, kot je zapisan
v zgodovini, ko je dolgo časa taval po puščavi.
Borili so se, da bi pobegnili iz egiptovskega
ujetništva in malikovanja, pa tudi, da bi dosegli
deželo miru in svobode.
4 Danes je vse to človeštvo podobno ljudstvu v
faraonovem ujetništvu. Vere, doktrine in
zakoni so ljudem vsiljeni. Večina narodov je
sužnjev drugih, ki so močnejši. Težak boj za
preživetje in prisilno delo pod udarom lakote
in ponižanja sta grenak kruh, ki ga danes uživa
velik del človeštva.
5 Zaradi vsega tega se v srcih ljudi vedno bolj
pojavlja hrepenenje po osvoboditvi, miru in
boljšem življenju. (115, 41 - 43)
6. Ta svet, ki bi moral biti dom ene družine, v
kateri bi bilo vse človeštvo, je jabolko
nesoglasij in povod za nesmiselno
prizadevanje za oblast, izdajstvo in vojno. To
življenje, ki bi moralo biti namenjeno študiju,
duhovni kontemplaciji in prizadevanju za
dosego večnega življenja z uporabo
preizkušenj in lekcij v korist duha, človek
napačno razume, zato dovoli, da njegovo srce
zastrupijo užaljenost, grenkoba, materializem
in nezadovoljstvo. (116, 53)
7 Uboga ljudstva zemlje - nekatera so
zasužnjena, druga zatirana, ostala pa
izkoriščajo njihovi lastni voditelji in
predstavniki!
8 Tvoje srce ne ljubi več tistih, ki ti vladajo na
zemlji, ker je bilo tvoje zaupanje razočarano.
Ne verjamete več v pravičnost ali
velikodušnost svojih sodnikov, ne verjamete
več v obljube, besede ali nasmejane obraze.
Videli ste, kako se je hinavščina polastila src in
na zemlji vzpostavila svoj imperij laži, neresnic
in prevar.
9. Ubogi narodi, vi, ki na svojih ramenih nosite
trud kot neznosno breme - trud, ki ni več tisti
blagoslovljeni zakon, po katerem je človek
dobil vse, kar je bilo potrebno za njegovo
preživetje, ampak se je spremenil v obupen in
strašen boj za preživetje. In kaj ljudje dobijo za
žrtvovanje svoje moči in življenja? Slab kos
kruha, čašo grenkobe.

52. poglavje - Nepravičnost in propad
človeštva
Podrejanje in izkoriščanje šibkih s strani
močnih
1 Če bi ljudje razumeli, da je bila zemlja
ustvarjena za vse, in če bi znali pravično deliti s
soljudmi materialne in duhovne zaklade, s
katerimi je napolnjen njihov obstoj, vam
resnično povem, da bi že tukaj na zemlji začeli
čutiti mir duhovnega kraljestva. (12, 71)
2 Ali ne mislite, da je delitev človeštva na
narode in rase nekaj primitivnega? ali ne
razmišljate, da če bi v vaši civilizaciji, na katero
ste tako ponosni, bil napredek resničen, ne bi
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10 Resnično, povem vam, to ni hrana, ki sem
jo dal v zemljo za vaše veselje in ohranitev; to
je kruh nesoglasij, nečimrnosti, nečloveških
čustev - skratka, dokaz pomanjkanja ali
odsotnosti duhovne zrelosti pri tistih, ki
vladajo vašemu človeškemu življenju.
11 Vidim, da drug drugemu jemljete kruh, da
tisti, ki si želijo moči, ne morejo gledati, da bi
drugi kaj imeli, ker hočejo vse zase; da močni
jemljejo kruh šibkim, ti pa morajo biti
zadovoljni s tem, da močni jedo in uživajo.
12 Zdaj vas sprašujem: V čem je moralni
napredek tega človeštva? Kje se razvijajo
njihova najplemenitejša čustva?
13 Resnično, povem vam: V dneh, ko so ljudje
živeli v jamah in se pokrivali s kožami, so si
tudi jemali hrano iz ust, najmočnejši so imeli
največji delež, delo šibkih je bilo v korist tistih,
ki so si jih podredili s silo, ljudje, plemena in
narodi so se tudi pobijali med seboj.
14 Kakšna je torej razlika med današnjim in
takratnim človeštvom?
15. Da, že vem, da mi boste povedali, da ste
dosegli veliko napredka - vem, da me boste
opozorili na svojo civilizacijo in znanost. Potem
pa vam bom povedal, da je vse to le maska
hinavščine, za katero skrivate svoja prava
čustva in svoje še vedno primitivne instinkte,
ker si niste niti malo prizadevali, da bi razvili
svojega duha in izpolnili Moj zakon.
16 Ne pravim vam, da ne iščite znanstveno ne, nasprotno: iščite, raziskujte, rastite in
povečujte znanje in inteligenco v materialnem
življenju, vendar bodite usmiljeni drug do
drugega, spoštujte svete pravice svojih
bližnjih, razumite, da ni zakona, ki bi človeku
dovoljeval razpolagati z življenjem sočloveka skratka, moški, naredite nekaj, skratka, ljudje,
storite nekaj, da bi mojo najvišjo zapoved
"ljubite drug drugega" uporabili v svojih
življenjih, da bi se rešili moralne in duhovne
stagnacije, v katero ste zapadli, in da bi, ko bo
odpadla tančica laži, ki je prekrila vaše obličje,
prodrla vaša luč, zasijala iskrenost in v vaša
življenja vstopila resnicoljubnost. Takrat lahko
upravičeno rečete, da ste napredovali.
17 Postanite duhovno močni v sledenju mojim
naukom, da bodo vaše besede v prihodnosti
vedno potrjene z resničnimi deli usmiljenja,
modrosti in bratstva. (325, 10 - 20)
18 Pošiljam vam svoj mir, a resnično vam
pravim: dokler bodo ljudje, ki imajo vse, kar

potrebujejo, in bodo pozabljali na tiste, ki
umirajo od lakote, ne bo miru na zemlji.
19 Mir ne temelji na človeški slavi ali bogastvu.
Temelji na dobri volji, medsebojni ljubezni,
služenju in spoštovanju drug drugega. O, če bi
le svet razumel ta navodila! Sovraštva bi
izginila in v človeškem srcu bi zacvetela
ljubezen. (165, 71 - 72)
Pokvarjenost človeštva
20 Človeštvo je brodolomec sredi viharja
grehov in vrlin. Ko človek odraste, si z
razvojem strasti ne umaže duha samo človek;
tudi otrok doživi prevrnitev čolna, v katerem
pluje.
21 Moja beseda, polna razodetja, se sredi tega
človeštva dviga kot velik svetilnik, ki
brodolomcem kaže pravo pot in oživlja upanje
v tistih, ki so že skoraj izgubili vero. (62, 44)
22 S tem, ko se je človeštvo razmnožilo, se je
razmnožil tudi njegov greh. Na svetu ne
manjka mest, kot sta Sodoma in Gomora,
katerih nadloga odmeva po vsej zemlji in
zastruplja srca. Od teh grešnih mest ni ostalo
niti sledov, vendar njihovi prebivalci niso bili
hinavci, saj so grešili sredi belega dne.
23 Današnje človeštvo, ki se skriva v temi, da
bi se lahko prepuščalo strastem, potem pa se
pretvarja, da je pravično in čisto, bo deležno
strožje sodbe kot Sodoma.
24. To je nezdrava dediščina vseh preteklih
generacij, katerih odvisnosti, razvade in
bolezni dajejo svoje sadove v tem času. To je
drevo zla, ki je zraslo v srcih ljudi - drevo, ki je
postalo rodovitno zaradi grehov in katerega
sadovi še naprej mikajo žensko in moškega ter
iz dneva v dan rušijo nova srca.
25 V senci tega drevesa ležijo moški in ženske,
ki nimajo moči, da bi se osvobodili njegovega
vpliva. Za nami so uničene vrline,
omadeževano človeško dostojanstvo in
številna pohabljena življenja.
26. Ne le odraslih privlačijo užitki sveta in
mesa ter tečejo za njimi; tudi mladina in celo
otroci, do vseh je prišel strup, ki se je nakopičil
skozi čas; in tisti, ki jim je uspelo ubežati
škodljivemu vplivu zla - kaj naredijo za tiste, ki
so zašli na kriva pota? Sodijo jih, obsojajo in so
ogorčeni nad njihovimi dejanji. Malo je tistih,
ki molijo za tiste, ki so zašli s poti, in še manj je
tistih, ki del svojega življenja posvetijo boju
proti zlu.
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27. Resnično, povem vam: Moje kraljestvo ne
bo vzpostavljeno med ljudmi, dokler bo drevo
zla še živelo. To moč je treba uničiti; za to je
treba imeti meč ljubezni in pravičnosti - edini,
ki se mu greh ne more upreti. Razumite, da ne
sodbe ali kazni, temveč ljubezen, odpuščanje
in usmiljenje, ki so bistvo mojega nauka, ne
bodo luč, ki osvetljuje vaše poti, in navodila, ki
prinašajo odrešitev človeštvu. (108, 10 - 14)
28 Vaš materializem je spremenil raj, ki sem ga
zaupal človeku, 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 ter
trepetate ob misli na smrt. 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 dejansko nima duha.
31. Svet in materija sta začasno premagala
duha, ga postopoma spravila nazaj v
suženjstvo in nazadnje onemogočila njegovo
poslanstvo v človeškem življenju. Zakaj se sami
postopoma ne zavedate, da lakota, beda,
bolečina in tesnoba, ki pestijo vaše življenje,
niso nič drugega kot zvest odsev bede in
bolečine vašega duha? (272, 29 - 32)
32. 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
njegovem duhu, srcu in umu. (274, 14)
33. Še vedno pa vaš planet ni kraj ljubezni,
kreposti in miru. Vašemu svetu pošiljam čiste
duhove, vi pa mi jih vračate nečiste, ker so
življenja ljudi prežeta z grehom in
pokvarjenostjo.
34. Vrline vidim kot majhne, osamljene lučke
med duhovi, ki jih bičajo nevihte sebičnosti,
maščevanja in sovraštva. To je sad, ki mi ga
ponuja človeštvo. (318, 33 - 34)

35 Imate vladarje, v katerih srcih ni pravičnosti
in velikodušnosti, da bi upravljali svoje
ljudstvo, ker jim gre za mizerni cilj moči in
bogastva - ljudi, ki se razglašajo za moje
predstavnike, a ne poznajo niti ljubezni do
bližnjega - zdravnike, ki ne poznajo bistva
svojega poslanstva, ki je usmiljenje -, in
sodnike, ki zamenjujejo pravico z
maščevalnostjo in zlorabljajo zakon za
škodljive namene.
36 Nihče, ki hodi po krivici in odvrne oči od
luči, ki jo ima v sebi kot svetilnik svoje vesti,
nima pojma o sodbi, ki si jo izreka.
37 Obstajajo tudi tisti, ki so si prisvojili naloge,
ki jim ne pripadajo, in ki s svojimi napakami
dokazujejo, da nimajo potrebnih sposobnosti
za opravljanje naloge, ki so se je lotili po lastni
volji.
38 Prav tako lahko najdete Božje služabnike, ki
to niso, ker niso bili poslani v ta namen - ljudi,
ki vodijo narode in ne znajo usmerjati niti
svojih lastnih korakov - učitelje, ki nimajo daru
poučevanja in namesto da bi širili luč, zmedejo
um - zdravnike, v katerih srcih ni čuta za
sočutje ob bolečini drugega in ki ne vedo, da je
tisti, ki ta dar resnično ima, Kristusov apostol.
39. Ljudje so oskrunili vsa moja temeljna
načela, zdaj pa je prišla ura, ko bodo sojena
vsa njihova dela. To je moja sodba, saj jo
moram izvršiti jaz. Zato vam pravim: Pazite in
izpolnite moje zapovedi ljubezni in
odpuščanja. (105, 16 - 19)
40. Poglejte ta svet - ponosen, kljubovalen in
domišljav zaradi vseh človeških del, s katerimi
navdušuje generacije tega stoletja. Večinoma
ne verjamejo v duhovno in ga ne ljubijo. Zato
ne molijo in ne spoštujejo mojega zakona.
Kljub temu so zadovoljni in ponosni, da lahko
predstavijo svet, poln čudes, ki so jih ustvarili s
pomočjo svoje znanosti.
41. Toda ta osupljivi svet ljudi, ki so ga zgradili
v stoletjih znanosti, bojev, vojn in solz, bodo še
vedno uničili z lastnimi rokami in orožjem. Že
se bliža čas, ko se bo človeštvo zavedlo
nevzdržnosti in krhkosti svojih del, ki jim je
primanjkovalo ljubezni, pravičnosti in resnične
želje po popolnosti.
42. Kmalu boste spoznali, da brez Boga niste
nič, da lahko samo od mene prejmete moč,
življenje in inteligenco za ustvarjanje
harmoničnega obstoja med duhom in fizičnim
delom človeka. (282, 9 - 11)

Premeteni svet nezrelega človeštva
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43. Ljudje govorijo o preteklih časih, o
starodavnosti, o dolgih stoletjih in neskončnih
stoletjih, a jaz te vidim še vedno majhnega.
Vidim, da ste duhovno zelo malo dozoreli. V
mojih očeh je vaš svet še vedno v povojih,
čeprav se vam zdi, da ste dozoreli.
44. Ne, človeštvo, dokler ne bo Duh tisti, ki
daje dokaze o zrelosti, vzponu, popolnosti in
napredku na različnih področjih tvojega
življenja, mi boš neizogibno predstavljalo
človeška dela, ki so velika le na videz, a so
zaradi pomanjkanja ljubezni brez moralne
vsebine in niso trajna. (325, 62 - 63)
45. Zdaj je za duhove odločilen čas, resnično
čas boja. Vse je prepir in boj. Ta vojna se
odvija v srcu vsakega človeka, v naročju
družine, v vseh institucijah, pri vseh narodih,
pri vseh rasah.
46 Ne le na zemeljski ravni, tudi v duhovni
dolini je boj. To je velika bitka, ki so jo v
simbolični obliki videli preroki drugih časov in
ki je vidna tudi v vizijah prerokov ali vidcev
tega časa.
47 Toda te bitke, ki se bije in ki vse pretresa,
človeštvo ne razume, čeprav je del te bitke in
njena priča.
48 Pot človeštva je v teh dneh pospešena toda kam gre? Kam gre človek v takšni naglici?
Ali na tej vrtoglavi poti najde srečo, ali doseže
tako želeni mir, veličastno življenje, ki si ga
sebično želi vsako srce?
49. Povem vam, da je tisto, kar človek
dejansko doseže s svojim hitenjem, popolna
izčrpanost. Utrujenost življenja in izčrpanost
sta tisto, k čemur težita človekov um in srce, in
to brezno je ustvaril človek sam.
50 V to brezno bo padel in v tej popolni
izčrpanosti, v tem kaosu sovraštva, užitkov,
nezadovoljenih želja po moči, greha in
prešuštva, profanacije duhovnih in človeških
zakonov bo njegov duh doživel navidezno
"smrt", njegovo srce pa začasno "smrt".
51. Jaz pa bom povzročil, da bo človek iz te
"smrti" vstal v življenje. Povzročil bom, da bo
doživel svoje vstajenje in se v tem novem
življenju boril za preporod vseh idealov, za
oživitev vseh načel in vrlin, ki so lastnosti in
dediščina duha, ki je njihov izvor. Kajti iz mene
je Duh izšel, iz mene je vzel življenje, iz moje
popolnosti je pil, iz moje milosti se je nasitil.
(360,6-8)

XII Sodba in očiščenje človeštva
53. poglavje - Čas sodbe je tu
Obiranje plodov človeškega semena
1 Preljubi učenci, ti časi so časi sodbe za
človeštvo. Rok, do katerega morate začeti
plačevati dolgove, je potekel. Zdaj dohitevate
žetev preteklih sej, rezultate ali posledice
svojih del.
2 Človek ima svoj čas, da opravi svoje delo, in
drugi čas, da odgovarja za to, kar je storil;
slednji je čas, v katerem živite. Zato vsi trpite
in jokate. Tako kot imate čas setve in čas
žetve, ima tudi Bog čas, ki vam ga je namenil
za izpolnitev svojega zakona, in čas, ki ga je
namenil za razkritje svoje pravičnosti.
3. Zdaj živite v času Božje sodbe. Bolečina te
spravi v jok, človeštvo se očisti v lastnih solzah,
saj nikomur ni prihranjeno povračilo.
4 To so časi presoje, v katerih morate
razmisliti o svoji usodi, da bi s kontemplacijo in
spiritualizacijo slišali glas vesti, ki vas ne zavaja
in ne vara, ampak vas vodi na pot miru. (11, 58
- 61)
5. To je čas sodbe za človeštvo. Človeka za
človekom, ljudi za ljudmi in narod za narodom
sodi moja Božanskost. Vendar ljudje tega niso
opazili in ne vedo, v katerem času živijo. Zato
sem prišel v Duhu in poslal svoj žarek na
človeški um ter vam z njegovim
posredovanjem razkril, kdo vam govori, v
katerem času živite in kakšna je vaša naloga.
(51, 61)
6 Resnično, povem vam: Že živite v
"Gospodovem dnevu", že ste pod njegovo
sodbo. V tem času se sodi živim in mrtvim, na
teh tehtnicah se tehtajo pretekla in sedanja
dejanja. Odprite oči, da boste priče, da se
božja pravičnost čuti povsod. (76, 44)
7 Od davnih časov sem vam govoril o sodbi in
zdaj je napovedan čas, ki so ga preroki
prikazali kot dan.
8 Beseda tvojega Boga je kraljevska beseda in
je ne bo mogoče umakniti. Kaj je pomembno,
da je od tega minilo že več tisoč let? Očetova
volja je nespremenljiva in jo je treba izpolniti.
9 Če bi ljudje poleg tega, da verjamejo v mojo
besedo, znali bdeti in moliti, ne bi bili nikoli
presenečeni. Vendar so neverni, pozabljivi,
nejeverni, in ko pride preizkušnja, jo
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pripisujejo kazni, maščevanju ali Božji jezi. Na
to vam odgovarjam, da je vsaka preizkušnja
napovedana vnaprej, da se lahko pripravite.
Zato morate biti vedno budni.
10 Poplava, uničenje mest z ognjem, vdori
sovražnikov, kuge, pomor, lakota in druge
nadloge so bile napovedane vsem ljudstvom
na zemlji, da bi se pripravili in ne bi bili
presenečeni. Tako kot danes je iz Božje
ljubezni vedno prihajalo sporočilo o budnosti
in pripravljenosti, da bi se ljudje prebudili, se
pripravili in postali močni. (24, 74 - 77)
11 Povem vam: čeprav je res, da ta svet čakajo
zelo velike preizkušnje, se bodo dnevi bolečine
skrajšali, kajti trpljenje ljudi bo tako veliko, da
se bodo prebudili, dvignili oči k meni in
poslušali glas svoje vesti, ki bo od njih
zahtevala izpolnjevanje mojega zakona.
12 Moja pravičnost bo izkoreninila vse zlo, ki
obstaja na tem svetu. Pred tem bom vse
raziskal: verske skupnosti, znanosti in
družbene ustanove, nato pa bo nad njo padel
srp božje pravičnosti, ki bo odrezal plevel in
pustil pšenico. Vsako dobro seme, ki ga
najdem v srcih ljudi, bom ohranil, da bo še
naprej kalilo v glavah ljudi. (119, 10 - 11)

Njeni elementi se sprostijo, letni časi
postanejo neprijazni, epidemije se pojavijo in
razmnožijo, in to zato, ker vaši grehi naraščajo
in povzročajo bolezni ter ker neumna in
arogantna znanost ne priznava reda, ki ga je
določil Stvarnik.
20. Če bi vam to samo povedal, ne bi verjeli.
Zato je nujno, da lahko z rokami dojamete
rezultate svojih del, da bi bili nad njimi
razočarani. Prav zdaj ste dosegli trenutek v
svojem življenju, ko doživljate rezultate vsega,
kar ste posejali. (100, 6 - 7)
21 Življenje na zemlji so vedno spremljale
preizkušnje in zadoščenje za človeka, toda še
nikoli ni bila ta pot razvoja tako polna bolečine
kot zdaj, še nikoli ni bil kelih tako poln
grenkobe.
22 V tem času ljudje ne čakajo do odraslosti,
da bi se soočili z življenjskim bojem. Koliko bitij
pozna razočaranja, jarm, udarce, ovire in
neuspehe iz otroštva. Lahko vam povem še
več: v teh časih se človekova bolečina začne,
še preden se rodi, torej že v maternici matere.
23 Velika je dolžnost sprave za bitja, ki v tem
času prihajajo na zemljo! Vendar ne smete
pozabiti, da je vse trpljenje, ki obstaja na
svetu, delo človeka. Ali obstaja večja
popolnost v moji pravičnosti, kot da dovolim,
da morajo isti, ki so pot življenja zasejali s
trnjem, zdaj to tudi žanjeti? (115, 35 - 37)
24 ne morete razumeti mojega univerzalnega
načrta odrešenja, vendar vam dajem spoznati
del tega načrta, da bi bili deležni mojega dela.
25. Samo jaz poznam pomen časa, v katerem
živi svet. Noben človek ne more razumeti
resničnosti te ure.
26. Od najzgodnejših časov so se ljudje
nenehno umazovali, dokler si niso zatemnili
čutnosti in uma ter si ustvarili bolno, nemirno
in žalostno življenje. Toda zdaj je prišla ura
očiščenja. (274, 11 - 12)
27. Za vse duhove je prišel čas žetve, zato
vidite zmedo med ljudmi. Resnično, povem
vam, v tem kaosu bo vsak požel svoje seme.
28. Kaj pa se bo zgodilo tistim mojim otrokom,
ki so nenehno kršili moj zakon? Resnično, vse
tiste, ki spijo in nočejo študirati ter upoštevati
mojih navodil, bodo zajele preizkušnje kot
vihar, ki jih bo povozil. Za vse tiste, ki so
ubogali moja navodila, pa bo to kot spodbuda
za njihovo izpolnjevanje dolžnosti, kot lepa
nagrada, ki jim jo bo dal Bog. (310, 7)

Očiščenje človeštva v sodbi
13. Kako dolgo se bodo morali ljudje še
razvijati, da bodo razumeli mojo ljubezen in
čutili mojo navzočnost po vesti? Ko bodo
ljudje slišali moj glas, ki jim svetuje, in
izpolnjevali moj zakon, bo to znamenje, da so
se časi materializma zanje končali.
14 Zaenkrat jih morajo sile narave še vedno na
različne načine prizadeti, dokler se ne
prepričajo, da obstajajo višje sile, proti
katerim je človeški materializem zelo majhen.
15 Zemlja se bo zatresla, vode bodo očistile
ljudi in ogenj jih bo očistil.
16 Vsi elementi in sile narave se bodo čutili na
Zemlji, kjer ljudje niso znali živeti v harmoniji z
življenjem, ki jih obdaja.
17 Narava torej ne želi uničiti tistih, ki jo
oskrunijo, temveč želi le harmonijo med
človekom in vsemi bitji.
18 Če je njihova sodba vedno bolj očitna, je to
zato, ker so se povečali tudi prestopki ljudi in
njihovo nespoštovanje zakonov. (40, 20 - 25)
19 Človekova roka si je nakopala sodbo. V
njegovih možganih divja nevihta, v njegovem
srcu divja vihar in vse to se kaže tudi v naravi.
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29 V tem času bo tisti, ki se ne bo pripravljen
prenoviti, spoznal največjo grenkobo in bo
odstranjen z zemlje, saj bo izgubil dragoceno
priložnost, da bi se spravil za svoje prestopke
in se spravil z zakonom, resnico in življenjem.
30. Po drugi strani pa se bodo tisti, ki iz tega
materialnega življenja preidejo v Duhovni dom
z mirom in zadovoljstvom, ki ga daje
izpolnjena dolžnost, počutili razsvetljeni od
Moje svetlobe; če pa so med tistimi, ki se
morajo ponovno reinkarnirati, jih bom
pripravil, preden se vrnejo v človeško življenje,
da bodo vanj vstopili čisti, poduhovljeni in z
večjo modrostjo. (91, 38 - 39)

ljubeznijo in usmiljenjem, da ne prihajam z
bičem, da bi jim povzročil bolečino - da jih
želim le dvigniti v življenje milosti in jih očistiti
s kristalno čisto vodo, ki je moja beseda, moja
resnica.
39. Svet se ni naučil mojega nauka in je gojil
svoje malikovanje in fanatizem. Zato je zdaj
podvržena velikemu lončenju in pije čašo
trpljenja, saj jo je njen materializem oddaljil od
mene. (334, 29 - 30)
40. Zdaj človeštvo, razdeljeno na narode, rase,
jezike in barve, prejema od Mojega
Božanskega Duha svoj delež sodbe,
preizkušnje, ki pripadajo vsakomur, boj,
križišče in spravo, ki sem jo zagotovil za
vsakega človeka in vsako raso.
41 Vi pa veste, da je temelj moje sodbe
ljubezen, da so preizkušnje, ki jih Oče pošilja
ljudem, preizkušnje ljubezni - da vse vodi k
odrešitvi, k dobremu, čeprav se zdi, da so v
teh obiskih nesreča, poguba ali nesreča.
42 V ozadju vsega tega je življenje, ohranjanje
duha, odrešenje duha. Oče vedno čaka na
"marljivega sina", da bi ga objel z največjo
ljubeznijo. (328, 11)

Božja ljubezen v sodbi
31 Bolečina je v svetu izlila vso svojo vsebino
in se kaže v tisočerih različnih oblikah.
32 V kakšnem strašnem vrvežu živite,
človeštvo! Kako naporno gnetete testo za
vsakdanji kruh! Zato se moški predčasno
izčrpajo, ženske se prezgodaj postarajo,
dekleta v polnem razcvetu usahnejo, otroci pa
v zgodnji mladosti otrpnejo.
33. Čas, v katerem živite, je obdobje bolečine,
grenkobe in preizkušenj. Vendar želim, da bi
našli mir, dosegli harmonijo in odpravili
bolečino. Zato se vam v duhu javljam in vam
pošiljam svojo besedo, ki je rosa tolažbe,
ozdravljenja in miru za vašega duha.
34 Poslušajte mojo besedo, ki je vstajenje in
življenje. V njem boste ponovno pridobili vero,
zdravje in veselje za boj in življenje. (132, 42 45)
35. Danes je čas največjega povračila za duha.
Moja sodba je odprta in dela vsakega so na
tehtnici. Čeprav je ta sodba za duhove težka in
žalostna, jim je blizu Oče, ki je bolj ljubeč Oče
kot sodnik. Obdaja vas tudi ljubezen Marije,
vaše zagovornice. (153, 16)
36 Prišla je moja pravičnost, človeštvo, ki bo
ponižala človekovo aroganco, da se bo
zavedel, kako majhen je v svoji hudobiji in
materializmu.
37. Da, ljudje, zrušil bom človeka v njegovi
lažni veličini, ker hočem, da vidi mojo luč in se
dvigne, da bi postal velik v resnici. Kajti želim,
da ste polni svetlobe, velikodušnosti, dobrote,
moči in modrosti. (285, 15 - 16)
38. Človeštvo me napačno ocenjuje in zanika
mojo navzočnost v tem času. Vendar jim bom
dal videti, da svojo pravičnost izražam z

Poglavje 54 - Boj svetovnih nazorov,
religij in cerkva
Duhovni boji pred Kristusovim kraljestvom
miru na zemlji
1 Kakor sem vam v "drugi dobi" napovedal
svoj drugi prihod, tako vam zdaj napovedujem
"vojno" verstev, svetovnih nazorov in religij
kot pripravljalno napoved za vzpostavitev
mojega kraljestva poduhovitve med ljudmi.
2 Moja beseda bo kot ognjeni meč uničila
fanatizem, ki je stoletja obdajal ljudi, raztrgala
bo tančico njihove nevednosti in pokazala
svetlo, sijočo pot, ki vodi k meni. (209, 10 - 11)
3 Da bi se med ljudmi vzpostavil mir mojega
kraljestva, je treba najprej izbojevati "vojno"
verskih doktrin, religij in ideologij - spopad, v
katerem eni mojemu imenu in moji resnici
nasprotujejo lažnim malikom drugih in v
katerem se ena doktrina bori proti drugi.
4. To bo nova bitka, duhovna bitka, v kateri
bodo lažni bogovi strmoglavljeni s piedestalov
in padli, vse laži, ki ste jih imeli za resnične, pa
bodo za vedno razkrite. Potem boste videli,
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kako se iz kaosa zmede in teme svetleče dviga
resnica. (121, 40)
5. Spiritualizem povzroča svetovni boj med
svetovnimi nazori, verstvi in verskimi kulti. Po
tem spopadu pa bo ta nauk ljudem prinesel
blagoslovljen mir, ki ga tako zelo potrebujejo,
in povzročil, da bo sonce moje božanske
pravičnosti sijalo nad vsemi duhovnimi bitji.
(141, 11)
6 Pripravljam vas in opozarjam pred časom
zmede svetovnih nazorov, da bi se osvobodili
notranjega boja uma in mučenja misli.
7 Kajti vsi svetovni nazori, doktrine, teologije,
filozofije in verovanja človeštva se bodo
zatresli, kar simbolizira nevihto, pravi vihar
duha, na katerega nemirnih valovih morate
pluti po moji volji in ostati na vrhu, dokler se
nevihta in tema ne končata.
8 Ne dajem vam boljšega recepta, da bi to
preizkušnjo prestali v enem kosu, kot sta
molitev in sledenje moji besedi, s katerima se
bo vaša vera nenehno krepila.
9 Ta bitka svetovnih nazorov, spopad verstev
in ideologij, ta bitka je nujno potrebna, da bi
vse slabosti in napake, ki so se nakopičile na
dnu vsakega kulta in institucije, prišle na
površje.
10 Šele po tej "nevihti" se bo lahko začelo
moralno in duhovno očiščenje ljudi, saj bodo
videli resnico, ki bo prišla na dan, jo
prepoznali, začutili v sebi in se ne bodo mogli
več hraniti z izmišljotinami in pretvarjanjem.
11 Tako kot vsak človek prostovoljno in
popolnoma sam izkorišča vitalni učinek sonca
na svoje telo, saj se zaveda, da na njegovi
svetlobi, toploti in vplivu temelji materialno
življenje, tako bodo tudi oni izkoristili svetlobo
resnice za vse, kar potrebujejo za ohranjanje,
krepitev in razsvetljevanje svojega duha.
12. Tedaj bo začela delovati moč, ki je človek
nikoli ni občutil, saj se bo njegovo življenje
vedno bolj prilagajalo resničnim načelom
življenja, normam, ki jih določa moj zakon.
(323, 19 - 22)

resnično, povem vam, da še ne poznajo poti,
kajti na njej je treba biti ponižen, in dovolj je,
da ne prepoznajo resnice, ki jo vsebuje vera
drugih, da niso več ponižni. Vendar sem vam
že v "drugi dobi" povedal: "Blagor krotkim in
ponižnega srca."
15 Človek, ki obsoja vero in prepričanje svojih
bližnjih, se oddaljuje od odrešenja, ker v
svojem ponosu in nepremišljenosti želi biti
podoben svojemu Bogu. (199, 4 - 6)
16 Sprašujete me, kaj želim doseči, ko se
duhovno razkrivam človeštvu tega časa? Na to
vam odgovarjam: Prizadevam si za vaše
prebujenje v Svetlobo, za vaše poduhovljenje
in združitev, saj ste bili ves čas razdeljeni.
Medtem ko so nekateri iskali zaklade duha, so
se drugi posvetili ljubezni do bogastev sveta spiritualizem in materializem v nenehnem
boju; spiritualisti in materialisti, ki se nikoli
niso mogli razumeti.
17 Spomnite se: Ko je Izrael v pričakovanju
Mesije imel tega pred očmi, se je razdelil na
vernike in zanikovalce moje resnice. Razlaga je
preprosta: verniki so bili tisti, ki so me
pričakovali z duhom, tisti, ki so me pričakovali
s čutili "mesa", pa so me zanikali.
18 Ti dve sili se bosta morali ponovno soočiti,
dokler ne bo iz tega boja prišla na dan resnica.
Boj bo oster, kajti bolj ko mineva čas, bolj
ljudje ljubijo zemeljsko, saj jim znanost in
odkritja dajejo občutek, da živijo v svojem
lastnem kraljestvu, v svetu, ki so ga sami
ustvarili. (175, 4 - 6)
19 Danes vsak človek verjame, da v celoti
pozna resnico. Vsaka religija trdi, da ima
resnico. Znanstveniki trdijo, da so odkrili
resnico. Povem vam, da nihče ne pozna
popolne resnice, saj človek s svojim umom ni
mogel dojeti niti tistega dela, ki mu je bil
razodet.
20 Vsi ljudje nosijo v sebi del resnice in zmote,
ki ju mešajo z lučjo resnice.
21 Bliža se bitka, v kateri se vse te sile
spopadajo med seboj, saj želi vsaka od njih
uveljaviti svoj pogled na svet. Toda na koncu
ne bo zmagala človeška ideologija, znanstvena
teorija ali versko prepričanje, ampak
harmonična združitev vseh dobrih pogledov,
vseh visokih prepričanj, vseh oblik čaščenja,
povzdignjenih v najvišjo duhovnost, vseh
znanosti, posvečenih služenju resničnemu
človeškemu napredku.

Boj za duhovno prevlado na zemlji
13 V tem času poteka boj svetovnih nazorov in
verskih naukov. Vsakdo si želi imeti prav. Toda
kdo ima v tem boju egoizma in lastnega
interesa prav? Kdo je lastnik resnice?
14. Če so tisti, ki verjamejo, da so na popolni
poti in da posedujejo resnico, na to ponosni,
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22. Dovolil bom, da ljudje govorijo o svojih
idejah in jih predstavijo, da drugi javno
pokažejo svoje oblike čaščenja in obredov, da
ljudje razpravljajo in se bojujejo, da
znanstveniki širijo svoje najnaprednejše
teorije, da se vse, kar je skrito v vsakem duhu,
razpre, pride na dan in se razkrije. Bliža se
namreč dan žanjca - dan, ko bo vest kot
neusmiljen srp odrezala vse, kar je lažnega v
človekovem srcu. (322, 15 - 18)

29. Moja luč je v vseh, vendar jo vidijo le tisti,
ki molijo, ki se opremijo. Moja Svetloba vam
govori skozi slutnje, navdih, intuicijo, sanje in
prstne odtise. Vendar ste gluhi za vsak
duhovni klic, ravnodušni ste do vsakega
božanskega znamenja.
30 Kmalu boste videli, da se bo moja beseda
izpolnila, in boste pričali, da je bilo vse to res.
31. Moj nauk in moje ime bosta tarča vseh
napadov in preganjanja, zaradi njiju vas bodo
sovražniki resnice preganjali. Toda moj nauk
bo tudi svetlobni meč tistih, ki se bodo dvignili
in branili vero, in bo ščit, za katerim bodo
nedolžni našli zaščito. Moje ime bo na vseh
ustnicah, nekateri ga bodo blagoslavljali, drugi
preklinjali.
32 Sprostile se bodo vse človekove
sposobnosti: njegova inteligenca, čustva,
strasti; njegove duhovne sposobnosti bodo
budne in pripravljene na boj.
33. Kakšna zmeda bo potem nastala! Koliko
tistih, ki so mislili, da so verjeli vame, se bo
moralo prepričati, da to ni bila prava vera!
34. V mnogih domovih in srcih bo ugasnila luč
ljubezni in upanja. Otroci in mladi ne bodo
imeli drugega Boga kot svet in drugega zakona
kot zemeljskega. (300, 35- 40)
35. Kaj se bo zgodilo, ko bodo ljudje spoznali,
da sta jih njihova pretirana ljubezen do sveta
in oboževanje zemeljskega pripeljala do
nesrečnega neuspeha? Poskušali bodo
ponovno najti izgubljeno pot, poiskati tista
načela in zakone, od katerih so se oddaljili, in v
tem prizadevanju si bodo ustvarili nauke,
pravila, nastale bodo filozofije, svetovni nazori
in teorije.
36. Vse to bo začetek nove in velike bitke, ki je
ne bo več spodbujalo nepošteno prizadevanje
za zemeljsko oblast. Ubijalsko orožje ne bo več
uničevalo življenj, uničevalo domov in
prelivalo človeške krvi. Boj bo drugačen, saj se
bodo velike verske skupnosti borile proti
novim naukom in novim religijam.
37. Kdo bo v tej bitki zmagal? Iz tega spora ne
bo izšla nobena religija kot zmagovalka, tako
kot noben narod ne bo ostal zmagovalec v tej
morilski vojni, ki jo doživljate danes.
38 V vojni za dosego zemeljske prevlade bo
zmagala moja pravica, pozneje, v boju za
uveljavitev nekega nauka ali vere, pa bo
zmagala moja resnica.

Boj proti nauku o umu
23. Duhovščina tega časa se kraljevsko oblači,
da bi simbolično opravljala Jezusovo daritev,
in čeprav se sklicuje na moje ime in moje
zastopstvo, odkrivam, da so njihovi možgani
zmedeni, njihova srca pa razburkajo viharji
intrig in strasti. Med ljudmi tega časa ni
nikogar, ki bi se razglašal za preroka, da sem
jaz. Doživeli bodo veliko trpljenje, saj med
njimi ni duhovne priprave. Kje je izpolnitev
tistih, ki so se pred Jezusom zaobljubili, da
bodo hodili po njegovih stopinjah? Kje so
sledilci mojih apostolov? Ali je kdo podoben
Janezu, ki je bil med prvimi, ali Pavlu, ki je bil
med tistimi, ki so mu sledili?
24 Zato se vam Mojster ponovno približuje, da
bi nadaljeval s svojim učenjem. Že vidim nove
farizeje in pismouke, ki polni sovraštva hitijo
proti meni. Takrat bom vprašal: "Kje so moji
učenci?" Ko pa me bodo ponosni, lažnivi,
bogati, ki se bojijo izgubiti svojo moč, tisti, ki
jih ogroža moja resnica, spet zasmehovali in
preganjali, bodo izbruhnili divji viharji. Vendar
se pod težo križa ne bom zrušil jaz, ampak
tisti, ki so zahtevali žrtev tistega, ki jim je dal
življenje. (149, 32 - 33)
25 Višek materializma se bo dvignil in postal
razburkano morje, morje trpljenja, obupa in
strahu pred krivico ljudi.
26 Samo en čoln bo plul po tem morju strasti,
želja in sovraštva ljudi, in to bo čoln mojega
zakona. Srečni so tisti, ki so močni, ko pride ta
čas!
27 Toda gorje tistim, ki spijo! Gorje šibkim!
Gorje ljudem, ki so zaupali v temelje "verskega
fanatizma", saj bodo zlahka postali plen teh
divjih valov!
28 Ali ne predvidevaš bitke, o človeštvo? Ali
vas moja beseda ne spodbuja, da bi se
pripravili na obrambo, ko pride ura?
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39 Edina in najvišja resnica bo zasijala kot
svetloba strele v viharni noči in vsakdo bo
videl ta božanski blisk svetlobe na kraju, kjer
je.
40. Moje sporočilo bo doseglo vse in vsi boste
prišli k meni. Vse sem pripravil za čase, ki
prihajajo, in moja volja se bo izpolnila vsem,
kajti jaz sem Gospod duhov, svetov, ras in
ljudstev. (288, 33 - 36+45)

v vsej zgodovini njihovih stoletij in dob ni bilo
podobne.
2 zdaj morate razumeti, da govorim vsem
vašim srcem in vam pošiljam sporočila in
opozorila v različnih oblikah, da bi ljudje
razmišljali in bili pozorni na Moj zakon, kakor
modre Device iz Moje prilike; govorim vsem
vašim srcem in vam pošiljam sporočila in
opozorila v različnih oblikah, da bi ljudje
razmišljali in bili pozorni na Moj zakon, kakor
modre Device iz Moje prilike
3 Ali me bodo ljudstva in različni narodi sveta
poslušali? Ali me bo to ljudstvo, ki se mu
predstavljam v tej obliki, poslušalo? Samo jaz
vem, toda moja dolžnost kot Očeta je, da
svojim otrokom zagotovim vsa sredstva za
njihovo odrešenje. (24, 80 - 81)
4 Resnično, povem vam, če se ljudje v tem
času ne bodo očistili madežev, ki so jih
povzročili v svojem duhu, bodo sile narave
prišle kot glasniki, da oznanijo mojo sodbo in
mojo slavo ter očistijo človeštvo vsake
nečistoče.
5 Blagor moškim, ženskam in otrokom, ki ob
spoznanju bližine sodbe slavijo moje ime, ker
čutijo, da je prišel Gospodov dan. Kajti njihovo
srce jim bo povedalo, da se bliža konec
vladavine hudega. Povem vam: ti bodo rešeni
po svoji veri, upanju in dobrih delih. Toda
koliko tistih, ki bodo živeli v tistih dneh, bo
bogokletnih! (64, 67 - 68)
6. Raj prvih ljudi se je spremenil v solzno
dolino, zdaj pa je le še krvava dolina. Zato
danes, ko sem prišel izpolniti obljubo, ki sem
jo dal svojim učencem, prebujam človeštvo iz
duhovnega spanja in mu dajem svoj nauk
ljubezni, da bi ga rešil. Iščem duhovna bitja, ki
jim je dano, da v tem času s svojimi deli
pričujejo o mojih manifestacijah in moji
besedi.
7 Ko se bodo ti, ki sem jih označil, združili okoli
mojega zakona, se bodo zatresli zemlja in
zvezde in na nebu se bodo pojavila znamenja,
kajti takrat se bo od enega konca zemlje do
drugega slišal Gospodov glas in njegov
božanski Duh, obdan z duhovi pravičnih,
prerokov in mučencev, bo sodil duhovni in
materialni svet. Takrat bo čas Svetega Duha
dosegel svojo polnost. (26, 43 - 44)
8 Mnogi narodi so padli v globoko brezno
materializacije, drugi so tik pred padcem, toda

Ignoriranje ali boj proti duhovnim darovom in
ozdravitvam z duhom
41. Duhovni svet se bo še bolj približal ljudem,
da bi pričal o svojem obstoju in prisotnosti.
Povsod se bodo pojavila znamenja, dokazi,
razodetja in sporočila, ki bodo vztrajno
govorila o tem, da se je začela nova doba.
42 Med ljudmi bo prišlo do sporov in
razburjenja, ker bodo predstavniki religije širili
strah med tistimi, ki verjamejo v ta sporočila,
znanost pa bo ta dejstva razglasila za
neresnična.
43. Potem bo ljudstvo zbralo pogum in vstalo,
da bi potrdilo resničnost dokazov, ki jih je
prejelo. Pojavili se bodo tisti, ki so si,
zapuščeni od znanosti, povrnili zdravje na
duhoven način, in pričevali bodo o čudežnih
ozdravitvah, razodetjih neskončne moči in
absolutne modrosti.
44 Med preprostimi in neznanimi ljudmi se
bodo pojavili moški in ženske, katerih beseda,
polna svetlobe, bo presenetila teologe,
filozofe in učenjake. Ko pa bo spor največji in
bodo ubogi ponižani, ponosni pa bodo zanikali
njihova pričevanja, bo nastopil trenutek, ko bo
Elija poklical na odgovornost učenjake,
gospode in vladarje ter jih podvrgel nadzoru.
45 Gorje lažnivcem in hinavcem v tisti uri, kajti
takrat bo zanje prišla popolna pravičnost!
46. To bo ura sodbe. Toda veliko duhov se bo
iz nje dvignilo k resničnemu življenju, veliko
src se bo dvignilo k veri in veliko oči se bo
odprlo za svetlobo. (350, 71 - 72)

55. poglavje - Očiščenje zemlje in
človeštva v sodbi
Opozorilni glas Boga in narave pred
očiščevalno sodbo
1 Povedal sem vam, da prihaja zelo velika
preizkušnja za vse človeštvo - tako velika, da ji
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bolečina njihovega padca jih bo prebudila iz
globokega spanca.
9. To so tisti narodi, ki so po obdobju razkošja
doživeli zaton in potonili v temo bolečine,
pokvarjenosti in bede. Danes ne gre za en
narod, temveč za celotno človeštvo, ki slepo
beži proti smrti in kaosu.
10 Moja pravičnost bo prizadela ponos
narodov. Spomnite se Ninive, Babilona, Grčije,
Rima in Kartagine. V njih boste našli globoke
primere poučevanja o božji pravičnosti.
11 Kadar koli so se ljudje polastili žezla moči in
dovolili, da njihova srca napolnijo brezbožnost,
aroganca in nesmiselne strasti, ter s seboj v
izrojenost potegnili svoje narode, se je
približala moja pravica, da bi jim odvzela moč.
12. Hkrati pa sem pred njimi prižgal baklo in
jim osvetlil pot do odrešitve njihovega duha.
Kaj bi se zgodilo z ljudmi, če bi jih v trenutku
preizkušnje prepustil njihovi lastni moči?
(105,45 - 47)
13 Iz brezna v brezno je človek duhovno
potonil na raven zanikanja in pozabljanja
mene, do skrajnosti zanikanja samega sebe, ko
ni prepoznal svojega bistva, svojega duha.
14. Samo moje usmiljenje bo lahko ljudem
prihranilo bolečino, da bi morali ponoviti pot,
da bi prišli k meni. Samo jaz lahko v svoji
ljubezni poskrbim za sredstva na poti svojih
otrok, da bodo odkrili pot odrešenja. (173, 21 22)
15 Na dan, ko vode (potopa) niso več
prekrivale zemlje, sem dal na nebu zasijati
mavrici miru v znamenje zaveze, ki jo je Bog
sklenil s človeštvom.
16. Zdaj vam pravim: o človeštvo "tretjega
obdobja", vi, ki ste isti, ki ste šli skozi vse te
preizkušnje, v katerih ste se očistili: Kmalu
boste doživeli nov kaos.
17 ampak sem prišel, da opozorim svoje
izbrano ljudstvo in celotno človeštvo, ki sem se
mu v tem času dal razumeti. dobro poslušajte,
otroci moji: tu je skrinja, vstopite vanjo, vabim
vas.
18 Skrinja je zate, Izrael, spoštovanje mojega
zakona. Vsakdo, ki bo v najbolj žalostnih dneh,
v najtežjih preizkušnjah ubogal moje zapovedi,
bo znotraj skrinje, bo močan in bo čutil zaščito
moje ljubezni.
19. In vsemu človeštvu ponavljam: Skrinja je
moj zakon ljubezni. Vsakdo, ki bo izkazoval

ljubezen in usmiljenje do bližnjega in do sebe,
bo rešen. (302, 17 -19 o.)
20. Vedno sem vam dal čas za pripravo in vam
zagotovil sredstva, da se rešite. Preden sem
vam poslal svojo sodbo, da bi vas poklical na
odgovornost ob koncu dobe ali obdobja, sem
pokazal svojo ljubezen do vas tako, da sem vas
opozoril, prebudil in spodbudil h kesanju,
popravi in dobroti.
21 Ko pa je prišla ura sodbe, se nisem ustavil,
da bi vas vprašal, ali ste se že pokesali, ali ste
se že pripravili, ali še vedno vztrajate v zlu in
neposlušnosti.
22 Moja sodba je prišla ob določeni uri, in
kdor je znal pravočasno zgraditi svojo skrinjo,
se je rešil. Toda tisti, ki se je posmehoval, ko
mu je bila napovedana ura sodbe, in ni storil
ničesar za svojo rešitev, je moral propasti.
(323, 51)
Moč in vladavina zla sta zlomljeni
23 Doslej na svetu ni prevladovala človeška
ljubezen. Kot že od začetka človeštva je nasilje
tisto, ki vlada in osvaja. Kdor je ljubil, je postal
žrtev hudobije.
24. Zlo je razširilo svoje kraljestvo in postalo
močno na zemlji. Toda prav v tem času
prihajam, da se s svojim orožjem zoperstavim
tem silam, da se med ljudmi vzpostavi
kraljestvo ljubezni in pravičnosti.
25. Pred tem se bom boril. Da bi vam lahko dal
mir svojega Duha, se moram boriti in
odstraniti vsako zlo. (33, 32 - 33)
26. Ljudje bodo prišli do konca svoje poti in se
vrnili na isto pot ter poželi sadove vsega, kar
so posejali - to je edini način ravnanja, s
katerim se v srcih dvigne kesanje. Kajti tisti, ki
ne prepoznajo svojih prekrškov, ne morejo
storiti ničesar, da bi popravili svoje napake.
27 Novi svet se pripravlja, novi rodovi bodo
kmalu prišli, toda najprej je treba odstraniti
lačne volkove, da ne bi pograbili ovac. (46, 65 66)
28. Na zemlji se je razširila gobavost netelesne
narave, ki razjeda srca ter uničuje vero in
krepost. Ljudje, pokriti z duhovnimi krpami,
živijo in mislijo, da nihče ne more razkriti te
bede, ker ljudje ne vidijo dlje od tega, kar je
stvar.
29. Toda bliža se ura vesti, to je isto, kot če bi
rekli: Gospodov dan ali njegova sodba je pred
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vrati. Takrat se bodo nekateri osramotili, drugi
pa pokesali.
30 Tisti, ki slišijo ta notranji glas, ki je vroč in
neizprosen, bodo v sebi začutili ogenj, ki
uničuje in prečiščuje. Tega ognja sodbe ne
more vzdržati ne greh ne karkoli, kar ne
povzroča hrupa. Le duh se mu lahko upre, saj
je obdarjen z božansko močjo. Ko bo šel skozi
ogenj vesti, se bo torej znova dvignil, očiščen
svojih napak. (82, 58 - 59)
31. Vsa bolečina, ki so jo povzročili ljudje, bo
zbrana v eni sami čaši, ki jo bodo pili tisti, ki so
jo povzročili. Tisti, ki se nikoli niso pustili
pretresti pred bolečino, bodo potem trepetali
v svojem duhu in telesu. (141, 73)
32 Potrebno je, da so nebesa za kratek čas
zaprta za vse in da se ne odprejo, dokler se z
zemlje ne dvigne en sam krik, ker je znano, da
je Oče vseh bitij en sam.
33 resnično, povem vam, ta bratomorni in
sebični svet bom podvrgel sodbi in ga očistil,
dokler ne bom videl, da se iz njega dvigata
ljubezen in svetloba; dal ga bom tistim, ki
danes vodijo svoje narode v pogubo, ki sejejo
in širijo vse razvade, ki ustvarjajo svoje
kraljestvo krivice; dal jim ga bom kot povračilo
Tudi tistim, ki danes vodijo svoja ljudstva v
pogubo, ki zdaj sejejo in širijo vse razvade, ki
so ustvarili svoje kraljestvo krivic, bom v
povračilo dal ukaz, da se borijo proti
zapeljevanju, da odstranijo pokvarjenost in
izruvajo drevo zla s korenino. (151, 14 + 69)
34 Človek je s svojo svobodno voljo ukrivil
svojo razvojno pot, dokler ni pozabil, od kod je
prišel; prišel je do točke, ko se mu zdijo
krepost, ljubezen, dobrota, mir, bratstvo tuje,
in se mu zdijo sebičnost, vrline in greh najbolj
naravne in dovoljene stvari.
35 Nova Sodoma je na vsej zemlji in potrebno
je novo očiščenje. Dobro seme bo rešeno in iz
njega bo nastalo novo človeštvo. Na rodovitna
polja, ki jih zalivamo s solzami kesanja, bo
padlo moje seme, ki bo vzklilo v srcih
prihodnjih generacij, ki bodo svojemu
Gospodu ponujale višjo obliko čaščenja. (161,
21 - 22)
36. Človeški roki dovolim, da prinese uničenje,
smrt in vojno, vendar le do določene meje.
Čez to mejo ne bodo mogle iti krivica,
pokvarjenost, zabloda in želja po moči ljudi.
37 Tedaj bo prišel moj srp in bo z modrostjo
odrezal, kar bo določila moja volja. Kajti moj

srp je življenje, ljubezen in prava pravičnost. Vi
pa, ljudje, opazujte in molite! (345,91)
38 Prej je bila zemlja solzna dolina, zdaj je
krvava dolina. Kaj bo jutri? Gozd kadečih se
ruševin, čez katere je šel ogenj sodbe, ki je
použil greh in uničil nadutost brezčutnih ljudi,
ker so zanemarili svojega duha.
39 Prav tako bodo iz templja modrosti izgnani
trgovci z znanostjo, ker so se z lučjo ukvarjali z
oderuštvom, ker so oskrunili resnico. (315, 61
-62)
40 Veliki narodi, polni arogance, se dvigajo,
hvalijo svojo moč, grozijo svetu s svojim
orožjem, so ponosni na svojo inteligenco in
znanost, ne zavedajo pa se krhkosti lažnega
sveta, ki so ga ustvarili; saj bo zadostoval le
rahel dotik moje pravice, da bo ta umetni svet
izginil.
41 Vendar bo človekova roka tista, ki bo
uničila njegovo lastno delo; njegov um bo
izumil način, kako uničiti, kar je prej ustvaril.
42. Poskrbel bom, da bodo obstala le tista
človeška dela, ki so ljudem prinesla dobre
sadove, tako da se bodo še naprej uporabljala
v dobro prihodnjih rodov. Vse, kar služi
pokvarjenim ali sebičnim namenom, bo
uničeno v ognju moje neizprosne sodbe.
43 Na ruševinah sveta, ki ga je ustvarilo in
uničilo materialistično človeštvo, bo zrasel nov
svet, katerega temelj bo izkustvo in katerega
cilj bo ideal duhovnega razvoja navzgor. (315,
55 - 56)
apokaliptične vojne, kuge, epidemije in
uničenja
44. Živite v času strahu, v katerem se ljudje
očiščujejo tako, da do konca izpraznijo svoj
kelih trpljenja. Toda tisti, ki so preučevali
prerokbe, so že vedeli, da se bliža čas, ko bodo
povsod izbruhnile vojne, ker se narodi med
seboj ne razumejo.
45 Čakajo nas še neznane bolezni in kuge, ki se
bodo pojavile med ljudmi in zmedle
znanstvenike. Ko pa bo bolečina med ljudmi
dosegla vrhunec, - pred letom 1950, bodo še
vedno imeli moč, da vzkliknejo: "Božja kazen!"
Toda jaz ne kaznujem, temveč se kaznujete
sami, ko odstopate od zakonov, ki vladajo
vašemu umu in telesu.
46 Kdo je sprostil in izzval sile narave, če ne
človekov nerazum? Kdo se je uprl mojim
zakonom? aroganca znanstvenikov! A
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resnično, povem vam, ta bolečina bo služila za
izkoreninjenje plevela, ki je zrasel v
človekovem srcu.
47 Polja bodo prekrita s trupli, tudi nedolžni
ljudje bodo umrli. Nekateri bodo umrli v
ognju, drugi od lakote, tretji v vojni. Zemlja se
bo tresla, naravne sile se bodo sprožile, gore
bodo bruhale lavo in morja se bodo dvigala.
48. Dovolil bom ljudem, da svojo pokvarjenost
pripeljejo do meje, do katere jim dopušča
njihova svobodna volja, tako da bodo, zgroženi
nad svojimi deli, v duhu začutili pravo kesanje.
(35, 22 - 26)
49. Drevo znanosti se bo streslo v divjanju
orkana in bo spustilo svoje sadove na
človeštvo. Toda kdo je sprostil verige teh
elementov, če ne človek?
50 Res je, da so tudi prva človeška bitja
spoznala bolečino, da bi se prebudila v
resničnost, da bi se prebudila v svetlobo vesti
in da bi se prilagodila zakonu. Toda razviti,
zavestni in izobraženi človek te dobe - kako si
drzne oskruniti drevo življenja? (288,28)
51 Po svetu bodo izbruhnile epidemije in velik
del človeštva bo zaradi njih umrl. To bodo
neznane in redke bolezni, proti katerim bo
znanost nemočna.
52. Ves svet bo očiščen plevela. Moja sodba
bo odpravila sebičnost, sovraštvo in nenasitno
željo po moči. Pojavili se bodo veliki naravni
pojavi.
Triinpetdeset narodov bo opustošenih in cela
območja bodo izginila. To bo alarm za vaša
srca. (206, 22 - 24)

57. Na ta način bodo kraljestva narave izrazila
svoje nezadovoljstvo s človekom. Razšli so se z
njim, ker je človek uničil eno prijateljsko in
bratsko vez za drugo, ki ga je povezovala z
naravo, ki ga obdaja. (164, 40 - 42)
58. Človeštvo bodo doletele številne nesreče;
v naravi bo prišlo do pretresov, elementi bodo
pretrgali svoje vezi: Ogenj bo opustošil cele
dežele, vode rek bodo prestopile svoje
bregove, morja se bodo spremenila.
59. Nekatera območja bodo ostala pokopana
pod vodo, pojavile pa se bodo nove dežele.
Mnoga bitja bodo izgubila svoja življenja in
celo tista, ki so nižja od človeka, bodo poginila.
(11, 77)
60. Naravne sile samo čakajo na uro, ko bodo
prišle na svet ter očistile in prečistile zemljo.
Bolj ko je narod grešen in aroganten, hujša bo
moja sodba nad njim.
61. Trdi in gluhi so srce tega človeštva.
Potrebno bo, da ga doleti čaša trpljenja, da bo
lahko slišal glas vesti, glas zakona in božje
pravičnosti. Vse bo zaradi odrešitve in večnega
življenja Duha. On je tisti, ki ga iščem. (138, 78
- 79)
62. Potop, ki je zemljo očistil človeške
nečistoče, in ogenj, ki je padel na Sodomo,
danes poznate kot legende. Kljub temu boste
tudi v tem času izkusili, kako se bo človeštvo
streslo, ko se bo zemlja tresla pod silo zraka,
vode in ognja. Jaz pa vam pošiljam novo
skrinjo, ki je moj zakon, tako da se tisti, ki
vstopi vanjo, reši samega sebe.
63. Ne bodo me ljubili vsi, ki v uri obiskanja
rečejo "Oče, Oče", ampak tisti, ki vedno
udejanjajo mojo ljubezen do bližnjega. Ti bodo
shranjeni. (57, 61 - 62)
64. Prišla bo nova poplava, ki bo zemljo
očistila človeške pokvarjenosti. Podrl bo
oltarje lažnih bogov, kamen za kamnom bo
uničil temelje stolpa napuha in hudobije ter
izbrisal vsak lažni nauk in vsako sprevrženo
filozofijo.
65. Toda ta potop ne bo samo iz vode, kot je
bil nekoč; kajti človeška roka je proti sebi
sprožila vse elemente, tako vidne kot nevidne.
Sam izreka sodbo, kaznuje in sodi samega
sebe. (65, 31)
66. Kraljestva narave bodo klicala po
pravičnosti, in ko bodo razklana, bodo
povzročila, da bodo deli zemeljske površine

Narava in zemeljske nesreče
54. Človeštvo, če bi vse, kar ste porabili za
vodenje krvavih vojn, porabili za humanitarna
dela, bi bil vaš obstoj poln Očetovih
blagoslovov. Toda človek je bogastvo, ki si ga
je nabral, uporabil za sejanje uničenja,
bolečine in smrti.
55. To ne more biti pravo življenje, ki bi ga
morali živeti tisti, ki so bratje in sestre ter Božji
otroci. Tak način življenja ni v skladu z
zakonom, ki sem ga zapisal v vašo vest.
56. Da bi se zavedali napake, v kateri živite,
bodo izbruhnili vulkani, iz zemlje se bo izlil
ogenj, ki bo uničil plevel. Sprožili se bodo
vetrovi, zemlja se bo tresla, poplave vode pa
bodo uničile celotne dežele in narode.
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izginili in postali morja, da bodo morja izginila
in se namesto njih pojavila kopna.
67 Vulkani bodo izbruhnili, da bi oznanili čas
sodbe, in vsa narava se bo silovito razburkala
in stresla.
68 Molite, da se boste obnašali kot dobri
učenci, kajti to bo primeren čas, da se bo
trinitarijansko-marijanski duhovni nauk razširil
po srcih. (60, 40 - 41)
69. Tri četrtine zemeljske površine bo izginilo,
le del pa bo ostal kot zatočišče za tiste, ki bodo
preživeli kaos. Priča boste izpolnitvi številnih
prerokb. (238, 24)
70 Ne motite se, kajti preden se konča "šesti
pečat", se bodo zgodili veliki dogodki: zvezde
bodo dajale pomembna znamenja, narodi na
zemlji bodo stokali, s tega planeta bodo izginili
trije deli in ostal bo le eden, na katerem bo
vzklilo seme Svetega Duha kot novo življenje.
71 Človeštvo bo takrat začelo nov obstoj,
združeno v enotni doktrini, enotnem jeziku ter
enotni vezi miru in bratstva. (250, 53)
72 Govorim vam o bolečini, ki si jo zaslužite, ki
jo vedno bolj množite in ki vas, ko pride ura,
preplavi.
73 Nikoli ne bi izročil takšnega keliha svojim
otrokom, toda v svoji pravičnosti lahko še
vedno dovolim, da požanjete sadove svoje
hudobije, svojega ponosa in nepremišljenosti,
da se k meni vrnete skrušeni; ne bom vam
dovolil, da bi bili del mene, ne bom vam
dovolil, da bi bili del mene, ne bom vam
dovolil, da bi bili del mene
74. Ljudje so izpodbijali mojo moč in mojo
pravičnost, ko so s svojo znanostjo oskrunili
tempelj narave, v katerem je vse skladno, in
njihova sodba bo zdaj neizprosna.
75. Sprostile se bodo elementarne sile, vesolje
se bo zatreslo in zemlja se bo tresla. Takrat bo
v ljudeh zavladala groza in bodo hoteli
pobegniti, vendar ne bo mogoče pobegniti.
Želeli bodo omejiti sproščene sile, a jim to ne
bo uspelo. Ker se bodo počutili krive in se
prepozno pokesali zaradi svoje opreznosti in
neumnosti, bodo iskali smrt, da bi se izognili
kazni. (238, 15 - 17)
76. Če bi ljudje poznali svoje duhovne darove koliko trpljenja bi olajšali! Vendar so raje ostali
slepi ali nedejavni, medtem ko so dopustili, da
so jih doleteli časi največje bolečine.

77. Moje učenje vas želi razsvetliti, da bi si
prihranili tisto veliko trpljenje, ki so ga
človeštvu napovedali preroki preteklih časov.
78. Le v izboljšanju svojega življenja lahko
najdete moč ali sposobnost, da se osvobodite
učinkov sproščenih elementov. Kajti ne le vera
ali molitev sta orožji, ki vam dajeta zmago nad
udarci in nesrečami življenja: vero in molitev
mora spremljati krepostno, čisto in dobro
življenje. (280, 14 - 15+17)
79. Kmalu se bo za svet začel čas velikih
dogodkov. Zemlja se bo tresla in sonce bo
poslalo vroče žarke na ta svet, ki bodo ožgali
njegovo površino. Celine bodo prizadete z
bolečino od enega pola do drugega, ves svet
bo očiščen in ne bo bitja, ki ne bi čutilo stiske
in zadoščenja.
80. Toda po tem velikem kaosu se bodo narodi
ponovno umirili in naravne sile se bodo
umirile. Po tej "burni noči", v kateri živi ta
svet, se bo pojavila mavrica miru in vse se bo
vrnilo k svojim zakonom, redu in harmoniji.
81 Spet boste videli jasno nebo in rodovitna
polja. Vode bodo brez oblakov in morje bo
mirno. Na drevesih bo sadje, na travnikih
cvetje in letine bodo bogate. Očiščen in zdrav
človek se bo spet počutil vrednega in videl, da
je pot za njegov vzpon in vrnitev k meni
pripravljena.
82. Vsi bodo čisti in očiščeni od spodaj
navzgor, da bodo vredni biti priča prihajajoči
novi dobi. Kajti novo človeštvo moram
postaviti na trdne temelje. (351, 66 - 69)
Pravičnost ljubezni in Božje usmiljenje
83. Bliža se ura, ko bo svet v celoti občutil
sodbo. Vsako delo, vsaka beseda in vsaka
misel bodo sojeni. Od mogočnikov zemlje, ki
vladajo narodom, do najmanjših, vsi bodo
stehtani na mojih božanskih tehtnicah.
84. Vendar ne zamenjujte pravičnosti s
povračilom ali povračila s kaznijo. Dovoljujem
vam namreč, da žanjete sadove svojega
semena in jih jeste, da bi po okusu in učinku
spoznali, ali so dobri ali škodljivi, ali ste sejali
dobro ali slabo.
85. Nedolžna kri, prelita zaradi človeške
krivice, žalovanje in solze vdov in sirot,
izobčenca, ki trpi bedo in lakoto - vse to kliče
po pravici in moja popolna in ljubeča, a
neizprosna pravica se spusti nad vse. (239,21 23)
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86 Moja pravica bo prišla nad vsako bitje in se
dotaknila vsakega človeka, kakor je Gospodov
angel prišel nad Egipt in izvršil mojo sodbo, v
kateri so se rešili le tisti, ki so s krvjo jagnjeta
označili svoja vrata.
87. Resnično, povem vam, da vas bo v tem
času vsakdo, ki bdi in veruje v Besedo in
obljube Odrešenika; božanskega Jagnjeta, ki se
je žrtvoval, da bi vas naučil moliti in s popolno
ljubeznijo izpolnjevati naloge vašega
odrešenja, saj vas bo moja Kri varovala kot
plašč ljubezni. Kdor pa ne bdi, kdor ne verjame
ali kdor bogokletni, bo trpel, da se bo prebudil
iz letargije. (76, 6 - 7)
88. Ko se bo iz najgloblje notranjosti ljudi k
meni dvignil klic na pomoč, ki mi bo rekel:
"Oče moj, naš Odrešenik, pridi k nam, mi
propadamo," takrat jim bom dal občutiti svojo
navzočnost, razkril jim bom svoje neskončno
usmiljenje in jim ga še enkrat dokazal. (294,
40)
89. Običajni potek vašega življenja bo
nenadoma zajel močan vihar. Potem pa bo v
neskončnosti zasijala svetloba zvezde, katere
žarki bodo dajali mir, svetlobo in tišino, ki jih
utelešeni duh potrebuje za kontemplacijo
večnosti. (87, 52)

izročila in opuščeni bodo nekoristni obredi.
(292, 33 - 34)
94. Samo ena vrata bodo ostala odprta za
človekovo odrešitev: to so vrata
poduhovljenja. Kdor se hoče rešiti, se mora
odpovedati svoji aroganci, lažni veličini, nizkim
strastem in sebičnosti.
95. Zelo grenak bo kelih, ki ga bodo ljudje pili v
veliki bitki. Jaz pa vam pravim: Blagor tistim, ki
pijejo ta kelih in potem zapustijo zemljo kot
očiščeni. Ko se bodo v drugih telesih vrnili na
ta svet, bo njihovo sporočilo prežeto s
svetlobo, mirom in modrostjo. (289, 60 - 61)
96 "Zadnje bitke" s svojo grenkobo in "zadnji
viharji" še niso prišli. Vse sile se bodo še vrgle
v kaos, atomi pa se bodo vrteli v kaosu, tako
da bodo po vsem tem nastopili letargija,
izčrpanost, žalost in gnus, ki bodo dajali videz
smrti.
97. Toda to bo ura, ko se bo v vesti, ki je
postala občutljiva, zaslišal vibrirajoči odmev
trobente, ki vam bo iz drugega sveta oznanila,
da se med ljudmi dobre volje približuje
kraljestvo življenja in miru.
98. Ob tem zvoku bodo "mrtvi vstali" in točili
solze kesanja, Oče pa jih bo sprejel kot
"marljive sinove", utrujene od dolgega
potovanja in utrujene od velikega boja, ter
zapečatil njihovega duha s poljubom ljubezni.
99. Od tistega "dne" bo človek sovražil vojno.
Iz svojega srca bo pregnal sovraštvo in
zamero, preganjal bo greh ter začel živeti kot
popravljenec in obnovljenec. Mnogi bodo
začutili navdih svetlobe, ki je prej niso videli, in
se bodo odločili ustvariti svet miru.
100 To bo le začetek časa milosti, dobe miru.
101. Kamena doba je že daleč zadaj. Tudi doba
znanosti bo minila in takrat bo med ljudmi
zacvetela doba duha.
102 Vodnjak življenja bo razkril velike
skrivnosti, da bodo ljudje lahko zgradili svet,
močan v znanosti o dobrem, pravičnosti in
ljubezni. (235, 79 - 83)

Učinek sodišča
90. Ko se zdi, da je za človeka vsega konec, da
je smrt zmagala ali da zlo zmaguje, se iz teme
dvignejo bitja na svetlobo. Iz smrti se bodo
dvignili v resnično življenje in iz brezna
pokvarjenosti se bodo dvignili v poslušnost
večnemu Božjemu zakonu.
91 Vsi ne bodo spoznali brezna; nekateri so se
namreč izogibali vojni strasti, ambicij in
sovraštva in so živeli le na robu nove Sodome;
drugi, ki so veliko grešili, pa se bodo
pravočasno ustavili in si s pravočasnim
kesanjem in popolno obnovo prihranili veliko
solz in bolečin. (174,53 - 54)
92 Od celotne moralne in materialne strukture
človeštva "ne bo ostal kamen na kamnu". Da
bi se "novi človek" lahko pojavil na tej zemlji,
je namreč neizogibno, da se izbriše vsak
madež, odstrani vsak greh in da ostane le
tisto, kar vsebuje dobro seme.
93. Sijaj moje navzočnosti in moje pravičnosti
bo zaznan po vsem svetu in v luči te svetlobe
bodo padli maliki, pozabljena bodo običajna

XIII Preobrazba in dovršitev sveta in
stvarstva
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11. Tedaj si bodo ljudje začeli izmišljati
duhovne nauke, učiti nove zakone in zapovedi.
Imenovali se bodo učitelji, apostoli, preroki in
božji glasniki, in pustil jim bom govoriti in
sejati nekaj časa. Dovolil jim bom, da posadijo
svoje seme, da bodo ob žetvi sadov vedeli, kaj
so sejali.
12 Čas in sile narave bodo prešli čez njihova
semena in njihovi koraki bodo kot sodba za
vsakega od teh človeških sinov.
13. Svet mora spoznati prevaro, da bi lahko
spoznal resnico. Takrat se bosta resnica in
bistvo življenja, ki sem vam ju dal v tem času,
ponovno dvignila med ljudi v vsej svoji čistosti
in duhovnosti. (106, 9 - 10)

56. poglavje - Zmaga in priznanje
Kristusovega duhovnega dela
Širjenje nauka o duhu po Božjih poslancih
1 Moj zakon bo v tem času skrinja odrešitve. V
resnici vam povem: ko se bodo sprostile vode
potopa zlobe, bolečine in bede, bodo ljudje
drugih narodov v dolgih vlakih prihajali v to
deželo, saj jih bodo pritegnili njena duhovnost,
gostoljubnost in mir; in ko bodo spoznali to
razodetje in verjeli v to, kar sem govoril kot
Sveti Duh ob svojem novem prihodu, jih bom
tudi jaz imenoval Izraelci po Duhu
2 med temi množicami bodo moji glasniki, ki
jih bom poslal nazaj k njihovim narodom, da
svojim bratom prinesejo božansko sporočilo
moje besede.
3 Toda vsi ne bodo prišli v ta narod, da bi
spoznali nauk, ki sem vam ga prinesel, saj ga
bodo mnogi prejeli duhovno. (10, 22)
4 vsi boste prejeli mir, kakor ste si ga zaslužili,
vendar vam obljubljam boljše čase.
5 po očiščenju, ki se mora zgoditi na zemlji, se
bodo pojavili ljudje, ki sem jih poslal,
krepostna duhovna bitja z velikim
poslanstvom, da ustvarijo poslušno človeško
družino.
6 Štirje rodovi za vašim bodo šli, dokler se moj
nauk ne razširi po svetu in obrodi čudovite
sadove. (310, 50)

Moč učenja Svetega Duha
14 Za človeštvo se je začela nova doba; to je
doba svetlobe, katere prisotnost bo vrhunec
na duhovni poti vseh ljudi, da se bodo
prebudili, razmislili, se znebili težkega
bremena svojih tradicij, fanatizma in zmot ter
se nato dvignili v novo življenje.
15 Nekatere prej, druge pozneje, tako da bodo
postopoma vse religije in sekte prišle v nevidni
tempelj, tempelj Svetega Duha, ki je navzoč v
mojem delu, nepremičen kot steber, ki se
dviga v neskončnost in čaka na ljudi vseh
narodov in generacij.
16. Ko bodo vsi vstopili v notranjost mojega
svetišča, da bi molili in se potopili, bodo tako
eni kot drugi dosegli enako spoznanje moje
resnice. Ko se bo ta vrhunec na Poti končal, se
bodo torej vsi dvignili združeni v istem zakonu
in bodo na enak način častili svojega Očeta.
(12, 94 - 96)
17. Skupaj z ljudstvom, ki ga vzgajam in ga
iztrgam iz teme in nevednosti, bom izpolnil
prerokbe, dane v preteklih časih, in pred
mojimi dokazi in čudeži bo svet trepetal,
teologi in razlagalci prerokb pa bodo sežgali
svoje knjige in se notranje pripravili na študij
tega razodetja. Ljudje z nazivi, znanstveniki,
možje z žezlom in krono se bodo ustavili, da bi
prisluhnili mojemu nauku, in mnogi bodo rekli:
"Kristus, Odrešenik, je spet prišel!" (84, 60)
18 Resnično, povem vam: moja beseda bo
spremenila značaj vašega sedanjega sveta in
vašega celotnega življenja.
19. Za današnje ljudi so svet in njegovi užitki
smisel njihovega življenja. Toda kmalu bodo
duha cenili bolj kot telo in telo bolj kot obleko

Boj za priznanje nove besede
7 Danes me obdaja majhna množica, jutri pa
se bodo okoli mene zbrale ogromne množice.
Med njimi bodo prišli farizeji, hinavci, ki bodo
iskali napake v mojem nauku, da bi vzbudili
mnenje velikih množic proti mojemu delu. Ne
vedo, da bodo - preden bodo še vedno iskali
Moje delo - tudi sami spregledani. (66,61)
8 Tisti čas so mi sodili trije sodniki: Ananas,
Pilat in Herod, ljudstvo pa mi je izreklo sodbo.
Zdaj vam pravim, da je veliko mojih sodnikov,
še več pa je tistih, ki mi bodo v tem času
prizadejali bolečino.
9 Toda bolj ko bodo ljudje gnusili Moj zakon in
Moj nauk - ko bosta najbolj preganjana in
zavržena -, bolj bo odmeval glas ljudi vere, saj
se ne bo zgodilo isto kot v "drugi dobi"; zdaj
ne bom sam. (94, 67)
10 Prišlo bo kratko obdobje, ko se bo zdelo, da
je moja beseda, dana v tem času, izginila z
obličja zemlje.
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ter bodo namesto za posvetno slavo iskali
nesmrtnost duha.
20 Na začetku bo zaradi duhovnega prisoten
fanatizem, prizadevanje zanj bo pripeljano do
skrajnosti, potem pa se bodo srca umirila in
duhovnost bo zacvetela polna resnice in
iskrenosti. (82, 30 - 31)
21. Moj nauk bo povzročil velike pretrese v
svetu, prišlo bo do velikih sprememb v
navadah in idejah, celo v naravi se bo
spremenila. Vse to bo pomenilo začetek
novega obdobja za človeštvo in duhovi, ki jih
bom kmalu poslal na zemljo, bodo govorili o
vseh teh prerokbah. Razlagali bodo mojo
besedo in opisovali dela za pomoč pri obnovi
in vzponu tega sveta. (152,71)
22 "nova pesem" bo vzklila iz duha vseh tistih,
ki me niso mogli videti in so me na koncu
videli, ker so me iskali kljub svojim
pomanjkljivostim; in veš, da kdor me išče, me
vedno najde; jaz sem tisti, ki te bo našel; jaz
sem tisti, ki te bo našel
23 Tisti, ki so me zanikali, ki so se me izogibali,
ki so skrivali moje ime, ki niso hoteli priznati
moje navzočnosti, bodo na svoji poti deležni
preizkušenj, ki jim bodo odprle oči in jim
pomagale videti resnico. (292, 35 - 36)
24 Kot hudournik, ki odnese vse, bo tudi
poplava, ki jo bodo oblikovale duhovne
množice ljudi - poplava, ki je nihče ne bo
mogel ustaviti, saj bo njena moč
nepremagljiva. In kogar bo tok odnesel, bo
odnesel tistega, ki se mu bo postavil po robu
kot ovira.
25 Kdo na zemlji bi lahko imel moč, da bi
ustavil razvoj duhov ali izvajanje Božjih
nasvetov? Nihče. Edino bitje z absolutno
močjo in pravičnostjo je vaš Oče, ki je določil,
da vsak duh napreduje do popolnosti.
26. Če ljudje za kratek čas ne bodo upoštevali
mojih božanskih zakonov, bom poskrbel, da
bodo moj glas kot zvok glasnega zvona slišali
tudi tisti, ki so umrli za duhovno življenje.
(256, 40 - 42)
27 Ko bo človeštvo spoznalo moj nauk in
razumelo njegov pomen, mu bo zaupalo in se
utrdilo v prepričanju, da je zanesljiva pot,
vodilo za vsakega človeka, ki želi živeti v
pravičnosti, ljubezni in spoštovanju do
bližnjega.
28. Ko se bo ta nauk ukoreninil v srcih ljudi, bo
razsvetlil družinsko življenje, starše okrepil v

kreposti, zakonce v zvestobi, otroke v
poslušnosti, učitelje pa bo napolnil z
modrostjo. Vladarje bo naredil velikodušne,
sodnike pa bo spodbudil k izvrševanju prave
pravičnosti. Znanstveniki se bodo počutili
razsvetljeni in ta svetloba jim bo razkrila velike
skrivnosti v korist človeštva in njegovega
duhovnega razvoja. Tako se bo začela nova
doba miru in napredka. (349, 35)
Spoznanje o Kristusovi vrnitvi po vsem svetu
29. Ko bo človek padel v najgloblje globine
brezna in bo izčrpan od boja in trpljenja, ko ne
bo imel več moči, da bi rešil niti samega sebe,
bo osuplo doživel, kako iz globin njegove
lastne šibkosti, obupa in razočaranja izvira
neznana moč, ki prihaja iz duha. Ko bo
spoznal, da je prišla ura njegove osvoboditve,
bo razprl krila in se dvignil nad ruševine sveta
nečimrnosti, sebičnosti in laži ter rekel: "Tam
je Jezus, zavrženi. Živi. Zaman smo si ga
prizadevali ubiti na vsakem koraku in iz dneva
v dan. Živi in prihaja, da bi nas rešil in nam
podaril vso svojo ljubezen." (154, 54)
30 Resnično, povem vam: če so se nekoč celo
kralji čudili bedi, v kateri sem se rodil, se bodo
v tem času prav tako čudili, ko bodo vsi
spoznali, kako neopazen način sem izbral, da
vam prinesem svojo besedo; jaz sem tisti, ki
vam bo povedal resnico, jaz sem tisti, ki vam
bo povedal resnico. (307, 52)
31. Trenutno je človeštvo v fazi priprav. V njej
deluje moja pravičnost, ne da bi jo ljudje
opazili. Kajti v svojem ponosu in arogantnem
materializmu pripisujejo naključju vse
življenjske dogodke, ki so zanje neizogibni.
32 toda kmalu bo moj klic prišel do src in
takrat se mi bodo pokesani približali in me
prosili, naj jim odpustim njihov ponos in
njihove napake.
33 To bo ura križa za človekovega duha, ko bo
po velikih razočaranjih za kratek čas doživel
popolno praznino, ko bo spoznal lažnost svoje
samovšečnosti, krhkost svoje moči in lažnost
svojih ideologij.
34 Toda ta zmeda ne bo trajala dolgo, saj se
bodo pojavili moji glasniki in širili moje novo
sporočilo.
35 Kot nekoč, ko so glasniki mojega nauka
odhajali z vzhoda in prinašali spoznanje moje
besede na zahod, bo tudi v tem času svet videl
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moje glasnike, ki bodo prinašali luč tega
sporočila narodom in domovom.
36. Ali se bo ljudem zdelo čudno, da gre zdaj
svetloba z zahoda na vzhod? Ali torej ne bodo
priznali sporočila, ki jim ga moji glasniki
prinašajo v mojem imenu? (334, 42 - 45)
37 Obstajajo cele rase, ki me ne priznavajo,
obstajajo ljudstva, ki se trmasto oddaljujejo od
mojih zakonov, ki nočejo poznati mojega
nauka, ki mu nasprotujejo, ker menijo, da ni
časen.
38. To so tisti, ki me niso razumeli, ki vztrajajo
pri zemeljskih svoboščinah. So tudi tisti, ki
pogosto delajo dobro iz lastne koristi in ne iz
velikodušnosti.
39 Vsakemu ljudstvu in rasi pa so namenjene
moja pravičnost in preizkušnje, ki prihajajo
dan za dnem, da bi njihova srca in duhovi
postali končno rodovitni, kot da bi bili
obdelovalna polja, in da bi po obdelavi vanje
položili seme, večno seme moje ljubezni, moje
pravičnosti in moje luči.
40 Ta ljudstva bodo o meni govorila z
ljubeznijo, te rase bodo vame položile svoje
upanje in v dušah vseh ljudstev tega človeštva
bodo zazvenele pesmi veselja, zbori hvale in
ljubezni do edinega Gospoda vseh ljudi.
(328,12)

nerazumno, če bi še naprej hranili bitje, ki
pripada drugemu življenju, s sadovi tega sveta.
4 Potem bodo iskali luč v religijah in v svoji
duhovni tesnobi in mučni želji, da bi našli
resnico, bodo odpravili lažne nauke in izločili
vse površinsko in zunanje, kar bodo našli v
različnih kultih, dokler ne bodo odkrili
božanskega bistva. (103, 42)
5 Človeštvo se bo zagotovo naveličalo še
naprej sejati sovraštvo, nasilje in sebičnost.
Vsako seme sovraštva, ki ga poseje, se bo tako
razmnožilo, da njegove sile ne bodo zadoščale
za žetev.
6 ta nepredvideni rezultat, ki je nad njihovo
človeško močjo, jih bo ustavil v njihovi dih
jemajoči in nori poti. Potem bom v vseh srcih
naredil čudež, da bo dobrodelnost zacvetela
tam, kjer je bila prej le sebičnost.
7. Ljudje mi bodo spet pripisali vso popolnost,
vsevednost in najvišjo pravičnost. Spomnili se
bodo, da je Jezus rekel: "Noben list na drevesu
se ne premakne brez Očetove volje." Danes se
po svetu list z drevesa, živa bitja in zvezde
gibljejo po naključju. (71, 30)
8. Ko se bo moj glas na duhoven način slišal v
človeštvu, bodo ljudje začutili nekaj
vibrirajočega, kar je bilo vedno v njih, čeprav
se ni moglo izraziti v svobodi. To bo duh, ki se
bo - spodbujen z glasom svojega Gospoda dvignil in se odzval mojemu klicu.
9 Tedaj se bo na zemlji začelo novo obdobje,
saj ne boste več gledali na življenje od spodaj,
ampak ga boste gledali, spoznavali in uživali z
višin svoje duhovne vzvišenosti. (321, 38 - 39)
10 Šele ko um ne bo več spodbujal duha k
opazovanju in poglabljanju v znanost, ampak
bo duh povzdignil in vodil um, bo človek odkril
tisto, kar se mu trenutno zdi nedoumljivo in
kar mu bo kljub temu razodeto, ko bo
poduhovil svojo inteligenco. (295, 37)
11. Rekel sem vam, da bo prišel čas, ko se bo
svetloba pojavila v vseh krajih, v vseh državah,
na vseh celinah. Ta luč bo sijala v skladu z
duhovno izobrazbo človeka. Vendar se bo s
tem oblikovalo novo in natančnejše
pojmovanje stvarstva, novo pojmovanje
duhovnosti. Tako se bo začela nova stopnja
duhovnega razvoja. (200, 41)
12 Ko bodo ljudje dosegli, da bodo mislili
univerzalno v ljubezni, se bo vsak trudil
izpopolniti samega sebe, biti bolj pravičen do
drugih in jim služiti. Vsak strah pred kaznijo bo

Poglavje 57 - Preoblikovanje in
spremembe na vseh področjih
Nova in poglobljena spoznanja
1 Bliža se čas, ko bodo duhovna razodetja
ljudem razkrila svetlo pot, da bodo spoznali
skrivnosti, ki so skrite v naročju stvarstva.
2. Luč mojega Duha vam bo razkrila pot do
pridobitve prave znanosti, ki bo človeku
omogočila, da ga bodo spoznala bitja, ki ga
obkrožajo, in naravne sile stvarstva, da bo
pridobil poslušnost in tako izpolnil mojo voljo,
da si človek podredi zemljo. Toda to se ne bo
zgodilo, dokler človeški duh, ki ga razsvetljuje
vest, ne bo vsilil svoje moči in svetlobe
slabostim telesa. (22, 19)
3. Že se bliža dan, ko bodo ljudje razumeli,
kako pomemben je duh, kajti mnogi, ki mislijo,
da verjamejo, ne verjamejo, in drugi, ki mislijo,
da vidijo, ne vidijo. Ko bodo spoznali resnico,
bodo spoznali, da bi bilo otročje, krivično in
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odveč; človek ne bo ubogal zakonov iz strahu,
ampak iz prepričanja. Šele takrat se bo
človeštvo duhovno in inteligentno razvilo.
(291, 25)
13. Ko bo to moje seme vzklilo v srcih ljudstev,
ki sestavljajo človeštvo, se bo življenje ljudi
popolnoma spremenilo. Kako velika bo razlika
v njihovem človeškem življenju in duhovnem
čaščenju Boga, če primerjamo način življenja,
verovanja, čaščenja, "boja" in razmišljanja ljudi
prejšnjih časov in tistih, ki živijo duhovnost.
14 Od tistega časa fanatizma, malikovanja,
materializacije in nesmiselnih dogem vere ne
bo ostal niti en kamen na drugem. Vse
napake, ki so jih vaši predniki in vi sami
zapustili prihodnjim generacijam, bodo
odpravljene. Vse, kar v sebi nima bistva
dobrega in resnice, ne bo trajalo. Vse dobro,
kar ste podedovali, pa bodo ohranili.
15. Ta nauk, ki je predstavljen v bolj duhovni
obliki kot v preteklosti, se bo moral boriti med
ljudmi, narodi, cerkvami in sektami, da bo
sprejet in uveljavljen. Toda takoj, ko se bo
končal kratek čas zmede, bo med ljudi prišel
mir in veselili se bodo, ko bodo iz moje besede
prevzeli pomen, ki ga je vedno imela.
16 Ideje o moji božanskosti, o duhovnem
življenju in o namenu vašega obstoja bodo
usmerjene v prave smeri, saj bo vsak človek
dober razlagalec vsega, kar so vam v prilikah in
alegorijah povedali vaš Učitelj, njegovi glasniki
in preroki.
17 Ljudje so to obliko izražanja razumeli le
delno. To je bilo navodilo, namenjeno njim
glede na njihove vedno večje duhovne in
intelektualne sposobnosti razumevanja. Ker pa
so hoteli vedeti vse naenkrat, so se zapletali v
vedno več protislovij in napačnih idej, saj so
materialno razlagali tisto, kar je bilo mogoče
razlagati le na duhoven način. (329, 22 - 26)

kako s svojimi izkušnjami osupljajo odrasle ter
kako otroke in mladino učijo prave poti.
21 Blagor domu, ki sprejme v svoje naročje
enega od teh duhov. Kako težka bodo
bremena sprave, ki jih bodo nosili tisti, ki bodo
skušali preprečiti izpolnitev poslanstva mojih
poslancev! (238, 30 - 31)
22 Ponovno vam povem, da vam na svetu ne
bo manjkalo ljudi, obdarjenih z veliko lučjo, ki
vam bodo osvetlili pot in z ljubeznijo posejali
vaše življenje.
23 Človeštvo je bilo vedno prisotno na zemlji,
vendar prihajajo časi, ko bodo na svet prišle
velike legije visokih duhov svetlobe, ki bodo
odpravile lažni svet, ki ste ga ustvarili, in
postavile novega, v katerem bo vladal mir in
resnica.
24. Veliko bodo trpeli zaradi zlobe 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.
25 Prišli bodo in ljubeče spregovorili srcem
ljudi. Njihova beseda, prežeta z Očetovo
pravičnostjo, bo udarila po aroganci in napuhu
vseh tistih, ki so oblačilo ponižnosti svojega
duha zamenjali s sijajem nečimrnosti, ponosa,
lažne moči in lažne slave.
26. Ti bodo prvi, ki bodo vstali in s prsti,
trepetajočimi od jeze, kazali na moje glasnike.
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.
27. V tem trenutku 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.
28 Drugi se bodo dvignili med znanstveniki in s
sadovi svojih navdihov pokazali, da je pravi
končni namen znanosti duhovno
izpopolnjevanje človeka in ne njegovo
osiromašenje in uničenje.
29 Tako bodo na vseh področjih življenja prišli
do izraza moji služabniki, ki bodo v svojih srcih
nosili moj zakon ter z besedami in deli
potrjevali vse, kar sem vam govoril v tem času.
(255, 43 - 47)

Razsvetljenje z ljudmi, ki jih je poslal Bog
18. Obljubil sem vam, da vam bom poslal
duhove velike luči, ki bodo živeli med vami. Ti
samo čakajo na čas, da se približajo zemlji, se
utelesijo in izpolnijo veliko poslanstvo obnove.
19 Če bodo ti duhovi živeli na tem svetu, kaj
jih boste učili? Resnično, povem vam: Nič!
Prišli bodo namreč učiti, ne pa se učiti.
20 Presenečeni boste, ko jih boste od otroštva
poslušali govoriti o globokih stvareh, jih videli,
kako se pogovarjajo z znanstveniki in teologi,
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Preobrazba človeka
30 Preroško vam napovedujem nov svet in
poduhovljeno človeštvo, toda ko bo ta beseda
znana, ji spet ne bodo verjeli.
31 Generacija za generacijo bo izginila,
človeška aroganca bo sprožila nevihte in
poplave, kuge in morije, stok človeštva bo
pretresel vesolje.
32 Po vsem tem pa bodo novi prebivalci
zemlje začeli živeti introspekcijo in
spiritualizacijo, pri čemer bodo uporabili
neizmerno bogastvo izkušenj, ki so jim ga
zapustili prejšnji rodovi, in božansko seme bo
začelo kaliti.
33. V vsakem duhu obstaja božanski zarodek,
saj je izšel iz mene, in tako kot vaši otroci
podedujejo lastnosti ali značaj svojih staršev,
tako bodo tudi duhovna bitja sčasoma
pokazala, kar so podedovala od nebeškega
Očeta: ljubezen. (320, 9 - 11)
34 Po novem potopu bo mavrica sijala kot
simbol miru in nove zaveze, ki jo bo človeštvo
duhovno sklenilo s svojim Gospodom....
35 Pripravljeni morate biti na hud boj, saj se
boste morali vsi boriti proti zmaju zla,
katerega orožje so hlepenje po slavi,
sovraštvo, zemeljska moč, razuzdanost,
nečimrnost, sebičnost, laž, malikovanje in
fanatizem - vse sile zla, ki se rojevajo v
človeškem srcu, proti katerim se boste morali
boriti z velikim pogumom in vero, dokler jih ne
premagate.
36. Ko bo zmaj vaših strasti ubit z orožjem
svetlobe, se bo pred očmi ljudi pojavil nov svet
- nov svet, čeprav je isti, vendar bo videti lepši.
Takrat jo bodo ljudje uporabljali za svojo
blaginjo in napredek ter v vsa svoja dejanja
vnašali ideal poduhovljenja.
37. Srca bodo oplemenitena, um ljudi bo
razsvetljen, duh bo lahko pričal o svojem
obstoju. Vse, kar je dobro, bo cvetela, vse, kar
je vzvišeno, bo služilo kot seme za človeška
dela. (352, 61 - 64)
38. Človek je potonil v brezno in do tam ga je
spremljala vest, ki je čakala na primeren čas,
da bi bila uslišana. Kmalu se bo ta glas v svetu
slišal s takšno močjo, kot si je še ne morete
predstavljati.
39 To pa bo povzročilo, da se bo človeštvo
dvignilo iz brezna ponosa, materializma in
greha, se umilo v rekah solz kesanja in se
začelo razvijati navzgor po poti spiritualizacije.

40 Pomagal bom vsem svojim otrokom, kajti
jaz sem vstajenje in življenje, ki dviguje mrtve
iz groba.
41. V življenju, ki ga danes ponujam človeštvu,
bodo ljudje izpolnjevali mojo voljo in se iz
ljubezni odpovedali svobodni volji, prepričani,
da kdor izpolnjuje Očetovo voljo, ni ne
služabnik ne suženj, ampak pravi Božji otrok.
Takrat boste spoznali pravo srečo in popoln
mir, ki sta sad ljubezni in modrosti.(79, 32)
42 Povem vam, da v tej "tretji dobi" - četudi se
vam to zdi nemogoče - prenova in odrešenje
človeštva ne bosta težka, saj je delo odrešenja
božansko.
43. Moja ljubezen bo tista, ki bo ljudi vrnila na
pot svetlobe in resnice. Moja ljubezen, ki
skrivaj prodira v vsako srce, božanje vsakega
duha, se kaže skozi vsako vest, bo trde skale
spremenila v občutljiva srca, materialistične
ljudi bo spremenila v duhovna bitja,
prekaljene grešnike pa v ljudi dobrega,
mirnega in dobre volje.
44. Tako vam govorim zato, ker nihče bolje kot
jaz ne pozna razvoja vašega duha, in vem, da
današnji človek kljub svojemu velikemu
"materializmu", ljubezni do sveta in strastem,
razvitim do največjega greha, živi le na videz,
da je odvisen od "mesa" in materialnega
življenja. Vem, da bo takoj, ko bo v svojem
duhu začutil ljubeč dotik moje ljubezni, hitro
prišel k meni, da bi se znebil svojega bremena
in mi sledil na poti resnice, po kateri
nezavedno hrepeni. (305, 34 - 36)
45 Bodite budni in priča boste spreobrnjenju
tistih, ki so me zanikali, kakor boste priča
vrnitvi tistih, ki so zašli s prave poti.
46 Znanstveniki, ki so svoje življenje posvetili
iskanju elementov in sil uničenja, se bodo, ko
bodo začutili, da se bliža njihova sodba, vrnili
na pot resnice in svoje zadnje dni posvetili
moralni in materialni obnovi sveta.
47. Drugi, ki so v svoji aroganci poskušali
zavzeti moje mesto med duhovnimi bitji, se
bodo spustili s svojih prestolov in me v
ponižnosti posnemali. Tudi ljudje, ki so nekoč
razburjali narode in sprožali vojne, bodo
spoznali svoje zločine in si s strahom
prizadevali za mir med ljudmi. (108, 39)
48 Ko bo moja luč prodrla v vsa srca in se bodo
ljudje, ki vodijo narode, ki jih poučujejo, in vsi
tisti, ki imajo najpomembnejše naloge, pustili
voditi in navdihovati tej višji luči, ki je vest,
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takrat boste lahko zaupali drug drugemu,
takrat boste lahko zaupali svojim bratom, ker
bo moja luč v vseh in v moji luči bosta moja
navzočnost in moja pravičnost ljubezni. (358,
29)
49. Moj nauk bo človeštvo spet slišalo, vendar
ne zato, ker se je moj zakon vrnil k ljudem, saj
je bil vedno zapisan v njihovih mislih. To bodo
ljudje, ki se bodo vrnili na pot Zakona.
50. Ta svet bo podoba črednega sina iz moje
prilike. Tako kot on bo tudi ona našla Očeta, ki
jo bo pričakal na njenem mestu, jo objel z
ljubeznijo in postavil za njeno mizo, da bi
jedla.
51 Ura vrnitve tega človeštva k meni še ni
prišla, še vedno mu je ostal del dediščine, ki jo
bo zapravilo v gostijah in užitkih, dokler ne bo
golo, lačno in bolno, da bi nato dvignilo oči k
Očetu.
52 Ljudem, ki se pehajo za dobrinami sveta, je
treba dati še nekaj "trenutkov", da bo njihovo
razočaranje popolno; da se bodo končno
prepričali, da jim zlato, moč, naslovi in užitki
mesa ne bodo nikoli dali miru in blaginje
njihovega duha.
53. Bliža se ura samospraševanja v luči vesti za
vse človeštvo. Nato se bodo učenjaki, teologi,
znanstveniki, vladarji, bogataši in sodniki
vprašali, kaj je bil duhovni, moralni ali
materialni sad, ki so ga pobrali in ga lahko dajo
človeštvu v uživanje.
54. Po tem času se bodo mnogi vrnili k meni,
ker bodo spoznali, da jim je kljub ugledu, ki so
ga uživali na zemlji, manjkalo nekaj, kar bi
zapolnilo praznino, v katero je padel njihov
duh, ki se lahko hrani le s sadovi duhovnega
življenja. (173, 19-20 + 57- 58)
55. Iz današnjih ljudi brez duhovnosti in
ljubezni bom vzgojil rodove, ki jih je tolikokrat
prerokovala moja beseda. Pred tem pa bom
delal na teh narodih, ki se danes ne razumejo,
vojskujejo in uničujejo.
56 Potem, ko bo nad vsemi opravljena moja
sodba in bo plevel izkoreninjen, se bo začelo
pojavljati novo človeštvo, ki v svoji "krvi" ne bo
več nosilo semen razdora, sovraštva ali zavisti,
ker se je "kri" njegovih staršev očistila v loncu
bolečine in kesanja.
57. Sprejel jih bom in jim rekel: "Prosite,
prosite in dano vam bo", kakor sem vam
povedal v drugi dobi. Danes pa dodajam: znati
vprašati. (333, 54)

Spremembe in pretresi na vseh področjih
življenja
58. Materialni svet, planet, še ni blizu svojemu
razpadu, toda konec tega sveta napak in
grehov, teme in slabe znanosti bo povzročila
svetloba Mojega nauka in na njegovih
ruševinah bom zgradil nov svet napredka in
miru. (135, 5)
59. Velika bo preobrazba, ki jo bo človeštvo
doživelo v kratkem času. Družbene
organizacije, načela, verovanja, doktrine,
običaji, zakoni in vsi redi človeškega življenja
se bodo pretresli do temeljev. (73, 3)
60 Ljudje, narodi, rase in ljudstva, vsi se bodo
morali odzvati božanskemu klicu, ko se bo
človeški duh, utrujen od svojega ujetništva na
zemlji, dvignil, pretrgal verige materializma in
izrekel krik duhovne osvoboditve. (297, 66)
61 Prišel bo čas, ko se bodo pojavili ljudje, ki
bodo resnično ljubili moj zakon, ki bodo znali
združiti duhovni zakon z zakonom sveta, to je:
večno moč s časno močjo.
62 To ne bo storjeno zato, da bi zasužnjili
duhove kot v preteklih časih, ampak da bi jim
pokazali pot k svetlobi, ki je resnična svoboda
duha.
63. Takrat se bo morala vrnila v naročje
družin, v vaših običajih bodo pravi kraji vzgoje
in duhovnosti. To bo čas, ko se bo slišal glas
vesti in ko bodo moji otroci komunicirali z
mojo Božanskostjo iz duha v duh, ko se bodo
rase združile.
64. Vse to bo pripomoglo k izginotju številnih
razlik in sporov, saj kljub temu, da je vaš svet
tako majhen, doslej niste znali živeti skupaj
kot ena družina, niste mi znali ponuditi enotne
oblike čaščenja.
65 Starodavni Babilon vas je obsodil na to
ločevanje ljudstev in ras, toda vzpostavitev
mojega duhovnega templja v srcu ljudi vas bo
osvobodila tega odrešenja in omogočila, da se
boste resnično ljubili med seboj. (87,10)
66. Prišel bo čas, ko bo človekova želja po
višjem razvoju duha tako goreča, da bo
uporabil vsa razpoložljiva sredstva, da bi to
solzno dolino spremenil v svet, kjer vlada
harmonija, da bo dosegel "nemogoče", da se
bo žrtvoval in si nadčloveško prizadeval, da bi
preprečil vojne.
67. Ti ljudje bodo tisti, ki bodo vzgojili ta svet,
ki bodo iz človeškega življenja odstranili kelih
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trpljenja, ki bodo obnovili vse, kar so pretekle
generacije uničile v svojem slepem
prizadevanju za oblast, v svoji materializaciji in
nepremišljenosti.
68. Oni bodo tisti, ki bodo bdeli nad resničnim
čaščenjem zame - čaščenjem brez fanatizma
ali zunanjih in nekoristnih dejanj čaščenja.
Poskušali bodo človeštvo prepričati, da je
harmonija med človeškimi in duhovnimi
zakoni ter njihovo izpolnjevanje najboljše
čaščenje, ki ga ljudje lahko ponudijo Bogu.
(297, 68 - 69)
69. Čas obredov, oltarjev in cerkvenih zvonov
se med ljudmi končuje. Malikovalstvo in verski
fanatizem bosta dala zadnje znake življenja.
Prišel bo čas boja in kaosa, ki sem vam ga
nenehno napovedoval.
70. Ko se bo po nevihti vsem duhovnim bitjem
vrnil mir, ljudje ne bodo več gradili kraljevskih
palač v mojo čast, množice se ne bodo več
zbirale ob zvokih zvonov in tisti, ki se bodo
čutili velike, ne bodo več imeli oblasti nad
množicami ljudi. Prišel bo čas ponižnosti,
bratstva in duhovnosti, ki bo človeštvu
prinesel enakost duhovnih darov. (302, 37)
71 V sedanjem času je prisoten žanjec, ki je
ukazal posekati vsako drevo, ki ne rodi
dobrega sadu. V tem velikem boju bosta
zmagali le pravica in resnica.
72. Veliko cerkva bo izginilo, nekatere bodo
ostale. V nekaterih bo sijala resnica, v drugih
bo na voljo le prevara. Toda srp pravičnosti bo
rezal, dokler ne bo presejano vsako seme, ki
obstaja na zemlji. (200, 11)
73. To je nadaljevanje mojih naukov, vendar
ne konec časov, kot si ga razlagajo ljudje. Svet
se bo še naprej vrtel v vesolju, duhovi bodo še
naprej prihajali na Zemljo in se inkarnirali, da
bi izpolnili svojo usodo. Ljudje bodo še naprej
naseljevali ta planet, spremenil se bo le način
življenja med ljudmi.
74. Spremembe, ki jih bo doživelo človeško
življenje, bodo velike, tako velike, da se vam
bo zdelo, kot da se en svet končuje in drug
začenja na novo. (117, 14)
75 To je tisto, k čemur vsi težite, to je življenje
v veselju in miru, ne pa brezno in "smrt", kot
mislijo vaša srca, da ju pričakujete.
76. Res je, da boste morali izkusiti veliko
grenkih stvari, preden bo prišel čas vašega
poduhovljenja. Toda ne smrt, ne vojna, ne
kuga, ne lakota ne bodo zaustavili

življenjskega toka in duhovnega razvoja tega
človeštva. Jaz sem močnejši od smrti, zato te
bom vrnil v življenje, če umreš, in ti dovolil, da
se vrneš na zemljo, kadarkoli bo to potrebno.
77. Še vedno vam moram razkriti veliko stvari,
ljubljeno človeštvo, moja Knjiga božanske
modrosti še vedno skriva veliko presenečenj.
(326, 54)

58. poglavje - Kristusovo kraljestvo
miru in dokončanje stvarstva
Odločilna moč v Kristusovem kraljestvu miru
1 Tako kot sem vam napovedal čas velikega
trpljenja, vam tudi sporočam, da bo, ko bo
zmede konec, med ljudmi nastopila
harmonija; sporočam vam, da bo, ko bo
zmede konec, med ljudmi nastopila
harmonija; sporočam vam, da bo, ko bo
zmede konec, med ljudmi nastopila harmonija
2 Arogantni, tisti, ki se imajo za velike, tisti, ki
so brez dobrodelnosti in pravičnosti, bodo za
nekaj časa zadržani v onstranstvu, da bodo na
zemlji napredovali dobrota, mir in pravičnost
ter da bosta med njimi rasli duhovnost in
dobra znanost. (50, 39 - 40)
3 V življenju ljudi je zlo vedno zatiralo dobro.
Toda še enkrat vam povem, da zlo ne bo
zmagalo, ampak da bo človeštvu vladal moj
zakon ljubezni in pravičnosti. (113, 32)
4. Duhovi, ki se bodo utelešali v človeštvu
tistih dni, bodo v svoji večini tako predani
dobremu, da se bodo morali, ko se bodo
pojavili ljudje, ki so nagnjeni k zlu, ne glede na
svojo moč podrediti luči resnice, ki jim jo bodo
ti predstavili - kar je povsem v nasprotju s tem,
kar se dogaja zdaj. Ker so pokvarjenci v večini,
so iz zla ustvarili moč, ki duši, okuži in objame
dobro. (292, 55)
5. V tistem času, o učenci, bo Novi Jeruzalem v
srcu ljudi. Dosegli boste visoke stopnje
spiritualizacije in ne bom samo pošiljal duhov z
velikim razvojem, da se inkarnirajo med vas in
vam prinašajo moja sporočila. Poslal vam bom
tudi duhove, ki potrebujejo vašo krepost in ki
se bodo, ko bodo živeli med vami, očistili
svojih grehov.
6 v tistih časih se bo zgodilo nasprotno od
današnjega, ko vam bom poslal čiste duhove
in mi jih boste vrnili obarvane. (318, 46)
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Novi človek
7. Ljudje se bodo iz umazanije, blata in greha
dvignili k zakonu in kreposti ter hodili po
poteh ljubezni in milosti. Povsod bo čutiti
mojega Duha, vsako oko me bo videlo, vsako
uho me bo slišalo in vsak um bo razumel moja
razodetja in navdihe.
8. Ljudje, ki so veljali za nerodne in
neizobražene, bodo nenadoma razsvetljeni in
spremenjeni v moje preroke. Iz njihovih ustnic
bodo prihajale besede, ki bodo kot kristalno
čista voda na usahla srca.
9 To vodo bodo preroki črpali iz vrelca
modrosti in resnice, ki sem jaz; v njej bodo
ljudje našli zdravje, čistost in večno življenje.
(68,38 - 39)
10 Moje kraljestvo je rezervirano za otroke
dobre volje, ki iz ljubezni do Očeta in bližnjega
sprejmejo svoj križ. Kraljestvo, o katerem vam
govorim, ni na določenem kraju, saj lahko
obstaja tako na zemlji, ki jo naseljujete, kot na
vseh duhovnih domovih, kajti moje kraljestvo
sestavljajo mir, svetloba, milost, moč,
harmonija, vse to pa lahko - četudi v omejeni
obliki - pridobite že v tem življenju. Duhovno
polnost boste dosegli le onkraj tega sveta, v
katerem trenutno živite. (108,32)
11 Resnično, povem vam: čeprav so ljudje
danes bolj snov kot duh, bodo jutri bolj duh
kot snov.
12. Ljudje si prizadevajo za popolno
materializacijo svojega uma, vendar te
popolne materializacije ne bodo dosegli. Kajti
um je kot briljant in briljant nikoli ne preneha
biti takšen, tudi ko pade v umazanijo. (230, 54)
13. Ljudje bodo svojo znanost, moč, talente in
srce posvetili služenju moji božanski stvari, ne
da bi zanemarjali svoje dolžnosti, svoje naloge
v svetu. Obrnili se bodo k zdravim užitkom, ki
so blagodejni za njihovega duha in telo. Borili
se bodo za svojo obnovo in svobodo, ne bodo
okuženi in ne bodo vzeli ničesar, česar ne
potrebujejo. Takrat bosta z zemlje izginila
pokvarjenost in nesramnost, takrat bo duh
dosegel popolno oblast nad svojo telesno
lupino [dušo], in čeprav še vedno živi v telesu,
bo živel duhovno življenje v ljubezni, bratstvu
in miru.
14. To bo čas, ko bodo vojne izginile, ko bo
obstajalo medsebojno spoštovanje in pomoč,
ko se boste zavedali, da ne boste več smeli
razpolagati z življenjem bližnjega in tudi ne s

svojim lastnim. Takrat boste vedeli, da niste
lastniki svojega življenja, svojih otrok in
zakoncev ter te zemlje, ampak da sem jaz
lastnik vsega stvarstva. Ker pa ste moji
ljubljeni otroci, ste tudi lastniki vsega, kar je
moje.
15. Toda čeprav sem Gospod in lastnik vsega
ustvarjenega, ne morem ubiti svojih bitij,
nikogar poškodovati ali mu povzročiti
bolečine. Zakaj so torej tisti, ki niso lastniki
življenja, zasegli tisto, kar jim ne pripada, da bi
z njim razpolagali?
16 Ko bodo ljudje razumeli ta nauk, bodo
naredili korak navzgor v svojem duhovnem
razvoju in ta svet bo dom naprednih duhovnih
bitij.
17. Ne veste, ali boste po tem času še živeli na
tem planetu. Določil bom tiste, ki bodo
doživeli te čase milosti, ki bodo uzrli to
zemeljsko kraljestvo, ki je bilo v nekem
drugem obdobju dolina solz, uničenja in smrti.
18 Morja, gore in polja, ki so bila priča tolikšni
bolečini, se bodo takrat spremenila v kraj
miru, v podobo svetov onkraj sveta.
19. Oznanil sem vam, da bo, ko bodo boji
prenehali, moje kraljestvo že blizu vas in
takrat bo vaš duh zacvetel v krepostih. Moj
nauk bo prisoten v vseh duhovnih bitjih, jaz pa
se bom razodeval po moških in ženskah. (231,
28 - 30)
20. Pripravil sem dobo, v kateri se bo
človeštvo dvignilo v poslušnosti. Vaši vnuki
bodo videli slavo, ki jo bom izlil na to zemljo.
21. Moja volja se mora namreč izpolniti na
tem svetu, ki sem vam ga dal kot zemeljski raj,
in prišel bo čas, ko bodo na ta planet prišli tisti
duhovi, ki so dosegli visoko stopnjo razvoja, ki
so se borili. Moja božanska luč bo zasenčila
zemljo in na njej bo vladalo izpolnjevanje
mojega zakona. (363, 44)
Zemlja kot obljubljena dežela in odsev
nebeškega kraljestva
22. Zemlja, ki jo je oskrunil greh, umazal
kriminal ter oskrunila pohlep in sovraštvo, si
bo morala povrniti svojo čistost. Človeško
življenje, ki je bilo neprestani boj med dobrim
in zlim, bo postalo dom Božjih otrok, dom
miru, bratstva, razumevanja in plemenitih
prizadevanj. Toda da bi dosegli ta ideal,
morajo ljudje prestati preizkušnje, ki jih bodo
prebudile iz duhovne letargije. (169, 14)
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23 Novega sveta ne bom gradil na grehih,
sovraštvih in razvadah, ampak na trdnih
temeljih obnove, izkušnje in kesanja; vse v vas
bom spremenil. Tudi iz teme bo vzklila
svetloba in iz smrti bom ustvaril življenje.
24 Čeprav so ljudje zemljo oskrunili in
zaničevali, bodo jutri s svojimi dobrimi deli
naredili vreden ta dom, ki bo prepoznan kot
obljubljena dežela, v katero bodo prišli
opravljat plemenite naloge. Kdo bi potem
lahko dvomil v preobrazbo sveta? (82, 44 - 45)
25. Trenutno gradim tempelj Svetega Duha.
Toda ko bo zgrajen, ne bo več zbirališč, cerkva
in romarskih krajev ali pa bodo izgubili svoj
smisel obstoja, skupaj s svojimi verskimi
simboli, obredi in tradicijami. Takrat boste
začutili mojo veličino in mojo navzočnost, kot
cerkev boste prepoznali vesolje in kot
bogoslužje ljubezen do bližnjega.
26 Iz naročja matere narave bo prišlo novo
znanje, ki bo iz vaše znanosti naredilo pot k
blaginji, saj jo bo na pravo pot usmerila vest, ki
je božji glas.
27 Možgani ne bodo več gospodarji sveta,
ampak sodelavci Duha, ki ga bo vodil in
razsvetljeval. (126, 35 - 36)
28 Ko bo svet dosegel svojo obnovljeno
osvoboditev in bo pod vodstvom Elijeve luči
vstopil v to pravično in dobro življenje, boste
tu na zemlji imeli odsev duhovnega življenja, ki
vas čaka onkraj tega življenja, da bi potem
večno uživali v miru in luči svojega Očeta.
29 Če pa se sprašujete, kako se bodo vsi
narodi združili v eno ljudstvo, kot so se
združila plemena, ki so tvorila izraelski narod,
vam pravim: ne skrbite, kajti ko bodo vsi
narodi pripeljani v "puščavo", jih bo obisk
združil, in ko se bo to zgodilo, bo "nova mana"
padla iz nebes na vsa potrebna srca. (160, 39)
30 Kakor je bila obljubljena dežela razdeljena
izraelskemu ljudstvu, tako bo tudi vsa zemlja
razdeljena človeštvu. To se bo zgodilo ob
pravem času - po očiščenju. Ker je moja volja,
da se ta razdelitev zgodi, bosta v njej
prevladovali pravičnost in enakost, tako da
bodo vsi ljudje delali skupaj v enem delu. (154,
49)
31 Predstavljajte si napredek človeštva,
katerega morala izhaja iz spiritualizacije;
predstavljajte si človeštvo brez meja in
nacionalnih meja, ki si bratsko deli vsa

življenjska sredstva, ki jih zemlja daje svojim
otrokom.
32 Poskusite si predstavljati, kakšna bi bila
človeška znanost, če bi bil njen ideal
medsebojna ljubezen, če bi človek znanje, ki
ga išče, dobil z molitvijo.
33 pomisli, kako prijetno mi bo, če bom od
ljudi skozi njihovo življenje prejemal čaščenje
ljubezni, vere, poslušnosti in ponižnosti, ne da
bi se mi bilo treba posluževati obredov in
zunanjih oblik čaščenja.
34. Le to bo življenje za ljudi, saj bodo v njem
dihali mir, uživali svobodo in se hranili le s
tistim, kar vsebuje resnico. (315, 57 - 58)
35. Grehi ljudi bodo izbrisani in vse bo videti
kot novo. Luč, polna čistosti in deviškosti, bo
razsvetlila vsa bitja, človeštvo bo pozdravila
nova harmonija in takrat se bo iz duha ljudi
dvignila himna ljubezni do njihovega Gospoda,
ki jo je tako dolgo pričakoval.
36 Mati Zemlja, ki so jo njeni otroci od
najzgodnejših časov oskrunili, se bo spet odela
v svoja najlepša praznična oblačila in ljudje je
ne bodo več imenovali "dolina solz", niti je ne
bodo spremenili v polje krvi in solz.
37 Ta svet bo kot majhno svetišče sredi
vesolja, iz katerega bodo ljudje dvignili svoje
duhove k neskončnemu v združenju, polnem
ponižnosti in ljubezni do nebeškega Očeta.
38 Moji otroci bodo imeli v svojih mislih
vtisnjen moj zakon in mojo besedo v svojih
srcih, in če je človeštvo nekoč našlo užitek v
zlu in veselje v grehu, potem ne bodo imeli
drugega ideala kot dobro in ne bodo poznali
večjega užitka kot hoditi po mojih poteh.
39. Vendar ne mislite, da se bo človek zato
odpovedal znanosti ali civilizaciji in se umaknil
v samotne doline in gore, kjer bo živel
primitivno življenje. Ne, še vedno bo užival
sadove drevesa znanosti, ki ga je s tako velikim
zanimanjem negoval, in ko bo njegova
duhovnost večja, bo tudi njegova znanost
večja.
40. Toda proti koncu časov, ko bo človek
prehodil vso to pot in z drevesa odtrgal zadnji
sadež, bo spoznal bridkost svojih del, ki so se
mu prej zdela tako velika, in bo dojel in začutil
Duhovno življenje, prek njega pa bo občudoval
Stvarnikovo delo kot še nikoli prej. Po navdihu
bo prejel velika razodetja in njegovo življenje
se bo vrnilo k preprostosti, naravnosti in
poduhovljenosti. Nekaj časa bo minilo, preden
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bo prišel ta dan, vendar ga bodo videli vsi moji
otroci. (111, 12-14)

zadoščenje v večnem življenju in bodo
spremenjena v sodelavce mojega nenehnega
ustvarjalnega dela.
49. Kaj pomeni nekaj stoletij greha in teme,
kot jih je imelo človeštvo na zemlji, če jih
primerjamo z večnostjo, s časom razvoja in
miru brez konca? Odstopili ste od mene zaradi
svoje svobodne volje in se boste, spodbujeni
od vesti, vrnili k meni. (317, 17 - 20)
50 Ta svet ni večen in ga tudi ne potrebuje. Ko
ta dom ne bo več služil namenu, ki ga ima zdaj
kot raison d'être, bo izginil.
51. Ko vaš duh ne bo več potreboval lekcij, ki
jih daje to življenje, ker pričakuje druge, višje
lekcije na drugem svetu, bo na podlagi
svetlobe znanja, pridobljenega v tem
življenjskem boju, rekel: "S kakšno jasnostjo
zdaj razumem, da so bile vse nesreče tega
življenja le izkušnje in lekcije, ki sem jih
potreboval, da bi bolje razumel. Kako dolg se
mi je zdel ta "delovni dan", ko me je
bremenilo trpljenje. Po drugi strani pa se mi
zdaj, ko je vsega konec - kako kratko in bežno
se mi zdi to spričo večnosti! (230, 47)
52 Prejel sem poklon vsega stvarstva - od
največjih zvezd do bitij, ki so komaj zaznavna
vašemu pogledu.
53 Vse je podvrženo razvoju, vse gre svojo pot,
vse napreduje, vse se spreminja, razvija in
izpopolnjuje.
54. Ko bo dosegel vrh popolnosti, bo moj
duhovni nasmeh kot neskončna zarja po vsem
vesolju, iz katerega bodo izginili vsak madež,
beda, trpljenje in nepopolnost. (254, 28)

Dokončanje stvarjenja
41. Pripravljam dolino, v kateri bom zbral vse
svoje otroke za veliko univerzalno sodbo. Sodil
bom s popolnostjo, moja ljubezen in
usmiljenje bosta zajela človeštvo in na tisti dan
boste našli odrešitev in ozdravljenje od vsega
zla.
42. Danes, če se boš spokoril za svoje
prestopke, naj se tvoj duh očisti. Tako boste
pripravljeni, da od mene prejmete dediščino,
ki sem jo pripravil za vsakega od vas. (237, 6)
43. Moja ljubezen bo združila vse ljudi in vse
svetove v eno. Pred menoj bodo izginile
razlike med rasami, jeziki in plemeni, celo
razlike, ki obstajajo v duhovnem razvoju. (60,
95)
44. Moj Duh se je spustil na vsako duhovno
bitje in moji angeli so povsod v vesolju ter
izpolnjujejo moje ukaze, da bi vse uredili in
spravili na pravo pot. Ko bodo vsi izpolnili
svoje poslanstvo, nevednosti ne bo več, zla ne
bo več in na tem planetu bo vladalo samo
dobro. (120, 47)
45. Vsi svetovi, na katerih se moji otroci
izpopolnjujejo, so kot neskončen vrt. Danes
ste še nežni poganjki, vendar vam obljubljam,
da vam ne bo manjkalo kristalne vode mojih
naukov in da boste z njihovim zalivanjem
vedno bolj rasli v modrosti in ljubezni, dokler
se ne bo nekega dne v večnosti, ko bodo
drevesa obilno obrodila popolnoma zrele
sadove, božanski vrtnar lahko osvežil pri
svojem delu, ko bo okusil sadove svoje
ljubezni. (314, 34)
46. Želim, da bi bili na koncu boja, ko bodo vsi
moji otroci večno združeni v duhovnem domu,
deležni moje neskončne sreče kot Stvarnika,
saj se zavedam, da je vsak od vas sodeloval pri
božanskem delu na konstruktiven ali
obnovitveni način.
47. Le kot duhovna bitja boste odkrili, da od
vsega, kar sem ustvaril od začetka, ni bilo nič
izgubljeno, da je vse v meni vstalo, vse oživelo
in se obnovilo.
48. Če je torej toliko bitij dolgo časa blodilo, če
so mnoga namesto življenjskih del opravljala
uničevalna dela, bodo ugotovila, da je bil čas
njihovega odklona le začasen in da bodo
njihova dela, pa naj so bila še tako slaba, našla

Hvalospev obnovljeni harmoniji stvarstva
55 V mojem duhu je pesem hvale, ki je še
nihče ni slišal; nihče je ne pozna ne v nebesih
ne na zemlji.
56 Ta pesem se bo slišala po vsem vesolju, ko
bodo bolečina, trpljenje, tema in greh ugasnili.
57 Ti božanski toni bodo odmevali v vseh
duhovnih bitjih, Oče in otroci pa se bodo
združili v tem refrenu harmonije in blaženosti.
(219, 13)
58 Želim, da se v vas vzgojim kot zmagovalec želim, da gledate na svojega Očeta kot na
Kralja vojsk, ki premaga zlo v vas, in na sebe
kot na vojake, polne duhovne časti,
zadovoljstva in duševnega miru.
59 Potem se bo himna Univerzalne harmonije
slišala ob največji zmagi - zmagi, ki bo prišla, a
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ob kateri ne vaš Oče ne vi sami ne boste
žalostni, ker ste "zmagali" zaradi vaše ljubezni.
60 Naša "premagana" ne bodo duhovna bitja,
temveč zlo, vse teme, grehi in nepopolnosti.
61 Očetovo zmagoslavje bo v odrešitvi vseh
zaostalih duhov, ki so bili ukoreninjeni v temi
in zlu.
62. Če verjamete, da bo kdo izgubljen, ste v
zmoti. Ne bi bil več Bog, če en sam duh ne bi
našel odrešitve.
63. Vsi tisti, ki jih imenujete demoni, so prav
tako duhovna bitja, ki so izšla od Boga, in če so
še danes izgubljeni, bodo tudi oni našli
odrešitev.
64. Kdaj bo v njih prava luč? Ko se boste
skupaj z duhovnimi vojskami luči borili proti
njihovi nevednosti in grehu s svojo molitvijo
ter deli ljubezni in usmiljenja.
65 vašega Očeta in vaša popolna sreča bo
veliki Gospodov dan. Na univerzalni pojedini
se boste enkrat vsi nahranili za Njegovo mizo s
kruhom večnega življenja. (327, 47 – 48)
66. Ali vam nisem rekel, da ste dediči moje
slave? Torej je vse, kar vam manjka, to, da si
pridobite zasluge, da bi bila vaša in da bi jo
lahko uživali.
67. Vse, kar sem ustvaril, ni bilo namenjeno
meni, ampak mojim otrokom. Hočem le tvoje
veselje, tvojo večno blaženost. (18, 60 - 61)
68. Vsa moč, ki je oživljala bitja in dajala
življenje organizmom, se bo vrnila k meni; vsa
luč, ki je razsvetljevala svetove, se bo vrnila k
meni in vsa lepota, ki je bila izlita na kraljestva
stvarstva, bo spet v Očetovem Duhu; in ko bo
to življenje spet v meni, se bo spremenilo v
Duhovno bistvo, ki bo izlito na vsa duhovna
bitja, na otroke Gospodove; saj vas ne bom
nikoli odvzel darov, ki sem vam jih dal.
69 Modrost, večno življenje, harmonija,
neskončna lepota, dobrota, vse to in še več bo
v Gospodovih otrocih, ko bodo prebivali z njim
v kraju popolnosti. (18,54-56)

Navodila za izdelavo knjižnih zvezkov, izdaj
izvlečkov in prevodov
1 To je napovedani čas, ko sem moral
spregovoriti človeštvu, in želim, da v skladu s
svojimi napovedmi sestavite zvezke knjig s to
besedo, ki sem vam jo dal, pozneje pa iz njih
naredite izvlečke in analize ter z njimi
seznanite svoje soljudi. (6, 52 o.)
2 Sestavite knjigo iz moje besede, iz nje
vzemite pomen, da boste dobili pravo
predstavo o čistosti mojega nauka. Napake
lahko odkrijete v besedi, ki jo prenaša glasovni
nosilec, ne pa tudi v pomenu.
3. Moji oddajniki niso bili vedno pripravljeni.
Zato sem vam rekel, naj ga ne berete površno,
ampak naj se poglobite v njegov pomen, da
boste odkrili njegovo popolnost. Molite in
premišljujte, da ga boste razumeli. (174, 30)
4 Prinesel sem vam to besedo in vam jo dal
slišati v vašem jeziku, vendar vam dajem
nalogo, da jo pozneje prevedete v druge
jezike, da bo znana vsem; dajem vam nalogo,
da jo prevedete v svoj jezik.
5 Tako boste začeli graditi pravi "stolp Izraela",
ki duhovno združuje vse narode v eno, ki
združuje vse ljudi v božanskem,
nespremenljivem in večnem zakonu, ki ste se
ga na svetu naučili iz Jezusovih ust, ko vam je
rekel: "Ljubite drug drugega!" (34, 59 - 60)
6 Hočem, da je moja beseda, ko iz nje
nastajajo knjige, ki se širijo po zemlji,
natisnjena brezhibno, tako čista, kot je prišla iz
mene.
7 Če boste dovolili, da tako vstopi v vaše
knjige, bo iz njega izhajala svetloba, ki bo
razsvetlila človeštvo, njegov duhovni pomen
pa bodo začutili in razumeli vsi ljudje. (19, 47 48)
8. Svoj nauk vam zapovedujem, da ga boste
posredovali svojim bližnjim v enaki obliki, v
kakršni vam ga dajem. Vendar pri poučevanju
nikoli ne razpravljajte na nasilen način. Varujte
se soditi, česar ne poznate, ampak razumite,
da bo za spreobrnjenje ljudi v duhovnost
zadostoval že čist zgled. (174, 66)
9 Pripravite se, da boste lahko delili veselo
novico, ki jo bodo mnogi z veseljem sprejeli.
10 Pravim vam "od mnogih" in ne "od vseh",
kajti nekateri vam bodo rekli, da jim je dovolj,
kar jim je Bog razodel v prvi dobi in kar je
Kristus prinesel ljudem.
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11 Prav tedaj naj vaše ustnice, ki sem jih
spodbudil in navdihnil, govorijo nevernim
ljudem, da je treba poznati novo razodetje, da
bi spoznali vso resnico, ki jo je Bog ljudem
podelil v preteklih časih. (292, 67)

obljub, ko se bodo prebudila iz svojih globokih
sanj samovšečnosti, arogance, materializma in
nečimrnosti. (315, 28 - 29)
23 Svojemu ljudstvu bom zagotovil sredstva,
da bo moje sporočilo poneslo vsem narodom.
Poskrbel bom, da bo na svoji poti našel ljudi
dobre volje, ki mu bodo pomagali ponesti
moje razglase do konca sveta. (323, 75)
24 Po tebi se bo Zakon na novo razodel novim
rodovom. Zato sem vam povedal, da morate
biti pripravljeni. Prišli ste namreč, da bi
pripravili pot za prihodnost, tako da novi
rodovi v prihodnosti ne bi bili več malikovalci
in se med njimi ne bi pojavljali lažni preroki, ki
bi zavajali človeštvo.
25. Vse to moraš razkriti svetu, Izraelu. V tem
času, ko so se pojavili različni pogledi na svet,
se bodo sekte uprle sektam, denominacije se
bodo borile med seboj in tudi vas bodo
zavrnile.
26 Ker pa ste otroci luči in miru, jim morate
reči: "Resnica je vsebovana v pomenu tretje
zaveze; tam je pričevanje o Gospodovi
navzočnosti in prihodu v tem času."
27 To knjigo boš pokazal človeštvu in pričal o
njeni resnici s svojim izpolnjevanjem mojega
zakona. (348, 42 - 43)

Pravica do poznavanja nove Božje besede
12 Potrebno je, da se odpravite po različnih
poteh zemlje, ljubljeno ljudstvo. Kajti glejte,
celo v mehiškem narodu mnogi še niso priznali
mojega dela.
13 Poglejte, kako se v svetu že pojavljajo tisti,
ki pravijo, da delajo v mojem imenu, čeprav so
duhovno revni.
14. Kaj pa je vaša naloga, vi, ki ste bili obilno
blagoslovljeni z mojo božanskostjo? Da bi
spoznali moj nauk. Ne smete se skrivati pred
svetom in mu odrekati pomoči, ki jo
potrebuje. (341, 16)
15 tu vas pripravljam v tišini; potem bo prišel
dan, ko boste morali iti na pot in pripraviti
poti, da bo moja beseda dosegla vsa srca.
16 Takrat bo svet očiščen trpljenja in moja
beseda mu ne bo več tuja, ampak nekaj, kar
srce in duh zlahka razumeta in čutita.
17 Dajem ti knjigo, ki govori o resnici in
ljubezni, da jo boš ponesel vsemu človeštvu.
18. Na svetu ni ljudi, o katerih bi vam lahko
povedal, da vam ni treba iti, ker ne
potrebujejo tega razodetja. Kateri narod lahko
trdi, da je resnično krščanski, ne le po imenu,
ampak zaradi svoje ljubezni, usmiljenja in
odpuščanja? Kateri narod lahko dokaže svojo
duhovnost? V katerem delu sveta se ljubijo
med seboj? Kje ljudje dejansko sledijo
Kristusovemu nauku? (124, 15 - 16)
19 ko bo to sporočilo končano, ne bom več
govoril prek teh oddajnikov, ampak se bom na
subtilen način manifestiral v duhovih.
20 Toda moja beseda, vtisnjena v srca tistih, ki
so jo slišali, in zapisana v novi knjigi, bo
prinesena ljudstvom in narodom sveta kot
seme miru, kot luč resničnega znanja, kot
zdravilo za vsako zlo, ki muči telo in um ljudi.
21 Moja beseda ne bo prišla v srca, ko jo bodo
hoteli moji glasniki, ampak ko bo moja volja.
Kajti jaz bom tisti, ki bdi nad svojim semenom,
ki mu pripravlja zemljo in utira pot. Jaz bom
tisti, ki bom poskrbel, da bo ob pravem času
pametno dosegel ljudi, narode in družine.
22 Prišel bo, ko bo že pričakovan, ko bodo srca
v pričakovanju, ker se bodo spominjala mojih

Navodila za širjenje nauka o Duhu
28. Razumite, ljudje: v tej "tretji dobi" imate
kot priče, ki ste doživele to božansko
manifestacijo, nalogo, da zelo zvesto in
resnično razširjate to sporočilo. Poklicani in
izbrani ste bili, da človeštvu prinesete dobro
novico, da svoje soljudi naučite duhovne poti edine, ki vodi k miru, pravi svetlobi in
vseobsegajočemu bratstvu. (270, 10)
29. Bodite potrpežljivi in razumevajte, kajti
človeštvo ne bo spoznalo vas, ampak moje
delo, moj nauk, in ta je večen. Vaša naloga je,
da s svojimi besedami in dejanji posredujete
sporočilo, ki ljudem razkriva, kako narediti
korak k popolnosti. (84, 11)
30 gradite na trdni zemlji, da tega, kar sem v
vas zgradil duhovnosti in obnove, ne bi uničili
neverniki; zgradil sem vas na trdni zemlji, da
vas ne bi uničili neverniki.
31. Toda te resnice ne smete skrivati zaradi
strahu pred svetom, temveč jo morate svetu
pokazati v jasni luči dneva. V tem času ne
boste hodili v katakombe, da bi molili in me
ljubili.
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32 ne sramujte se govoriti ali pričevati o meni
na kakršen koli način, kajti potem ljudje ne
bodo priznali, da sem se vam dal spoznati,
dvomili bodo, da so množice bolnih in ubogih
ozdravele in našle olajšanje od trpljenja,
zanikali bodo čudeže, ki sem jih storil, da bi
zanetil vašo vero; jaz sem tisti, ki vam je dal
čutiti, da sem tisti, ki sem vam dal čutiti, da
sem tisti, ki sem vam dal čutiti, da sem
33. Zapustil ti bom knjigo svojih naukov, da
boš svetu rekel: "Glej, tu je to, kar ti je Mojster
zapustil kot dediščino." In res, koliko jih bo ob
branju moje besede verovalo in koliko
grešnikov se bo prenovilo!
34 Vse te nauke si vzemite k srcu, da vas
preizkušnje v vašem življenju ne bodo ujele
nepripravljene. (246, 69 - 70)
35. 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.
36 Kjerkoli odkrijete napako, nevednost ali zlo,
razširite bistvo mojega nauka, ki, ker je moj,
ne sme vsebovati nobene mešanice z
nečistočo ali napako.
37 Moja navodila so absolutna, izčrpna in
popolna. (268,58 - 60)
38. 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. vrata
se bodo odprla tistim, ki so bili gluhi za njihovo
trkanje; in čeprav se bodo morda spopadli, ne
bodo nikoli poraženi v boju, ker bodo zaradi
svoje kreposti premagali vse preizkušnje.
39 Tisti pa, ki ne upoštevajo glasu svoje vesti,
ki ne ubogajo moje besede in me izdajajo,
bodo vedno na milost in nemilost prepuščeni
svojim sovražnikom, živeli bodo brez miru in
čutili strah pred smrtjo. (252, 24 - 25)
40 Ljudje, še preden se končajo vojne na
svetu, se bo moj zakon ljubezni dotaknil vseh
duhovnih bitij, čeprav danes ne morete vedeti,
na kakšen način.
41 To sporočilo duhovne luči bo doseglo tudi
ljudi, vendar se bo to zgodilo le, če boste
močni.
42. Nihče si ne upa reči, da je to delo resnica,
če ni o tem prepričan, saj vam potem nihče ne
bo verjel. Toda če je vaša vera popolna in

prepričanje resnično, vam nihče ne bo mogel
preprečiti, da bi vsem srcem prinesli veselo
novico. (287, 52-53)

60. poglavje - Delo v Kristusovem
duhu
Potrebne lastnosti, vrline in sposobnosti
novih učencev
1 Kako težko se vam zdi najti način, da bi v
tem času izpolnili svoje poslanstvo. Toda
povem vam, da to ni težko, ker je človeštvo
pripravljeno sprejeti moje sporočilo.
2 V vseh časih so šibki obupali pred bitko,
medtem ko so močni pokazali, da vera v moj
zakon premaga vse. Tvoja usoda, Izrael, je bila,
da svetu sporočaš vedno nova sporočila in
razodetja, zato včasih dvomiš, ali boš našel
vero.
3 a ne skrbite, vzemite seme, ki sem vam ga
zaupal, in ga posejte. Videli boste, koliko polj,
ki ste jih imeli za neplodna, boste našli
rodovitna, ko bodo obrodila sadove z resnico
moje besede.
4. Ne neuspešno izpolnite svojega poslanstva,
ker se počutite nevredne. Resnično, povem
vam: kdor ima poslanstvo in ga ne izpolni,
ravna enako hudobno kot tisti, ki zavestno
zaničuje Zakon.
5 Ne pozabite, da bo Oče na koncu zahteval
račun o vas - tako o tem, kar ste storili
slabega, kot o tem, česar ste se vzdržali.
Vedite, da bosta tako en kot drugi prestopek
povzročila trpljenje vašega duha.
6 razširjajte moj nauk, govorite ljudem mojo
besedo, prepričajte jih s svojimi deli ljubezni,
povabite jih, naj me poslušajo, in ko bodo
prišli z množicami in se bo v njihovih srcih
prižgala luč vere, jih bom imenoval otroke
novega izraelskega ljudstva. (66, 14 - 17)
7 Tistim, ki se dvignejo iz blata, umazanije in
sebičnosti v življenje služenja in dejavne
ljubezni do soljudi, bom kot zgled pokazal, da
ima moj nauk svetlobo in milost za prenovo
grešnikov. Ta zgled se bo razširil na vsa srca.
8 Kdo ne želi biti med tistimi, ki pričujejo
zame? Resnično, povem vam: če vaša dejanja
ne bodo resnično iz srca, ne bodo obrodila
sadov pri vaših soljudeh in pogosto boste
slišali, da vas imenujejo hinavci in lažni
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pridigarji. Ne želim, da bi se to zgodilo tudi
vam.
9. Vedeti morate, da je v današnjem času zelo
težko preslepiti ljudi. Njihov um je buden in
čeprav so zatopljeni v materializem svojega
obstoja, so občutljivi za vsako duhovno
manifestacijo. Toda če ne morete prevarati
svojih bližnjih, ali lahko prevarate svojega
Očeta?
10 Naj se Gospodova ljubezen naseli v vašem
bitju, da boste odpuščali svojim sovražnikom,
kakor On odpušča vam. Takrat bo vaše srce
kot rešilna bilka med ljudmi. (65, 44 - 46)
11 Ne bojte se ljudi, kajti resnično vam
pravim: Govoril bom skozi tvoja usta, pričeval
bom o svoji besedi po tebi in odmev bo segel
do konca zemlje, do velikih, malih, vladarjev,
znanstvenikov in teologov. (7, 37)
12 Ponovno vam povem, da se ne smete bati
soočenja. Svojim bližnjim z največjo
naravnostjo povejte, da je Gospod prišel k
vam.
13 Povejte jim, da je bil tisti, ki je umrl na
križu, Jezus - telo, v katerem se je skril Kristus,
živi tempelj, v katerem je prebivala "Božja
beseda"; da pa Kristus, Božanska ljubezen, živi
in v duhu prihaja k svojim otrokom, da bi jih
naučil poti, ki jih bo pripeljala v njegovo
duhovno kraljestvo. (88, 62 - 63)
14. Ne bojte se sodb in posmeha sekt in
veroizpovedi. Oni so tisti, ki so sicer imeli v
rokah preroške knjige, vendar jih niso pravilno
razlagali in me zato niso znali pričakovati. Vi, ki
niste poznali prerokb, ki so govorile o mojem
prihodu kot Svetega Duha, pa ste me
pričakovali. Tretje obdobje je tu, vendar
človeštvo še ni razumelo, kako razlagati
evangelij (33,26).
15 Kako boste lahko vodili človeštvo k
doseganju duhovnosti v dobi tako velike
materializacije in zmedenosti uma?
16 Zavedajte se, da je vaše delo težko, da
morate biti močni in potrpežljivi v boju za
njegovo uresničitev.
17 Zelo se morate potruditi, da popravite
napačno razlago mojega zakona in tudi
nepopolni način, na katerega me častite.
18 Vendar se morate zavedati, da ne morete v
hipu spremeniti idej in oblik čaščenja, ampak
se morate za to oborožiti s potrpežljivostjo in
dobro voljo ter s svojimi deli dajati zgled
ljubezni. (226, 60)

19 Samo tisti, ki so čistega srca, lahko gredo v
dežele in narode, da bi širili moje sporočilo, saj
bodo edini vredni pričevati o resnici tega dela.
20 Ko se ti odposlanci odpravijo v dežele, ki jih
čakajo, mora v njihovih srcih že ugasniti vsak
verski fanatizem, v njih ne sme biti več niti
najmanjše želje po laskanju ali občudovanju,
prav tako si ne smejo upati, da bi se njihova
roka za delo ljubezni, ki ga opravljajo, umazala
z denarjem sveta.
21 Ne smejo prodajati čudežev in ne smejo
določati cene za medsebojno ljubezen. Biti
morajo služabniki, ne gospodarji.
22 Prišel bo čas, ko boste razumeli veličino
resnične ponižnosti, in takrat boste spoznali,
da je bil tisti, ki je znal biti služabnik, v resnici
svoboden v svoji nalogi delati dobro in širiti
usmiljenje ter da so ga v življenju spremljali
vera, zaupanje in mir. (278, 11 - 12)
23. Povem vam, da boste to občutili, ko bo vaš
duh pripravljen učiti moj nauk svoje soljudi. To
bo takrat, ko boste našli sami sebe. Takrat
boste zelo jasno slišali glas vesti. Dokler to ne
bo veljalo za vas, me ne boste mogli resnično
čutiti. (169,36)
24 Pozorno poslušajte to besedo, da jo boste
potem lahko razlagali in sejali v srca svojih
soljudi. Ne zadovoljite se z razumevanjem:
govorite o njem, dajejte zgled in učite s svojimi
deli. Bodite občutljivi, da boste vedeli, kdaj je
pravi trenutek, da spregovorite, in kdaj je
primeren čas, da s svojimi dejanji pričujete o
mojem nauku.
25 Za širjenje svoje besede vam dajem en jezik
in ta jezik je duhovna ljubezen, ki jo bodo
razumeli vsi ljudje.
26. To je jezik, prijeten za uho in srce ljudi, ki
bo kamen za kamnom podrl babilonski stolp,
ki so ga zgradili v svojih srcih. Takrat se bo
moja sodba končala, ker se bodo vsi imeli za
brate in sestre. (238, 27 - 28)
27. Šele ko se boste notranje preoblikovali, vas
bom poslal v svet, da bi širili moje sporočilo.
Kajti šele ko bo v učencih pristna duhovnost,
bodo znali posredovati, kar so prejeli od
mene. (336, 38)
28. Ne pozabite, da moje učenje ni omejeno
na vaše ideje in vaše razumevanje. Moja
božanska modrost nima meja. Nihče ne more
trditi, da je poznal ali razumel katero od mojih
razodetij, še preden sem mu jih razkril.
239

29. Medtem ko znanstveniki skušajo vse
pojasniti s svojim materialnim znanjem,
ponižnim razkrivam Duhovno življenje,
resnično življenje, v katerem je vzrok, razlog in
razlaga vsega, kar obstaja.
30. Iz znanja, ki ga boste posredovali, bo
izhajala predstava, ki jo bodo ljudje imeli o
mojem delu. Mnogi bodo zaradi
nerazumevanja presojali Moj nauk glede na
vašo neopaznost, tako kot so v "drugi dobi"
Jezusa, Kristusa, presojali glede na njegov
skromen videz in preprosto obleko, saj je bilo
tudi tistih dvanajst, ki so mu sledili, preprosto
oblečenih. Toda po resnici vam povem, da niso
bili pokriti s krpami in da so se odrekli
zemeljski nečimrnosti le zato, ker so po mojem
navodilu razumeli, kaj so prave vrednote
duha.
31. Povem vam, učenci, ko bodo ljudje začeli
preučevati moje delo in vas bodo iskali in
spraševali, ne padajte v skušnjavo in se ne
imejte za boljše zaradi znanja, ki ste ga prejeli
od mene. Bolj ko se boste pokazali ponižni,
bolj plemeniti in vredni zaupanja bodo imeli za
vas.
32 Tako bo svetloba, ki raztaplja fanatizem in
osvobaja duha, postopoma napredovala od
človeka do človeka. Tisti, ki so se imenovali
kristjani, pa to niso bili, bodo v tej luči spoznali
in razlagali resnične Kristusove nauke. To jim
bo namreč dalo vzvišeno predstavo o
duhovnem življenju, o katerem je Jezus govoril
v svojih naukih. (226, 17 - 21)
33 K ljudem nisi mogel iti z lažno ali le
navidezno pripravo, kajti njihov duh je razvit in
obliž, ki jim je zakrival oči, je že zdavnaj padel.
34. Prinesite jim duhovnost, ponudite jim mir
in v svoji okolici ustvarite vzdušje blagostanja
in bratstva, in videli boste, da vas poslušajo in
sprejemajo vaše besede, v katerih bosta moj
navdih in moja moč.
35. Če pridigate in učite o miru, bodite tudi
sami miroljubni; če govorite o ljubezni, jo
začutite, preden jo izrazite z besedami; če vam
tudi vaši bližnji ponujajo svoje sadove, jih ne
zavračajte. Preučite vse, kar ste spoznali, in se
držite tistega, kar je v njihovih naukih
dovoljeno in pravilno.
36. Srečali boste tudi tiste, ki so postali
fanatični pri prakticiranju svoje vere in so
zmanjšali svoje razumevanje z materializacijo
svojih bogoslužnih dejanj. Nato jim boš

potrpežljivo pomagal pri poglabljanju znanja in
jim pokazal obzorja, ki jih lahko doseže njihov
duh, ko se potopijo v moj nauk.
37. Govoril jim boš o mojem univerzalnem
duhu, o nesmrtnosti duha in njegovem
nenehnem razvoju. Naučili jih boste prave
molitve, dialoga duha in jih osvobodili
predsodkov in zmot. To je delo, ki vam ga
zapovedujem - delo ljubezni in potrpežljivosti.
(277, 6 -7)
38. Zdravite vse bolezni, tako telesne kot
duhovne, kajti vaša naloga je, da tolažite,
krepite in zdravite svoje bližnje. Toda
sprašujem vas: kako bi lahko delili zdravje
tistim, ki ga potrebujejo, če bi bili sami bolni?
Kakšen mir lahko priteče iz vašega duha, če ga
vznemirjajo skrbi, trpljenje, muke vesti in
nizkotne strasti?
39 Le tisto, kar si zbral v svojem srcu, boš
lahko ponudil sočloveku. (298,1 - 2)
40 Prinašam vam jasen in preprost nauk, da bi
se naučili živeti med grešniki, ne da bi se
okužili, si utirati pot med trnje, ne da bi se
poškodovali, biti priča grozotam in
nesramnostim, ne da bi se razjezili, živeti v
svetu, polnem bede, in ne poskušati pobegniti
od njega, ampak si želeti ostati med njimi,
delati vse mogoče dobro tistim v stiski in na
vse načine širiti seme dobrega.
41 Ker se je zemeljski raj zaradi greha ljudi
spremenil v pekel, je nujno, da ljudje sperejo
svoje madeže in tako povrnejo svojemu
življenju prvotno čistost. (307, 26 - 27)
42. Tistih, ki so umrli za življenje milosti, ne
bom poslal za poslance, ker ne bi imeli kaj
dati. Tega poslanstva ne bom zaupal tistim, ki
svojega srca niso očistili sebičnosti.
43. Glasnik moje besede mora biti moj učenec,
ki že s svojo navzočnostjo daje v srcih čutiti
moj mir. Imeti mora sposobnost, da zna
potolažiti sočloveka tudi v najtežjih življenjskih
trenutkih, iz njegovih besed pa mora vedno
izhajati luč, ki razblinja vso temo duha in uma.
(323, 60 - 61)
Pravilno obnašanje pri deljenju besede
44. Veliko načinov in sredstev bodo imeli moji
novi učenci za širjenje tega blagoslovljenega
semena, toda nikoli ne pozabite na ponižnost
in preprostost, kajti tako sem prišel k vam in
na enak način se boste približali srcem,
domovom in narodom. Če boste prišli na ta
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način, boste prepoznani kot glasniki
duhovnega sporočila, vaš boj pa bo obrodil
sadove resnične spiritualizacije, prenove in
bratstva. (82, 66)
45 Če hočete vedeti, kaj morate storiti med
ljudmi, je dovolj, če upoštevate, kaj sem storil
med vami od dneva, ko ste prvič slišali mojo
besedo.
46. Odpustil sem ti, sprejel sem te z
neskončnim usmiljenjem in ljubeznijo, dovolil
sem ti, da si odpočiješ od napornega dela
dneva. Nisem se ustavil, da bi presojal vaš
družbeni položaj, status ali kasto. Očistil sem
gobavost vaših grehov in ozdravil vaše bolezni.
47. Pri presojanju vaših pomanjkljivosti sem bil
razumevajoč, prizanesljiv in dobrohoten. Vrnil
sem vas v resnično življenje s tem, da sem vam
dal nauk o ljubezni, ki vam omogoča, da z
reševanjem bližnjega rešite sebe.
48 v teh mojih delih, ki sem jih opravil na
vsakem od vas, lahko najdete najboljši zgled za
uporabo med tistimi, ki so v telesni in duhovni
stiski in ki bodo množično prihajali k vam.
49. Ko govorim tem ljudem tukaj, govorim
človeštvu. Vaša jutrišnja naloga je, da
nagovorite srca ljudi in jim bratsko
posredujete mojo besedo, ki bo dokončala
delo odrešenja. (258, 21 - 24)
50 Morate biti ponižni. Ne smete imeti nič
proti temu, da vas užalijo. Bodite nežni.
Povzročili vam bodo ponižanja in trpljenje.
Toda tvoje besede, ki bo moje sporočilo, ne
bodo mogli pregnati iz svojih misli. Zato vam
pravim: Če bodo nekateri ostali neobčutljivi in
gluhi za vaš klic, se bodo drugi prebudili iz
dolgega spanca in se podali na pot prenove in
spreobrnjenja.
51. Oborožite se s pogumom, vero in močjo,
da se boste lahko spopadli z bitko. Vendar vas
opozarjam: Ne ustrašite se, ko se pogovarjate
s svojim sočlovekom, ker ga vidite dobro
oblečenega ali ker ga nagovarjate s knezom,
gospodom ali ministrom.
52. Vzemimo za zgled Pavla in Petra, ki sta
povzdignila svoj glas pred tistimi, ki jih je svet
imenoval gospode. Bili so veliki v duhu, vendar
se niso nikomur hvalili, da so gospodarji,
temveč so se razglašali za služabnike. Sledite
njihovemu zgledu in z ljubeznijo do svojih del
pričujte o moji resnici. (131, 60 - 62)
53. Opozarjam vas tudi, da se ne more
imenovati moj učenec tisti, ki uporablja mojo

besedo kot meč, da bi prizadel svoje bližnje, ali
kot žezlo, da bi jih poniževal. Prav tako ne
more tisti, ki se vznemiri, ko govori o tem
nauku, in izgubi mirnost, saj ne bo zasejal
semena vere.
54 Opremljen učenec bo tisti, ki bo znal ostati
miren, ko bo napaden v svoji veri, v
najsvetejšem prepričanju, saj bo kot svetilnik
sredi nevihte. (92, 9 -10)
55. Ko 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 mu tako vcepili odpor do mojega
nauka. Pokažite resničnega Boga, ki je poln
ljubezni, usmiljenja in odpuščanja. (243, 36)
56. Ne čutite se prizadete zaradi
zasmehovanja soljudi, saj se zavedate, da tisti,
ki to počne, zaradi svoje nevednosti ni
sposoben spoznati resnice. Nadomestilo za to
boste našli pri tistih, ki pridejo k vam, da bi vas
raziskali, nato pa so presenečeni nad
notranjim mirom, ki sije iz vsakega mojega
pravega učenca.
57. Po drugi strani pa se nikoli ne smeš
norčevati iz tistih, ki so malikovalci v svojem
verskem fanatizmu. Čeprav me iščejo v
materialnih oblikah, me častijo v njih.
58. Da bi jih odstranili, vam ni treba opozarjati
svojih soljudi na njihove napake. S tem bi prej
vzbudili njihovo jezo in povečali njihov
fanatizem. Dovolj bo, če boste moj nauk
uresničevali z duhovitostjo, ki jo zahteva, da bi
napake svojih soljudi spravili na svetlo resnice.
59. Moral boš imeti veliko potrpežljivosti,
veliko usmiljenja in prave ljubezni, če želiš, da
se človeštvo kmalu nauči prepoznati duhovno
vsebino moje besede in jo resnično spoštovati
ter v vsakem človeškem bitju prepoznati
duhovnega in zemeljskega brata v Bogu. (312,
20 - 22)
60. Dokazal sem vam, da je mogoče
nevednemu ali zaslepljenemu z oči odstraniti
temni trak, ne da bi mu škodoval, ga užalil ali
prizadel. Želim, da tudi vi storite enako. Na
sebi sem vam dokazal, da imajo ljubezen,
odpuščanje, potrpežljivost in strpnost večjo
moč kot strogost, obsojanje ali uporaba sile.
(172, 63)
61. Še enkrat vam puščam sled, da mi lahko
sledite. Ko se odpravljate iskat ljudi, da bi jim
prinesli veselo novico, jih ne prosite, naj vas
poslušajo. Svojo nalogo opravite
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dostojanstveno in tisti, ki vam bodo verjeli,
bodo tisti, ki sem jih izbral, da iz njih naredim
svoje učence. (10, 50)

70. Rekel sem vam: Ali želite imeti veliko
prijateljev? Potem uporabite dobroto, srčnost,
strpnost in usmiljenje. Kajti le s pomočjo teh
kreposti bo vaš duh lahko sijal na poti vašega
bližnjega, saj so vse neposreden izraz ljubezni.
Duh namreč v svoji notranjosti vsebuje
ljubezen, saj je božanska iskra, Bog pa je
ljubezen. (30, 29 - 36)
71. Zdaj govorim tistim, ki bodo svoje
poslanstvo apostolov in prerokov opravljali v
drugih deželah, da se ne bi hvalili s
poslanstvom, ki sem jim ga zaupal. Ti ne smejo
povzročati razburjenja z bojem proti verskim
skupnostim ali veroizpovedim.
72. Drugi bodo tisti, ki bodo proti vam vzbujali
ogorčenje, ne da bi se zavedali, da vam bodo
pomagali pri širjenju mojega nauka, saj bodo v
mnogih vzbudili radovednost, ki se bo nato
spremenila v vero. (135, 28)
73. Ko v vas zasidram svoje božansko
sporočilo, mora postati bratsko sporočilo. Da
pa bi navdušila in ganila materialistično srce
tega človeštva, mora imeti pečat resnice, ki
sem vam jo razkril. Če karkoli skrivate, če
karkoli prikrivate, niste dali pravega pričevanja
o tem, kar je bilo Moje razodetje v tretjem
veku, zato ne boste našli vere. (172, 62)
74. Kako velika je moralna in duhovna
zaostalost človeštva! Kako velika je
odgovornost tistih, ki so v tem času prejeli
milost in luč moje besede!
75. Učenci, postanite mojstri, izženite iz svojih
src strah pred ljudmi, preženite brezbrižnost in
ležernost, zavedajte se, da ste resnični
prinašalci nebeškega sporočila. Vi ste tisti, ki
morate pojasniti vse, kar se dogaja v teh časih,
ki si morate prizadevati, da pokažete načela
mojega nauka, ki jih je človeštvo pozabilo.
76. Ne ponavljajte mojih besed svojim
bližnjim, kot sem vam povedal. Usposabljajte
se, da ga boste znali razložiti. Ne iščite besed,
da bi navdušili s svojo zgovornostjo. Govorite
na preprost način, ki najbolje izraža resnico
Duha. (189, 11 - 13)
77 Bodite neutrudni, novi učenci, ko govorite
o tej resnici. Neizurjene 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 se upirajo v zlu, na
njihovi poti. Ali poznate moč moje besede? Ali
poznate moč svoje avtoritete?

Pravilen način oznanjevanja besede
62. Nisem vam dal svoje besede, da bi jo
razglašali po ulicah in trgih. Jezus je to res
storil, vendar je znal odgovoriti na vsako
vprašanje in postaviti na preizkušnjo tiste, ki
so ga skušali preizkusiti.
63. Ste majhni in šibki, zato ne smete izzivati
jeze svojih soljudi. Ne poskušajte pritegniti
pozornosti nase - mislite, da nimate nič
posebnega. Prav tako si ne prizadevajte
dokazovati ljudem, da se vsi motijo in da samo
vi poznate resnico, saj tako s svojim semenom
ne boste dosegli nič dobrega.
64. Če se želite duhovno in moralno razviti, ne
sodite napak svojih soljudi, da ne bi padli v isto
napako. Popravite svoje pomanjkljivosti,
ponižno molite k svojemu Učitelju, da vas bo
navdihnila njegova nežnost, in ne pozabite na
njegov nasvet, naj nikoli ne razkrivate svojih
dobrih del, da vaša leva roka ne bo nikoli
vedela, kaj je storila vaša desna roka.
65 Pravim vam tudi, da vam ni treba iskati
ljudi, da bi jim govorili o mojem nauku, kajti
moje usmiljenje vam bo pripeljalo tiste, ki
potrebujejo vašo pomoč.
66. Če pa se zgodi, da bi ob izpolnjevanju
mojega zakona začutili potrebo po
dobrodelnem delu, pa v vaši bližini ni nikogar,
ki bi ga potreboval, se zaradi tega ne
vznemirjajte in ne dvomite v mojo besedo.
Prav to bo ura, ko boste molili za svoje
odsotne brate, ki bodo deležni mojega
usmiljenja, če resnično verjamete.
67. Ne poskušajte vedeti več kot vaši bratje.
Zavedajte se, da vsi pridobivate znanje, ki je
primerno za vaš razvoj. Če bi vam podelil svojo
luč, ne da bi imeli zasluge, bi se imeli za velike
in bi se pokvarili v svoji nečimrnosti, vaša
modrost pa bi bila lažna.
68. Hočem, da si ponižen. Da pa bi bili takšni
pred menoj, morate to pokazati tudi svojim
bližnjim.
69. Učenci, ljubezen in modrost nista nikoli
ločeni; ena je del druge. Kako to, da si nekateri
prizadevajo ločiti ti dve vrlini? Oba sta ključ, ki
odpira vrata svetišča in vam omogoča, da
dosežete popolno spoznanje mojega nauka.
242

78. Govorite z zglednimi dejanji in pravično
opravite tisti del mojega dela, ki sem vam ga
zaupal. Ostalo bom naredil sam. (269, 6)
79. Ko vidite, da drugi vaši soljudje učijo
Kristusovo ime in besedo, ne glejte nanje
zviška. Zapisano je namreč, da se bom vrnil, ko
se bo beseda, ki sem vam jo prinesel v drugi
dobi, razširila po vsej zemlji.
80. Toda povem vam, da so na svetu kraji, ki
tega sporočila še niso prejeli. Kako bi lahko
današnji globoko duhovni nauk dosegel ta
ljudstva, če ne bi prej prejela božanskega
semena ljubezni, ki vam ga je dal Odrešenik v
svoji besedi in krvi? (288, 44)
81. Ko boste razumeli in začutili resnico, boste
izkusili, kako lahko duh sledi stopinjam svojega
Učitelja tudi v najtežjih preizkušnjah. Naredite
vse, kar je za vas mogoče, saj od vas ne bom
zahteval več, kot zmorete. Potem boste pustili
tlakovano pot novim generacijam.
82. Otroke vam polagam na srce in vam
naročam, da jih vodite po pravi poti. Zberite
jih skupaj, govorite jim o meni z ljubeznijo in
predanostjo.
83 Poiščite izobčence - tiste, ki živijo izgubljeni
med bedo in razvratom. Vašim besedam
dajem duhovno moč, da bodo, ko bodo šle
skozi vaše ustnice, pot k odrešitvi.
84. Odprite pred nevedneži Knjigo resničnega
življenja, da se bo njihov duh prebudil in
postal velik v prodiranju v razodetja Svetega
Duha. Postanite podobni svojemu Učitelju in
boste slišani. (64, 70)
85. Hočem, da tisti, ki so našli pot, zlahka učijo
in jo olajšajo svojim bližnjim, tako da je ne
tlakujejo s kamenjem spotike, kot so to počeli
mnogi, in tako preprečujejo tistim, ki me
iščejo, da bi prišli k meni. (299, 34)
86. Vam, spiritualistom, zaupam nalogo, da
porušite pregrado, ki jo je človeštvo zgradilo
med Bogom in njim - pregrado lažne vere, le
navidezne vere v Večno, materializacij in
nepotrebnih dejanj čaščenja.
87. Vam, ljudje, dajem nalogo, da s podstavka
zrušite zlato tele, ki ga ljudje še vedno častijo,
čeprav se imajo za daleč od malikovanja in
poganstva. (285, 54 - 55)
88. Odpravite napačen vtis, ki ga imajo ljudje o
duhovnih naukih, kot da temeljijo na
nevednosti, prevarah in goljufijah. Pokažite
moj nauk v vsej njegovi čistosti in vzvišenosti,
da bo razkril nevednost, fanatizem in

otrdelost, ki ljudem preprečujejo, da bi
razmišljali o svojem duhovnem jazu, ki so mu
odvzeli vso svobodo delovanja. (287, 42)
89. Vi, ki ste prejeli ta razodetja, ste bili
izbrani, da človeštvu oznanite mojo novo
manifestacijo prek človeške sposobnosti
razumevanja. Kdo bo dal to pričevanje, če ne
vi?
90. Če pričakujete, da bodo dostojanstveniki
ali duhovniki verskih skupnosti to veselo
novico prinesli človeštvu, ste v zmoti.
Resnično, povem vam: tudi če bi me videli, ne
bi odprli ustnic, da bi rekli ljudem: "Glejte, tam
je Kristus, pojdite k njemu!" (92, 13)
91. Ne spite v pričakovanju tistih časov, o
katerih sem vam govoril, da bi potem vstali in
rekli ljudem: "To, kar imate zdaj pred očmi, je
bilo že napovedano."
92. Ne, ljudje, nujno je, da to oznanite vnaprej,
da to prerokujete, da pripravite pot za prihod
vsega, kar sem vam napovedal in obljubil.
Takrat boste izpolnili svoje poslanstvo
pionirjev spiritualizacije na Zemlji.
93. Ko se bodo na svetu začele pojavljati
čudežne stvari in ko bo Gospodov Duh govoril
z vami skozi dogodke, ki jih še niste videli, in
ko bo človeški duh začel razkrivati darove in
sposobnosti, ki si jih niste nikoli predstavljali,
boste videli, kako se bodo zatresla vsa
verovanja, teorije, norme, institucije in
znanosti, in takrat bo človeštvo priznalo, da so
tisti, ki so ponižno oznanjali na videz čuden
nauk, imeli prav, saj so se njihove besede
potrdile, ko so se uresničile.
94. Takrat boste videli, da se ljudstva na zemlji
zanimajo za duhovno poučevanje, da teologi
primerjajo Kristusove nauke z novimi razodetji
in da se mnogi, ki so bili vedno ravnodušni do
duhovnega, živo zanimajo za študij razodetja
tega in preteklih časov. (216, 16 - 17)
Poslanstvo tolažiti in zdraviti tiste, ki telesno
in duhovno trpijo
95. Svojim izbrancem sem zaupal velike
darove. Ena od teh je zdravljenje - zdravilni
balzam, da bi lahko s tem darom izpolnili eno
najlepših nalog med ljudmi, saj je vaš planet
solzna dolina, kjer je vedno prisotna bolečina.
96. S to sposobnostjo imate pred seboj široko
polje za dajanje tolažbe po moji volji. Ta
balzam sem položil v vaše bitje, v najnežnejše
strune vašega srca, in z njim ste se osvežili,
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pred njegovimi čudeži se je uklonil vaš vrat,
vaše srce se je omehčalo zaradi bolečine ljudi
in vedno ste hodili po poti usmiljenja.
97 Še naprej razdeljujte ta zdravilni balzam, ki
ni v vaših rokah, saj se prenaša s pogledi
sočutja, tolažbe, razumevanja, posreduje se z
dobrimi mislimi in se spreminja v zdravilne
nasvete, v besede luči.
98. Dar zdravljenja nima meja. Nikoli ne
pozabite, da ste prežeti z njim; in če bi vas
bolečina zaradi preizkušnje naredila za plen,
če je ne morete odpraviti s tem balzamom, ne
pozabite mojih naukov, pozabite na svoje
trpljenje in pomislite na druge, za katere je
muka večja. Takrat boste videli čudeže pri sebi
in svojih bližnjih. (311,18 - 19)
99 Kako zelo moraš biti usposobljen, da lahko
pogledaš v srca in izveš, kaj hranijo, kaj
skrivajo in kaj potrebujejo!
100. Naučil sem vas, da negujete duhove, da
jih zdravite, da jim dajete svetlobo in da jim
pokažete pot k vzpenjajočemu se razvoju.
101. Kdor sliši to besedo in jo ohrani v svojem
srcu, bo lahko postal vodnik duha, zdravnik in
svetovalec. V svoji besedi bo imel dar miru in
tolažbe za soljudi, ki potrebujejo luč. (294, 3 4)
102. 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.
103. 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.
104. Vedno boste živeli v miru in zaupanju
vame, saj vas bodo, kamor koli boste šli,
varovali moji angeli. 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. (260,37 - 38)
105. Prišli bodo ljudje in med njimi "Tomaž", ki
ga predstavljata znanost in materializem, z
budnimi očmi, da bi raziskoval; in to ne samo z
očmi, ampak tudi s prsti rok, da bi pregledoval,
se dotikal, ker bo le tako lahko verjel v mojo
navzočnost in v duhovne dogodke; v tiste, ki
se bodo drug za drugim dogajali med
človeštvom in o katerih morajo ljudje pričati,

tako da bo "Tomaž tretje dobe" v svojem
dvomu in materializmu premagan z mojo
ljubeznijo. (319, 38)
106. Dal vam bom navodila, kdaj se lotiti dela,
kajti to bo čas tako velikih in jasnih znamenj,
da boste slišali klic duhovnega sveta in klic
tega sveta, ki bo s svojimi dogodki pokazal, da
je prišla ura vašega boja. Govoril vam bom iz
duha v duh in vas vodil po poti.
107. Toda želim, da preden pridete k ljudem
kot učitelji, pridete kot zdravniki, in ko boste
pomirili njihovo bolečino, bodo lahko pili iz
izvira čiste vode moje besede. Najprej poiščite
rano, razjedo ali bolezen in ozdravite njihovo
trpljenje, nato pa se obrnite na njihovega
duha.
108. Pojdite k soljudem, kot je to storil Jezus v
"drugi dobi", in prinesite pred mojo besedo
zdravilni balzam. Toda kaj je balzam, učenci?
Je to voda iz izvirov, blagoslovljena in
spremenjena v zdravilo za bolnike? Ni ljudi.
Balzam, o katerem vam govorim, je v vašem
srcu. Tam sem jo položil kot dragoceno esenco
in le ljubezen jo lahko odklene, da lahko
nezadržno teče naprej.
109. Če ga želite izliti na katerega koli bolnika,
ne bodo ozdravile vaše roke, ampak Duh, ki
prekipeva od ljubezni, usmiljenja in tolažbe.
Kamorkoli usmerite svoje misli, tam se bo
zgodil čudež.
110. Na bitja in elemente narave lahko
delujete na različne načine, da bi vsem prinesli
tolažbo. Vendar vam povem tudi tole: Ne
bojte se bolezni ter bodite potrpežljivi in
usmiljeni do vseh.
111. Kar zadeva obsedene in tiste, ki so
zmedeni v svojem človeškem umu, lahko tudi
vi zdravite, saj imate to sposobnost in bi jo
morali dati v službo tistim bitjem, ki so v
obupu in pozabi. Osvobodite jih in razkrijte to
moč pred nevernimi. Eno od velikih poslanstev
tega ljudstva je prinašati svetlobo tja, kjer je
tema, razbiti vsako suženjstvo in vsako krivico
ter pripeljati ta svet do tega, da spozna
svojega Gospoda in se v polnem spoznanju
resnice zazre vase, v svojo notranjost. (339,
39-41)
Čas odhoda na svetovno misijo
112. Ker je svet trenutno tako slep, da ne vidi
luči resnice in v svoji notranjosti ne sliši
mojega klica, molite in pridobite duhovno
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podlago. Trenutno vas namreč ne bi slišali, ker
so vsi narodi zaposleni s pripravami,
uničevanjem in obrambo.
113 Ljudje bodo morali postati še bolj slepi, ko
bodo obup, sovraštvo, groza in bolečina
dosegli svoje meje.
114 To tudi ni prava ura za izročitev mojega
sporočila, saj bi bili kot klicatelji sredi puščave;
nihče vas ne bi poslušal. (323, 27 - 29)
115 Šele ko bo zemlja prizadeta od tečaja do
tečaja, ko bodo vsi narodi, vse družbene
ustanove in vsi domovi obsojeni do svojih
korenin in ko bo človeštvo opralo vsak madež,
boste šli opremljeni v mojem imenu, da bi
svojim bratom prinesli moj nauk. (42, 54)
116. Ko pride čas, boste vstali, ljubljeno
ljudstvo, in mojim soljudem približali mojo
sveto besedo. Kot dobri učenci se boste
razkropili po svetu in ta novi evangelij, ki vam
ga zapuščam, se bo razširil. Svetloba, ki izhaja
iz šestega pečata, bo razsvetlila človeštvo tega
časa in z njo bodo razkrite skrivnosti.
117. Moj nauk se bo ukoreninil v drugih
narodih in vse, česar ljudje niso odkrili, bodo
spoznali s pomočjo svetlobe, ki jo daje sedem
pečatov. Vi pa govorite o teh naukih, ki ste jih
prejeli, in poučujte ljudi o izpolnjevanju mojih
zapovedi. (49,43)

smete več početi. Razumite, da ste stopili na
pot svojega razvoja navzgor in se ne smete
ustaviti. Pot je ozka in dobro jo morate
poznati, kajti jutri boste morali po njej voditi
svoje brate, in ne želim, da bi zašli s poti.
4 Jaz sem potrpežljivi Oče, ki čaka na vaše
spreobrnjenje in vašo dobro voljo, da bi vas
obdaril s svojo milostjo in usmiljenjem. (23, 60
- 63)
5 Moja beseda vam vedno svetuje dobroto in
krepost: da ne govorite slabo o svojih soljudeh
in jih s tem sramotite; da ne gledate s
prezirom na tiste, ki trpijo zaradi bolezni, ki jih
imenujete nalezljive; da ne podpirate vojn; da
nimate sramotnega poklica, ki uničuje moralo
in pospešuje razvade; da ne preklinjate ničesar
ustvarjenega, ne jemljete ničesar tujega brez
dovoljenja lastnika in ne širite vraževerja.
6 Obiskujte bolnike, odpuščajte tistim, ki vas
žalijo, varujte krepost in bodite dober zgled;
ljubite mene in svoje bližnje, saj je v teh dveh
zapovedih povzeta celotna zakonodaja.
7 Naučite se moje lekcije in jo poučite s
svojimi dejanji. Če se ne učite, kako boste
oznanjali moj nauk? In če ne čutite, kar ste se
naučili, kako boste učili kot dobri apostoli? (6,
25 - 26)
8 Ljudje, če želite napredovati, premagajte
inercijo, ki je v vas. Če želite biti odlični,
uporabite moja načela pri svojem delu. Če se
želite spoznati, se učite s pomočjo moje
besede.
9. Spoznajte, kako zelo potrebujete mojo
besedo, ki vam ponuja ljubezen, modrost,
nasvete in pomoč. Hkrati pa se počutite
odgovorne za to, kar vam dajem, saj niste
edini na svetu, ki potrebujejo pomoč. Mnogi
so lačni in žejni teh naukov, zato se ne smete
pozabiti pripraviti, da se jim približate s
sporočilom moje ljubezni. (285, 50 - 51)
10. Zelo velika je odgovornost, ki jo ima to
ljudstvo do človeštva. Biti mora zgled
resničnega poduhovljenja, pokazati mora pot
notranje verske prakse, prijetne daritve,
spoštovanja, vrednega Boga.
11 Odprite svoja srca in v njih slišite glas vesti,
da boste lahko presodili svoja dejanja in
spoznali, ali zvesto razlagate moje nauke ali pa
si tudi vi napačno razlagate pomen mojega
nauka. (280, 73)
12 Moj nauk izgubi svoj pomen, če ga ne
uresničujete.

XV. opomini, opozorila, navodila
Poglavje 61 - Gospodovi opomini in
opozorila
Ponudbe in naročila
1 Izrael, ne izpolnite le svojih zavez, ki ste jih
dali svetu. Izpolnite tudi zakon, saj ste prevzeli
dolžnost do Očeta, katere izpolnjevanje mora
biti strogo, vzvišeno in duhovno.
2. Učim vas, da bi se odvrnili od materializma
ter prenehali biti fanatiki in maliki; da ne bi
častili materialnih predmetov, ki jih je ustvaril
človek, in da jih ne bi častili. Ne želim, da bi v
vaših srcih zrasle korenine malikovanja,
fanatizma in lažnih kultov. Ne prinašajte mi
daritev, ki me ne dosežejo; prosim le za vašo
obnovo in izpolnitev v duhovnosti.
3 Prenovite svoje nekdanje navade, ne ozirajte
se nazaj in ne glejte, kaj ste opustili in česa ne
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13 Dobro veste, ljubljeni učenci, da je namen
mojega zakona in mojega nauka delati to, kar
je dobro, in da tisti, ki ju nosi samo v mislih ali
na ustnicah, ne da bi ju uporabil pri svojih
delih, ravna v nasprotju s svojo dolžnostjo.
(269,45)
14. Ljudje, ki imate v svojih srcih svetlobo
izkušnje tega življenja in v svojih mislih
svetlobo, ki jo je zapustil razvoj v različnih
življenjih na zemlji, zakaj zaposlujete svoje
misli s tem, kar jim je nekoristno, in zakaj
pogosto jokate zaradi razlogov, ki si ne
zaslužijo vaše bolečine? V vsem iščite resnico;
ta je na vseh poteh, svetla in jasna kot
svetloba dneva. (121, 48 - 49)
15 Ne pozabite in se vedno zavedajte, da je od
vašega pravičnega in krepostnega življenja
odvisna vera, ki jo vzbujate v soljudeh, to je,
da vas bodo raziskovali in opazovali tudi v
vašem zasebnem življenju, da bi v vaših delih
iskali potrditev nauka, ki ga oznanjate. (300,
57)
16. Povej mi: ali sem te odvrnil, ko si
prestopil? Ali sem te pustil za seboj, te
zapustil, ko te je zaustavil kakšen spotik? ali
sem se pokazal, da sem ostro z vami, ko ste
padli, premagani od bolečine?
17 vendar vidim, da tisti, ki jih s tako ljubeznijo
imenujem svoje učence, zapuščajo sočloveka v
nesreči, zavračajo tistega, ki se je oddaljil 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.
18 Ali je to v skladu z mojim naukom? 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. (268, 46)

dobi; vero ohromljenega, slepega in
neozdravljive ženske. Želim se počutiti
ljubljenega kot Oče, zaželenega kot Zdravnik in
slišanega kot Mojster. (6, 46)
22 Ne postanite šibki v veri in v upanju. Vedno
imejte v mislih, da se bo to življenjsko
potovanje končalo. Ne pozabite, da je vaš
izvor v meni in da bo tudi končni cilj v meni, ta
cilj pa je večnost, saj ni smrti duha.
23 Naj bo večnost ideal vašega prizadevanja in
ne izgubljajte poguma v vzponih in padcih
življenja. Ali veste, ali je to vaša zadnja
inkarnacija na Zemlji? Kdo vam lahko reče, da
boste v tem telesu, ki ga imate danes, plačali
vse dolgove, ki ste jih imeli do moje
pravičnosti? Zato vam pravim: Izkoristite čas,
vendar ne hitite. Če z vero in predanostjo
sprejmete svoje trpljenje in s potrpežljivostjo
izpraznite kelih, vam resnično povem, da vaše
zasluge ne bodo brezplodne.
24 Poskrbite, da bo duh vedno napredoval,
tako da se nikoli ne boste nehali
izpopolnjevati. (95, 4 - 6)
25 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 samopomilovanje, bosta seme, ki ga
boste pustili za seboj, in vaš spomin le stežka
ostala trajna.
26 Bodite krotki in ponižni v srcu in boste
vedno polni moje milosti. (256, 72 - 73)
27 Velika je tvoja usoda! Vendar pa se ne
pustite obvladati grozljivim napovedim,
temveč se raje napolnite s pogumom in
upanjem ob misli, da so dnevi grenkobe, ki se
bližajo, potrebni za prebujenje in očiščenje
ljudi, brez katerih ne bi mogli doživeti
zmagovitega prihoda časa poduhovitve.
28. Naučite se premagovati nesreče, ne
dovolite, da bi se vam v srce naselila potrtost,
in skrbite za svoje zdravje. Spodbujajte duha
svojih bratov in sester tako, da govorite o
meni in jim prikazujete moj nauk, ki vžiga vero
in upanje.
29. Oglejte si, kako obupno živi veliko ljudi. To
so bitja, ki so se pustila premagati v boju za
življenje. Poglejte, kako zgodaj so postali stari
in sivi, njihovi obrazi so se posušili in so
melanholični. Če pa so tisti, ki bi morali biti
močni, šibki, bo mladost usahnila in otroci
bodo v svojem okolju videli le mrak.

Vera, upanje, ljubezen, ponižnost, zaupanje
19 Če si ponižen, boš velik. Veličina ni v
aroganci in nečimrnosti, kot menijo mnogi.
"Bodite blagi in ponižnega srca," sem vam
vedno govoril.
20. Spoznajte me kot Očeta in me ljubite, ne
iščite za svojo telesno lupino prestola niti
imena, ki bi vas razlikovalo od drugih. Bodite
moški med drugimi moškimi in imejte v sebi
dobro voljo. (47, 54)
21 V vas hočem videti vero, ki so jo
izpovedovali bolniki, ki so prišli k meni v drugi
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30. Ljudje, ne prikrajšajte svojega srca za vse
tiste zdrave užitke, v katerih lahko uživate,
čeprav so minljivi. V miru jejte svoj skromni
kruh in resnično vam pravim, da ga boste našli
bolj slastnega in krepkega.
31. Iz mojih besed vzemite, da od vas želim
zaupanje, vero, optimizem, duševni mir in
moč, da kljub težavam in stiskam v vaših srcih
ne bi bilo grenkobe. Kakšno prijaznost ali
spodbudo bi lahko dali tistim, ki jo
potrebujejo, če bi bilo vaše srce polno
trpljenja, žalosti ali nezadovoljstva?
32 Prav v preizkušnjah morate biti najboljši
zgled vzpona, vere in ponižnosti.
33. Tisti, ki je sposoben svojemu življenju dati
to poduhovitev, vedno čuti mir, in tudi ko spi,
je njegov spanec miren in sproščen, kar duh
izkoristi, da se odklopi od telesa v smeri
onstranstva, kjer prejme tiste božanske tokove
moči, iz katerih se hrani in pri katerih omogoča
telesu, da sodeluje. (292, 45 - 51)

39 Odpustite jim in ne sodite več tistim, ki so
sejali zlo v vaša srca. Če bi jih lahko videli
klečati in prositi za odpuščanje, do njih ne bi
bili tako krivični. Pomagaj jim, da se dvignejo v
neskončnost, dvigni jih s svojim ljubečim
spominom, razumejo, da ne pripadajo več
temu svetu. (107, 15)
40. Ne smete se zadovoljiti s svojimi prvimi
deli in misliti, da ste pridobili dovolj zaslug za
popolnost svojega duha. Da pa bi se lahko
vsak dan učili novih lekcij in odkrivali večja
razodetja, vedno namenite nekaj časa študiju
mojega dela.
41 Radovedni učenec bo vedno slišal odgovor
na svoja vprašanja in v trenutkih preizkušnje
bo vedno slišal moj očetovski nasvet.
42 Napredni učenec bo vir ljubezni do soljudi,
resnično bo čutil, da ga je Oče obdaril z
dediščino, in bo spoznal, da je čas, da se
odpravi opravljat svoje veliko duhovno
poslanstvo med ljudmi. (280, 40 - 42)
43. Bolj ko se izpopolnjujete, bližje boste cilju.
Ne veste, ali ste le korak od odrešitve ali pa
vas čaka še dolga pot. Pravim vam le, da se
voljno in poslušno ravnate po tej besedi, ki je
glas mojega božanskega Duha.
44 Pazite, da ne boste prekršili zakona, da ne
boste večkrat storili iste napake. Vzemite si k
srcu, da je popravek - prošnja, ki vam jo
namenja vaš Oče, saj ne želim, da bi živeli
zaman na zemlji in potem jokali zaradi svoje
neposlušnosti. (322, 60)
45. Ne boj se govorjenja ljudi in njihovih sodb,
boj se sodbe svojega Boga. Ne pozabite, da
sem vam povedal, da sem kot sodnik
neizprosen. Zato si me vedno želite kot Očeta,
kot Boga, da vam ne bi ničesar manjkalo na
vaši življenjski poti. (344, 31)
46 Ne čudite se, moje ljudstvo. Živite vedno
budno in bodite zvesti stražarji. Ne bojte se
besed, ki vam jih govorijo vaši bratje in sestre,
da bi vas prepričali, da ste v zmoti.
47. Bodite trdni, kajti "vojake", ki so zvesti
moji stvari, tiste, ki se soočate s temi težkimi
časi zmede svetovnih nazorov, veroizpovedi in
religij, bom nagradil z velikimi nagradami.
48. Vse svoje soljudi boste visoko cenili tako,
kot cenite moje Delo, in opozarjali na
navodila, ki vam jih bom spet zapustil. Če se
vam ljudje posmehujejo, naj to počnejo, saj jih
bo dosegla luč mojega Svetega Duha in takrat
bo v njihovih srcih nastopilo kesanje. (336, 18)

Molitev, študij, budnost, prenova in
spiritualizacija
34 Ljubi učenci, še enkrat vam povem: bdite in
molite, kajti telo je šibko in v svojih slabostih
lahko zapelje Duha v blodnjak.
35 Duh, ki zna "bdeti", nikoli ne zaide s poti, ki
mu jo je začrtal njegov Gospod, in je sposoben
prinašati svojo dediščino in svoj dar, dokler ne
doseže svojega razvoja.
36. Ta oseba bo prestala svoje preizkušnje, ker
živi budno in nikoli ne dovoli, da bi jo telo
[duša] obvladovalo. Kdor bdi in moli, bo vedno
zmagal v življenjskih krizah in trdno hodil po
poti življenja.
37. Kako drugačno je vedenje tistega, ki pozabi
moliti in "bdeti"! Prostovoljno se odpove
obrambi z najboljšim orožjem, ki sem ga dal
človeku, to so vera, ljubezen in svetloba
znanja. Tisti, ki ne sliši notranjega glasu, ki mu
govori prek intuicije, vesti in sanj, je tisti, ki ne
sliši notranjega glasu, ki mu govori prek
intuicije, vesti in sanj. Toda njegovo srce in um
ne razumeta tega jezika in ne verjameta
sporočilu lastnega duha. (278, 1 - 3)
38 Molite za zmedene duhove, za tiste, ki so
priklenjeni na zemljo, za tiste, ki se še ne
morejo ločiti od svojih teles v notranjosti
zemlje, za tiste, ki trpijo in jokajo zaradi
nerazumljivega žalovanja, ki se zaradi njih
ohranja na zemlji.
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49. Učenci, ne mirujte! Kot sem vam vedno
govoril, naj vaša hoja ostane trdno na poti
dobrega in napredka, kajti prihajajo časi, ko bo
človeku pomagalo le dobro, ko ga bosta na
poti boja in spopadov podpirali le krepost in
resnica.
50 Bližajo se dnevi, ko bo prevara padla, ko bo
laži, hinavščini, sebičnosti, vsakemu slabemu
semenu konec s hudimi obiski, padci in udarci.
51 Zato vam Mojster pravi: Postanite vedno
močnejši v dobrem! Prepričajte se, moje
ljudstvo, da za dobro, ki ga storite, ne morete
prejeti zla. Če za dobro, ki ga storite na zemlji,
požanjete slab sad ali slabo nagrado, je ta slab
sad začasen, ni dokončen sad, vam pravim po
resnici. Vztrajati morate, dokler ne žanjete.
(332, 31)

odpraviti med vami. Vest vam bo povedala,
kako živeti v harmoniji z vsem. (344, 17 - 18)
61. Poslušajte me, ljudje, poslušajte me,
učenci: zdaj vam dajem luč in vas osvobajam
verig, okovov in teme. Vendar vas ne
pooblaščam, da iz tega dela naredite drugo
religijo, niti da ga napolnite s podobami in
obredi kot običajno - ne!
62. Natančno vedite, kaj je svoboda, ki vam jo
prinašam, da je ne boste zamenjali z novim
fanatizmom.
63. Ali se še niste zavedali, da se je vaš um in z
njim duh ustavil v svojem razvoju? Ali se ne
spomnite poplave lažnih strahov in
predsodkov, ki ste jih podedovali od svojih
prednikov, od katerih sem vas osvobodil, da bi
lahko brez ovir gledali resnico in prejeli
svetlobo? (297, 20 - 21)
64. Zemlja bo mokra in pripravljena sprejeti
seme mojih sejalcev in tu je primerno, da
pomislite na odgovornost teh sejalcev. Ali bi
bilo prav, da ti ljudje, potem ko se bo
človeštvo osvobodilo fanatizma in
nesmiselnega čaščenja, pridejo z novim
malikovanjem? Ne, ljubljeni učenci in učenke.
Zato vas na vsakem koraku čakajo lekcije in
preizkušnje. (292, 44)

Opozorila, naslovljena na cerkve razodetja
52 Gorje tistemu, ki si mojo besedo razlaga po
svoji meri, ker mi bo za to odgovarjal.
53 Na zemlji se je veliko ljudi posvetilo
ponarejanju resnice, ne da bi se zavedali
odgovornosti, ki jo imajo kot sodelavci pri
Očetovem delu ljubezni.
54 V tem času sodbe, ki ga mnogi ne poznajo,
ker si ne znajo razlagati dogodkov, ki jih
doživljajo, je sodba v vsakem duhu in od njega
med njegovim romanjem po tem svetu
zahteva obračun njegovih del znotraj in zunaj
zakona ljubezni.
55 Kdor bi v teh spisih spremenil pomen mojih
razodetij, ki so bila dana po navdihu, bo za to
odgovarjal pred menoj.
56. Zato morate ravnati pošteno, kajti ta
učenja so moja zapuščina ljubezni do mojih
otrok, ki bodisi v utelešenju bodisi v duhu
čakajo na podrobnejša učenja. (20, 12 - 14)
57 V tebi, Izrael, ne bom videl laži, kajti nekega
dne se bo razkrila, in takrat bo svet rekel: "Ali
so to Učiteljevi učenci? Če so lažni učenci,
potem je bil lažen tudi Mojster, ki je živel med
njimi, da bi jim posredoval laži." (344, 10)
58 Vi ste tisti, ki ste določeni, da lajšate
bolečine ljudem, da učite moliti bogokletneže,
ki že dolgo časa ne dvigajo duha v molitvi.
59 Toda za to se morate vsak dan bolj
poduhoviti in se osvoboditi materializacije.
60. Ne želim namreč, da bi bili preveč
navdušeni spiritualisti, ne. Fanatizem je v
mojih očeh ogaben in to je tisto, kar želim

Opozorilo pred nadaljevanjem oznanil po letu
1950 in lažnimi "Kristusovimi oznanili
65. Po dnevu, ki ga je določila moja
božanskost, ne boste več slišali moje besede.
Toda zapisano bo v vaši vesti, v vašem srcu in v
knjigah.
66 Kdor se potem dvigne kot glasnik in kliče
moj žarek, ne pozna sodbe, ki jo izreka
samemu sebi.
67. Opozarjam vas, da ne boste prisluhnili
lažnim prerokom, lažnim glasnikom in lažnim
'Kristusom'. Prebujam vas, da bi se pravočasno
izognili zmedi in preprečili vdor duhov teme
med vas. Pazite, da boste morali zaradi teh
naukov odgovarjati pred menoj, če ne boste
opremljeni. (229, 40 - 41)
68. To je že zadnje obdobje, ko bom z vami v
tej obliki. Verjemite v to in verjemite tudi, da
se ne bom vrnil na ta svet, da bi materialno
uresničil svojo besedo, še manj, da bi postal
človek.
69. Pripravite se, ker bodo do vas prišle
govorice ljudi, ki trdijo, da sem se vrnil in da je
Kristus prišel na zemljo. Takrat boste ostali
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zvesti in s prepričanjem rekli: "Gospod je
duhovno z vsemi svojimi otroki".
70. Če pa spite in se ne poduhovite, boste
zanikali, da sem umaknil svojo besedo, in ker
boste postali bogokletneži in neposlušni, boste
na množice priklicali moj žarek in jim rekli:
"Prosimo tistega, ki nam je dal svojo besedo,
naj še naprej govori z nami. Darujmo mu
pesmi in hvalnice, da nas bo slišal."
71. Toda resnično vam pravim: Moj žarek se
ne bo vrnil v človeški um, saj ne bom podpiral
vaše neumnosti.
72. Kaj bi lahko pričakovali? Da bi vas besede
navidezne svetlobe spravile v zmedo. Ali ni to
tisto, kar si želi vaše srce? Potem se pripravite
na to preizkušnjo, in ko boste poslušni in
ponižni, bo zasijala luč mojega navdiha.
73. Sporočam vam, da če do leta 1950 ne bo
prišlo do združitve teh cerkva v eno ljudstvo,
bo zelo kmalu nastala zmeda, ker bodo
obstajali tisti, ki bodo trdili, da se Mojster še
naprej razodeva, in potem gorje temu
ljudstvu! Ali še niste predvideli te grožnje?
74. Še vedno se med vami ni prebudil duh
bratstva in enotnosti, vi pa pričakujete, da vas
bodo združili dogodki. Toda če to pričakujete,
boste namesto tega videli kuge, nerede, vojne
in sodbe naravnih sil, ki bodo izbruhnile,
dokler na svetu ne bo več prostora za mir - ne
na površju zemlje ne v njeni notranjosti, ne na
morju ne na nebu. (146, 24 - 26)
75 Opremite se, da boste vedno, ko boste
zbrani skupaj - bodisi v teh cerkvenih hišah, na
svojih domovih ali na prostem - na teh
srečanjih duhovno čutili mojo navzočnost.
76 Toda pazite, saj se bodo pojavili tudi lažni
učenci, ki bodo razglašali, da imajo
neposredne stike z Očetom, ter dajali lažna
navodila in navdihe.
77 Naučil sem vas razločevati resnico od
prevare, spoznati drevo po njegovem sadu.
(260. 65 - 66)
78. 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.
79. 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.

80. 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. (252, 15 - 17)
vrline, hinavščina, pokvarjenost
81 Marljivost se je ukoreninila pri tistih, ki so
mislili, da so dosegli popolno spoznanje
resnice, se imeli za učene, močne, nezmotljive,
velike in absolutne, ne da bi se zavedali, da so
se pogosto motili.
82. Ne želim, da bi se v tem ljudstvu, ki se šele
oblikuje v luči teh naukov, jutri pojavili možje,
ki bi zaradi svoje nečimrnosti trobili, da so
reinkarnacija Kristusa ali novi mesiji.
83 Takšna dejanja bodo storili tisti, ki mislijo,
da so spoznali vso mojo resnico, v resnici pa so
daleč od poti, ki jo je začrtal Kristus, to je poti
ponižnosti.
84 Preučite Jezusovo življenje na zemlji in našli
boste globok in nepozaben nauk o ponižnosti.
(27, 3 - 6)
85. Ena najhujših napak v značaju je
hinavščina. Ne govorite glasno o ljubezni,
dokler me niste sposobni ljubiti v svojih
bližnjih.
86. Koliko tistih, ki obsojajo Judežev poljub, se
noče zavedati, da so svojemu bratu dali poljub
navideznega bratstva in ga v ozadju izdali!
Koliko tistih, ki pravijo, da služijo potrebnim,
prinašajo svetlobo, resnico, dobrodelnost v
zameno za denar?
87. Zakaj si, ko te je nekdo ustrahoval s svojimi
vprašanji, ravnal tako kot Peter v trenutkih
slabosti, me zanikal in zatrjeval, da me sploh
ne poznaš? Zakaj se bojiš človeške jurisdikcije
in se ne bojiš moje?
88. Resnično pa vam pravim, da je med Božjo
pravico in vašimi grehi priprošnja Marije, vaše
nebeške Matere, ki vedno posreduje za vas.
(75,34)
89 Nihče nima pravice soditi o dejanjih
sočloveka, kajti če tega ne počne tisti, ki je
čist, zakaj naj bi to počel tisti, ki ima madeže v
srcu?
90. To vam pravim zato, ker vedno radi
raziskujete bratovo seme v upanju, da boste v
njem našli napake, nato pa mu pokažete svoje
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seme in ga ponižate, češ da je vaše delo
čistejše in popolnejše.
91. Edini sodnik, ki zna pretehtati vaša dela, je
vaš Oče, ki prebiva v nebesih. Ko se bo pojavil
s svojimi tehtnicami, v njegovih očeh ne bo
imel več zaslug tisti, ki več razume, ampak
tisti, ki zna biti brat sočloveku in otrok svojega
Gospoda. (131, 55 - 57)
92 Učite se in delujte, poučujte in čutite, kar
delate in govorite, in s svojimi dejanji potrjujte
moj nauk. Med svojimi učenci nočem
hinavcev. Razmislite, kaj bi se zgodilo s
človeštvom in z vami, če bi to delo, ki je
nastalo s tako veliko ljubezni in potrpežljivosti,
propadlo zaradi pomanjkanja morale, kreposti
in resnicoljubnosti v vašem življenju. (165, 25)
93. Ne teci več za užitki ali lahkomiselnostmi
tega sveta. Sledite idealu, da bo vaše življenje
brezhibno, saj vam bom ves čas vašega bivanja
dajal zadovoljstva, ki so spodbuda za vaše
srce. (111, 61)
94. Gorje vam, če so zla nagnjenja močnejša
od kreposti, ki jih imate v svojem duhu, in če
moj nauk ne obrodi sadov! Če ne premišljujete
in ne raziskujete moje besede, misleč, da
izpolnjujete mojo voljo, vas bo moja luč
prebudila. Če pa poznate vso resnico, se boste
spomnili, da sem vas poslal na svet, da bi
delali koristna dela. (55, 6)
95. Gorje tistim, ki v tem času s svojo sramoto
in neposlušnostjo dajejo slab zgled otrokom, ki
sem jih poslal (na zemljo) z duhovnim
poslanstvom! Ali boste podobni množicam, ki
so z vpitjem in posmehovanjem vodile Jezusa
na Golgoto in sejale grozo v srca otrok, ki si
niso znali razložiti, zakaj mučijo in ubijajo
človeka, ki je samo delil blagoslove?
96. Vsakič, ko je Jezus padel, so ti nedolžni
jokali. Resnično, povem vam, njihov jok je bil
bolj iz duha kot iz mesa. Koliko jih je pozneje
hodilo za menoj in me ljubilo, ne da bi se jim iz
srca izbrisal spomin na to, čemur so bile priča
njihove nedolžne oči. (69, 50 - 51)

98. V Bogu že vidite manj sodnika kot Očeta
popolne in neomajne ljubezni, in povem vam,
da je dobro, da vidite v Bogu svojega Očeta.
99. Kljub temu vam moram povedati, da ne
boste spali, da lahko tudi vi, tako kot tisto
starodavno ljudstvo, padete v novo napako, in
ta napaka je lahko, da se ne trudite, da bi se
moralno in duhovno izboljšali, ali da vas ne
skrbi, da nenehno in hudo grešite, v zaupanju,
da je Oče nad vsako ljubeznijo in da vam bo
odpustil.
100. Seveda je Bog ljubezen in ni prekrška, pa
naj bo še tako hud, ki ga ne bi odpustil. Toda
dobro vedite, da iz te božanske ljubezni izhaja
neizprosna pravičnost.
101 Zavedajte se vsega tega, da bo to, kar ste
sprejeli vase kot spoznanje mojega nauka,
ustrezalo resnici in da boste uničili vse
napačne ideje, ki bi lahko bile prisotne v vas.
102. Ne pozabite, da čeprav vam Očetova
ljubezen odpušča, madež - kljub odpuščanju ostaja vtisnjen v vašem duhu in da ga morate z
zaslugami oprati ter tako postati vredni
ljubezni, ki vam je odpustila. (293,43 - 44)
103 Prebudil vas je glas, prijazen in tolažilen
glas, ki vas kliče v kraljestvo luči in življenja, ki
pa se lahko spremeni v pravičnost, če se
odločite še naprej poniževati svojega duha in
ne ubogati zakona.
104 Poslušnim in ponižnim moja beseda pravi:
"Vztrajajte, kajti veliko boste pridobili od moje
milosti in veliko boste storili za svoje brate in
sestre.
105 Neumnim govori moj glas: Če ne boste
izkoristili te blagoslovljene priložnosti, da bi se
rešili umazanije greha ali teme nevednosti, v
kateri živite, boste videli, kako bodo skozi
vašega duha prehajali časi in stoletja, ne da bi
spoznali, kaj je Gospod prinesel v svojem
sporočilu in kakšni so duhovni darovi, ki jih je
razodel svojemu ljudstvu.
106. Res je, za vse bo prišel primeren čas, da
se rešijo in povzpnejo v višave. Toda gorje
tistemu, ki ta dan odloži! Gorje tistemu, ki
zamuja priložnosti za razvoj svojega duha, ker
se je posvetil nečednostim tega sveta! Ne ve,
kako dolgo bo moral čakati na novo priložnost,
in ne ve, kako grenko bo njegovo povračilo.
107 Pri tem ne gre za najmanjše povračilo ali
najbolj prizanesljivo kazen s strani Očeta,
ampak za njegovo strogo in neizprosno
pravičnost.

Lažne globe in lažna pričakovanja
97. Varujte se napačno razumljenih pokore in
ne prikrajšajte svojega telesa za to, kar
potrebuje. Nasprotno, prihranite mu tisto, kar
mu škodi, tudi če to pomeni žrtev zanj. To bo
pokora, ki bo ugodna za vašega duha in zato
všeč Očetu. (55,40)
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108 ali danes, odkar sem se znašel med vami,
veste, ali niste zamudili ali pustili
neizkoriščenih prejšnjih priložnosti, in ali
veste, koliko časa je vaš duh čakal, da bi dobil
to novo priložnost za izpolnitev poslanstva, ki
mu je bilo zaupano že davno?
109. Kaj tvoje srce ali tvoj um ve o preteklosti
njegovega duha, o njegovi usodi, njegovih
dolgovih, dolžnostih in zadoščenju? Nič!
110. Zato ne smete prekiniti popolnosti duha
in ga ne smete zapeljati z ljubeznijo do dobrin
tega sveta. Slediti mora drugi poti, drugim
ciljem, drugim idealom. (279, 16 - 19)

očetovski opomin in ga je moralo o resnici
prepričati to, kar se je zgodilo. Kako grenki so
bili tisti dnevi za Jeruzalem!
118. Ali zdaj spoznavate resnico, da ste še
vedno isti? Kajti niste hoteli zapustiti svojega
duhovnega otroštva, da bi rasli in se vzpenjali
po poti modrosti, ki je v moji besedi.
119. Vsem vam pošiljam to sporočilo, ki bo
ljudem in narodom služilo kot prerokba, za
prebujanje in budnost. Blagor vam, če
verjamete v njegovo vsebino.
120 Razmišljajte o njihovem pomenu, nato pa
opazujte in molite, kajti če to storite, vas bo
vodila notranja luč in višja sila vas bo varovala,
dokler ne boste na varnem. (325, 73-77)

Opozorilo narodom in mogočnim na zemlji
111. Gorje ljudem, če se usmiljenje in dejavna
dobrodelnost končno ne prebudita v njihovih
srcih! Gorje ljudem, če končno ne dosežejo
popolnega spoznanja svojih hudobnih dejanj!
Njihova lastna roka nad njimi sproži bes
naravnih sil in skuša na narode izliti čašo
bolečine in grenkobe. Tudi ko bodo poželi
sadove svojega dela, bodo nekateri še vedno
govorili: "To je Božja kazen." (57, 82)
112. Gorje ljudstvom, ki se trmasto oklepajo
svojega malikovanja, fanatizma in tradicije! Ne
bodo mogli videti moje svetlobe in ne bodo
občutili neskončne sreče prebujanja duha.
113. Res je, moj nauk bo pretresel svet. Ko pa
bo boja konec, bo na zemlji mogoče občutiti
pravi mir, ki izvira iz mojega duha. Trpeli bodo
le nespametni, trmasti in trdosrčni. (272, 12 13)
114. V trdih srcih ljudi - tistih, ki nameravajo
podžigati vojne - se čutim, da bi spoznali, da je
moja volja močnejša od njihovih vojnih
namenov. Če bo srce teh ljudi ostalo trdo in se
ne bo pustilo spremeniti moji volji, bo moja
pravičnost občutena po vsem svetu. (340, 33)
115 Tako kot v Noetovih časih se bodo ljudje
posmehovali prerokbam in šele ko bodo
začutili, da poplava že pokopava njihova
telesa, bodo začeli verjeti in se kesati.
116. Moje usmiljenje te je vedno želelo
ustaviti v tvoji nepremišljenosti, vendar me
nikoli nisi hotel poslušati. Sodoma in Gomora
sta bili prav tako opozorjeni, naj se bojita in
pokesata ter se izogneta uničenju. Vendar niso
poslušali mojega glasu in so umrli.
117. Jeruzalem sem tudi pozval, naj moli in se
vrne k resničnemu bogoslužju. Toda njegovo
neverno in meseno srce je zavrnilo moj

62. poglavje - Besede za občinstvo v
Mehiki
Besede za občinstvo v Mehiki
1 učenci, pojdite vase, slišite in čutite me, kot
ste me slišali in čutili nekoč. Spomnite se, kako
ste izpovedali, da je ta beseda vaše življenje in
luč vaše usode. ne pozabite, kar sem vam
danes rekel: kar potrebujete, vam bo dano ob
pravem času.
2 Na novo nalijte olja v svoje svetilke, da bo
plamen vere in spoznanja spet zasijal.
3 Ne spite, budite se in molite, kajti Mojster
vas bo morda presenetil, ko bo vstopil v vaše
bivališče, kot je to počel v dneh duhovnega
vzpona, ko ste na vsakem koraku čutili mojo
navzočnost.
4 Takrat boste videli, kako bo vaše življenje na
novo osvetlila luč, ki vas je nehala
razsvetljevati, ne da bi se tega zavedali, in
povrnila vam bo zaupanje v prihodnost, polno
obilja in modrosti. (4, 27 - 29)
5. Mnogi med vami se imenujejo spiritualisti,
ker verjamejo v mojo navzočnost med mojo
manifestacijo skozi človeški um in ker so
pogosto navzoči, da slišijo mojo besedo. Želim
pa, da postanete duhovniki s prakticiranjem
dobrega, s spoznavanjem bistva življenja, z
ljubeznijo do bližnjega, s služenjem Bogu z
velikodušnim, rodovitnim in krepostnim
življenjem. (269, 55)
6 nekaterim sem dal skromen izvor v svetu, da
bi si v življenju vzeli za zgled Mojstra; drugim
sem dal bogat dom, da bi tudi oni posnemali
Jezusa, ki je, čeprav je bil kralj, zapustil svoj
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"prestol" in služil ubogim, bolnim in
grešnikom; drugim sem dal bogat dom, da bi
posnemali Jezusa, ki je, čeprav je bil kralj,
zapustil svoj "prestol" in služil ubogim, bolnim
in grešnikom
7 Zasluga tistega, ki se s svojega družbenega
položaja spusti, da bi služil svojim bližnjim, ne
glede na to, kdo so, je enako velika kot zasluga
tistega, ki se na poti ljubezni iz svojega
bednega in neznanega življenja povzpne na
višino pravičnih. (101, 55 - 56)
8 sprašujete me, zakaj sem prišel k vam, ker
vidim, da ste pozabili pot za vrnitev v
maternico, iz katere ste prišli, in vam jo na
novo kažem.
9. Pot je moj zakon, po katerem bo duh
dosegel nesmrtnost. Pokazal vam bom vrata,
ki so tako ozka kot pot, ki sem vam jo pokazal
v času svojega poučevanja. (79, 2 - 3)
10. Vi, ki me poslušate, pripravite pot tistim, ki
me bodo duhovno sprejeli. Ni bilo naključje, ki
je pripeljalo v mojo navzočnost tiste, ki so bili
deležni mojih navodil, prav tako kot ne bo
naključje, ki bo razvilo darove Duha pri tistih,
ki bodo čutili mojo navzočnost, ne da bi
potrebovali človeškega nosilca glasu. (80, 4)
11 Namenil sem vas, da na zemlji razširjate
dobro, ki je resnična duhovnost.
12 Se počutite preveč nesposobne in
nepomembne? Ali se imate za preveč nečiste,
da bi lahko na svojega duha naložili takšno
nalogo? Razlog je v tem, da ne poznate moje
modrosti in mojega usmiljenja, da ne
opazujete z nezmotljivimi čutili primerov
učenja, ki vam jih dajem na vsakem koraku
skozi naravo.
13 Ali ne vidite, kako sončni žarki, ki
osvetljujejo vse, dosežejo tudi najbolj
onesnaženo lužo, jo izparevajo, dvignejo v
ozračje, ga očistijo in nazadnje spremenijo v
oblak, ki gre nad deželo in jo naredi
rodovitno? (150, 51 - 53)
14 Svojega duha tukaj, v moji navzočnosti,
očisti vseh nečistoč in ga osvobodi. Ne bojte
se, saj mi ne boste razkrili nobene skrivnosti,
saj vas poznam bolje, kot se poznate sami.
Priznaj se mi v svoji notranjosti, jaz te bom
razumel bolje kot kdor koli drug in ti odpustil
tvoje prestopke in krivdo, saj sem edini, ki ti
lahko sodi.
15 Ko pa boš spravljen s svojim Očetom in boš
v svojem bitju slišal himno zmage, ki jo poje

tvoj duh, se v miru usedi za mojo mizo in jej
ter pij hrano Duha, ki je v pomenu moje
besede. (39,71)
16. Mnogi med vami so prišli z jokom, ko so
preklinjali bolečino. Odpuščam vam vaše
napake, saj so posledica vaše nevednosti.
17. Umirite svoje srce in naredite svoj um
dovzeten, da boste razumeli, kar vam zdaj
govorim, otroci, učenci življenja: če še enkrat
začutite, da vaše srce prebada bolečina, se za
kratek čas ločite od vsega, kar vas obdaja, in
ostanite sami. Tam, v intimi svoje spalnice, se
pogovarjajte s svojim duhom, vzemite svojo
bolečino in jo raziščite, kot da bi vzeli v roke
kakšen predmet in ga preučili.
18 Na ta način raziskujte svojo žalost,
ugotovite, od kod izvira in zakaj je prišla.
Prisluhnite glasu svoje vesti in resnično vam
povem, da boste iz tega razmišljanja potegnili
zaklad luči in miru za svoje srce.
19 Luč vam bo povedala, kako odpraviti
bolečino, in mir vam bo dal moč, da vztrajate,
dokler se preizkušnja ne konča. (286, 26 - 28)
20. Še naprej si morate prizadevati za duhovno
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.
21 Moj nauk ne uči le vere v Božjo moč,
ampak tudi to, da morate verjeti vase. (246,
40 u. - 41 o.)
22 Danes pravite: "Bog je v nas", vendar to
govorite, ne da bi to čutili ali razumeli, saj vam
vaša materializacija preprečuje, da bi čutili
mojo Prisotnost v svojem bitju. Ko pa bo
duhovnost postala del vašega življenja, boste
izkusili resnico moje prisotnosti v vseh. Moj
glas bo zvenel v vesti, slišal se bo notranji
sodnik in začutila se bo Očetova toplina. (265,
57)
23 To navodilo prihaja v tvoje srce, kjer so se
rodile odločitve za izboljšanje in plemenita
čustva.
24 Če ste veliko trpeli in jokali, dokler mi niste
bili pripravljeni odpreti vrat svojega srca, vam
resnično pravim: kdor je veliko trpel, je hkrati
odkupil svoje prestopke in mu bo odpuščeno.
(9, 37 - 38)
25. Jokate, moje ljudstvo, ker v svojem
skesanem srcu čutite Gospodovo ljubezen.
Povedali so vam, da nihče, ki bi prišel pred
Očeta s hudo krivdo v svojem duhu, ne bi dobil
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odpuščanja in da bi moral trpeti večno
prekletstvo.
26. Toda kako si razumel mojo božansko
pravičnost kot tako pošastno? Ali niste opazili,
kako sem po Jezusu jasno pokazal, da so moje
najbolj nežne besede in najbolj ljubeči pogledi
namenjeni tistim, ki so najbolj grešili? Kako
lahko v svetu razglašam nauk, v večnosti pa
delam nasprotno? (27, 41)
27 V grenkih in težkih trenutkih svojega
življenja se tolažite z mislijo, da moj modri in
popolni zakon vse presoja.
28 Bil sem v vaši bolečini, da bi me po njej
iskali. Sužil sem vas z revščino, da bi se naučili
prositi, biti ponižni in razumeti druge.
29 Odrekel sem vam celo vsakdanji kruh, da bi
vam pokazal, da je tisti, ki zaupa, podoben
pticam, ki ne skrbijo za jutri; ko se prebudijo,
vidijo vzhajajočo zoro kot simbol moje
navzočnosti, in ko se prebudijo, najprej
pošljejo svoje trepetanje kot zahvalno molitev
in dokaz svojega zaupanja. (5, 55 - 57)
30. Včasih mi rečeš: "Gospod, če bi imel vse,
če bi mi ničesar ne manjkalo, bi sodeloval pri
tvojem duhovnem delu in prakticiral
dobrodelnost." Toda vedite, da ste kot ljudje
nestanovitni in da bi se vse današnje
odločitve, ker nimate ničesar, spremenile, če
bi vam odobril vse, kar si želite.
31 Samo Božja ljubezen do njegovih otrok je
nespremenljiva.
32 Že vnaprej vem, da bi propadli, če bi vas
obilno obdaroval, saj poznam vaše izbire in
slabosti. (9, 55 - 57)
33 ko sem vam rekel, da se morate odpovedati
užitkom, ste si napačno razlagali mojo besedo
in na koncu mislili, da mi je bolj všeč, da trpite,
kot da se veselite; jaz sem tisti, ki vam
govorim, da se morate odpovedati užitkom;
jaz sem tisti, ki vam govorim, da se morate
odpovedati užitkom
34 Ker sem jaz tvoj Oče, kako lahko misliš, da
raje vidim, da jokaš, kot da bi se smejal?
35. Ko sem ti rekel, naj se odpoveš užitkom,
sem mislil le na tiste, ki škodujejo duhu ali
telesu. Jaz pa pravim, da bi morali za duha in
srce pridobiti koristna zadovoljstva, ki so za
vas dosegljiva. (303,27)
36. Nisem vas niti prosil, da bi verjeli vame, ko
ste našli pot sem. Jaz sem bil tisti, ki sem vas
prehitel in vam dal dokaz, da sem ozdravil

vaše telesne bolezni, dal mir vašemu duhu ali
nekaj, za kar ste mislili, da je nedosegljivo.
37 potem, ko ste verjeli vame in se zvesto
posvetili izpolnjevanju moje postave, sem
vsakemu pokazal njegovo nalogo, da ne bi
zašel s poti in da bi prevzel le tisto, kar mu
pripada, ter daroval usmiljenje in ljubezen
svojim bratom in sestram, kakor sem to storil
vam.
38. Ali menite, da so vsi, ki učijo, mojstri? Ali
mislite, da so vsi, ki se imenujejo Božji
služabniki, moji odposlanci ali da sem jim dal
nalogo, ki jo opravljajo? Ali menite, da imajo
vsi, ki vladajo, upravljajo in ukazujejo v svetu,
potrebne sposobnosti za opravljanje te
naloge? Ne, ljudje! Kako malo je tistih, ki
izpolnijo nalogo, ki jim je bila v resnici
zaupana! Medtem ko si nekateri prisvajajo
položaj, ki jim ne pripada, se tisti, ki bi ga
morali zasedati, vidijo ponižane in nazadujejo.
(76, 36 - 37)
39. Ne mislite, da se čutim prizadetega, če kdo
ne verjame v mojo navzočnost na tej
manifestaciji, kajti nič ne bo vplivalo na mojo
resnico. Koliko ljudi je dvomilo v obstoj
božanskega bitja, ki je ustvarilo vsa čudesa
vesolja, a jim sonce zaradi tega še vedno ne
preneha dajati svoje svetlobe. (88, 7)
40. Danes odprite vrata svojega srca in uma
svetlobi mojega nauka. S katerimi deli me
boste poveličevali?
41. Vsi molčite; duh molči pred menoj in tudi
telo. Sklonite vratove in se ponižajte. Vendar
ne želim, da bi se moji otroci ponižali pred
menoj. Hočem, da bi bili vredni dvigniti svoj
obraz in pogledati mojega, saj ne iščem
hlapcev ali sužnjev; ne iščem bitij, ki se
počutijo kot izgnanci, izobčenci, ampak
prihajam k svojim otrokom, ki jih tako zelo
ljubim, da bi ob Očetovem glasu dvignili
svojega duha na pot njegovega razvoja
navzgor. (130, 39 - 40)
42. Preljubi učenci, z vnemo pazite na moje
delo, upoštevajte moja navodila in mi boste s
tem pričevali. Tudi Marija, vaša ljubeča Mati,
se spušča k vam in vas napolnjuje z milostjo,
vas uči popolne ljubezni in spreminja vaše srce
v izvir usmiljenja, da boste med soljudmi
opravljali velika dela ljubezni in spoznavali
resnico. Ona je moja sodelavka in poleg moje
besede kot gospodarja in sodnika je tu še
njena beseda kot mati in zagovornica. Ljubite
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jo, ljudje, in kličite njeno ime. Resnično,
povem vam: Marija bdi nad vami in vam stoji
ob strani, ne le v teh dneh preizkušnje, ampak
za vedno. (60, 24)
43 Imenoval sem vas "marijansko ljudstvo",
ker znate ljubiti in priznavati božansko Mater
ter k njej prihajate kot otrok, ki prosi za
nežnost, ali kot grešnik, ki prosi za priprošnjo.
44. Marijina navzočnost v svetu je dokaz moje
ljubezni do ljudi. Njena čistost je nebeški
čudež, ki se vam je razodel. Iz mene je prišla
na zemljo in postala ženska, da bi v njeni
maternici vzklilo božansko seme, Jezusovo
telo, po katerem bi spregovorila "Beseda". V
sedanjem času se razkriva na novo. (5, 9 - 10)
45 Nujno je, da človeško srce od spodaj
navzgor spozna dragoceno sporočilo, ki ga je
njen Duh prinesel svetu, in ko spoznaš vso
resnico, moraš iz svojega srca izkoreniniti
vsako malikovalsko in navdušeno čaščenje, ki
si ji ga posvetil, in ji namesto tega ponuditi
svojo duhovno ljubezen. (140, 43)
46 Nekateri mi pravijo: "Gospod, zakaj nam
vsem ne dovoliš, da bi te videli, kakor naši
bratje in sestre, ki pričujejo, da te vidijo?"
47. O, šibka srca, ki morate videti, da bi verjeli!
Kakšno zaslugo vidiš v tem, da vidiš Jezusa v
človeški podobi, čeprav me tvoj duh z
ljubeznijo, vero in čutenjem mojega
božanskega bistva lahko neomejeno in
popolno zaznava?
48 Zlo delaš, ko zavidaš tistim, ki imajo dar
videnja duhovnega v številkah ali simbolih na
omejen način; kajti to, kar vidijo, ni ravno
božansko, ampak simbol ali alegorija, ki jim
govori o duhovnem.
49 Bodite zadovoljni s svojimi darovi in
raziskujte pričevanja, ki jih prejemate, ter
vedno iščite smisel, luč, pouk, resnico. (173, 28
- 30)
50. Nikoli ne ponarejajte mojih naukov.
Predstavite moje delo kot knjigo, ki vsebuje
samo čistost, in ko boste končali svoje
potovanje, vas bom sprejel. Ne bom gledal na
madeže v vašem duhu in vam bom dal svoj
božanski poljub, ki bo največja nagrada, ko
pridete v obljubljeno deželo. V tem času sem
vam namreč dal peščico semena, da bi se
naučili sejati na rodovitnih poljih in ga tam
razmnožili. (5, 27)
51 Presodite svojo odgovornost, ljubljeni
ljudje, pomislite, da je vsak dan, ki ga

zamudite, dan, za katerega odložite prihod te
dobre novice v srca svojih soljudi, da je eno
navodilo, ki ga izgubite, en hlebec kruha manj,
ki ga lahko ponudite potrebnim. (121, 40)
52. Okus sadja tega drevesa že poznate in
opozarjam vas, da se v prihodnje ne bi pustili
zapeljati lažnim prerokom; vendar morate tudi
vi "bdeti" nad svojimi bližnjimi, tako da jih
učite prepoznavati bistvo mojega nauka.
53 Pisano je, da se bodo po mojem odhodu
pojavili lažni preroki, ki bodo mojemu ljudstvu
govorili, da so moji odposlanci, in bodo prišli v
mojem imenu nadaljevati delo, ki sem ga
opravil med vami.
54. Gorje vam, če se boste klanjali lažnim
prerokom in lažnim učiteljem ali če boste
mojemu nauku dodajali besede brez duhovne
vsebine, kajti takrat bo nastala velika zmeda.
Zato vam vedno znova ponavljam: "Pazite in
molite." (112, 46 - 47)
55 Če se ne boste pripravili, bodo do vaših
ušes prihajali nejasni glasovi, ki vas bodo
zmedli, pozneje pa boste z njimi zmedli tudi
svoje brate.
56. Naredil sem vas budne, da jih po končanih
manifestacijah ne boste skušali ponovno
začeti, ker se ne bodo manifestirali duhovi
svetlobe, ampak zmedena bitja, ki želijo uničiti
to, kar ste prej zgradili.
57 Po drugi strani pa bo tisti, ki se zna
pripraviti, tisti, ki ne želi izstopati, ampak biti
koristen, tisti, ki ne hiti dogodkov, ampak
potrpežljivo čaka, jasno slišal moj nauk, ki bo
dosegel njegovega duha z darovi, ki so v njem:
Darovi navdiha, intuicije in predvidevanja s
pomočjo molitve, duhovnega videnja in
preroških sanj. (7,13 - 14)
58. Danes gledate te glasovne prenašalce, ki
vam govorijo v navdušenju, in čeprav je
neverjetnost nekaterih velika, mislite, da je
moja manifestacija mogoča prek teh
prenašalcev. Ko pa ljudje vidijo moje učence,
kako v normalnem stanju razglašajo božanska
razodetja, bodo vanje podvomili.
59 V vaši cerkvi se bodo pojavili tisti, ki bodo
dvomili, ko vas bodo slišali govoriti pod mojim
navdihom, in morali boste imeti veliko
opremo in duhovno čistost, da bi našli vero.
(316, 52 - 53)
60. Če na svojih poteh opazite ljudi, ki s
svojimi deli ali načinom razmišljanja
dokazujejo duhovno zaostalost pred Mojimi
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razodetji, se ne vznemirjajte, saj morate
vedeti, da vsi ljudje nikoli niso korakali v istem
ritmu. Zaupajte, da jim že puščam besede, ki
jih bodo prebudile, ko bo prišel čas.
61 Besede, ki jih zdaj ne morete razumeti,
bodo razumeli prav ti ljudje. (104,42 - 43)
62. Verjemite in delujte brez fanatizma.
Dvignite se in se postavite na raven, s katere
boste lahko poučevali vse svoje soljudi ne
glede na veroizpovedi ali doktrine.
63 Ne obotavljajte se narediti dobro človeku v
stiski samo zato, ker je njegov način čaščenja
Boga zaostal ali nepopoln. Naj vaše nesebično
delo raje osvoji njegovo srce.
64 Ne zapirajte se v skupine in s tem ne
omejujte svojega področja delovanja. Bodite
luč vsakemu duhu in balzam v vsaki stiski. (60,
27)
65. Če tvoji soljudje o tebi govorijo prezirljivo,
ker si se odzval mojemu klicu, zapri ušesa in
molči; so nevedni. Če pa boste to zadevo vzeli
za priložnost, da jih obsojate, vam je hudo, saj
ste že razsvetljeni s svetlobo svoje vesti in
veste, kaj počnete. (141,27)
66. Zato, ljudje, ne zahtevajte, da vsi ljudje
mislijo in verjamejo tako kot vi. Nikoli ne
smete obsojati ljudi, ne smete soditi ali
kaznovati tistega, ki vas ne posluša, ki ne
sprejme vaših predlogov, vaših naukov ali
nasvetov. Na vse soljudi morate gledati z
enako globokim spoštovanjem in pravo
duhovno ljubeznijo. Potem boste spoznali, da
je vsak v svojem verskem udejstvovanju, v
svojem poučevanju, na svojem načinu dosegel
mesto, do katerega mu je dala pravico njegova
duhovna sposobnost; in do točke, na kateri
vidite ljudi, jih je pripeljal njihov lastni razvoj.
(330, 29)
67 Že zdaj vam pravim, da niste nič več kot
kdor koli drug, da je vera, ki ste jo gojili, da ste
ljudstvo privilegiranih bitij, zmotna; kajti
Stvarnik v svoji popolni ljubezni do vseh svojih
bitij nikogar ne privilegira.
68. To vam govorim zato, ker boste jutri
svojim soljudem predstavili nauk, ki sem vam
ga prinesel v tem času, in ne želim, da bi se
tistim, ki pridejo za vami, zdeli nadrejena bitja,
niti da bi se zdelo, da ste zaradi zaslug vredni
biti edini, ki ste slišali Mojo besedo.
69 Bodite razumevajoči, ponižni, preprosti,
plemeniti in usmiljeni bratje in sestre.

70. Biti morate močni, a ne arogantni, da ne
boste poniževali šibkih. Če imaš veliko znanja
o mojem nauku, se s svojim znanjem ne smeš
hvaliti, da se tvoji bližnji ne bi počutili
manjvredne ob tebi. (75, 17 - 19)
71. Tudi tukaj, med mojimi delavci, je veliko
takih, ki so se, ne da bi razumeli moj nauk,
imeli za višja bitja, vredna občudovanja in
spoštovanja, ko so vedeli, da so obdarjeni z
duhovnim darom. V zvezi s tem vas sprašujem,
ali lahko odobravate, da je višji duh domišljav
glede svojih darov, medtem ko sta bistvena
lastnost, ki jo mora imeti, ponižnost in
ljubezen? (98, 15)
72. Ne pozabite, da sem vam nekoč rekel:
nisem vas ustvaril, da bi bili kot parazitske
rastline. Ne želim, da bi se zadovoljili s tem, da
nikomur ne storite zla. Želim, da bi našli
zadovoljstvo v tem, da ste naredili nekaj
dobrega. Vsakdo, ki ne dela dobrega, čeprav bi
ga lahko, je naredil več zla kot tisti, ki se je, ker
ni mogel delati dobrih del, omejil na delanje
zla, ker je bilo to edino, kar je znal početi.
(153, 71)
73. O moji ljubljeni otroci, ki žalujete kot
izgubljene ovce in s strašnim glasom kličete
svojega Pastirja! Če si zatiskate oči pred
resničnostjo, ki vas obdaja, boste na koncu
mislili, da sem jaz vzrok za vse vaše tegobe na
zemlji; drugi verjamejo, da sem brezbrižen do
njihovega trpljenja in bede.
74 Kako nehvaležni ste, ko tako razmišljate o
svojem Očetu, in kako krivično sodite mojo
popolno pravičnost!
75. Ali misliš, da te ne slišim, ko praviš, da se
hraniš samo z grenkobo, da je svet, v katerem
živiš, svet brez sreče in da življenje, ki ga živiš,
nima smisla?
76 čutiš me le, ko misliš, da te kaznujem, da ti
odrekam kakršno koli usmiljenje, pozabljaš
Očetovo nežnost in dobroto; pritožuješ se nad
svojim življenjem, namesto da bi blagoslavljal
njegove koristi.
77 To je zato, ker si zapirate oči pred resnico in
v svojem okolju vidite le trpljenje in solze ter
zapadate v obup, ker verjamete, da bo vse
ostalo brez nagrade.
78 Kako drugačno bi bilo tvoje življenje, če bi
namesto tega uporništva in nerazumevanja
vsak dan najprej pomislil, da bi blagoslovil
svojega Očeta, in če bi se najprej zahvalil za
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toliko koristi, ki ti jih je podarila njegova
ljubezen!
79. Vendar teh kreposti ne morete več čutiti,
ker je "meso" [duša] zmotilo vašega duha in
ste pozabili moj nauk; zato vam govorim o teh
občutkih, ki ste jih pregnali iz svojega srca. (11,
4 - 9)
80. Grešili ste, razdrli zakon, zagrešili zločine,
zdaj pa ob resnici moje besede, ki vam kaže
vaše prestopke, pozabljate na svoje prestopke
in verjamete, da je vaš Gospod krivičen, ko
vam govori o preizkušnjah in spravi. (17, 33)
81. Bili ste na veliki preizkušnji, najdražji
učenci. Ker je vsaka preizkušnja za vas
skrivnost, ne veste, ali je namenjena temu, da
vas okrepi v boju, da vam razkrije nekaj, česar
ne veste, ali da odtehta kakšen zločin. Vendar
se nikar ne umaknite pred preizkušnjami, saj
niso bile poslane s tem namenom; prav tako
ne presegajo vaših moralnih ali duhovnih
moči. (47, 26)
82. Zakaj se mnogi med vami bojijo, da sem
jim usodo zapisal s preizkušnjami, bolečinami,
kaznimi ali nesrečami? Kako lahko mislite, da
vam On, ki vas ljubi na popoln način, daje pot,
polno trnja? Resnično, povem vam, da je
nesrečna in polna nesreč tista pot, ki jo
izberete po svoji volji, misleč, da boste na njej
našli radosti, svobodo in srečo, ne da bi
razumeli, da se oddaljujete prav od tiste poti,
ki vam je namenjena in na kateri boste našli
resnični mir, varnost, moč, zdravje, dobro
počutje in obilje.
83. Ta pot, ki vam jo ponujam v svojem nauku,
je že od stvarjenja predvidena za vašega duha,
da bi na njej končno našli, kar si želite. (283,
10 -11)
84. Ocenjujete površno, kot da ste otroci, in
ne upoštevate, da so preizkušnje, ki vas
pestijo, vaše delo. Zato, ko se sprostijo na vas,
si želite, da bi se umaknili od vas, da bi se
usoda spremenila, da ne bi trpeli, da ne bi več
pili čaše trpljenja.
85 Razlog za to je, da s svojim duhovnim
pogledom ne morete prodreti v resničnost, da
bi razumeli, da ste vse, kar žanjete, posejali
sami in da ste si vsako trpljenje povzročili
sami.
86. Ne, nikoli niste razumeli, kako prodreti v
resnico, zato se, ko v vaše srce vstopi bolečina,
imate za žrtve božanske krivice. Vendar vam

pravim, da v Bogu ne more obstajati niti
najmanjša krivica.
87. Božja ljubezen je nespremenljiva,
nespremenljiva in večna. Kdor torej verjame,
da lahko božanskega duha prevzamejo jeza,
srd in bes, se močno moti. Takšne slabosti so
pri ljudeh možne le, če niso duhovno zreli in
ne obvladujejo strasti.
88. Včasih mi rečete: "Gospod, zakaj moramo
"plačevati" posledice del, ki niso naša, in zakaj
moramo žati grenke sadove, ki so jih pridelali
drugi?" - Na to vam odgovarjam, da tega ne
razumete, ker ne veste, kdo ste bili in kakšna
so bila vaša dela. (290, 9 - 12)
89. Preljubi ljudje: Vaša srca so polna
zadovoljstva ob misli, da ste moji učenci v tej
"tretji dobi". Vendar vam pravim, da ne smete
dovoliti, da bi vas zaslepila nečimrnost. Če bi
namreč podlegli tej slabosti, ne bi več poslušali
svoje vesti, ko bi vam očitala vaše prestopke.
Kdor ne začne čistiti in plemenititi svojega
človeškega življenja, ne more pričakovati
duhovnega napredka, saj bodo njegovi koraki
zavajajoči, njegova dela pa ne bodo vsebovala
semena resnice.
90. Upoštevajte torej, da se v svojih lekcijah
včasih spuščam od duhovnih navodil k
nasvetom, da bi se v svojem človeškem
življenju pravilno obnašali. Nato govorim
človeškemu srcu, ga spodbujam k prenovi, da
bi razumelo škodo, ki jo vrline povzročajo
telesu, in zlo, ki ga povzročajo duhu.
91 Povedal sem vam, da je človek, ki se pusti
obvladati razvadi, pozabil, da duha ni mogoče
premagati - pozabil je, da je resnična moč v
tem, da zlo premagamo s krepostjo.
92. Človek, ki ga je premagalo meso, se je
ponižal, omajal je svoje samospoštovanje, iz
visokega položaja človeka je postal ubogo
bitje, preveč strahopetno, da bi se borilo.
93 Ta človek namesto svetlobe, kruha in vina v
svoj dom prinaša senco, trpljenje in smrt,
otežuje svoj križ in križ svoje žene in otrok ter
ovira duhovno pot razvoja vseh, ki so okoli
njega. (312, 32 - 35)
94. Razumite, da vsakdo od vas, ki opusti slabo
pot, povzroči, da moč zla izgubi del svoje moči;
da bo vaše življenje, če je pravično v svojih
delih, besedah in mislih, pustilo dobro seme
na svoji poti; da bodo vaši nasveti, če prihajajo
iz pobožnega srca, imeli moč delati čudeže; in
da bo molitev, če se rodi iz sočutne in ljubeče
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misli, sporočilo luči za tistega, za katerega
molite. (108, 16)
95. Tukaj z menoj se očistite vsakega madeža.
O, če bi le znali ohraniti to čistost vse življenje!
Toda to vzdušje duhovnosti in bratstva, ki ga
ustvarjate v teh urah občestva in poučevanja,
v svetu ne prevladuje. Zrak, ki ga dihate, je
zastrupljen z grehom.
96. Vendar ste občutili, kako se vam, kolikor je
Moj nauk postal vaš, postopoma odmakne
člen za členom verige, ki vas povezuje s
svetom. (56, 26- 27)
97 Živite vedno budno, kajti na vaši poti bodo
tisti, ki bodo rekli, da mi pripadajo; vendar jim
ne verjemite v prvem trenutku, ampak
verjemite zaradi tega, kar izpovedujejo v
ponižnosti, modrosti in ljubezni.
98. Drugi vam bodo rekli, da so v stiku z
menoj, medtem ko so oni prvi prevarani. Zato
morate biti vedno pozorni na nalogo, ki jo
imate, in na položaj, ki ga zasedate. Odpreti
morate oči in ušesa ter odpustiti veliko stvari.
(12, 55 - 56)
99 Bodite aktivni, ne spite! Ali pa želite
počakati, da vas preganjanja ujamejo
zaspane? Ali boste še enkrat padli v
malikovanje? Ali boste čakali, da se tuji nauki
uveljavijo s silo ali strahom?
100. Bodite budni, ker se bodo z Vzhoda
pojavili lažni preroki in zmedli narode. Združite
se, da bo vaš glas odmeval po vsem svetu in
da boste pravočasno opozorili človeštvo. (61,
25)
101. Človeštvo čakajo velike stiske; v vsaki
bolečini in nesreči ostanite budni in molitveni.
Mnoga trpljenja bodo lažja, drugih ne bo, ker
jih bodo tisti, ki molijo, ustavili.
102. Ko bodo privrženci drugih veroizpovedi in
sekt videli, da velikanske množice sledijo temu
ljudstvu, bodo iz teh veroizpovedi nastali tisti,
ki vas bodo preganjali. Toda ne bojte se, kajti
če boste ostali mirni, vam bo Sveti Duh na usta
položil besede svetlobe, ki bodo utišale tiste,
ki vas obrekujejo.
103. Ne dajem vam ubijalskega meča, da bi se
branili, ampak meč ljubezni. Vsak blisk njene
svetlobe bo vrlina, ki izvira iz nje.
104 Koliko milosti boste našli pri Očetu, ko
boste s svojimi besedami osvojili množice
preganjalcev mojega dela in jih s svojimi deli
ljubezni pripeljali k meni.

105. To je nauk, ki sem vam ga dal v drugi dobi
in ste ga že pozabili.
106 Človeški um bo trpel nemir, ko bo skušal
razumeti trinitarično-marijanski nauk o duhu.
Materializirani človek je namreč neroden za
duhovnega. (55, 58 -63)
107. Koliko jih je pustilo na moji mizi hrano, ki
sem jim jo s tako ljubeznijo ponudil, ne da bi
se je sploh dotaknili. Kdaj bodo še kdaj doživeli
čas milosti, kot je sedanji, ko jim je bilo
namenjeno priti na zemljo, da bi slišali mojo
besedo?
108. To so trdi kamni, ki potrebujejo nevihte in
čas, da se obrabijo. Dediščina jim bo odvzeta,
dokler je ne bodo znali varovati in ceniti. Toda
spet jo bodo imeli, kajti povedal sem vam, da
to, kar Oče daje svojim otrokom, jim ne bo
nikoli odvzeto, ampak bo ostalo samo za njih.
(48, 8)
109. Nekatere izmed vas bo moj nauk
spremenil in usposobil, da bodo šli iskat tiste,
ki so se izgubili v puščavi. Tako namreč vidim
človeško življenje - kot puščavo. Nekateri se
počutijo osamljeni sredi milijonov duš, žejni,
ne da bi jim kdo ponudil malo vode; tja bom
poslal svoje nove apostole.
110. Želim si, da bi nekateri ponovno z
ljubeznijo izgovarjali moje ime, drugi pa bi ga
slišali s čustvi. Hočem, da ga spoznajo tudi
tisti, ki ga ne poznajo. Obstajajo ljudje - starci,
ženske in otroci -, ki ne vedo ničesar o mojem
obstoju. Želim, da me vsi spoznajo in vedo, da
imajo v meni najbolj ljubečega Očeta - da me
vsi slišijo in ljubijo. (50, 3)
111. Moja beseda je naletela na vašo
sebičnost. Zato sem vam rekel, da vse, kar
vam dam, sporočite svojim soljudem. Vi pa se
želite le osvežiti z mojimi manifestacijami, ne
da bi prevzeli dolžnosti do drugih.
Toda Mojster vas ni poklical, da bi vas naučil
nekoristnih lekcij; rekel vam je, da se naučite
te božanske lekcije, da jo boste lahko pozneje
v življenju uporabili tako, da jo boste uporabili
pri svojem bližnjem.
113. V tem trenutku vam razkrivam, da ima
vaš duh star dolg do vsakogar, ki pride k vam s
stisko, potrebo ali prošnjo. Razmislite, s
kakšno ljubeznijo jih postavljam na vašo
življenjsko pot, da boste izpolnili svoje
zadoščenje, tako da jih naredite za predmet
svoje dejavne ljubezni. (76, 20)
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114. Izpolnite, da se vam v času bolečine ne bo
treba vračati na zemljo, da bi poželi sadove
svojih napak ali sebičnosti. Izpolnite svoje
poslanstvo; potem se boste tudi vi vrnili,
vendar v času miru, da se okrepčate v skrbi za
seme, ki ste ga pustili na začetku. Zdaj vas
Mojzes ne bo vodil, da bi vas osvobodil, kot je
to storil v "prvem času"; vodila vas bo vaša
vest. (13. 17)
115. Tu je veliko tistih, ki so bili v drugih časih
učitelji zakona ali znanstveniki. Zdaj so se
njihovi umi prebudili za duhovno znanje in
prepričani so, da v omejenem človeškem
znanju ne bodo našli najvišje resnice.
116. Tu so tisti, ki so bili v drugih časih
mogočni in bogati na zemlji, zdaj pa so
spoznali revščino in ponižnost. Blagoslavljam
jih zaradi njihove pokorščine in želje po
popolnosti. To je dokaz moje ljubeče
pravičnosti, saj sem jih ponovno spravil na
zemljo, da bi jim pokazal še eno stran iz Knjige
večne modrosti. (96, 16 - 17)
117. Svet vam daje mnogo radosti, nekatere
sem vam podaril jaz, druge pa je ustvaril
človek. Zdaj ste doživeli, da jih niste mogli
dobiti, kar je pri nekaterih povzročilo upor, pri
drugih pa žalost.
118. Povedati vam moram, da mnogim v tem
času ni dano, da bi zaspali ali propadli v užitkih
in zadovoljstvu "mesa", saj je njihova naloga
povsem drugačna.
119. V resnici vam povem, da v človeštvu ni
duha, ki ne bi poznal vseh užitkov in jedel vseh
sadov. Danes je tvoj duh prišel (na zemljo), da
bi užival svobodo ljubezni do mene in ne bi bil
nov suženj sveta, zlata, poželenja ali
malikovanja. (84, 47)
120. Poglejte ljudi, ljudstva, narode, ki dajejo
svoja življenja za ideal. Pogrešani so na
pogrebni grmadi svojih bojev in sanjajo o slavi
sveta, o imetju, o moči. Umrejo za minljivo
slavo zemlje.
121 Toda vi, ki v svojem duhu začenjate gojiti
božanski ideal, katerega cilj je doseči slavo, ki
bo večna, ali ne boste, če že ne svojega
življenja, vsaj del svojega življenja namenili
izpolnjevanju svojih dolžnosti kot sočloveka?
122. Nad vami divja nevidna bitka, ki se je
lahko zavedajo le pripravljeni. Vse zlo, ki izvira
iz ljudi v mislih, besedah in delih, ves greh
stoletij, vsi zmedeni človeški in zunajzemeljski
duhovi, vsa odstopanja, krivice, verski

fanatizem in malikovanje ljudi, nespametne,
ambiciozne težnje in laž so se združili v silo, ki
ruši, ujame in prodre v vse, da bi to obrnila
proti meni. To je moč, ki nasprotuje Kristusu.
Velike so njihove vojske, močno je njihovo
orožje, a niso močni proti meni, ampak proti
ljudem.
123 Z mečem svoje pravičnosti se bom
spopadel s temi vojskami in bom v boju s
svojimi vojskami, katerih del boste po moji
volji.
124. Medtem ko ta bitka vznemirja ljudi, ki se
ženejo za užitki, vi, ki sem vam zaupal dar
zaznavanja dogajanja v onstranstvu, pazite in
molite za svoje brate, kajti tako boste skrbeli
zase.
125 Kristus, knežji bojevnik, je že potegnil svoj
meč; treba je, da ta kot srp odreže zlo za
korenino in s svojimi žarki ustvari svetlobo v
vesolju.
126. Gorje svetu in tebi, če tvoja usta molčijo!
Vi ste Jakobovo duhovno seme in njemu sem
obljubil, da bodo po vas rešeni in
blagoslovljeni narodi zemlje. Združil vas bom v
eno družino, da boste močni. (84, 55 - 57)
127 Vem, da so se v naročju tega ljudstva
zgodila velika dela, a dovolj mi je, da vem,
četudi so vaša imena v svetu neznana.
128. Samo jaz vem, kakšna je resnična
vrednost vaših del, saj jih ne morete oceniti
niti vi. Včasih se vam bo majhno delo zdelo
zelo veliko, pri drugih pa se sploh ne boste
zavedali, da so me dosegle njihove zasluge.
(106, 49 -50)
129. Množice ljudi, ki ste me slišale, kdaj boste
prišle iz svoje odmaknjenosti in teme? Ali
namerno odlašate s pripravami zaradi strahu
pred soočenjem? Resnično, povem vam: boji
se le tisti, ki se ni duhovno pripravil, kajti kdor
pozna mojo besedo in ljubi svojega Gospoda
in svojega bližnjega, se mu ni treba bati in
namesto da bi se izogibal ljudi, se z njimi
srečuje, da bi z njimi delil, kar je prejel. Ko je
preučil in spoznal moj nauk, ga je uporabil.
(107,41)
130. To sporočilo je svetlo za vse religije, za
vse sekte in denominacije ter za različne
načine vodenja ljudi. Toda kaj ste storili z mojo
besedo, učenci? Ali želite, da drevo cveti tako?
Pustite, da cveti, saj bodo napovedali, da bo
pozneje obrodila sadove.
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131. Zakaj skrivaš ta sporočila in sveta ne
presenetiš s to dobro novico o novi dobi?
Zakaj si ne upate povedati svetu, da med vami
zveni Kristusov glas? Govorite in pričujte o
mojih navodilih s svojimi deli ljubezni; kajti če
si nekateri zaprejo ušesa, da vas ne bi slišali,
jih bodo drugi odprli in vaš glas jim bo sladek
in melodičen kot slavčeva pesem. (114, 46)
132. Človeštvo pričakuje moje nove učence;
toda če vi, ki ste moji delavci, zaradi strahu
pred mnenjem sveta opustite seme in
poljedelsko orodje, kaj bo s tem človeštvom?
Ali niste čutili odgovornosti svojega
poslanstva?
133. Vaša vest vas nikoli ne vara in vam vedno
pove, ali ste izpolnili svojo dolžnost. Nemir, ki
ga doživljate, je znak, da niste upoštevali
mojih navodil. (133, 10)
134. Včasih se pritožujete, da število sledilcev
moje besede počasi narašča. Toda povem
vam, da se morate pritoževati nad sabo, saj
imate nalogo povečati in pomnožiti množice,
ki sestavljajo to skupnost. Toda če v vaših srcih
ni vere, če vaši duhovni darovi niso razviti, če v
vaših mislih ni luči duhovnega znanja, kako
boste prepričali nevernika? Kako ga boste
notranje ganili s svojo vero in ljubeznijo, če te
kreposti niso razvite v vaših srcih?
135. Kdor ne razume, ne more voditi k
razumevanju; kdor ne čuti, ne bo prebudil
čustev. Zdaj razumite, zakaj so se vaše ustnice
zataknile in zarekle, ko ste se soočili s potrebo,
da pričate o moji besedi.
136. Kdor ljubi, mu ni treba jecljati, kdor
veruje, se ne boji. Tisti, ki čuti, ima veliko
priložnosti, da dokaže svojo iskrenost in
resnicoljubnost. (172, 24 - 26)
137. Danes želite pojasniti, zakaj ste Izrael, a
nimate argumentov; želite pojasniti, zakaj ste
spiritualisti, a vam primanjkuje besed.
Poskušate razložiti, kaj so vaši duhovni darovi,
vendar nimate dovolj dokazov in duhovnega
razvoja, da bi jih prepričljivo razložili. Ko pa bo
vaš razvoj navzgor postal resničen, bodo
potrebne besede priletele k vam, saj boste s
svojimi deli ljubezni razložili, kdo ste, kdo vas
je učil in kam greste. (72, 27)
138. Vam pravim: Kaj čakate, da bi delili veselo
novico? Ali boste prerokovali o ruševinah? Vse
vam povem in razkrijem, da boste vedno imeli
pameten odgovor na vsako vprašanje, ki vam
ga bodo zastavili vaši soljudje. Ne pozabite, da

vas bodo napadli z resnimi argumenti, ki bodo
tiste, ki niso pripravljeni, napolnili s strahom.
139. Zapomnite si mojo besedo in ne pozabite
velikih čudežev, ki sem vam jih podelil, da bi
bil vsak od vas živo pričevanje moje resnice.
Tisti, ki vas preiskuje in brska po moji besedi,
bo videl, da v ničemer ne nasprotuje temu, kar
sem vam povedal in prerokoval v preteklih
časih.
140 Boj bo velik, tako velik, da bodo nekateri,
ki so bili moji učenci, polni strahu in me bodo
zanikali, češ da me niso nikoli slišali.
141. Tiste, ki bodo ostali zvesti mojim
zapovedim in se bodo soočili z bitko, bom
pokril s plaščem, pod katerim se bodo branili,
in iz vsake kritične situacije bodo prišli
nepoškodovani.
142. Kdor slabo poseje to seme ali kdor
omadežuje čistost tega dela, ga bodo ob vsaki
uri doleteli sodba, preganjanje ljudi in nemir.
Vsak človek bo spoznal drevo, ki ga je vzgojil,
po okusu njegovega sadja.
143. Za čas duhovnega boja mojega ljudstva
imam pripravljene velike čudeže - čudeže in
dela, ki bodo osupnili učenjake in
znanstvenike. Nikoli vas ne bom prepustil
vašim lastnim močem. Ne vznemirjajte se, ko
se vam ljudje posmehujejo; ne pozabite, da se
je v "drugi" dobi množica posmehovala tudi
vašemu Mojstru. (63, 42 - 44)
144. Resnično, povem vam, svet je proti vam,
zato vas pripravljam, da boste znali braniti
svojo vero z orožjem ljubezni in usmiljenja.
Povem vam, da boste zmagali, tudi če vaša
zmaga ne bo znana.
145. Zdaj tvoja žrtev ne bo krvava žrtev,
vendar boš še vedno deležen obrekovanja in
prezira. Toda Mojster vas bo branil in tolažil,
saj noben učenec ne bo zapuščen. (148, 17)
146. Ljudje, ne privajajte se več na
pokvarjenost, borite se proti njej, ne da bi se
hvalili s čistostjo, in se ne razburjajte nad
prestopki svojih bližnjih. V svojem govoru in
dejanjih bodite taktni, natančni in dobrohotni,
svet vas bo poslušal in bo pozoren tudi na vaše
poučne besede. Ali je potrebno, da vam še
enkrat povem, da morate ta nauk živeti,
preden ga posredujete naprej? (89, 66)
147. Potrebno je, da se Moje ljudstvo pojavi
med narodi in daje zgled bratstva, harmonije,
ljubezni in razumevanja kot vojak miru med
tistimi, ki ponovno zlorabljajo božanske nauke,
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da bi se prepirali, si škodovali in si jemali
življenje. (131, 58)
148 Končno razumite, da vsi ljubite istega
Boga, in se ne prepirajte zaradi razlike v obliki,
v kateri je eden ali drugi uresničil to ljubezen.
149. Naučiti se morate razumeti, da obstajajo
bitja, pri katerih so prepričanja, tradicije in
običaji tako globoko zakoreninjeni, da jih ne
boste zlahka izkoreninili v prvem trenutku, ko
jih boste učili. Bodite potrpežljivi in z leti boste
to dosegli. (141, 9)
150 Ko se bo leto 1950 bližalo koncu, boste
mnogi med vami v negotovosti in dvomih.
151. Zakaj nekateri dvomijo o mojih
razodetjih, ki imajo večjo inteligenco kot tisti,
ki verjamejo v mojo pojavnost? Kajti človeško
znanje in razum ne moreta presojati moje
resnice, in ko človek to razume, ga prevzame
strah pred vsem novim, pred vsem, kar mu je
neznano, in ga nezavedno zavrne.
152. Toda vi, šibki, neizobraženi, ki ne morete
doseči višine tistih, ki so prepoznani po svoji
inteligenci, vi ste tisti, ki verjamete in se lahko
poglobite v skrivnosti duhovnega. Zakaj? Ker
je Duh tisti, ki razkriva večno življenje in
njegove čudeže umu.
153 Človeška inteligenca predstavlja silo, s
katero se boste zdaj spopadli, in z njo si je
človek ustvaril ideje in predstave o duhovnem,
ki mu jih duh ni razkril.
154 Za ta boj morate biti močni - z močjo, ki
prav tako izhaja iz duha. Vaša moč ne bo nikoli
temeljila na vašem telesu, na moči denarja ali
na zemeljskih sredstvih pomoči. Samo vera v
resnico, ki živi v vas, vam bo omogočila zmago
v spopadu. (249, 44 - 46)
155 Ne bojte se, če vas bodo označili za
blodeče, ampak se obrnite na vse.
Upoštevajte, da se to delo, ki je za vas
resnično, drugim lahko zdi lažno, ker v njihovih
očeh nima posvetitve, ki so jo prejele religije,
da bi bile prepoznane.
156. Če verjamete vame, če verjamete, da se
razodevam v besedah teh nosilcev glasu, se ne
bojte sodbe svojih soljudi. Moj nauk je namreč
tako zgovoren in moje sporočilo vsebuje toliko
resnic, da vas bo težko premagati, če boste
znali dobro uporabljati ta orožja.
157. Nihče vas ne bo mogel obsoditi, ker boste
željno iskali resnico, ki je popolna. Do tega
imate vsi sveto pravico in zato vam je bila

dana svoboda, da si prizadevate za svetlobo.
(297, 51 - 53)
158. Ko boste začeli izpolnjevati svoje
poslanstvo in boste odšli k narodom, k najbolj
oddaljenim ljudstvom, celo v pragozdove, se
boste srečali z ljudmi in jim boste dali
razumeti, da ste vsi bratje, in jim boste
pričevali o mojem duhovnem nauku. Takrat
boste presenečeni nad dokazi ljubezni, ki vam
jih bom dal.
159 Tam boste med ljudmi, ki so odrezani od
civilizacije, a tudi zelo daleč od človeške
pokvarjenosti, odkrili velika duhovna bitja, ki
bodo povečala vrste izraelskega ljudstva.
160 Bolni bodo na tvoji poti prejeli zdravilni
balzam in ozdraveli; trpeči bodo jokali zadnjič,
a njihove solze bodo solze veselja.
161 Zaradi dokazov, ki jih boste dali, bodo
množice blagoslavljale Gospoda in njegove
učence, vas bodo hvalili, kakor se je zgodilo
tistega dne, ko je vaš Učitelj vstopil v
Jeruzalem.
162. Toda tudi med tistimi, ki vas
razveseljujejo, bodo moški in ženske, polni
duhovnih darov, ki jih imate. Pri nekaterih vas
bo presenetil njihov dar prerokovanja, pri
drugih bo moj zdravilni balzam neizčrpen, pri
tretjih bo moja beseda iztekala kot kristalno
čista voda. Tako boste videli, da se bodo
darovi Svetega Duha med vašimi brati in
sestrami pojavljali kot neizčrpna setev. (311,
38 - 40)
163. Ljudje, med narodi zdaj vlada navidezni
mir, vendar ne razglašajte, da je prišel mir.
Zaprite ustnice. Pravi mir ne more nastati na
temeljih strahu ali materialnega udobja. Mir
mora izvirati iz ljubezni, iz bratstva.
164 Ljudje zdaj gradijo na pesku in ne na skali,
in ko se valovi spet dvignejo in udarijo ob te
zidove, se stavba zruši. (141,70 - 71)
165. Od "prve dobe" sem vam govoril po
svojih prerokih, da bi vas vodil, ne pa da bi vas
prisilil k izpolnjevanju mojega zakona.
166. Toda čas je minil in človeški duh se je
razvil, dozorel in zdaj lahko razume svoje
poslanstvo kot duh. Človeštvo, ki je tako blizu
prepadu, pogubi, potrebuje vašo duhovno
pomoč.
167. To je bitka, zadnja bitka, najhujša in
najbolj strašna med temo in Svetlobo. Vsi
duhovi teme se v tem času združujejo in vsi
duhovi Luči se morajo soočiti s to močjo.
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168. Vi, ki ste me slišali in nosite v sebi luč
Svetega Duha, prebudite se! Ne zapravljajte
časa za zemeljske užitke, za začasne cilje.
Borite se za človeštvo, borite se za prihod
Očetovega kraljestva na ta svet. To je
poslanstvo, ki ga namenjam vsem, od najmanj
do najbolj izobraženih.
169 Z vami je duhovni svet in predvsem oče,
poln ljubezni, poln sočutja - oče, ki z
neskončno bolečino vidi trpljenje, ki ga ljudje
povzročajo drug drugemu.
170 To je bitka svetlobe proti temi in vsak od
vas se mora boriti, dokler ne zmaga. (358, 2023)

6. Po moji besedi veste, da sem izbral ta narod
[Mehiko], da bi se v njem razkril ob svojem
"tretjem prihodu"; vendar ne poznate razloga
za to. Mojster, ki ne želi imeti skrivnosti pred
svojimi učenci, je bil skrivnost za vas. Prišel je,
da bi vam razkril vse, kar morate vedeti, da
boste lahko natančno odgovorili tistim, ki vas
sprašujejo.
7 Videl sem, da so me prebivalci tega kotička
zemlje vedno iskali in ljubili, in čeprav njihovo
čaščenje ni bilo vedno popolno, sem sprejel
njihov namen in njihovo ljubezen kot cvet
nedolžnosti, žrtvovanja in bolečine. Na oltarju
moje božanskosti je bila ta dišeča roža vedno
prisotna.
8 Pripravljeni ste, da v "tretjem obdobju"
izpolnite to veliko poslanstvo.
9. Danes veš, da sem v tvoji sredi prerodil
izraelsko ljudstvo, ker sem ti ga razodel. Veste,
da sta seme, ki živi v vašem bitju, in notranja
luč, ki vas vodi, ista, ki sem jo izlil na Jakobovo
hišo v prvi dobi.
10 Vi ste Izraelci po duhu, duhovno
posedujete Abrahamovo, Izakovo in Jakobovo
seme. Vi ste veje tega blagoslovljenega
drevesa, ki bo človeštvu dajalo senco in
sadove.
11 zato te imenujem prvorojenec in zato sem
te poiskal v tem času, da bi po tebi svetu
oznanil svoje tretje razodetje.
12 Moja volja je, da bi bilo "ljudstvo Izraela"
duhovno oživljeno med ljudmi, da bi lahko
videli pravo "vstajenje v mesu". (183, 33 - 35)
13 Ali ste mislili, da bom dal svojo besedo
vsem ljudstvom na zemlji? Ne! Tudi v tem je
Moje novo razodetje podobno tistemu iz
preteklih časov, ko sem se razkril enemu
samemu ljudstvu, ki je imelo nato nalogo, da
se odpravi in širi dobro novico ter seje seme,
ki ga je prejelo v Mojem sporočilu. (185, 20)
14 Prepustite drugim ljudstvom, da se
prebudijo v nove čase, ko vidijo, da so dežele
opustošene od poplav, da so narodi uničeni od
vojn in da kuge uničujejo življenje. Ta ljudstva,
ki so postala arogantna v svojih znanostih in
uspavana s sijajem svojih cerkva, ne bodo
priznala moje besede v tej neopazni obliki in
ne bodo čutila mojega razodetja v duhu. Zato
se mora najprej zatresti zemlja in narava bo
rekla ljudem: Čas se je izpolnil in Gospod je
prišel k vam.

63. poglavje - Nauki za cerkve in vse
Kristusove učence
Kristusovo duhovno delo
1 Veselite se v moji navzočnosti, ljubljeno
ljudstvo, v svojem srcu naredite praznik,
vzkliknite od veselja, ker ste končno zagledali
Gospodov dan.
2 Bali ste se prihoda tistega dne, ker ste še
vedno razmišljali kot staroselci, misleč, da je
srce vašega Očeta maščevalno, da je užaljen
zaradi žalitev, ki jih je bil deležen, in da ima
zato srp, bič in kelih trpljenja pripravljen, da se
maščuje tistim, ki so ga tolikokrat in tolikokrat
užalili.
3 Toda veliko je bilo vaše presenečenje, ko ste
ugotovili, da v Božjem umu ne more biti ne
jeze ne jeze ne gnusa. Čeprav svet joče in
žaluje kot še nikoli prej, razlog ni v tem, da mu
je Oče dal jesti ta sad in piti ta kelih, ampak v
tem, da je to žetev, ki jo zdaj žanje človeštvo
zaradi svojih del.
4 Res je, da so bili vsi katastrofalni dogodki, ki
so se sprožili v tem času, napovedani vnaprej.
Toda ne mislite, da vam jih vaš Gospod pošilja
za kazen, ker so vam bili sporočeni.
Nasprotno, ves čas sem vas opozarjal na zlo,
na skušnjave in vam pomagal, da ste se rešili
padcev. Poleg tega sem vam zagotovil vsa
sredstva, ki jih potrebujete, da se rešite sami.
Toda zavedati se morate tudi, da ste bili vedno
gluhi in neverni mojim klicem. (160, 40 - 41)
5 Gorje tistim, ki se v tem času ne potrudijo
prižgati svoje svetilke, ker bodo zašli na kriva
pota! Poglejte, kako sence še vedno vladajo
povsod, čeprav je to čas svetlobe!
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15. Da bi se človeštvo prebudilo, odprlo oči in
zatrdilo, da sem prišel jaz, morata biti najprej
prizadeta človekova moč in aroganca. Vaša
naloga je, da opazujete, molite in se
pripravite. (62, 53)
16. Nekoč sem vam obljubil, da se bom vrnil k
človeštvu, in tu sem, da izpolnim to obljubo,
čeprav je minilo že veliko stoletij. Vaš duh je
hrepenel po moji navzočnosti v želji po miru, v
želji po resnici, v hrepenenju po spoznanju in
Moj Duh je prišel, da bi vam dal navodila glede
na čas, v katerem živite. Kako lahko ljudje
želijo še naprej živeti tako kot doslej? Ni več v
skladu s časom, da bi še naprej ostajali v
duhovni stagnaciji ali v duhovni inerciji pri
izvajanju obredov in tradicij. (77, 19)
17. Mnogi priznani učenjaki na svetu me ne
bodo mogli prepoznati v tej obliki in me bodo
zanikali. Toda ne čudite se temu, saj sem vam
to napovedal že davno, ko sem vam rekel:
"Blagoslovljen bodi, Oče, ker razkrivaš svojo
resnico mladoletnim in jo skrivaš pred učenimi
in preudarnimi."
18. Vendar ne zato, ker bi pred kom skrival
svojo resnico, temveč zato, ker me tisti,
katerih um je neobremenjen, v svoji [duhovni]
revščini ali nepomembnosti bolje čutijo,
medtem ko me nadarjeni, katerih um je poln
teorij, filozofij in doktrin vere, ne morejo ne
razumeti ne čutiti. Toda resnica, ki je
namenjena vsem, bo prišla do vseh ob
določenem času. (50, 45)
19 Kdor pozna moj zakon in ga prikriva, se ne
more imenovati moj učenec. Kdor mojo
resnico posreduje le z ustnicami, ne pa tudi s
srcem, me nima za zgled. Kdor govori o
ljubezni in s svojimi deli dokazuje nasprotno,
je izdajalec mojih naukov.
20. Kdor zanika Marijino čistost in popolnost,
je neumen, saj v svoji nevednosti izziva Boga
in zanika njegovo moč. Kdor ne priznava moje
resnice v "tretji dobi" in zanika nesmrtnost
duha, še vedno spi in ne upošteva prerokb iz
preteklih časov, ki so napovedale razodetje, ki
ga človeštvo doživlja v tem času. (73,28 - 29)
21. Prišli bodo in me preizkušali, ker vam želijo
dokazati, da ste v zmoti. če jim ne povem
svojega imena, bodo rekli, da nisem jaz, in če
jim odgovorim na vprašanja, ki jih zastavljajo s
slabimi nameni, me bodo zanikali s še večjo
gorečnostjo

22. Tedaj jim bom rekel: Kdor hoče vstopiti v
kraljestvo luči, ga mora iskati s srcem. Kdor pa
hoče živeti, ne da bi me priznal, bo svojemu
duhu zadržal božansko znanje, tako da bo vse,
kar je jasno in svetlo razodetje, zanj skrivnost
in skrivnost. (90, 49 - 50)
23. Zdaj sem z vami le začasno, kakor sem bil
nekoč. Bliža se čas, ko ne bom več govoril z
vami, vendar človeštvo še ni začutilo moje
prisotnosti.
24. 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, ko sem malo
pred smrtjo z gore pogledal na mesto in v
solzah zaklical: "Jeruzalem, Jeruzalem, ti, ki
nisi spoznal dobrega, ki je bilo s teboj.
25 Ni jokal zaradi sveta, ampak zaradi duha
ljudi, ki so bili še brez luči in so morali preliti še
veliko solz, da so prišli do resnice. (274, 68 –
69)
26 Veliko stoletij je minilo od dneva, ko sem
vam po Jezusu dal svojo besedo in svoje
zadnje opomine, danes pa se vam javljam kot
Sveti Duh, da izpolnim svojo obljubo, ki sem
vam jo dal.
27 Nisem postal človek, ampak prihajam v
Duhu, in vidijo me samo tisti, ki so opremljeni.
28. Medtem ko vi verjamete v mojo besedo in
mi sledite, drugi ne sprejemajo moje
pojavnosti in jo zanikajo. Moral sem jim dati
veliko dokazov in po njihovi zaslugi sem
postopoma premagal njihovo nejevero.
29. Ljubezen in potrpežljivost, ki sem vam ju
vedno izkazoval, vam omogočata, da
razumete, da vas lahko tako ljubi in poučuje
samo vaš Oče. Bedim nad vami in vam
olajšujem križ, da se ne spotaknete. Dajem
vam čutiti svoj mir, da boste šli svojo pot z
zaupanjem vame. (32, 4)
30. Zdi se, da je moja beseda, moj doktrinarni
nagovor, danes namenjena samo tebi, vendar
je v resnici namenjena vsem, saj njena
modrost in ljubezen zajemata celotno vesolje
in združujeta vse svetove, vse inkarnirane in
dezinkarnirane duhove. Pridi k meni, če me
potrebuješ; poišči me, če se počutiš
izgubljenega.
31 Jaz sem vaš Oče, ki poznam vaše trpljenje
in vas tolažim. V vas vlijem ljubezen, ki jo tako
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zelo potrebujete zase in za širjenje med ljudi
okoli sebe.
32 Če v resnici prepoznate mojo navzočnost
po modrosti, ki jo razkrivam prek teh
glasnikov, tudi spoznate, da je prišel čas, da
začnete graditi duhovno pot.
33. O, če bi le vsi poklicani pohiteli; resnično,
povem vam, Gospodova miza bi bila polna
učencev in vsi bi jedli isto hrano! Vendar niso
prišli vsi povabljeni, saj so se odločili za
drugačne poklice in Božji klic postavili na
drugo mesto.
34 Blagor tistim, ki so prišli v naglici, kajti
prejeli so svojo nagrado. (12, 76 - 80)
35. Tukaj me ne poslušajo vsi, ki so v tem času
prejeli duhovne darove. Poglejte, koliko
praznih mest je pri mizi, ker so mnogi moji
otroci, potem ko so prejeli ugodnosti, odšli in
se izognili odgovornostim in ukazom. O, če bi
tu na zemlji še poznali zaobljube, ki mi jih je
vsak duh dal, preden je prišel na zemljo! (86,
43)
36. V tem času vam zapuščam tretjo zavezo, a
vi niste razumeli niti prvih dveh. Če bi bili
takrat pripravljeni, ne bi bilo potrebno, da bi
se moja beseda slišala materialno, saj bi takrat
govoril duhovno, vi pa bi mi odgovorili s svojo
ljubeznijo. (86, 49)
37. To je svetloba "tretjega obdobja". Toda
preverite tistega, ki pravi, da vam ne govori
Bog, ampak ta človek. Resnično, povem vam:
dokler Moj božanski žarek ne bo razsvetlil
njegovega uma, iz njega ne boste mogli
izvabiti besed duhovne vrednosti in resnice,
tudi če mu boste grozili s smrtjo.
38. Nič čudnega ni v tem, da se duh, tako kot
uporablja svoje telo, da bi govoril in se
razodeval, za kratek čas od njega odklopi, da
bi Očetu vseh duhov omogočil, da se razodeva
namesto njega: Bog.
39. Prihajam k vam, ker ne znate priti k meni,
in učim, da je najbolj prijetna molitev, ki
doseže Očeta, tista, ki se v tišini dviga iz
vašega duha. Ta molitev privlači moj žarek,
prek katerega me slišite. Ne gre za petje in
besede, ki zadovoljujejo Mojo Božanskost. (59,
57 - 59)
40. Ne morete reči, da moja beseda ni jasna ali
da je nepopolna, saj od mene ne more priti
nobena dvoumnost. Če v njem najdete kakšno
napako, jo pripišite slabemu prenosu glasu ali
svojemu slabemu razumevanju, nikoli pa

mojemu nauku. Gorje glasniku, ki pokvari
mojo besedo! Gorje tistemu, ki slabo prenaša
moj nauk in ga razvrednoti, saj bo doživljal
nenehne očitke vesti in izgubil mir svojega
duha! (108, 51)
41 Da bi vas spoznal, vam pravim: Če nočete,
da bi uporabljal grešna telesa, da bi vam dal
svojo ljubezen, mi pokažite pravičnega,
čistega, pokažite mi enega izmed vas, ki zna
ljubiti, in zagotavljam vam, da ga bom
uporabil.
42 Razumite, da uporabljam samega sebe, da
bi pripeljal grešnike, saj nisem prišel rešit
pravičnih; ti so že v kraljestvu luči. (16, 25)
43. Opazujte, kako to seme, čeprav ste zanj
slabo skrbeli, ne umre; opazujte, kako je
premagalo temo in pasti, ovire in preizkušnje
ter iz dneva v dan vzklije in se razvija. Zakaj to
seme ne umre: ker je resnica nesmrtna, večna.
44 Zato boste videli, da ko se bo zdelo, da ta
nauk včasih izginja, bo to ravno takrat, ko
bodo vzklili novi in bujni poganjki, ki bodo
ljudem pomagali narediti še en korak naprej
na poti k poduhovljenju. (99, 20)
45 Preučite moje nauke in mi povejte, ali bi ta
nauk lahko bil vključen v eno od vaših religij.
46. Razkril sem vam njegove celovite
značilnosti in univerzalni pomen, ki ni omejen
na dele človeštva ali [določena] ljudstva,
ampak presega planetarno orbito vašega sveta
in vključuje neskončnost z vsemi njenimi
življenjskimi svetovi, kjer tako kot na tem
svetu prebivajo tudi božji otroci. (83, 6)
47. Spoznajte, da moja beseda ni in ne more
biti nova religija. To delo je svetla pot, na
kateri se bodo vse ideologije, veroizpovedi in
religije duhovno združile in vstopile skozi vrata
obljubljene dežele. (310, 39)
48 Moja navodila, s katerimi se hrani vaš duh,
vas želijo spremeniti v mojstre, v zveste
apostole Svetega Duha. (311, 12)
49. Predstavil vas bom ljudem kot svoje
služabnike, kot trinitarijsko-marijanske
spiritualiste tretjega veka - spiritualiste, ker
boste bolj duh kot materija; trinitarijske, ker
ste prejeli moje razodetje v treh časih;
marijanske, ker ljubite Marijo, svojo
univerzalno Mater, ki vas je varovala, da ne bi
obupali na poti življenja. (70, 36)
50 Ne le tisti, ki so slišali mojo besedo s
človeškim razumom, se bodo imenovali otroci
tega ljudstva. Vsakdo, ki vzame svoj križ 263

vsakdo, ki ljubi ta zakon in širi to seme, se bo
imenoval delavec v mojem vinogradu, apostol
mojega dela in otrok tega ljudstva, tudi če me
ni slišal s tem oznanilom. (94, 12)
51. Kako lahko mislite, ljudje, da je to, ker ste
se zbrali na različnih krajih zbiranja, razlog, da
se med seboj oddaljite? Le nevednost vam bo
preprečila, da bi se zavedali duhovnih vezi, ki
povezujejo vse Gospodove otroke. (191, 51)
52. Ko obiskujete eno ali drugo ali različna
zbirališča in prek njihovih govornikov slišite
isto besedo, je vaše srce napolnjeno z
veseljem in vero ter jemljete ta nauk kot
resničen dokaz, da so te skupnosti združene
zaradi svoje duhovnosti. Ko pa se udeležite
pomanjkljive manifestacije, čutite, da ste bili
ranjeni v svojih srcih, in razumete, da ni
enotnosti ali manifestacije, ki bi morala biti
prisotna v teh ljudeh. (140, 71)
53. Želim, da ste moji dobri in ponižni učenci tisti, ki si ne prizadevate za imenovanja ali
časti v skupnosti, ampak je vaš ideal le doseči
popolnost s krepostmi in slediti mojim
navodilom, da bo vaše življenje postalo zgled.
Kakšno korist bi vam prinesli častni položaji,
nazivi ali imena, če nimate zaslug, da bi jih
upravičeno imeli? (165, 17)
54. Moje delo ni eno od mnogih učenj, ni
druga sekta na svetu. To razodetje, ki sem vam
ga danes prinesel, je večni zakon. Toda koliko
obredov ste ji dodali zaradi pomanjkanja
duhovnosti in razumevanja, koliko
brezbožnosti, dokler je niste izkrivili. Koliko
bogoslužnih dejanj ste vpeljali v Moj nauk, pri
čemer ste govorili in verjeli, da sem vse, kar
ste storili, navdihnil in ukazal Jaz. (197, 48)
55. Kmalu se boste znašli med ljudmi, ki so
utrujeni od zunanjih kultov in naveličani
njihovega "verskega fanatizma". Zato vam
pravim, da bo sporočilo o duhovnosti, ki jim ga
boste prinesli, doseglo njihova srca kot sveža
in osvežujoča rosa.
56. Ali menite, da bi vas svet lahko prepoznal
kot nosilce Božjega sporočila, če bi prišli k njim
s fanatičnimi kulti in načini delovanja, ki so v
nasprotju z duhovnostjo? Resnično, povem
vam, da bi vas imeli za fanatike nove sekte!
57 Glede na jasnost, s katero vam govorim, mi
nekateri pravijo: "Učitelj, kako je mogoče, da
bi zavrgli mnoga kultna dejanja, ki nam jih je
kot dediščino zapustil Roque Rojas?"

58. Zato vam pravim, da sem vam dal tisti
primer iz druge dobe, ko sem ljudem dal
razumeti, da so zaradi upoštevanja obredov,
formalnosti, tradicij in praznikov pozabili na
Zakon, ki je bistvena stvar.
59 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, tako kot so jih
ljudje tistega časa podedovali od Mojzesa.
60. Ne mislim vam reči, da so vas naučili nekaj
slabega - ne. Prisiljeni so bili le poseči po
simbolih in dejanjih, ki 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. (253, 29 - 32)
61 koliko bolečine so mojemu srcu povzročili
služabniki, ki niso razumeli mojega zakona, in
koliko bolečine mi zdaj povzročajo tisti, ki so,
čeprav sem jih usposobil in imenoval, danes
dali zavetje dvomu, negotovosti in zaradi
nerazumevanja in sebičnosti rekli, da bom
ostal med ljudmi še nekaj časa, da bom po
njihovi človeški volji še enkrat poslal svoj
univerzalni žarek in se še dolgo razodeval.
62. Zato sem vam rekel: Kdaj sem v svoji
besedi pokazal neodločnost, negotovost ali
neskladje volje? Nikoli, resnično, saj ne bi bil
več popoln, ne bi bil več tvoj Bog in Stvarnik.
63. V meni je odločnost, ena volja, zato
govorim jasno kot svetla dnevna luč, da bi me
lahko vsi začutili v moji prisotnosti, bistvu in
moči, da bi um spoznal [temeljni] Razum in
Besedo, ki sem ju dal skozi človeško
sposobnost razumevanja.
64 Mojster vam pove: Človek je postavil
stavbe in jih poimenoval cerkve, ljudje, ki
vstopajo v te prostore, pa se jim priklanjajo,
gojijo fanatizem in malikovanje ter častijo
tisto, kar je ustvaril človek sam. To je v mojih
očeh ogabno, zato sem vam, Izraelci, odstranil
vse, kar ste sprva vedeli in slišali, da bi opustili
svoj fanatizem.
65. Molitvene hiše izraelskega ljudstva bodo
znane človeštvu, ne bodo zaprte, saj bodo
dajale zavetje slabotnim in izgubljenim,
utrujenim in bolnim. Z vašim opremljanjem, s
poslušnostjo moji najvišji volji in spoštovanjem
mojega zakona bom pričeval o sebi v delih
resničnih učencev moje božanskosti.
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66 Naj vas ne žalosti, da se pojavljajo tudi lažni
glasniki, lažni cerkveni voditelji, lažni "delavci",
da njihove bogokletne ustnice govorijo ljudem
in trdijo, da bosta moja beseda in moj
univerzalni žarek še naprej ostala kot navodilo
med ljudmi.
67 Razkril bom, kdo je prevarant, kdo ne
izpolnjuje zakona po moji volji, kdo je tisti, ki
izraža le svojo samovoljo, in razkril bom delo,
ki ga je storil narobe, in zakon, ki ga je naredil,
in ti bodo zavrnjeni in izgnani.
68. Kajti zadržal bom božansko milost in moč,
skušnjava pa jih bo ujela v svoje mreže, zato
kdor jih bo iskal, ne bo čutil v svojem duhu
milosti mojega Svetega Duha. (363, 52 - 56)
69 Brez razglašanja, da ste moji apostoli,
boste. Čeprav ste mojstri, boste rekli, da ste
učenci.
70 Ne nosite oblačil, po katerih bi se razlikovali
od drugih, ne nosite knjige v rokah, ne gradite
shajališč.
71 Niti na zemlji ne boste imeli središča ali
temelja mojega dela, niti ne bo nihče nad
ljudmi, da bi zasedel moje mesto.
72. Voditelji, ki ste jih imeli do zdaj, so zadnji.
Molitev, spiritualizacija in izvajanje mojega
nauka bodo množice pripeljali na pot svetlobe.
(246,30 - 31)
73 Ali je pravično, sprašujem svoje učence, da
popolno delo, kakršno sem vam razodel,
predstavljate človeštvu tako, da ga ocenjujejo
kot odklon ali da ga obravnavajo kot še eno od
doktrin in teorij, ki so se pojavile v teh časih
kot sad prevladujoče duhovne zmede?
74 Ali bi bilo prav, da bi vi, ki sem vas ljubil in
vzgajal s svojo besedo, da bi bilo vaše
pričevanje čisto, padli v roke zemeljske pravice
kot žrtve vaših napak ali da bi vas preganjali in
razpršili, ker vas imajo vaši sosedje za
škodljive?
75. Ali menite, da lahko nauk, ki se ga pravilno
drži, povzroči takšne dogodke? Ne, učenci.
76. 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."
(252,26 - 27)
77 Pripravljam vas na čas, ko ne boste več
poslušali moje besede, kajti takrat vas bodo
ljudje imenovali ljudstvo brez Boga, ljudstvo

brez bogoslužja, ker ne boste imeli veličastnih
cerkvenih zgradb, da bi me častili, ne boste
obhajali slovesnih obredov in me ne boste
iskali v podobah.
78. Toda zapustil vam bom knjigo kot
oporoko, ki bo vaša obramba v preizkušnjah in
pot, po kateri boste usmerjali svoje korake. Te
besede, ki jih danes poslušate preko
glasoslovca, bodo jutri prihajale iz Svetega
pisma, tako da se boste lahko z njimi ponovno
osvežili, in slišale jih bodo množice ljudi, ki se
bodo tedaj pridružili. (129, 24)
79 Zdaj človeštvu zapuščam novo knjigo, novo
zavezo; svojo besedo "tretjega obdobja",
božanski glas, ki je spregovoril človeku ob
sprostitvi šestega pečata.
80. Ni nujno, da se vaša imena ali dejanja
zapišejo v zgodovino. V tej knjigi bo moja
beseda kot zveneč in jasen glas, ki večno
govori človeškemu srcu, moje ljudstvo pa bo
potomcem zapustilo sled svojih korakov po tej
poti poduhovljenja. (102, 28 - 29)
81. Zbirališča, kjer se je moja beseda razodela,
so se pomnožila, vsako od njih je kot šola
resničnega znanja, kjer se zbirajo ljudje, ki so
moji učenci in z veseljem prihajajo, da bi se
naučili nove lekcije.
82. Če bi vsaka od teh skupnosti pričevala o
vseh koristih, ki jih je prejela od mojega
usmiljenja, pričevanje o teh čudežih ne bi
imelo konca. Če bi morali v knjigi zbrati vse,
kar sem izrekel od prve do zadnje besede prek
vseh mojih glasnikov, tega dela ne bi mogli
opraviti.
83. Toda po posredovanju svojega ljudstva
bom človeštvu poslal "knjigo", ki bo vsebovala
bistvo moje besede in pričevanje o delih, ki
sem jih opravil med vami. Ne bojte se prevzeti
tega poslanstva, saj vas bom navdihnil, da
bodo v tej knjigi zapisani tisti nauki, ki so
nepogrešljivi. (152, 39 - 41)
84. Bistvo te besede se ni nikoli spremenilo od
začetka njenega pojavljanja, ko sem vam
spregovoril prek Damiane Oviedo. Pomen
mojega nauka je enak.
85 Toda kje je bistvo teh besed? Kaj se je
zgodilo z njimi? Skriti so zapisi tistih božanskih
sporočil, ki so bila prva v tem času, ko se je
moja beseda tako obilno širila med vami.
86. Potrebno je, da ti nauki pridejo na dan, da
boste jutri lahko pričevali o začetku te
manifestacije. Tako boste izvedeli datum
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mojega prvega učenja, njegovo vsebino in
datum zadnjega učenja, ki vam bo prineslo
leto 1950, določeno leto, s katerim se bo
končal ta čas razodetja. (127, 14 - 15)
87. Potrebno je, da spregovoriš tistim, ki
skrivajo mojo besedo in izkrivljajo moje nauke.
Govorite jim z vso jasnostjo, pomagal vam
bom, da boste lahko pred njimi zagovarjali
svoje stališče. Kajti ljudje so tisti, ki so vzrok za
to, da se jutri v mojem delu najdejo napake in
da se moj zakon ponaredi, ker so mojemu delu
dodali nekaj, kar vanj ne sodi. (340, 39)
88 Prinesel sem vam to besedo in vam jo dal
slišati v vašem jeziku, vendar vam dajem
nalogo, da jo pozneje prevedete v druge
jezike, da jo bodo poznali vsi; dajem vam
nalogo, da jo prevedete v svoj jezik.
89 Tako boste začeli graditi pravi "stolp
Izraela" - tisti, ki duhovno združuje vsa ljudstva
v eno, ki združuje vse ljudi v božanskem,
nespremenljivem in večnem zakonu, ki ste se
ga na svetu naučili iz Jezusovih ust, ko vam je
rekel: "Ljubite drug drugega!" (34, 59 - 60)

bojih, da se bo vaše ljudstvo spet množilo
kakor zvezde na nebu in kakor pesek na morju.
95. Dal sem vam vedeti, da ste duhovno del
tega izraelskega ljudstva, da bi lahko bolje
spoznali svojo usodo. Hkrati pa sem vam
priporočil, da ne razglašate javno prerokb o
tem, dokler jih človeštvo ne odkrije samo od
sebe.
96 Ker na zemlji še vedno obstaja izraelsko
ljudstvo, Jud po mesu, vam bo odrekel to ime
in vam ga ne bo dal, čeprav to ni dober razlog
za spor.
97. Oni o tebi ne vedo še ničesar, ti pa veš
veliko o njih. Razodel sem vam, da se to
ljudstvo, ki blodi po zemlji in nima miru v
duhu, korak za korakom in ne da bi se tega
zavedalo, približuje Križanemu, ki ga bo
spoznalo za svojega Gospoda in ga bo prosilo
odpuščanja za svojo tako veliko nehvaležnost
in trdosrčnost pred njegovo ljubeznijo.
98. Moje telo so sneli s križa, toda za tiste, ki
so me stoletja zanikali, ostajam pribit na križ in
še naprej čakam na trenutek njihovega
prebujenja in kesanja, da bi jim dal vse, kar
sem jim ponudil, pa niso hoteli sprejeti. (86,
11- 13)
99. 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
njegova ura, ga ni mogel prepoznati, ker mu je
njegova materializacija preprečila, da bi videl
luč resnice. (255, 19)
100. Iz oddaljenih dežel in narodov boste
videli svoje brate, ki bodo prišli v želji po
osvoboditvi svojih duhov. Tudi iz starodavne
Palestine bodo prihajali v množicah, kot so
Izraelovi rodovi prečkali puščavo.
101 Njegovo romanje je bilo dolgo in žalostno,
odkar je iz svojega materinega telesa izgnal
tistega, ki mu je ponudil svoje kraljestvo kot
novo dediščino. Toda že se približuje oazi, kjer
bo počivala in premišljevala o moji besedi, da
bi nato, okrepljena v poznavanju mojega
zakona, nadaljevala pot, ki ji kaže njen tako
dolgo pozabljeni razvoj.
102. Tedaj boste slišali mnoge govoriti, da je
vaš narod nova obljubljena dežela, novi
Jeruzalem. Vendar jim boste povedali, da je ta
obljubljena dežela zunaj tega sveta in da jo je
treba doseči v duhu, potem ko smo prečkali

Duhovni Izrael in judovsko ljudstvo
90 "Izrael" sem imenoval ljudi, ki jih trenutno
zbiram okoli svojega novega razodetja, kajti
nihče ne ve bolje kot jaz, kateri duh prebiva v
vsakem od poklicanih v tej "tretji dobi".
91. "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.
92 To ime bo spet znano na zemlji, vendar
brez zmot, v svojem pravem, duhovnem
pomenu.
93. Poznati morate izvor in pomen tega imena;
vaša vera, da ste otroci tega ljudstva, mora biti
popolna in 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. (274, 47 - 50)
94 Od vas želim poslušnost, želim, da
oblikujete ljudstvo, ki bo močno po svoji veri
in duhovnosti; kajti kakor sem poskrbel, da so
se rodovi, ki izhajajo iz Jakoba, kljub velikim
težavam, ki so prizadele to ljudstvo, množili,
tako bom tudi vas, ki nosite to seme v svojem
duhu, pripravil, da boste vztrajali v svojih
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veliko puščavo preizkušenj tega časa. Povedali
jim boste tudi, da je ta narod le oaza sredi
puščave.
103. Toda razumite, ljudje, da mora oaza
dajati senco izčrpanim popotnikom in ponujati
svojo kristalno čisto in svežo vodo izsušenim
ustom tistih, ki v njej iščejo zatočišče.
104. Kaj je ta senca in voda, o katerih vam
govorim? Moj nauk, ljudje, moj božanski pouk
o ljubeznivosti. V koga sem položil to bogastvo
milosti in blagoslovov? V vas, ljudje, da bi
vedno bolj osvobajali svoje srce vsake
sebičnosti in ga v vsakem svojem delu
predstavljali kot čisto ogledalo.
105. Ali ne bi bili vaši um in srce polni veselja,
če bi s svojo ljubeznijo lahko spreobrnili to
ljudstvo, ki je tako navezano na svoje tradicije
in duhovno stagnira, k trinitaričnomarianskemu nauku o Duhu? Ali ne bi bilo
med vami veselja, če bi se "stari Izrael"
spreobrnil s posredovanjem "novega Izraela",
torej če bi prvi pridobil milost prek drugega?
106 Doslej judovskega ljudstva še nič ni
prepričalo, da mora prekiniti s starimi
tradicijami, če želi doseči moralni in duhovni
vzpon. To so ljudje, ki verjamejo, da
izpolnjujejo Jehovove in Mojzesove zakone, v
resnici pa še vedno častijo svoje zlato tele.
107. Bliža se čas, ko bo to blodeče ljudstvo,
raztreseno po svetu, prenehalo gledati na
zemljo in bo dvignilo oči v nebo, da bi poiskalo
tistega, ki jim je bil od začetka obljubljen kot
njihov Odrešenik in ki so ga napačno ocenili in
ubili, ker so ga imeli za ubogega in v njem niso
našli nič dobrega. (35, 55 - 58)
108. Ne jemljite dejstva, da sem izbral eno
ljudstvo zemlje med drugimi, kot prednost:
Enako ljubim vse svoje otroke in ljudstva, ki so
jih oblikovali.
109 Vsak narod prinese s seboj na zemljo
poslanstvo, Izrael pa je s seboj prinesel usodo,
da je med ljudmi Božji prerok, svetilnik vere in
pot k popolnosti.
110. Moje prerokbe in razodetja, ki sem vam
jih dal od prvih časov, niso bile pravilno
razložene, ker še ni prišla ura, da bi jih
človeštvo razumelo.
111 V preteklosti je bil "Izrael" zemeljsko
ljudstvo, danes so to ljudje, razpršeni po vsem
svetu, jutri pa bo Božje ljudstvo sestavljeno iz
vseh duhovnih bitij, ki bodo skupaj s svojim

Očetom tvorili božansko družino v popolni
harmoniji. (221,27 - 30)
Učenstvo in duhovnost
112 Naučite se ljubiti drug drugega,
blagoslavljati, odpuščati, biti nežni in
ljubeznivi, dobri in plemeniti ter razumite, da
če tega ne boste počeli, vaše življenje niti
najmanj ne bo odsevalo del Kristusa, vašega
Učitelja.
113. Govorim vsem vam in vas prosim, da
odpravite napake, ki so vas toliko stoletij
zavirale pri vašem razvoju. (21, 22 - 23)
114. Ne pozabite, da je vaš izvor v moji
ljubezni. Danes je vaše srce otrdelo zaradi
sebičnosti, ko pa bo spet postalo dovzetno za
vsak duhovni navdih, bo začutilo ljubezen do
bližnjega in bo sočustvovalo z bolečino drugih,
kot bi bila vaša lastna. Potem boste lahko
izpolnili zapoved: "Ljubite drug drugega." (80,
15)
115. Ta svet je pravo področje za delo. V njem
so bolečina, bolezen, greh v vseh oblikah,
pokvarjenost, nesoglasja, zablodela mladost,
dostojanstvena starost, zloraba znanosti za
zlo, sovraštvo, vojne in laži.
116. To so polja, na katerih morate delati in
sejati. A če se vam zdi boj, ki vas čaka med
ljudmi, velikanski, vam resnično povem, da ga
kljub njegovi velikosti ni mogoče primerjati z
bojem, ki ga morate začeti sami: bojem duha,
razuma in vesti proti strastem mesa, njihovi
samoljubnosti, sebičnosti in materializaciji.
Toda dokler ne premagate samih sebe, kako
lahko iskreno govorite o ljubezni, poslušnosti,
ponižnosti in duhovnosti svojim bližnjim? (73,
18 - 19)
117. Kreposti so bile prezirane in so veljale za
nekaj škodljivega ali nekoristnega. Zdaj je
napočil čas, da razumete, da vam bo le
krepost prinesla odrešitev, vam dala mir in vas
napolnila z zadovoljstvom. Vendar mora
krepost še vedno trpeti številne ovire in stiske,
preden lahko vstopi v vsa srca.
118. Vojaki, ki jih branijo, se morajo boriti z
velikim naporom in veliko vero. Kje so ti vojaki
dobrega, dejavne dobrodelnosti in miru? Ali
menite, da ste?
119. Vi se notranje preverite in mi odgovorite,
da niste. V zameno vam povem, da lahko vsi z
dobro voljo pripadate tem vojakom. S kakšnim
namenom misliš, da sem prišel k tebi? (64, 16)
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120 Ljubezen, govorite, kadar morate, molčite,
kadar je primerno, nikomur ne govorite, da ste
moji izbranci. Izogibajte se laskanju in ne
razkrivajte dobrega, kar ste storili. Delajte v
tišini in s svojimi deli ljubezni pričujte o resnici
mojega nauka.
121 Ljubezen je vaša usoda. Ljubezen, saj
boste na ta način oprali svoje madeže, tako iz
sedanjega življenja kot iz prejšnjih življenj.
(113, 58 - 59)
122. Zavrnite laskanje, saj je to orožje, ki bo
uničilo vaša plemenita čustva. To je meč, ki
lahko ubije vero, ki sem jo prižgal v vaših srcih.
123. Kako lahko dovolite, da ljudje uničijo
oltar, ki ga imate v svoji notranjosti? (106, 47 48)
124. Ne zamenjujte ponižnosti s skromnostjo
oblačenja. Prav tako ne verjamemo, da je
ponižen tisti, ki ima v sebi občutek
manjvrednosti in je zato prisiljen služiti drugim
in se jim prikloniti. Pravim vam, da je prava
ponižnost v tistem, ki je sicer sposoben
oceniti, da je nekdo, in ve, da ima nekaj
znanja, vendar se je pripravljen pokoriti
drugim in z veseljem deli z njimi, kar ima.
125. Kako hvaležen občutek doživiš, ko doživiš,
da ti oseba, ki je spoštovana med ljudmi,
pokaže naklonjenost, razumevanje in
ponižnost. Enak občutek lahko prenesete na
tiste, ki so pod vami ali se tako počutijo.
126 Znate se nagniti, znate se približati, ne da
bi se počutili nadrejene, naučite se biti
razumevajoči. Povem vam, da v teh primerih
ni zadovoljen le tisti, ki prejme dokaz
naklonjenosti, pomoč ali tolažbo, ampak tudi
tisti, ki jo daje, saj ve, da je nad njim Nekdo, ki
mu je sam dal dokaze ljubezni in ponižnosti in
je njegov Bog in Gospod. (101, 60 + 62)
127 Živite čisto, ponižno, preprosto. Izpolnite
vse, kar je pravično na človeškem področju, in
vse, kar zadeva vašega duha. Iz svojega
življenja odstranite odvečno, umetno,
škodljivo in se osvežite z vsem, kar je v vašem
življenju dobrega. (131, 51)
128. V nikomer ne vidite sovražnika, v vseh
ljudeh vidite svoje brate in sestre, to je vaše
poslanstvo. Če boste pri tem vztrajali do
konca, bosta na zemlji prevladali pravičnost in
ljubezen, kar vam bo zagotovilo mir in varnost,
po katerih tako hrepenite. (123, 65)
129. Dajte svojemu srcu svobodo, da bo začelo
čutiti bolečino drugih. Ne dovolite mu, da bi se

ukvarjalo s tem, da bi čutilo le tisto, kar se
nanaša na vas. Ne bodite več ravnodušni do
preizkušenj, ki jih doživlja človeštvo.
130 Kdaj bo vaša ljubezen tako velika, da bo
lahko zajela mnoge soljudi in jih ljubila, kakor
ljubite tiste, ki imajo v sebi vašo kri in so meso
iz vašega mesa?
131. Če bi vedeli, da ste bolj v duhu kot v
telesu, mnogi ne bi verjeli. Jaz pa vam pravim,
da ste bratje in sestre bolj v duhu kot v telesu,
kajti duh pripada večnosti, telo pa je minljivo.
132 Upoštevajmo torej dejstvo, da se družine
ustvarijo danes na zemlji in jutri razpadejo,
medtem ko duhovna družina obstaja večno.
(290, 39 - 41)
133. Ali vi, ki poslušate te besede, mislite, da
bi lahko v vaših srcih zasejal odpor ali slabo
voljo do tistih vaših soljudi, ki pripadajo
drugim veroizpovedim? Nikoli, učenci, vi ste
tisti, ki morate začeti dajati zgled bratstva in
sožitja ter gledati in ljubiti vse z enako
naklonjenostjo, s kakršno gledate na tiste, ki
delijo vaš način razmišljanja. (297, 49)
134. Vem, da bo vaša ljubezen do mene tem
večja, čim večje bo vaše znanje. Ali veste, kaj
vam govorim, ko vam rečem: "Ljubite me"?
Ljubite resnico, ljubite dobro, ljubite svetlobo,
ljubite drug drugega, ljubite resnično življenje.
(297, 57 - 58)
135 Vedite, učenci, da je cilj vašega boja stanje
duha, ki ga ne more doseči nobena bolečina
več, in ta cilj se doseže z zaslugami, bojem,
preizkušnjami, žrtvami in odpovedmi.
136. Opazujte primere potrpežljivosti, vere,
ponižnosti in predanosti, ki jih včasih odkrijete
pri nekaterih svojih soljudeh. To so duhovi, ki
sem jih poslal, da bi bili zgled kreposti med
ljudmi. Na videz je usoda teh bitij žalostna,
vendar v svoji veri vedo, da so prišla izpolniti
svoje poslanstvo.
137. V svoji zgodovini ste prejeli velike
primere mojih poslancev in učencev, imena, ki
so vam znana, vendar zato ne zanemarite
majhnih primerov, ki jih boste srečali na svoji
življenjski poti. (298, 30 - 32)
138. Ne mislite, da so bili samo v Izraelovem
ljudstvu preroki, pionirji in duhovi luči. Nekaj
sem jih poslal tudi k drugim narodom, vendar
so jih ljudje imeli za bogove in ne za
odposlance ter so iz njihovih naukov ustvarili
religije in kulte. (135, 15)
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139 Učenci, vedno najprej poglejte na "žarek",
ki ga imate v svojem očesu, da boste imeli
pravico pogledati na "trsko", ki jo ima vaš brat.
140 S tem vam želim povedati, da mojega
nauka ne smete uporabljati za obsojanje
načinov delovanja vaših soljudi v različnih
veroizpovedih.
141 Resnično, povem vam: na vseh teh poteh
so srca, ki me iščejo s plemenitim življenjem,
polnim žrtev.
142 Kljub temu me učenec vedno znova
sprašuje, zakaj dopuščam to različnost
svetovnih nazorov, ki si včasih nasprotujejo,
ustvarjajo razlike in povzročajo sovraštvo med
ljudmi.
143. Na to vam Učitelj odgovori: To je bilo
dovoljeno, ker ni dveh duhov, ki bi imela
popolnoma enako razumevanje, enako
svetlobo, enako vero, in ker vam je bila dana
svoboda volje, da izberete svojo pot. Nikoli
niste bili prisiljeni hoditi po poti Zakona,
temveč ste bili k temu povabljeni, s čimer ste
ohranili svobodo, da si pridobite resnične
zasluge v želji po resnici. (297, 23 - 24)
144 Želim, da se naučite, da niste lahkomiselni
v svojih sodbah in da vas prvi vtisi ne odločajo
prehitro.
145. To vam navajam 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. (266,
33)
146 spoštujte verska prepričanja svojih soljudi
in ko vstopite v njihove cerkve, si v iskreni
pobožnosti odkrijte glave, saj veste, da sem
navzoč pri vsakem bogoslužju.
147. Ne odrekajte se svetu, da bi mi sledili, niti
se ne ločujte od mene pod pretvezo, da imate
dolžnosti v svetu. Naučite se združiti oba
zakona v enega. (51, 53)
148. Ali ne blagoslavljam vsega človeštva, ne
da bi koga favoriziral? Dobri in krotki, pa tudi
arogantni in zločinci so obdani s tem
"plaščem" blagoslova. Zakaj me ne vzamete za
zgled? Ali čutite odpor do dejanj drugih?
149. Ne pozabite, da ste del človeštva, da ga
morate ljubiti in mu odpuščati, vendar ga ne
smete zavračati, saj bi se vam to gnusilo. Vse,

kar vidite v svojem bližnjem, imate v večji ali
manjši meri tudi sami.
150. Zato želim, da se naučite spoznati svojo
notranjost, da boste spoznali svoj duhovni in
moralni obraz. Tako boste znali presojati sami
sebe in imeli pravico gledati na druge.
151 Ne iščite napak pri svojih soljudeh; dovolj
je tistih, ki jih imate. (286, 41 - 42)
152. Ali verjamete, da izpolnjujete mojo
zapoved o medsebojni ljubezni, ko sebično
omejujete svojo ljubezen na svojo družino? Ali
verske skupnosti verjamejo, da izpolnjujejo to
najvišjo zapoved, ko priznavajo samo svoje
vernike in zavračajo tiste, ki pripadajo drugi
veroizpovedi?
153 Ali lahko veliki narodi sveta, ki se hvalijo s
civilizacijo in napredkom, trdijo, da so dosegli
duhovni napredek in sledili Jezusovim
navodilom, če se ves čas pripravljajo na
bratomorno vojno?
154. Ah, moški, nikoli niste cenili vrednosti
moje besede in niste hoteli sedeti za
Gospodovo mizo, ker se vam je zdela preveč
skromna! Vendar vas moja miza še naprej
pričakuje s kruhom in vinom življenja za
vašega duha. (98, 50 - 51)
155. Ne smatraj mojega dela za breme in ne
govori, da je izpolnjevanje lepe naloge ljubezni
do Očeta in soljudi težko za tvojega duha. V
resnici je težak križ lastne hudobije in hudobije
drugih, za katerega moraš jokati, krvaveti in
celo umreti. Nehvaležnost, nerazumevanje,
sebičnost in obrekovanje vas bodo bremenili,
če jim boste dali zavetje.
156 Upornemu človeku se zdi izpolnjevanje
mojega zakona težko in težavno, ker je popoln
in ne dopušča hudobije ali laži. Za poslušnega
pa je zakon njegova obramba, podpora in
odrešitev. (6, 16 - 17)
157. Prav tako vam povem: Ljudje morajo
verjeti v ljudi, verjeti in zaupati drug v
drugega, saj morate priti do prepričanja, da vsi
na zemlji potrebujete drug drugega.
158. Ne mislite, da mi je všeč, ko pravite, da
verjamete vame, čeprav vem, da dvomite v
ves svet. Od vas namreč pričakujem naslednje:
da me ljubite po ljubezni, ki jo izkazujete
svojim bližnjim in odpuščate tistim, ki vas
žalijo; da ljubeče pomagate najrevnejšim,
najmanjšim ali najšibkejšim; da brez
razlikovanja ljubite svoje soljudi in da ste pri
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vseh svojih delih najbolj nesebični in
resnicoljubni.
159. Učite se od mene, saj v vas nikoli nisem
dvomil, verjemite v svoje odrešenje in
zaupajte, da se boste dvignili in dosegli pravo
življenje. (167, 5 - 7)
160 Ljubite svojega Očeta, bodite usmiljeni do
svojega bližnjega, ločite se od vsega, kar
škoduje vašemu človeškemu življenju ali
vašemu duhu. To vas uči moj nauk. Kje vidite
težave in nemogoče stvari?
161. Ne, ljubljeni ljudje, ni nemogoče ubogati
mojo besedo: ni težko to, ampak vaše
izboljšanje, prenova in poduhovitev, ker vam
primanjkuje vzvišenih čustev in visokih želja.
Ker pa vem, da morajo izginiti vsi vaši dvomi,
nevednost in neodločnost, vas bom še naprej
učil, saj zame ni nič nemogoče. Kamenje lahko
spremenim v kruh večnega življenja in iz skal
naredim kristalno čisto vodo. (149, 63 - 64)
162. Opozarjam vas na Zakon, ki ga ni mogoče
izbrisati iz vaše vesti, ga pozabiti iz vašega srca
in o njem dvomiti, saj ga je narekovala Modra
Inteligenca, Univerzalna Inteligenca, da bi imel
vsak človek v sebi svetlobo, ki bi ga vodila po
poti k Bogu.
163. Potrebno je temeljito poznavanje zakona,
da bodo vsa dejanja v življenju temeljila na
resnici in pravičnosti. Brez poznavanja zakona
boste neizogibno storili veliko napak. Vendar
vas sprašujem: Ali vas vaša vest nikoli ni
pripeljala do luči spoznanja? Resnično, povem
vam: vest ni bila nikoli nedejavna ali
ravnodušna. Vaše srce in tudi vaš um
zavračata notranjo svetlobo, saj ju očara sijaj
zunanje svetlobe, to je spoznanje sveta. (306,
13 - 14)
164. Danes, ko podrobno razlagam svoj nauk,
vam moram pojasniti, da je vse, kar počnete
zunaj zakonov, ki veljajo za duha ali telo, v
škodo obema.
165. 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." (256, 37 - 38)
166. Prišel sem, da bi vašemu duhu dal
veličino, ki temelji na izpolnjevanju mojega
zakona, ki je moja ljubezen. Vendar morate

dokazati, da ste vredni te veličine, tako da
izpolnite svoje poslanstvo in sledite svojemu
Učitelju. (343, 29)
167. Vedno vam bom govoril: "Izkoristite
zadovoljstva, ki vam jih lahko nudi vaš svet,
vendar jih uživajte v okviru mojega zakona, in
boste popolni.
168. Vedno znova slišite očitke vesti, ker niste
uskladili telesa in duha z zakonom, ki sem vam
ga dal jaz.
169 Pogosto še naprej grešite, ker verjamete,
da vam ne bo odpuščeno. To je napačno
mnenje, kajti moje Srce so vrata, ki so vedno
odprta za tistega, ki se kesa.
170. Ali v vas ni več upanja, ki bi vas
spodbujalo k upanju na boljšo prihodnost? Ne
dovolite, da vas prevzameta mračnost in obup.
Spomnite se moje ljubezni, ki je vedno z vami.
Poiščite pri meni odgovor na svoje dvome in
kmalu se boste počutili razsvetljeni z novim
razodetjem. Luč vere in upanja bo zasijala
globoko v vašem duhu. Takrat boste branili
šibke. (155, 50 - 53)
171. Vedno živite duhovno budno, da boste
lahko iz srca odpustili tistim, ki so vas
prizadeli. Vnaprej si mislite, da kdor prizadene
sočloveka, to stori le zato, ker mu primanjkuje
duhovne svetlobe; toda povem vam, da je
odpuščanje edina stvar, ki lahko v ta srca
vnese svetlobo. Užaljenost ali maščevanje
povečujeta temo in prinašata trpljenje. (99,
53)
172 Vaša vest, ki od vas zahteva in pričakuje
popolna dela, vas ne bo pustila pri miru,
dokler svojim bližnjim ne boste dali resničnega
odpuščanja.
173. Zakaj bi sovražili tiste, ki vas žalijo, če so
le na stopnji, da bi me lahko dosegli? Če boste
odpustili, boste pridobili zasluge, in ko boste v
nebeškem kraljestvu, boste na zemlji
prepoznali tiste, ki so vam pomagali pri
duhovnem vzponu. Potem boste prosili Očeta,
da bi tudi oni našli sredstva za rešitev in prišli k
svojemu Gospodu, in vaša priprošnja jim bo
omogočila to milost. (44, 44 - 45)
174. Ne odvrnite se od tistih, ki v svojem
obupu preklinjajo mene ali vas. Zanje ti dam
kapljico svojega balzama.
175. Bodite pripravljeni odpustiti vsakomur, ki
vas prizadene v tem, kar vam je najdražje.
Resnično vam povem, da bo vsakič, ko boste v
eni od teh preizkušenj iskreno in resnicoljubno
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odpustili, to še en korak, ki ga boste naredili
na svoji duhovni poti razvoja.
176. Ali boš torej čutil zamero in zavračal
odpuščanje tistim, ki ti pomagajo priti bliže k
meni? Ali se boš odpovedal duhovnemu
užitku, da si me vzameš za zgled, in dovolil, da
ti nasilje zatemni možgane, da bi vrnil vsak
udarec?
177. Resnično, povem vam, to človeštvo še ne
pozna moči odpuščanja in čudežev, ki jih dela.
Ko bodo verjeli v mojo besedo, se bodo
prepričali o tej resnici. (111, 64 - 67)
178. Preljubo ljudstvo: Združite se s svojimi
brati, da boste v občestvu z menoj zaradi
ljubezni, ki sem vam jo navdihnil, odpustili tudi
najhujše prestopke. Zakaj ne bi odpustili
tistemu, ki ne ve, kaj dela? Ne ve, ker se ne
zaveda, da to zlo dela sam sebi. (359, 25)
179 Odpuščajte tolikokrat, kolikorkrat ste
užaljeni. Ne razmišljajte niti o tem, kolikokrat
morate odpustiti. Vaša usoda je tako visoka,
da se ne smete ujeti v te pasti na poti, saj vas v
nadaljevanju čakajo zelo velike naloge.
180 Vaš duh mora biti vedno pripravljen na
ljubezen, razumevanje in dobro, da se boste
dvignili na višje ravni.
181 Tako kot so v preteklosti mnogi vaši bratje
in sestre s svojimi deli zapisali čudovite strani v
večno knjigo Duha, morate tudi vi nadaljevati
to zgodovino po njih kot zgled in v veselje
novih generacij, ki bodo prišle na zemljo. (322,
52)
182 Gojite mir, ljubite ga in ga razširjajte
povsod, saj ga človeštvo zelo potrebuje!
183 Naj vas ne motijo spremenljive življenjske
usode, da boste vedno ostali močni in
pripravljeni dati, kar imate.
184 Mir, ki je dedna last vsakega duha, je v
tem času ugasnil, zamenjal se je z vojno, ki je
pomorila narode, uničila ustanove in uničila
duhove.
185 Razlog je v tem, da je zlo zajelo človeško
srce. Sovraštvo, nezmerna ambicioznost in
nebrzdani pohlep se širijo in povzročajo škodo.
Toda kako kratka bo njihova vladavina.
186. V vaše veselje in zagotovilo vam
sporočam, da je vaša osvoboditev že blizu, da
si mnogi ljudje prizadevajo za ta cilj in
hrepenijo po tem, da bi dihali v ozračju
bratstva, čistosti in zdravja. (335, 18)
187 Dobrodelnost morate prakticirati vse
življenje; to je vaša naloga. Imate veliko

talentov za nesebično pomoč na različne
načine. Če veste, kako se pripraviti, boste
dosegli, kar imenujete nemogoče. 188.
Dejanje ljubezni, ki ga opravite s kovancem,
čeprav je tudi to dejanje ljubezni, bo manj
vzvišeno.
189. V srca soljudi morate prinašati ljubezen,
odpuščanje in mir.
190 Nočem več farizejev in hinavcev, ki bi bili
zaščiteni v mojem zakonu. Hočem učence, ki
čutijo bolečino sočloveka. Vsem, ki se bodo
pokesali, bom odpustil, ne glede na to, za
katero sekto ali cerkev se izrekajo, in jim bom
zelo jasno pokazal pravo pot. (10, 104 - 107)
191 Poslušajte me: bodite ponižni na svetu in
sejte dobro v njem, da boste v nebesih poželi
sadove tega. Če vam ni všeč, da imate priče,
ko delate zlo, zakaj vam je všeč, da jih imate,
ko delate dobra dela? S čim se lahko pohvališ,
saj si le opravil svojo dolžnost?
192 Razumite, da so hvalnice škodljive za
vašega duha, saj ste še tako neizkušeni in
človeški.
193. Zakaj takoj po opravljenem dobrem delu
pričakujete, da vam bo Oče dal nagrado? Kdor
tako razmišlja, ne deluje altruistično, zato je
njegova dobrodelnost lažna in njegova
ljubezen daleč od resnične.
194 Svet naj vas vidi delati dobra dela, vendar
ne z namenom, da bi bili deležni časti, ampak
samo zato, da bi dajali dobre zglede in nauke
ter pričevali o moji resnici. (139, 56 - 58)
195. Ko se bo vaš duh znašel v "Duhovni
dolini", da bi podal poročilo o svojem bivanju
in svojih delih na zemlji, vas bom najbolj prosil
za vse, kar ste prosili in storili v korist svojih
soljudi. Tisti dan se boste spominjali mojih
besed. (36,17)
196. V drugi dobi mi je človeštvo dalo lesen
križ, na katerega so me ljudje obsodili na
mučeništvo. Toda na svojem duhu sem nosil
še eno, težjo in bolj krvavo: vašo nepopolnost
in vašo nehvaležnost.
197 Ali bi zmogli na svojih ramenih nositi križ
ljubezni in žrtve za svojega bližnjega in tako
vstopiti v mojo navzočnost? Glejte, zato sem
vas poslal na zemljo, zato se boste vrnili, ko
boste prišli pred mene z izpolnjenim
poslanstvom. Ta križ bo ključ, ki vam bo odprl
vrata obljubljenega kraljestva. (67,17 - 18)
198. Od vas ne zahtevam, da vse pustite za
seboj, kot sem zahteval od tistih, ki so mi
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sledili v drugi dobi. Med njimi so nekateri
zapustili svoje starše, drugi svoje tovariše;
zapustili so svoje domove, obale, ribiške čolne
in mreže; vse to so zapustili, da bi sledili
Jezusu. Prav tako vam ne govorim, da je
potrebno, da v tem času prelijete svojo kri.
(80, 13)
199. Razumite, da se morate duhovno in
telesno preobraziti, da morajo mnogi vaši
običaji in tradicije - dediščina vaših prednikov izginiti iz vaših življenj, da bi naredili prostor za
poduhovitev. (63, 15)
200. Trenutno vsi ne razumete, kaj pomeni
"spiritualizacija", niti ne razumete, zakaj vas
prosim, da dosežete to notranje povišanje. Ali
ste lahko pripravljeni in poslušni mojim
zapovedim, če se sploh ne zavedate, kaj od vas
zahtevam?
201 Nekateri pa razumejo ideal, ki ga Učitelj
vliva svojim učencem, in ti bodo hiteli slediti
njegovim navodilom. (261,38)
202. Če resnično želite postati mojstri v
duhovnosti, morate biti vztrajni, potrpežljivi,
marljivi in pozorni, saj boste tako imeli
priložnost, da na svoji poti korak za korakom
žanjete sadove svojih del, s katerimi si boste
nabirali izkušnje, ki so svetloba, ki so
spoznanje resničnega življenja. (172, 9)
203. Prinašam vam novo lekcijo, s katero se
boste naučili duhovno živeti na zemlji, kar je
resnično življenje, ki ga je Bog namenil ljudem.
204. Povedal sem vam že, da "spiritualizacija"
ne pomeni fanatizma, verskega fanatizma ali
nadnaravnih praks. Duhovnost pomeni
skladnost duha s telesom, spoštovanje božjih
in človeških zakonov, preprostost in čistost
življenja, popolno in globoko vero v Očeta,
zaupanje in veselje pri služenju Bogu v
bližnjem, ideale popolnosti morale in duha.
(279, 65 - 66)
205 Sprašujete se, kaj pomeni "sedem stopnic
nebeške lestve", in vaš Učitelj vam z
gotovostjo pove: število sedem pomeni
duhovnost, to je duhovnost, ki jo želim videti v
svojem izvoljenem ljudstvu Izraelu.
206. K meni moraš priti z vsemi svojimi
vrlinami in razvitimi sposobnostmi. Na sedmi
stopnji ali stopnji svojega razvoja boste prišli k
meni in videli, kako nebesa odpirajo svoja
vrata, da bi vas sprejela. (340, 6)
207. Najprej razumite, da dokler ljudje ne
dosežejo popolne spiritualizacije, bodo

potrebovali materialne cerkve in si bodo pred
oči postavljali skulpture ali podobe, ki naj bi
jim dale občutiti mojo navzočnost.
208. Stopnjo spiritualizacije ali "materializma"
ljudi lahko ocenite po naravi njihovega
verskega čaščenja. Materialist me išče v
zemeljskih stvareh, in ko me ne vidi v skladu s
svojimi željami, me na nek način predstavlja,
da bi imel občutek, da me ima pred seboj.
209. Kdor me razume kot Duha, me čuti v sebi,
zunaj sebe in v vsem, kar ga obdaja, saj je
postal moj tempelj. (125, 49 - 51)
210. Ponuj mi duhovno čaščenje in ne bodi kot
tisti, ki gradijo cerkve in oltarje, obložene z
zlatom in dragocenimi kamni, kot tisti, ki
opravljajo dolga romanja, se kaznujejo z
grobim in krutim bičanjem, se mečejo na
kolena z molitvami in litanijami molitev, a mi
kljub temu niso mogli izročiti svojega srca.
Opominjal sem vas po vesti, zato vam pravim:
kdor govori in govori o tem, kar je storil, in
trobi, nima zaslug pri nebeškem Očetu. (115,
9)
211. Da bi izpolnili mojo zakonodajo, morate
moliti in vedno dvigati svojega duha k Očetu.
212. Videl sem, da za molitev raje iščete
samoto in tišino, in dobro delate, če z
molitvijo iščete navdih ali če se mi želite
zahvaliti. Prav tako pa vam pravim, da molite v
vsakem položaju, v katerem se znajdete, da
boste v najtežjih trenutkih svojega življenja
znali priklicati mojo pomoč, ne da bi izgubili
mirnost, samoobvladovanje, vero v mojo
navzočnost in zaupanje vase. (40, 34 - 35)
213 V tišini mi povejte svoje trpljenje, zaupajte
mi svoje želje. Čeprav vem vse, želim, da se
postopoma naučite oblikovati svojo molitev,
dokler ne boste pripravljeni na popoln dialog
svojega duha z Očetom. (110, 31)
214. Spoznali ste učinek, ki ga ima molitev, in
doumeli, kakšno neizmerno moč ima, ko jo
pošljete navzgor - tako zato, da bi preprečili
duhovno potrebo, kot zato, da bi prosili za
rešitev materialne potrebe.
215. Spomnite se, da je bilo pogosto dovolj
izgovoriti besedo "Oče", da se je vse vaše bitje
zatreslo in da je vaše srce preplavila tolažba, ki
jo daje njegova ljubezen.
216. Vedi, da kadar me tvoje srce vneto kliče,
tudi moj duh trepeta od veselja.
217 Ko me boš klical "Oče", ko bo to ime
vzklilo v tebi, se bo tvoj glas zaslišal v nebesih
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in boš iz božanske modrosti iztrgal kakšno
skrivnost. (166, 49 - 51)
218. Naučiti se morate prositi, čakati in
prejemati ter nikoli pozabiti, da morate to, kar
vam podeljujem, posredovati naprej, kar je
največja zasluga. Molite za tiste, ki dan za
dnem umirajo v vojni. Tistim, ki molijo s čistim
srcem, bom dal, da se bodo pred letom 1950
vsi, ki so padli v vojni, duhovno dvignili na
svetlo. (84, 53)
219 Danes ste še vedno učenci in niste vedno
sposobni razumeti mojega nauka. Zdaj pa
govorite Bogu s svojim srcem, s svojimi mislimi
in On vam bo odgovoril v globini vašega bitja.
Njegovo sporočilo, ki bo spregovorilo v vaši
vesti, bo jasen, moder in ljubeč glas, ki ga
boste postopoma odkrivali in se nanj pozneje
navadili. (205, 47)
220. Ne bodite presenečeni ali ogorčeni, ko
vam povem, da bodo ves sijaj, moč in
pompoznost vaših verskih skupnosti morali
izginiti in da bo - ko se bo to zgodilo - že
postavljena duhovna miza, za katero se bodo
hranile množice, željne ljubezni in resnice.
221. Mnogi ljudje, ko slišijo te besede, bodo
zanikali, da so moje. Nato pa jih bom vprašal,
zakaj so ogorčeni in kaj pravzaprav
zagovarjajo? Njihovo življenje? To zagovarjam.
Moj zakon? Tudi jaz jo spremljam.
222 Ne bojte se, ker nihče ne bo umrl v
obrambi moje stvari; samo zlo bo umrlo, kajti
dobro, resnica in pravičnost bodo trajali
večno. (125, 54 - 56)
223. Se vam zdi neverjetno, da se ta
znanstveni in materialistični svet ponovno
nagiba k spiritualizaciji? Pravim vam, da nič ni
neverjetno, ker je moja moč neomejena.
Notranji vzpon, vera, svetloba in dobrota so za
duha bolj nujni kot hrana, pijača in spanje za
telo.
224. Četudi so darovi, sposobnosti in lastnosti
duha dolgo časa mirovali, se bodo na moj klic
prebudili in povzročili, da se bo med ljudi
vrnila duhovnost z vsemi svojimi čudeži in
razodetji, ki bodo večja od preteklih, saj jih
boste zdaj bolje razumeli. (159, 7 – 8)

svojo popolnost. To je razlog za vašo
reinkarnacijo.
226 Rodili ste se čisti, preprosti in čisti kot
seme iz očetovskega in materinskega
ustvarjalnega duha Boga. Vendar se ne motite,
kajti biti čist in preprost ni isto kot biti velik in
popoln.
227 Primerjamo lahko otroka, ki se je pravkar
rodil, in izkušeno osebo, ki poučuje otroke.
228. To bo vaša usoda v vseh življenjskih
obdobjih, ko bo vaš duh razvit. Toda kako
počasi napreduje vaš duh! (212, 57 – 60)
229 Preuči se, dobro premisli, kajti nekateri so
zmedeni ob misli, kako je mogoče - če je tvoj
duh delček moje božanskosti -, da trpi? In če je
luč duha iskra svetlobe Svetega Duha - kako
lahko vidi, da je začasno zavit v temo?
230 Zavedajte se, da je ta pot razvoja
namenjena pridobivanju zadostnih zaslug pri
Bogu, s katerimi boste lahko svojega duha iz
nevednega in nerazvitega uma spremenili v
velikega duha luči na Očetovi desnici. (231, 12)
231 Hočem, da ste dobri, poleg tega pa želim,
da postanete popolni. Čeprav ste na videz
nepomembni, ste večji od materialnih stvari in
svetov, saj imate večno življenje, ste iskra
moje luči.
232. Ste duhovna bitja. Vedeti morate, kaj je
duh, da boste razumeli, zakaj vas kličem na
pot popolnosti. (174,60 u.)
233 Podvrženi ste zakonu evolucije, to je
razlog za vaše reinkarnacije. Le mojemu duhu
se ni treba razvijati: Sem nespremenljiv.
234. Od začetka sem vam pokazal lestev, po
kateri se morajo duhovna bitja povzpeti, da bi
me dosegla. Danes ne veste, na kateri ravni
bivanja ste; ko boste odvrgli svojo lupino,
boste vedeli, na kateri stopnji razvoja ste. Ne
ustavljajte se, saj bi bili ovira za tiste, ki pridejo
za vami.
235. Bodite združeni v duhu, čeprav živite na
različnih ravneh, in nekega dne boste združeni
na sedmi, najvišji ravni in uživali mojo
ljubezen. (8, 25 - 27)
236. Povedal sem vam, da niste prišli na
zemljo samo enkrat, ampak da je vaš duh
prevzel telesno lupino tolikokrat, kolikorkrat je
bilo potrebno za njegov razvoj in izpopolnitev.
Zdaj moram dodati, da je tudi od vas odvisno,
ali bo čas za dosego cilja krajši ali daljši, v
skladu z vašimi željami. (97, 61)

Razvoj
225. Tako kot se razvija človekovo telo, se v
njem razvija tudi duh. Toda telo pri svojem
razvoju naleti na mejo, medtem ko duh
potrebuje veliko teles in večnost, da doseže
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237. Kdo med vami lahko dokaže, da ni
obstajal pred tem življenjem? Kdo od tistih, ki
so popolnoma prepričani, da bodo doživeli še
eno utelešenje, lahko dokaže, da je njihov
račun z Očetom poravnan in da imajo še
vedno zasluge na strani "imeti"?
238. Nihče ne ve, na kateri stopnji popolnosti
je. Zato se borite, ljubite in vztrajajte do
konca. (46, 58 - 59)
239 Da bi vam lahko dal ta nova razodetja, je
bilo potrebno, da ste v času med Mojim
pojavljanjem človeštvu kot človek in Mojim
prihodom v duhu v tem času prestali veliko
reinkarnacij na zemlji, da bi se vaš duh znal
odzvati, ko bi vas vprašal po pretekli lekciji, in
ko bi mu dal nova razodetja, da bi jih lahko
razumel. (13, 52)
240 Kolikokrat se boš moral vrniti na Zemljo,
da boš imel telo, s katerim boš lahko vedno
bolj jasno razkrival sporočilo, ki ga prinašaš
svetu?
241 Naj tvoj duh kot škrjanec doživlja in uživa
svojo pomlad v tem življenju in naj na svojem
romanju najde potrebne izkušnje za vrnitev k
meni.
242 Medtem ko bogati kopičijo zaklade, ki so
preveč pokvarljivi, morate vi kopičiti izkušnje,
pravo znanje. (142, 72)
243 V tem času se boste borili proti
nevednosti človeštva, ki je sicer
materializirano na vseh področjih, vendar je
manj kruto in bolj razvito zaradi izkušenj, ki jih
je pridobilo v preteklih inkarnacijah.
244 Če danes poznate koga, ki ne razume in ne
izraža svojega čaščenja Boga tako, kot to
počne večina - čeprav vas to odbija in žalite -,
ne kričite več, naj ga živega zažgejo. (14, 21 22)
245. Se bojite govoriti s svojimi bližnjimi o
reinkarnaciji duha? Ali niste prepričani o
ljubeči pravičnosti, ki jo vsebuje?
246. Primerjajte to obliko odpuščanja z večno
kaznijo v nenehnem ognju pekla, ki jo je
človeštvo uporabilo za zastraševanje
človeškega duha. Povej mi, katera od teh dveh
vrst ti daje predstavo o božanski, popolni in
usmiljeni pravičnosti.
247 Eno razkriva krutost, brezmejno zamero,
maščevanje, drugo pa vsebuje le odpuščanje,
očetovsko ljubezen in upanje na večno
življenje. Kako veliko je izkrivljanje, ki so ga
moji nauki utrpeli zaradi slabih razlag!

248. Pripravljam vas na boj, ker vem, da se
bodo z vami borili zaradi tega, kar boste učili.
Toda če bi vaše tovariše, ki se zdaj borijo proti
vam, presenetila smrt in bi jih vprašal, kaj
imajo raje, ko umrejo v grehu: večni ogenj, v
katerega verjamejo, ali priložnost, da se
očistijo v novem življenju - resnično, povem
vam, raje bi imeli drugo rešitev, tudi če bi se v
življenju, zaslepljeni s fanatizmom, borili proti
njej. (120, 15 - 17)
249 Dovolj je, da veste - kot sem vam povedal
v svoji besedi -, da je reinkarnacija duha
resnica, in že se v vaših srcih prižge luč in še
bolj občudujete mojo ljubečo pravičnost.
250 Primerjajte teorije in različne razlage, ki so
jih te doktrine dobile v različnih verstvih, in se
odločite za tisto, ki vsebuje največ pravičnosti
in je najbolj utemeljena.
251. Toda resnično vam pravim, da je to eno
od razodetij, ki bo najbolj vznemirilo duha v
tem času, ko se prebuja notranje spoznanje te
velike resnice. (63, 76)
252 Potrdite, da je reinkarnacija duha ena od
velikih resnic, ki jih mora človeštvo poznati in
vanje verjeti.
253. Nekateri to sumijo, sprejemajo in
verjamejo v to iz intuicije kot nekaj, česar ne
more manjkati v moji ljubeči pravičnosti do
ljudi. Toda veliko bo tudi takih, ki vas bodo
imenovali bogokletneže in lažnivce.
254. Ne skrbite, enako se je zgodilo mojim
apostolom, ko so oznanjali vstajenje od
mrtvih, kot je učil Jezus. Duhovniki in sodniki
so jih vrgli v ječo, ker so pridigali takšne nauke.
Pozneje je svet sprejel to razodetje, čeprav
vam lahko zagotovim, da ni mogel razumeti
celotnega pomena tega nauka, zato je nujno,
da pridem zdaj in vas poučim, da se "vstajenje
mesa" lahko nanaša le na reinkarnacijo duha,
saj je to bistvo in razlog življenja - tisto, kar je v
resnici večno. S kakšnim namenom naj bi
vstala mrtva telesa, saj so le minljiva oblačila
duha?
256. Meso se potopi v zemljo in se z njo
pomeša. Tam se očisti, preoblikuje in nenehno
vzpenja k novemu življenju, medtem ko se duh
še naprej vzpenja, napreduje k popolnosti, in
ko se vrne na zemljo, je to zanj vstajenje v
človeško življenje, za njegovo novo telesno
ovojnico pa tudi vstajenje v enosti z duhom.
257. Toda materialno ni neminljive narave,
medtem ko je duhovno, zato vam ponovno
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pravim, da iščem vašega duha, da ga učim in
da ga hočem imeti pri sebi. (151,56 - 58)
258. Vaš duh za seboj vleče verigo, ki so jo
ustvarila življenja, ki sem vam jih dal kot
priložnosti za vašo popolnost, a jih niste
izkoristili. Vsak obstoj je člen v verigi. Če pa
boste svoje življenje uskladili z mojimi nauki,
če boste spoštovali Zakon, ne boste več prišli
na ta svet, da bi trpeli.
259. Če boš pustil, da čas mine, ne da bi
preučeval mojo besedo, te bom jaz, ki sem
čas, presenetil. Učite se, da boste lahko zasedli
svoje mesto v mojem delu.
260. Želim, da se končajo nerazumevanje in
različna mnenja o moji božanskosti. Razumite,
da ste vsi izšli iz enega Boga. (181, 63 - 65)
261 Razmišljajte o vesolju in ga cenite v vsej
njegovi popolnosti in lepoti. Ustvarjen je bil
zato, da bi se Gospodovi otroci po njem
zgledovali in v njem videli Očetovo podobo. Če
tako pojmujete stvarstvo, boste svoje misli
povzdignili do moje božanskosti. (169, 44)
262 Luč te dobe razbija temno tančico, ki je
obdajala duha ljudi; razbija verige, ki so ga
omejevale in mu preprečevale, da bi dosegel
pravo pot.
263. Resnično, povem vam: Ne mislite, da Moj
nauk prepoveduje raziskovanje vseh področij
znanja, saj sem Jaz tisti, ki prebuja vaše
zanimanje, občudovanje in radovednost. Zato
sem vam dal sposobnost mišljenja, da se lahko
neovirano giblje v želeni smeri.
264. Dal sem vam luč inteligence, da boste
razumeli, kaj vidite na svoji poti. Zato vam
pravim: odkrivajte, raziskujte, vendar pazite,
da bo vaš pristop k prodiranju v moje
skrivnosti spoštljiv in ponižen, saj bo potem
resnično dovoljen.
265. Nisem vam prepovedal, da bi poznali
knjige, ki so jih napisali ljudje, vendar morate
biti usposobljeni, da se ne spotaknete in
padete v zmoto. Nato boste izvedeli, kako je
človek začel svoje življenje in boj ter kako
daleč je prišel.
266. Ko boš pripravljen, se moraš obrniti k
Mojemu viru naukov in razodetij, da ti
pokažem prihodnost in cilj, ki te čaka. (179, 22
- 23)
267. Zagotavljam vam: Če se boste z
zanimanjem in ljubeznijo poglobili v pomen
teh naukov, boste na vsakem koraku odkrili
resnična čudesa duhovne modrosti, popolne

ljubezni in božanske pravičnosti. Toda če na ta
razodetja gledate ravnodušno, ne boste
vedeli, kaj vse vsebujejo.
268 Ne hodite mimo mojega razodetja, kakor
mnogi od vas hodijo skozi življenje: vidite, ne
da bi gledali, slišite, ne da bi slišali, in
razmišljate, ne da bi razumeli. (333,11 - 12)
269. Ne želim, da bi preučevali mojega duha
ali karkoli, kar pripada duhovnemu, kot da gre
za materialne predmete. Ne želim, da me
preučujete na način znanstvenikov, saj bi padli
v velike in žalostne zmote. (276, 17)
270. Namen vsega mojega učenja je, da vidiš
vse, kar vsebuje tvoje bitje, kajti iz tega
spoznanja se rodi luč, da bi našel pot, ki vodi k
večnemu, k popolnemu, k Bogu. (262, 43)
Očiščenje in popolnost
271 Danes mi predstavljate svoje trpljenje, da
bi vam ga olajšal, in v resnici vam pravim, da je
to moja naloga, da sem prišel zaradi tega, ker
sem božanski zdravnik.
272. Toda preden moj zdravilni balzam
učinkuje v vaših ranah, preden vas doseže
moja nežnost, se osredotočite nase in preučite
svojo bolečino, raziščite jo, temeljito razmislite
o njej toliko časa, kolikor je potrebno, da
boste iz te kontemplacije lahko potegnili nauk,
ki ga ta preiskava vsebuje, in znanje, ki je v njej
skrito in ga morate poznati. To spoznanje bo
izkušnja, vera, pogled v obličje resnice, razlaga
številnih preizkušenj in lekcij, ki jih ne
razumete.
273 Raziskujte bolečino, kot da bi bila nekaj
otipljivega, in v njej boste odkrili čudovito
seme izkušnje, veliko lekcijo svojega obstoja,
saj je bolečina postala učiteljica v vašem
življenju.
274 Kdor gleda na bolečino kot na učiteljico in
krotko posluša njene pozive k obnovi, kesanju
in popravi, bo pozneje spoznal srečo, mir in
zdravje.
275 Pozorno se preučite in videli boste, koliko
koristi boste imeli od tega. Spoznali boste
svoje pomanjkljivosti in nepopolnosti, jih
popravili in tako prenehali soditi drugim. (8, 50
- 53)
276. Samo želel bi si ga, pa bi bil čist. Toda
kakšna bi bila zasluga, če bi vas očistil jaz? Naj
vsakdo poravna svoje prestopke proti mojemu
zakonu, to je zasluga. Takrat se boste namreč
znali izogniti padcem in napakam v
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prihodnosti, saj vas bo bolečina spomnila
nanje.
277 Če je med storjenim prestopkom in
njegovimi naravnimi posledicami iskreno
kesanje, te bolečina ne bo dosegla, saj boš
takrat že dovolj močan, da boš vdano prenesel
preizkušnjo.
278. Svet pije zelo grenko čašo, vendar ga
nisem kaznoval. Toda po svoji bolečini bo
prišla k meni, ki jo kličem. Potem se bodo tisti,
ki so bili nehvaležni, znali zahvaliti Njemu, ki je
njihov obstoj obdaril le z dobrinami. (33, 30 31)
279 Odpravite pretirano ljubezen do svojega
telesa, usmili se svojega duha in mu
pomagajte, da se očisti in povzdigne. Ko boste
to dosegli, boste izkusili, kako močni boste v
duhu in telesu.
280. Ne pozabite, da če je um bolan - kako bi
lahko bil mir v srcu? In če je v duhu
obžalovanje - ali lahko uživa v miru? (91, 72 73)
281 Če bi vam ta zemlja dala vse, kar si želite,
če na njej ne bi bilo velikih duhovnih
preizkušenj, kdo od vas bi si želel priti v moje
kraljestvo?
282 Ne preklinjajte bolečine, ker ste jo
ustvarili s svojimi prestopki. Potrpežljivo jo
prenašajte, saj vas bo očistila in vam
pomagala, da se mi približate.
283. Ali se zavedate, kako močno ste
ukoreninjeni v slavo in zadovoljstvo tega
sveta? Prišel bo čas, ko bo želja, da bi vas
odstranili iz njega, zelo močna.
284 Kdor je sposoben prestati preizkušnje z
duhovnim dvigom, doživi mir v tem
premagovanju. Kdor hodi po zemlji z očmi,
uprtimi v nebesa, se ne spotakne in mu trnje
ne poškoduje nog na poti sprave. (48, 53 - 55
o)
285. Izpolnite svojo usodo! Ne želite se vrniti k
meni, ne da bi prej prehodili pot, ki sem vam
jo pokazal, saj bi bilo za vas boleče videti
madeže v svojem duhu, ki jih še ni opral, ker
še ni dosegel konca svojega zadoščenja.
286 Reinkarnacije so šle mimo vas, vendar
mnogi med vami niso cenili neskončne milosti
in ljubezni, ki vam jo je Oče z njimi podaril.
287. Razmislite: večje kot je število priložnosti,
večja je vaša odgovornost, in če teh priložnosti
ne izkoristite, se bo z vsako od njih povečalo
breme pokore in kompenzacijske pravičnosti.

To je breme, katerega neznosne teže mnoga
bitja ne razumejo in ki vam ga lahko razkrije le
moj nauk. (67, 46)
288 Preizkušnje, v katerih ljudje živijo, so
sadovi, ki jih zdaj žanjejo, rezultat njihove
lastne setve - žetve, ki je včasih rezultat
semena, ki so ga posejali leto prej, v drugih
primerih pa sad tistega, kar so posejali pred
leti ali v drugih inkarnacijah. (178, 2)
289. Ne mislite, da so posledice neposlušnosti
takojšnje - ne. Vendar vam pravim: prej ali slej
boste morali odgovarjati za svoja dejanja; tudi
če se vam je včasih zdelo, da vaš prestopek
nima posledic, saj je minil čas in moja
pravičnost ni dala nobenega znaka.
290. Toda po moji besedi že veste, da sem
neizprosen sodnik in da boste, ko bo prišla
vaša sodba, odprli oči za luč vesti. (298, 48)
291. O duhovna bitja, ki me poslušate, ne
dovolite, da bi vas težave zemeljskega življenja
zaznamovale, še manj, da bi vas upognile.
Iščite luč, ki vsebuje vsako preizkušnjo, da vam
bo pomagala postati močni in zmerni.
292 Če duhu ne uspe podrediti telesa [duše],
ga bo slednje upognilo in nadvladalo; zato
duhovna bitja postanejo šibka in verjamejo, da
umrejo skupaj s telesom. (89, 11 - 12)
293 Ali ste v svojem življenju doživeli kakšno
telesno strast, ki je zajela celotno vaše bitje in
vam onemogočila, da bi slišali glas vesti,
morale in razuma?
294 To se je zgodilo, ko je duh padel nižje, ker
so ga takrat premagale skušnjave in moč
zlobne zveri, ki prebiva v mesu.
295 In ali ni res, da ste, ko ste se uspeli
osvoboditi te strasti in premagati njen vpliv,
doživeli globok občutek sreče in miru?
296 Ta mir in veselje sta posledica zmage duha
nad telesom - zmage, ki je bila dosežena v
velikem boju, "krvavem" notranjem boju. Toda
dovolj je bilo, da je duh dobil novo moč in se
dvignil, spodbujen in svetovan s strani vesti, in
že je premagal nagone mesa [duše] ter se
osvobodil tega, da bi ga še bolj potegnilo v
pogubo.
297 V tem boju, v tem odrekanju, v tem boju s
samim seboj ste videli umreti nekaj, kar je
živelo v vas, ne da bi to bilo vaše življenje. To
je bila le nesmiselna strast. (186,18 - 19)
298 Zavedajte se, da imate najmočnejšega
sovražnika v sebi. Ko ga boste premagali,
boste pod svojimi nogami videli "zmaja s
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sedmimi glavami", o katerem vam je govoril
apostol Janez. Šele takrat lahko v resnici
rečete: "Lahko dvignem obraz k svojemu
Gospodu in mu rečem: Gospod, hodil bom za
teboj." Takrat namreč tega ne bodo govorila le
usta, ampak Duh. (73, 20)
Kmalu boste spoznali, da življenje ni tisto, ki je
kruto do vas ljudi, ampak da ste vi 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. (272,34)
300. Razumite, da so vsa trpljenja tega
življenja, ki ga živite, posledice človeških
napak, kajti jaz, ki vas ljubim, vam ne bi mogel
ponuditi tako grenkega keliha.
301 Od najzgodnejših časov sem vam razodel
Zakon kot način, s katerim se lahko obvarujete
padcev, pogube in "smrti". (215, 65)
302. Danes še niste sposobni razumeti
pomena svojih preizkušenj. Menite, da so
nepotrebni, nepravični in nerazumni. Vendar
vam bom še povedal, koliko pravičnosti in
razsodnosti je v vsakem od njih, ko se
postarate, in v drugih, ko prestopite prag tega
sveta in se naselijo v duhovna območja.
(301,44)
303 Ponovno vam povem, da zaznavam vsako
misel in vsako prošnjo, medtem ko "svet" ni
sposoben sprejeti mojega navdiha, niti se ni
pripravil, da bi v njegovem umu zasijale moje
božanske misli, niti ne sliši mojega glasu, ko se
odzovem na njegov klic.
304 ampak jaz zaupam v vas in verjamem v
vas, ker sem vas ustvaril in obdaril z duhom, ki
je iskra iz mene, in z vestjo, ki je moja podoba.
305. Če bi vam rekel, da ne pričakujem, da se
boste izpopolnili, bi bilo tako, kot da bi izjavil,
da mi je spodletelo pri največjem delu, ki je
izšlo iz moje božanske volje, kar pa ni mogoče.
306. Vem, da živite v času, ko bo vaš duh
zmagal nad vsemi skušnjavami, na katere
naleti na svoji poti. Nato se bo polna svetlobe
dvignila v nov obstoj. (238, 52 - 54)

z zaprtimi očmi, ne da bi našli pot in s seboj
odnesli utrujenost tega življenja, ki se je
vtisnila v duha? Pripravite se, učenci, in ne
boste se bali prihoda fizične smrti.
308. Ne vzdihujte, ker morate zapustiti to
zemeljsko dolino, kajti četudi se zavedate, da
so v njej čudeži in slava, vam po resnici
povem, da so le odsev lepot duhovnega
življenja.
309 Če se ne boste prebudili - kaj boste storili,
ko se boste znašli na začetku nove poti, ki jo
osvetljuje luč, ki se vam zdi neznana?
310. Odidite s tega sveta brez solz, ne da bi
pustili bolečino v srcih svojih ljubljenih. Ko
nastopi trenutek, se ločite in na obrazu
svojega telesa pustite nasmeh miru, ki govori
o osvoboditvi vašega duha.
311 Smrt vašega telesa vas ne loči od bitij, ki
so vam bila zaupana, niti vas ne razbremeni
duhovne odgovornosti, ki jo imate za tiste, ki
so bili vaši starši, bratje in sestre ali otroci.
312 Razumite, da za ljubezen, dolžnost,
čustva, z eno besedo, za duha smrt ne obstaja.
(70, 14 - 19)
313 Delajte z veliko vnemo, da se bo vaš duh,
ko bo prišla smrt in boste zaprli oči svojega
telesa za to življenje, počutil dvignjenega,
dokler ne bo prišel v dom, ki ga je dosegel s
svojimi zaslugami.
314. Učenci tega dela bodo na začetku telesne
smrti izkusili, kako zlahka se pretrgajo vezi, ki
duha vežejo na telo. V njem ne bo bolečine,
ker mora zapustiti zemeljsko udobje. Duh ne
bo taval kot senca med ljudmi in trkal od vrat
do vrat, od srca do srca v želji po svetlobi,
ljubezni in miru. (133, 61 - 62)
315. Dvignite svojega duha, da boste našli
zadovoljstvo le v večnem, lepem in dobrem.
Če temu ne bo tako, se bo vaš duh materializiran z življenjem, ki ste ga vodili zelo trpel, ko se bo ločil od svojega telesa in
vsega, kar je pustil za seboj; in bo nekaj časa v
zmedi in trpkih bolečinah taval po [duhovnih]
prostorih, dokler se ne bo očistil.
316 Živite po mojem zakonu, potem se vam ne
bo treba bati smrti. Vendar ga ne kličite ali si
ga ne želite pred časom. Naj pride, saj vedno
uboga moje ukaze. Poskrbite, da vas bo našel
pripravljene, potem boste vstopili v duhovni
svet kot otroci luči. (56, 43 - 44)
317 Živite v miru v svojih domovih, naredite iz
njih svetišče, da bodo nevidna bitja, ki

Ta in druga stran zemeljskih stvari
307 Delajte na sebi, ne čakajte, da vas smrt
preseneti nepripravljene. Kaj ste pripravili za
čas, ko se boste vrnili v duhovno življenje? Ali
želite biti presenečeni, ko ste še vedno
priklenjeni na verige materije, strasti,
zemeljskega imetja? Ali želite vstopiti v Onkraj
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zmedeno tavajo v "Duhovni dolini", lahko v
vašem bitju našla svetlobo in mir, ki ju iščejo,
in se povzpela v Onkraj. (41, 50)
318. Vam, ki živite v duhu in ste še vedno
navezani na materialne cilje, pravim: odvrnite
se od tega, kar vam ne pripada več. Če zemlja
ni večni dom za človeka, je še manj za duha.
Onkraj, v duhovni dolini, vas čaka življenje,
polno svetlobe, do katerega boste prišli korak
za korakom po poti dobrote.
319. Tistim, ki me poslušajo kot človeška bitja,
pravim, da morajo, dokler imajo to telo, ki jih
spremlja na njihovi zemeljski življenjski poti,
skrbeti zanj in ga ohranjati do zadnjega
trenutka. Je namreč palica, na katero se opira
duh, in orodje za boj. S svojimi materialnimi
očmi duh gleda na to življenje, z usti pa govori
in lahko tolaži svoje brate. (57, 3)
320. Zdaj vas Mojster sprašuje: Kje so vaši
mrtvi in zakaj jokate zaradi izginotja bitij, ki jih
imate radi? Resnično, povem vam: V mojih
očeh ni nihče umrl, kajti vsem sem dal večno
življenje. Vsi so živi; tisti, za katere ste mislili,
da so izgubljeni, so z menoj. Kjer mislite, da
vidite smrt, je življenje; kjer vidite konec, je
začetek. Tam, kjer mislite, da je vse skrivnost
in nedoumljiva skrivnost, je Svetloba, ki sije
kot večna zarja. Tam, kjer mislite, da je nič, je
vse, in tam, kjer mislite, da je velika tišina, je
"koncert". (164, 6)
321 Kadar smrt konča obstoj vaše telesne
lupine, je kot počitek za duha, ki se, ko se
ponovno utelesi, vrne z novimi močmi in večjo
svetlobo ter nadaljuje študij božanske lekcije,
ki je ni dokončal. Tako skozi stoletja dozori
pšenica, ki je vaš duh.
322. Veliko stvari sem vam razodel o
duhovnem življenju, vendar vam pravim, da
vam zdaj ni treba vedeti vsega, ampak le tisto,
kar je nujno za vaš prihod v večno domovino.
Tam vam bom povedal vse, kar vam je
namenjeno vedeti. (99, 32)
323. Si predstavljate blaženost tistega, ki se
vrne v duhovno življenje in na zemlji izpolni
usodo, ki mu jo je določil Oče? Njegovo
zadovoljstvo in mir sta neskončno večja od
vseh zadovoljstev, ki jih duh lahko doseže v
človeškem življenju.
324. To priložnost vam ponujam zato, da bi bili
med tistimi, ki se veselijo, ko se vrnejo v svoje
kraljestvo, in ne med tistimi, ki trpijo in jokajo

v svoji globoki osuplosti ali kesanju. (93, 31 32)
325. Konec te manifestacije je že blizu, da bi jo
nato nadaljevali v višji obliki z začetkom
dialoga med duhom in vašim Stvarnikom, ki ga
uporabljajo višja duhovna bitja, ki prebivajo z
menoj. (157,33)
326 Ko vam govorim o svojem duhovnem
svetu, mislim na tiste množice poslušnih
duhovnih bitij, ki kot pravi služabniki delajo le
to, kar jim ukaže njihov gospodar.
327. Te sem vam poslal, da bi bili svetovalci,
zaščitniki, zdravniki ter resnični bratje in sestre
vsem ljudem. Ne pritožujejo se, ker imajo v
sebi mir. Ne postavljajo vprašanj, saj jim je
svetloba njihovega razvoja in izkušnje na
dolgih poteh dala pravico, da razsvetljujejo
človeške misli. Zlahka in ponižno so na voljo
vsakemu klicu na pomoč in vsaki potrebi.
328. Jaz sem tisti, ki sem jim naročil, naj se
oglasijo med vami, da vam bodo lahko dali
svoja navodila, pričevanja in spodbude. Hodijo
pred vami, očiščujejo pot in vam pomagajo, da
ne izgubite poguma.
329 Jutri boš tudi ti pripadal tej vojski luči, ki v
neskončnem svetu duhovnih bitij deluje le iz
ljubezni do svojih človeških bratov in sester, v
zavesti, da s tem slavi in ljubi svojega Očeta.
330. Če želite biti kot oni, posvetite svoje
življenje dobremu. Deli svoj mir in svoj kruh, z
ljubeznijo sprejemaj potrebne, obiskuj bolnike
in zapornike. Prinesite luč na pot svojim
soljudem, ki tavajo naokrog in iščejo pravo
pot. Napolnite neskončnost s plemenitimi
mislimi, molite za tiste, ki so odsotni, in
molitev jih bo pripeljala k vam.
331. Ko bo smrt ustavila utrip tvojega srca in
bo ugasnila luč v tvojih očeh, se boš prebudil v
svetu, ki je čudovit zaradi svoje harmonije,
reda in pravičnosti. Tam boste začeli razumeti,
da vam Božja ljubezen lahko povrne vsa vaša
dela, preizkušnje in trpljenje.
332 Ko duh pride v ta dom, čuti, da ga vedno
bolj preveva neskončni mir. Takoj se spomni
tistih, ki še vedno živijo daleč od te blaženosti,
in se v svoji želji, da bi tudi tisti, ki jih ljubi,
dosegli ta božanski dar, pridruži duhovnim
vojskam, ki se borijo in si prizadevajo za
rešitev, blaginjo in mir svojih zemeljskih bratov
in sester. (170, 43 - 48)
333. Kdo je videl bitke, ki jih te legije Luči
bijejo proti vdorom zmedenih bitij, ki vas
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nenehno ogrožajo? Noben človeški pogled ni
odkril te bitke, ki jo neprestano bijeta drug
proti drugemu, ne da bi jo vi zaznali. (334, 77)
334 Tukaj glej nadaljevanje mojega dela, moj
prihod "tretjič" kot duha tolažbe, obdanega z
velikimi vojskami mojih angelov, kot je
zapisano.
335. Ti duhovi v mojem spremstvu
predstavljajo del tolažbe, ki sem vam jo
obljubil, in v njihovih odrešilnih nasvetih in
zgledih kreposti ste že prejeli dokaze
njihovega usmiljenja in miru. Po njih sem vam
dajal koristi in bili so posredniki med vami in
mojim Duhom.
336. Ko ste zaznali njihove darove milosti in
njihovo ponižnost, ste začutili navdih, da bi
delali prav tako pravična dela, kot so jih oni v
svojem življenju. Ko so obiskali vaš dom, ste se
počutili počaščene zaradi njihove duhovne
prisotnosti.
337 Bodite blagoslovljeni, če ste prepoznali
njihovo visoko miselnost. Toda Mojster vam
pravi: Ali mislite, da so bili vedno krepostna
bitja? Ali ne veste, da jih je veliko prebivalo na
zemlji in da so poznali slabosti in hude
prestopke?
338. Toda poglejte jih zdaj: na njih ni več
nobenega madeža, ker so poslušali glas vesti,
se prebudili v ljubezni in se pokesali za svoje
pretekle prestopke. V tem loncu so se očistili,
da bi se dostojno dvignili, in danes mi služijo
tako, da služijo človeštvu.
339 Njihov duh je iz ljubezni prevzel nalogo,
da pomaga sosedom nadoknaditi vse, kar so
zanemarili, ko so prebivali na zemlji, in kot
božji dar so izkoristili priložnost, da posejejo
seme, ki ga prej niso posejali, in odstranijo
vsako nepopolno delo, ki so ga opravili.
340. Zato ste zdaj z začudenjem priča njihovi
ponižnosti, potrpežljivosti in krotkosti,
občasno pa ste videli, kako trpijo zaradi
pokore. Toda njihova ljubezen in znanje, ki sta
večja od ovir, na katere naletijo, premagata
vse in so pripravljeni iti do žrtvovanja. (354, 14
-15)
341 Ali si predstavljate duhovni dom, ki ste ga
zapustili, da bi prišli na zemljo? "Ne, Učitelj,"
mi rečete, "ničesar ne sumimo in se ničesar ne
spominjamo.
342 Da, ljudje, tako dolgo ste se oddaljili od
čistosti in nedolžnosti, da si ne morete niti

predstavljati mirnega bivanja, stanja
blagostanja.
343. Toda zdaj, ko ste usposobljeni, da slišite
glas vesti in od nje prejemate razodetja, vam
je dostopna pot, ki vodi v obljubljeno
kraljestvo tiste, ki se obračajo k meni.
344 To ni raj miru, iz katerega so odšli "prvi",
ampak neskončni svet duha, svet modrosti, raj
resnične duhovne blaženosti, raj ljubezni in
popolnosti. (287, 14 - 15)
Razodetja božanskega
345 V tem trenutku vam govori Oče vseh bitij.
Ljubezen, ki vas je ustvarila, se čuti v vsakem,
ki sliši to besedo. (102, 17)
346 Govori vam edini Bog, ki obstaja, ki ste ga
imenovali Jehova, ko vam je na gori Sinaj
pokazal svojo moč in vam razodel Zakon; ki ste
ga imenovali Jezus, ker je bila v njem moja
beseda; in ki ga danes imenujete Sveti Duh,
ker sem jaz Duh resnice. (51, 63)
347. Ko vam govorim kot Oče, se pred vami
odpre knjiga Zakona. Ko vam govorim kot
Mojster, je to Knjiga ljubezni, ki jo kažem
svojim učencem. Ko vam govorim kot Sveti
Duh, je to Knjiga modrosti, ki vas razsvetljuje z
mojim učenjem. Ti so en sam nauk, saj
prihajajo od enega Boga. (141, 19)
348 Bog je svetloba, ljubezen, pravičnost. Kdor
v svojem življenju izkazuje te lastnosti, bo
predstavljal in spoštoval svojega Gospoda.
(290,1)
349 Ne recite, da sem Bog revščine ali žalosti,
ker menite, da so za Jezusom vedno hodile
množice bolnikov in trpečih. Iščem bolne,
žalostne in uboge, vendar zato, da bi jih
napolnil z veseljem, zdravjem in upanjem, kajti
jaz sem Bog veselja, življenja, miru in luči.
(113, 60)
350. Da, ljudje, jaz sem vaš začetek in konec,
jaz sem Alfa in Omega, čeprav vam še ne
sporočam ali razkrivam vseh naukov, ki jih
imam pripravljene za vašega duha in jih boste
spoznali šele, ko boste že zelo daleč od tega
sveta.
351. Veliko novih naukov vam bom razkril v
sedanjem času, vendar vam bom dal tisto, kar
ste sposobni posedovati, ne da bi se delali
velike ali se razkazovali ljudem s ponosno
superiornostjo. Veste, da kdor je ponosen na
svoja dela, jih prav s tem ponosom uniči. Zato
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sem vas naučil delati v tišini, da bodo vaša
dela obrodila sadove ljubezni. (106, 46)
352. Še vedno ne morete razumeti mnogih
razodetja, ki naj bi bila del vašega znanja in za
katera so ljudje domnevali, da njihovo znanje
pripada samo Bogu. Takoj ko kdo izrazi željo
po njihovi razlagi ali poskuša vanje prodreti, ga
takoj označijo za bogokletnega ali pa ga imajo
za arogantnega. (165, 10)
353. 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, zato
duhovne manifestacije pripisujete
halucinacijam ali materialnim vzrokom. (249,
24)
354. Ne čudite se, da se, čeprav sem Gospod
vseh ustvarjenih stvari, pojavljam med vami in
vas prosim za ljubezen. Jaz sem Bog krotkosti
in ponižnosti. Ne hvalim se s svojo veličino,
temveč skrivam svojo popolnost in svoj sijaj,
da bi se približal vašemu srcu. Če bi me
zagledali v vsej moji slavi, kako bi jokali zaradi
svojih prestopkov! (63, 48)
355. Čutite me zelo blizu sebe; to vam
dokazujem v težkih trenutkih vašega življenja.
Moja želja je bila, da bi iz svojih src pripravili
moje bivališče, da bi v njem občutili mojo
navzočnost.
356. Kako to, da me ne čutiš, čeprav sem v
tebi? Nekateri me vidijo v naravi, drugi me
čutijo le zunaj vsake materije, toda resnično
vam povem, da sem v vsem in povsod. Zakaj
me vedno iščete zunaj sebe, ko pa sem tudi v
vas? (1, 47 - 48)
357 Tudi če na svetu ne bi bilo religij, bi bilo
dovolj, da se osredotočite na podlago svojega
bitja, da bi našli mojo Prisotnost v svojem
notranjem templju.
358 Pravim vam tudi, da bi bilo dovolj, če bi
opazovali vse, kar vam življenje ponuja, da bi v
njem odkrili Knjigo modrosti, ki vam nenehno
kaže svoje najlepše strani in najgloblje nauke.
359 Takrat boste razumeli, da ni prav, da svet
blodi, medtem ko v srcu nosi pravo pot, niti da
blodi v temi nevednosti, medtem ko živi sredi
tolikšne svetlobe. (131, 31 - 32)
360. Danes se moj univerzalni jezik sliši vsem,
da bi jim povedal: čeprav sem v vsakem od
vas, naj nihče ne reče, da Bog obstaja samo v

človeku, kajti bitja in vse ustvarjene stvari so v
Bogu.
361 Jaz sem Gospod, vi pa njegova bitja. Ne
bom vas imenoval služabnike, ampak otroke, a
zavedajte se, da sem jaz nad vsemi. Ljubite
mojo voljo in upoštevajte moj zakon;
zavedajte se, da v mojih odlokih ni možna
nobena nepopolnost ali napaka. (136, 71 - 72)
362 Ustvaril sem vas, da bi vas ljubili in da bi
se počutili ljubljeni od mene. Potrebuješ me
tako zelo, kot jaz potrebujem tebe. Kdor pravi,
da te ne potrebujem, ne govori resnice. Če bi
bilo tako, vas ne bi ustvaril in ne bi postal
človek, da bi vas rešil z žrtvijo, ki je bila velik
dokaz ljubezni; pustil bi vas pogubiti.
363. Toda zavedati se morate, da če se hranite
z mojo ljubeznijo, je prav to, da enako
ponujate svojemu Očetu, saj vam nenehno
ponavljam: "Žejen sem, žejen sem vaše
ljubezni." (146, 3)
364. Kako lahko verjamete, da manj ljubim
tistega, ki bolj trpi? Kako lahko svojo bolečino
razumeš kot znak, da te ne ljubim? Če bi le
razumel, da sem prišel k tebi prav iz ljubezni!
Ali vam nisem rekel, da je pravični že odrešen
in da zdravi ne potrebuje zdravnika? Če se
počutite slabo in se v luči vesti spoznate za
grešnike, vedite, da sem vas prišel iskat.
365. Če verjamete, da je Bog včasih prelil
solze, to zagotovo ni bilo zaradi tistih, ki
uživajo njegovo nebeško kraljestvo, ampak
zaradi tistih, ki so zmedeni ali jokajo. (100, 50 51)
366 Hiša mojega Očeta je pripravljena za vas.
Ko pridete k njemu, ga boste uživali v resnici.
Kako naj oče živi v kraljevski sobani in uživa v
okusni hrani, če ve, da so njegovi otroci kot
berači pred vrati njegove lastne hiše? (73, 37)
367 Naučite se zakona, ljubite, kar je dobro,
naj ljubezen in usmiljenje postaneta dejanja,
dajte svojemu duhu sveto svobodo, da se
dvigne v svoj dom, in me boste ljubili.
368. Želite popoln zgled, kako ravnati in kako
biti, da bi me dosegli? vzemite si Jezusa za
zgled, ljubite me v njem, iščite me po njem,
pridite k meni po njegovi božanski poti.
369 Toda ne ljubite me v njegovi telesni
podobi ali v njegovi podobi, niti ne
nadomeščajte izvajanja njegovih naukov z
obredi ali zunanjimi oblikami, sicer boste
večno ostali v svojih razlikah, v svojem
sovraštvu in fanatizmu.
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370. Ljubite me v Jezusu, ampak v njegovem
Duhu, v njegovem nauku, in izpolnili boste
večni zakon; v Kristusu so namreč združeni
pravičnost, ljubezen in modrost, s katero sem
človeštvu razodel obstoj in vsemogočnost
svojega Duha. (1, 71 - 72)

379 Spoznajte vest, je prijazen glas, je luč,
skozi katero Gospod daje sijati svoji luči - kot
Oče, kot Gospodar ali kot Sodnik. (293, 73 74)
380. Bodite neutrudni pri ponovnem branju
moje besede. Kot nevidno dleto bo zgladil
ostre robove vašega značaja, dokler ne boste
pripravljeni reševati tudi najtežjih problemov
svojih soljudi.
381. V njih boste odkrili trpljenja, omejitve
odpuščanja in dolžnosti povračila, katerih
vzroki so lahko zelo različni. Nekatera med
njimi nimajo izvora, ki bi ga bilo posebej težko
razumeti, medtem ko bodo druga, ki jih boste
lahko razjasnili le z intuicijo, razodetjem in
jasnovidnostjo, da bi svoje soljudi razbremenili
težkega bremena.
382 Ti duhovni darovi bodo naredili ta čudež
le, če bo tistega, ki jih uporablja, navdihovala
ljubezen do bližnjega. (149,88)
383. Zakaj ljudje govorijo o "nadnaravnem",
ko pa je vse v meni in v mojih delih naravno?
Ali niso, nasprotno, slaba in nepopolna dela
ljudi "nadnaravna", saj bi bilo naravno, da bi
vedno ravnali dobro glede na to, iz česar so
prišli, in glede na lastnosti, ki jih imajo in
nosijo v sebi? V meni ima vse preprosto in
globoko razlago; nič ne ostaja v temi.
384. "Nadnaravno" imenujete vse tisto, česar
ne razumete ali za kar menite, da je zavito v
skrivnost. Toda takoj ko se vaš duh z zaslugami
dvigne in vidi ter odkrije, česar prej ni mogel
videti, bo ugotovil, da je vse v stvarstvu
naravno.
385. Če bi pred nekaj stoletji človeštvu
povedali o napredku in odkritjih, ki jih bo
človek dosegel v sedanjem času, bi celo
znanstveniki dvomili in bi take čudeže imeli za
nadnaravne. Ker pa ste danes razviti in korak
za korakom sledite napredku človeške
znanosti, jih imate za naravna dela, čeprav jih
občudujete. (198, 11 - 12)
386. Povedati vam moram: ne mislite, da duh
za svoj razvoj nujno potrebuje človeško telo in
življenje v svetu. Toda lekcije, ki jih dobi na
tem svetu, so zelo koristne za njeno
izpopolnjevanje.
387 Materija pomaga duhu pri njegovem
razvoju, izkušnjah, spravi in boju. To je naloga,
ki mu pripada, in to lahko potrdite v tej
manifestaciji moje božanskosti skozi človeka,
kjer uporabljam njegove možgane in jih

Človek in njegova usoda
371. Dolgo časa se niste več držali Mene, niste
več vedeli, kaj ste v resnici, ker ste dopustili,
da so mnoge lastnosti, sposobnosti in darovi,
ki jih je vaš Stvarnik položil v vas, mirovali v
vašem bitju. Zaspali ste glede duha in vesti,
prav v njunih duhovnih lastnostih pa se skriva
resnična veličina človeka. Živite kot bitja tega
sveta, saj v njem nastanejo in izginejo. (85, 57)
372 Učitelj vas sprašuje, o ljubljeni učenci: Kaj
je vaše na tem svetu? Vse, kar imaš, ti je dal
Oče, da to lahko uporabljaš, ko hodiš po
zemlji, dokler ti bije srce. Ker vaš duh prihaja iz
moje božanskosti, ker je dih nebeškega Očeta,
ker je utelešenje atoma mojega duha, ker je
tudi vaše telo nastalo po mojih zakonih in sem
vam ga zaupal kot orodje vašega duha, vam
nič ne pripada, ljubljeni otroci. Vse ustvarjeno
pripada Očetu in On vas je naredil za začasne
lastnike. Ne pozabite, da je vaše materialno
življenje le korak v večnosti, le žarek svetlobe v
neskončnosti, zato morate paziti na tisto, kar
je večno, kar nikoli ne umre, to pa je duh.
(147, 8)
373 Duh bo vodil um, um, ki ga vodi le srce, ki
si želi človeške veličine, pa ne bo vladal
vašemu življenju.
374 Razmislite: če se boste pustili voditi temu,
kar vam ukazujejo vaši možgani, jih boste
preobremenili in ne boste dosegli več, kot jim
dopuščajo njihove majhne moči.
375. Povem vam: če želite vedeti, zakaj ste
začutili navdih za dobro in zakaj je vaše srce
razvneto od ljubezni, dovolite, da vaše srce in
vaše razumske sposobnosti vodi Duh. Takrat
boste osupli nad močjo svojega Očeta. (286, 7)
376 Prav je, če duh razkrije modrost
človeškemu umu [duši], ne pa če um daje "luč"
duhu.
377 Mnogi ne boste razumeli, kaj vam tu
govorim, ker ste že zdavnaj izkrivili red svojega
življenja. (295, 48)
378 Vedite, učenci, da spiritualizacija omogoča
vesti, da se razkrije z večjo jasnostjo, in kdor
sliši ta modri glas, ne bo prevaran.
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uporabljam kot sprejemno napravo za prenos
svojega sporočila. Razumite, da duh ni
namenjen le duhovnemu, ampak da je bila
tudi najmanjša stvar v materialnem ustvarjena
za duhovne namene.
388. Misel in poziv namenjam vašemu duhu,
da premaga vpliv snovi, ki ga obvladuje, ter da
svojo svetlobo srcu in umu z uporabo daru
intuicije.
389 Ta moja luč je za vašega duha pot do
osvoboditve, ta moj nauk mu ponuja sredstva,
da se dvigne nad človeško življenje in postane
vodja vseh svojih del, gospodar svojih čustev
in ne suženj nizkih strasti ter žrtev slabosti in
potreb. (78, 12 - 15)
390. Kdo razen mene lahko vlada duhovom in
določa njihovo usodo? Nihče. Zato tisti, ki je v
želji po vladavini skušal zavzeti mesto svojega
Gospoda, ustvari zase kraljestvo, ki ustreza
njegovim nagnjenjem, muham, želji po moči in
nečimrnosti - kraljestvo materije, nizkih strasti
in nizkotnih čustev.
391 Vesti ne morete zatreti, saj je v njej
popolna pravičnost. V duhu ima le čistost moč
nad plemenitimi čustvi, le dobro ga spodbuja z eno besedo, duh se hrani le z resničnim in
dobrim. (184, 49 - 50)
392. Ker sem vse, kar je ustvarjeno na zemlji,
zasnoval za človekovo osvežitev, to vedno
uporabljajte v svoje dobro. Vendar ne
pozabite, da je v vas glas, ki vas opozarja na
meje, v katerih lahko uporabljate vse, kar vam
ponuja narava, in da morate ta notranji glas
poslušati.
393 Kakor si prizadevate za dom za svoje telo,
za zaščito, hrano in zadovoljstvo, da bi bilo
vaše bivanje prijetnejše, tako morate tudi
duhu zagotoviti, kar potrebuje za svoje dobro
počutje in razvoj navzgor.
394. Če ga privlačijo višja območja, kjer je
njegov pravi dom, naj se dvigne. Ne držite ga v
ujetništvu, saj me išče, da bi ga nahranil in
okrepil. Povem vam: vsakič, ko mu dovolite, da
se na ta način osvobodi, se bo z veseljem vrnil
v svojo telesno lupino. (125, 30)
395 Duh hoče živeti, išče svojo nesmrtnost,
želi se očistiti in prečistiti, je lačen znanja in
žejen ljubezni. Dovolite mu, da razmišlja, čuti
in deluje, dovolite mu, da nekaj časa, ki ga
imate na voljo, porabi zase, da se lahko v njem
manifestira in osveži s svojo svobodo.

396. Od vsega, kar ste tukaj na svetu, bo po
tem življenju ostalo le vaše duhovno bitje. Naj
kopiči vrline in zasluge ter jih hrani v sebi, da
ob uri osvoboditve ne bo "uboga duša" pred
vrati obljubljene dežele. (111, 74 - 75)
397 Ne želim za vas nobenega nadaljnjega
odpuščanja ali bolečine; želim, da duhovi vseh
mojih otrok, kakor zvezde krasijo nebotičnik,
razsvetljujejo moje kraljestvo s svojo svetlobo
in napolnjujejo srce vašega Očeta z veseljem.
(171, 67)
398 Moja beseda bo spravila duha s telesom
[dušo], saj je med njima dolgo vladalo
sovraštvo, da se boste naučili, da je vaše telo,
ki ste ga imeli za oviro in skušnjavo na poti
razvoja duha, lahko najboljše orodje za
izpolnjevanje vaših nalog na zemlji. (138, 51)
399 Poskrbite za harmonijo med duhovno in
telesno lupino, da boste z lahkoto izpolnjevali
moja navodila. Telo naredite ubogljivo na
ljubeč način, strogost uporabite, kadar je to
potrebno. Vendar pa pazite, da vas fanatizem
ne zaslepi, da ne boste ravnali kruto. Oblika
vašega bitja je ena volja. (57, 65)
400. Ne govorim vam le, da očistite svojega
duha, ampak tudi, da okrepite svoje telo, da
bodo nove generacije, ki bodo izšle iz vas,
zdrave in da bo njihov duh lahko izpolnil svoje
težko poslanstvo. (51, 59)
401. Želim, da ustvarite domove, ki verjamejo
v edinega Boga - domove, ki so templji, kjer se
prakticirajo ljubezen, potrpežljivost in
samoodpovedovanje.
402 V njih boste učitelji otrok, ki jih boste
obdajali z nežnostjo in razumevanjem, nad
katerimi boste bdeli in s sočutjem spremljali
vse njihove korake.
403 Daj svojo ljubezen tako tistemu, ki je
obdarjen z lepoto, kot tistemu, ki je grdega
videza. Lep obraz ni vedno odraz enako lepega
duha. Po drugi strani pa se za temi na videz
grdimi bitji morda skriva duh, poln kreposti, ki
bi ga morali visoko ceniti. (142, 73)
404 Resno pomislite na generacije, ki bodo
prišle za vami, pomislite na svoje otroke. Tako
kot ste jim dali fizično bitje, ste jim dolžni dati
tudi duhovno življenje - to, ki je vera, krepost
in poduhovljenost. (138, 61)
405 Pazite na krepost svojih družin in mir na
svojih domovih. Oglejte si, kako lahko tudi
najrevnejši postanejo lastniki tega zaklada.
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406. Spoznajte, da je človeška družina
utelešenje duhovne družine: v njej moški
postane oče in je tako resnično podoben
nebeškemu Očetu. Ženska s svojim
materinskim srcem, polnim nežnosti, je
podoba ljubezni božanske Matere, družina, ki
jo skupaj tvorita, pa je utelešenje duhovne
družine Stvarnika.
407 Dom je tempelj, kjer se lahko najbolje
naučite izpolnjevati moje zakone, če so starši
pripravljeni delati na sebi.
408. Usoda staršev in otrok je v meni. Vendar
pa si morata tako eden kot drugi pomagati pri
izpolnjevanju svojih dolžnosti in obveznosti
pokore.
409 Kako lahek bi bil križ in bivanje znosno, če
bi se vsi starši in otroci ljubili med seboj!
Ljubezen in razumevanje bi olajšala najtežje
preizkušnje. Njihova predanost božji volji bo
nagrajena z mirom. (199, 72 - 74)
410 Preučite duhovna bitja, ki vas obkrožajo,
in tiste, ki prečkajo vašo življenjsko pot, da
boste lahko cenili njihove vrline, prejeli
sporočilo, ki vam ga prinašajo, ali jim dali tisto,
kar naj bi prejeli od vas.
411 Zakaj si preziral svoje sosede, ki ti jih je
usoda postavila na pot? Pred njimi ste zaprli
vrata svojega srca, ne da bi se zavedali lekcije,
ki bi vam jo morali prinesti.
412 Pogosto si oddaljil od sebe prav tistega, ki
je tvojemu duhu prinesel sporočilo miru in
tolažbe, potem pa se pritožuješ, ko si svoj
kelih napolnil z grenkobo.
413 Življenje prinaša nepričakovane
spremembe in presenečenja in kaj boste
storili, če boste jutri hrepeneče iskali tistega,
ki ste ga danes vzvišeno zavrnili?
414 Pomislite, da je mogoče, da boste jutri z
željo iskali tistega, ki ste ga danes zavrnili in
prezirali, vendar bo pogosto že prepozno. (11,
26 - 30)
415 Kakšen čudovit primer harmonije, ki vam
jo ponuja kozmos! Žareča nebesna telesa,
polna življenja, vibrirajo v prostoru in okoli njih
krožijo druga nebesna telesa. Jaz sem sijoče,
božansko nebeško telo, ki daje življenje in
toplino duhovnim bitjem; toda kako malo jih
kroži po svoji vnaprej določeni orbiti in kako
številni so tisti, ki krožijo daleč od svoje orbite!
416 Lahko mi poveste, da materialna nebesna
telesa nimajo svobode volje in da je po drugi
strani prav ta svoboda tista, zaradi katere so

ljudje zašli s poti. Zato vam pravim: kako
zaslužen bo boj vsakega duha, ki se je kljub
daru svobodne volje znal podrediti zakonu
harmonije s svojim Stvarnikom. (84,58)
417. Nihče, ki se imenuje učenec tega
duhovnega nauka, naj se Očetu ne pritožuje,
da je v svojem materialnem življenju reven in
da mu manjka veliko udobja, ki ga imajo drugi
v izobilju, ali da trpi pomanjkanje in
pomanjkanje. Te pritožbe izhajajo iz
materialne narave, ki, kot veste, obstaja samo
enkrat.
418 Vaš duh nima pravice, da bi tako govoril
svojemu Očetu, niti da bi bil nezadovoljen ali
tarnal nad svojo usodo, saj so vsa duhovna
bitja na svojem dolgem evolucijskem
potovanju po zemlji prehodila celotno lestev
izkušenj, užitkov in človeških zadovoljstev.
419 Oduhovljenje duhov se je že zdavnaj
začelo, k temu pa pripomoreta bolečina in
revščina, ki ju vaša srca nočejo prenašati in
trpeti. Vsaka duhovna in materialna dobrina
ima svoj pomen, ki ga morate prepoznati, da
ne bi zanikali vrednosti ene ali druge. (87, 26 –
27)
420 Vsak človek, vsako bitje ima dodeljeno
mesto, ki se mu ne sme odreči, a tudi ne sme
zavzeti mesta, ki mu ne pripada. (109, 22)
421 Zakaj se bojite prihodnosti? Ali želite
pustiti vse izkušnje, ki jih je vaš um zbral 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. (267,
14)
422 Očetovo kraljestvo je dediščina vseh
otrok, to milost pa je mogoče doseči le z
velikimi zaslugami duha. Želim, da ne bi mislili,
da je nemogoče pridobiti milost, ki vas bo
približala meni.
423. Ne bodite žalostni, ko boste v moji besedi
slišali, da boste do "obljubljene dežele" prišli
le z velikimi napori in trudom. Veselite se, kajti
kdor usmeri svoje življenje k temu cilju, ne bo
doživel razočaranja in se ne bo videl
prevaranega. Ne bo ga doletela enaka usoda
kot mnoge, ki si prizadevajo za slavo sveta in
je po dolgem trudu ne dosežejo ali pa jo
dosežejo, a kmalu doživijo žalost, ko vidijo,
kako se razblini, dokler od nje ne ostane nič.
(100, 42 - 43)
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424 Dajem vam ključ, da odprete vrata svoje
večne blaženosti. Ta ključ je ljubezen, iz katere
izhajajo usmiljenje, odpuščanje, razumevanje,
ponižnost in mir, s katerimi morate iti skozi
življenje.
425 Kako velika je sreča vašega duha, ko ima
oblast nad materijo in uživa svetlobo Svetega
Duha! (340, 56 – 57)
426 Ta zemlja, ki je v onstranstvo vedno
pošiljala žetev bolnih, utrujenih, motenih,
zmedenih duhovnih bitij ali tistih, ki so bila le
malo zrela, mi bo kmalu ponudila sadove,
vredne moje ljubezni.
427 Bolezen in bolečina bosta vedno bolj
zapuščali vaše življenje, če boste živeli zdravo
in spodbudno. Ko bo prišla smrt, vas bo našel
pripravljene na pot v duhovni dom. (117, 24 25)
428. Ne obupajte, o duhovna bitja, na katera
posebej naslavljam svojo besedo. Vztrajajte na
moji poti in spoznali boste mir. Resnično vam
povem, da je vsem vam usojeno doživeti
blaženost. Ne bi bil vaš Oče, če ne bi bili
ustvarjeni, da bi z menoj delili nebeško
kraljestvo.
429 Toda ne pozabite: da bi bila vaša
blaženost popolna, morate korak za korakom
prispevati svoje zasluge, da se bo vaš duh čutil
vrednega te božanske nagrade.
430. Zavedajte se, da sem z vami in vas
spremljam na vsej poti. Popolnoma mi
zaupajte, saj veste, da je moje poslanstvo
združeno z vašim in moja usoda z vašo! (272,
61)

obvladuje pretirana ambicioznost, kajti potem
boste izgubili svobodo in materializem vas bo
zasužnjil. (51, 52)
435 Odpuščam vam vaše prestopke, vendar
vas hkrati popravljam, da iz svojih src izženete
sebičnost, saj je to ena od slabosti, ki
najgloblje vleče duha navzdol.
436 Spodbujam vas po vesti, da se spomnite
svojih dolžnosti med brati in sestrami ter na
svoji poti sejete dela ljubezni in odpuščanja,
kakor sem vas učil v drugi dobi. (300, 29)
437 Danes sta vas moč materije in vpliv sveta
naredila za egoiste. Toda materija ni večna,
prav tako ne svet in njegov vpliv, jaz pa sem
potrpežljivi Sodnik, katerega pravica je Gospod
življenja in časa. Ne sodite tistih, ki me
zanikajo, ker vas bom potem spoznal za bolj
krive od njih.
438. Ali sem povzdignil glas, da bi obsodil
svoje usmrtitelje? Ali jih nisem blagoslovil z
ljubeznijo in nežnostjo? Če bi le razumeli, da
so mnogi od tistih, ki so zaradi tega zločina v
svetu za nekaj časa zašli na kriva pota, danes
očiščeni v duhovnem svetu! (54, 47 - 48)
439 Prav tako ne poskušaj odkriti skritih
čustev svojega bližnjega, kajti v vsakem bitju
obstaja skrivnost, ki jo lahko poznam samo jaz.
Če pa odkriješ nekaj, kar bi moralo biti sveto
tebi, ker pripada le tvojemu bratu, tega ne
razkrivaj, ne raztrgaj tančice, ampak jo raje še
bolj zgostite.
440. Kako pogosto sem videl ljudi, ki so
prodirali v srce svojega brata, dokler niso
odkrili njegove moralne ali duhovne golote, da
bi se je razveselili in jo takoj razkrili.
441 Nihče od tistih, ki so tako oskrunili
zasebno življenje sočloveka, naj se ne čudi, ko
ga nekdo razkrije in zasmehuje v njegovem
načinu življenja. Naj torej ne reče, da ga meri
komolec pravičnosti, ker ga meri komolec
nepravičnosti, s katerim meri svoje bližnje.
442 Spoštuj druge, s plaščem usmiljenja pokrij
izpostavljene in šibke brani pred govoricami
ljudi. (44, 46 - 48)
443 Niso vsi, ki "hodijo po ulicah in ulicah" in
govorijo o dogodkih preteklih časov, razlagajo
prerokbe ali razodevajo razodetja, moji
glasniki; mnogi so namreč ta sporočila zlorabili
iz nečimrnosti, zagrenjenosti ali človeških
interesov, da bi žalili in sodili, poniževali ali
žalili in celo "ubijali". (116, 21)

vrline, prestopki, odkloni
431 Razumite moj nauk, da v svojem življenju
ne boste več delali napak; kajti vsaka
malenkost, ki jo povzročite sočloveku, bodisi z
besedami bodisi z dejanji, bo v vaši vesti
neizbrisen opomin, ki vas bo nepopravljivo
grajal.
432 Ponovno vam povem, da ste vsi potrebni,
da bi se božanski načrt izpolnil in da bi se
končala tako velika duhovna beda med ljudmi.
433 Dokler obstaja sebičnost, bo obstajala tudi
bolečina. Svojo brezbrižnost, sebičnost in
prezir spremenite v ljubezen, v sočutje in
kmalu boste videli, da k vam prihaja mir. (11,
38 - 40)
434 V človeškem življenju si prizadevajte za
napredek, vendar nikar ne dovolite, da vas
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444 Vstani, človeštvo, odkrij pot, odkrij smisel
življenja! Združite se, ljudje z ljudmi, ljubite se
vsi! Kako tanka je pregrada, ki ločuje en dom
od drugega, in vendar - kako oddaljeni so
njegovi prebivalci drug od drugega! In na
mejah vaših držav - koliko pogojev se tam
zahteva, da bi tujca spustili skozi! Če to
počnete tudi med človeškimi brati, kaj ste
storili le s tistimi, ki so v drugem življenju?
Med njimi in seboj ste spustili zaveso - če ne
zaveso svoje pozabe, pa zaveso svoje
nevednosti, ki je kot gosta megla. (167, 31)
445. Ali vidite ljudi, ki živijo samo zato, da bi
potešili pretirano lakoto po moči, ne ozirajo se
na življenja svojih bližnjih in ne spoštujejo
pravic, ki sem jim jih jaz, njihov Stvarnik,
podelil? Ali vidite, da njihova dela govorijo le o
zavisti, sovraštvu in pohlepu? Zato morate
moliti bolj zanje kot za druge, ki ne
potrebujejo toliko luči.
446. Odpustite tem ljudem vso bolečino, ki
vam jo povzročajo, in jim s svojimi čistimi
mislimi pomagajte, da se opogumijo. Ne
delajte megle, ki jih obdaja, še gostejše, kajti
če bodo nekega dne morali odgovarjati za
svoja dejanja, bom poklical na odgovornost
tudi tiste, ki so jim namesto molitve zanje s
svojimi slabimi mislimi pošiljali le temo. (113,
30)
447 Spomnite se, da vam je bilo v Postavi
rečeno: "Ne imejte drugih bogov razen mene."
Kljub temu je veliko bogov, ki jih je ustvarila
človeška ambicija, da bi jih častili, se jim
poklonili in celo žrtvovali življenje.
448. Razumite, da moj zakon ni zastarel in da
vam, ne da bi se tega zavedali, neprestano
govori po vesti; toda ljudje so še naprej pogani
in malikovalci.
449 Ljubijo svoja telesa, hvalijo svoje
nečimrnosti in se prepuščajo svojim slabostim;
ljubijo zemeljske zaklade, za katere žrtvujejo
svoj mir in svojo duhovno prihodnost.
Poklonijo se mesu, včasih se izrodijo in v želji
po užitkih najdejo celo smrt.
450. Prepričajte se, da ste stvari tega sveta
ljubili bolj kot svojega Očeta. Kdaj ste se
žrtvovali zame, ko ste me ljubili v svojem
bližnjem in mi služili? Kdaj žrtvujete svoje
spanje ali ogrožate svoje zdravje, da bi
pomagali in olajšali trpljenje svojih soljudi? In
kdaj ste šli na smrt za enega od plemenitih
idealov, ki jih navdihuje moj nauk?

451. Spoznajte, da je čaščenje, ki ga opravljate
z materialnim življenjem, pred čaščenjem
duhovnega življenja za vas. Zato sem vam
rekel, da imate druge bogove, ki jih častite in
jim služite bolj kot pravemu Bogu. (118, 24 26)
452 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 naložili na to človeštvo.
(275, 49)
453. Danes živite v času duhovne zmede, ko
zlo imenujete dobro, ko verjamete, da vidite
svetlobo tam, kjer je tema, ko dajete prednost
odvečnemu pred bistvenim. Toda moje vedno
pripravljeno in koristno usmiljenje bo
pravočasno posredovalo, vas rešilo in vam
pokazalo pot resnice, ki je polna svetlobe pot, s katere ste zašli. (358, 30)
454 Da bi zmagali v vseh preizkušnjah, delajte,
kar vas je naučil Mojster: bedite in molite, da
bodo vaše oči vedno budne in da vas ne bo
premagala skušnjava. Ne pozabite, da zlo zelo
dobro ve, kako vas zapeljati v skušnjavo,
spraviti v slabo voljo, vas premagati in
izkoristiti vašo šibkost. Bodite bistroumni, da
ga boste znali odkriti, ko vas bo pričakal.
(327,10 o.)
455 Resnično, povem vam: človeštvo bo iz teh
temin našlo pot k Luči. Vendar bo ta korak
potekal počasi. Kaj bi se zgodilo z ljudmi, če bi
v trenutku razumeli vse zlo, ki so ga povzročili?
Nekateri bi izgubili razum, drugi bi si vzeli
življenje. (61, 52)
Očiščenje in poduhovitev človeštva
456 Pozabili ste na zakon in čakali, da vas
naravne sile spomnijo na mojo pravičnost:
orkani, reke, ki se razlijejo od svojih bregov,
potresi, suše, poplave so klici, ki vas prebujajo
in vam govorijo o moji pravičnosti.
457. Kakšne druge sadove mi lahko človeštvo v
tem času ponudi kot sadove nesoglasij in
materializma? Tudi to ljudstvo, ki je leta
poslušalo moj nauk, mi ne more ponuditi
prijetne žetve. (69, 54 - 55)
458 Ali ne slišite klicev pravice? Ali ne vidite,
kako naravne sile pustošijo eno regijo za
drugo? Ali mislite, da če bi živeli krepostno
življenje, bi bilo potrebno, da se Moja
pravičnost občuti na tak način? Resnično,
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povem vam, da vas ne bi bilo treba očistiti, če
bi vas našel čiste. (69, 11)
459 Čeprav se vam trenutno zdi nemogoče
ustvariti mir v človeštvu, vam povem, da bo
mir prišel, in še več: da bo človek živel v
spiritualizaciji.
460. Preden bo prišel ta čas, bodo svet
doletele številne nesreče. Toda to trpljenje bo
v dobro človeštva, tako zemeljskega kot
duhovnega. To bo kot "do zdaj in nič več" za
nebrzdano početje zlih dejanj, sebičnost in
iskanje užitkov pri ljudeh.
461 Tako bo vzpostavljeno ravnovesje, saj sile
zla ne bodo več mogle premagati sil dobrega.
462. To očiščenje, ker vedno prizadene najbolj
občutljive in ljubljene, ima videz kazni, ne da
bi to bilo. V resnici je namreč sredstvo
odrešitve za tiste duhove, ki so zašli s poti ali
jo izgubili.
463 Kdor sodi zemeljsko, v bolečini ne more
odkriti nič koristnega; kdor pa meni, da ima
duha, ki bo živel večno, iz iste bolečine dobi
svetlobo, trdnost in obnovo.
464 Če razmišljate duhovno - kako lahko
verjamete, da je bolečina zlo za človeka, če
prihaja od Boga, ki je ves ljubezen?
Čas teče in prišel bo čas, ko se bodo začele
pojavljati te velike preizkušnje, in iz sveta bo
izginila še zadnja sled miru, ki se ne bo vrnil,
dokler človeštvo ne bo našlo poti Mojega
zakona in dokler ne bo poslušalo notranjega
glasu, ki mu bo neprestano govoril: Bog živi!
Bog je v tebi! Spoznajte ga, začutite ga,
spravite se z njim!
466. Potem se bo vaš način življenja
spremenil. Egoizem bo izginil in vsi bodo
koristni za druge. Moja pravičnost bo
navdihnila ljudi, da bodo ustvarili nove zakone
in z ljubeznijo vladali narodom. (232,43 - 47)
467 Tudi v materialnem svetu boste doživeli
preobrazbo: reke se bodo obilno napolnile z
vodo, nerodovitna polja bodo rodovitna, sile
narave se bodo vrnile v svoj običajni tok, saj
bo med človekom in Bogom, med človekom in
božjimi deli, med človekom in zakoni, ki jih
narekuje Stvarnik življenja, zavladala
harmonija. (352, 65)
468. Ne vznemirjajte se, ljubljene priče.
Oznanjam vam, da bo to materialistično
človeštvo, ki je tako dolgo verjelo le v to, česar
se dotika, kar vidi in razume s svojimi
omejenimi intelektualnimi sposobnostmi, in v

to, kar dokazuje s svojo znanostjo, postalo
duhovno in bo sposobno gledati vame s svojim
duhovnim pogledom ter iskati resnico. (307,
56)
469 Če bi bili duhovno pripravljeni, bi lahko v
neskončnost videli množice duhovnih bitij, ki
bi bile podobne neizmerno velikemu belemu
oblaku pred vašimi očmi, in ko bi se od njega
odcepili odposlanci ali odposlanke, bi jih videli
prihajati k vam kot iskre svetlobe.
470. Vaš duhovni vid še ni prodoren, zato vam
moram govoriti o onstranstvu, o vsem, česar
še ne morete videti. Toda povem vam, da bo
prišel čas, ko boste vsi postali vidci in boste
uživali v tem čudovitem življenju, ki se vam
trenutno zdi oddaljeno od vas, a v resnici
vibrira blizu vas, vas obdaja in razsvetljuje, vas
navdihuje in neprestano trka na vaša vrata.
(71, 37 - 38)
471 Občutljivost, slutnja, razodetje, preroštvo,
navdih, videnje, dar odrešenja, notranja
beseda - vsi ti in še drugi darovi bodo izhajali iz
Duha in z njimi bodo ljudje potrdili, da se je za
ljudi začel nov čas.
472 Danes dvomite, da ti duhovni darovi
obstajajo, ker jih nekateri skrivajo pred
svetom in se bojijo njegovega mnenja; jutri pa
bo najbolj naravno in lepo, če jih boste imeli.
473. V tem "tretjem času" prihajam k vam, ker
ste bolni na telesu in duhu. Zdravi ne
potrebuje zdravnika, pravični pa ne
očiščevanja. (80, 5 - 6)
474 Danes še vedno potrebujete duhovnike,
sodnike in učitelje. Ko bo vaše duhovno in
moralno stanje visoko, ne boste več
potrebovali te podpore in glasov. V vsakem
človeku bo sodnik, minister, učitelj in oltar.
(208,41)

XVI Prerokbe in prilike, tolažba in
obljuba
Poglavje 64 - Prerokbe
Izpolnitev starih in novih prerokb
1 V tem času se bo uresničilo, kar so oznanjali
preroki. Moja nova beseda bo prišla do
filozofov in teologov, mnogi se ji bodo
posmehovali, drugi bodo ogorčeni. Medtem
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ko se bo to dogajalo, bodo njihove osuple oči
videle izpolnitev prerokb, ki sem vam jih zdaj
oznanil. (151, 75)
2 Preroki iz preteklih časov na zemlji niso imeli
nikakršne zakonite oblasti ali pooblastil, niso
se morali podrejati nobeni oblasti in so se
osredotočili le na izpolnjevanje ukazov svojega
Gospoda, ki je svojo besedo položil na usta
tistih, ki jih je izbral.
3 Polni vere in poguma jih ni nič zadržalo od
njihove naloge, da bi ljudi učili mojega zakona
in jih odvrnili od verskega fanatizma, tako da
so jih seznanili z brezbrižnostjo in zmotami
duhovnikov. (162, 7 – 8)
4 Človeštvo, ali se vam zdijo bolečina, trpljenje
in kaos, ki vas obkrožajo v tem času,
nepredvidljivi?
5 Če ste presenečeni, je to zato, ker se niste
zanimali za moje prerokbe in se niste
pripravili.
6 Vse je bilo predvideno in vse je bilo
napovedano, vendar vam je primanjkovalo
vere, zato zdaj pijete zelo grenak kelih.
7 Še danes prerokujem s človeško
sposobnostjo razumevanja. Nekatere
prerokbe se bodo kmalu uresničile, druge pa
šele v daljnih časih.
8. Ljudje, ki jih slišijo, imajo veliko
odgovornost, da jih posredujejo človeštvu.
Vsebujejo namreč svetlobo, ki ljudem pomaga
razumeti resničnost, v kateri živijo, tako da se
lahko ustavijo v svojem besnem teku proti
breznu. (276, 41 - 42)
9. Veliko tega, kar sem vam govoril v tem času,
je prerokba, ki se včasih nanaša na naslednje
čase, včasih na prihodnje čase. Zato mnogi
ljudje temu božanskemu sporočilu ne želijo
pripisati pomena.
10 Ta beseda pa bo polna luči vzklila med
ljudmi prihodnjih stoletij, ki bodo v njej
prepoznali in odkrili velika razodetja, katerih
natančnost in popolnost bo osupnila
znanstvenike. (216, 13)

kesanje in prebudila k svetlobi milijone tistih,
ki me iščejo in kličejo, in od njih prihaja k meni
žalosten krik, ki me prosi: Oče, ali se vojna leta
1945 morda ne bo končala in Ti ne boš posušil
naših solz in nam prinesel mir?
13 Tukaj sem med vami, sedem narodov!
Sedem glav, ki ste se v svetu dvignili pred
menoj!
14 ANGLIJA: Razsvetljujem te, moja pravica te
bo še vedno hudo prizadela, vendar ti dajem
moč, dotikam se tvojega srca in ti govorim:
tvoje zahteve po oblasti bodo padle, tvoje
bogastvo ti bo odvzeto in ne bo dano nikomur.
15. NEMČIJA: V tem trenutku preganjam vaš
ponos in vam pravim: pripravite se, kajti vaše
potomstvo ne bo propadlo. Prosili ste me za
nove dežele, vendar so ljudje posegli v moje
visoke načrte. Nagibam ti vrat in ti pravim:
vzemi mojo moč in zaupaj, da te bom rešil.
16. Če pa ne boste zaupali vame in se boste
prepustili svojemu napuhu, boste osamljeni in
sužnji sveta. Toda to ni moja volja, kajti zdaj je
čas, ko bom strmoglavil gospodarje in
osvobodil sužnje in ujetnike. Vzemite mojo luč
in se ponovno postavite na noge.
17 RUSIJA: Moj duh vidi vse. Svet ne bo tvoj.
Jaz bom vladal vsem vam. Mojega imena ne
boste mogli izbrisati, kajti Kristus, ki vam
govori, bo vladal nad vsemi ljudmi. Osvobodite
se materializma in se pripravite na novo
življenje, kajti če se to ne zgodi, bom zlomil
vašo aroganco. Dajem vam svojo luč.
18 ITALIJA: Niste več gospodar kot nekoč;
danes so vas uničili posmeh, suženjstvo in
vojna. Zaradi svoje degeneracije doživljate
veliko očiščenje. Jaz pa vam pravim: obnovite
se, odstranite fanatizem in malikovanje ter me
prepoznajte kot vrhovnega Gospoda. Na vas
bom izlil nove navdihe in svetlobo. Vzemite
moj zdravilni balzam in drug drugemu
odpustite.
19 FRANCIJA: Svojo bolečino prinašate pred
mano. Tvoje žalovanje doseže moj visoki
prestol. Sprejemam vas. Prej ste se dvigali
pred Gospodom, zdaj mi kažete le verige, ki jih
vlečete s seboj.
20 Niste ne bdeli ne molili. Prepustili ste se
telesnim užitkom in zmaj vas je vzel za svoj
plen.
21 Jaz pa vas bom rešil, ker se mi približuje
žalovanje vaših žena in jok vaših otrok. Želite
se rešiti sami, jaz pa vam stegujem roko. Toda

Velika prerokba narodov z dne 10. januarja
1945 ob koncu druge svetovne vojne
11 V tem trenutku govorim narodom na
zemlji. Vsi imajo mojo luč; z njo naj razmislijo,
da so si drznili razpolagati z življenjem, kot da
bi bili njegovi lastniki.
12 Resnično, povem vam, vaše uničenje in
bolečina sta pri mnogih povzročila globoko
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resnično vam pravim: Pazite, molite in
odpuščajte!
22 ZDRUŽENE DRŽAVE: V tem trenutku vas
sprejemam tudi jaz. Gledam tvoje srce - ni iz
kamna, ampak iz kovine, iz zlata. Vidim, da so
tvoji možgani iz kovine otrdeli. V tebi ne
najdem ljubezni, ne odkrijem duhovnosti.
Vidim le megalomanijo, ambicioznost in
pohlep.
23. "Naj bo tako naprej," vendar vas
sprašujem: "Kdaj se bo moje seme globoko
ukoreninilo med vami? Kdaj boste podrli svoje
"zlato tele" in svoj "babilonski stolp" ter
namesto tega postavili pravi Gospodov
tempelj?
24 Dotaknem se vaše vesti od prvega do
zadnjega in vam odpustim. Razsvetljujem vas,
da v najtežji uri, ko obisk doseže vrhunec, vaš
um ne bo zamegljen, ampak boste jasno
razmišljali in se spominjali, da sem jaz nad
vami.
25 Dajem vam luč, moč in oblast. Ne
vmešavajte se v moje visoke nasvete, kajti če
ne boste ubogali mojih ukazov ali prestopili
meje, ki sem jo začrtal, vas bodo doletele
bolečine, uničenje, ogenj, kuga in smrt.
26 JAPONSKA: Sprejemam vas in govorim z
vami. Vstopil sem v tvoje svetišče in si vse
ogledal. Ne želite biti zadnji, vedno ste želeli
biti prvi. Resnično, povem vam: to seme mi ni
všeč.
27 Treba je, da izprazniš čašo trpljenja, da bo
tvoje srce očiščeno. Nujno je, da se vaš "jezik"
meša z drugimi "jeziki". Svet se vam mora
približati. Ko bo svet pripravljen in očiščen,
vam bo prinesel seme, ki mu ga bom izročil.
Ker ne vidim nikogar, ki bi bil pripravljen. V vas
ne vidim duhovnega semena svoje
božanskosti. Vendar bom tlakoval pot.
28. Kmalu bo po svetu zavladal kaos svetovnih
nazorov, zmešnjava znanosti in teorij. Toda po
tem kaosu bo k vam prišla svetloba. Vse vas
pripravljam, vam odpuščam in skrbim, da
boste šli po pravi poti.
29. Ko pride čas in med narode pride mir, se
ne upirajte, ne vmešavajte se v moje visoke
načrte in ne nasprotujte moji volji. Ko bodo
narodi sklenili mir, jim ne smeš vbiti noža v
hrbet, kajti takrat bom nad teboj izrekel svojo
sodbo.

Trideset. Sedem narodov! Sedem glav! Oče
vas je spočel. Pred vami je svet pod vašo
vladavino. Zanj ste odgovorni meni!
31. Luč "Knjige sedmih pečatov" naj bo v vseh
narodih, da se ljudje pripravijo po moji volji.
Moj mir z vami! (127, 50 - 65)
Vojne in naravne nesreče - znamenja na nebu
32. Ta svet, v katerem zdaj 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.
33. Toda človeško srce je preveč trdo, da bi
sprejelo sad izkušnje, ki je kot zapuščina
svetlobe. Od svojih prednikov so podedovali le
sovraštvo, ponos, užaljenost, požrešnost,
aroganco in maščevalnost, ki so se jim prenesli
s krvjo. (271, 65)
34. Upoštevajte, da je čas sodbe, kajti
resnično, povem vam, vsak prekršek bo
poplačan. Zemlja bo sama odgovarjala za
slabo rabo, ki jo je naredil človek, in za njena
naravna kraljestva.
35. Vse, kar je bilo uničeno, vas bo poklicalo
na odgovornost in s tem omogočilo ljudem
spoznati, da jih je Stvarnik ustvaril z namenom
ljubezni in da prav Volja, ki bi jih lahko uničila,
skrbi zanje, jih varuje in blagoslavlja. (180, 67)
36. Dajem ti to sporočilo, ki ga moraš 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 svojega duha.
37. 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. (243,52)
38. Moje naravne sile se bodo sprostile in
opustošile celotne dežele. Znanstveniki bodo
odkrili nov planet, vaš svet pa bo osvetlil
"zvezdni dež". Toda to ne bo prineslo
katastrofe človeštvu, temveč bo le naznanilo
prihod novega časa. (182, 38)
- V evangelijih je to znamenje sodbe
napovedano z besedami: "Zvezde bodo padale
z neba".
39 Že sem vam razodel, da je moje ljudstvo
razpršeno po vsej zemlji, to je, da je duhovno
seme razpršeno po vsem svetu.
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40. Danes se ne strinjate in celo ne upoštevate
drug drugega zaradi malenkosti. Ko pa bodo
materialistične doktrine grozile, da vas bodo
preplavile, boste vi, ki razmišljate in čutite z
duhom, končno postali eno. Ko bo prišel ta
čas, vam bom dal znamenje, da se boste lahko
prepoznali - nekaj, kar boste lahko videli in
slišali na enak način. Ko boste drug drugemu
pričevali, se boste začudili in rekli: "Gospod je
tisti, ki nas je obiskal."" (156, 35 - 36)

Poglavje 65 - Prilike, tolažba in obljuba
Prilika o slabih gospodarjih
1 Množica lačnih, bolnih in golih ljudi se je v
želji po usmiljenju približala neki hiši.
2 Gospodarji hiše so jo pripravljali ves čas, da
so pri svoji mizi zabavali mimoidoče.
3 Na pogostitev je prišel gospodar, lastnik in
gospodar teh zemljišč, da bi vodil pogostitev.
4 Čas je tekel in v hiši so potrebni vedno našli
hrano in zavetje.
5 Nekega dne je gospod videl, da je voda na
mizi motna, da hrana ni zdrava in okusna ter
da so namizni prti obarvani.
6 Nato je poklical k sebi tiste, ki so bili
zadolženi za pripravo mize, in jim rekel: "Ali
ste videli platna, okusili hrano in pili vodo?"
7 "Da, Gospod," so odgovorili.
8 "Preden daste hrano tem lačnim, naj jo
najprej pojedo vaši otroci, in če se jim bo zdela
dobra, naj jo dajo tem gostom."
9 Otroci so jemali od kruha, sadja in vsega, kar
je bilo na mizi, a okus je bil odvraten, zato so
bili nezadovoljni in uporni ter so se hudo
pritoževali.
10 Tedaj je gospodar rekel tistim, ki so še
čakali: "Pridite pod drevo, ker vam bom
ponudil sadove svojega vrta in okusno hrano."
11 Služabnikom pa je rekel tole: "Očistite
madež, odstranite slab okus z ustnic tistih, ki
ste jih razočarali. Nimam veselja do tebe, ker
sem ti rekel, naj sprejmeš vse, ki so lačni in
žejni, naj jim ponudiš najboljšo hrano in čisto
vodo, a nisi ubogal. Vaše delo mi ni všeč."
12 Gospod tistih dežel je sam pripravil
pojedino: kruh je bil obilen, sadje zdravo in
zrelo, voda sveža in osvežilna. Nato je povabil
čakajoče - berače, bolnike in gobavce - in vsi
so se pogostili in njihovo veselje je bilo veliko.
Kmalu so bili zdravi in brez trpljenja, zato so se
odločili, da bodo ostali na posestvu.
13 Začeli so obdelovati njive in postali delavci
na polju, vendar so bili slabotni in niso znali
slediti Gospodovim navodilom. Mešali so
različne vrste semen in pridelek je propadel,
pšenico je zadušil plevel.
14 Ko je prišel čas žetve, je prišel gospodar
dvorca in jim rekel: "Kaj počnete, ko sem vam
dal hišo samo za sprejemanje gostov? Seme, ki
ste ga posejali, ni dobro; drugo je namenjeno

Prerokba o razdelitvi mehiških skupnosti
41. Zdaj me dobro poslušajte, ljudje, in začnite
dostojno in resnično poslušati mojo besedo.
42. Vidim, da nosite v srcu žalost, ker
predvidevate, da se vse te množice ne bodo
držale zakona, ki sem ga zapisal v vašem duhu.
Vendar vam pravim, da se bodo ljudje danes,
tako kot v "prvi dobi", razdelili.
43. Veliko sem vam govoril in vsem sem
začrtal eno samo pot. Zato vam pravim: če me
nekateri od mojih otrok ne bodo ubogali, bo
nad tem ljudstvom izrečena sodba, ko bo
prišel dan, določen po volji vašega Očeta, da
se ta manifestacija konča.
44 V tem času sem prišel k vam kot
osvoboditelj in vam pokazal pot skozi puščavo,
duhovno "dnevno delo" v boju za osvoboditev
in odrešitev ter vam na koncu obljubil novo
obljubljeno deželo, ki je mir, svetloba in
blagoslov za duha.
45 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.
46. Toda gorje tistim, ki kršijo vero, ki ljubijo
stvari sveta bolj kot duhovne - tistim, ki se še
naprej oklepajo svojih malikov in izročil! Ker
mi ne bodo služili, bodo postali podložniki
"faraona", ki je "meso", materializem,
malikovanje.
47 Kdor želi priti v obljubljeno deželo, v
domovino Duha, mora na svoji poti po svetu
pustiti sled dobrote.
48 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, vaša vera ni
popolna, in povem vam, da mora biti vsak, ki
mi hoče slediti, prepričan v mojo resnico. (269,
50-51
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obdelovanju polj. Pojdi in očisti zemljo osata in
plevela, nato pa spet upravljaj hišo. Vodnjak je
presušen, kruh se ne okrepi in sadje je grenko.
Naredite tistim, ki gredo skozi, tako kot sem
jaz naredil vam. Ko boš nahranil in ozdravil
tiste, ki se bodo obrnili k tebi, ko boš odpravil
bolečino svojih bližnjih, ti bom dal počitek v
svoji hiši." (196, 47 - 49)

24 Mladenič je ugovarjal, češ da bi bilo
nerazumno dati nekaj, kar morda ne bi
zadoščalo niti njim samim; da bi v tem primeru
to lahko prodali po ceni, ki bi jo želeli, saj jih je
stalo toliko truda, da bi pridobili ta dragoceni
element.
25 Starec s tem odgovorom ni bil zadovoljen in
mu je odgovoril, da če hočeta imeti mir, bosta
morala vodo deliti s tistimi, ki jo potrebujejo.
26 Mladenič je žalostno dejal, da raje sam
uživa vodo iz svoje posode, kot da bi jo delil s
komer koli, ki bi ga lahko srečala na poti.
27 Starčeva slutnja se je spet uresničila, saj so
pred seboj zagledali karavano moških, žensk in
otrok, izgubljeno v puščavi, ki je bila tik pred
pogubo.
28 Dobri starec je pohitel k tistim ljudem in jim
dal piti. Utrujeni so se takoj okrepili, bolni so
odprli oči in se zahvalili popotniku, otroci pa so
nehali jokati zaradi žeje. Karavana je vstala in
nadaljevala pot.
29 V srcu plemenitega popotnika je zavladal
mir, drugi pa je, ko je videl, da je njegovo
plovilo prazno, zaskrbljeno rekel sopotniku,
naj se vrneta in gresta k izviru, da bi
nadomestila vodo, ki sta jo porabila.
30 "Ne smemo se vrniti," je rekel dobri
popotnik, "če verjamemo, bomo še naprej
naleteli na nove oaze."
31. Toda mladenič je dvomil, se bal in se je
raje poslovil od svojega spremljevalca na kraju
samem, da bi se v želji vrnil k izviru. Razšla sta
se kot sopotnika v trpljenju. Medtem ko je
eden nadaljeval pot, navdahnjen z vero v svoj
cilj, je drugi, misleč, da bo v puščavi pogubljen,
tekel proti izviru z obsedenostjo s smrtjo v
srcu.
32 Končno je prišel zadihan in izčrpan. Toda
zadovoljen je popil, pozabil na spremljevalca,
ki ga je pustil samega, in na mesto, ki se mu je
odpovedal, ter sklenil, da bo odslej živel v
puščavi.
33 Kmalu zatem je mimo prišla karavana
izčrpanih in žejnih moških in žensk. Željno so
se približali, da bi pili vodo iz tega izvira.
34 Nenadoma pa so zagledali moža, ki jim je
prepovedal piti in počivati, če mu ne bodo
plačali teh dajatev. To je bil mladi popotnik, ki
je zavzel oazo in postal gospodar puščave.
35 Ljudje so ga žalostno poslušali, saj so bili
revni in niso mogli kupiti dragocenega zaklada,
ki bi pogasil njihovo žejo. Nazadnje sta se

Prilika o prečkanju puščave do velikega
mesta
15 Dva popotnika sta s počasnimi koraki hodila
po prostrani puščavi in ju je bolela noga zaradi
vročega peska. Šli so proti oddaljenemu mestu
in le upanje, da bodo dosegli cilj, jih je oživljalo
na naporni poti, saj je postopoma zmanjkovalo
kruha in vode. Mlajši od njiju je začel postajati
utrujen in je prosil svojega sopotnika, naj pot
nadaljuje sam, saj mu je zmanjkovalo moči.
16 Ostareli popotnik je skušal mlademu vcepiti
nov pogum in mu povedal, da bosta kmalu
prišla do oaze, kjer si bosta povrnila izgubljeno
moč, vendar ta ni dobil novega poguma.
17 Starešina ga ni nameraval zapustiti v tej
puščavi, in čeprav je bil tudi on utrujen, je
utrujenega spremljevalca naložil na hrbet in s
težavo nadaljeval pot.
18 Ko se je mladenič spočil in je pomislil,
koliko težav je povzročal tistemu, ki ga je nosil
na ramenih, se je odlepil od njegovega vratu,
ga prijel za roko in tako sta šla naprej.
19 Neizmerna vera je oživila srce ostarelega
popotnika in mu dala moč, da je premagal
svojo utrujenost.
20 Kot je predvideval, se je na obzorju pojavila
oaza, v senci katere jih je pričakal hladen izvir.
Končno sta prišla do nje in pila osvežujočo
vodo, dokler se nista napila do konca.
21 Zaspali so miren spanec, in ko so se zbudili,
so začutili, da je utrujenost izginila in da niso
lačni ali žejni. V srcu sta začutila mir in moč, da
prideta do mesta, ki sta ga iskala.
22 Niso želeli zapustiti tega kraja, vendar je
bilo treba pot nadaljevati. Napolnili so svoje
posode s kristalno čisto in bistro vodo ter
nadaljevali pot.
23 Ostareli popotnik, ki je bil opora mlademu,
je rekel: "Vodo, ki jo nosimo, bomo uporabljali
zmerno. Možno je, da bomo na poti srečali
romarje, ki bodo zaradi izčrpanosti umirali od
žeje ali bolezni, in takrat jim bo treba ponuditi,
kar nosimo."
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razšla z vsem, kar sta imela s seboj, kupila
nekaj vode za potešitev hude žeje in
nadaljevala pot.
36 Kmalu se je ta človek iz gospodarja
spremenil v kralja, kajti tja niso vedno hodili le
revni, ampak tudi mogočneži, ki so za kozarec
vode lahko dali celo bogastvo.
37 Ta človek se ni več spominjal mesta za
puščavo, še manj bratskega tovariša, ki ga je
nosil na ramenih in ga obvaroval pred pogubo
v tisti puščavi.
38. Nekega dne je videl prihajati karavano, ki
se je neomajno usmerjala proti Velikemu
mestu. (38) Začudil se je, ko je videl, da so
moški, ženske in otroci z močjo in veseljem
stopali ven in peli slavospev.
39 Človek ni razumel, kaj je videl, in njegovo
presenečenje se je še povečalo, ko je videl, da
je na čelu karavane tisti, ki je bil njegov
sopotnik na poti.
40 Karavana se je ustavila pred oazo, moška
pa sta stala drug proti drugemu in se začudeno
gledala. Nazadnje je prebivalec oaze vprašal
tistega, ki je bil njegov spremljevalec: "Povej
mi, kako je mogoče, da obstajajo ljudje, ki
prečkajo to puščavo, ne da bi občutili žejo ali
utrujenost?"
41 To je storil, ker je v sebi razmišljal o tem,
kaj bo z njim na dan, ko ga nihče ne bo prišel
prosit za vodo ali zavetje.
42 Dobri popotnik je rekel svojemu
spremljevalcu: "Prišel sem do Velikega mesta,
vendar ne sam. Na poti sem srečeval bolne,
žejne, izgubljene, izčrpane in vsem sem vlival
nov pogum z vero, ki me oživlja, in tako smo
od oaze do oaze nekega dne prispeli do vrat
velikega mesta.
43 Tam so me poklicali pred vladarja tistega
kraljestva, ki je videl, da poznam puščavo in da
imam sočutje do popotnikov, in mi naročil, naj
se vrnem, da bom popotnikom vodnik in
svetovalec na mučnem prehodu skozi
puščavo.
44 Tu me vidite, kako vodim drugo karavano,
ki jo moram peljati v Veliko mesto. - In vi? Kaj
počneš tukaj?" je vprašal tistega, ki je ostal v
oazi. - Ta je ostal tiho in osramočen.
45 Tedaj mu je dobri popotnik rekel: "Vem, da
ste si prisvojili to oazo, da prodajate vodo in
zaračunavate denar za senco. Te dobrine vam
ne pripadajo; božanska moč jih je položila v

puščavo, da bi jih lahko uporabil tisti, ki bi jih
potreboval.
46. Ali vidite te množice ljudi? Ne potrebujejo
oaze, saj ne čutijo žeje in se ne utrudijo. Dovolj
je, da jim prenesem sporočilo, ki jim ga
Gospod Velikega mesta pošlje z mojim
posredovanjem, in že se odpravijo na pot, pri
čemer z vsakim korakom nabirajo novih moči
zaradi visokega cilja, ki ga imajo: doseči to
kraljestvo.
47 Pustite izvir žejnim, da se bodo pri njem
okrepčali in da si bodo žejo pogasili tisti, ki
trpijo v puščavi.
48. Tvoj ponos in sebičnost sta te zaslepila.
Toda kaj ti je koristilo, da si bil gospodar te
majhne oaze, ko pa si živel v tej puščavi in si
bil prikrajšan za možnost spoznati Veliko
mesto, h kateremu sva se skupaj odpravljala?
Si že pozabil na ta visok cilj, ki sva ga imela
oba?"
49. Ko je ta človek v tišini poslušal tistega, ki je
bil zvest in nesebičen tovariš, je planil v jok,
ker je obžaloval svoje prestopke. Slekel je
svoja lažna oblačila sijaja in poiskal izhodišče,
kjer se je začela puščava, da bi sledil poti, ki bi
ga pripeljala do Velikega mesta. Toda zdaj je
šel po svoji poti, osvetljen z novo lučjo, lučjo
vere in ljubezni do sočloveka.
- Konec prilike 50. Jaz sem Gospod Velikega mesta in Elija
starodavni iz moje prilike. On je "glas tistega,
ki kliče v puščavi", on je tisti, ki se vam na
novo razodeva v izpolnitvi razodetja, ki sem
vam ga dal pri spremenjenju na gori Tabor. On
je tisti, ki vas v tretji dobi vodi v Veliko mesto,
kjer vas pričakujem, da bi vam dal večno
nagrado svoje ljubezni.
51 Sledite Eliji, ljubljeno ljudstvo, in vse se bo
spremenilo v vašem življenju, v vašem
čaščenju Boga in v vaših idealih; vse se bo
spremenilo.
52. Ali ste verjeli, da bo vaše nepopolno
prakticiranje vere trajalo večno? - Ne, moji
učenci. Ko bo vaš duh jutri na obzorju zagledal
Veliko mesto, bo kot njegov Gospod rekel:
"Moje kraljestvo ni od tega sveta" (28,18-40).
Prilika o velikodušnosti kralja
53 Nekoč je bil kralj, ki je obkrožen s svojimi
podložniki proslavljal zmago nad upornim
ljudstvom, ki je postalo njegov vazal.
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54. Kralj in njegovo ljudstvo so zapeli
zmagoslavno himno. Tedaj je kralj svojemu
ljudstvu spregovoril takole: "Moč moje roke je
zmagala in omogočila rast mojega kraljestva,
toda osvojene bom ljubil, kot ljubim vas, dal
jim bom polja na svojih posestvih, da bodo
gojili trto, in moja volja je, da jih boste ljubili,
kot jih ljubim jaz."
55 Čas je tekel in med ljudstvom, ki ga je
osvojila ljubezen in pravičnost tega kralja, se je
pojavil mož, ki se je uprl svojemu gospodarju
in ga poskušal ubiti v spanju, a ga je le ranil.
56 Ta človek je zaradi svojega zločina v strahu
pobegnil in se skril v najtemnejše gozdove,
medtem ko je kralj obžaloval nehvaležnost in
odsotnost svojega podložnika, saj ga je
njegovo srce zelo ljubilo.
57. Tega človeka je med begom ujelo ljudstvo,
sovražno kralju, in ko so ga obtožili, da je
podanik tistega, čigar vladavine niso
priznavali, jim je ta prestrašen na ves glas
zaklical, da je begunec, ker je pravkar ubil
kralja. Vendar mu niso verjeli in so ga obsodili
na smrt na grmadi, saj je bil že prej mučenec.
58 Ko je že krvavel in so ga hoteli vreči v ogenj,
je šel mimo kralj s svojimi služabniki, ki so
iskali upornika, in ko je videl, kaj se tu dogaja,
je vladar dvignil roko in rekel podložnikom:
"Kaj počnete, uporniki?" Ob zvoku kraljevega
veličastnega in ukazovalnega glasu so se
uporniki pokleknili pred njim.
59 Nehvaležni podanik, ki je še vedno ležal v
okovih ob ognju in čakal le na izvršitev kazni,
je bil presenečen in zgrožen, ko je videl, da
kralj ni mrtev in da se mu korak za korakom
približuje in ga odvezuje.
60 Odvedel ga je stran od ognja in mu oskrbel
rane. Nato mu je dal piti vino, ga oblekel v
novo belo obleko in ga poljubil na čelo ter mu
rekel: "Moj podanik, zakaj si bežal pred
menoj? Zakaj si me ranil? Ne odgovarjaj mi z
besedami; hočem le, da veš, da te imam rad,
in ti zdaj pravim: "Pojdi in hodi za menoj."
61 Ljudje so ob teh prizorih usmiljenja
začudeno vzkliknili in se notranje spremenili:
"Hosiannah, Hosiannah!" Izpovedovali so, da
so poslušni vazali tega kralja, in od svojega
gospodarja prejemali le koristi, in podanik, ki
se je nekoč uprl, se je, preplavljen s tako veliko
ljubeznijo svojega kralja, odločil, da bo te
dokaze brezmejne naklonjenosti poplačal
tako, da bo večno ljubil in častil svojega

gospodarja, osvojenega z njegovim tako
popolnim delovanjem.
- Konec prilike 62. Glejte, ljudje, kako jasna je moja beseda!
Vendar se ljudje borijo proti meni in izgubljajo
prijateljstvo z menoj.
63. Kaj slabega sem naredil ljudem? Kakšno
škodo jim povzročata Moj nauk in Moj zakon?
64. Vedite, da vam bo vsakič, ko me boste
užalili, odpuščeno. Vendar ste dolžni odpustiti
tudi svojim sovražnikom, kadar koli vas užalijo.
65. Ljubim te, in ko narediš korak stran od
mene, naredim isti korak, da se ti približam. Če
mi zaprete vrata svojega templja, bom trkal
nanje, dokler jih ne odprete in bom lahko
vstopil. (100,61-70)
Blagoslovi in blagoslovi
66 Blagor tistemu, ki potrpežljivo prenaša
svoje trpljenje, saj bo v svoji krotkosti našel
moč, da bo še naprej nosil svoj križ na poti
razvoja.
67. Blagor tistemu, ki ponižno prenaša
ponižanje in zna odpustiti tistim, ki so ga
užalili, kajti jaz ga bom opravičil. Toda gorje
tistim, ki sodijo dejanja sočloveka, saj bodo
tudi sami sojeni.
68 Blagor tistemu, ki izpolnjuje prvo zapoved
Postave in me ljubi bolj kot vse ustvarjeno.
69. Blagor tistemu, ki mi dovoli, da sodim
njegovo pravično ali nepravično zadevo. (44,
52 - 55)
70 Blagor tistemu, ki se poniža na zemlji, ker
mu bom odpustil. Blagor tistemu, ki ga
obrekujejo, kajti jaz bom pričal o njegovi
nedolžnosti. Blagor tistemu, ki mi pričuje, kajti
jaz ga bom blagoslovil. In kogar koli napačno
presodijo zaradi izvajanja mojega nauka, ga
bom priznal. (8,30)
71. Blagor tistim, ki padejo in spet vstanejo, ki
jokajo in me blagoslavljajo, ki, ranjeni od
lastnih bratov, v globini svojega srca zaupajo
vame. Ti mali, trpinčeni, zasmehovani, a krotki
in zato močni v duhu, so v resnici moji učenci.
(22,30)
72. Blagor tistemu, ki blagoslavlja voljo
svojega Gospoda, blagor tistemu, ki
blagoslavlja svoje trpljenje, saj ve, da bo to
opralo njegove madeže. Kajti to daje oporo
njegovim korakom pri vzponu na Duhovno
goro. (308, 10)
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73 Vsi pričakujejo luč novega dne, zora miru,
ki bo začetek boljše dobe. Zatirani pričakujejo
dan svoje osvoboditve, bolni upajo na zdravilo,
ki jim bo povrnilo zdravje, moč in veselje do
življenja.
74. Blagor tistim, ki znajo počakati do zadnjega
trenutka, kajti kar so izgubili, jim bo vrnjeno z
obrestmi. To pričakovanje blagoslavljam, saj je
dokaz vere vame. (286, 59 -60)
75 Blagoslov vernim, blagoslov tistim, ki
ostanejo vztrajni do konca svojih preizkušenj.
Blagor tistim, ki niso zapravili moči, ki jim jo
daje moj pouk, saj bodo v prihajajočih časih
grenkobe z močjo in svetlobo prenašali
življenjske preizkušnje. (311, 10)
76. Blagor tistim, ki me blagoslavljajo na
oltarju stvarstva in znajo ponižno sprejeti
posledice svojih prestopkov, ne da bi jih
pripisovali božjim kaznim.
77. Blagor tistim, ki znajo ubogati mojo voljo in
ponižno sprejemajo preizkušnje. Vsi me bodo
ljubili. (325, 7 - 8)

duha, da bi za vedno ugasnila vašo željo po
svetlobi. (263, 2 – 6)
86 Blagor tistemu, ki posluša moje nauke, jih
sprejme za svoje in jim sledi, saj bo znal živeti
v svetu, znal umreti svetu in bo, ko bo prišla
njegova ura, vstal v večnost.
87. Blagor tistemu, ki se poglobi v mojo
besedo, saj se je naučil razumeti razlog
bolečine, pomen pokore in odkupnine, in
namesto da bi obupal ali bogokletel, s čimer bi
povečal svoje muke, se poln vere in upanja
dvigne v boj, da bo breme njegovih dolgov
vsak dan lažje in kelih trpljenja manj grenak.
88 Veselje in mir sta lastna ljudem vere tistim, ki se strinjajo z Očetovo voljo. (283, 45 47)
89. Vaš napredek ali razvoj navzgor vam bo
omogočil odkriti Mojo resnico in zaznati Mojo
božansko navzočnost, tako v duhovnem kot v
vsakem od Mojih del. Tedaj vam bom rekel:
"Blagor tistim, ki me povsod prepoznajo, kajti
oni so tisti, ki me resnično ljubijo. Blagor
tistim, ki me čutijo z duhom in celo s telesom,
kajti oni so tisti, ki so svojemu celotnemu bitju
dali subtilnost, ki so se resnično poduhovili."
(305, 61 - 62)
90. Veš, da s svojega visokega prestola
obdajam vesolje s svojim mirom in
blagoslovom.
91 Vse blagoslavljam vsako uro, vsak trenutek.
92. Od mene ni in nikoli ne bo nobenega
prekletstva ali obsodbe za moje otroke. Zato,
ne da bi videl pravične ali grešnike, vsem
pošiljam svoje blagoslove, poljub ljubezni in
svoj mir. (319,49 - 50)
MOJ MIR Z VAMI.

Spodbude za razvoj navzgor
78. Blagor tistim, ki me ponižno in z vero
prosijo za vzpon svojega duha, saj bodo
prejeli, kar prosijo od svojega Očeta.
79 Blagor tistim, ki znajo čakati, ker jim bo
moja usmiljena pomoč prišla v roke v
primernem trenutku.
80 Naučite se prositi in tudi čakati, vedoč, da
nič ne uide moji volji ljubezni. Zaupajte, da se
moja volja kaže v vsaki vaši potrebi in v vsaki
preizkušnji. (35, 1 -3)
81 Blagor tistim, ki sanjajo o raju miru in
harmonije.
82 Blagor tistim, ki prezirajo malenkosti,
nečimrnosti in strasti, ki človeku ne koristijo,
še manj pa njegovemu duhu, in jih
obravnavajo z ravnodušnostjo.
83 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.
84. Blagoslavljam tiste, ki zavračajo zunanje,
da bi se namesto tega posvetili duhovni
kontemplaciji, ljubezni in notranjemu miru,
ker vedno bolj spoznavajo, da svet ne daje
miru, da ga lahko najdete v sebi.
85. Blagor tistim med vami, ki jih resnica ni
prestrašila in jih ni razburila; kajti resnično,
povem vam: luč bo kot slap padla na vašega

Božji klic
Poziv ljudem tega časa:
"Ljudje, ljudje, vstanite, čas vas priganja, in če
tega ne boste storili ta "dan", se ne boste
prebudili v tem življenju na zemlji. Ali želite
kljub mojemu sporočilu še naprej spati? Želite,
da vas prebudi smrt mesa - s požiralnim
ognjem kesanja vašega duha brez materije?
Bodite iskreni, postavite se v položaj
duhovnega življenja, pred Resnico, kjer nič ne
more opravičiti vašega materializma, kjer se
resnično vidite v krpah - umazanih, umazanih
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in raztrganih -, ki jih bo vaš duh nosil kot
obleko. Resnično, povem vam, tam boste ob
pogledu na svojo bedo in občutku tako
velikega sramu začutili neizmerno željo, da bi
se umili v vodi najglobljega kesanja, saj se
boste zavedali, da boste le čisti lahko šli na
gostijo Duha. Poglejte se onkraj človeškega
egoizma z vsemi njegovimi slabostmi, ki so
zdaj vaš ponos, vaše zadovoljstvo, in mi
povejte, ali ste sočustvovali z bolečino ljudi, ali
so v vaših srcih odmevali jok žensk ali kriki
otrok. Povej mi torej, kaj si bil ljudem? Ali ste
bili življenje z njimi?" (228,62 - 63)

Jezus v 'drugi dobi' prelil svojo
najdragocenejšo kri, da bi vas odrešil greha,
vas naučil ljubezni ter v vaše misli in srca
vtisnil pravi nauk." (283, 71)
"Usmeri svoje oči vame, ko se ti je pot
izgubila; danes bodi z menoj. Dvignite svoje
misli k meni in mi govorite, kakor otrok govori
očetu, kakor se zaupljivo pogovarja s
prijateljem." (280, 31)
"Hodite po mojih navodilih, počutite se kot
novi ljudje, prakticirajte moje kreposti in v
vaših mislih bo postajalo vedno lažje in Kristus
se bo razodeval na vaših poteh." (228, 60)
"Ljudje, pojdite k ljudem, govorite jim, kot je
Kristus govoril vam - z enakim sočutjem,
odločnostjo in upanjem. Naj vidijo, da
obstajajo načini napredovanja, ki prinašajo
večje zadovoljstvo od tistega, ki ga dajejo
materialne dobrine. Naj spoznajo, da obstaja
vera, ki omogoča verovanje in upanje onkraj
vidnega in otipljivega. Povejte jim, da bo
njihov duh živel večno, zato se morajo
pripraviti, da bodo lahko deležni tega večnega
blagoslova." (359, 94 - 95)

Poziv intelektualcem:
"Pridite k meni, intelektualci, ki ste utrujeni od
smrti in razočarani v srcu. Pridite k meni, ki ste
zmedeni in ste sovražili, namesto da bi ljubili.
Dal vam bom počitek in vam dal razumeti, da
se duh, ki je poslušen mojih zapovedi, nikoli ne
utruja. Predstavil vam bom znanost, ki nikoli
ne zmede inteligence." (282, 54)
Kličite utrujene in obremenjene:
"Pridite k meni, trpeči, osamljeni in bolni
ljudje. Vi, ki s seboj vlečete verige greha,
ponižani, lačni pravice in žejni, bodite z menoj;
v moji navzočnosti bo izginilo mnogo vaših
slabosti in začutili boste, da bo vaše breme
lažje. Če hočeš imeti dobrine duha, ti jih bom
dal; če me prosiš za zemeljske dobrine, da bi
jih dobro uporabljal, ti jih bom prav tako dal,
ker je tvoja prošnja plemenita in pravična.
Potem boste postali dobri skrbniki in jaz vam
bom omogočil, da se bodo te dobrine
povečale, da jih boste lahko delili s svojimi
bližnjimi. (144, 80 - 81)

ENDE

Klic k duhovnemu Izraelu
"Izrael, postani vodja človeštva, daj mu ta kruh
večnega življenja, pokaži mu to duhovno delo,
da se bodo različne religije po mojem nauku
poduhovile in da bo tako Božje kraljestvo
prišlo do vseh ljudi." (249,66)
"Poslušaj me, ljubljeni Izrael! Odprite svoje
duhovne oči in glejte slavo svojega Očeta.
Slišite moj glas po svoji vesti, z duhovnimi
ušesi prisluhnite nebeškim melodijam, da se
bosta vaše srce in duh veselila, da boste
občutili mir, kajti jaz sem mir in vas vabim, da
v njem živite. Razkrivam vam ljubezen, ki sem
jo ves čas čutil do človeštva - razlog, da je
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