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Pühendus 
Komisjon, kellele on usaldatud selle kogumiku koostamine, pühendab need raamatud Issanda nimel 

kõigile heasoovlikele inimestele maailmas, keda innustab soov saavutada oma vaimu kõrgendamine 

jumalike ilmutuste uurimise ja jumaliku Meistri õpetuste praktiseerimise kaudu. Igaüks, kes tunneb 

endas soovi elada Kuuenda Pitseri õpetusi, mis on saadud käesoleval Tõe Vaimu ajastul, peaks viimse 

tilgani nautima nendes raamatutes sisalduvat vaimset tähendust. Siis purskab tema südamest välja 

palve kogu inimkonnale ja lause, mis kõlab inimsüdame kõige õrnematel keeltel: "Armastage 

teineteist". 

Eessõna saksakeelsele väljaandele 
See raamat on "Tõelise elu raamatu" kaheteistkümnest köitest esimese köite täpne tõlge 

hispaaniakeelsest originaaltekstist ja annab jumalikke ilmutusi. See ei puuduta midagi vähemat kui 

Issanda teist tulemist Püha Vaimuna. Tema poolt spetsiaalselt valitud ja ettevalmistatud vahendite kaudu 

(sõna hispaania tekstis on: "portavoz" nii palju kui häälekandja, sõnavahendaja, suupill) andis Kristus 

edasi suuri tõdesid, et selgitada meile meie maise elu mõtet, et avada meile arusaamatuid või 

tundmatuid Vaimu saladusi ning anda meile lohutust, jõudu ja juhiseid keset kasvavat kaost, mis toob 

kogu inimkonnale raskeid visiite nende puhastumise eesmärgil. See on Jumala igavene, muutumatu 

sõnum oma lastele: esimesel ajastul Moosese ja prohvetite kaudu ning teisel ajastul Jeesuse ja tema 

jüngrite kaudu. Kui sõnum tundub meile praegusel kolmandal ajastul uus, siis selle põhjuseks on see, et 

paljud esimese ja teise ajastu sõnad, mida ei mõistetud, on seletatud, ja et Issand avab meile täiendavaid 

vaimseid teadmisi, mida Ta ei saanud meile siis anda. ("Mul on teile veel palju öelda, aga te ei suuda neid 

praegu taluda. " Johannese 16:12.) 

Raamat on jagatud paljudeks peatükkideks ja iga salm on nummerdatud; see ei ole mitte ainult 

selleks, et viidata täpselt mõnele lõigule, vaid ka selleks, et näidata väliselt, et tegemist ei ole kerge 

lugemisega; pigem tuleb sisu lugeda, uurida ja süveneda kogutud meelega ja läbimõeldult. Pärast seda 

peab aga järgnema kõige tähtsam asi: täitmine, tegu. 

Tähelepanelik lugeja märkab, et paljud mõtted ja vaimsed õpetused korduvad sageli, kuigi enamasti 

erinevate sõnadega või erinevatest vaatenurkadest. Sellel on mitu põhjust: Esiteks anti õpetusi paljude 

aastate jooksul kümnetes kogunemiskohtades. Teiseks, selles protsessis tegutsesid erinevad 

sõnavahendajad ja sõltuvalt vahendi vaimsest küpsusest võis Jumala sõna end teatavaks teha. Ja lõpuks 

ei peetud õpetussõnu mitte suletud ringis, vaid avalikult lihtsa publiku ees, nii et uustulnukad võisid alati 

kaasa tulla, mistõttu Issand pidi neile oma Sõnas kordama põhimõisteid. 

Tänapäeval ei tohi me kordustest solvuda, vaid need peaksid andma meile võimaluse sügavale 

sissepressida jumalikke mõtteid. Lisaks sellele kinnitavad kordused, et õpetused on pärit Jumalalt, sest 

vaatamata paljudele kohtadele, kus neid on antud, ja paljudele Sõna vahendajatele, ilmneb Sõna ühtsus. 

Kogu inimkonna jaoks oleks katastroofiline, kui nad materiaalselt valesti tõlgendatud ettekuulutuste 

alusel - nagu juudid peaaegu 2000 aastat tagasi - lükkaksid tagasi Jumala abistava käe ja jääksid kurdiks 

teie Issanda hääle suhtes, mis selles eksimatult tõelises ja tõelises Jumala Sõnas pöördub iga inimhinge 

poole ja kutsub teda mõtisklusele, pöördumisele ja vaimustumisele. Sama hääl nõuab ühel päeval 

igaühelt meist aru, kuivõrd me oleme järginud tema armastavaid manitsusi ja juhiseid. 

Teoses "Tõelise elu raamat" on põhiteemaks vaim, mistõttu seda sõna leidub väga sageli erinevates 

seostes. Mida tähendab "vaim"? - Tänapäeva tavakasutuses ja sõnaraamatutes kasutatakse sõna "vaim" 

mõtlemisvõime tähenduses, st: mõistus, intellekt, idee, nutikus jne - praeguses õpetuses ja ka Piiblis on 

sõnal vaim hoopis teine tähendus ja Jeesus tegi selle selgeks, kui ütles: "Jumal on vaim, ja kes teda 

kummardavad, peavad teda kummardama vaimus ja tões" (Jh 4:24). Igavene elementaarne jõud, Jumal, 

on puhas vaim, ilma vormita - mis aga ei välista, et Ta ilmutab end oma lastele erijuhtudel ka inimlikul 

kujul, kui Isa. Jumala kõige põhilisem omadus on armastus ja sellest armastusest ajendatuna lõi ta endast 

teised vaimolendid, et saaks neile oma armastust anda. Need vaimud, mis olid Jumala vaimust pärit 

sädemed ja piiratud ulatuses samade omadustega kui Jumal, täitsid lõpmatut ruumi, kuni nad oma 
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uhkuse ja sõnakuulmatuse tõttu Jumalast eraldusid ja seejärel materiaalsesse kehasse pandi, et nad 

saaksid uuesti alustada teekonda koju. Inimese põhiline osa on seega tema vaim, jumaliku vaimu säde 

tema sees. Lühidalt kokku võttes on see järgmine: 

Jumala Vaim = armastus, tarkus ja vägi. 

Inimvaim = Jumala vaimusäde inimeses. 

Vaimud = algsed ingellikud vaimud ja ka inimlikud vaimolendid, olgu nad siis veel materiaalses kehas 

(kehastunud) või väljaspool seda (kehastumata). 

Jumalikud ilmutused tehti Mehhikos hispaania keeles. Saksa keelde tõlkimisel pöörati suurt 

tähelepanu sellele, et tagada igal juhul vaimse tähenduse taastootmine. Ka sõnade ja lausete 

moodustamisel järgiti suures osas originaalteksti, mistõttu tekkisid mõnikord mõnevõrra ebatavalised 

väljendid ja lausekonstruktsioonid. Ainult suhteliselt vähestel juhtudel oli vaja valida vabam tõlge, et leida 

saksa keeles meeldiv väljendusvorm, kuid vaimne mõte jäi alati täpselt alles. 

Lühikesed selgitused, mis tunduvad arusaamiseks vajalikud, on lisatud joonealuste märkustena; 

tähendusele vastavad täiendused tekstis on paigutatud sulgudesse. Pikemad joonealused märkused 

leiate raamatu lisas. 

Tõlkijad 

Selgitused juhiste paremaks mõistmiseks 
I. Kristuse teine tulemine Piibli tõotuste peeglis. 

Tõlkijate eessõna algab napisõnalise lausega: "See ei ole midagi vähemat kui Issanda teine tulemine 

Püha Vaimuna". Paljud lugejad ootavad selle avalduse selgitust, mis antakse allpool. Alates kristluse 

algusest on usklikud tegelenud Kristuse teise tulemisega ning igal ajastul on sellest olnud oma 

ettekujutus. Isegi tänapäeval on usklikel erinevad, peamiselt hägused vaated selle kohta, sest nad ei oska 

asjakohaste piiblilõikude sümboolset kujundlikkust õigesti tõlgendada. Seetõttu on vaja saada selgust. 

Selleks tahame uurida ebatäpseid ja sageli fantaasiarikkaid ideid ning võrrelda neid asjakohaste 

piiblisõnadega. 

Levinud on järgmine arvamus: Selle kohaselt ilmub Issand kõigi inimeste silme ees taevapilvedes, 

kusjuures kõik silmad näevad Teda korraga; sest Tema tagasitulek peaks olema nagu välgulöök taevas, 

mis valgustab kõike ja on nähtav kõigile inimestele. - Kas see võib üldse juhtuda ja kas need ideed 

vastavad Jeesuse enda teadaannetele, nagu need on meile erinevate evangelistide poolt edasi antud? 

Nagu me teame, on Maa kerakujuline ja juba ainuüksi seetõttu on see populaarne idee sellest 

sündmusest füüsiliselt võimatu, sest kerakujulise maailma elanikud ei saa näha taevast nähtust 

üheaegselt ümber maakera. 

Uurime kõigepealt, kas selle sündmuse usutavam pilt ei muutu erinevate piibliviidete põhjal 

äratuntavaks, kui tõlgime prohvetikuulutuse sõnad sümboolsetest kujunditest meie tänapäevasesse 

keelde ja mõistame seeläbi väljendatud vaimset tähendust. 

Teise tulemise aja kohta ütleb Issand küll, et keegi ei tea päeva ja tundi enne selle sündmuse 

toimumist, välja arvatud Isa (Mat 24, 36 + 42); kuid Ta andis oma tulemise kohta mitmesuguseid 

ettekuulutusi: valekristused ja valeprohvetid, sõjad, katkud, kallid ajad, maavärinad, kasvav ebasooskus ja 

viletsus, hirmud ja suured märgid taevas, üleujutused ja tugevad tormid, evangeeliumi kuulutamine kogu 

maailmas. - Kõik need märgid on täitunud, kuid usklikud ootavad ikka veel tõotuste täitumist. 

Ühes tähendamissõnas andis Issand veelgi täpsema ülevaate oma tagasituleku ajast ja viisist. Ta 

võrdles seda varga vargsi öise sissemurdmisega ja lisas:. . . "Sest Inimese Poeg tuleb sel tunnil, mil te ei 

mõtle" (Matteuse 24:44). Sellest tähendamissõnast on selgelt äratuntavad kaks asja: esiteks, et Tema 

tagasitulek ei toimu üleloomuliku taevase vaatemänguna, vaid salaja, maailma ja kogu kristluse poolt 

märkamatult. Ja teiseks, et ka Tema tuleku aeg on teistsugune kui oodatud. 
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Issand tugevdab selle tähendamissõna tähtsust oma tagasituleku õigeks mõistmiseks, viidates sellele 

uuesti oma Johannese ilmutuses: "Vaata, ma tulen kui varas. Õnnistatud on see, kes valvab ja hoiab oma 

riided valmis. .. "(Ilm 16:15). 

Teises tähendamissõnas targast ja kurjast sulasest antakse isegi vihje, kas aeg, mil inimesed ootavad 

Tema tulekut Tema tagasituleku ajal, on määratud liiga vara või liiga hilja. Jeesus ütleb selles 

tähendamissõnas:... . "Aga kui see kuri sulane ütleb oma südames: Mu isand ei tule kaua aega..., siis tuleb 

selle sulase isand päeval, mil ta ei mõtle seda, ja tunnil, mil ta ei mõtle seda. .. "(Math. 24, 48 + 50). See 

näitab selgelt, et Issand tuleb varem, kui kristlased üldiselt eeldavad.  

Kuidas peaks see Issanda tagasitulek, mis toimub vaikuses, toimuma? - Matteuse evangeeliumis 

loeme: "Sest nii nagu välk läheb päikesetõusust (idast) ja paistab, kuni ta alla läheb (läände), nõnda on ka 

Inimese Poja tulemine" (Mt 27, 27). - Igaühele peaks olema selge, et see ei saa olla meie füüsilise silmaga 

nähtava välgu loomulik välk, sest väga harvadel juhtudel paistab välk idast läände, vaid laskub taevast 

maa peale: seega peab tähendus olema teistsugune. - Kuna välk on pimestav valgusnähtus taevas ja 

mõistet "valgus" kasutatakse Jumala Sõnas sageli vaimse teadmise sümbolina, on ilmne tõlgendada seda 

"välku" kui Kristuse ilmutusõpetust, mis pärineb vaimsest taevast. 

Miks algab see idas ja lõpeb läänes? - Issand ütleb meile oma uues Sõnas, et see pilt sümboliseerib 

kogu Tema õpetust inimkonnale, mis sai alguse Iisraeli rahvast, s.t. idast või idast, ja pidi leidma oma 

kõikehõlmava lõpu läänes, mõnes läänepoolkera riigis, ja on selle nüüd ka leidnud. (Vaimulikud ilmutused 

Mehhikos) - Välgu sümbolil on ka tähendus, et Tema jaoks oli kahe ilmutusaja vahel olev ajavahemik vaid 

lühike hetk, mis möödus nagu välk taevas. - Meie, inimeste jaoks on peaaegu 2000 aastat pikk aeg, 

Jumala jaoks aga ainult hetk igavikust. 

Matteuse evangeeliumi järgmised salmid, nii nagu need on meile üle läinud, näivad olevat vastuolus 

selle tõlgendusega Kristuse tagasitulekust kui ilmutusest sõnades, sest seal öeldakse, et "päike ja kuu" 

kaotavad oma valguse, "tähed" langevad taevast, "Inimese Poja märk" ilmub taevasse ja siis ilmub Ta ise 

"taevapilvedes" suure väe ja hiilgusega. 

Kui käändlause all olevaid mõisteid mõista materiaalses tähenduses, nagu see üldiselt on, siis oleks 

maa kaetud pimedusega, öises taevas kihutaksid tähed segaduses ringi või langeks meteoriitide sadu maa 

peale, selles kaoses muutuks taevas nähtavaks märk ja siis ilmuks Issand ise ööpilvede vahel, et kohut 

mõista ehmunud inimeste üle. Kui aga mõista Kristuse tagasitulekut käsitlevaid piiblisõnu kui vaimse 

protsessi allegoorilist kujundit - nagu see peabki olema -, siis annavad nad täiesti teistsuguse arusaama. 

Piirdume sümboolse termini "pilv" dešifreerimisega. See esineb Piiblis mitu korda, kuid enamasti 

mitte loomulikus tähenduses. Kui Iisraeli lapsed käisid läbi kõrbe, "läks Issand päeval nende ees 

pilvesambas..." ja kui kümme käsku anti Siinai mäel, tähistab "pilv" Jumala vaimset kohalolekut Tema 

rahva jaoks. Taanieli nägemuses on öösel öösel nähtud: "Ja vaata, üks tuli "taeva pilvedes" nagu Inimese 

Poeg Vanaema juurde ja toodi tema ette. Ta andis talle võimu, au ja kuningriigi, et kõik rahvad, inimesed 

ja keeled teeniksid teda; tema võim on igavene ja ei kao, ja tema kuningriigil ei ole lõppu" (Taanieli 7, 13 

+ 14). Siin kasutatakse sama väljendit Kristuse vaimse ilmumise kohta, mis Matteuse evangeeliumis tema 

tagasituleku kirjelduses; kuid kes väidaks, et need on materiaalsed pilved ja mitte Kristuse vaimse 

ilmumise sümboolne väljendus? 

Luuka evangeeliumis ei räägita märkimisväärselt mitte "taevapilvedest", vaid "pilvest" ja sõna 

"taevas" puudub täielikult: "Ja siis näevad nad Inimese Poega tulevat "pilves" suure väe ja hiilgusega" (Lk 

21, 27). See väljend näitab selgelt, et tegemist ei ole maiste pilvedega taevas, vaid et väljendatakse 

ilmutuse vaimset vormi ja et Issand ei ilmu materiaalselt nähtavalt. 

Piiblilõik räägib ka sellest, et inimesed näevad "Inimese Poega". Paljud kristlased mõistavad seda 

sõna-sõnalt ja usuvad, et nad näevad Jeesust oma materiaalsete silmadega, kui Ta taevast alla hõljub. - 

Kas Jeesuse füüsiline välimus, mida näeksime meie materiaalsete silmadega, ärataks või tugevdaks 

inimkonna usku Temasse? - Ei üldse. Kui Kristus laskuks taevast alla ja oleks füüsiliste silmadega nähtav, 

siis vaid kaduvväike osa inimkonnast oleks võimeline seda nägema. Ülejäänud inimkond, praktiliselt kogu 

inimkond, ei oleks seda nähtust näinud ja seega ei oleks Kristuse tagasituleku veenvat mõju üldse 
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tekkinud. Seega sõltuks see jälle sellest, kas uskuda väheseid pealtnägijaid või Tema sõnu, teisisõnu, 

olukord oleks olnud sama, mis peaaegu 2000 aastat tagasi. 

Sel ajal elas Kristus juba nähtavalt inimeste seas ja tema õpetusi ei usutud - välja arvatud väike 

vähemus. Ja kui Ta oleks täna meie füüsiliste silmade jaoks nähtavalt meie keskel inimesena, pöörataks 

Talle veelgi vähem tähelepanu kui 2000 aastat tagasi, sest tänapäeval on inimesed liiga palju hõivatud 

oma võitlusega suurema heaolu eest või oma raskete igapäevaste toiduhangete, võimuvõitluse, intriigide 

ja sõdadega. - Ja ometi näevad inimesed Teda. Mõned, kellel on vaimne nägu, näevad Jeesust nii, nagu 

jüngrid nägid Teda Tabori-mäel toimunud Issandamuutmisel. Mitte tõestuseks Tema kohalolekust - seda 

tõestust nad ei vaja -, vaid preemiaks nende usu ja vaimse ettevalmistuse eest. - Teised tunnevad oma 

sisimas Kristuse kohalolekut Tema uutes ilmutustes. Nende vaim tunnistab neile Tema Sõna tõde. - Ja 

veel teised, enamik, värisevad kogu oma olemusest, kui neid tabavad rasked katsumused, mis peavad 

tulema. Siis teeb nende südametunnistus neile selgeks, et see on Kristuse tõotatud tagasitulek Tema 

halastamatus õigluses. See kogemus on palju püsivam kui see, kui nende füüsilised silmad oleksid näinud 

"Inimese Poega".  

Luuka evangeeliumis järgneb Jeesuse lubadusele oma tagasitulekust maa peale sõnad: "Aga kui need 

asjad hakkavad toimuma, siis vaadake üles ja tõstke oma pead, sest teie lunastus on lähedal" (Lk 21:28). 

Väljend "kui see hakkab juhtuma" näitab, et tegemist ei ole äkilise "maailmalõpu sündmusega", vaid 

pikemaajalise protsessiga, mille suhtes inimesed peavad olema ettevaatlikud. Seda, mida see protsess 

endast kujutab, valgustab Jeesuse teine viide Tema tagasituleku kohta: "Kui Inimese Poeg tuleb, kas te 

arvate, et ta leiab ka maa peal usku? (Lk 18, 8) Küsimuse olemus väljendab eitust ja viitab sellele, et Tema 

teine tulemine on samuti tõe, Tema päästeõpetuse kuulutamine ja et inimestel on taas võimalus oma 

vaba tahte alusel vastu võtta või tagasi lükata ning nad - vähemalt mis puudutab suurt rahvamassi ja 

nende juhtivaid kiriku-, teaduse- ja riigiesindajaid - käituvad esialgu sama uskmatult ja tõrjuvalt nagu 

Jeesuse ajal. 

Sinepiseemne tähendamissõnas (Lk 13,18), mis sümboliseerib Jumala Kuningriigi tekkimist maa peal, 

osutab Issand eriti selle seemne väiksusele, st Tema Sõna esialgu väikesele mõjule maailmas, mis 

visatakse "aeda", st saadetakse taevast alla maa peale ja sellest saab suur "puu", mis annab varju ja 

kaitset kõigile lindudele, st inimestele, ja seega on Jumala Kuningriigi alus maa peal. Sama mõte Tema 

Sõna järkjärgulisest kasvust ja tungimisest inimkonna teadvusesse on ka järgmises tähendamissõnas 

hapniku kohta. 

Nüüd peame uurima, mida ütleb meie teema kohta apostel Johannes, Jeesuse lemmikjünger, kes - 

nagu tema evangeeliumikiri tõestab - mõistis ja andis edasi oma Meistri õpetusi kõige sügavamal ja 

vaimsemal viisil. Oma hüvastijätukõnes oma jüngritele ütleb Issand: "Kui te mind armastate, siis pidage 

minu käske. Ja ma palun Isa, et ta annaks teile teise Lohutaja, et ta jääks teie juurde igaveseks ajaks, tõe 

Vaimu, keda maailm ei saa vastu võtta, sest ta ei näe teda ega tunne teda. Aga te tunnete teda, sest ta on 

teie juures ja on teie sees; ma ei jäta teid orvuks, ma tulen teie juurde" (Jh 14:1518). 

Kuna see lubadus on Tema järgijate jaoks väga oluline, tuleb Jeesus oma suures hüvastijätukõnes mitu 

korda selle juurde tagasi: "Aga Lohutaja, Püha Vaim, kelle minu Isa saadab minu nimel, õpetab teid 

kõigele ja toob teile meelde kõik, mida ma olen teile öelnud" (Johannese 14:26). Siit saame teada, et see 

Lohutaja või Tõe Vaim on Jumala Püha Vaim, kes on "Kristuse nimel" saadetud usklikele maa peal, et 

õpetada neile kõike ja tuletada neile meelde kõiki Jeesuse õpetusi. 

Pärast seda, kui Jeesus on taas kord pannud oma armastuse käsu jüngrite südamele ja valmistanud 

neid ette tulevasteks tagakiusamisteks, annab Ta neile pärast neid tagakiusamisi lubadusena lohutava 

kinnituse: "Aga kui tuleb Lohutaja, kelle ma saadan teile Isa juurest, tõe Vaim, kes lähtub Isast, siis ta 

annab minust tunnistust. Ja teiegi saate tunnistajaks, sest te olete olnud minuga algusest peale" (Jh 

15:26-27). "Aga ma ütlen teile tõtt, et on hea, et ma lähen (Isa juurde). Sest kui ma ei lähe, siis ei tule ka 

Lohutaja teie juurde; aga kui ma lähen, siis ma saadan ta teie juurde" (Jh 16:7). Lohutaja kui tõe Vaimu 

tuleku eelduseks on seega Jeesuse tagasipöördumine Isa juurde. See tähendab, et see Tõe Vaim lähtub 

Kristusest endast kui Jumala "Sõnast" ja Ta saadab Ta Isa troonilt, ühtsuses Temaga, oma usklikele maa 
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peal. Sest Ta oli ka inimesena Jumala suur tõetunnistaja, mistõttu Ta tunnistas Pilaatuse ees: "Ma olen 

kuningas. Ma sündisin ja tulin maailma, et anda tunnistust tõe kohta. Kes on tõtt, see kuuleb minu häält" 

(Joh 18,37). 

"Mul on sulle veel palju öelda, aga sa ei suuda seda praegu taluda. Aga kui ta, tõe Vaim, tuleb, siis 

juhatab ta teid kogu tõde. Sest ta ei räägi iseendast, vaid mida ta kuuleb, seda ta räägib, ja mis on 

tulemas, seda ta kuulutab teile. See muudab mind, sest ta võtab minu omast ja kuulutab seda teile. Kõik, 

mis Isal on, on minu oma. Seepärast olen ma öelnud: "Ta võtab minu omadest ja kuulutab seda teile" (Jh 

16:12-15). 

Eelnevate sõnadega juhtis Issand oma jüngrite tähelepanu sellele, et nad ei ole veel võimelised 

kandma kogu tõde, mida Ta peab oma ilmutuse kandjana Isalt edastama. Seepärast viitab Ta neile veel 

kord Tema tulevasele ilmutuse Sõnale kui tõe Vaimule, mis tutvustab neile siis kõiki tõdesid. Ta kuulutab 

"Sõnana", nagu ka maa peal, ainult seda, mida ta saab Jumal-Isaga üheskoos jumaliku tõe ja tarkusena 

Temalt ja mis ei ole siiski midagi võõrast, vaid ainult edasiantud, vaid pärineb Tema enda vaimust. Seda 

tehes "transfigureerib" Ta oma elu ja õpetused Inimese Pojana, Jeesus, tuues sellega valgust ja selgust, 

sest see Lohutus- ja Tõe Vaim on ühe Jumaliku Vaimu enda Sõna, mistõttu Ta on ka "Püha Vaim". 

Nagu eelnevatest tsitaatidest näeme, annab Uus Testament meile hulgaliselt viiteid ja selgitusi "teise 

Lohutaja", "Püha Vaimu", "Tõe Vaimu" kohta, kelle Isa saadab oma lastele pärast Jeesuse 

tagasipöördumist Isa juurde. Piiblis on kirjas, et see juhtus ka siis, kui Püha Vaim valati välja jüngrite 

peale. Nüüd on usklikud sageli arvamusel, et sellega on tõotused täielikult täidetud ja neid võib pidada 

lõpetatuks. Kuid kas see seisukoht on õige? - Me peame olema teadlikud, et kõik Jeesuse sõnad ja eriti 

Tema tõotused ei olnud seotud ainult praeguse aja või lähitulevikuga, vaid et nende vaimne tähendus on 

oluline ka hilisemate aegade jaoks. Püha Vaimu valamine Jeesuse jüngritele, nende hilisematele 

kaastöötajatele ja kaasusklikele ning seejärel mõnedele väljavalitutele oli - vaatamata oma suurele 

tähtsusele - vaid tagasihoidlik algus, justkui eelteade sellest, mis pidi tulema. Niinimetatud nelipüha 

sündmuses oli kaetud ainult väike ring, kuid täiuslik täitumine peab hõlmama kogu Iisraeli rahvast, nagu 

prohvet Joel juba ennustas: "Ja pärast seda ma valan oma Vaimu välja kogu liha peale, ja teie pojad ja 

tütred näevad unenägusid ja teie noored mehed näevad nägemusi." (Joel 3:1) - See, mis siis oli tulevik, on 

alates 1866. aastast praeguseks. Tõe vaim on nüüd meie seas. Kuid kui vähesed on juba sisemiselt valmis 

ja võimelised toimima täielikult Püha Vaimu väes, kuigi nad on selle Tõe Vaimu endasse saanud! "Neid 

asju olen ma teile rääkinud "vanasõnade" kaudu (kujundlikus keeles). Aga tuleb aeg, mil ma ei räägi teile 

enam "vanasõnade" kaudu, vaid kuulutan teile vabalt oma Isa" (Johannese 16:25). Sellega kinnitab 

Issand, et Tema keel on pildikeel, mis on täis sümboleid ja vaimseid vasteid maiste-materiaalsete asjade 

ja protsesside ja vaimse iseloomuga asjade ja protsesside vahel. Kuid tuleb aeg - ja see saab olla ainult 

Tema kui lohutus-, tõe- ja pühaduse Vaimu tagasituleku aeg -, mil Ta kuulutab eksimatult oma Isa 

omadele nende siis juba rohkem arenenud keele- ja mõistete maailmas, nii et mõistuse mõistatamine 

pildikeele tõelise tähenduse üle saab lõplikult lõppeda. Kartlikud kristlased, kes näevad igas vaimselt 

edasiviivas ilmutuses pettust, ja nimekristlased, kes ei taha, et neid häiritaks nende vaimulikus 

tegevusetuses, osutavad Jeesuse hoiatustele valekristuste eest ja püüavad seega inimesi selle uue Jumala 

Sõna vastuvõtmisest eemale hoida. Kuid nad peaksid olema teadlikud, et just valekristuste ja 

valeprohvetite ajal, keda on olnud ja on ikka veel piisavalt, on ka "tõeline" Kristus oma uue Sõnaga 

tõotatud. Uurimatu või eelarvamuslik tagasilükkamine kõigest, mis on uus ja ei sobi oma ideedesse ja 

huvidesse, peab seega paratamatult viima Kristuse tagasilükkamiseni Tema Teises tulemises! Seepärast 

tõsine manitsus: Katsetage kõike, kuid hoidke, mis on hea. 

Selle uurimuse lõpetuseks tuletame meelde Kristuse kirja oma vaimulikus ilmutuses apostel 

Johannesele, mis on sõnastuse järgi adresseeritud Väike-Aasia kristlikele kogudustele, kuid mis oma 

tegelikus tähenduses on manitsus kristlikele kogudustele seitsme järjestikuse arenguperioodi jooksul. 

Viimast ajastut sümboliseerib Laodikea kogudus, milles me võime ära tunda praegused kristliku tüüpi 

kiriklikud organisatsioonid, mis on kultusesse külmutatud. Issand ütleb talle: "Ma tean sinu tegusid, et sa 

ei ole ei külm ega kuum. Oh, et sul oleks külm või soe! Aga kuna sa oled leige, ei külm ega kuum, siis ma 
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sülitan sind oma suust välja." (Ilm 3:15 + 16) - Milline tabav iseloomustus tänapäevasest nimest ja 

harjumuspärasest kristlusest! "Sa ütled: "Ma olen rikas ja mul on külluses ja ma ei vaja midagi, ja sa ei 

tea, et sa oled armetu ja vilets ja vaene ja pime ja paljas. Ma nõuan sulle, et ostaksid minult tulega 

rafineeritud kulda, et sa rikkaks saaksid, ja valgeid rõivaid, et sa oleks riietatud ja et su alastuse häbi ei 

tuleks ilmsiks, ja võidaksid oma silmi silmavahaga, et sa näeksid." (Ilm 3:17, 18) - kristlased arvavad, et 

neil on kõik olemas ja nad ei vaja enam Kristuse ilmutust. Tema silmis on nad aga vaimselt viletsad, 

viletsad, pimedad ja alasti, mistõttu Ta soovitab neil omandada Temalt kuldsed ja valged rõivad, mis on 

võltsimata, jumalikud päästetõed. 

Nad peaksid ka oma silmi, mis on tõe suhtes pimedad, salviga sisse hõõruma. - Ma karistan ja nuhtlen 

neid, keda ma armastan. Olge siis hoolsad ja tehke meeleparandust" (Ilm 3:19). Vaatamata karmile 

noomitusele ei lükka Issand oma lapsi tagasi. Ta armastab neid, eriti suurte katsumuste ja katsumuste 

ajal, mis on tulnud ja tulevad inimkonna peale, sest need on mõeldud selleks, et viia meid 

meeleparandusele ja uuenemisele. 

"Vaata, ma seisan ukse ees ja koputan. Kui keegi kuuleb mu häält ja avab ukse, siis ma tulen tema 

juurde ja suhtlen temaga ja tema minuga. (Ilm 3, 20) - Ta ei ava ust ega sunni oma lapsi. Kuid need, kes 

kuulavad Tema häält, mida kuuldakse uuesti, ja avavad oma südame ukse, kogevad kõige tihedamat 

ühendust vaimult vaimule oma Issandaga. 

Me oleme püüdnud aidata kriitilistel kahtlejatel - kuid heast tahtest - mõista Kristuse tagasitulekut. 

Eespool oleme märkinud, et Ta ei tule tagasi keset suurejoonelist taevasündmust ega tule tagasi 

füüsiliselt nähtaval viisil. Me oleme ka aru saanud, et suured rahvahulgad ei märka Tema tagasitulekut, 

sest Ta tuleb nagu varas öösel: ootamatult ja vaikselt, vaimsetel vahenditel. Siit ka Tema manitsus: jälgige 

ja palvetage, et te ei laseks seda olulist ja tähtsat aega raisku minna. Ärge olge nagu tähendamissõna viis 

rumalat neitsit, kes lasid valgust andval õlil oma lampides - usu, armastuse ja lootuse sümbol - kuivada ja 

seetõttu ei suutnud kesköö vaimses pimeduses tuleva peigmehega rõõmsalt kohtuda ning tulid lõpuks 

liiga hilja pulma. 

II. Kolm korda ja seitse pitserit 
Pärast vaimset loomist oli suur osa Jumala lapsi oma vaba tahte kuritarvitamise tõttu 

sõnakuulmatuses oma Loojast eemale langenud. Sellega mõistsid nad end igavese Jumalast kaugenemise, 

s.t. surma, hukka. Kuid Jumal oma mõõtmatus armastuses tegi oma lastele võimalikuks naasta oma 

vaimsesse koju. Kuid see tee oli väga pikk, raske ja valus. Seepärast ei jätnud Ta neid üksi, vaid näitas 

neile võimsat õpetust, mille abil nad võisid samm-sammult ja samm-sammult tagasi saada kaotatud 

vaimse paradiisi. Õppe- ja kasvatuskava oli jagatud kolmeks suureks ajastuks, mis omakorda on jagatud 

seitsmeks arenguetapiks, mis vastavad Johannese Ilmutusraamatu seitsmele pitserile. 

Kolm korda 
Esimene kord. 

Esimese ajastu alguses võis Jumal oma lastega veel vaimulikult suhelda mõnede väljavalitute kaudu. 

Nad kuulsid Tema vaimset häält, mis juhatas neid. Aga kui see side kaotati Tema laste kasvava 

materialismi tõttu, otsis Jumal vahendajat. Ta varustas inimese, kelle kaudu Ta sai ennast oma rahvale 

edasi anda. Mooses oli valitud vahend, mille kaudu Ta kuulutas kümme käsku, mis pidid andma suunised 

eluks kõigepealt Iisraeli rahvale ja hiljem kogu maailmale. Mooses sümboliseerib koos kümne käsu ja 

üksikasjalike juhistega esimest korda, mil Jumal ilmutas end oma lastele kui Looja, ainus Jumal, oma 

halastamatus õigluses (Kolmainsuse Jumal-Isa). 

  

Teine kord. 
Kui aeg oli täis, saatis Jumal oma ainusündinud Poja. Jumala Vaim sai Jeesuses inimeseks ja elas 

inimeste seas. Oma õpetustes ilmutas Ta jumalikku armastust ning oma elu ja ohvriterohke surmaga 
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andis inimkonnale täiusliku eeskuju; seega oli Ta Jumalik Meister, kes täitis esimese ajastu kümme käsku 

armastuse kaudu, mis leidis oma kõrgeima väljenduse ristil, kui Ta ohverdas end inimkonna eest. Jeesus 

sümboliseerib teist ajastut (Kolmainsuse Jumal-Poeg). 

Kolmas kord. 
Jeesus ei saanud oma maa peal oleku ajal kõike avaldada, sest inimkond ei olnud selleks veel valmis. 

Kuid Ta teatas, et Isa saadab Lohutaja, Püha Vaimu. Selle Kolmanda aja juhatas sisse Eelija, kelle Vaim 

valgustas Jumala poolt määratud vahendit. See oli lihtne mees nimega Roque Rojas; ta, nagu Ristija 

Johannes, oli eelkäija, et Jumala Püha Vaim, Tõe Vaim, saaks ennast inimeste seas ilmutada. 1866. aastal 

kuulutas Eelija Vaim oma Sõnavahendaja kaudu: "Mina olen Eelija, esimese ajastu prohvet, see, kes on 

pärit Tabori mäel toimunud Issandamuutmisest; valmistuge...". Need kuulajad, kellel oli vaimse nägemise 

anne, nägid Jeesust, Moosest ja Eelija, nagu jüngrid kogesid Jeesuse ülestõusmisel Taabori mäel. See on 

kinnitus kolmest suurest ajastust ja et Eelija sümboliseerib kolmandat aega, mil Tõe Vaim suhtleb, või: 

Kristuse tagasitulekut Vaimus (Kolmainsuse Jumala Püha Vaim). 

Jumal annab oma ilmutused täiuslikus järjekorras: õpetus armastusest anti meile Jeesuse kaudu 

(Teine kord) pärast seda, kui meil oli juba piisavalt teadmisi Jumala õiglusest (Esimene kord). Ja nii oleme 

võimelised vastu võtma tõe ja tarkuse õpetust selles ulatuses, milles me täidame armastuse õpetusi 

(Kolmas aeg). 

Seitse pitserit 
"Elu raamat" koos seitsme pitseriga, mis on tuntud Johannese Ilmutusest, sisaldab inimkonna ajalugu, 

nagu Jumal on seda ette näinud. See on jagatud seitsmeks suuremaks peatükiks, millest igaühel on eriline 

pitser. Need pitsatid lahutas Kristus, et eluraamatu vastavas peatükis sisalduv valgus, Jumala tahe ja 

kasvatusplaan, saaks mõjuda ja realiseeruda inimmaailmas. Seega sümboliseerib inimkonna vastava 

vaimse arenguetapi peamist õpetust sümboolne sündmus, mida üks Jumala väljavalitutest on selle ajastu 

ja kõigi hilisemate aegade suunajaks ja eeskujuks. - Alates kolmanda ajastu algusest on "Elu raamat" 

avatud kuuenda pitseri juures. 

Esimene pitser: Ohverdus 
Issand ütleb meile oma uues Sõnas: "Esimest neist vaimse arengu etappidest maailmas sümboliseerib 

Aabel, Isa esimene sulane, kes ohverdas Jumalale oma lepitusohvri. Ta on ohverdamise sümbol. Kadedus 

tõusis tema vastu." (U. 161, 54) 

1. Moosese 4. peatükist teame, et Kain ja Aabel ohverdasid Jumalale põletusohvri. Aabeli oma vaatas 

Jumal armulikult, sest see oli antud süütu ja puhta südamega. Aga Kaini oma, mille Jumal lükkas tagasi, 

sest Kain ei olnud südamelt puhas. See vihastas Kaini väga ning ta tappis kadedusest ja vihkamisest oma 

venna Aabeli. Selle piibliloo sügav tähendus seisneb aga selles, et Aabel oli lisaks oma materiaalsele 

põletusohvrile toonud Jumalale ka oma maiste inimlike kirgede vaimse ohvri. Seetõttu oli tema süda 

süütu ja puhas. Tema olemuse puhastamine on seega ohvri sümbol. Kokkuvõttes võime öelda: Esimene 

pitser tähendab, et me peame ohverdama oma patused kired, et vaim domineerib mateeria üle ja et me 

saavutame seeläbi, et me saavutame vaimse ühenduse oma Taevase Isaga. 

Teine pitser: usk 
Seda sümboliseerib Noa. Inimesed ei võtnud kuulda esimese pitseri õpetust, vaid oma vaba tahet 

kuritarvitades lasid nad end valitseda materiaalsuse kurjadele kirgedele. 1Moosese 6:3 jj loeme: "Siis 

ütles Issand: Inimesi ei karistata enam minu Vaimuga, sest nad on liha. Ma annan neile veel sada 

kakskümmend aastat. . Aga kui Issand nägi, et inimeste kurjus oli suur maa peal ja et kõik nende südame 

mõtted ja teod olid igavesti kurjad, . ...ta ütles: "Ma hävitan maalt inimesed, keda ma olen loonud...". . 

Aga Noa leidis armu Issanda silmis... . Noa oli jumalakartlik ja laitmatu mees ning elas oma aja jumalikku 

elu. . . " 
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Inimesed põlgasid Jumala hoiatust ega uskunud neile seatud tähtaega, mille jooksul nad pidid oma 

teguviisi parandama. Ainult üks uskus: Noa. Issand valis ta oma tööriistaks, et alustada pärast veeuputust 

uue inimkonnaga. - Vaja oli tugevat usku, et täita kõiki Jumala korraldusi, mis olid tol ajal samuti üsna 

erakordsed ja mille üle inimesed seetõttu naersid. Kuid Noa usaldas oma Jumalat ja tegutses nii, nagu 

talle kästi. Usk ei olnud Noa jaoks mitte ainult sõna otseses mõttes, vaid ka vaimselt päästev argi, ja 

tänapäevani on usk iga uskliku jaoks päästev jõud. Samuti ei ole juhus, et Aabraham, teine suur 

usukangelane, elas just teise pitseri ajal. 

Kolmas pitser: vaimne tugevus 
Seda sümboliseerib Jaakob. Jumal andis Jaakobile vaimse nime "Iisrael", mis tähendab "tugev". 

Jaakob ehk Iisrael puutus oma elus kokku paljude raskuste ja ohtudega, millega Jumal teda proovile pani, 

kuid mida ta suutis ületada tänu oma vaimulikule jõule. Temast sai inimeste jaoks selle vaimse jõu 

sümbol, mida me peame omandama, et olla võimelised kannatlikult taluma ja loobuma katsumustest, 

mida Jumal meile saadab. Tänu eelmainitud vaimsele omadusele valis Jumal ta Iisraeli rahva sugupojaks, 

sest tema 12 pojast said 12 suguharu. Jehoova suutis ka tema kaudu teha teatavaks suure vaimse 

ilmutuse.  

Vanast Testamendist teame lugu, mis on tuntud kui "redel taevasse" (1Moosese 28:10 jj): Jaakob nägi 

unes maa peal seisvat ja taevasse ulatuvat redelit, millel Jumala inglid tõusid üles ja laskusid alla. Redeli 

tipus seisis Issand. Jumal näitas seega sümboolsete kujunditega vaimu arengut. Meie vaim peab 

muutuma küpsemaks ja puhtamaks, et samm-sammult tõusta. Me võime mõista, et meie vaim ei ole 

võimalik saavutada redelile tõusmiseks vajalikku puhtust enne, kui me oleme Jumalaga ühes inimelus, nii-

öelda esimesel katsel. Vaja on palju katseid, palju inkanatsioone, et iga kord paar sammu kõrgemale 

ronida, vastavalt sellele, kui küpseks on meie vaim saanud. Seda tehes manitseb Issand meid, et me ei 

jääks trepil seisma, st et me pidevalt edeneksime oma vaimses arengus, sest muidu takistame neid, kes 

tulevad pärast meid, nende vaimses arengus. - Jumala inglid, kes laskuvad mööda redelit alla, on 

arenenud valguse vaimud, keda Issand saadab alla, et aidata neid, kes tõusevad üles. Siin on taas 

väljendatud, et Jumal ei jäta meid üksi teel koju Tema juurde, vaid pakub meile oma abi.  

Kolmanda pitseri kvaliteedi saavutamise viis on kahe eelmise õpetuse kuulda võtmine: ainult 

madalamate kirgede ohverdamise ja vankumatu usu abil saab Jumal muuta meis elava vaimusädemete 

säde suureks jõuks. 

 

Neljas pitser Seadus 
Seda sümboliseerib Mooses. Jumal valis ta selleks, et vabastada Iisraeli rahvas Egiptuse orjusest, ning 

tema kaudu andis ta rahvale kümme käsku ja palju ettekirjutusi, mis tegid inimestele teatavaks Jumala 

tahte. Kümme käsku said kõigi inimlike seaduste aluseks ja kui neid oleks ustavalt järgitud, oleks 

inimkond läinud head teed: tõelise Jumala kummardamise, õigluse, korra ja ligimese austamise teed. 

Kuid jumaliku seaduse eiramine, st inimese sõnakuulmatus Jumala tahtele, on viinud inimkonna kuristiku 

äärele. 

Viies pitser: armastus 
Seda esindab Jeesus. Temas sai Jumal inimeseks armastusest meie vastu. Tema elu oli täiuslik eeskuju 

ja Tema õpetus oli armastuse ülistus, mis leidis oma kõrgeima teostuse, kui Ta andis oma elu meie eest. 

Seepärast võis Ta oma õpetuse kokku võtta sõnadega: "Uue käsu ma annan teile, et te armastaksite 

üksteist, nagu mina olen teid armastanud, et ka teie armastaksite üksteist" (Johannese 13:34). Ja 

tõepoolest, selles uues armastuse käsus sisaldub kogu seadus. Selle järgimine kuni viimase tagajärjeni 

toob Jumala vaimse kuningriigi siia maa peale. Edaspidi on see juba nii, sest armastus on vaimse 

kuningriigi eeltingimus ja alus. 
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Kuues pitser: tarkus 
Kuuendat pitserit sümboliseerib - kui kolmanda ajastu eelmängu ja ettevalmistavat etappi - Eelija, 

Vana Testamendi prohvet ja suur sõdalane, kes pärast oma missiooni täitmist läks taevasse "tulises 

vankris" (2Kuningate 2:11). Selle pildilise kujutisega näidatakse meile, et Eelija vaim on Jumala valguse 

täis sõdalane. See kerubi 

Jeesuse tunnistuse kohaselt kehastus Püha Vaim ka Ristija Johanneses (Mt 11, 7-14), kes valmistas 

südamed ette, et Jeesus saaks neisse oma õpetusi paigutada. Samuti sillutas ta teed Issandale meie ajal 

Tema vaimse tagasituleku ajal ja annab võimsa ingelvürstina kõigile vaimudele ja maailmadele edasi Püha 

Vaimu valgust, jumalikku tarkust, mis voolab välja avatud Kuuendast pitserist või Elu Raamatu peatükist, 

mille õpetusi ja ilmutusi Issand ise tegi valitud vahendite kaudu teatavaks kuni 1950. aastani. Kuid 

kuuenda pitseri aeg ei lõppenud sellega. Kuuenda pitseri valgus jätkab inimkonna valgustamist seni, kuni 

see on tunnustanud Kristuse ilmutusi Tema Teise tulemise ajal ja on end vaimseks muutnud. Samal ajal 

toimuvad külaskäigud toetavad seda arengut, et vaimud saaksid vastu võtta Jumala tõde ja tarkust. Sel 

viisil valmistatakse inimkonda ette seitsmendaks pitseriks. 

Seitsmes pitser: lõpuleviimine 
Seitsmenda pitseriga on lunastustöö lõpule viidud, nagu seitsmendal päeval - piltlikult öeldes - 

lõpetati loomine. Vaim on läbinud pika ja kurva tee ning on taas tihedas ühenduses oma Isaga, Vaimust 

Vaimule. Sõnakuulmatu poeg naaseb koju Isa koja, ta on võitnud ennast ja maailma. - Seitsmenda pitseri 

sümboliks on Taevane Isa ise, kes on selle raske arengu ja vaimude puhastumise tee lõplikult saavutatud 

eesmärk. Seitsmes pitser ei ole veel avatud. Võib-olla on tänu oma vaimsele küpsusele ühele või kahele 

vaimule juba antud väike aimdus sellest, mida toob kaasa seitsmes pitser. Kuid kogu Iisraeli ja inimkonna 

jaoks peavad veel põlvkonnad tulema ja minema, peavad veel langema paljud katsumuste aastad, peavad 

veel paljud pisarad puhastama südamed, kuni kõigi jaoks on saabunud suurim aeg: pidevas ühenduses 

Isaga olemise aeg. 

  

III. Iisraeli rahvas 
  

Õpetustes räägib Issand sageli "Iisraeli rahvast", "Minu rahvast" või lihtsalt "rahvast". See ei viita 

kuidagi Mehhiko rahvale, kelle keskel need meeleavaldused toimusid. Kas see tähendab Iisraeli riiki? - Ei. 

Eksimuste vältimiseks on siinkohal lühidalt selgitatud, kust pärineb nimi "Iisrael" ja keda on ilmutustes 

kõnetatud sõnaga "Iisraeli rahvas". 

Piibli asjatundja teab Vana Testamendi lugu, mille kohaselt Jaakob raskes elusituatsioonis öösel kuni 

koiduni "mehega" maadles. "Mees" ei saanud temast jagu ja ütles lõpuks: "Sind ei kutsuta enam 

Jaakobiks, vaid Iisraeliks, sest sa oled võidelnud Jumala ja inimestega ja oled alla andnud." Ja Jumal 

uuendas Jaakobile oma tõotust: "Sinu seeme on nagu maa tolm, ja sa saad laiali õhtu ja hommiku poole, 

põhja ja lõuna poole, ja sinu ja sinu seemne kaudu õnnistatakse kõiki sugusid maa peal." - Iisrael on 

vaimne nimi ja tähendab "tugev". Sellest pidi saama tugev, vaimne kogukond, mis hõlmas kogu rahvast, 

arvukas ja tugev Iisraeli rahvas. Ja Jumal andis rahvale tõotatud maa, et nad saaksid seal rahus elada ja 

süvendada vaimset ühendust Temaga. Kuid vastavalt Jumalaga sõlmitud lepingule oli sellega seotud 

tingimus, et ta peab kuulutama kõigile maailma rahvastele ainsa Jumala tõelist jumalateenistust ja tema 

õpetuse tõde, st et ta peab olema preesterkond. 

Vana Testament annab elava ülevaate Iisraeli rahva arengust sajandite jooksul. Peagi sai selles 

nähtavaks jagunemine: ühelt poolt väike rühm, mida me tahame nimetada vaimulikuks Iisraeliks, sest see 

säilitas vaimse kontakti Jumalaga ja nende hulgast tõusid välja rahva targad juhid ja suured prohvetid. 

Teisalt, enamus, mida me nimetame materialistlikuks Iisraeliks, sest nad kasutasid jumalikku õnnistust, 

suurt tarkust, visadust ja pealehakkamist ainult võimu ja rikkuse omandamiseks. See sõnakuulmatus 

Jumalaga sõlmitud lepingule tõi Iisraeli rahvale sageli raskeid katsumusi, mida nad ise põhjustasid, sest 
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nende rikkus, võim ja uhkus kutsusid naaberriike üles sõdima nende vastu. Rahvas hüüdis viletsuses ja 

ahastuses oma Jumala poole, kuid meeleparandus kestis ainult seni, kuni nad said tagasi vabaduse ja 

jõudsid rikkusesse. 

Paljude katsumuste ajal elas vaimse Iisraeli vähemus märkamatult, kuid täis usku ja lootust Messiasse. 

Seepärast sai Ta Jeesuses nende keskel inimeseks saada, et taas kord juhtida oma rahva tähelepanu tema 

vaimsele missioonile rahvaste seas ja valmistada neid selleks ette. Vaimulik Iisrael järgnes Temale ja oli 

õnnelik, kui kuulis Tema Sõna. Enamik, materialistlik Iisrael, ei võtnud Teda peaaegu üldse teadmiseks ja 

ametlik kirik lükkas Ta kindlalt tagasi. Nad ootasid tugevat meest, võimsat sõdalast, kes murrab roomlaste 

võimu ja tõstab üles maise, kuulsusrikka ja võitmatu Iisraeli. Kuid Messias oli alandlik ja tunnistas: "Minu 

kuningriik ei ole sellest maailmast." Nende pettumus oli nii suur, et nad mõistsid Ta hukka kui agitaatori 

ja jumalateotleja ning lasksid Ta risti lüüa. - Nii toimus tohutu tähtsusega sündmus: vaimse ja 

materialistliku Iisraeli nähtav lahutamine.  

Vaimulik Iisrael kogunes apostlite ümber ja väikeses rahvahulgas küpses peagi teadmine, mille apostel 

Peetrus pani sõnadesse: "Nüüd ma olen tõega õppinud, et Jumal ei vaata inimese peale, vaid igasugustes 

inimestes, kes teda kardab ja õigesti teeb, see on talle meelepärane." - Seega ei kuulu vaimse Iisraeli 

hulka mitte ainult juudid, vaid kõikidest religioonidest ja rahvustest need, kes usuvad Kristuse sõnu ja 

tegutsevad vastavalt; sest see on vaimne kogukond ja seega ei ole ta seotud rahvustega. 

Materialistlik Iisrael, kes püüdis fanaatiliselt vabaneda Rooma võimu alt, kannatas ränka sõjakaotust 

ja pärast Jeruusalemma hävitamist 70. aastal pKr. lakkas olemast rahvas ning juudid hajutati üle kogu 

maailma. Materialistlikule Iisraelile langetati kohutav kohtuotsus, kuna ta ei kuuletunud jumalikele 

seadustele ja lükkas tagasi Messia. Jeesuse ettekuulutus täitus Jeruusalemma suurejoonelise templi 

nägemisel: "Tõesti, ma ütlen teile, siin ei jää kivi kivi peale kivi, mida ei purustata." See on üks osa Jeesuse 

ettekuulutusest, mida ta on öelnud: "Ma ütlen teile, siin ei jää kivi peale kivi, mida ei purustata." Ja jälle: 

"Jeruusalemm, Jeruusalemm, sa, kes sa tapad prohvetid ja kivistad need, kes on sinu juurde saadetud; kui 

tihti olen ma tahtnud koguda su lapsi kokku, nagu kana kogub oma tibud oma tiibade alla, aga sa ei ole 

tahtnud!". Vaata, su maja jääb sulle tühjaks." - Järgnevate sajandite jooksul olid nad kõikjal ebasoovitav 

vähemus, kes pidi kannatama rõhumise, alandamise ja raskuste all. 

Kuid nüüd, peaaegu 2000 aastat pärast neid kohutavaid sündmusi ja sellest tulenevat nähtavat 

jagunemist vaimse ja materialistliku Iisraeli vahel, on taas toimumas kujuteldamatu tähtsusega muutus. 

Vaimne Iisrael, mis oli vaevu märgatav vähemus maa rahvaste seas, oli nõrk ja vähe mõjukas rühm, on 

äratatud ja kogutud. Kristus räägib oma vaimses tagasitulekus "Iisraelile vaimu järgi". Ta ühendab nüüd 

kõik "Iisraeli hajutatud suguharud", et varustada neid oma Vaimuga ja saata nad lahingusse, kuni nad on 

saavutanud inimkonna päästmise ja vaimulikuks muutmise. Juhised selleks on Kristuse uued ilmutused, 

mis on koondatud "Tõelise elu raamatu" 12 köitesse. 

Teisel pool on materialistlik Iisrael. Tema palverännak on olnud pikk ja kurb, sest ta ajas oma rinnast 

välja selle, kes pakkus talle oma kuningriiki uueks päranduseks. Kuid kõige rängema rõhumise aeg on 

möödas; ta on saanud rikkaks ja omab raha abil suurt mõju. See on muutunud tugevaks ja uhkeks ning 

rahvuslik haru on taas rahvusena maha rahunenud, vanad religioossed traditsioonid on ärkanud. Ta usub, 

et täidab Jehoova ja Moosese seadusi, kuid tegelikult kummardab ta ikka veel kuldvasikat. Ta on kaugel 

oma vaimse missiooni mõistmisest ja täitmisest. Seda ei tohi võtta kui ühepoolset süüdistust juutide või 

Iisraeli rahva vastu; kõik maailma rahvad - välja arvatud ehk väikesed vähemused - on materialiseerunud 

ja "tantsivad kuldvasika ümber". - Kui selles selgituses on konkreetselt mainitud materialistlikku Iisraeli, 

siis sellepärast, et see traktaat käsitleb vaimset ja materialistlikku Iisraeli ning väidab, et viimane ei täida - 

veel - oma Jumala poolt määratud ülesannet olla preesterkond maa rahvaste seas. Tahes-tahtmata 

küsime endalt: mis saab edasi? - Me ei tohi unustada, et Jumal on andnud Iisraeli rahvale suuri lubadusi 

ja Ta ei riku neid kunagi. Kuid seejuures peame ka teadma, et Jumala poolt Jaakobile antud 

õnnistuslubadused tema seemne kohta puudutavad vaimu, nagu ka Jaakobi hilisem nimi Iisrael on juba 

vaimne nimi. On viga arvata, et tõotused viitavad ainele, s.t. hõimule või Iisraeli praegusele olukorrale. 

Kui see oleks nii, siis tõuseksid selles ikka veel Jumala prohvetid ja sõnumitoojad. - Kuid tuleb aeg, mil 
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praegu veel materialistlik Iisrael ühineb vaimse Iisraeliga ja mõlemad moodustavad taas ühtsuse, ühe 

Iisraeli rahva. Aga millal see juhtub? - Kui materialistlik Iisrael loobub rahast, võimust ja uhkusest ning 

tunnistab Issanda uusi ilmutusi - mis on ilmselt võimalik alles pärast järjekordset kõige karmimat 

külaskäiku - ja hüüab valupisaratena: Jeesus oli Messias ja Kristus on ka meie jaoks "tee, tõde ja elu".  
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Juhend 1  
1 Aegade alguses käskisin mina, Isa, inimestel teha head. Kuid inimesed pöördusid kõrvale 

jumalikest käskudest ja langesid ebajumalateenistusse ning sooritasid minu vastu jäledaid tegusid. 
Tugev oli võitnud, nõrk oli löödud ja mees võttis naise oma orjaks. Seega oli vaja anda Moosesele 
seaduse kümme käsku Siinai mäel. See seadus sisaldas käske, mis pidid reguleerima Iisraeli rahvast. 
Koos nendega tuli talle öelda: Kes tapab, võtab sama karistuse enda peale. Kes varastab, peab oma 
vennale tagasi maksma. Kes kurja teeb, peab maksma silma silma eest ja hamba hamba eest. 

2 Teine ajastu oli lähenemas ja ma tulin Jeesuses teie keskele elama, öeldes teile oma Sõnas: "Kui 
kedagi lüüakse paremale põsele, siis pakkuge ka vasakule. Andestage oma vaenlastele." Ja kolmandal 
ajal, kus te olete, olen ma tulnud teile ütlema: mida te teeksite, kui teie isa mõrvar, keda inimõiglus 
taga kiusab, koputaks teie uksele ja paluks abi? - Andke talle kaitset. Kui te nii käitute, tõestate, et 
olete saavutanud vaimse arengu, mis võimaldab teil täita teie Taevase Isa jumalikku seadust, mis käsib 
teile: Armastage üksteist; äratage surnud vaimud armu ellu, sest iga vaim saab terveks. 

3 Täna tulen ma rääkima teie vaimuga ja avaldan teile seitsme pitseri sisu, teie ajaloo, prohvetite, 
ilmutuse ja õiguse raamatu. 

4 Mina olen tulnud teile ütlema, et te elate praegu ajal, mis kuulub kuuenda pitseri juurde. 
5 Aasta 1866 tähistab selle valguse aja algust. Ma saatsin Eelija, et tõsta saladuse loori ja avada 

Minu Püha Vaimu ilmumise aeg inimkonna seas. Eelija valgustas meest, kes oli minu poolt valitud 
ettekuulutajaks. See oli see väljavalitu, nimega Roque Rojas, kes kuulis vaimust vaimule prohveti häält, 
mis käskis tal Minu nimel kutsuda ja koguda oma vennad*, sest jumalik ilmutus oli valmis valgustama 
inimkonna saatust. Roque Rojas, kes oli õrn ja alandlik nagu tall, kuuletus vaimsele häälele ja vastas: 
"Tehku minu Issanda tahe minu jaoks".  
Vt lisa märkus 1. 

6 Roque Rojas kogus kokku rühma mehi ja naisi, kes olid täis usku ja head tahet, ning seal, oma 
esimeste kogunemiste kubjas, ilmutas end Eelija läbi sõnumitooja meele, öeldes: "Ma olen prohvet 
Eelija, see Tabori-mäel toimunud Issandamuutmise prohvet." Taabori mäel. Ta andis oma esimestele 
jüngritele esimesed õpetused, kuulutades neile samal ajal spirituaalsuse ajastust ja ennustades neile, 
et varsti saabub Jumaliku Meistri kiir, et teatada end oma rahvale. 

7 Ühel päeval, kui Roque Rojase tagasihoidlik kogunemiskoht oli täis järgijaid, kes uskusid selle 
mehe sõna, tuli Eelija alla, et valgustada oma suupilli meelt, ja Minust inspireerituna määras ta seitse 
neist usklikest .kes pidid esindama või sümboliseerima seitset pitserit. 

8 Hiljem, kui Minu ilmumise lubatud hetk oli saabunud, leidsin, et neist seitsmest väljavalitustest 
ainult üks ootas puhta Abikaasa saabumist, ja see süda oli Damiana Oviedo süda, neitsi, kelle meeled 
said esimesena vastu võtta Jumaliku Kiirguse valguse, mis oli tasu tema visaduse ja ettevalmistuse 
eest. 

9 Damiana Oviedo esindas kuuendat pitserit. See oli veel üks tõend, et Kuuenda pitseri valgus on 
see, mis valgustab seda ajastut. 

10 Teisel ajastul leidsin naise emakese, emaliku emakese, ja praegusel ajal puhkasin Damiana Oviedo 
puhtas ja vooruslikus südames. Tema neitsi emakas oli Iisraeli rahva jaoks nagu ema, ja tema 
vahendusel valmistasin ma ette juhid*, "häälekandjad" ja "töötajad "**. Ma lasin tal tulla vanaduse 
künnisele ja ütlesin talle: "Sa, kes sa oled end armastuse allikana üles tõstnud ja südametes usu 
tõrviku süüdanud, puhka nüüd. 
* Kogukondade juhid 

** Põhineb Jeesuse tähendamissõnal "töölistest viinamäel". 
11 Ta palus Minul lubada tal vaimus tööle tulla, sest ta valvas innukalt Minu Seaduse üle ega 

tahtnud, et see rüvetataks; ja Ma andsin talle selle loa. 
12 Samal ajal andsin talle veel ühe ülesande, öeldes talle: Damiana, see ei ole Minu tahe, et hägune 

vesi seguneks kristallselge veega. Olge juhtide paremal käel, et usu tõrvik võiks neis iga päev kasvada. 
Rõõmustage ja värskendage end selles rahva seas sealt, kus te olete. Vaata, kui palju inimesi armastab 
sind ja on mind ära tundnud. Nad järgivad teie poolt neile jäetud teed. Vaata, tõrvik põleb ikka veel. 
Meister on öelnud: Kes armastust külvab, see armastust lõikab; kes valgust külvab, see valgust lõikab. 
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Sa oled vaeva näinud, et valmistada ette häälekandjate* meelt ja puhastada Minu väljavalitute teed; 
vaata, see on sinu seeme. 
vahendava asutusena 

13 Tõesti, ma ütlen teile, inimesed: Damiana on puhas neitsi, kes tuli kolmandal ajastul Maarja 
esindajana, et anda teile hellust ja hellust. Õnnelikud on need neitsid, kes seda juhatust järgivad, sest 
ma külvan neid oma armuga. Ja Minu jumalik soov on muuta teid kõiki, kes te olete Minu lapsed, Minu 
õpilasteks, sest Minu lahkumise hetk läheneb ja Ma tahan teid jätta meistritena inimkonna keskele. 

14 Kõndige kindla sammuga, et te jõuaksite oma tee eesmärgini ja saaksite oma alandlikkuse ja 
abivalmiduse kaudu maa tugevaks. 

15 Ka selle aja materialistlikud inimesed on Mind kutsunud. Minu hääl on leidnud neis vaimset 
resonantsi ja Meister on andnud rahu rikkalikult; üksi, kuigi Ma olen nendega, ei ole nad tahtnud Mind 
vastu võtta ja on tahtnud külvata teistsuguseid seemneid. 

16 Sel hetkel võtan teid vastu ja annan teile oma olemuse ja valguse, mida olete nii väga oodanud. 
Ärge mõistke hukka oma vendi, kes on kõrvale kaldunud tõe teelt, sest te ei tea, kas homme eksite ka 
teie teisele teele. Ma hoian teid eksimast ja annan teile piima ja mett. 

17 Täna olen tulnud, et rääkida teile veel kord oma Sõna, et tuletada teile meelde mineviku õpetusi. 
Kuid ma ei tule meenutama teile püha õhtusöömaaega sellisel kujul, nagu Jeesus seda teisel ajastul 
leiva ja veiniga sümboliseeris. Möödas on aeg, mil teile pakuti materiaalset leiba Minu Sõna asemel. 
Täna on Minu Sõna leib ja selle jumalik tähendus on püha vein, mida ma teile igal hetkel vaimselt 
pakun. 

18 Tulge lähemale, tulge lähemale, see on Minu Tahe. Andke tõde sellele, kes toitub prahist. Tooge 
uskmatud Minu juurde ja laske lahkhelid ja lahkarvamused kaduda, et Igavese Elu Leib jõuaks kõigi 
Minu lasteni, sest Minu Armastus tuli teile appi, kui te oliite langemas. Nagu päästerõngas tormis, 
päästab sind Minu Vaim, mis on täis halastust. 

19 Alati, kui sa arvasid, et oled katsumuse tunnis hüljatud, lasin sul tunda oma kohalolekut, et 
tugevdada sinu usku. 

20 Siis olid su huuled vait, juba valmis Jumalat teotama ja Mind nuhtlema: "Issand, miks Sa lubad 
Minu enda vendadel Mind kahjustada, kui Sa ütled, et Ma olen Sinu väljavalitu?" 

21 Oo väikesed lapsed, kes te ei ole ikka veel otsustanud olla Minu jüngrid, kuigi Ma olen öelnud: 
Õnnistatud on see, kes kannatab ja näitab end tugevana katsumuses, andestades oma vennale ja 
õnnistades Minu nime, sest tema olemusest tuleb valgus, mis muudab isegi selle, kes on eitanud Minu 
õpetust. 

22 Iga hea tegu leiab oma tasu, mida ei saa mitte maa peal, vaid tulevases elus. Kuid kui paljud 
tahaksid seda õndsust siin maa peal nautida, teadmata, et see, kes ei tee midagi oma vaimse elu 
heaks, on ilma teenetemärkideta, kui ta sinna siseneb, ja tema kahetsus on siis suur. 

23 Vähehaaval paneb Minu õpetus inimesi mõistma elu olemust või tähendust; siis kasutatakse seda 
lühikest maapealset kursust vaimu hüvanguks. Aga selleks on vaja, et te üksteisele andeks annaksite, 
et inimeste vahel tekiks valgus ja rahu. 

24 Aga kui isegi teie, Minu jüngrid, ei ole praegu nende vooruste eeskujuks, siis kelle peale võib 
inimkond veel loota? 

25 Olge teadlik, et seda ütleb teile Tema, kes andis teie eest oma vere ja elu ning kes armastas ja 
andestas rahvahulga, kuigi nad mõistsid, hukkamõistsid ja tapsid Teda. 

26 Aga tõde, mis on elu, mis on armastus, on surematu, ja vaata, siin on see taas teie seas Minu 
Vaimu ilmutuses inimese mõistuse kaudu. Minu seekordne Sõna kordab teile seda õppetundi: 
"Armastage üksteist nii, nagu Meistri armastab oma jüngrid." Ma selgitan seda ka, et iga saladus saaks 
valgustatud ja et see raamat, mille ma teile testamendina jätsin ja mille inimesed hiljem varjasid või 
sulgesid, saaks teie ees uuesti avatud.* 

27 Johannese Ilmutus, mille sisu on sageli vaidlustatud ja osaliselt tagasi lükatud, kuna see on raskesti mõistetav, on 
Issanda poolt täielikult kinnitatud ja seletatud. 

28 Paljud loorid rebitakse. Minu Sõna on valguse mõõk, mis hävitab pimeduse. 
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29 Varjatud teadmised tulevad päevavalgele ja tundmatud õpetused ilmnevad teile. Paljud 
saladused lahtiseletatakse, kuid te ei leia neid ilmutusi maailma raamatutest, vaid sellest Minu Sõnast. 

30 Igaüks, kes tahab olla valguse laps tões, uurib aukartusega Minu Sõna sügavusi, ja seal tunneb ta 
ära oma Meistri, kes ootab teda õpetama. 

31 Tõesti, tõesti, mitte inimeste õpetused ei too maailma rahu ja ei päästa inimkonda kuristikust. 
32 Vaadake religioone, mis eitavad üksteist ja ütlevad, et nad kuulutavad Minu õpetust. 
33 Seepärast puhastatakse ja puhastatakse kõik need, kes on kutsutud Minu sõnumitoojateks, Minu 

uuteks jüngriteks sel ajal, et nad oleksid väärilised viima seda head sõnumit oma vendadele. 
34 Teisel ajastul oli kaksteist jüngrit, kes levitasid Minu õpetust üle maailma. Kolmandal ajastul on 

kaksteist tuhat inimest igast Iisraeli suguharust, kes teevad Minu tõe- ja armastuseõpetust kogu 
inimkonnale teatavaks. 

35 Kus on need sada nelikümmend neli tuhat? - Elias on neid kogumas, olgu siis mõned neist vaimses 
ja teised kehastunud. Nad kõik on selles jumalikus töös vaimselt ühendatud. 

36 Te näete suuri sündmusi, millest paljud hämmastavad teid, kuid Ma annan teile valgust oma 
õpetustega, nii et te ei jääks kunagi segadusse. Uurige Minu Sõna, mis sisendab teile armastust oma 
Isa ja vendade vastu. Ei ole vaja kuuluda saja neljakümne nelja tuhande hulka, et saaksite teenida Isa 
või nimetada end Meistri jüngriks. Need, kes kuuluvad sellesse rühma, on need, kelle ülesanne on olla 
Minu Töö pioneerid ja kaitsjad. 

37 Täna tulen ma Vaimus. Teisel ajastul olin ma inimeste silmadele nähtav, sest ma muutusin 
inimeseks. 

38 Paljud küsisid Mind nähes: "Kes on see, kes räägib Jumala nimel?" Ja teised ütlesid neile: "See on 
Maarja ja puusepa Joosepi poeg, see on galilealane." Siis tegid nad Jeesuse üle nalja. 

39 Aga puusepa poeg pani need, kes olid sünnist saadik pimedad, nägema valgust ja selle keskel 
Jeesuse nägu, kes oli neid terveks teinud. Kui nad tundsid Meistri hellitavat imet, langesid nad Tema 
jalge ette ja hüüdsid täiest kõrist, et nad on Teda ära tundnud kui tõotatud Päästjat. 

40 Hirmul küsisid uskmatud siis endalt: Kuidas oli võimalik, et see lihtne mees, keda nad tundsid kui 
ühte paljudest, võis teha nii suuri imesid? 

41 Täna tulen Ma Vaimus ja inimesed ei saa Mind enam kutsuda Puusepa Pojaks; kuid tõesti, Ma 
ütlen teile, et isegi neil päevil ei olnud õigust Mind nii nimetada. Kirjutatud oli, et neitsi rasestub ja et 
tema emakas saab "Sõna" lihaks. Perekonnapea Joosep oli neitsi ja lapse eluteel vaid inimsilmale 
nähtav kaitseingel; Maarja seevastu oli Jumala emaarmastuse kehastus ja Jeesuse ema, kes oli 
Kristuse inimlik osa. 

42 Lihtsate õpetustega panen teid järk-järgult mõistma ilmutusi, mida te nimetate saladusteks ja 
mida mitte. Ma õpetan teid palvetama, et te saaksite katsumuste tundides oma mõtted oma Isa 
juurde tõsta.  

43 Igal ajal on teid õpetatud palvetama. 
44 Mooses laskis teil palvetada* viimase öö jooksul, mille te Egiptuses veetsite, ja kogu kõrbe 

läbimise ajal.  
See viitab kõigile neile, kes olid Moosese ajal Iisraeli rahva seas kehastunud. 

45 Teisel ajastul õpetasin teile Issanda palvet, et sellest innustatuna pöörduksite oma vajadustes 
oma Isa poole ja et teil oleks alati olemas tõotus Tema tulevasest kuningriigist; et te tuleksite Tema 
juurde andestuse palumisega, küsides oma südametunnistuselt, kas te ise olete juba oma võlglastele 
samamoodi andestanud. 

46 Nüüd õpetan teile vaimset palvet, mis ei tule mitte huultelt, vaid teie vaimu sügavast põhjast ja 
mis kõneleb Minule alandlikult ja usalduslikult: "Issand, Sinu tahe sündigu meie sees." 

47 Ma õpetasin teid tervendama. Jeesus oli palsam, Ta oli tervis, Tema sõna tervendas seda, kes 
seda kuulis, Tema käsi tõi tervist sellele, keda Ta puudutas; Tema pilk andis lõpmatut lohutust sellele, 
kes seda vastu võttis; isegi Tema seelik, kui seda usus puudutas, taastas rahu neile, keda kibedus ja 
kannatused rõhusid ja kes Tema juurde tulid; ja isegi Tema veri, kui see tilkus sajandikandja näole, 
taastas tema silmade kaotatud nägemise. 
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48 Ainult armastus ja halastus, mis on selle armastuse tütar, võivad teha selliseid imesid. Nende abil 
saate te terveneda.  

49 Tundke Mind väga lähedal; ma annan teile sellest tunnistust teie elu rasketel hetkedel. Minu soov 
oli, et te valmistaksite oma südamest ette Minu eluaset, et tunda selles Minu kohalolekut. 

50 Kuidas on võimalik, et te ei tunne Mind, kuigi Ma olen teie sees? Mõned näevad Mind looduses, 
teised tunnevad Mind ainult väljaspool kogu mateeriat, kuid tõeliselt ütlen teile, et Ma olen kõiges ja 
kõikjal. Miks te alati otsite Mind väljaspool teid, kui Ma olen ka teie sees? 

51 Kui ma ütlesin teile, kes ma olen, siis te ei kuulnud ega mõistnud häält, mis teiega rääkis, ja kui te 
nägite mind, siis te ei teadnud, keda te näete. See oli tõend teie vaimse tundlikkuse puudumise kohta. 

52 Aga lõpuks tulete Minu juurde, et Ma saaksin teid õpetada, mitte lihtsalt teie puudustele 
tähelepanu juhtida. Sa kannad oma vaimus oma minevikku kui lepituskoorma*. 
Vt lisa märkus 2. 

53 Siis võtan ära teie koorma ja lasen teil puhata, võtan ära teie kurbuse ja pakun teile toitu, mis 
süttib teie südames lootuse valguse. 

54 Kui paljud elu katsumuste poolt paadunud südamed on tundnud, et Minu Sõna õrnus on neid 
ületanud. Nad on tundnud, et nad leiavad lohutust, muutuvad terveks ja ärkavad uuele elule. Nii 
juhtub, et need, kes Mind järgivad, omistavad Minu väele ja armastusele selle, mida nad on saanud, 
ning nende vaim ei suuda enam Minust eralduda, sest nende süda on täis tänu ja armastust ning nad 
ei vahetaks oma vaimse rüü puhast valget riietust kõige rikkama monarhi kuningliku rüü vastu. 

55 Kuid on neid, kes jäävad Minu juurde ja kes, kuigi nad võtavad Minu Sõna vastu nagu kristallselget 
vett, säilitavad oma kurjad kalduvused. Nende hulgas on neid, kes käituvad nagu kadedus Kain; kui 
nad näevad, et nende ohver on Issandale vähem meelepärane kui selle alandliku ohvri oma, kes käitub 
nagu õiglane Aabel, siis põleb nende süda vihast ja kadedusest ning nad tõmbavad kahe teraga 
mõõga, mida nad omavad, oma keelega, et oma vendi valusalt vigastada. Pärast seda, kui nad on 
jätnud nad nuttes oma valu või tapnud nad (vaimselt), tulevad nad Minu Pühakotta, tõstavad oma 
mõtted Minu poole ja ütlevad, täis silmakirjalikkust, et nad armastavad Mind. 

56 Ometi ei lükka Ma neid väikseid lapsi, kelle meeled ja südamed on paadunud, eemale; Ma panen 
nad suurtele katsumustele ja panen nad põhjalikult tundma Minu Sõna. Kui nad kummardavad, on 
nad võitnud; kui nad mässavad, peavad nad uuesti ekslema ja ootama uut võimalust. 

57 Kõigest sellest räägin ma teile, et te saaksite Minu headeks õpilasteks ja et teil õnnestuks 
omandada tõeline tarkus. 

58 Te ei tohiks kunagi uhkustada oma teadmistega, sest Isa saladus ilmneb ainult neile, kes 
alandlikult Tema uksele koputavad. 

59 Kui need teadusmehed, kes ajavad ja muudavad teie maailma, oleksid inspireeritud armastusest 
ja headusest, siis oleksid nad juba avastanud, kui palju mul on selle aja teaduse jaoks teadmisi, mitte 
ainult seda väga väikest osa, millest nad nii palju eeldavad. 

60 Saalomoni nimetati targaks, sest tema otsuseid, nõuandeid ja ütlusi iseloomustas tarkus; tema 
kuulsus levis üle oma kuningriigi piiride ja jõudis ka teistesse riikidesse. 

61 Kuid see mees, kuigi ta oli kuningas, põlvitas alandlikult oma Issanda ees ja palus tarkust, jõudu ja 
kaitset, sest ta tunnistas, et ta on vaid Minu sulane, ning pani Minu ette maha oma skeptri ja krooni. 
Kui kõik õpetlased, kõik teadlased käituksid samamoodi - kui suur oleks siis nende tarkus, kui palju 
seni tundmatuid õpetusi oleks neile veel ilmutatud Minu salajasest teadmiste aardest! 

62 Teie, kes te olete madalal materiaalses seisundis, olete juba saanud palju teadmisi, mida ei ole 
teile ilmutanud ei õpetatud ega teadlased. 

63 "Liha ülestõusmise" saladus sai selgeks tänu ilmutusele vaimu reinkarnatsioonist. Täna te teate, 
et selle armastuse ja õigluse seaduse tähendus on see, et vaim täiustub, et ta ei ole kunagi kadunud, 
sest ta leiab alati avatud ukse kui võimaluse oma päästmiseks, mida Isa talle pakub. 

64 Minu otsus iga vaimu üle selle seaduse alusel on täiuslik ja järeleandmatu. 
65 Ainult mina üksi tean, kuidas teie üle otsustada, sest iga saatus on inimestele mõistetamatu. 

Seetõttu ei ole keegi paljastatud ega reedetud teistele. 
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66 Pärast seda, kui vaimud olid end oma pattude tõttu kaotanud, pärast nii palju võitlusi ja heitlusi 
ning pärast pikka rändamist, tulevad nad Minu juurde täis tarkust oma kogemuste tõttu, puhastatuna 
valust, tõstetud oma teenetest, väsinud pikast palverännakust, kuid samas lihtsad ja rõõmsad nagu 
lapsed. 

67 Inimesed, arvestage teie ees seisva ajaga ja kuulake Minu Sõna, sest see on "Tee". Teadke ja 
täitke oma ülesannet ning kandke kannatusi kannatlikult, sest täiuslikkuse tippu jõudmiseks ei ole 
okastest vaba teed. 

68 Minu Sõna valgus ühendab inimesi selles Kolmandas Ajastikus. Minu tõde hakkab paistma igas 
meeles, muutes usutunnistuste ja kultuste erinevused kaduma. 

69 Kui täna armastavad mõned Mind Jehoovas ja eitavad Kristust, siis teised armastavad Mind 
Kristuses ja ei tunne Jehoovat; kui mõned tunnistavad Minu olemasolu Püha Vaimuna, siis teised 
tülitsevad ja jagunevad Minu Kolmainsuse üle. 

70 Ja nüüd ma palun seda inimkonda ja neid, kes seda vaimselt juhivad: Miks te eemaldute 
üksteisest, kui te kõik tunnistate tõelist Jumalat? Kui te armastate Mind Jehoovas, siis olete tões. Kui 
te armastate Mind Kristuse kaudu - Tema on Tee, Tõde ja Elu. Kui te armastate Mind kui Püha Vaimu, 
siis lähete Valguse juurde. Teil on ainult üks Jumal, ainult üks Isa. Jumalas ei eksisteeri kolm jumalikku 
isikut, vaid ainult üks jumalik Vaim, kes on end inimkonnale ilmutanud kolme erineva arenguetapi 
jooksul. Sellesse sügavusse tungides uskusid nad oma lapselikkuses, et näevad kolme isikut, kuigi on 
olemas ainult üks Jumalik Vaim. Seepärast, kui te kuulete nime Jehoova, siis mõelge Jumalale kui Isale 
ja Kohtunikule. Kui te mõtlete Kristusest, tunnustage Temas Jumalat kui Meistrit, kui Armastust; ja kui 
te püüate mõista Püha Vaimu päritolu, siis teadke, et Ta ei ole keegi muu kui Jumal, kui Ta avaldab 
oma tohutut tarkust sellistele jüngritele, kes on arenenumad. 

71 Kui ma oleksin leidnud esimeste aegade inimkonna vaimselt nii arenenud, nagu see on praegu, 
oleksin ilmutanud end talle Isa, Meistri ja Püha Vaimuna; siis ei oleks inimesed näinud kolme jumalust 
seal, kus on ainult üks. Kuid nad ei suutnud Minu õpetusi õigesti tõlgendada ja oleksid segadusse 
sattunud ning jäänud Minu teelt eemale, jätkates ligipääsetavate ja väikeste jumalate loomist 
vastavalt oma ideedele. 

72 Niipea, kui inimesed seda tõde mõistavad ja aktsepteerivad, kahetsevad nad, et nad tegid 
üksteise üle valesti, sest nad tegid vea, mida nad oleksid väikese armastusega vältinud. 

73 Õppige seadust, armastage seda, mis on hea, laske armastusel ja halastusel muutuda tegudeks, 
andke oma vaimule püha vabadus tõusta oma koju ja te armastate Mind. Kas sa tahad täiuslikku 
eeskuju, kuidas käituda ja olla, et jõuda Minuni? - Võtke Jeesust oma eeskujuks, armastage Mind 
Temas, otsige Mind Tema kaudu, tulge Minu juurde Tema jumalikul teel; kuid ärge armastage Mind 
Tema kehalises vormis või Tema kujutluses ega isegi asendage Tema õpetuste praktiseerimist riituste 
või väliste vormidega, muidu jääte igavesti oma erinevustesse, oma vaenulikkusse ja fanatismi. 

74 Armastage Mind Jeesuses, aga Tema Vaimus, Tema õpetuses, ja te täidate igavese seaduse, sest 
Kristuses on õiglus, armastus ja tarkus ühendatud üheks, mille kaudu Ma tegin inimkonnale teatavaks 
Oma Vaimu olemasolu ja kõikvõimsuse. 

75 Kui Kristus on Armastus, kas te siis usute, et Ta on sõltumatu Jehoovast, sest mina olen Armastus? 
76 Kui Püha Vaim on Tarkus, kas te usute, et see Vaim on olemas Kristusest sõltumatult, sest mina 

olen Tarkus? Kas te arvate, et "Sõna" ja Püha Vaim on kaks erinevat asja? 
77 Piisab sellest, kui teame vaid midagi sellest Sõnast, mida Jeesus õpetas inimkonnale, et mõista, et 

ainult üks Jumal on olemas ja jääb igavesti ainult üheks. Seepärast ütlesin Tema kaudu: "Kes tunneb 
Poega, see tunneb Isa, sest Tema on minus ja mina olen temas." Hiljem, kui Ta teatas, et Ta tuleb 
tagasi inimeste juurde ühel teisel ajal, ei öelnud Ta mitte ainult: "Ma tulen tagasi", vaid Ta lubas saata 
Püha Vaimu, Lohutaja Vaimu, Tõe Vaimu. 

78 Miks peaks Kristus tulema ilma Püha Vaimuta? Kas Ta ei võiks oma Vaimuga tuua tõde, valgust ja 
lohutust? 

79 Kui vähe on inimesed Minu Tõde tundnud ja kui segadusse on nad sattunud selles väheses, 
milleni nad on tunginud! Nad usuvad, et nad on jõudnud kõige sügavamate tõdedeni, kuid seni, kuni 
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nad kasutavad tõde pettuseks, tapmiseks, rahu hävitamiseks ja üksteise üle valesti otsustamiseks, mis 
kõik on vastupidine sellele, mida Minu Sõna õpetab, ei saa inimesed öelda, et nad käivad tõe teel. 

80 Ma saadan teile kõigile oma sõnumi sel ajal, sõnumi, mida ma lubasin inimkonnale Jeesuse suu 
kaudu, kui Ta elas inimeste seas. 

81 Ma tean, et esialgu hinnatakse seda õpetust madalalt, sest see on esitatud lihtsate olendite ja 
patuste kaudu, nagu Minu Sõna vahendajad on. Kuid selles ilmutuses sisalduv tõde saab valitsema ja 
seda õpetust kuulda, sest selle sisimas on Püha Vaim, Lohutaja ja tõotatud tõde. 

82 Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 2  
1 Vaata, siin ma olen jälle teie keskel sel tunnil, kui teie vaim kuulab mind ja tänab mind. 

2 Iga kord, kui algab uus aasta, ammutab inimkond uut lootust, kuigi on ka neid, kes tunnevad 

hirmu. Miks sa kardad elu ja aega? Nad jäävad alati samaks; teie olete need, kes mööduvad. Täna olete 

lapsed ja homme olete täiskasvanud; täna olete maa peal ja homme ei ole teid enam; täna sünnite ja 

homme surete. 

3 Te elate aegade täitumise ajal. Teie vaim ei allu enam materiaalsele elule; ta on sisenenud 

igavikku. Te olete Minu jumalikkuse aatomid. Ma olen igavene. Ma olen alati olnud. Jumalik Vaim ei 

vanane kunagi. Ma olen muutumatu ja kadumatu, algus ja lõpp, alfa ja oomega. Minust sa tulid välja ja 

seepärast pöördud sa minu juurde tagasi. 

4 Kindlasti on iga uus aasta inimeste jaoks saladus, kuid tõesti ütlen teile, et see on uus samm, mille 

peate astuma oma arenguteel. 

5 Ärge kartke tulevikku, sest te ei tea seda; ärge vaadake seda pimedusse varjutatuna. Pidage 

meeles, et ma olen aeg ja igavik; pidage meeles, et ma olen tulevikus. 

6 Teie, Minu rahvas, teate midagi sellest, mis on tulevikus, sest Ma ilmutan seda teile ja teie seas 

on prohvetid, kes tungivad tulevikku Minu tahte kohaselt ja annavad teile sellest tunnistust. 

7 Teil ei ole õigust kahelda; te ei ole pimedad inimesed, kes peavad kartma, et komistavad teel. 

8 Kõigile inimestele olen teinud teed, et nad leiaksid rahu. Ma olen neile tähistatud teed, et nad 

leiaksid Mind kogu Oma tõesuses. 

9 Oo, inimkond, Ma olen sulle nii lähedal ja sa ei tunne Mind! 

10 Ma olen andnud teile rahu saladuse, mis on armastus üksteise vastu. 

11 Saabub tund, mil inimesed igatsevad rahu nii väga, et nad otsivad seda kõikvõimalike 

vahenditega: religioonides, teaduses ja erinevates õpetustes. Usklikud ja need, kes nimetavad end 

ateistideks ja vabamõtlejateks, liiguvad kõik sama punkti poole, otsides seda rahu, ja kui nad sinna 

jõuavad, seisavad nad Minuga silmitsi. 

12 Olge tähelepanelikud, teie, kes te praegu kuulete Minu Sõna, kuid varsti ei kuule seda enam. See 

ilmutus ei lõpe sel aastal, vaid alles siis, kui Minu Tahe on kindlaks määranud, nimelt 1950. aastal. 

13 Need, kes on Mind pikka aega kuulanud, pidagu meeles, et Ma ütlesin teile: Minu Sõna laskub 

mäe tipust alla ja teie olete selle jalamil, et seda vastu võtta. 

14 Alates esimesest "suupillist", kelle meelt Ma kasutasin selleks ilmutuseks, ütlesin teile, et see 

1866. aastal alanud jumalik ilmutus lõpeb 1950. aastal ja et pärast seda aastat ei jää te orvuks, sest Minu 

kohalolu oleks veelgi tugevamalt tunda, kui te oskaksite end ette valmistada. 

15 Täna on 1941. aasta esimene päev, nii et te kuulete Minu Sõna veel kümme aastat, piisavalt aega, 

et paljud teie vennad saaksid teada seda õpetust, et paljud, kes ei ole uskunud, jõuaksid uskuma ja et 

paljud, kes ei ole olnud kuulekad, läheksid välja ja täidaksid Minu käske. 

16 Minu alandlik ja õrn sõna on kannatajale rõõmuks ja nagu kaste ja lõhn igale vaimule. See Sõna, 

mille nii paljud on tagasi lükanud ja mida nii paljud on oma lõbuks rüvetanud, hakkab kõigile tunduma 

nagu hellitus. 

17 Ärge arvake, et teie riik on ainus, kes saab Minu vaimseid hüvesid. Ei, ma hoian algusest peale 

pärandit igale rahvale sellel maa-alal. 

18 Minu tõde siseneb taas kõikidesse eluruumidesse, nii nagu Jeesus kunagi sisenes Jumala 

kummardamisele pühendatud templitesse ja hämmastas preestreid, vanemaid ja seaduseõpetajaid oma 

sõnaga. 

19 Kes võtab Minust eeskuju tänapäeval? Kes on need, kes ei karda inimlikkust? - Need, kes 

tunnistavad tõde oma tegudega. Tõesti, ma ütlen teile: See, kes räägib tõtt, nagu tema Meister ise, ei 

karda surma. 

20 On juba ammu möödas, et see sõna kõlaks templites ja kirikutes ja et selle kaja jõuaks maailma 

vägevatele. Kuid on vaja, et selle kandjad puhastaksid ja parandaksid end, et olla selle väärilised 
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sõnumitoojad. Vaadake, kuidas aeg on möödunud, ilma et te oleksite seda ettevalmistust enda omaks 

teinud. 

21 Ma ei nõua sinult ohvreid; ma tahan vaid, et su teod oleksid spontaansed ja su armastus oleks 

tõeline. Siiski ärge unustage Aabrahami kuulekuse ja alistumise eeskuju, kui Isaak palus temalt 

armastatud poja Iisaku elu. Kes praegustest inimestest, kes Mind armastavad, annaks Mulle sellise tõendi 

kuulekusest, armastusest ja usust? 

22 Minu apostlid kuulutasid Minu Tõde ja kui inimesed neid hukka mõistsid, ei põgenenud nad 

surma eest. 

23 Kes elab tões, ei pea midagi kartma. 

24 Teie tee, Minu rahvas, on täis ilusaid näiteid. 

25 Kuuenda küünlajalgade valgus toob valgust selle aja inimestele; kuid ka viis juba möödunud 

pitserit on jätnud oma valguse vaimudesse. 

26 Kui te jõudsite selle särava valguse juurde, mõned vaimus* ja teised kehas, küsisite, mida te olete 

kutsutud tegema. Siis kuulsite te seda häält, mis rääkis teile: Mina olen Talle, kes ohverdas end teie 

armastuse pärast, ja ma olen tulnud valgustama teie vaimu, et te armastaksite üksteist ja tuleksite Minu 

juurde. 
* kui vaim ilma materiaalse kehata. 

27 Sel ajal tulen ma Vaimus. Minu valgus laskub inimeste peale nagu tulekeeled, nii et nad saavad 

rääkida Minu seadusest kõigis keeltes. 

28 Sada nelikümmend neli tuhat kehastunud ja kehastumata vaimu sillutavad selle aja jooksul teed. 

Nad on eelkäijad, prohvetid ja sõnumitoojad. Need on need, kes on minu poolt tähistatud ja kes käivad 

armeede ees. 

29 Nendele märgistatud inimestele avaldati selle hõimu nimi, kuhu nad kuulusid esimesel ajastul, et 

nad teaksid, et nad olid sel ajal oma Jumalaga lepingu sõlminud ja olid pikka aega olnud Issanda teel. Kuid 

praegusel ajal on iga hõimunimi kadunud, sest mitte Issand ei ole see, kes tõmbab piirid inimeste 

eraldamiseks. 

30 1950. aastal, kui Minu kiir laskub viimast korda häälekandja kaudu, on kõik valmis tulevasteks 

aegadeks. Aga kuni selle aja saabumiseni jätkan ma teie õpetamist. Enne seda aga pange oma mure Minu 

peale ja puhake. Siis, kui teie valu on vaibunud ja teie pisarad on kuivanud, äratage oma vaim uuesti üles, 

et Minu õpetus oleks selles. 

31 Ma ei taha näha ühtegi oma jüngrit näljasena ega janusena; ma tahan näha teid küllastununa, 

sest te olete söönud ja joonud Minu armastuse leiba ja veini. Ainult nii saate te teha inimkonna seas 

tegusid, mis on Minu väärilised. Ärge unustage, et iga päevaga läheneb Minu lahkumise hetk ja et see, 

kes ei kasuta seda õpetamise aega ära, tunneb end hiljem orvuna. 

32 See ei olnud juhus, mis tõi teid sellesse ilmingusse. Minu hääl kutsus teid oma teedele ja viis teid 

siia. Nüüd te teate, et olete tulnud siia, et õppida ülesannet, mida peate maa peal täitma. Minu Sõnast 

olete õppinud, mis on teie päritolu ja eesmärk. Teile on ilmutatud, et olete osa rahvast, kes on saanud 

Vaimu mannat kolmel ajastul. 

33 Kui te uurite vaimselt kõike seda, mis toimus Iisraeli rahvaga kahel esimesel ajal, siis mõistate, et 

sama on toimunud ka teiega praegu. 

34 Selle rahva elu, tema ajalugu on õppetund, parabula kogu inimkonnale. See on õpik, mille 

seaduse ma teile Siinai mäel ilmutasin. 

35 Täna avaneb see raamat teie vaimu ees ja te näete, et sellest võrsuvad uued õpetused, sest te 

alles nüüd õpite mõistma seda, mida te tol ajal ei mõistnud. 

36 Teie vaim võib tuksuda kaugemate väravate taga tarkuse järele, teie vaimne võime võimaldab teil 

läheneda Meistrile, et Ta annaks teile uusi õpetusi, mida Tema salajane varakamber sisaldab. 

37 Minu rahvas, kui ma näen teid maailma teedel kõndimas, vedades endaga kaasas vaeva ja 

puudusi, saadan teile oma armastust, et aidata teid evolutsiooni teel. 
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38 Te rändate läbi kõrbe, ja ma lasin selle keskel kasvada palmipuid, et te leiaksite varju ja 

värskendust. 

39 Sinu südame viljatust kaljust olen lasknud voolata ammendamatu allikas, et sa saaksid juua ega 

peaks enam kunagi janunema. 

40 Täna ei anna ma teile maailmas põllud, mida harida. Te leiate oma põllud südamest. Mõned on 

just alustanud viljelemist, teised lõpetavad külvi. 

41 Isad ei tohiks kasutada ettekäänet, et oma perekondlike kohustuste täitmiseks ei saa nad mõelda 

ka sellele, et teha teistele head. 

42 Ärgu mehed öelgu Mulle, et nad tunnevad end võimetuna Minu Seaduse õpetamiseks. Kõigile 

teile ütlen, et teie eluteel on rohkesti võimalusi Minu seemne laiali puistamiseks, ilma et te raiskaksite 

oma aega ja jätaksite oma kohustused hooletusse. 

43 Teenige Mind ja Ma teenin teid. 

44 Ärge olge pettunud, kui te külvate armastust oma poegade või vendade südamesse ja lõikate 

tänamatust. Te teate, mida Jeesus maailmas külvas ja mida ta korjas. Kuid Ta ütles teile, et saak ei ole siin 

maa peal, vaid alles taevas, kui aeg on õige. Ka teie, Minu jüngrid, peaksite võtma eeskujuks Meistri 

kannatlikkust. Ärge otsige tasu ega hüvitist siin maa peal, vaid oodake pigem oma õndsuse tundi 

tulevases elus. 

45 Pidage meeles, et ma olen tulnud alla, et hinnata teie tegemisi ja ilmutada teie teeneid ja 

puudusi. Ma valan oma armu igale vaimule, allutades teid katsumusele ja paludes teid: Miks ei ole teil 

täna saaki, mida mulle näidata, sest te olete naasnud maa peale aegade lõpul, kui teil on olnud Minu 

Seadus aegade algusest peale ja ma olen andnud teile ülesande valvata rahvaste üle*, et neid Minu 

Õpetusele pöörata? 
* See hõlmab: vaimulikku valmisolekut aidata eestpalve, eeskuju ja jumaliku tõe kuulutamine. 

46 Sel ajastul olen ma tulnud vaimus ja nõuan teilt nende käskude täitmist, mis ma teile jätsin teisel 

ajastul, kui ma teie keskel elasin. Ma otsin teie vaimust Minu sõnade kaja ja teie teelt Minu sammude 

jälgi, kuid ei leia neid. Kas te olete armastust harjutanud ja õpetanud? - Kõigest hoolimata saate te oma 

üleastumised heastada ja kaotatud aja tasa teha, sest ma annan teile uue võimaluse. Te peate töötama 

mitte ainult enda heaks, vaid ka oma vendade heaks, kes tulevastel rahupäevadel peavad minuga 

täiuslikumalt ühinema. 

47 Minus on teil väsimatu peremees ja täiuslik Isa, kes armastab teid ja noomib teid. Mida te 

teeksite, kui Ma annaksin teile kasu ainult Minu seaduse range täitmise eest? 

48 Kui Ma räägin sinuga sel viisil, siis nutad sa sisemiselt oma üleastumiste pärast ja otsid 

meelepärast ohvrit: sa asetad õnnistatud lapsed Minu ette ja palud Mind nende süütuse pärast sinu 

patud andeks anda. Sellele ma vastan teile: Kui te teate, kuidas nende südameid kasvatada ja neid 

vooruses hoida, võtan ma teie pakkumise vastu. 

49 Ma ei mõista teie üle kohut karmilt; enne seda valmistan teid õigel ajal ette teie vaimu 

tõstmiseks, et te saaksite töötada ja toituda Minu Sõnaga. Vahepeal saate te tunnistajaks suurtele 

külaskäikudele, mille käigus lastakse vabaks elemendid; paljud rahvad kannatavad raskete keeristormide 

käes ja saavad armu ainult Jumala emaliku armastuse eestpalve kaudu Maarja näol. 

50 Otsides jumalikke märke ja tõendeid, näete, kuidas rahvahulgad tulevad selle rahva juurde, ja Ma 

võtan nad vastu, Ma kustutan nende meelest kõik Minu Sõna valetõlgendused ja näitan neile tõde. Siis 

kummarduvad nad Minu armastusele. 

51 Teil on Maarja, teie õrn ema, kes ootab teie kuulekust. Ta teab, et Minu Vaimu kurvastavad 

inimeste puudused, ja Ta läheneb teile, et sisendada teile headust, pingutades, et viia teid täiusliku rahu 

saavutamiseni. 

52 Kuna inimkond puhastub ja nutab sel ajal, siis valmistab teid ette Minu Sõna, et tuua 

südametesse lohutust ja rahu. Kannatused on nagu sulatusahjud, milles vaim puhastab end, et teha end 

vääriliseks Minu juurde tulema. Kõik on saanud Minu jõudu ja suurimates katsumustes saavad nad edasi 

liikuda. 
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53 Ma võtan vastu teie ühe aasta (ülesannete) täitmise, nii nagu ma olen vastu võtnud kõigi oma 

olendite täitmise. Ma õnnistan teie häid kavatsusi ja jätan teisse iga seemne, mida ei ole hästi hooldatud, 

et te jätkaksite selle viljakaks muutmist kuni täiuslikkuseni. Teadke, mis on Mulle meelepärane, et te 

saaksite alati elada kooskõlas Minu Seadusega. 

54 Ärge rikkuge seadust; ärge rääkige Minu nime, kui te ei ole selleks valmis. Tehke end vääriliseks, 

et teid tunnustataks ja teie eeskuju kutsuks teie vendi Mind järgima ning et Ma saaksin neile öelda: Tere 

tulemast, jüngrid, kes te tulete alandlikult nendesse kohtumispaikadesse, nagu lambad, kes tulevad oma 

karjase hääle järgi oma karja juurde. 

55 Kes kõnnib sellel teel, riietatuna heasse tahtesse, ei tunne kunagi väsimust. 

56 Kui sellel teel on tagasilöögid, siis olen andnud teile kaitseks relvad: mitte mõrvarelvad, millega te 

oma vendadele haiget teete, vaid palve, mille abil te olete tugevad ja võitmatud. 

57 Mina olen teie eesmärk, ja seepärast pöördute te kõik Minu juurde tagasi, kui te täidate Minu 

seadust. Kuid te peate tegema oma osa, et areneda oma arenguteel. 

58 Tehke Minu Sõna enda omaks, sest see on teie pärand. Tunnetage selles peituvat jõudu. See, kes 

seda valdab, on võimeline päästma maa keset visitatsiooni. 

59 On kirjutatud: "Maa väriseb ühest otsast teise", ja on vaja, et neil pimeduse päevadel oleksid 

inimesed täis usku, et nad oleksid nagu tõrvikud, mis valgustavad teiste teed. 

60 Ma ei taha, et see rahvas, kelle ma olen äratanud olevikus, vajuks taas unne, sest muidu 

raputavad teda üles inimkonna valusad valud ja valud. Ja kui ta siis pähe tõuseb, et oma naabritele 

lohutust tuua, avastab ta, et nad ei ole enam maa peal, vaid juba kaugemal. 

61 Kes teie seast, kuuldes inimeste segadust, hirmu ja valu hääli, tahab neile selga pöörata ja 

minema minna, ilma et ta usaldaks 

võimu, mida Minu Õpetuse praktiseerimine annab teile, et teha midagi nende heaks? Kas te ei usu Minu 

sõna, kui Ma olen teile öelnud, et katsumuse tunnil olen Mina see, kes räägib teie huulte kaudu ja 

ilmutab oma väge teie tegudes? 

62 See, kes kahtleb, on sama jõuetu ja abivajav kui see, kellel ei ole midagi anda sellele, kes palub. 

63 See on Kolmas Aeg, mil teie vaim saab aimu, et ta peab saama Isalt hädavajalikke andeid ja 

võimeid, et tõusta üle materialismi ja kõlvatuse võimu. Aga tõesti, ma ütlen teile, need anded on teie 

vaimus puhanud algusest peale. 

64 Mõned on tulnud Minu juurde haiguse tõttu nõrgenenud ja teised on tulnud nõudma Minult 

tõendeid, et nad saaksid uskuda Minu kohalolusse. Esimesed on mõistnud, et nende puhastamine oli 

vajalik selleks, et tulla Minu juurde puhastatud kujul. Need on teel, et järgida Mind. 

65 Viimased lahkusid jälle, kui nad olid saanud selle, mida nad otsisid, omistamata Minu Sõnale 

tähtsust ja isegi aimamata, kus ja kellega nad olid olnud. 

66 Teised, kes tulid kindlusega, et nad leiavad sel viisil ainult materiaalset kasu, pettusid selle vaimse 

toidu peo ees ja lahkusid taas, et otsida paremaid võimalusi. Nende jaoks läheb kaua aega, enne kui nad 

mõistavad, et vaimu kuningriik ei ole sellest maailmast. 

67 Aga ma võtan kõik vastu. Ei ole olnud kedagi, kes oleks koputanud Minu ustele, ilma et need 

oleksid talle avanenud. Ma ütlen teile seda, sest keegi otsib ka teie uksest sissepääsu, ja see olen mina, 

kes koputab alandlikult, nagu abivajajal on kombeks teha. 

68 Te ütlete Mulle: "Meister, kuidas on võimalik, et Sa ilmud meie uksele kui abivajaja?" Aga ma 

ütlen teile: Ära imesta ega pea seda võimatuks, ma tulen vaeste, haigete, löödud ja leinavate südamesse 

peidetud, et koputada sinu halastuse uksele. Vaata, ma ütlen teile: Muutuge oma meelest ja vaimust 

kangekaelseks, et saaksite kasu õpetusest, mille ma teile toonud olen. 

69 See on aeg, mil te õpite praktiseerima, selgitama ja elama Minu õpetust, mille te täna nendes 

koosolekuruumides saate, ja homme hakkate seda levitama inimkonna seas. 

70 Oma Sõnas räägin ma kõigi oma lastega, olenemata sellest, kas nad on sellel ilmutusel kohal või 

mitte, kas nad on juba maa peal olnud või tulevad veel. Igaüks peaks aktsepteerima seda, mis teda 

puudutab. 
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71 Sel ajal on see õpetus valgus, mis juhib inimkonna tõe teele, sest inimesed on selle valguse ees 

silmad kinni pannud. Aga tõesti, ma ütlen teile, et pime ei saa pimedat juhtida ilma komistamata või 

kuristikku kukkumata. 

72 Tõe Vaim on igas Minu õpetuses. Kasutage seda Minu ilmingute aega, valvake armulikult Minu 

Sõna üle ja ärge kunagi jätke ennast sellest pärandist ilma. 

73 Minu armastus võidab teie südame kõheduse. Nagu ka teisel ajastul, on päästmise värav avatud. 

Tulge ja astuge selle kaudu teed, mis viib teie vaimu tõotatud maale. 

74 Ükski puu leht ei liigu ilma Minu tahteta. - Kui ma olen ennast teile teatavaks teinud, siis 

sellepärast, et see oli Minu Tahe, ja selle sügavuses peituvad väga suured kavatsused igaühega teist ja 

kogu universumiga. 

75 Inimesed puhastavad end praegu suurte kannatuste kaudu; kuid sellest inimkonnast, mis on täna 

nii patune, tulevad homme välja põlvkonnad, kes on vaimust vaimuni ühenduses Minu Jumalikkusega. 

76 Need, kes seda aega kogevad, imetlevad Minu töö suurust ja Minu Sõna täitumist. Siis näevad 

nad, kuidas lapsed õpetavad, õpetavad ja annavad tunnistust Minust tõelise vaimsusega, kuidas noored 

ja täiskasvanud jätavad maha maailma rõõmud ja lõbustused, et pühenduda Minu Õpetuse praktikale, 

kuulutades, et aeg, milles nad elavad, on see, mida prohvetid on kuulutanud. 

77 Kuid need, kes täna Minu Sõna kuulevad ja on loid või uskmatud, tunnevad nende näidete ees 

häbi. 

78 Need ei kuule Minu Sõna inimliku häälekandja kaudu, kes on patune ja ebatäiuslik, vaid nad 

kuulevad oma Issanda häält oma südametunnistuses. 

79 Teie, Minu kuulajad, olite määratud kuulama Mind sellel mõistmise teel, mis on küll väga kõrge, 

kuid mitte kõige täiuslikum. Kümme aastat on veel teie käsutuses. Kasutage neid, et te ei peaks homme 

nutma kaotatud aja pärast, sest teile, Minu rahvas, koitab hiljem suurema vaimse arengu aeg. 

80 Kui te ei hoia Minu Sõna praegu, siis hiljem, kui seda ilmutust enam ei ole, tulete te nende 

palvekohtadesse, kus teil on valu südames, et paluda oma Isa, et Ta tahaks teiega rääkida ja et Ta tahaks 

end uuesti inimmeele kaudu edastada; kuid te ei kuule Teda enam. Siis te vaatate Minu endiste 

Sõnavahendajate poole, kes jäävad selle ilmutuse puhul vait ja ütlevad teile ainult, et tõuske vaimselt 

üles. 

81 Minu tahe on, et te ei rüvetaks Minu korraldust. Ma ei taha, et ma pean teile ütlema, kui te 

jõuate Minu juurde: "Lahkuge minust, ma ei tunne teid", ja et siis jääb teie vaimule raske 

heastamiskoormus. 

82 Ma räägin teile vaimsetest õpetustest, mis on teie teadmistes, ja ometi on ikka veel neid, kes 

kahtlevad Minu sõnas. Mis oleks, kui ma räägiksin teile Jumalikest ilmingutest või kirjeldaksin teile 

igavikku? Siis te ütleksite Mulle: "Millest Sa meile räägid, Isa, me ei saa sellest midagi aru? 

83 Ma usaldan teile oma uued prohvetid, kellel on mõningane ülevaade ülestõusmisest. Nad 

annavad tunnistust nendest vaimsetest õpetustest ja kuulutavad teile sündmusi, mis on veel tulemas. 

84 Siin on Minu õpetus, jüngrid, ma ei pikenda seda, et te ei väsiks ja ma ei peaks seda kordama 

teisel korral. Aga kui te tahate saada kasu Minu õpetustest, siis uuenege ja tehke lõpp igale kurjusele ja 

pahedele. 

85 Siis kogete, kuidas isekus, silmakirjalikkus, edevus ja materialism märkamatult lahkuvad teie 

südamest ja selle asemel hakkate praktiseerima tõelist ligimesearmastust, mis ei oota mingit tasu. 

86 Te solvute ja imestate, et te ei ole vastulööki andnud, nagu te olete seda varem teinud. Siis, täis 

tänuavaldust oma Meistrile, tõusete te üles ja ütlete Mulle: "Issand, ainult Sina õpetad meile neid 

õppetunde ja teed meid tugevaks nendes katsumustes." 

87 Mina olen viinapuu ja teie olete oksad; kandke seepärast sama vilja, mida mina olen teile 

kandnud. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 3  
1 Vaata, siin on igavese elu leib; kaua aega ei ole te seda söönud. 

2 Sa ootasid Mind kaua aega ja kui sa vaevalt sellele mõtlesid, siis paistis taevalaotuses valgus. Kui 

te küsisite, kust see tuli ja mida see tähendab, siis öeldi teile: See on Eelija, kes tuleb, et valmistada 

inimkonda ette ja teha see vääriliseks ühinemiseks Meistriga. 

3 Nagu karjane, kes kogub oma lambad kokku ja loeb neid, otsides kiirelt eksinud lambad, et 

näidata oma peremehele kogu arvu, nii armastas Eelija teid, juhtis teid ja pani teid tundma talli soojust. 

4 Kui ma nägin teid niimoodi valmis olevat, pakkusin teile oma leiba, millest te saate igavesti 

toituda. 

5 Kes on seda leiba ausalt söönud, on nautinud ja pidutsemas Minu rahu. 

6 See toit, mis on Minu jumalik Sõna, tuleb inimese suust kui järjekordne ilming, et Jumal elab 

tõeliselt inimese südametunnistuses. 

7 Miks peaksin Ma keelama teile selle õndsuse, et te tunnete Mind endas? 

8 See, kes hoiab rahu ja puhtust oma südames, tunneb Mind endas, kuigi Ma olen kõigis vaimudes, 

ükskõik kui palju nad on pattu teinud. See, kes on olnud, ei kao kunagi, ja kes elab, kannab Mind endas, 

sest Mina olen elu. 

9 Jumala ja Tema loodud inimeste vahel on sidemed, mida ei saa kunagi katkestada. Aga kui 

inimesed tunnevad end oma taevasest Isast lahutatuna, siis on see tingitud nende vähesest 

vaimulikkusest või usu puudumisest. 

10 Ei surm ega armastuse puudumine saa hävitada sidet, mis ühendab teid Minuga. 

11 Keegi ei pääse Minu juuresoleku eest. Ei ole mingit eluaset ega kohta, kuhu sa saaksid Minu eest 

peitu pugeda, sest Ma olen sinuga, kuhu sa ka ei läheks, ja sa oled Minus, kus iganes sa ka ei oleks. 

12 Ärge rahulduge selle teadmisega. Te peate Mind tundma, et Ma saaksin ennast teie töödes 

teatavaks teha. 

13 Mõtle: Kui ma olen sinus, kuhu sa oled mind viinud, kui sa patustad? 

14 Ma ütlen sulle seda, sest ma pean eemaldama tuha, mis asub sinu südames, kuni ma leian sealt 

valguse sära. 

15 Ma annan teile jõudu, et taluda katsumust. 

16 Ma näen, kuidas teie sugulased rebivad teie südameid ja panevad teid proovile. Mõnede puhul 

olid see nende isad ja teiste puhul nende pojad, kes takistasid neid kõige enam Minu järgimisest. 

17 Paljud on tulnud sellele kogunemisele nutma, sest nad teadsid, et nad peavad lahkuma oma 

kodudest vaenujalal, et Mind kuulda, ja ometi nõudsid nad, et Mind kuulda. 

18 Kui palju pisaraid, kui palju palveid, kui palju kannatust lootuses, et need tunnistavad seda tõde! 

19 On neid, kes otsides vabadust, et kuulata Minu Sõnu, on olnud sunnitud lahkuma oma kodudest; 

neid, kes on pidanud lahkuma oma lähemast kodust, et vältida vanemate ja sõprade poolt leimamist; 

neid, kes on kaotanud oma töö, keda on naeruvääristatud ja kutsutud nõideks; ja on neid, kellele on 

keelatud leiba anda. 

20 Kuidas ma ei peaks teid hellalt vastu võtma, kuidas ma ei peaks valama oma tervendavat palsamit 

teie haavadesse, kui te nii kannatate, et mind järgida! 

Aga ärge kunagi kurtke kellegi üle, ärge süüdistage kedagi oma vendadest. Jätke oma asi Minu kätte, 

kes ütleb teile tõtt: need, kes on teile kõige rohkem haiget teinud, tulevad Minu juurde kõige 

kahetsevamalt ja alandlikumalt oma soovis paranemist ja andestust. Need ütlevad siis Mulle: "Issand, 

anna mulle andeks, kuidas ma olen oma lapse südant vigastanud." Teine ütleb: "Issand, ma olin oma 

abikaasa suhtes tõrjuv, sest ta järgis Sind. Ma karistasin teda sellega, et lahutasin end tema voodist ja 

magasin teises toas; sest ma mõistsin ta pimedas südames hukka." 

Nad paluvad Minult andestust, tunnistavad oma vigu ja mõistavad, et nad on sageli saanud kasu 

nende kaudu, keda nad on valesti hinnanud. Siis ma ütlen neile: Samal ajal, kui te mõtlesite, kuidas teha 

nende Minu töötajate elu võimalikult raskeks, "valvasid" nad teid vaikselt ja üksinduses. 
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Aga tõesti, jüngrid, ma ütlen teile, et te olete saanud minu andeksandmise. Aga kas sa annad neile ka 

südamest andeks? 

21 Jeesus õpetas teile sellest ajast alates armastusest sündinud täiuslikku andestust. Täna tulen Ma 

vaimus, kuid Minu õpetus on sama. 

22 Rõõmustage, et Meistri kaudu on teil täiuslik eeskuju. Tõesti, ma ütlen teile, teil ei ole enne ega 

pärast Jeesust olnud sellist eeskuju nagu see, mille Ta teile andis. 

23 Kas Meister oleks täiuslik, kui õpilane ületaks teda tarkuses? - Ei. 

24 Teie vaim saab väga suureks, kuid mitte kunagi suuremaks kui teie Issanda vaim. Mida suurem on 

teie vaimne tõus, seda kõrgemal ja suuremalt näete oma Jumalat. 

25 Ülbe inimene langeb lõpuks alati, ta langeb omaenda tegude tõttu, sest ta usub, et ta võitleb 

enda eest, kuid tegelikult võitleb ta iseenda vastu. 

26 Uhkus on paljude kurjuste ja kannatuste põhjus Jumala loodute seas. 

27 Kui palju viletsust ja kui palju pimedust jättis esimene sõnakuulmatu endast maha, sest ta mässas 

Minu Seaduse vastu! Sellest ajast peale on kurjus eksisteerinud nähtamatu jõuna. Ma lasin sellel võimul 

püsida ainult selleks, et panna teid proovile, ja teie endi kaudu tahan ma selle hävitada. 

28 Kuid ärge süüdistage seetõttu konkreetset olendit, kes seda väge kehastab, teie vigade ja 

kukkumiste eest. Pidage meeles, et iga kiusatuse vastu on teie vaimus voorus, mis võitleb kurja vastu. 

29 Mõistke ja uurige hoolikalt aega, milles te elate. Ma kuulutasin teile Teisel ajastul, et Ma tulen 

tagasi, ja ütlesin teile, millised on Minu tulemise märgid. Ma tahan, et inimkond mõistaks, et need märgid 

on juba ilmunud. 

30 Kui ma ütlesin teile, et ma tulen uuesti, siis sellepärast, et mul oli teile veel palju öelda ja ma ei 

saanud seda teile sel ajal avaldada, sest te poleks sellest aru saanud. 

31 Täna tulen ma Vaimus ja tõesti ütlen teile: Mõned arvavad, et ma olin teile esimestel aegadel 

lähemal kui täna. Nad eksivad, sest iga tulekuga olen ma teile üha lähemale tulnud. 

Tuletage meelde, et esimesel ajastul asusin ma mäele ja sealt saatsin teile alla oma kivisse raiutud 

Seaduse. Teisel ajastul lahkusin ma mäekõrgusest ja laskusin teie orgudesse, saades inimeseks, et elada 

teie keskel. Ja selleks, et olla teile veelgi lähemal, olen teinud teie südame oma elupaigaks, et teha ennast 

seal teatavaks ja rääkida inimestega seestpoolt. 

32 Mõned kahtlevad, kuigi nad kuulevad neid õpetusi; ja neist kahtlejatest mõned hakkavad uskuma 

ja teised jäävad oma uskmatuses püsima. Kuid tuleb aasta 1950 ja millist külmust nad siis oma hinges 

tunnevad, kuidas nad näevad endid orkaanilaadsete tormide käes, sest siis tekivad suured kannatused ja 

külaskäigud inimkonna seas! 

33 Pärast Minu lahkumist 1950. aastal väriseb maa ja inimeste hädakisa tõuseb taevasse.* Kõik see 

meenutab pimedust ja orkaani, mis pimestas Jeruusalemma Jumala Poja surmapäeval. 
* Vt lisa märkus 3. 

34 Paljude jaoks saab see olema ülestõusmise aeg. Pimedusse langenud vaimud tõusevad valguse 

ellu. 

35 See aeg oli ennustatud. On kirjutatud, et ma tulen uuesti. Aga vaata, kui paljud, kes kuulsid Minu 

õpetust inimese suust, kahtlesid ja eitasid Mind. Teised ei omistanud Minu ilmumisele vähimatki 

tähtsust. 

36 Kuna inimesed olid Minu Sõna suhtes tundmatud ja paadunud, pidin Ma tegema neid tegusid, 

mida te nimetate imetegudeks, et äratada mõnedes usku ja äratada teistes tähelepanu. 

37 Täna üks ja homme teine, nad on järk-järgult kogunenud Minu Sõna ümber; need olen ma 

sümboolselt nende otsaesistesse märkinud. See on jumalik märk, mida nad kannavad oma vaimus, ja 

hiljem nimetasin neid "töölisteks Minu põllul". 

38 Nende õpetamiseks ei ole vaja teaduse raamatuid ega filosoofiaid ja usuõpetusi. Minu Püha 

Vaimu valgus valgustab nende meeled ja nende ainus raamat on Minu Sõna. 

39 Õndsad on need, kes usaldasid Mind ja jäid Minu juurde, sest nad kogesid suurt värskendust 

Minu õpetuste jumaliku kontserdi kaudu. 
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40 See, et te olete Jumala lapsed, teeb teid selle armu vääriliseks, sest teie teened on ikka veel 

kasinad. Ma ei vaadanud teie häbiplekke, sest neid varjas mantel. Aga kellele kuulub see halastaja 

mantel? - Maarja, teie armastav ema, kes valvab väsimatult iga oma lapse üle. 

41 Teile on antud võimalus elada selles Kolmandas Ajas maa peal, mis saab olema täiuslikkuse aeg ja 

mille Eelija avas, avaldades oma Vaimu inimmeele vahendusel, näidates teile Minu avaldumist, mis 

toimub samas vormis. 

42 Kuid inimvahendajate ettevalmistamise aeg on lõppemas. Varsti ei kuule neis kogunemissaalides 

enam Minu Sõna ja need, kes ei osanud seda oma südames hoida, tunnevad end orvuna. Mõned, kes 

arvavad, et nende Issand on kaugel, jooksevad hiljem religioonide järele, et Mind leida. 

43 Teisest küljest on need, kes on võtnud omaks Minu jumalikud põhimõtted, Kolmanda Ajastu 

tugevad, sest nad näevad oma teed selgelt enda ees. 

44 Ma olen nimetanud seda ajastut Valguse ajastuks; vaadake nüüd, Minu lapsed, kuidas rahvad on 

innukalt valmis pidama julmi ja vennatapusõdasid. 

45 Teie, keda Mina olen kutsunud valguse lasteks - palvetage oma vendade eest, et nad "valvaksid" 
rahvaste üle, et see valgus jõuaks nende vaimuni ja et nad läheksid homme Minu Seaduse teed. 

46 Millal saavad inimesed tõelisteks Kristuse jüngriteks? Ma õpetasin teile alati Jeesuse kaudu 

kuulekust, alandlikkust ja armastust. See on viis. 

47 Ma olen teile teatanud suurte rahvahulkade saabumisest, kes tulevad teistelt maadelt. Pealtnäha 

toovad materiaalsed põhjused neid teie rahva juurde, kuid sisuliselt on see selleks, et nad saaksid vastu 

võtta selle sõna head sõnumit, mille ma olen teile sel ajal andnud. 

48 Kuid mõelge tõsiselt selle ülesande üle: mida te annate edasi, õpetate või tunnistate, kui te ei 

valmista ennast ega oma lapsi ette? 

49 Pidage meeles oma vastutust, et te suurendaksite oma innukust tungida Minu Sõnasse ja et kui 

saabub tund, mil nad koputavad teie uksele, oleksite valmis pakkuma jumalikku toitu oma mõtete, 

sõnade ja tegude kaudu. 

50 Uskuge, andes end Minule ja Ma räägin teie suu kaudu. 

51 Teadke ka seda, et pereisadele, kes oskavad tõusta ja oma elu vaimseks muuta, sünnivad sellised 

lapsed, kes toovad tervist ja jõudu oma kehasse ning tarkuse sõnumit oma vaimule. 

52 Selles palvekojas, kuhu te kogunete, et mind kuulata, leiate lohutust oma kannatustes ja julgust 

vastu seista külastustele, mis peavad tulema. Aga ka teie vaim näitab mulle oma ülesehituses seda vilja, 

mida ta oma tööga vähehaaval sisse toob. 

53 Tõesti, ma ütlen teile, et vaim ei väsi kunagi Minu põllul töötades; seepärast ei saa ta hauas 

puhata. Isegi pärast oma aine lagunemist jätkab ta tööd oma kõrgema arengu ja täiuslikkuse nimel. 

54 Kui Minu Sõna on valgustanud teie vaimse võitluse teed maa peal, kohtate te veelgi eredamat 

valgust sealpool, kui jätkate oma teekonda oma Looja poole. 

55 Minu jumalik valgus särab kogu universumis. 

56 Kuuletuge Minu Seadusele, kuid teie kuulekus olgu tingitud Isa piiritu armastuse mõistmisest teie 

vastu. Kuulake Mind ja palvetage, kuid ärge minge välja maailma, kuni te ei tunne end tugevana, sest 

muidu ei suuda te orkaanidele ja keeristormidele vastu seista. 

57 Ma näitan teile teed ja valmistan teile tee, et te ei lahkuks kunagi sellelt. Tõesti, ma ütlen teile: 

Kes külvab headust Minu nimel, mis on halastus, armastus ja rahu, kõnnib Minu teel ja leiab päästmise. 

58 Ainus patukahetsus, mida ma teilt palun, on enesekesksusest üle saada, et te saaksite oma 

ligimest teenida siiralt ja hea tahtega. 

59 Uurige tähelepanelikult seda Sõna, mille ma annan teile paljude häälekandjate vahendusel, sest 

igaühel neist on oma anne. Ärge põlgake seda, kes tundub teile oskamatuna, sest kui paljud soovivad 

pärast selle ilmutuse lõppu 1950. aasta lõpus taas kuulda Mind, isegi selle kaudu, kes neid ei rahuldanud. 

60 Kuid ma annan teile armu, et Minu Sõna säilitatakse kirjalikult nende kaudu, keda ma olen selleks 

ülesandeks määranud ja ette valmistanud, nii et te ei tunne end homme nagu orb, kes on kaotanud oma 

pärandi. 



U 3 

31 

Siis, kui rahvahulgad ja "viimased" tulevad teie juurde, esitate te neile Minu õpetuste raamatu kui 

kõige ustava ja tõese tunnistuse sellest, mida Ma olen teile rääkinud. Sest teil on veel palju puudu, et olla 

oma elus ja sõnades nagu tõeline raamat ja eeskuju. 

61 See raamat äratab üles paljud magavad vaimud ja nende varjatud anded avanevad. Selle 

lugemine inspireerib ja varustab tulevasi põlvkondi, viies neid samm-sammult vaimse ühinemiseni Minu 

Jumalikkusega. 

62 Minu töötajad, värskendage endid mõttega, et ma olen valinud teid, patused, et muuta teid Minu 

tööriistadeks ja päästa teisi eksinud inimesi. 

Kas te võite kunagi väsida või väsida sellest, et tuua rahu, kergendust või rõõmu neile, kes kannatavad 

nende hüvede puudumise all? 

Ärge otsige kunagi oma kambri kõrbe või üksildust, et vältida kaebuste jõudmist teie juurde. Mõistke, 

et see on iga vaimu jaoks otsustav aeg ja te peate valuga silmitsi seisma. 

Varsti istutate te Minu tahte kohaselt erinevatesse piirkondadesse "puid" - nii olen Ma oma Sõnas 

nimetanud kogunemiskohti ja palvekodasid. Valmistage end selleks ette ja lubage vaimsel maailmal end 

teie seas igakülgselt ilmutada, et te saaksite Minu õpetusi õigesti tõlgendada. 

63 Aeg, mis teil on jäänud nende Minu Jumalikkuse sõnumitoojate kuulamiseks, on lühike. Aasta 

1950 ei ole enam kaugel, ja milliseid edusamme on teil Minu töös ette näidata? mõistke, et ma olen teid 

äratanud üles sügavaimast unisusest, et te ei oleks nagu neitsid tähendamissõnas, kes lasid oma lambid 

kustuda. Kui te magate, kui te kuulete oma Issanda viimast sõna, siis tuleb teile ränk ärkamine. 

64 Pöörake tähelepanu neile, kes saabuvad matkast väsinud. Mõned tulevad puhta 

südametunnistusega, teised aga kahetsusega. 

65 Te kõik tulete siia, sest teid on meelitanud kuuldus, et ma räägin praegu inimkonnale; ja kui te 

seda sõna kuulete, siis kuulete, kuidas Isa ütleb teile: Siin ma olen inimeste seas, et teha neile kuuldavaks 

oma õpetusi ja täita lubadust. 

66 Siin on uus võimalus kuulata Meistrit ja saada Tema õpetusi. Ma tuletan igale oma andeid meelde 

ja lasen tal oma ülesannet ära tunda. Igaüks, kes näitab end vankumatult ja tugevana Minu teel, saab 

varsti teada Minu kuningriiki. 

67 Keegi ei suuda valgust ära võtta sellelt, kes valvab seda innuga ja paneb selle oma vooruse kaudu 

särama. 

68 Te olete selles maapealses eksistentsis ajutised ja selle vaimse õpetuse õpilastena peate seda 

mõistma. Ma võtan teid kõiki vastu täiusliku armastusega, ja selle armastusega mõistan teie üle kohut. 

Kui erinev on teie Issanda otsus inimeste omast! 

69 Neist sajast neljakümne neljast tuhandest, keda Mina olen märgistanud, kuuleb üks osa nende 

häälekandjate kaudu Minu Sõna, et täita vaimset ülesannet, teine osa saab Minu käske vaimselt, mida 

toetab intuitsiooni anne, ja kolmas osa, kes on väljaspool, täidab oma missiooni inimkonna jaoks 

vaimsetel vahenditel. 

70 Minu valgus peab paistma kõikjal maa peal. 

71 Mõned küsivad Meistrilt, millal need sündmused toimuvad. Tõesti, ma ütlen teile, et palju sõltub 

ka teie tahtest ja visadusest. 

72 Need, kes ei ärka üles, kui nad on kehas, võetakse maa pealt, et nende vaim saaks vabaneda 

kõigest, mis seob teda või takistab teda Minu Töö äratundmisel. 

73 Ma olen teile mitu korda öelnud: ärge oodake paremaid aegu, sest te ei tea, kas tulevased ajad ei 

ole veelgi raskemad. 

74 Täitke oma ülesanne, et ma ei peaks teid hiljem arvele võtma paljude vigade eest, mida inimkond 

teeb. 

75 Mõned ütlevad mulle: "Isa, oodake mind veel natuke aega." 

Pange tähele, mida ma teile selle kohta ütlen: Ma võin kaua oodata Poja tagasitulekut, sest ma olen 

Igavus; kuid pidage meeles, et ma olen teid saatnud, et võita seda endale. 
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76 Teised ütlevad mulle: "Issand, võta mind parem siit maailmast ära, sest ma ei suuda enam vastu 

võtta!" 

77 Millal te elate kooskõlas oma saatusega, millal te mõistate, et paljud teie kannatused on 

lepitused, mille abil te vabastate end puuduste raskest koormast? Ainult mõistmine ja üleandmine võib 

teile rahu tuua. 

78 Kui aeglaselt oled sa vaikselt vaiksete teadmiste teed mööda kõndinud! 

79 Te olete läbi elanud palju sajandeid kestnud ilmutusi ja kogemusi, ja ikka veel kohtan teid kui 

hapraid imikuid, kui näen, et te ei suuda vastata mõnele küsimusele või kui te osutute võimetuks 

edenema katsumustes, mis seisavad teie eluteel. 

80 Ma tahan, et te kõik saaksite Minu õpilasteks, et teil kõigil õnnestuks loobuda sellest, mis on 

takistanud teid tõele vastu astumast. 

81 Mõelge alati vaimselt, et teil ei oleks raskusi Minu Sõna mõistmisel. Unustage, et see olite teie, 

kes ei suutnud ette kujutada, et Jumal on nähtamatu, ja et kui te mõtlesite Minust, siis kujutasite oma 

peas kohe ette hiiglaslike mõõtmetega inimolendi kuju, olendi, kellel oli kuju, kuid keda ei saanud näha ja 

kes oli alati peidetud paksu saladuse loori taha. 

82 Kui Ma Jeesuses inimeseks sain, siis mitte selleks, et te mõistaksite, et Jumalal on inimkuju, vaid 

selleks, et muuta Mind nähtavaks ja kuuldavaks neile, kes olid pimedad ja kurdid kõigele jumalikusele. 

Tõesti, ma ütlen teile, kui Jeesuse keha oleks olnud Jehoova kuju, siis ei oleks ta veritsetud ega 

surnud. See oli täiuslik keha, kuid samas inimlik ja õrn, et inimesed saaksid seda näha ja kuulda selle 

kaudu oma Taevase Isa häält. 

83 Kui teie ettekujutus Jumalikust oli kaugel tegelikkusest, tulin teile appi, et hävitada fantaasiad ja 

ebareaalsus ning panna teid astuma tõelisele teele. 

84 Mina olen tee, tõde ja elu. Minu õpetus ei puuduta surma. Kui ma räägin teile sageli vaimse 

kuningriigi olemasolust, siis sellepärast, et seal on elu ja igavene õnn, mis on teie vaimule tõotus, ja mitte 

selleks, et te igatseksite surma ja vihkaksite seda elu. 

85 Minu Sõna räägib teile praegu vaimsest elust, ja seda seetõttu, et teie arengus olete juba jõudnud 

eluraamatu selle peatükini, mis näitab vaimule ilmutamata saladusi. 

86 Kuna inimene omab vaimu, siis on loomulik, et see ilmutab talle mõningaid omadusi tema 

olemusest; kuid ma ütlesin teile juba: seni, kuni mateeria mõju ei allu vaimu valitsemisele ja ajendustele, 

suudab inimene väga vähe enda sisse tungida, et näha oma sisemist valgust ja kuulda oma vaimset häält. 

87 Kui teil õnnestub kogumis- ja mõtlemishetk, siis astute alateadlikult ühendusse vaimuga ja 

tunnete igavikku ning seda, et midagi sellest igavikust elab ja liigub teie olemuses. Nii oli ka siis, kui 

inimene avastas esimestel aegadel, et ta kannab endas olendit, mis ei ole sellest maailmast, vaid kuulub 

teisele tasandile. See ei hirmutanud teda üldse, vaid vastupidi, täitis teda lootusega, sest ta nägi, et tema 

elu ei piirdu lühikese eksistentsiga siin maa peal. Ta aimas, et kui ta end kehast lahutab, tõuseb tema 

vaim maailma, kus ta kogeb sellist õndsust, mida ta siin maailmas ei olnud leidnud, õiglast rahuldust oma 

kõrgele ideaalile. 

88 Ma tulin maa peale, et kinnitada oma õpetusega kõiki neid inspiratsioone; ja neile unistajatele, 

kes unistavad tarkuse, armastuse ja õigluse maailmast, kus ei ole pisaraid, viletsust ega ebakõlasid, 

pühendasin oma mäejutluse, et nad püsiksid oma lootuses. 

89 Millise headuse ja armastusega õpetasid kristluse esimesed meistrid inimkonda. Nende sõna vägi 

põhines nende tegude tõepärasuses, mille kaudu nad pöördusid ja kutsusid vaimustumisele. 

90 Ma nimetan neid meistriteks, sest nad õpetasid Minu eeskujul. Kui keegi tahtis hiljem õpetada 

usu sunnil, mõistmata Minu õpetuse tähendust, siis ei olnud ta meister. Kui ta kasutas võimu, et võtta 

oma vendadelt mõtlemise, uskumise ja otsustamise vabadus, siis ei olnud tema eeskujuks Mina, vaid ta 

praktiliselt takistas vaimude püüdlusi tungida Minu ilmutuste mõttesse. 

91 Ma ütlen teile: Kui Minu nime ja Minu õpetust on kasutatud inimeste allutamiseks või hirmu 

tekitamiseks ja selle hirmu kaudu on inimesi sunnitud uskuma, siis ei ole taotletud mitte vaimset, vaid 
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maist võimu. Kui erinev oli Meistri kavatsus, kui Ta andis teile oma sõna ja eeskuju, mille võite kokku 

võtta selles lauses: "Minu kuningriik ei ole sellest maailmast." 

92 Tulge Minu paati, sest see ei lähe kunagi ümber. Aga ärge kahelge nagu Peetrus, kui ta arvas, et 

Meister magab, sest muidu ei oleks see enam Minu hääl, vaid valu, mis teiega räägib: Oo, te vähese 

usuga inimesed! 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 4  
1 Iga kord, kui te kuulete Minu Sõna, tunnete, et jätate oma valu Minu juurde. Aga miks on nii, et 

iga kord, kui te minu juurde tagasi pöördute, on teie süda ääreni täis kibedust? 

2 On aeg, et te õpiksite hoidma Minu rahu. 

3 See aeg on ettevalmistuseks ja kõikjal, külades, linnades ja piirkondades, kasvavad "puud", et 

anda rändajatele vaimset varju. 

4 Need rändajad on need rahvahulgad, kes tulevad aeg-ajalt selle ilmutuse juurde; kui nad kuulevad 

Minu Sõna, mis ütleb neile, et muul ajal on nad juba leidnud varju Elupuu lehtede all, siis mõistavad nad 

sügavalt, et nad ei osanud kasutada aega, et tulla lähemale tõotatud maale. 

5 Kes teie seast lükkab Mind jälle tagasi, nagu ta seda tegi minevikus, kui ta tunneb, et tal on ees 

uus võimalus pääsemiseks? Kes väldib oma ülesannet ja ignoreerib oma südametunnistuse häält? Kes 

jätkab oma materialistlike unistuste täitmist pärast selle hääle äratamist? 

6 Teie vaim värises, kui te kuulsite oma rahutusest hoolimata Isa ütlemist, et Ta armastab teid, et 

Ta annab teile andeks ja aitab teil end uuendada, et te saaksite Tema juurde tulla. 

7 Te olete kummardunud jumaliku armastuse ees ja rõõmsalt asute üles otsima haigeid, et nad 

saaksid kiirustada Meistri juurde ja leida Temalt tervenemist oma hädadest. 

8 Siin on puu, mis pakub inimestele oma vaimseid vilju. 

9 Mina olen Igavese Elu puu. Meenutage Kristust ristil. Ta oli nagu puu, mille käed nagu oksad olid 

armastavalt laiali, et anda inimkonnale varju. Tema sõnad, mis aeglaselt selle rahvahulga peale langesid, 

ja Tema veri, mis tilkhaaval alla kukkus, olid nagu jumaliku puu viljad. 

10 Aasta 1950 on lähedal, kui te kuulete seda sõna viimast korda, mis on teie jaoks taevane vili. Siis 

on puu, vili ja vari teie vaimus. 

11 Need, kes sel ajal on ikka veel materialistlikult meelestatud ja fanaatilised Minu Sõna suhtes, 

püüavad Mind tagasi hoida ja paluvad Mind veel mõnda aega selles vormis rääkida; kuid see ei ole 

võimalik, sest Ma olen teile oma tahte teatavaks teinud ja see on kirja pandud. 

12 "Ööbikud", kes on Minu Sõna üle andnud, vaikivad selle ilmutuse eest ja Ma premeerin nende 

kuulekust Sõna ja inspiratsiooni andega. 

13 Te ei tea veel, mida Ma oma kõrgetes nõuannetes nendeks aegadeks ette pean. Juba täna ütlen 

ma teile, et neil õnnistatud aegadel ootan ma kõigilt teilt oma tahte täitmist ning et te oleksite kuulekad 

ja õrnad nagu lambad. 

14 Siiski ei ole Minu tahe, et te üksteise üle kohut mõistaksite. See on Minu täiuslik õiglus, mis 

mõistab kohut iga minu lapse üle. 

15 Kuulge Mind, Minu rahvas, ärge laske Minul lihtsalt tühja rääkida. Teil on veel aega mõelda ja 

õppida. 

16 Ärgu keegi väida, et ta tegutseb oma tahtmise järgi, kuigi inimesel on selleks ajutiselt võimalus, 

sest Issanda õiglus jõuab temani ja siis juhtub ainult see, mis on talle määratud. 

17 Valmistuge, kolmanda ajastu prohvetid, et te saaksite hoiatada rahvahulki ja et nad ei laseks end 

eksitada valekristuste ja valearusaamade poolt. 

18 Ärge kahelge neis Minu sõnades ainult sellepärast, et Ma edastan need teile harimatu ja lihtsa 

häälekandja kaudu. 

19 Tõuske ja kuulutage neid õpetusi kõigile, sest aega on jäänud väga vähe. 

20 Ühest valgussõnast piisab, et hoida teie vennad ärkvel. 

21 Vigade asendamine heade omadustega on tulevaste spiritualistide üllas püüdlus, nende, kes 

kavatsevad ehitada inimelu varemetele kõrgema kuningriigi. 

22 Tulevased põlvkonnad on need, kes ehitavad selle kõrgema moraali, sügavamate teadmiste ja 

suurema vaimsuse maailma. Aga ka teie, praegused inimesed, saate palju teha. Väikese hea tahte abil 

eemaldate varemed, mineviku prahi, mis on täis eksimusi ja häbistusi, jättes alles vaid pika ja valusa 

kogemuse valguse. Ma õnnistan teid ja lasen teil näha valguskiirgust sellest rahuriigist, mida te koos 
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ehitate, kui te püüate elada head eluviisi, nii et teie mõistus oleks hõivatud voorustega ja teie huuled 

oleksid usaldusväärne vahend tõele ja vaimus idanevale inspiratsioonile. 

23 Kuigi teie jalad puudutavad maad, ei tohiks te lasta oma püüdlustel maa poolt kinni hoida. Seadke 

oma eesmärgid üha kõrgemale, unustamata anda Jumalale seda, mis on Jumala oma, ja maailmale seda, 

mis on tema oma. 

24 Minu Sõna on mõeldud kõigile, kuid mitte kõik ei võta seda vastu ühtemoodi. Paljud kuulavad 

seda ükskõikselt, kuid on ka neid, kes ei suudaks enam elada ilma rõõmu tundmata, et nad Mind 

kuulevad. Nende seas olen näinud ka seda, kes tuleb, ilma et oleks võtnud mingit materiaalset toitu, ja 

kes, kuuldes Minu Sõna, unustas oma vajadused ja puudused ning kui ta koosolekuruumist lahkus, tundis 

end nii täis jõudu ja lootust, rahu ja lohutust, et hakkas nurisema: "Tõesti, inimene ei ela ainult leivast, 

vaid igast sõnast, mis tuleb Jumalalt." Ta on öelnud: "See on nii, et inimene ei ela ainult leivast, vaid igast 

sõnast, mis tuleb Jumalalt." See on nii, et ta ei saa enam mitte ainult leivast, vaid igast sõnast, mis tuleb 

Jumalalt. 

25 Ainult mina näen, mida iga süda kannab, ilma et keegi seda teaks. Ma leian kurvad, janused, 

haiged või väsinud lambad; olendid ilma armastuse ja koduta, kes siiski ütlevad, kui nad Mind kuulavad, 

et "ma olen õnnelik, kui ma kuulan Jumalikku Meistrit, sest siis haihtuvad kõik mu mured ja mu süda 

voolab üle valgusest ja rõõmust". 

26 Teised aga vajuvad letargiasse ega lase oma südames pehmeneda, nagu esimestel päevadel, kui 

nad kuulsid oma Issanda häält. 

Aga kuidas jätkata õpetust seni, kuni mõned kuulavad ja teised ei kuula, kuni mõned tunnevad Mind 

ja teised jäävad tuimaks? 

27 Jüngrid, minge endasse, kuulake ja tundke Mind nagu enne. Tuletage meelde, kuidas te 

tunnistasite, et see Sõna on teie elu ja teie saatuse valgus. Ärge unustage, et ma ütlen teile täna: see, 

mida te vajate, antakse teile õigel ajal. 

28 Valage õli uuesti oma lampidesse, et usu ja teadmiste leek saaks taas särada. 

29 Ärge magage, ärgake ja palvetage, sest Meister võib teid üllatada, kui Ta siseneb teie koju, nagu 

Ta tegi seda vaimse entusiasmi päevadel, kui te tundsite Minu kohalolekut igal sammul. 

Siis näete, kuidas teie elu valgustab uuesti see valgus, mis lakkas teid valgustamast, ilma et te sellest 

teadlik oleksite, ja see annab teile tagasi usalduse tuleviku suhtes, mis on täis küllust ja tarkust. 

30 Usaldage kõik oma mõtted Minule; pakkuge Mulle oma südant; iga kibedus ja kannatused on 

nagu lilled, mida Ma vastu võtan; valu, kibeduse ja pettumuse lilled, kuid lõpuks lilled, sest nad annavad 

tunnistust puhastumisest ja annavad lõhna, mis tõuseb Minu juurde. 

31 Sukelduge vaikusse, te vaimud, kes te võtate vastu Minu valgust, samal ajal kui teie süda 

kurvastab Minule oma murest. Jätke oma pisarad Minu juurde ja võtke Minu tervendavat palsamit nende 

eest. 

32 Isa, Kõrgeim Olend, on suunanud oma pilgu teie peale. Ärge näidake end Tema ees lööduna või 

jõuetuna, sest kui Ta teid lõi, andis Ta teile oma jõu. 

33 Kui teie kannatused on rasked, siis Tema halastus on suurem. Tehke teeneid usust ja armastusest 

ning ärge kahelge, et Ta viib teid igavesti oma headuse ja tarkuse kuningriiki. 

34 Inimesed, usaldage Mind, ja kui teie jõud ei anna teile jõudu, andke Mulle oma ristikoormat, kui 

te uut jõudu ammutate. 

35 Mõistke, et see maailm on puhastav allikas ja et teie vaim särab nagu valgus kosmoses, kui ta 

lahkub sellest, et naasta oma tõelisse koju. Tuletage meelde, et ma ütlesin teile: "Kes mind otsib, see 

leiab mind; kes otsib, see leiab." - Te olete Mind otsinud ja seisate nüüd Minu ees. 

36 Kuid on ka neid, kes otsivad Mind, kuid ei leia Mind, sest nad teevad seda seal, kus Ma ei saa olla. 

Need hakkavad siis isegi Minu olemasolus kahtlema, teadmata, et nad on Mulle väga lähedal, et Ma olen 

nende endi sees. 

37 Nad ei leia Mind oma südames, sest need on nagu suletud templid. Rahu ja valgus, mis neis on, 

jäid varjule. 
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Kuid seal on tõeline pühamu, kus ma elan ja ootan teid, et siseneda, et rääkida teile sügavatest 

ilmutustest ja selgitada teile paljude saladuste "miks". Kui olete sisenenud, teate, kust te tulite ja kuhu 

teid saatuse tahtel juhatatakse, ning olete üllatunud, et olete leidnud Mind seal, kus te varem ei näinud 

midagi. 

Aga kes seda pühakoda ei tunne, see ehitab oma templi materjali, püstitab sinna altari ja asetab 

sellele jumala, mille ta on oma kätega teinud. Alles aja jooksul ja pärast seda, kui ta on veendunud oma 

kultuse ebatäiuslikkuses, ärkab ta üles ja asub otsima vaimset Jumalat, tõe Jumalat, ainsat Jumalat, sest 

tema välja mõeldud Jumal ei saanud talle midagi anda, sest tal ei olnud elu. 

38 Jumal on see, kes andis inimesele elu, kes lõi ta; ja mitte inimene ei saa luua jumalaid ja anda 

neile elu. 

39 Kui te seda sõna vähehaaval kuulete, jõuate te mõistmisele lähemale. Kui see valgustatus täidab 

teie vaimu täielikult, ütlete mulle: "Issand, ime on juhtunud. 

40 Nii et te mõistate, milliseid töid ma praegu vaimus teen. 

41 Teie vaimsus ei vaja Esimese ja Teise Ajastu imesid ja tõendeid, et Minusse uskuda. 

42 Täna näete, kuidas taevane manna tuleb alla vaimsel kujul. Te näete, kuidas meeleparanduse vesi 

voolab välja kaljudest, mis on suurte patuste südamed. Te näete, kuidas need, kes on surnud usus ja 

vooruses, tõusevad ellu, need, kes on haiged moraalsetest nõrkustest, puhastuvad, ja need, kes on tõele 

pimedad, avavad oma silmad, et näha Minu hiilgust. 

43 Kui Minu sündimine inimolendina Teisel ajastul oli ime ja Minu vaimne ülestõusmine pärast Minu 

füüsilist surma veel üks ime - tõesti, ma ütlen teile -, siis Minu ilmumine inimmeele kaudu käesoleval 

ajastul on vaimne ime. 

44 Minu ettekuulutused täituvad sel ajal kuni viimse ajani. Ma jätan teile oma kolm testamenti, mis 

moodustavad ühe. 

45 Need, kes varem tundsid Isa kui armastust, ohvrit ja andestust, peaksid sel ajal Teda täielikult 

tundma, et nad saaksid Teda armastada ja kummardada, selle asemel et karta Tema õiglust. 

46 Kui te pidasite esimesel ajastul kinni seadusest, siis ainult hirmust, et jumalikku õiglust 

karistatakse; seepärast saatsin ma teile oma Sõna, et te mõistaksite, et Jumal on armastus. 

47 Täna tuleb Minu valgus teie juurde, et te ei eksiks ja jõuaksite tee lõppu Minu seadusele truult. 

48 Sa oled kaua teeninud maailma ja see on sind halvasti tasunud. Aga millal teile öeldi, et inimene 

peaks olema maailma sulane? Kas te ei tea või ei mäleta, et teile on öeldud: "Alistage maa"? Kui tihti 

olete te pidanud tulema Minu ette nagu kadunud poeg! 

49 Minu soov on, et te tuleksite Minu juurde täis teeneid, voorusi ja alandlikkust. 

50 Ma leidsin teid vaimse pidalitõvega kaetud ja tervendasin teid oma tahtmise läbi. Ma tahan, et te 

tervendaksite oma vendi samamoodi, ilma et tunneksite nende pattude pärast vastikust. Siis annavad 

teie teod tunnistust sellest, et te armastate Mind, mitte teie huuled, mis kuulutavad seda, ilma et süda 

seda tunneks. 

51 Te ei tohi käituda nagu variserid, kes kiidlesid sünagoogis sellega, et nad on Jumala ees väärikad, 

ja kes näitasid heategevust avalikel tänavatel. 

52 Hoidke Minu õpetusi, et neid põhjalikult uurida, sest läheneb päev, mil te ei kuule seda Sõna 

enam häälekandja meelest, ja siis on need, kes on õppinud ja mõistnud, tugevad nagu võitmatud sõdurid. 

53 Kui te olete valmis, siis räägite Minust inspireeritult ja õpetate inimkonda sel lihtsal viisil. Kui 

mõned Minu uutest jüngritest peavad inimesi üles otsima, siis teised peavad ootama, et nende vennad 

tuleksid ja kuulaksid Minu õpetust neilt. 

54 Inimesed, selgitage Minu Sõna ja Minu õpetust ka lastele. Pidage meeles, et Minu õpetus ei piirdu 

vanuse ega sooga, sest see on mõeldud vaimule. 

55 Andke Minu õpetused lastele, lihtsustades neid ja tuues need nende mõistuse lähedusse. Kuid 

ärge kunagi unustage, et parim viis Minu õpetuste selgitamiseks on teie elu vooruse kaudu, milles nad 

näevad teie heategevuse, kannatlikkuse, alandlikkuse ja vaimulikkuse tegusid. See on parim õpetamise 

vorm. 
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56 Rääkige neile Jeesusest, rääkige neile Maarjast ja kõigist neist meestest ja naistest, kes tõid 

maailmale valguse sõnumi. Nii näitate te neile teed Minu juurde. 

57 Ütle neile, et puhkepäeval siseneb su vaim Minu pühakotta, et mind ülistada. Kuue päeva 

pühendute oma inimlikele kohustustele ja kalduvustele ning siis puhkate ühe päeva ja pühendate mõned 

hetked oma Issandale mõtisklemisele ja kummardamisele. 

58 Seal leiate Mind, kes ootab teid, oodates alati teie palvet, mis on keel, milles te räägite Mulle oma 

muredest, oma armastusest või tänate Mind. 

59 Te olete sisenenud Minu pühakotta, mille on moodustanud rahvahulgad, kes soovivad kuulda 

Minu Jumalikku Sõna. Tõesti, ma ütlen teile, ma olen teid üle ujutanud õpetuste tulvaga. See Sõna 

muutub teie vaimus viljakaks seemneks, nii et te saate muuta end Minu töötajateks. 

60 Te tulete tänutähega, sest enne kui ma ütlesin teile, et peate levitama aktiivset heategevust, 

andsin teile ime, taastades teile kas tervise, rahu või mõne muu kaotatud hüve. 

61 Täna ütlete te oma tänulikkusest Mulle: "Meister, mida ma saan teha, et nii palju armastust tagasi 

maksta?" Siis näitan ma teile tohutuid "põlde", et te saaksite need nokkidest ja kändudest puhastada 

ning külvata armastuse, rahu ja halastuse seemneid. 

62 Enne kui ma teid välja saadan, täidan teid jõu ja usuga, et te ei kõhkleks ega kaotaks julgust 

lahingus. Sageli näete oma nisu kasvamas ja kasvamas ohakate ja okaste vahel, ja seal peate te seda 

viljelema kuni saagikoristuse ajani ning siis eraldama nisu umbrohust. 

63 Mida rohkem kannatusi teil põllu harimine maksma läheb, seda suurem on teie armastus nende 

vastu ja rahulolu, kui näete neid õitsemas. 

64 Tõesti, ma ütlen teile: See vaimne nisu, mida te Minu õpetuse all kasvatate, saab teie 

järeltulijatele igavese elu leivaks ka pärast seitsmendat põlve. 

65 Ärge väsige kuulamast Mind, oo jüngrid, teie, kes te olete rõõmus ühinenud. Ma räägin teie 

vaimuga nende rüvedate inimeste huulte kaudu, mille kaudu ma ennast ilmutan. Aga tõesti, ma ütlen 

teile, et Minu Sõna ei ole sellest ebapuhtusest määrdunud, see jõuab teie vaimuni puhtana. 

66 Uurige Minu õpetust, et te mõistaksite, mis on põld, seemned, vesi ja põllutööriistad, ja et te 

teaksite, milline on täiuslik viis mulla ettevalmistamiseks, külvamiseks, kastmiseks ja hooldamiseks. 

67 Põllumees, kes sel viisil töötab, teab, kuidas eristada head vilja halvast. 

68 Vaadake, kuidas paljud on läinud välja, arvates, et nad võiksid juba külvata, ja selle nisu asemel on 

nad külvanud võõrast seemet, mis andis neile okkaid, kui see küpses. 

69 Ma tahan, et kolmanda ajastu tööline oleks paigas. Sel põhjusel saadan ma välja kutse suurele 

rahvahulgale, et nende hulgast võiksid välja minna need, kes peavad mind sel ajal järgima. 

70 Nii et järk-järgult, kui ma annan teile ühe õppetunni teise järel, läheneb aeg, mil te võtate oma 

ülesande täielikult üle. 

71 Oma rännakutel satute põldudele, mis on külvatud muul ajal ja mis ootavad vaid kastmist ja 

hooldust. Need on need vaimud, kelle sees on see usu seeme, mille nad on saanud prohvetite ja Minu 

apostlite ajast alates. 

72 Mõned kannavad Esimese ajastu seemet, teised Esimese ja Teise ajastu seemet, ja te panete 

neisse seemet, mille ma olen teile andnud selles Kolmandas ajastus, sest teil on Kolme ajastu seeme, 

mistõttu ma nimetan teid Kolmekuningateks. 

73 See on elu ja töö, mis teid ootab. Miks sa kardad võitlust, kui ma annan sulle kõik? Miks ma näen 

mõnede Minu töötajate silmis pisaraid, kui võitluse raskeim osa pole veel alanud? 

Ma tahan, et te usuksite, et ma olen teile lähedal, et teie vaimsed anded on reaalsus, et ma annan 

teile kõik, mida te minult palute katsumuste hetkedel, kriitilistel hetkedel teie vaimse täiuslikkuse jaoks. 

Ma ei soovi enam näha teid nõrganärvilistena. 

74 Enamik neist tuleb, unustades oma vaimu, et paluda leiba, tervenemist või tööd kehale, ja kõigis 

neis ma teen imet, sest ka need on tunnistused, mis homme teie vendade südames usku ja lootust 

sütitavad. 
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Aga ärge paluge Minult nii vähe. See, mis teile nii palju tundub, on varsti möödas. Pigem paluge 

Minult igaveseid hüvesid, vaimseid hüvesid. Ma annan teile siis selle, mis kuulub maailma juurde. 

75 Mul on teile rohkem anda, kui te minult küsida võite. Seepärast ärge leppige nii väheste asjadega. 

76 Ma võin muuta südamed ammendamatu heategevuse allikateks, võin täita meeled 

inspiratsiooniga ja huuled sõnaga. Ma võin anda teile tervendamise kingituse ja volituse lahustada 

pimedust ja võita kurjust. 

77 Igaüks, kes sellise asja poole püüdleb, kogeb, kuidas temast väljuvad jõud, mis olid tema vaimus 

alateadlikult. Kes sulgeb oma uksed sellele, kes koputab, kuigi tal on nii suured anded? Millised teed 

võivad tunduda konarlikud ja pikad sellele, kes naudib Minu jõudu? Milline ilm võiks talle tunduda 

halastamatu, kui tal on võim isegi elementide üle? 

78 Oo jüngrid, teie kõrgeim ülesanne on armastuse tegevus! Sageli teete seda salaja, ilma 

uhkeldamata, andmata vasakule käele teada, mida parem käsi on teinud. Kuid on olukordi, kus teie 

armastuse aktiivsus tuleb teie kaasinimestele nähtavaks, et nad õpiksid sellest osa võtma. 

79 Ärge muretsege tasu pärast! Mina olen Isa, kes premeerib oma laste tegusid õiglusega, 

unustamata ühtki neist. 

80 Ma olen teile öelnud, et kui te annate klaasitäie vett tõelise armastusega, ei jää see tasu saamata. 

81 Õndsad on need, kes ütlevad Minule, kui nad Minu juurde jõuavad: "Issand, ma ei oota midagi 

tasu oma tegude eest; mulle piisab eksistentsist ja teadmisest, et ma olen Sinu laps, ja juba praegu on mu 

vaim täis õnne." 

Ma ütlen teile: Te tulete nutma, sest olete kaotanud oma tee, oma tervise ja oma töö võtmed. Ainult 

siis mäletate oma taevast Isa. 

82 Noh, siin ma olen teie seas. Te olete Meistri juures ja põhjus, mis teid siia tõi, on ebaoluline. 

83 Kuulake Minu õpetusi! Mõned on mõeldud jüngritele, kuid on ka teisi, mis on mõeldud 

"väikestele lastele". 

84 Ärge häbenege olla vendade ja õdede keskel, kes on Minu õpetustes arenenud ja kelle eest te 

püüate varjata oma teadmatust. Nad tulid just nagu teie. 

85 Teie, kes te siia vähehaaval tulete, õppige jumalikku õppetundi, et teil oleks midagi pakkuda neile, 

kes tulevad pärast teid. 

86 Keegi ei ole üllatunud, et Ma otsin oma uusi jüngrid räbu seast, uuendades neid oma Sõnaga, et 

saata nad hiljem inimkonnale sõnumiga uuendusest, elust ja valgusest oma vendadele. 

87 Selle rahva pattude, puuduste ja rüveduste all on Minu Vaimu valgus ilmutatud sel ajal. Nii olen 

ma tulnud võitlema, et võita need pimedused, kuni ma toon valguse särama. 

88 Õndsad on kõik need, kes sulgesid silmad nii suure inimliku ebatäiuslikkuse ees ja tõusid üle nii 

suure viletsuse, kes oskasid leida Minu kohalolu Minu uues ilmumises. 

89 See harimatu ja patune rahvas lihvitakse ja puhastatakse üha enam ja enam, sest nende ülesanne 

on lasta Minu vaimset tööd põlvest põlve üha täiuslikumalt ilmsiks tuua. 

90 Ärge olge enam see, kes te eile olite. Jätke aegunud kultused, halvad harjumused ja püüdke oma 

vaimu paremaks muuta. 

91 Ma üllatasin teid just sel ajal, mida Jeesus ja prohvetid kuulutasid välja Minu uueks tulemiseks. 

Nüüd, kui Minu tõotus on täitumas, näete pattu kõige suuremal määral, näete inimlikku ambitsiooni 

ja vihkamist, mis avaldub sõdades, mis on selle pimeduse tagajärjed, mis sel ajal inimeste vaimu 

ümbritseb. 

92 Aga vaata, kui pimedus oli kõige läbipääsmatum, laskus jumalikku kiirgust, et seda lõhkuda ja 

inimlikuks sõnaks muutudes öelda inimestele: "Armastage üksteist". 

93 Vaadake ja palvetage ja ärge mõistke endi üle kohut, et ma ei peaks teile jälle ütlema: "Kes teie 

seast on ilma patuta, see visaku esimene kivi." 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 5  
1 See on Jumaliku Vaimu rõõmuhetk, sest Iisraeli rahvas on kogunenud Uue Testamendi laeka ette. 

2 Ma olen tulnud uuesti, et jätta teile oma jälg ja te olete sellele järgnenud. Ma olen teid toitnud ja 

kaunistanud teid oma armuga. 

3 See on päev, mida Eelija on ette valmistanud ja mida ta innukalt oodanud; on saabunud hetk, mil 

tema vaim rõõmustab. Puhas Eelija näitab oma lambaid, sest ta oli neid eelnevalt supelnud armu allikas, 

mis on meeleparandus, uuenemine ja ülestõusmine. Nende arv, keda Karjane mulle täna näitab, on 

väike, see on vaevalt algus Minu rahva kujunemisel, kuid ma tahan, et "esimesed" oleksid ühtsed, et nad 

annaksid head eeskuju "viimastele". 

4 Ma ei taha, et te tuleksite Minu juurde pea langetatud ja häbiga täis nagu kadunud poeg. Ma 

tahan, et te vaataksite oma Isa koda kui oma kodu. 

5 Kella heliseb, tund on käes, rahvahulgad lähenevad. Magavad lambad ärkavad, sest Eelija 

läheneb, et valmistada laste, noorte ja täiskasvanute vaimu ette, et nad saaksid vastu võtta Minu Sõna 

valgust ja valmistada neid ette ühinemiseks Minu Vaimuga. 

6 Rahvahulgad on kuulnud Minu kutset ja tulevad Minu Sõna järele, mis on nende jaoks nagu 

tõotatud maale jõudmine. Nad tahavad kuulda Minu häält, mis on rahu ja lohutus, ja nad tulevad, sest 

kannatused, hirmud ja valud teevad nende tee kurvaks. Need on need, kes toovad ohvri asemel palveid. 

Mõned esitavad Mulle oma haigusi, teised oma töötust, kolmandad vaesust ja pisaraid. Ma annan neile 

kõik lisakingitused ja annan neile mõista, et vaim tuleb enne keha. Täna on nad veel Minu väikesed 

lapsed, kuid nende hüvede tulemusena järgivad nad Mind, kuni nad lõpuks muutuvad Minu jüngriteks. 

7 Ma annan teile oma jõudu, et teid ei lööks kiusatused, mis teid sellel teel varitsevad. Ma tahan, et 

teie seas valitseks armastus, abivalmidus ja harmoonia. Minu Tahe on, et inimkond otsib Mind oma 

vaimuga sel Kuuenda Pitseri ajal. 

8 Ma tahan teid Minu juurde tõsta. Kui ma Teisel ajastul sain inimeseks ja andsin teie eest oma elu, 

siis nüüd, kui ma suhtlen inimmeele kaudu, annan teile oma jumalikku olemust. Aga ma ei lase teil 

magada oma täitumuses, kui ma kannan risti oma seljas. Ma annan teile korralduse kanda oma õlgadel 

igaühele kuuluvat osa. Te tunnete selle tee ära, see on tähistatud vere ja ohvrite jälgedega. Kui sa soovid 

lilledega kaetud teed, mis on täis rõõme, ei vii see sind mäe tippu, kus su elutee leiab oma krooniks. 

9 Ma olen teid nimetanud "Maarja rahvaks", sest te teate, kuidas armastada ja tunnustada 

Jumalikku Ema ja tulla tema juurde nagu laps, kes palub hellust, või nagu patune, kes otsib eestpalvet. 

10 Maarja kohalolek maailmas on tõestus Minu armastusest inimkonna vastu. Tema puhtus on teile 

ilmutatud taevane ime. Minust tuli ta alla maa peale, et saada naiseks ja et tema emakas võiks idaneda 

jumalik seeme, Jeesuse ihu, kelle kaudu "Sõna" räägib. Praegusel ajal ilmutab ta end uuesti. 

11 Maarja armastus on teie jaoks nagu taevane laegas. Te kogunete tema ümber, nagu lapsed 

kogunevad oma ema ümber. Kuulake tema magusat sõna ja ärge laske tal leida oma südameid paadunud 

olevat; minge endasse ja tundke meeleparandust, et tema valgus tungiks teie sisse ja te tunneksite tema 

hellust. Kui te olete selliselt valmis, siis vanduge oma Jumala, Maarja ja Eelija ees, et te moodustate ühe 

keha ja ühe tahte; vanduge Uue Lepingu laeka juures, et te võitlete väsimatult selle nimel, et juurida oma 

südamest välja isekus, vihkamine ja fanatism. Tõesti, ma ütlen teile, et kui te täidate oma lubadust, siis 

möödub see puhastusaeg, mida te kogete valusalt. 

12 Minu rahvas, kui isegi kaljud tunnevad Minu Sõna kohtuotsust, kuidas peaksite teie seda mitte 

tundma? Kui maa väriseb ja vesi liigub Minu hääle peale, siis kuidas saab teie vaim mitte väriseda, sest ta 

on loodu kõrgeim olend? 

13 Meister tuleb väsimatult, et õpetada ja edastada teile oma headust kõige kaunimate õpetustega. 

14 Püüdke aru saada, milline tähendus peitub Uue Testamendi lademes, sest lahingu aeg läheneb. 

Kui Jeesus rääkis ristilt: "Isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad", ja teile anti andeks teie 

teadmatus, siis täna on Minu Tahe, et te mõtisklete Minu Valguse üle, nii et te ei riku enam Seadust. 
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15 Lähenemas on aeg, mil need, keda te nimetate välismaalasteks, tulevad Minu Sõna otsima ja mil 

uued põlvkonnad kasvavad suurema vaimsusega. Varsti näete teie seas eri värvi ja eri keeltega inimesi, 

kes kuulavad Mind armastusega ja muutuvad Minu jüngriteks, sest Minu Sõna peab kõlama kuni maailma 

otsadeni. Siis, kui neid on õpetatud, pöörduvad nad tagasi oma kodumaale ja võtavad selle sõnumi kaasa. 

16 Jüngrid, teie, kes te kuulate vaimustunult Minu Sõna, sest teie vaim on suutnud tõusta: kus te 

olete vaimulikult sisenenud, on pühamu, Püha Vaimu tempel. Te olete end alandlikult ette valmistanud, 

te peate end vendadeks ja õdedeks, te armastate end Minu Jumalikkuses ja olete saanud selle armu. 

17 Olge selle asja apostlid, et töötada selle nimel, et taastada kõik see, mille ma olen rajanud ja mida 

te olete rüvetanud. Ärge olge nõrgad, sest igaüks, kellel on jumalik märk, on võitmatu. Kui te tahate seda 

armu igavesti säilitada, ärge eksige mätta otsa. Ärge sisenege enam pimedasse metsa, sest muidu leiab 

Jumalik Karjane teid kaeblemas nagu eksinud lambad. 

18 Töötage kõik selle pühamu ehitamisel, sest ükski teene ei jää Minu ees tundmatuks. Minu Sõna 

õpetab teid, teie südametunnistus juhatab teid ja teie intuitsioon ütleb teile, millisel hetkel ja millises 

kohas te peate Minu Sõna väljendama ja head tegema. 

19 Otsige välja "põllud", et neid külvata ja harida, eemaldades kivid. Tehke viljatuid põlde viljakaks, 

sest ma ootan teie töölt suurt vilja. Nii on rõõm nii sellel, kes annab, kui ka sellel, kes saab. Ma kutsun 

teid oma sõduriteks ja õnnistan teid. 

20 Kuuenda pitseri ingeli pasunat on kuuldud, ja teie vandetõotus, mille te vaimulikult minu ees 

andsite, jääb kirja eluraamatusse. 

21 Töötage, sest tasu ootab teid, kui olete oma töö lõpetanud. 

22 Teie olete need töömehed, kes said Minu seemne kolmel korral. Aga te olete ka need, kes 

langesid letargiaisse, kui nägid oma nisupõldusid kullatud olevat, ja kes lasevad ussil närida taimede 

juurest, tehes nende viljad kurdiks. 

23 Mäletage oma tülisid esimestel aegadel, oma truudusetust, oma kukkumisi. Seepärast leian teid 

praegu hajutatuna ja nõrgenenud olevat. Tuletage meelde, et ma kuulutasin teile, et ma tulen uuesti, et 

teid uuesti kokku koguda; ja vaata, siin ma olen. Meistrina ei ole ma tulnud vaatama teie plekke ega 

solvanguid. Ma olen tulnud teile andestama, pühitsema teid ja andma teile veel kord oma tarkust. 

24 See on uus leping, mille te sõlmite Minu Jumalikkusega. See ilmutus on Uue Testamendi laegas. 

Kui sa tahad minna oma teed, ilma et sa enam kunagi eksiksid, siis mine ja lohuta kurvameelseid, "võida" 

haigeid,* päästa eksinud, juhata pimedat ja anna toitu sellele, kes nälgib õigluse, mõistmise ja rahu 

järele. Tehke teed neile, kes on haiged ihu või vaimu poolest, tulgu nad Minu juurde, ja Ma annan neile 

tervendavat palsamit; kuid Ma ei ütle neile, et nende patt on nende valu põhjus. 
* Tähendab mitte ainult ravimi manustamist, vaid eelkõige käte pealepanemist koos palvetamisega. 

25 Kui ma olen tulnud vaeste elupaika, siis tulen ka vägevate elupaika. Tõesti, ma ütlen teile, et 

mõlemas ma olen kokku puutunud vennaliku vaenuga, ja nendel põldudel külvan ma rahu seemne. 

26 Ma annan teile selle õpetuse, mis sisaldab seadust ja õiglust, et teie Meistrit järgides võiksite tuua 

rahu sinna, kus valitseb vaen ja heategevust sinna, kus valitseb isekus. Olge oma vendade elus nagu 

tähed, mis valgustavad nende teed. 

27 Ärge kunagi võltsige Minu õpetusi. Esitage Minu Töö kui raamat, mis sisaldab ainult puhtust, ja 

kui olete oma teekonna lõpetanud, võtan teid vastu. Ma ei vaata plekke teie vaimus ja annan teile oma 

jumaliku suudluse, mis on suurim tasu, kui te jõuate tõotatud maale. Sest ma olen andnud teile sel ajal 

peotäie seemet, et te õpiksite külvama viljakatele põldudele ja te paljundaksite seda seal. 

28 Ma olen teile õpetanud, et te ei tohi vilja lõigata enne selle aega, vaid jätke see taimele, kuni see 

on küps. 

29 Te ei tea, mitu sajandit kulus, enne kui Ma teid uuesti kutsusin ja teist said minu põllutöölised. Sa 

rändasid mööda maailma tänavaid, kuni Minu armastus otsis sind välja suurest rahvahulgast. 

30 Täna olen ma teid kaunistanud ja pannud teid tundma oma pärandit. 

31 Kellelgi ei ole mingit soovi olla jälle nagu kadunud poeg, sest iga tagasipöördumine on valusam. 

32 Ärge laske isekusel uuesti oma südamesse siseneda ja hoidke seda pärandit ainult enda jaoks. 
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33 Ärge elage vaimselt lahus ja ainult näiliselt ühendatud, sest te võite inimesi petta, kuid Mind ei 

saa valetada. 

34 Kui te oskate palvetada, siis ei lähe te eksiteele, sest lisaks Eelijale, Vaimulikule Karjusele, kes 

hoolitseb teie eest ja juhatab teid, on ka teie vennad, need, keda ma olen pannud teie ette maa peale, et 

teid nõustada ja parandada. 

35 Püüdke kõigi kogukondade ühendamise poole, et see oleks rahu, ühtsuse ja hea tahte lipp, ja et 

see oleks rahu, ühtsuse ja hea tahte lipp. Teie käes ei tohi kunagi olla vennatapurelvi. Relvad, mis ma 

olen teile andnud, on tehtud armastusest. 

36 Praegu õpite, kuidas "võidelda" haigeid ja äratada surnud inimest armu ellu. Järk-järgult õpite ka 

teie võitlema ja levitama Minu õpetust; kuid on neid, kes isegi sellel teel otsivad endiselt rikkust, välist 

hiilgust ja au, sest nad ei tea, kui suure valuga need plekid puhastatakse. 

37 Kui suur on see kingitus, mis on usaldatud Sõnavahendajale! Milline tarkuse, armastuse ja 

lohutuse voog voolab läbi tema meelte ja üle tema huulte! Ta on "vahendaja" Jumala ja inimeste vahel, 

et nad kuulaksid Mind. Edevus või uhkus ei tohi neis pesitseda, sest kui see oleks nii, langeksid nad 

kiusatusse. Nende eeskuju peab olema õrnus, lihtsus ja abivalmidus, et nad saaksid nautida jumalikku 

inspiratsiooni täielikkust. Kuid nende seas on ka neid, kes tunnevad end kuningatena, otsivad oma 

teenreid ja ümbritsevad end meelitajatega. Aga kas inimesed suudavad neid uskuda? Kas nad suudavad 

"surnuid" armu ellu äratada ja kurbadele südametele lohutust anda? - Ei, nad tekitavad ainult pilka, mis 

ei ole nende, vaid Minu õpetuse jaoks. 

38 Teie ülesanne on õpetada. Aga kui te ei õpi Minult, mida te siis õpetada saate? 

39 Ma armastan teid kõiki võrdselt: nii seda, kes armastab Mind ja järgib hoolsalt Minu Seadust, kui 

ka seda, kes seda rikub või rikub. Viimaseid ma vaevan, parandan ja lõpuks saavad neist Minu head 

töötajad. 

40 Ma aitan teil täita seda tõotust, mille te andsite Uue Testamendi laeka ees, ja seda siis, kui te 

olete lõpetanud ülesande, mille te tõite endaga kaasa maailma. 

41 Ma teen end alati sinus tuntavaks, et sa elaksid tähelepanelikult ning su meel ja süda jääksid alati 

vastuvõtlikuks vaimsetele juhistele. 

42 Rahvahulgad lähenevad vastavalt aja möödumisele ja "viimaste" pilk muutub üha 

läbitungivamaks, et hinnata Minu Sõna olemust ja teie varustamist. 

43 Puhastage end! Ilma uuenemiseta ei saa te kanda head vilja. Minu Püha Vaimu valgus on teie 

südametunnistuses, et teie teod oleksid tunnistuseks Minu Tõest. 

44 Kasutage aastaid, sajandeid, ajastuid, et tulla Minule lähemale. 

45 Ma ütlen teile seda, sest ma näen, et te suhtute ükskõikselt Minu õpetusse; teisest küljest, kui te 

tunnete surma lähenevat, siis te nutate, sest te tahate täita ja tagasi võita kaotatud aega. 

46 Ärge kartke mäele ronida. Te teate, et ma ootan teid selle kõrgusel. 

47 Ma ronisin Golgatale Jeesuses, teades, et rist ootab Mind selle tipus, ja ma jäin vapraks; ärge 

unustage seda Minu õpetust! 

48 Ma kasutan teid selleks, et ilmutada end inimkonnale; teie suu kaudu räägin ma oma taevase 

Sõna. Aga kui inimesed peaksid seda kuuldes kahtlema, siis mitte selle sisu, vaid teie puuduste tõttu. 

49 Ma õpetan teid palve ja mõtte abil viima end vaimus igasse kohta, kuhu soovite abi saata. Te 

peate minema ka füüsiliselt, et viia Minu õpetus erinevatesse piirkondadesse. 

50 Ma pean kasutama kogu teie olemust. 

51 Selle rahva moodustamiseks pidin Ma pehmendama kivisüdameid, mille taha te oma vaimu 

peitsite, ja see oli Minu armastuse Sõna, mis teid vallutas. Hiljem andsin teile relvad - need on Minu 

õpetused -, et te oma võitluses ületaksite takistused, ja andsin teile mõista, et on vaja puhtalt 

praktiseerida Minu õpetust ja õpetada Minu Seadust muutumatult, et te saaksite end Iisraeli lasteks 

nimetada. 
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52 See, mida te Minult küsite ja mida te Mulle vastate, toimub vaikuses, teie südame sisimas. Aastad 

on möödas, mil Ma lubasin igal Minu jüngril füüsiliselt oma vendade ees seista, et arutada Minu Sõna ja 

vastata Minu küsimustele. 

53 Kuidas te saate lubada, et aeg kustutab mälestused ja võtab Minu Sõna teie mälust ära. 

54 Minu õpetus silub teid nagu peenike tikker, sest elu oma keerdkäikudes ja katsumustes valmistab 

teid ette. 

55 Teie elu kibedatel ja rasketel hetkedel lohutage end mõttega, et Minu tark ja täiuslik seadus 

mõistab kõike. 

56 Ma olen olnud teie valus, et te võiksite selle kaudu Mind otsida. Ma olen teid vaevanud 

vaesusega, et te õpiksite paluma, olema alandlik ja mõistma teisi. 

57 Ma olen teile isegi igapäevast leiba keelanud, et näidata teile, et kes jääb usaldama, on nagu 

linnud, kes ei muretse homse pärast; nad näevad tõusvat koidut kui Minu kohaloleku sümbolit, ja ärgates 

saadavad nad esimese asjana oma trillerid üles tänupalveks ja tõestuseks oma usaldusest. 

58 Ma olen end tunda andnud teie kõige armsamates lähedastes, et panna teid proovile, et vaim 

saaks tugevaks ja selle jõuga toetaks ta oma keha selle elu suurtes katsumustes. 

59 Inimkonna tõrksus on suur ja iga inimene kannab kivi oma südames; kuid ma tulen kõigi juurde 

oma Sõna vaimse hellusega. 

60 Hiiglasliku rahvahulga seas on rohkesti neid, kes ei rabeleks, kui nad näeksid Jeesust puule 

naelutatuna ja uuesti veritseda. Veel vähem liigutavad neid valuhüüded ja verevoolud, mis nende 

naabritelt nendel inimkonna katsumuse tundidel purskavad. 

61 Mitte miski ei puuduta inimesi enam. Nad näevad kõike pealiskaudselt ja ei mõtle millegi peale. 

62 On vaja, et Minu Sõna valgus jõuaks vaimudesse, et nad ärkaksid tõe, armastuse ja halastuse 

juurde. Siis mõistavad nad nii paljude kannatuste põhjust. 

63 Te kõik peate mõistma, et ma olen igaühele teist valmistanud koha igavikus ja et see koht ei ole 

selles maailmas. 

64 Te täidate oma eluteel Isa käsku, mis ütleb: "Kasvage ja paljunege". Kuid nüüd on aeg, et teie 

vaim valmistaks ette oma tagasipöördumist Minu juurde. 

65 Ma annan teile palju õpetusi ja jätan need praegu kirja pandud, sest varsti te ei kuule Mind enam 

sellisel kujul. Pärast seda varustate end ja Minu valgus jõuab otse teie vaimule. See on aeg, mil te saate 

tõeliste Püha Vaimu jüngritena teele asuda. 

66 Te arvasite, et prohvetlikkuse, sõna ja inspiratsiooni and oli õigete ja pühade eelisõigus; sel ajal 

võtsin ma selle eksimuse teilt ära, öeldes parajastele: ka teie võite olla Minu prohvetid, Minu saadikud ja 

Minu jüngrid. 

67 Kui inimkond põlgab teid teie materiaalse kasinuse tõttu, kutsun teid oma lauda, et te tunneksite, 

et ma armastan teid. - Millega te tasute armastust, mida ma teie vastu tunnen, Minu rahvas? Oma 

ustavusega või tänamatusega? 

68 Ärge olge rahul esimese eduga, püüdke üha enam ja enam, sest ma ootan rongiga varustatuna, et 

saata neid selle hea sõnumi abil laiale maale. 

69 Kas sa kardad oma isa, naist või lapsi maha jätta? Kas sa muretsed selle pärast, et jätad maa peale 

selle, mis sulle kuulub? Kes tahab olla Minu õpilane, peab meeles pidama Minu teise ajastu apostleid ja 

võtma neist eeskuju. 

70 Õnnistatud on see, keda kehaline surm üllatab Minu õpetuse kuulutamisel, sest valgus tema 

vaimus saab olema väga suur. 

71 Olge alati valmis, sest seda tundi ei tea isegi inglid. 

72 See jumalik raamat, mis on Minu Sõna, täiustab vaimu. Selle ees ei ole ei vanameest, täiskasvanut 

ega last, vaid ainult jüngrid. 

73 Lugege seda raamatut ja mõistke seda, sest see annab teile suuri õppetunde. Teie olete need, kes 

ei ole väsinud kuulamast Minu Sõna, mille Ma olen andnud teile nende vahendusel, keda Ma nimetasin 

"ööbikuks". 
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74 Kui tihti olete te end teel nõrkusena tundnud ja vaid mõnda Minu sõna meenutades olete taas 

jõudu saanud. 

75 Täna, kui te seisate silmitsi katsumusega, otsite otsekontakti Minu Jumalikkusega vaimse palve 

abil ja võitlete enda sees, et puhastada oma meeled, et saaksite vastu võtta armu, mida palute Isalt. 

76 Mida te mulle tunnistate, seda tean ainult mina. Ja teie usaldusisik Minus ei anna kunagi teada 

teie rikkumistest, veel vähem süüdistab teid. Ma õpetan teid uuesti andestama. 

77 Võtke visiite kui õppetunde ja kasutage Minu õpetusi. Aeg möödub kiiresti. Need, kes tulid siia 

lapsena, on nüüd noorukid; need, kes alustasid seda kursust noorena, on jõudnud täiskasvanuks ja need, 

kes alustasid seda keskmises eas, on muutunud vanuriteks. 

78 Igaüks, kes suutis end sisemiselt koguda, et kuulda Minu Sõna, imendub sellesse. Aga kes kuulates 

laseb oma mõtetel eksida asjadele, mis ei kuulu Minu töö juurde, selle vaim on ilma õpetuseta ja tema 

süda on tühi, kui ta lahkub. 

79 Mõistke, et ma olen teid kutsunud mitte ainult armuandmiseks, vaid et sel moel peaksite koos 

oma Meistri ja vendade ja õdedega võtma kohustuse anda edasi midagi sellest, mida olete saanud. 

80 Ma ei anna teile teada oma tööd, kui te olete rüvetatud. Mida sa võiksid oma vendadele sel viisil 

anda? 

81 Valmistuge, sest koos peate kaitsma seda, mis ma teile usaldasin. Kas te ei tunne tänulikkust oma 

Isa vastu, kes annab teile kõrgeima kohtunikuna võimaluse oma plekid ära pesta, harjutades armastust, 

selle asemel et seda teha valu kaudu? 

82 Kui te nimetate seda meeleparanduseks, siis ütlen teile, et see on ainus meeleparandus, mida ma 

teilt vastu võtan. Teie jaoks saabub päev, mil kasutu ja kurja tagasilükkamine, et teha seda, mis on hea ja 

lubatud, ohvri asemel, saab teile tõeliseks rõõmuks, mitte ainult vaimselt, vaid ka inimlikult. 

83 Ma sillutan praegu teid, et Minu saadikud saaksid neid mööda reisida erinevatesse provintsidesse 

ja rahvastesse. 

84 Minu sõna sel ajal on viimastel aastatel vilja kandnud, sest kogunemiskohad on 

mitmekordistunud ja rahvahulgad on kasvanud. 

85 Te tunnete end liiga ebamugavalt, et läheneda sellise delikaatse missiooni täitmisele. Aga tõtt 

öelda ütlen ma teile, et Minu lugematud õpetused ja inspiratsioonid panevad teie huultele Sõna 

kingituse. Kuid selleks, et te saaksite selle lubaduse täita, on vaja, et te usaldaksite Mind ja iseennast. 

See, kes omab seda usaldust ja täidab Minu seadust, ei tohi kiidelda oma andidega, sest muidu jääb tema 

sõnast puudu põhiline. 

86 Miks on Minu Sõna läinud igasuguste inimeste südamesse? - Selle alandlikkuse, puhtuse ja 

lihtsuse tõttu. 

87 Minu rahvas, õpetage lapsi palvetama inimkonna eest; nende süütu ja puhas palve hõljub Minu 

juurde nagu lillede lõhn ja leiab tee ka selliste südamete juurde, mis kannatavad. 

88 Valmistage lapsed ette, näidake neile, kuidas nad varitsusi valdavad, siis on nad homme sammu 

võrra ees. Sest te ei oleks nii häbelik sellest tööst rääkima, kui te mõistaksite Minu Sõna, kui te juba 

tunneksite ära iga üksiku mõtte olemuse, mis võtab kuju erinevate sõnavahendajate kaudu, kelle kaudu 

Ma ennast teatavaks teen, ja kui te te teaksite, mida ükskõik milline Minu õpetus on väärt. Te tunneksite, 

et suudate jõuda lahinguväljale, et need inimesed saaksid kuulda ühe Minu õpetuse sisu. 

89 Tõesti, ma ütlen teile, et te näete neid nutmas, ühed kahetsusest ja teised täis lootust. Miks te 

jääte vahel nii puutumatuks? - Oo kõvad südamed, teie, kes te olete harjunud Minu Sõna hellitusega! Te 

olete magama jäänud, olles rahul, et olete saavutanud rahu ja lohutust, mõtlemata sellele, et on palju 

neid, kellel ei ole isegi killukestki sellest leivast, mida te raiskate. 

90 Te ei rõõmustaks selle mõju üle, mida Meistri lohutussõna tekitaks paljudes südametes. 

91 Oo väikesed lapsed! Millal sa lõpuks vaimus kasvad? Millal oled sa valmis oma keha nõrkusi 

valdama? Mina olen see, kes läbib kõrbe, kuulutades oma jumalikku Sõna ja otsides eksinud rändajaid. 

Aga ma tahan, et inimesed õpiksid edasi andma seda, mida nad Minult saavad. Seepärast ütlen teile, 
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Minu rahvas, et valmistuge heategevuse levitamiseks ja selleks, et need õpetused jõuaksid maailma 

otsteni. Töötage selle nimel, et nad jõuaksid kõigi rahvaste juurde, otsides inimesi erinevatel viisidel. 

92 See on parim vesi, mida saate pakkuda neile, kes janunevad armastuse ja tõe järele. 

93 Te ei ole veel tööle asunud, sest te peidate vaimseid aardeid, mis ma teile usaldasin, samal ajal 

kui inimesed teistes rahvastes hukkuvad, sest nad ei suutnud seda sõnumit vastu võtta. Need on 

rahvahulgad, kes kõnnivad ilma suunata, rändajad, kellel puudub vesi ja valgus. 

94 Kui te ei lähe, Minu rahvas, siis milleks on teie teadmised teile kasulikud? Millist kasulikku ja head 

asja kavatsete teha oma tulevases elus, mis ootab teid vaimses maailmas? 

95 Halastage endile! Keegi ei tea, millal saabub hetk, mil tema vaim eraldub mateeriast. Keegi ei tea, 

kas järgmisel päeval tema silmad ikka veel valgusele avanevad. Te kõik kuulute ainukesele Omanikule, 

kes on loonud kõik, ja te ei tea, millal teid ära kutsutakse. 

96 Mõelge, et isegi mitte teie juukseid teie peas ega tolmu, mida te tallate, et te ise ei kuulu teile, et 

te ei vaja kaduvat vara, sest isegi teie kuningriik ei ole sellest maailmast. 

97 Vaimustage end ja te saate kõike õiglaselt ja mõõdukalt omada, niikaua kui teil seda vaja on. Siis, 

kui sellest elust loobumise hetk on saabunud, tõusete te täis valgust, et võtta enda valdusesse see, mis 

kuulub teile teises maailmas. 

98 Kogu Minu vaimne töö läbi aegade on olnud suunatud õndsuse ja valguse kuningriigi rajamisele 

kõigile Minu lastele igavikus. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 6  
1 Õndsad olete teie, kes te kuulete Meistri õpetust, sest Minu õpetus on seemneks, mida te annate 

edasi tulevastele põlvedele. Sa oled esmasündinu, kes oma eeskujuga valmistab teed oma noorematele 

vendadele ja õdedele. 

2 See on kolmas aeg, mil Minu Jumalik Vaim valab välja kogu liha ja iga vaimu peale, täites 

prohvetikuulutust, mille Ma teile andsin, et iga silm näeb Mind. 

3 Tõesti, ma ütlen teile: kui te ühendute Minu Jumalusega vaimust vaimuni, siis te näete Mind, sest 

Ma arendan teie vaimset nägemist. 

4 Te olete Minu Kuningriigi pärijad. Isa on andnud teile elupuu vilja, et te saaksite rahul olla ja 

hiljem selle seemet kasvatada. 

5 Issandale kuulusid maad ja ta andis need oma lastele, kes olete teie, nimetades teid "töölisteks 

Tema maadel". 

6 Need, kes mõistsid oma ülesannet ja teadsid, kuidas põllutööd teha, on end värskendanud ja 

näitavad mulle oma rahulolu; need, kes kujutasid ette lõhnavate lilledega kaunistatud teed ja uskusid, et 

puu ei vaja vilja kandmiseks hoolt ja tähelepanu, näitavad end täna kurnatuna. Nad leidsid oma eluteel 

nii palju viletsust, pattu ja valu, et nad ei suutnud oma vendade risti kergendada. Niipea kui nad olid 

alustanud päevatööd, tundsid nad end kurnatuna. Nad pühendusid haigete tervendamise ülesandele ja 

muutusid ise haigeks. 

7 Kuid siiski on Meister oma jüngrite seas, et anda neile uusi õpetusi ja aidata neil tõusta. Ma ütlen 

teile: Paluge Mind ja Ma annan teile, sest Mina olen teie Isa. 

8 Minu armastust ja kannatlikkust täis õpetus muudab teid õrnadeks lammasteks, kes 

vabatahtlikult järgivad oma karjase häält. 

9 Ärge unustage, et Uue Testamendi laeka juures vandusite te täita Minu Seaduse käske. 

10 Jah, jüngrid, teie ülesanne on rahu ja ühinemine; te peate taastama Minu templi, sest teie kaudu 

on mul olemas Minu Sõna, Minu ettekuulutused ja käsud, mida ma pärandan inimkonnale. 

11 Ma ütlen ka teile: Miks te julgete tegutseda Minu Tahte vastu või seda moonutada, kui te olete 

Isa pärijad? Kas sa ei arva, et sellega suurendad sa oma lepituskohustust? - Siin on teie haiguste ja 

saatuse löökide põhjus! 

12 Kui ma olen teid teinud "esimeseks", siis ärge muutuge "viimaseks". Võtke oma koht ja hoidke 

seda armu kuni tee lõpuni. 

13 Ärge jagunege, moodustage üks perekond, ainult nii saate te olla tugevad. 

14 Ärge muutuge uhkeks, pidage meeles, et teie põllud on väikesed ja teie seeme on veel piiratud. 

Olge alati alandlikud ja te saate suureks Isa ees. 

15 Need, kes eile olid nõrgad, on homme tugevad, see homne, mida te peaksite igatsema, mis on 

nagu uue päeva koidik, mille päike valgustab teie vaimu. Siis olete te üksteisele abilised, kes aitavad teil 

kanda ristikoormat. 

16 Ärge pidage Minu tööd koormaks ega ütle, et Isa ja teie kaasinimeste armastamise ilusa ülesande 

täitmine on teie vaimule raske. Tõeliselt raske on sinu enda ja teiste kurjuse rist, mille pärast sa pead 

nutma, veritsema ja isegi surema. Tänamatus, mõistmatus, isekus ja laimamine lasuvad sinu peale nagu 

koorem, kui sa neile peavarju annad. 

17 Tormitu inimesele võib Minu seaduse täitmine tunduda raske ja raske, sest see on täiuslik ja ei 

soosi ei kurjust ega valet. Kuulevale inimesele on seadus aga tema kaitse, tugi ja pääste. 

18 Ma hoiatan teid kõigest ja valmistan teid ette, et te teaksite, kuidas levitada Minu õpetusi tõelise 

siirusega. 

19 Ma valgustan oma Häälekandjaid, nii et minu inimsõnaks muutunud, kuid taevase olemusega 

täidetud kiir langeb nende peale, et toita, puhastada ja tervendada rahvahulka. Varsti suureneb Minu 

häälekandjate arv; mehed ja naised hakkavad ulatuslikult rääkima ja nende kaudu avaldan ma teile suuri 

õpetusi. 
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20 Ma räägin sinuga ja ma valvan sinu üle. Ärge magage nagu teise ajastu jüngrid, kui Jeesus palvetas 

õlipuuaias, sest muidu üllatavad teid vaenlased. 

21 Palvetage ühiselt oma Isandaga, et teie palve annaks teile julgust ja et te ei satuks häiresignaalide 

peale meeleheitele. 

22 Mõned kahtlevad Minu kohalolus isegi siis, kui nad saavad Minu ilmutuse oma intellekti kaudu. 

Seda seetõttu, et ta peab ennast oma elu, sõnu ja isegi mõtteid hinnates vääriliseks ja ebapuhtaks ning 

usub, et Minu kohalolek temas on võimatu. Tõesti, Ma ütlen teile, et nad kõik on ebapuhtaid ja patuseid, 

kelle kaudu Ma ennast edastan; kuid Ma näen nende järjekindlaid jõupingutusi, et muuta end üha 

väärilisemaks Minu Jumaliku Sõna edastamiseks, ning Minu jõud ja valgus on nendega. 

23 See rahvas, kes praegusel ajal peaks nägema välja nagu nooruslik mees, on tulnud nagu 

vanamees oma Isa ette. Ta tuleb oma pikast palverännakust vaimselt väsinud, oma koorma raskuse all 

kummardunud, närbunud ja pettunud. Aga et aidata teda tema teel, olen avanud raamatu, Elu Raamatu, 

milles ta avastab igavese rahu, igavese nooruse, tervise ja rõõmu saladuse. 

24 Minu maadel saate te tagasi oma kaotatud jõu, oo Mu töölised! 

25 Minu Sõna soovitab teile alati headust ja voorust: et te ei räägiks halvasti oma kaasinimestest ja 

ei häbistaks neid sellega; et te ei vaataksite põlgusega nende peale, kes kannatavad haiguste all, mida te 

nimetate nakkavaks; et te ei soosiks sõdu; et te ei tegeleks häbiväärsete ametitega, mis hävitavad 

moraali ja soodustavad pahed; et te ei kiruks midagi loodud, ei võtaks midagi võõrast ilma omaniku loata 

ega levitaks ebausku. Külastage haigeid, andestage neile, kes teid solvavad, kaitske voorust ja olge hea 

eeskuju; ning armastage mind ja oma kaasinimesi, sest neis kahes käsus on kokku võetud kogu seadus. 

26 Õppige Minu õppetund ja õpetage seda oma tegudega. Kui te ei õpi, kuidas te siis Minu õpetust 

kuulutate? Ja kui te ei tunne seda, mida olete õppinud, kuidas te siis õpetate nagu head apostlid? 

27 Rääkige mulle, inimesed: Mida te olete siiani tõesti põhjalikult uurinud ja praktikas rakendanud? 

Minu Sõna on selge ja lihtne, kuid te ei ole veel aru saanud, kuidas seda tõlgendada. Kuid ma valgustan 

teid ja juhatan teid valguse teele. Ärge lahkuge sellelt teelt ega pöörake tagasi; ärge minge ka liiga 

rutakalt. 

28 Armastusest teie vastu olen tulnud teid õpetama, ja ma igatsen, et te tuleksite Minu juurde ja 

nagu inglid laulaksid oma laulu: "Au Jumalale kõrgel ja rahu maa peal heasoovlikele inimestele." 

29 Samuti tahan kuulda sinult meeleparanduse sõna, sinu ausat ülestunnistust, et lohutada ja 

nõustada sind kui isa ning olla sinu parim sõber. 

30 Täna ei tea te veel kõike seda, mida ma teile selle aja jooksul avaldan. Ma õpetan teid samm-

sammult. Minu õpetus, mida teab vaid osa inimkonnast, avab oma hiilguse, kui on õige aeg. 

31 Ma ei ole kutsunud teadlasi ega filosoofe kasutama oma intellekti. Ma olen valinud alandlikud, et 

teha neist Minu Sõna häälekandjad, mille kaudu Minu Vaim annab teile selle kuulutuse, ja Ta rõõmustab, 

kui näeb, et te tunnete Mind ära. 

32 Minu armastuse allikas on ülevoolav: kas sa võtad Mind vastu? Ma olen oma Sõna olemuses. 

Ühendage oma laul koos inglite lauluga ja ülistage Mind. Ma annan teile kõik, mida te oma vaimse arengu 

heaks palute. 

33 Kui te kuulete Isa Sõna, siis Minu pilk tungib teie südamesse ja mõnes ma näen kalju kõvadust ja 

marmori külmust; kuid Ma panen vee kivist võrsuma ja Minu armastus ja hellus annavad teile soojust, 

mida teie vaim vajab. 

34 Ma moodustasin teie keha mateeriast ja andsin teile oma jumaliku hingamise. Ma andsin teile 

südametunnistuse, et te elaksite Minu olemuse tundmises, ja aeg-ajalt olen andnud teile õpetusi täis 

tarkust, mis tõstavad teie vaimu. Teisel ajastul külvasin ma teie sisse oma armastuse seemne ja täna 

tulen seda kasvatama. Aja lõpul olete te kõik minuga koos, nii nagu ma olen olnud teiega. 

35 Ma olen teid "silunud" sellel teel, sest ma soovin, et te oleksite puhtad ja vooruslikud, et te 

saaksite Minu headeks jüngriteks. 

36 Elage valvsalt ja palvetades, siis on iga kannatust võimalik taluda; te ei lange kiusatusse ja 

tunnete, et - teie lähedal - Minu Vaim kui Isa kaitseb teid. Olge katsumustes tugevad. Tuletage meelde, et 
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teisel ajastul, kui Jeesusele anti kibeduse karikas ja ta nägi ette valu, mis teda ootas, ütles ta: "Kui see on 

võimalik, siis võta see karikas minult; aga mitte minu tahtmine, vaid sinu tahtmine sündigu". Teie, kes te 

samuti kannatate ja kannatate maa peal - kas te ei taha teha nagu Tema? Kas te ei järgi teda? 

37 Miks on nii, et täna, kui ma räägin teiega kui Lohutaja Vaim, on teil vähem hirmu kui siis, kui ma 

rääkisin teiega kui kohtunik esimesel korral ja kui Meister teisel korral, kuigi ma rääkisin teiega kui sama 

Vaim neil kolmel korral? Võib-olla sellepärast, et ma räägin sinuga õrnalt ja lahkelt? 

38 Ma õpetasin teid teisel ajastul ja täna pakun teile sama toitu Minu Sõnast, sest te olete Minu 

jüngrid ja ma tahan, et te toituksite Minust. Tõuske üles armuelu juurde ja kasutage seda praegust aega, 

mil ma teid õpetan. Hiljem, kui te olete saanud kõik, mis mul on teie jaoks varuks, nõuan ma teilt 

aruannet teie tegudest sel ajal ja kõigil aegadel. Sest kui ma tulin maa peale, et saada inimeseks, rääkisite 

minuga ja saite minu õpetusi, nagu te seda täna teete. Aga kui mõned teist sel ajal uskusid, siis teised 

kahtlesid, ja see armuaeg, see võimalus teie vaimu arenguks möödus. Kuid Isa annab oma lastele uusi 

õpetusi ja katsumusi nende vaimse arengu jaoks; ja sel ajal annan teile veel ühe õpetuse, et te saaksite 

lähemalt vaadata tõotatud maale. 

39 Ma olen rääkinud teiega erinevate häälekandjate vahendusel ja kuna nad on inimesena 

ebatäiuslikud, siis te olete kahelnud. Aga tõesti, ma ütlen teile, et ma kasutan neid, sest ma tunnen neid 

ja olen neid sajandeid ette valmistanud, et esitada neid teile praegu kui Minu Sõna tõlgendajaid. 

40 Ma olen teid üles otsinud, sest Minu armastus teie vastu on väga suur. Olen kavandanud igale 

loodule lepitussaatuse, milles peegeldub Isa armastav õiglus. Vaatamata teie eksimustele, avaldan ma 

teile oma ülesande inimkonna seas; kuid on vaja, et te mõtleksite põhjalikult järele ja tõestaksite end 

selle vääriliseks. Pidage meeles, et Ma ilmutan ennast teile mitte ainult sõnades, vaid ka inspiratsioonis ja 

ilmutuses unenägude ja nägemuste kaudu. 

41 Minu rahvas: Te ei ole veel täiuslikuks saanud, kuid te saate minuga koos olla, kui olete oma 

teenete kaudu end puhastanud. Kui te arvate end täna teadmatuks, siis ma valgustan teid ja te hakkate 

rääkima meestele ja neid hämmastama. Kui te olete valmis, siis on teie soov teha minuga koostööd 

inimkonna päästmise töös. 

42 Ma õpetan teile tõde ja näitan teile teed, et te valmistuksite ja jäljendaksite Mind oma palvetes ja 

töödes, meenutades Minu eeskuju Teisel ajastul. Kõik teie elutegevused peaksid sisaldama armastust ja 

tõde, nii et nende kaudu annaksite tunnistust Minust. Pidage meeles, et mitte kõik, kes räägivad Minu 

nime, ei armasta Mind, ega kõik, kes räägivad Minu nime, kummarda Mind. Ainult need, kes täidavad 

Minu Seadust, annavad tunnistust Minust. 

43 Nüüd annan teile veel ühe võimaluse tõusta oma täiuslikkuse redelil üles; ja kas teate, mis on 

tõusu saladus? - Armastus, siirus, südame puhtus ja head teod. Sellepärast ma ütlesin teile: puhastage 

anumat seest ja väljast. Valvake nagu targad neitsid Minu tähendamissõnas; hoidke oma lambid 

põlemas; rääkige veendunult Minu õpetusest ja ärge kartke ega häbenege olla Minu jüngrid. Sest kui te 

täna Mind eitate, tunnete homme valu, kui te veendute Minu tõesuses. 

44 Kui te ei tunne Mind ära Minu sõna järgi, siis tundke Mind ära imede järgi, mida Ma olen teie seas 

teinud. Selle, mida ma olen teile Häälekandja vahendusel lubanud, olen täitnud teie eluteel. Miks paljud 

eitavad Minu ilminguid kui Jumalikku Vaimu, kuigi te elate Püha Vaimu ajal? 

45 Kui te paluksite Minult tõendeid nende ilmutuste kohta, annaksin ma need teile. Aga kui ma 

paneksin teid proovile, mida te teeksite? - Te tunneksite end nõrgana ja väiksena. 

46 Ma tahan näha sinus seda usku, mida tunnistasid minu juurde Teisel ajastul tulnud haiged: 

halvatu, pime ja ravimatu naine. Ma tahan tunda, et mind armastatakse kui Isa, et ma olen ihaldusväärne 

kui Doktor ja et mind kuulatakse kui Meistrit. 

47 Seekord ei ole ma tulnud, et mind ohverdada, nagu Teisel ajastul. Minu Vaim voolab valguses, 

sisuliselt ainult kõigi Minu laste peale, et neid päästa. Kui te olete oma arenguteel kõrgemale jõudnud, 

siis moodustate ühe hea ja rahuliku Vaimu, kes seisab kõigi oma vendade eest. 

48 Ühendage oma armastus oma vaimse Ema eestpalvega, sest õigluse skeptik on juba väga lähedale 

jõudnud. 
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49 Tehke armastuse tegusid ja andke oma vendadele nii, nagu mina olen teile andnud. 

50 Mõelge Minu sõnadele ja tundke vastutust oma ülesannete eest. - Miks te mõnikord unustate, et 

ma olen tulnud täis armastust, et andestada teie üleastumised ja anda teile võimalus alustada uut elu? 

Miks te langete igapäevasesse rutiini, kuigi ma töötan teie kallal, et te saaksite edasi liikuda arengu teel, 

millel te avastate uusi ja avaraid horisonte ja lõputuid stiimuleid vaimule? 

51 Ärge liigutage end ainult sel hetkel, kui te kuulete Minu Sõna. Ärge nutke oma üleastumiste üle, 

ilma et tunneksite sügavalt, ja ärge võtke valesid otsuseid parandada, mida te väga varsti rikute. Vaata ja 

ole tugev, et sa püsiksid kindlalt oma otsustes, ja kui sa lubad, et parandad oma tegemisi, siis tee seda 

kindlalt ja tule siis rõõmuga Minu juurde, et öelda: "Isa, ma olen täitnud Sinu käske, ma olen kuuletunud 

Sulle ja toonud au Sinu nimele." 

52 See on väljakuulutatud aeg, mil pidin inimkonnale rääkima, ja ma tahan, et te, täites oma 

ettekuulutusi, koostaksite selle sõna, mille ma teile olen andnud, raamatute köiteid ja hiljem teeksite 

neist väljavõtteid ja analüüse ning viiksite need oma vendadele teatavaks. Kas te tahate selle ülesande 

enda peale võtta? Ma annan teile aega, et täita ülesandeid, mis ma olen teile andnud oma töös ja 

väljaspool seda. Töö ja rahu ja rõõm on teie vaimus. Tegutsege ilma ülbeks muutumata, isoleerumata 

isekuse ringis. Olge oma materiaalsetele ja vaimsetele vendadele ja õdedele toeks ja eeskujuks. Teie 

missioon ei piirdu tööga kehastunud olendite heaks, vaid te peate aitama ka neid, kes ei ole enam 

kehastunud, neid armastust ja abi vajavaid olendeid, kellest väga vähesed mõtlevad. Ärge rahulduge 

praegu sellega, et usute ja tunnustate Minu ilmumist; on vaja, et te rakendaksite õpetust, milles Ma teid 

õpetan. 

53 Ärge lubage lastel juhendamise puudumise tõttu teelt kõrvale kalduda. Mõtle, et nende arenenud 

mõistus võib komistada vale tee kividel, kuigi nad olid valmis suuri ülesandeid täitma. 

54 Üks tähendamissõna 

Keset õitsvat aeda seisis auväärne vanamees, kes vaatas oma tööd rõõmuga. Hooldatud aeda kastis 

allikas, millest voolas kristallselge vesi. Vanamees tahtis oma vilju teistega jagada ja kutsus seetõttu 

möödakäijaid oma kaupu nautima. 

55 Ja nii tuli üks haige mees, pidalitõbine, tema juurde. Vanamees vaatas teda armastavalt, tervitas 

teda ja küsis, mida ta tahab. Rändaja ütles talle: "Ära tule minu juurde, sest ma olen pidalitõbine. Kuid 

vanamees, tundmata vastikust, meelitas teda sisse, andis talle oma majas peavarju ja toitis teda, ilma et 

oleks küsinud temalt tema kurja põhjuse kohta. Lepatriinu puhastas oma keha vanamehe hoole all ja 

ütles talle tänulikult: "Ma jään sinu juurde, sest sa oled mind terveks teinud. Ma aitan teil oma põldu 

harida." 

56 Seejärel tuli sinna üks naine, kellele oli meeleheide näkku kirjutatud, ja vanamees küsis temalt: 

"Mis sul viga on?". Ja ta vastas nuttes: "Ma ei saa oma eksimust varjata. Ma olen oma abielu lõhkunud ja 

mind on kodust välja aetud; mu väikesed lapsed on jäänud üksi." Vanamees ütles talle: "Ära enam tee 

abielurikkumist, armasta ja austa oma abikaasat ning kui sa koju tagasi pöördud, joo sellest kristallselgest 

veest ja puhasta end." Kuid naine vastas: "Ma ei saa tagasi minna, vaid laske teie kutse jõuda ka minu 

koju ja ma jään teie teenistusse." 

57 Möödusid päevad ja üksi jäänud pisikesed otsisid head vanameest, sest nad teadsid, et ta jagab 

hüvesid; ja ta ütles neile: "Mida te otsite?". Nad vastasid: "Me oleme üksi koju jäänud, meie vanemad on 

meid hüljanud ja me tuleme teie juurde leiba ja peavarju otsima, teades, et leiame need teie juures." 

Vanamees ütles neile: "Tulge sisse, teie vanemad on minu juures, puhake ja ühinege nendega." 

58 Kõik selles õnnistatud seltskonnas saavutasid taas rahu, andestus ja leppimine valitsesid ning nad 

pöördusid tagasi igapäevaellu. Uuendatud isa, kes oli oma pidalitõvest puhastatud, andis taas oma 

naisele katuse alla peavarju ja oma väikestele lastele soojust. Ta, kahetsev ja puhas, oli abikaasa emakas 

ja häll nende lastele. Väikesed lapsed, kes olid arvanud, et nad on oma vanemad igaveseks kaotanud, 

tänasid vanameest selle eest, et ta oli nad tagasi andnud ja võimaldanud nende kodu taastada.  

(tähendamissõna lõpp) 
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59 Tõesti, ma ütlen teile: Kui te otsite Mind oma suurimates raskustes, leiate alati nende lahenduse. 

60 Mina olen selle tähendamissõna vanamees. Tule minu juurde. Ma ei pööra kedagi kõrvale, pigem 

kasutan ma teie katsumusi selleks, et teid puhastada ja tuua teid Minule lähemale. Tulge kõik, taastage 

rahu ja tervis. Jooge kristallselgest allikast ja muutuge terveks. Sest Mina olen Elu Raamat ja olen 

tutvustanud teile veel ühe lehekülje, et te saaksite seda uurida ja kasvada tugevaks Minu Õpetuses. Kas 

te soovite seda teed jätkata? - Õppige Minu Seadust ja täitke iga Minu käsku. Ära tekita oma Isale 

kibedust, ära pane Mind kannatama. Pidage meeles, et Minu ohverdamine on pidev; oma kahtluse ja 

arusaamatuse tõttu lööte Mind igal hetkel risti. 

61 Teile, mehed, olen andnud pärandi, pärandvara, teile usaldatud naise, keda te peate armastama 

ja kelle eest hoolitsema. Ja ometi on teie kaaslane tulnud Minu juurde ning kurtnud ja nutnud Minu ees 

teie mõistmatuse pärast. Ma olen teile öelnud, et te olete tugevad, et te olete loodud minu näo järgi ja 

minu sarnaseks. Kuid ma ei käskinud teil seda naist alandada ja teda oma orjaks teha. Ma olen teinud teid 

tugevaks, et te esindaksite Mind oma kodus: tugevaks vooruses, andekuses, ja olen andnud teile naise 

kaaslaseks teie maise elu täienduseks, et te vastastikuses armastuses leiaksite jõudu katsumuste ja 

muutuva saatuse vastu astuda. 

62 Täna kutsun teid oma kuningriiki, et teid päästa; kuid te peate töötama ja teenima teened, et 

tõusta kõrgemale valguse teel, mille ma olen teile ette määranud. Ma ootan teid innukalt; tulge ja teid 

võetakse vastu nagu kuulekad lapsed, ja taevas on pidu. 

63 Miks sa tunned oma vaimus väsimust, kuigi ma annan sulle igal hetkel jõudu? Ärge eemalduge 

Minust, isegi kui inimkonda on jäänud väsimus või külmus. Mina olen Ülestõusmine ja Elu; kui te usaldate 

Mind, saate taas jõudu ja rõõmu. Kui vajate tuge, siis toetuge Eelija, teie karjase peale ja ta annab teile 

tuge. Kui te igatsete lohutust ja hellust, siis võtke varjupaika Maarja, teie taevase Ema juures ja tundke 

tema hellust ja tervendavat jõudu. Mõistke tema armastust; ta tunneb teie valu ja seisab teie kõrval teie 

kannatustes. Kui suured on tema kannatused, kui te eksite ja kõnnite nagu pimedad inimesed pärast 

seda, kui olete näinud seda valgust. 

64 Valu on üle ujutanud inimkonna südame. Täna täitub ettekuulutus, mis ütleb: "Isad heidavad oma 

pojad ja pojad oma isad. Vennad tunnistavad ja vihkavad üksteist." Samuti näete, kuidas kodud on 

lahkhelide ja tülide paigad. Kuid Ma hoian teid sellel teel tagasi ja ütlen teile, et visake ära hävitusrelvad 

ja ärge tapke üksteist, põgenege kaose eest, tulge Minu juurde ja järgige Mind taastamistöös. 

65 Ma küsin teilt: Kas te ei ole saanud lohutust ja jõudu Minu Sõnast? Kas te ei olnud Minu 

juuresolekul sügavalt liigutatud? - Jah, jüngrid, kui "liha" seda ei tunnista, siis vaim tunneb Mind ära, 

tänab Mind ja avastab Minu armastuse olemuse selle Sõna põhjas. Kas ma ei lubanud teile Teisel ajastul, 

et ma tulen tagasi Tõe Vaimuna? Vaadake, kuidas ma olen täitnud kõik, mida ma teile pakkusin. 

66 Õppige, jüngrid, et õpetada neid, kes tulevad pärast teid. Filosoofid ja teadlased otsivad teid üles 

ja ma räägin nendega teie vahendusel, tõestades neile veel kord, et olen kasutanud vaeseid ja lihtsaid. 

Tõuske, töölised, ja külvake põldudele, mille ma teile olen valmistanud, sest varsti tulen ma majapidajaks 

ja kohtunikuks, et nõuda teilt saaki selle seemne eest, mille ma teile olen andnud. 

67 Ma riietan teid oma armuga, et te saaksite oma vendade alandlikeks peremeesteks ja 

tervendaksite haigeid. Võtke vastu need, kes tulevad siia valgust otsima, ja olge kõigile valguseks. 

Nõustage ja pöörake patuseid, kuid ärge uhkeldage, et te olete Minu jüngrid. Kui te tunnete oma 

vendade valu ja oskate neid lohutada, kui te armastate tõeliselt ja annate omakasupüüdmatult abi, ilma 

et te sellest teada annaksite, siis võite nimetada end Minu õpilasteks. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 7  
1 Neile, kes ei mõista veel Minu ilmutust, ütlen Ma: See mees, kelle kaudu Mina ennast ilmutan, on 

inimene nagu teie, ja see tool, mida te näete kogunemissaali nurgas, millel puhkab Minu Sõna 

häälekandja, ei ole Issanda troon. 

2 Troon, mida ma teiega otsin, on teie süda, ja selles ma asun, kui see oskab mind kummardada 

ilma ebajumalateenistuseta või fanatismita. 

3 Te olete nii nõrgad ja nii kalduvad ebajumalateenistusse, et ilma seda mõistmata kummardate 

Mind kehades, mille kaudu Ma suhtlen, ja vaatate neid kohti, nagu oleksid need pühad. Aga kui teil ei ole 

enam Mind selles vormis, siis mõistate, et need suupillid ei olnud Minu ilmutamise kõige kõrgemad 

vahendid. Kui Jumalik Kiirgus, selle asemel, et laskuda inimvaimule, asub teie nõuetekohaselt 

ettevalmistatud vaimus, siis olete tõesti saavutanud täiusliku ühinemise, sest selles ei ole vigu ega 

ebaselgusi, mis seguneksid teie Meistri valgusega. 

4 Inimene oli igavesest saati määratud ühinema Minu Vaimuga paljudes vormides, ja see, mis teil 

nüüd inimaju kaudu on, on üks neist. 

5 Kui te leiate selles sõnas ebatäiuslikkust, siis omistage see mõistusele, mille kaudu Ma ennast 

edastan, pidades meeles, et Ma olen valinud need kõneisikud lihtsate, teadmatute ja harimatute hulgast, 

et Minu kuulutus nende kaudu peaks teid hämmastama. Kuid kui te tungite Minu õpetuse sügavamasse 

mõttesse, ärge hakake Minu häälekandjate üle kohut mõistma, sest nende üle otsustamise eest vastutan 

üksnes Mina, kes räägin nendega igal hetkel südametunnistuse kaudu. Seepärast ärge mõõtke oma 

mõõdupuuga, sest selle mõõdupuuga mõõdetakse teid. 

6 Need, kes on kutsutud Minu töötajateks, tunnevad, et nende südamed liigutavad neid, et nad 

kuulaksid Mind ja jätkaksid nendesse palvekohtadesse ja aktiivse heategevuse kohtadesse sisenemist. 

7 Neile, kes kahtlustavad, et nad kuuluvad selle Kolmanda Ajastu väljavalitute hulka, ja neile, kes on 

juba Minu töötajate ridades, ütlen: Pidage kinni Minu käskudest, mõelge Minu manitsuste üle ja saage 

selgust Minu Sõnadest, et te oleksite tugevad sõdurid, keda katsumused ei lööks. 

8 Te kõik peate teadma, et 1950. aasta lõpuga lõpetan Ma teiega sellisel kujul rääkimise ja et see on 

vajalik selleks, et te saaksite tunda Mind täies ulatuses teie keskel, kui te pakute Mulle vaimust vaimuni 

täiuslikku kummardamist. 

9 Nende õpetustega, mida ma teile annan, toon teid lähemale sellele ajale, mida ma teile kuulutan, 

et te saaksite järk-järgult mõista muutust, mis toimub teie sees pärast 1950. aastat. 

10 Sel ajal peate olema tugevad ja valmis, kui tahate alluda Minu tahtele ja areneda oma vaimses 

arengus. 

11 Te peate olema valvsad, sest kiusatus ründab teid igal hetkel, et meelitada mõningaid jätkama 

lõpmatult arenguetappi, mille lõppu olen Mina näidanud, ja teisi ütlema ettevalmistuse puudumise tõttu 

ja liigse edevuse tulemusena, et nad kuulevad Minu Jumalikku Sõna vaimselt. Kuid juba täna hoiatan teid 

ja tahan, et te teaksite, et ma ei räägin mitte inimsõnadega, vaid inspiratsioonidega, ideede ja mõtetega. 

12 Selleks, et anda teile oma õpetusi inimsõnadega, olen ma ennast inimmeele kaudu edasi andnud; 

kuid vaimuga vaimule ühinemisel ei räägi te minuga ega teie Isa teiega materiaalsete sõnadega. 

13 Kui te ei valmista end ette, jõuavad teie kõrvu ebamäärased hääled ja ajavad teid segadusse ning 

hiljem ajate nendega segadusse oma vennad. Ma teen teid valvsaks, et kui need kuulutused on 

lõppenud, siis te ei püüaksite neid uuesti vastu võtta, sest need ei ole valguse vaimud, kes end teatavaks 

teevad, vaid segaduses olevad olendid, kes tahavad hävitada seda, mida te olete varem üles ehitanud. 

14 Teisest küljest, kes teab, kuidas end ette valmistada, kes selle asemel, et tahta silma paista, püüab 

olla kasulik, kes selle asemel, et kiirustada sündmusi, ootab kannatlikult, kuuleb selgelt Minu õpetust, mis 

jõuab tema vaimuni tema sees olevate andide kaudu, milleks on inspiratsioon, intuitsioon, ettenägemine, 

palve, vaimne nägemine ja prohvetlikud unenäod. 
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15 Ma valmistan teid, Minu rahvas, ette, et te ei rüvetaks Minu Seadust teadmatusest. Ma avan teie 

silmad tõe valgusele, et te mõistaksite, kui suur vastutus lasub teil, ja samal ajal mõistaksite, kui ääretult 

delikaatne on ülesanne, mille ma olen teile selles Töös usaldanud. 

16 Ma tahan, et teie kuulekus teeks teid Minu kaitse vääriliseks ja et te ei paljastaks end oma vigade, 

arusaamatuse ja sõnakuulmatusega ohule, et just inimeste õiglus peatab teie sammud maa peal. 

17 Tõesti, Ma ütlen teile, et kes ei täida Minu Seadust, mis on tema südametunnistuses, ei tule Minu 

juurde; kuid Ma ütlen teile ka, et oleks kurb, kui te oleksite teinud suuri jõupingutusi, et külvata, ja kui 

saabub saagikoristuse aeg, siis olete oma saagis pettunud, sest te mõistate, et kõik teie teod olid 

suunatud teie kehale ja mitte midagi ei olnud suunatud teie vaimu täiustamisele. 

18 Minu rahvas, ärge nutke, kui te kuulete Mind nii rääkivat; ärge arvake, et Ma olen ebaõiglane, kui 

Ma esitan teile nõudmisi, ja ärge omistage neid sõnu häälekandja kõvasüdamlikkusele. Ma tean, et mul 

on põhjust teid hoiatada ja teid valvsana hoida. 

19 Ma jätan teid inimkonna keskele, et päästa paljud, kes käivad pimeduses, sest nad ei näe tõe 

valgust. Aga kas te usute, et pime mees saab teisi pimedaid inimesi juhtida, kui te ei omanda varustust, 

mis teil peab olema, et olla väärilised nimetama end Minu jüngriteks? 

20 Tõesti, ma ütlen teile, et voorusest võib rääkida ainult see, kes on seda oma viisil teostanud ja 

suudab seda tunda. 

21 Valvake ja palvetage, Minu rahvas, et vastutustunne ärkaks teie sees ja te kuulaksite igal sammul 

südametunnistuse häält; et te tunneksite, et olete jõudnud valguse aega, mil teie vaim peab ärkama ja 

olema tähelepanelik Minu käskude suhtes. Tulevad põlvkonnad peavad teid õnnelikuks, kui nad saavad 

teada, et te olete valitud uue inimkonna alusmüürideks, et olla Minu kolmanda ajastu õpetuse 

ettekuulutajateks. 

22 Te kõik olete tundnud valu selle aja jooksul ja teie süda, mida on puudutatud selle kõige 

tundlikumatest nööridest, on pärast valu vaibumist naasnud Minu juurde ja otsustanud Mind järgida. 

Ükski Minu sõna on olnud piisav, et te mõistaksite, et see olen Mina, kes teiega sellisel kujul räägib. Teie 

helluse ja armastuse nälg, mida te mulle näitasite, on vähenenud ja te tahate ainult säilitada Minu armu. 

Kuid paljud ei oska tõlgendada Minu ilminguid, mida Ma praegu inimkonnale erinevates vormides annan, 

ega mõista Minu Sõna, ja see teadmatus on nagu silmakate nende silmade ees, mis takistab neid 

nägemast Minu tõde. 

23 Kui te tahate Mind leida, otsige Mind vaikuses, oma sisemise templi alandlikkuses, ja seal olete 

ühenduses Minu Vaimuga ning Ma tunnen, et teid armastatakse ja jumaldatakse. 

24 Ärge tehke minust pilti ega püüdke mind vaadata mis tahes esemes. Ärge ehitage kohtumispaika, 

mille te pühendate Minu kummardamisele, uhkeldades; kus iganes te ka ei ole, võite oma vaimu tõsta. 

Kui te soovite kokku tulla, piisab teile kogunemiseks lihtsast ruumist, ja kui te olete oma südames 

püstitanud Mulle tõelise pühamu, siis õpetage oma vendadele, et nad samuti seda püstitaksid. 

25 Te näitate mulle oma vaesust ja ütlete mulle, et teil ei ole maapealset vara; kuid pidage meeles, 

et ma olen andnud teile rahu, armastuse, vaimse tõusu, mis on suurem aare. Olge tugev, tark Iisrael, ja 

kui te tunnete, et teid inspireerib Minu Vaim, rääkige Minust oma vendadele, tervendage haigeid, 

tugevdage nõrku, kaitske kaitsetuid; neis tegevustes kogete rikkust, mis puhkab teie vaimus, ja te 

tunnete end õnnelikuna. 

26 "Viimased" astuvad sellel teel suuri samme edasi ja te peate neile täna teed valmistama. Kui see 

aeg saabub, siis tänage Mind ja tunnistage oma vendadele, et Minu Sõna on täitunud. Ärge peatage 

kedagi tema vaimses arengus, sest Minu tahe on, et see inimkond areneks lühikese aja jooksul. 

27 Ma võtan vastu teie suure või väikese täitumise. Ma annan teile oma jõudu ja lohutan teid teie 

kannatustes; teie pisarad on parim kastmine, mida te oma seemnetele annate. nagu ema on kurbusest 

kurnatud ja valab oma pisaraid vaikides oma laste mõistmatuse pärast, nii peate te valvama ja 

kannatama nende pärast, kelle ma olen jätnud teie hooleks, et ma saaksin teile öelda: Õndsad on Minu 

sulased. Õndsad on täiusliku seemne külvajad. 
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28 Ma võtan teid vastu, rändurid. Ma võtan teid vastu, külvajad. Te eemaldute järk-järgult 

kasututest tavadest, et järgida oma Issandat, teades, et teie võitluse tasu ei ole maa peal. Te annate end 

elu keerdkäikudele üle. Olge õnnistatud. - Te ei ole Minult maitsvat toitu palunud, vaid olete rahuldunud 

kuiva leivaga. Olge õnnistatud, sest te olete andnud tunnistust, et te ei ole maise asja pärast, vaid olete 

näidanud, et te järgite üha enam ja enam Naatsaretlase Jeesuse jälgi. 

29 Need katsumused ei ole teid hirmutanud, ja ausalt öeldes ütlen ma teile: Ma olen pannud 

igaühele teist risti; kõik teie valud, kõik, mida inimesed on teilt röövinud, teie puudus, kannatused, mida 

te kõik ja igaüks teist kannab oma südames, see on teie rist. Te olete seda kannatlikult talunud ja teie 

leebus on tasu väärt.  

30 Kes otsib ainult seda, mis kuulub maailma, ei hoia seda minuga. Maapealseid hüvesid saavutate 

oma materiaalse tööga, kuid vaimseid hüvesid saavutate ainult ettevalmistuse ja vaimse teostuse kaudu. 

31 Mina olen teie peremees ja ma ütlen teile: Kuna te kannate juba kannatlikult oma risti, ärge jätke 

seda pooleli. See, kes tahab olla terve, kannab oma risti elu lõpuni. Kes sellele ei allu, teeb oma risti veelgi 

raskemaks ja see tundub talle väljakannatamatu. 

32 Kui te tahate, et teie täitumine Minu Õpetuses oleks teenekas, siis kandke kannatusi 

kannatusega; ja selle puhul, kes ütleb Mulle: "Meister, ma ei kanna endaga risti", näen, et ta kannab 

ainult koormat, mis tuleneb üleandmise puudumisest; kuid see ei ole Minu Tahe. 

33 Mida sul on mulle näidata? Mis on see seeme, mida te olete kasvatanud? Millised on need põllud, 

mida te olete harinud ja viljakaks muutnud oma täitumise kaudu? Aeg, mil seemned on täiuslikud, ei ole 

veel saabunud, kuid ma ei heiduta teid. Ma õpetan teid, et te saavutaksite suurima tõusu. Ärge unustage, 

et vastavalt teie külvamisele tuleb ka saak. Kui nisu, mida sa külvad, on kurt, siis sa ei saagi midagi. Kui sa 

külvad vähe, siis sa lõikad vähe. Seepärast pühenduge oma külvamisele ja te teenite tulevikus tasu. 

Küpsed viljad on Minu viljahoidlas. Ma jätan "seitse kõrva maisi" teile kasvatamiseks. Ma nõuan esimese 

vilja, teise vilja ja nii edasi kuni viimase viljani, ja kui kõik on hea maitsega, siis on saak täiuslik. Aga mis on 

need viljaterad, millest ma teile räägin, armsad jüngrid? - Need on vaimu seitse voorust. 

34 Tugevdage ennast! Balsam on olnud teiega ja ma olen andnud oma valguse teie vaimule. Mehed 

tulevad teid üles otsima, kuid ma annan neile tõendeid teie vahendusel. Häda sellele, kes ei ole valmis, 

sest nad kahtlevad temas ja Meistris. Ma teen teid tugevaks katsumuse hetkeks, kuid miks olete 

üllatunud, kui see saabub? Kas Minu sõna ei olnud prohvetlik? Seepärast ma ütlen teile: valmistuge, minu 

rahvas, sest te kohtate oma teel näljase hundi, kes tahab teid tabada lambanahas. Aga kui te olete 

valvsad, paljastate ta ja lööte ta oma armastuse relvadega. 

35 Mehed otsivad teie vigu, et teid ära rikkuda. Nii nagu nad uurisid Meistrit teisel ajastul, teevad 

nad sama ka teiega. Aga ma äratan teid üles, valmistan teid ette ja annan teile intuitsiooni. 

36 Te annate Minu Sõna edasi nii lähedal kui ka kaugel. Ma varustan uued töötajad, et puu ei jääks 

pärast 1950. aastat üksi. 

37 Ärge kartke inimesi, sest tõesti, ma ütlen teile: Ma räägin sinu suu kaudu, annan sinu kaudu 

tunnistust oma Sõnast ja selle kaja jõuab maailma ääreni, suurte, väikeste, valitsejate, teadlaste ja 

teoloogide juurde. 

38 Inimkond näeb sinus Püha Vaimu sõnumitoojat. Sa muudad ebatäiuslikkuse täiuslikkuseks. Teie 

sõna peaks olema armastav, täis õrnust, siis saavad haiged selle kaudu tervist ja see, kes on teelt kõrvale 

kaldunud, kahetseb oma eksimusi ja pöördub Minu juurde tagasi. 

39 Täna olete te Minu jüngrid, homme muutute te meistriteks, et anda inimkonnale head eeskuju. 

Ma näen teid armastuse ja tarkuse allika juurde tulemas, südame täis rõõmu, ja Ma ütlen teile: tulge ja 

kustutage oma janu; ja siis, kui olete joonud ja tõstnud end Minu juurde, näete Mind, kuidas Ma näitan 

teile maailma teed, kus janunevad rahvahulgad ootavad teie tulekut. 

40 Isa nimetab teid valguse ja rahu lasteks, kuid te peate seda nime õigustama oma tegudega. Ainult 

nii saate te Minust rääkida. Häda sellele, kes on täis edevust, sest ta tunneb, et teda on kingitustega üle 

ujutatud, või kes laseb isekusel oma südames võimust võtta; sest tema langus ei lase end kaua oodata ja 

see oleks väga valus. 
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41 Vili, mille ma olen teile andnud, et jagada seda oma vendade ja õdedega, on sellise maitsega, 

mida te ei saa segi ajada ega muuta, kui te ei taha, et teie töö oleks viljatu. Minu tahtmine ei ole, et te 

kuulutaksite, et te armastate Mind. Ma tahan, et te jätaksite oma tegudega järk-järgult jälje armastusest, 

halastusest ja usust. 

42 Iga kord, kui te tõusete ja kuulutate, et te olete Minu väljavalitud, need, kes on Mulle lähemal ja 

teenivad Mind paremini, panen Ma teid proovile, nagu Ma tegin oma apostlitega Galilea merel. Siis te 

saate teada, kas te armastate Mind tõeliselt ja kas teie usk on kindel. Kes tahab Mind järgida, peab olema 

alandlik. 

43 Kuulekus Minu Seadusele tähendab alandlikkust teie vaimus; kes on kuulekas, on ümbritsetud 

Minu armuga, samas kui see, kes käib oma tahtmise järgi, arvates, et tal on oma pärand kaasas, on 

tegelikult oma andidest ilma jäänud. 

44 Ma õpetan teid päevast päeva, varustan teid lahinguks, sest varsti ma ei räägi teiega enam sellisel 

kujul ja teil on vaja olla tugev, et läbida katsumused. Jääge Minu juurde, õppige kandma Mind oma 

südames, ja katsumuse tundidel näete, kuidas Ma teie vahendusel imet teen. 

45 Mõistke, kõik, mida ma olen tahtnud teile öelda, et te ei arvaks, et Minu õpetuse kandmine teie 

sees on võimatu. 

46 Tõlgendage Minu sõnu õigesti, et te saaksite astuda veel ühe sammu oma vaimse täiuslikkuse 

teel. 

47 Kas te oleksite võimelised jätma kõik, et järgida Mind, nagu need, kes järgisid Mind lähedalt Teisel 

ajastul? Või püüate te jäljendada Minu tähendamissõna kadunud poega, kes lahkus oma isa kodust, et 

minna mujale ja raisata talle antud pärandit? 

48 Te jääte mõtlikuks ega julge mulle vastata, kuid ärge kartke, sest kui ma olen teid kutsunud, siis 

sellepärast, et ma tean, et te armastate mind ja järgite mind tee lõpuni. 

49 Kui te kardate oma elu kaotamist või vereohvrite kannatusi, siis ütlen teile juba täna, et te ei 

puutu oma vaimses võitluses kokku nende katsumustega. Maa on juba alates Teisest ajastust muudetud 

viljakaks Meistri ja tema jüngrite verega. 

50 Teie teene on see, et te täidate vaimset seadust, jätmata hooletusse oma kohustusi materiaalse 

elu suhtes. 

51 Ma ei nõua kõigilt samasugust loobumist ega ole kõik võimelised samasuguseks ohvriks. Neil 

aegadel pidid Minu jüngrid pühenduma täielikult Tööle, mille Ma neile usaldasin, ja selleks pidid nad 

jätma vanemad, lapsed, abikaasa ja kõik, mida nad maailmas omasid. Teisest küljest, kui ma õpetasin 

rahvahulki, näitasin neile, et on oluline "anda Jumalale, mis kuulub Jumalale, ja keisrile, mis kuulub 

keisrile", et täita elu, mille Looja andis. 

52 See inimkond oli materialiseerunud ja samal ajal vähe arenenud; seepärast ütlesin ma 

rahvahulgale: "Inimene ei ela ainult leivast, vaid igast sõnast, mis tuleb Jumalalt". 

53 Te olete samuti materialistlik inimkond, kuid samal ajal arenenud, suutlikumad andma oma 

vaimule seda, mida ta vajab, ja oma inimelule seda, mida ta vajab. 

54 Te ei ole Minu õpetuse suhtes uustulnukad, sest kui te oleksite, oleksin pidanud teile andma 

kivisse raiutud Seaduse, nagu ma tegin esimesel ajastul. Kuid kuna Ma räägin teile spirituaalsusest ja 

avaldan teile saladusi, mida ei näidatud inimestele tol ajal, siis on see märk sellest, et te olite juba 

minevikus Minu jüngrid. Näete, sellepärast ütlen ma teile mõnikord, et nad ja teie olete üks ja seesama. 

55 Üks tähendamissõna 

Ühel kaugel maal elas isa koos ühe oma pojaga, keda ta väga armastas. 

56 Poeg jäi haigeks ja kui isa nägi, et tema elu on ohus, viis ta ta mäele, kus oli üks vanamees, kes 

juhtis selle maa saatusi, ja kui ta jõudis tema jalge ette, rääkis ta vanamehega nii: "Mu poeg on haige ja 

minu suurim soov on, et ta paraneks, sest kui ta sureks, sureksin ka mina valust." 

57 "Sinu poeg saab terveks ja naaseb koju täis elu ja jõudu," vastas vanamees; ja kui ta neid sõnu 

ütles, puudutas ta haiget meest ja too sai terveks. 
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58 Pärast koju naasmist nägi isa oma poega elujõulisena ja tervena. Aeg möödus ja see poeg tundis 

end tugevana ning muutus ülbeks; ta läks eksiteele ja võttis mürgiseid vilju, mis tegid tema keha ja meele 

haigeks. Ta hindas oma isa valesti ja tema südames oli ainult viha ja hävitustunne. 

59 Kui tema isa nägi, et ta on sellesse kurjuse kuristikku eksinud, läks ta mäe juurde ja ütles vanale 

mehele: "Austatud vanamees, mu poeg on eksinud, mis on ta kuristikku viinud." 

60 "Miks sa nutad?" küsis vanamees. 

61 "Ma nutan oma poja kõlvatust nähes. Ma olen lootnud, et tema vaim võetakse siit maailmast ära, 

kuid seda hetke ei tule ja ma ei suuda enam taluda tema õelust." 

Vanamees vastas talle: "Sa palusid, et ta elaks, ja ta jäi ellu. Oli aeg, et tema elutee maa peal oli 
lõppenud. Aga nüüd mõistke, et peate õppima korralikult paluma ja alluma Minu tahtele."  

(tähendamissõna lõpp) 
 
62 Armastatud Iisrael: Ma olen oma otsustes alati õiglane. Miks te mõnikord tahate sekkuda Minu 

kõrgetesse nõuannetesse? Kas te ei tea, et need, kes lähevad vaimsesse maailma, sisenevad tõelisse ellu? 

Ärge astuge neile vastu, vastupidi, aidake neid, et nad saaksid teie nõusolekul lahkuda ja et nende samm 

sellest maailmast teise maailma oleks täis rahulikkust ja vaimset mõistmist. 

63 Otsige Mind kui Isa, tundke Minu armastust, Minu tarkust ja Minu õiglust; tulge Minu juurde 

palve, usu ja heade tegude sammudes. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 8  
1 Minu Püha Vaimu valgus laskub teie peale, kuid miks te kujutate Mind tuvina? Minu uued jüngrid 

ei tohi neid kujutisi ja sümboleid enam kummardada. 

2 Mõistke Minu õpetust, inimesed: sel Teisel ajastul, Jeesuse ristimisel, ilmutas Minu Püha Vaim 

end tuvina, sest see lind meenutab oma lennuga Vaimu vaeva, tema valge värvus kõneleb puhtusest ning 

tema õrn ja leebe pilk peegeldab süütust. - Kuidas saaks jumalikku neile harimatutele inimestele 

arusaadavaks teha, kui ei kasutataks neile maailmas tuntud olendite kujundeid? 

3 Kristus, kes praegu teiega räägib, oli kujutatud lambana, ja isegi Johannes nägi Mind sel viisil oma 

prohvetlikus nägemuses. Kõik see tuleneb sellest, et kui te otsite Mind igas Minu teoses, siis leiate alati 

kogu loodu juures Elu Autori kuju. 

4 Oma ilmutuses Jeesuse kaudu kuulutasin teile Püha Vaimu tulekut, ja inimesed uskusid, et see on 

Jumalus, keda nad ei tunnista, ilma et nad oleksid suutnud mõista, et kui ma rääkisin Pühast Vaimust, siis 

rääkisin teile ainukesest Jumalast, kes valmistas ette aega, mil Ta peaks ennast inimintellekti kaudu 

inimestele vaimselt edasi andma. 

5 Nende õpetustega usaldan teile valguse ja tõe mõõga, et saaksite sellega võidelda selles lahingus, 

mida olen teile nii palju kordi kuulutanud; kuid ma ütlen teile veel kord, et need relvad, mis ma teile 

usaldan, koosnevad armastusest ja õiglusest, andestusest ja halastusest teie vendade vastu. 

6 Ainult mõned aastad on jäänud, et anda teile Minu õpetus sellisel kujul. Hoidke Minu õpetusi, 

sest 1950. aasta lõpus lõppevad need ilmingud, ja on vaja, et te muutuksite tugevaks alandlikkuses ja 

kuulekuses, et saaksite kõik katsumused üle elada. 

7 Ärge arvake, et te võitlete ainult vaimses maailmas; ei, Minu rahvas, tulevane lahing toimub 

kõigis maailmades, nii et see, mis on oma tee kaotanud, võib tagasi pöörduda, see, mis on seisnud, võib 

hakata uuesti arenema ja see, mis on muutunud plekiliseks, võib saavutada oma puhastuse. 

8 Siis näete, kuidas iniminstitutsioonid ise kõiguvad oma alustaladeni, looduse elemendid pannakse 

vägivaldselt liikuma, tekitades hävingut ja pannes inimkonna usu proovile. 

9 Kõik see juhtub 1950. aasta järgi ja kui te jääte sellele seadusele truuks, siis elate tervena üle kõik 

keerdkäigud; aga kui te muutute sõnakuulmatuks, pöörates kõrvale sellest, mida ma teile olen käskinud, 

siis ütlen ma teile juba täna: te olete katsumuste ja vallandunud elementide armu all ja need ei allu enam 

teie käskudele. 

10 Ma ei taha seda valu oma rahvale, keda ma olen nii kaua õpetanud; ma tahan nende rahu, et nad 

saaksid katsumuse tundidel tuua piinatud inimestele valguse ja lohutuse sõna. 

11 Kes ei igatseks sel ajal saada valgustust Püha Vaimu poolt? 

12 Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kui te oskate end ette valmistada, siis ilmingud, mida te pärast 1950. 

aastat näete, on suured. 

13 Kui Ma Teisel Ajastul tegin end viimast korda oma jüngritele nähtavaks pilvede vahel, oli neil 

kurbus, kui Ma nende silmist kadusin, sest nad tundsid end sel hetkel hüljatuna; kuid pärast seda kuulsid 

nad Issanda inglite sõnumit, mis ütles neile: "Galilea mehed, mida te otsite?". Seda Jeesust, keda te 

nägite täna taevasse tõusmas, näete te ka samamoodi alla tulemas." 

14 Siis nad mõistsid, et kui Meister naaseb rahva juurde, siis teeb Ta seda vaimselt. 

15 Mõned päevad pärast Minu ristilöömist, kui Minu jüngrid olid kogunenud Maarja ümber, lasin Ma 

neil tunda oma kohalolekut, mida sümboliseeris vaimne nägemus tuvist. Sel õnnistatud tunnil ei julgenud 

keegi liigutada ega rääkida sõnagi. Selle vaimse kujutise vaatlemisel oli tõeline vaimne vaimustus ning 

nende südamed lõid täis jõudu ja usaldust, sest nad teadsid, et Meister, kes näiliselt oli neist lahkunud, 

on vaimus alati nende juures. 

16 Jüngrid, mõelge sügavalt nende õpetuste üle ja laske Minu armul olla teie sees sama tõhus kui 

neil aegadel. 

17 Täna tulen ma alla teie juurde kiirgavas valguses, nagu ma ilmusin oma jüngritele teisel ajastul, 

kui ma olin nendega vaimus enne oma taevaminekut, et tugevdada neid ja vabastada neid nende 
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hämmastusest, mis oli tingitud sündmustest, mille tunnistajaks nad olid olnud. Ma ilmun teile samas 

hiilguses, et öelda teile: Minu ohver kordub igavesti, ikka ja jälle tõusen Ma üles surnuist ja valan teie 

peale oma Valgust, et alustada päevatööd ja viia ellu kõik, mida Ma olen teile õpetanud. 

18 Töötage enda kallal, et te näeksite, kuidas vaimne vara, mida ma tahan teile anda, Minu 

kuningriigist alla tuleb. 

19 Pidu on ette valmistatud, tall on ohverdatud ja rikkalik toit on valmis. Jüngrid, kogunege Minu 

ümber ja toitke endid. Ma avan Tarkuse raamatu, et te saaksite lugeda sellele päevale vastavat 

õppetundi. Tulge minu juurde ja võtke toitu, mida ma teile pakun, sest armu aeg, mille ma teile annan, 

on lühike. 

20 Miks te imestate Minu Sõna üle, mida Ma annan teile inimsuu kaudu, sest Ma olen alati 

kasutanud inimesi, et teiega rääkida ja teid juhtida? Kui ma tulin teie juurde Teisel ajastul, siis ma 

muutusin inimeseks, et te järgiksite Minu samme Minu Tegevust nähes. Te olete näinud Mind sündimas, 

kasvamas, võitlemas ja kannatamas. See oli vajalik, et inimkond tunneks Minu armastust ja väge, et Minu 

eeskuju oleks kustumatu kõigis Minu lastes. Sellepärast, kui te neid sündmusi mäletate, nutate ja tunnete 

kahetsust, sest inimkond ei ole mind täielikult tundnud ega armastanud. Juba praegu, kolmandal ajastul, 

annan teile veel ühe õpetuse, mis selgitab teile Minu senist tööd ja valmistab teid ette uueks ajaks, milles 

te elate. 

21 Ma tahan, et te homme, kui te ei kuule Mind enam selles vormis, elaksite Minu eeskuju järgi ja 

jääksite inimkonna meistriteks. Kes on need, kes asuvad inimkonda päästma, kui see on keset kaost? Kes 

esindab Mind kolmandal ajastul ja annab tunnistust Minust? Kes on need, kes peatavad hävituslike 

elementide edasiliikumist, kui need maailmas lahti murravad? Kes jäljendab Minu apostleid ja levitab 

Minu õpetust? - Teie olete need, keda Ma valmistan ette oma Sõnaga, tervendamise ja jõu andidega, et 

olla arstid, sõnumitoojad ja lohutajad, sest inimkond hakkab enne ja pärast Minu lahkumist väga nutma. 

Tulevased ajad pakuvad kõige kibedamaid karikapõletusi, ja neil päevil kutsub Minu Vaim igas meeles 

esile vibratsioone, mis valgustavad kõiki olendeid, et kõrvaldada valitsev segadus. Neil päevil ühendavad 

kannatused kõiki vaime ning need otsivad valgust ja teed, mis viib Minu juurde. 

22 Kas te järgite Minu tahet juhtida neid, kes tulevad Mind otsima? - Te ütlete Mulle, et see on teie 

kavatsus, ja palute Minult abi, et ületada kõik takistused, mis teie teel seisavad. Jah, Minu lapsed, ma 

olen teile öelnud, et olen valmis teid aitama, sest ilma selle jõuta ei saaksite te midagi teha. Te olete 

nõrgad, vaesed ja teadmatud, kuid ma teen teid tõelise suurriigi pärijateks ja ma ei hoia midagi tagasi 

oma salajasesse varakambrisse; kõik, mis kuulub teile kui minu lastele, annan ma teile ja ma annan teile 

ülesande jagada seda rikkust oma vendade ja õdede vahel. 

23 Ma räägin teile ühinemisest, harmooniast ja mõistmisest, sest ma tahan, et Iisraeli Kojast saaks 

päästelaegas, rahu ja lohutusallikas kõigile väsinud rändajatele. Ma olen teid kutsunud tugevaks ja selleks 

saate te nende vooruste jõu kaudu, mis ma olen teie sisse pannud. Pidage meeles, et kõigis teie 

võitlustes lähen ma teie ees ja jätan teile oma jälje. Mõistke, et teie vaimus ei saa olla rahu ega rõõmu, 

kui te ei ole ühendatud. Ma tahan näha teid vabana kõigist kannatustest, sest te olete juba lähedal oma 

lepituse lõpule, te seisate tõotatud maa väravate ees, kuhu te sisenete võidukalt ja päästetult, sest see 

on Minu Tahe. 

24 Ma ei taha, et te muutuksite Minu Sõna kaudu fanaatiliseks või annaksite uuele 

ebajumalateenistusele kuju. Ma ei nõua teie elu ohverdamist ega seda, et te annaksite oma aedade lilled 

ja viljad, sest need on Minu töö ja teil ei ole mingit õigust neid Mulle anda. Minu tahe ei ole, et te 

teeksite oma kätega kujutisi ja kummardaksite neid pärast, ega et te ehitaksite teise Paabeli torni täis 

edevust ja uhkust. See, mida ma sinult kingitusena soovin, on pühamu, mis ulatub Minu juurde, mis 

moodustub sinu armastustöödest, palvetest ja sõnadest, mis pärinevad sinu südamest ja mida sa annad 

Minu nimel tõe järele näljastele vaimudele. See on see "teenus", mida ma teilt palun. 

25 Te allute evolutsiooni seadusele, see on teie reinkarnatsioonide põhjus. Ainult Minu vaim ei pea 

arenema: Ma olen muutumatu. 
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26 Ma olen algusest peale näidanud teile redelit, mida mööda vaimud peavad minuni jõudmiseks 

üles tõusma. Täna te ei tea, millisel tasandil te olete, kuid kui te võtate oma kestast lahti, siis te teate 

oma arengutaset. Ära peatu, sest sa oleksid takistuseks neile, kes tulevad pärast sind. 

27 Olge vaimus ühtsed, kuigi elate erinevatel tasanditel, ja ühel päeval saate te üheskoos 

seitsmendal, kõige kõrgemal tasandil ja saate nautida Minu armastust. 

28 Teie, mehed, kes te olete kujundatud Minu näo ja kuju järgi, kuulake Mind. Ärge hakake homme 

sellest Õpetusest rääkima, kui teil ei ole kaasas head seemet, kui te ei tea, mis on alandlik alistumine, ja 

teete vastupidist sellele, mida Minu Seadus käsib. Ma annan teile täna nõu, et homme te ei komistaksite 

teel. 

29 Sa pead hoolitsema selle naise eest, kelle ma annan sulle abikaasaks, sa pead teda hoidma ja 

temas peab su seeme vilja kandma. Ma ei taha, et te räägiksite tõe ja õigluse kohta, samal ajal kui te 

roosid riisute ja siis hülgate need, sest te häbistate Minu Seadust. Austage nii seda, mis kuulub teile, kui 

ka seda, mis kuulub teistele. Olge õiglased ja edendage rahu maa peal. Tuleb aeg, mil te olete valmis 

rääkima tingimusteta kuulekusest, armastusest ja andestusest. 

30 Õnnistatud on see, kes ennast maa peal alandab, sest ma annan talle andeks. Õnnistatud on see, 

keda laimatakse, sest ma tõendan tema süütust. Õnnistatud on see, kes annab tunnistust minust, sest ma 

õnnistan teda. Ja kes iganes on minu õpetuse praktiseerimise tõttu valesti mõistetud, seda ma 

tunnustan. 

31 Kes teie seast ei ole tundnud Minu kohalolekut ja ei ole saanud toitu Minu Sõnast? "Paluge, ja 

teile antakse." - Kui varem otsisite Mind tähtedest ja materiaalsetest asjadest, siis täna otsige Mind oma 

vaimuga lõpmatuses. Lähenege Minule armastuse ja kuulekuse kaudu, ja te saate rahu. 

32 Armastage Mind ja ärge jumaldage neid häälekandjaid, kelle kaudu Ma ennast teatavaks teen. 

Armastage Minu Sõna ja Minu tegusid, need on inimlikest asjadest kaugemale ulatuvad. Need suupillid 

on ainult Minu instrumendid ja nad ei ole teile üleolevad, vaid on teiega võrdsed. 

33 Kustuta oma janu Minu ammendamatus allikas, et sa ei janune enam. Ma ei taha, et Minu lapsed 

jätkuvalt nälga või janu kannataksid. Seepärast lähen ma teile ja toon teile igavese elu leiba, et te ei 

tunneks hetkekski puudust vaimsetest hüvedest. Mina seevastu janunan sinu armastuse ja rahu järele, 

aga sa oled keelanud mulle oma mõistuse vee. Kuni tänaseni ei ole te kustutanud oma palavat janu Minu 

Seaduse tunnustamise järele, mille te olete Mulle kui lastele võlgu. Kuid ma jätkan teie ootamist, sest 

Minu kannatlikkus on ammendamatu. Tulge Minu juurde ja ma luban teile, et te ei jää ilma Minu kaitsest, 

sest kui te oskate Mind täna armastada, siis ühel päeval tulete Minu juurde ja mõistate Mind lõpuks. 

34 Ela ja võta kõigest, mis ma olen loonud sinu heaolu jaoks maa peal, et rahu ei lahkuks sinust. Ärge 

jätke võitluses järele, et saavutada oma vaimne pääsemine. 

35 Kui vaim on valmis, ei ole tema jaoks öö, ei väsimus ega uni; tegevuses saab ta jõudu ja iga 

katsumus on talle väärtuslik võimalus tõestada oma jõudu ja vastupidavust. Teised vaimud, kuigi nõrgad, 

oskavad mind katsumuse tunnil otsida; nende usk ja usaldus aitavad neil läbi saada. - Ma tahan, et te 

oleksite alandlikud ja kuulekad, et teid juhiks teie südametunnistus, mis on jumalik säde, mis juhib teie 

vaimu. 

36 Mida sa tahad Minult küsida ja kelle pärast sa nutad? Sa ütled mulle, et ainult mina üksi saan sulle 

anda seda, mida sa vajad. Õndsad olete siis teie, kes te otsite Mind ja alandlikult palute Mind oma 

armsate ja nende eest, keda te hellalt armastate ja kelle vaimse arengu pärast te muretsete, ilma et nad 

oleksid teiega veresugulased. Te küsite Minult nende eest, kes on vanglas ja kannavad karistust, ja nende 

eest, kes on samuti süütuna vangis. Te palvetate haigete eest, kes kannatavad kaugel oma kodust. See 

soov tekib sinus, sest sa hakkad armastama ja selles tunnetuses leiad üha enam ja enam kõrgeimat 

õndsust. Laske armastusel innustada teid kõiki oma töid ellu viima, siis on neil vaimne sisu. 

37 Kui te palvetate, siis otsige Mind lõpmatuses, mis on väljaspool kõiki maiseid asju. Võtke minuga 

ühendust, ja kui te oma maailma tagasi pöördute, hajuvad kõik kahtlused, teel ei ole mingeid takistusi ja 

te tunnete end täis minu tarkust. 
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38 Ma olen andnud teile selle aja, et te kasutaksite seda Minu õpetuse õppimiseks, et te saaksite 

sukelduda Minu Sõnasse, pöördudes eemale maailma naudingutest. Täna olen Ma teile väga lähedal, 

Minu valgus on säranud teie vaimule; Minu Olemus toidab teid ja Minu eeskuju on teile igavesti kohal. 

Ärge arvake, et Ma andsin teile armastuse tõendeid ainult Teisel ajastul; Minu Kohalolek on igavesti 

teiega. Ma palun teil ainult valmistuda selleks, et tunda Mind kõigis Minu Töödes. Inimkonda täna 

painavates katsumustes võite näha Minu õigluse õigsust. 

39 Te kõik jõuate eesmärgini oma ülesande täitmise kaudu; seepärast olen ma tulnud andma teile 

oma ammendamatuid õpetusi, et te saaksite tõusta oma arengu redelil ülespoole. Mitte Minu veri ei 

päästa teid, vaid Minu valgus teie vaimus lunastab teid. 

40 Teisel ajastul, pärast Minu lahkumist, andsin teile oma õpetuse oma apostlite kaudu; nüüd annan 

selle teile oma häälekandjate vahendusel ja pakun teile selles jumalikku tarkust, mis toidab ja lohutab 

teie vaimu. 

41 Ma palun teil muuta oma süda vaimulikuks lilleks, et pakkuda seda Maarjale, keda te otsite kui 

ema ja keda te armastate, sest tema emakast võrsunud õnnistatud vilja, mis tõi teile igavese elu leiva: 

Jeesuse. 

42 Maarja on Minu Taevase Aia lill, kelle olemus on alati olnud Minu Vaimus. 

43 Kas sa näed siin neid lilli, mis peidavad oma ilu alandlikkuses? Samuti oli ja on Maarja: 

ammendamatu ilu allikas neile, kes suudavad teda puhtuses ja austuses vaadata, ning headuse ja õrnuse 

aare kõigile olenditele. 

44 Ma andsin ta Jeesusele emaks; ta oli naises kehastunud jumalik õrnus. Ta on see, keda te otsite 

kui eestkostjat, keda te kutsute oma kannatustes lohutuseks, ja see jumalik armastus levib nagu mantel 

üle inimkonna. 

45 Tema on see, keda Issanda ingel nimetas "õnnistatud kõigi naiste seas". Ta on seesama, kes jättis 

Kristuse ristil maha kui kõigi inimeste vaimse ema. 

46 Maarja käis läbi maailma, varjates oma jumalikku olemust; ta teadis, kes ta oli ja kes oli tema 

Poeg, ja selle asemel, et kiidelda selle armu üle, kuulutas ta end vaid Kõigekõrgema teenijaks, Issanda 

nõuannete vahendiks. 

47 Maarja käis vaikselt läbi maailma, kuid ta täitis südamed rahuga, eestpalvetas abivajajate eest, 

palvetas kõigi eest ja lõpuks valas oma pisaraid andestuse ja kaastunde eest inimeste teadmatuse ja 

kurjuse pärast. Miks te ei peaks pöörduma Maarja poole, kui tahate tulla Issanda juurde, sest tema kaudu 

saite te Jeesuse? Kas Ema ja Poeg ei olnud ühendatud Päästja surma kõrgel tunnil? Kas ei segunenud sel 

hetkel Poja veri Ema pisaratega? 

48 Seega ei ole üllatav, et otsite teda praegu, et ta teid juhiks ja tooks teid Meistrile lähemale. 

49 Õndsad on need, kes oskavad seda alandlikkuse ja puhtuse õit avastada taevases aias; kuid ma 

ütlen teile veel kord, et ainult puhas silm suudab selle leida. 

50 Täna esitate mulle oma kannatusi, et ma neid leevendaksin, ja ma ütlen teile, et see on minu 

ülesanne, et ma olen selleks tulnud, sest ma olen Jumalik Arst. Aga enne kui Minu tervendav palsam teie 

haavadel mõjub, enne kui Minu hellitus jõuab teieni, keskenduge iseendale ja uurige oma valu, uurige 

seda, mõelge selle üle põhjalikult kogu aeg, mis selleks kulub, nii et sellest mõtisklusest saaksite võtta 

õppetunde, mida see uurimine sisaldab, ja ka teadmisi, mida see peidab, mida peate teadma. See 

teadmine on kogemus, on usk, on pilguheit tõe nägu, on selgitus paljudele teie valesti mõistetud 

katsumustele ja õppetundidele. 

51 Uurige valu, nagu oleks see midagi käegakatsutavat, ja te avastate selles kogemuse ilusa seemne, 

teie eksistentsi suure õppetunni, sest valu on muutunud teie elu õpetajaks. 

52 See, kes peab valu õpetajaks ja kuulab leebelt selle manitsusi uuendada, kahetseda ja parandada, 

tunneb hiljem õnne, rahu ja tervist. 

53 Uurige end hoolikalt ja te saate kogeda, kui palju kasu te sellest saate. Te tunnistate oma puudusi 

ja puudujääke, parandate neid ja lõpetate seega teiste üle kohut mõistmise. 
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54 Te palute Mind, et ma teid tervendaksin, kuid tõesti, Ma ütlen teile, et keegi ei saa olla teie arstiks 

paremini kui teie ise. 

55 Mis kasu on sellest, et ma teid tervendan ja eemaldan teie valu, kui te ei pane oma vigu, patte, 

pahed ja ebatäiuslikkust maha? Mitte valu ei ole teie kurjuse allikas, vaid teie patud. Vaata, see on valu 

päritolu! Nii et võitle patuga, eemalda see sinust ja sa saad terveks. Aga selle tegemine on teie ülesanne; 

mina ainult õpetan ja aitan teid. 

56 Kui te avastate oma südametunnistuse kaudu oma murede põhjuse ja teete kõik endast oleneva, 

et nendega võidelda, siis tunnete te jumalikku jõudu täiel määral, mis aitab teil võitluses olla võitja ja 

võita oma vaimse vabaduse. 

57 Kui suur on teie rahulolu, kui te tunnete, et teil on õnnestunud omaenda teenete abil vabaneda 

valust ja te olete saanud rahu. Siis sa ütled: "Mu Isa, Sinu sõna oli minu tervendamine, Sinu õpetus oli 

minu päästmine". 

58 Lõpetage nüüd oletuste maailmas elamine. Te ei tohi olla teadmatuses tõe suhtes, ei inimestena 

ega veel vähem vaimudena. Kuidas sa võidad materiaalses võitluses, kui sa ei tunne vaimset elu? Kuidas 

saab sinust suur, terve, tark ja tugev, kui sa sulged kangekaelselt silmad igavese valguse ees? 

59 Ärge elage enam hämaruses! Ärka üles ja tule päevavalgele! Ärge olge enam väikesed lapsed ja 

kasvage vaimselt! 

60 Samuti ei saa te öelda, et teil on rahu, kui te võrdlete end teiste rahvastega; aga kui te tunnete 

end lootusetuna, siis ammutage jõudu Minu Tööst; kui materialismi õpetused tahavad teid valitseda, siis 

ammutage valgust Minu Sõnast. Tõesti, Ma ütlen teile, kui te ei valmista end ette, nagu Ma teid õpetan, 

siis paljud teist satuvad segadusse, paljud pöörduvad Minule selja taha, ja paljud tänased usklikud on 

homme Minu vaenlased ja tõusevad üles, et eitada seda Tõde; Ma annan teile ette andeks, aga kui te 

tunnete end lootusetuna, ammutage jõudu Minu Tööst; kui materialismi õpetused tahavad teid 

valitseda, ammutage valgust Minu Sõnast. Juba ette annan teile andeks, kuid teen teid ka ette teadlikuks 

ja hoian teid ärkvel. 

61 Ütlen teile veel kord, et uuriksite end hoolikalt; nii hakkate teistega veidi vennalikumalt käituma, 

et olla oma ligimese suhtes kaastundlikumad ja mõistvamad. Täna tõrjuvad teid ikka veel paljud teiste 

teod, sest te unustate omaenda vead. Aga kui te tunnete oma plekke ja vigu, siis mõistate armastust, 

millega ma teile andestan ja ootan teid. Siis võite ainult öelda: "Kui mu Isa on mulle andestanud, kui ma 

olen Teda nii palju vigastanud, siis on minu kohus andestada ka oma vendadele." 

62 Inimene ei oska enda sisse vaadata, oma tegusid ja mõtteid uurida. 

63 Vaimne ettevalmistus on see, mida te vajate, aga kui te tegutsete Minu Sõna järgi, siis põhjustate 

oma vendade elus elevust, sest vaim ilmutab end teie sees kõigi oma andide ja jõududega. 

64 Tõesti, ma ütlen teile, spiritismi ajalugu kirjutatakse inimkonna ajalukku säravate tähtedega. 

65 Kas Iisrael ei teinud ennast surematuks, kui ta vabastas end Egiptuse ikke alt? Kas kristlased ei 

teinud ennast oma võidukäigul armastuse kaudu surematuks? Samamoodi teevad spiritistid end 

surematuks oma võitluses vaimu vabaduse eest. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 9  
1 Te mäletate sel päeval Minu sisenemist Jeruusalemma; te mäletate neid aegu, mil Ma elasin teie 

seas Jeesusena. Täna tunnete te end taas tugevana Minu uute imede ees ja annate avalikult tunnistust, 

et see Meister on seesama, kes rääkis teiega teisel ajastul; kuid ma ütlen teile, et te ei unustaks seda, 

mida te tegite Jeesusega, et te ei kordaks seda praegusel ajal. Ma teadsin, et pärast teie rõõmustamist 

nõrgenete te preestrite sõnade tagajärjel ja et teie hosiaadilaulud muutuvad peagi "Ristilööge Teda". 

2 Oo, Minu lapsed, teie, kes te ei ole läbi aegade tunnistanud Minu kuulutusi ega ole jäänud ärkvel 

ootama Minu ettekuulutuste täitumist! 

3 Mina olin ohvritalle sellel paasapühal, mida Minu rahvas tähistas. Alles hiljem, kui see aeg oli 

möödas, tunnistasite te Minu õpetuse olemust ja Minu ohvri põhjust, ning siis nuttesite ja kahetsesite, et 

te ei olnud Mind ära tundnud. 

4 Täna olete uue õpetuste ja suurte vaimsete ilmingute ajajärgus ning Meister otsib teie vaimus 

seemet, mille Ta istutas teisse muul ajal. Sa ütled mulle: "Miks me ei tunne Sinu kohalolekut, kui Sa oled 

meile nii lähedal?" Ja ma vastan teile, et te olete materiaalseks muutunud, et te olete hõivatud 

teadustega ja kõigega, mis kuulub maailma, unustades oma vaimu. 

Hirmsalt ütlete Mulle, et olete eksinud, ja Mina ütlen teile, et olen tulnud näitama teile teed oma 

õpetuste valgusega, mis viib teid rahuliku maailma. Kuulake Mind ja Minu Sõna äratab teid uuele elule, 

teie kahtlused ja hirmud hajuvad. Teie vaim, mis kannab rasket koormat, leiab rahu, kui ta tunneb Minu 

andestust. 

5 Miks te ei jäta oma asja Minu hooleks? Miks te hangete endale õigust, võttes Minu kui kohtuniku 

koha? Kas te ei tea, et te elate katsumuste ja võlgade tasumise ajal? Mõistke, et te kõik rikute Minu 

Seadust ja et Ma ei ole teid kohut mõistnud ega avalikult süüdistanud. 

6 Kui ma olen andnud teile vaba tahte, siis mitte selleks, et te saaksite üksteise üle kohut mõista, 

vaid selleks, et te saaksite oma vaimu täiustada hea praktikas, mida toetab südametunnistuse valgus. 

7 Ma teen teid "töölisteks" ja annan teile Oma Armastuse Seemne, et külvata seda haigetesse, 

vaevatudesse, kurjategijatesse; ja kui keegi tunneb end selle vastuvõtmiseks ebaväärtuslikuna, siis laske 

tal tulla Minu juurde, Ma tean, kuidas teda vääriliseks teha, et ta ei tunneks end põlatud olevat. Kutsuge 

oma taevase Ema poole, tema jumalik armastus aitab teid selles võitluses ja viib teid kõiki Minu juurde. 

8 Ma tahan, et teie, inimesed, keda ma olen õpetanud, võtaksite enda peale, et juhtida uusi 

rahvahulki, mis tulevad pärast 1950. aastat, et suurendada Minu rahvast ja valvata, et neid toidetaks 

igavese elu leivaga, nii nagu ma tegin seda teiega. 

9 Ärge laske Minu Sõna moonutada; olge valvsad, et selle vaimne tähendus alati säiliks, ja 

veenduge, et teie tõlgendus on õige. Esitage Minu tõde ja see toob teie vendadele elu, tervise ja usu. Kui 

Minu Sõna on valgus, mis purskab Minust välja, siis peab see ilmutama end nagu tõrvik igaühes, kes seda 

tunneb. Ma pakun teile seda valgust, sest ma ei taha, et te elaksite pimeduses. 

10 Täiustage oma vaimu Minu tarkusega, tugevdage end, et te võitleksite oma vaimse tõusu eest. - 

Teie, kes te olete ilma igasugustest tunnetest, tundke Minu hellust, et teid ümbritsevate olendite isekus 

ei jätaks kahju teie südamesse. - Te küsite minult: "Miks ei ole inimeste seas tõelist armastust? Miks 

inimesed ei praktiseeri tõelist heategevust?" Ja ma vastan teile: Sest te olete kuivatanud kristallselge vee 

allika, mille ma olen pannud teie südamesse, sest te olete eemaldunud Minu Seaduse täitmisest. 

11 Te olete end lõhestanud ja ei taha teada oma vendade vajadustest; te peate endid võõrasteks, 

isegi kui te elate sama katuse all. Seepärast üllatusite, kui kuulsite Minu Sõna, sest selles avaldan Ma oma 

armastust, kannatlikkust ja andestust kõigile oma lastele. 

12 Ma ei soosi kedagi ja ma palun teil ühineda, armastada üksteist ja andestada üksteisele. Olen juba 

andnud teile piisavalt aega, et mõtiskleda ja alustada uut elu. Ma olen andestanud teie mineviku vead ja 

annan teile võimaluse muuta end Minu headeks jüngriteks. 

13 Elu Raamat avaneb teie ees, et valgustada iga meelt. Uurige iga selle õppetundi, ärge nähke igal 

pool saladusi; täna on kõik selge mõistuse jaoks. Vaadake salakambrisse ja saage teada kõik, mida ma 
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teile annan. Ma ei taha enam olla teile arusaamatu Isa. Ei ole mingit põhjust Mind niimoodi näha, sest 

kõik Minu ilmutused olid teile arusaadavad ja kõik, mida Ma teile õigel ajal ilmutasin. 

14 Ärge muretsege asjatult; kõik, mida te arvate, et vajate, on teil kaasas. Ma olen paigutanud oma 

valguse teie vaimusse ja usaldanud teile selle, mis on vajalik teie keha säilitamiseks. Kõik elemendid 

teenivad teid, ma olen loonud kõik teie värskendamiseks ja kõik on kasulik, kui te kasutate seda 

mõõdukalt. Teie kannatuste ja murede põhjus on teine: vaim ei leia rahu selles tühjas eksistentsis, mille 

te olete maa peal loonud, ja selle rahutus annab teile teada. Kui te võtaksite vastu tõelisi parandamise 

otsuseid, siis kui palju head teeksite te iseendale ja kuidas saaksite tagasi kaotatud rahu. 

15 Jüngrid, valmistuge rääkima inimkonnale armastusest, andestusest ja õiglusest. Unustage kõik, 

mis kuulub maailma, et tõsta end rahu ja täiusliku armastuse piirkondadesse. 

16 Te olete kuulnud Minu kutset ja otsite Mind, et õppida Minu õppetundi; mõned küsivad 

igapäevast leiba, teised otsivad Mind kui arsti ja nõuandja. Aga mõned tulevad ainult selleks, et uurida 

Minu Sõna ja tahavad selles mingit viga leida; aga Ma ütlen neile: Seda nõrka punkti, mida te otsite, te ei 

leia Minu õpetusest. Kui te aga vaatate enda sisse, siis leiate sealt ebatäiuslikkuse. - Need, kes on 

niimoodi käitunud, ei ole Minu kohalolekut ära tundnud, sest nad on võimelised tõlgendama ainult 

inimtegusid, kuid ei ole veel võimelised mõistma Jumala sõnumeid. Ma valgustan kõiki ja andestan nende 

uskmatuse. 

17 Ma ei lase ühelgi oma lapsel eksida või isegi eksida. Parasiitlikud taimed muudan ma 

viljakandjateks, sest kõik olendid on ellu kutsutud selleks, et saavutada täiuslikkus. 

18 Ma tahan, et te naudiksite Minu tööd minuga. Juba varem olen teinud teid osalisteks Minu 

omadustest, sest te olete osa Minust. Kuna kõik kuulub Mulle, siis teen ka teid Minu Töö omanikeks. 

19 Teil kõigil vaimudel on Minus Jumalik Isa, ja kui Ma olen teile materiaalses elus andnud inimlikud 

vanemad, siis selleks, et nad annaksid teie kehale elu ja esindaksid teie Taevalist Isa koos teiega. Ma olen 

öelnud teile: "Te peate armastama Jumalat üle kõige loodu", ja ma olen lisanud: "Sa pead austama oma 

isa ja ema". Seega ärge jätke oma kohustusi hooletusse. Kui te ei ole tänulikult tunnustanud oma 

vanemate armastust ja nad on veel maailmas, siis õnnistage neid ja tunnustage nende teeneid. 

20 Ma tahan, et te oleksite usklikud, et te usuksite vaimsesse ellu. Kui te olete näinud oma vendade 

lahkumist teise maailma, siis ärge arvake, et nad on teist kaugel, ega arvake, et olete nad igaveseks 

kaotanud. Kui te soovite nendega taasühineda, töötage, teenige teeneid, ja kui te jõuate teise maailma, 

leiate nad sealt teid ootamas, et õpetada teid elama vaimses orus. 

21 Minu rahvas, kas te usute, et see on teie Jumal, kes annab selle sõna? - Miks sa siis kahtlesid 

Minus, kui sa valuvoodis Minu poole pöördusid ja tervendav palsam ei parandanud su haigust kohapeal? 

Pidage meeles, et ma panen teid mitmel viisil proovile, sest ma tahan, et te oleksite tugevad, sest kui te 

olete minu jüngrid, siis peate läbima palju katsumusi, et teid usutaks. 

22 Te olete Aabrahami, Iisaki ja Jaakobi järglased, kes andsid teile suuri näiteid usust ja kuulekusest; 

kuigi teil on sama vaim, ei õnnestu teil olla nende sarnane.- Ma olen alati oma jüngrid proovile pannud. 

Mitu korda panin ma Peetri proovile ja ainult ühel korral kõhkles ta. Kuid ärge mõistke teda selle teo eest 

halvasti, sest kui tema usk oli süüdatud, oli ta nagu tõrvik inimeste seas, kuulutades ja tunnistades tõde. 

23 Ärge mõistke Thomast hukka; mõelge, kui palju kordi te suutsite Minu tegemisi oma kätega 

haarata ja isegi siis kahtlesite. Ärge vaadake põlgusega Juudas Iskariotti, seda armastatud jüngrit, kes 

müüs oma Meistri kolmekümne mündi eest, sest kunagi ei ole olnud suuremat meeleparandust kui tema. 

Ma kasutasin end igaühele neist, et jätta teile õpetusi, mis oleksid eeskujuks ja mis jääksid igavesti 

inimkonna mällu. Pärast oma väikekodanlikkust kahetsesid nad, muutusid ja andsid end tingimusteta 

oma missiooni täitmisele. Nad olid tõelised apostlid ja jätsid eeskuju kõigile põlvkondadele. 

24 Tulge Vaimsesse orgu, et te saaksite mõista Minu Sõna. Kui te kuulate Minu õpetust, eemalduge 

maailma muredest ja laske Minu valgusel valgustada oma vaimu. Ma julgustan teie usku ja juhin teid 

alati, et te valmistuksite nautima igavest elu. 

25 "Vaata ja palveta," ütlen ma teile ikka ja jälle; kuid ma ei taha, et te harjuksite selle lahke 

nõuande juurde, vaid et te mõtleksite selle peale ja tegutseksite selle järgi. 
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26 Ma ütlen teile, et palvetage, sest need, kes ei palveta, annavad end üle üleliigsetele, 

materiaalsetele ja mõnikord hullumeelsetele mõtetele, mis, ilma et nad seda mõistaksid, soodustavad ja 

toidavad vennatapusõdasid. Aga kui te palvetate, siis teie mõtlemine, nagu valguse mõõk, rebib lahti 

pimeduse loorid ja ahvatluste lõksud, mis vangistavad tänapäeval paljusid olendeid; see küllastab teie 

ümbrust vaimse jõuga ja astub vastu kurja jõududele. 

27 Ärge heitke end meeleheitele, kui te ei ole veel näinud edu. Mõistke, et teie ülesanne on võidelda 

lõpuni, kuid peate meeles pidama, et ainult väga väike osa sellest inimkonna uuendamise ja 

vaimustamise tööst langeb teile. 

28 Homme lahkute te oma ametikohalt ja teised tulevad teie tööd jätkama. Nad viivad selle töö 

sammu võrra edasi ja nii täitub Minu Sõna põlvest põlve. 

29 Lõpuks ühinevad kõik oksad puuga, kõik rahvad ühinevad üheks rahvaks ja maa peal valitseb 

rahu. 

30 Palvetage, jüngrid, ja täiustage end oma kõrgenduses, et teie õpetuse ja armastuse sõnad leiaksid 

vastukaja oma vendade südames. 

31 Tõesti, ma ütlen teile: Kui see rahvas lisaks oma saatuse mõistmisele täidaks juba praegu oma 

ülesannet, saaks inimkond oma palvete kaudu armu. Kuid teil puudub ikka veel armastus, et tunda oma 

naabreid tõelisteks vendadeks, et unustada tõeliselt rasside, keelte ja usutunnistuste erinevused ning 

lisaks sellele kustutada oma südamest kõik viha jäljed nende vastu, kes on teid vigastanud. 

32 Kui teil õnnestub tõsta oma tunded üle sellise suure inimliku viletsuse, siis tõuseb teie sees kõige 

südamlikum ja siiram palve oma vendade eest, ja see armastuse vibratsioon, see teie tunnete puhtus on 

kõige võimsamad mõõgad, mis hävitavad inimeste sõdade ja kirgede tekitatud pimeduse. 

33 Valu on teid, Iisrael, ette valmistanud, te olete orjuses end puhastanud; seepärast olete te 

sobilikud, et hoolitseda kannatajate eest. 

34 Vaadake, Minu rahvas, olge nagu linnud, kes kuulutavad uut päeva ja äratavad üles need, kes 

magavad, et nad saaksid esimesena vastu võtta valgust, ja siis ütlen neile: See, kes teid tõeliselt 

armastab, tervitab teid sel hetkel. 

35 Kõik, kes lähenevad, et kuulata Mind, tunnevad Minu Sõna hellust, nad tunnevad, et neid võidab 

Minu armastus ja nad saavad vaimseid hüvesid. 

36 Ma olen õnnelik, sest ma olen näinud, et te olete jätnud kõik, et olla Minu laua ääres, ja seda 

seetõttu, et te teate, et Minu Sõna on teie leib ja teie õndsus maa peal. 

37 See õpetus siseneb teie südamesse, kus on sündinud otsused paremuse ja õilsate tunnete kohta. 

38 Kui te olete palju kannatanud ja nutnud, kuni olete valmis avama oma südame uksed Minule, siis 

tõesti, ma ütlen teile, kes on palju kannatanud, on samal ajal oma üleastumised ära tasunud ja saab 

andeks. 

39 Vaevatud südamed, vaigistage oma valu ja tulge Minu juurde. Valgustage end oma 

südametunnistuse valgusega ja kõndige rõõmsalt Minu õpetuste teel. 

40 Muutuge terveks Minus, unustage oma mure ja armastage. Kellel on armastus, sellel on kõik; kes 

ütleb "armastus", ütleb kõik. 

41 Aga kui te mõistate, et kõik, mis on Minust tulnud, on täiuslik, harmooniline ja ilus, siis küsite 

endalt: "Miks siis Jumala lapsed elavad maailmas hävitavalt ja hävitavalt?". Milline vägi ajendab neid 

valesti otsustama ja hävitama, kuigi nad on pärit Isa puhtast allikast? Millised on need jõud ja miks ei ole 

Jumal oma piiramatu võimuga peatanud rahu hävitavate inimeste edasiliikumist? Miks Ta lubab kurja 

inimeste seas?" 

42 Kuulge, õpilased: inimesel on vaimse andena vaba tahe ja südametunnistus; kõik tulevad maailma 

voorustega varustatud ja saavad neid kasutada. Nende vaimus on südametunnistuse valgus; kuid samal 

ajal, kui keha areneb, arenevad koos sellega ka kired, kurjad kalduvused, ja need võitlevad vooruste 

vastu. Jumal lubab seda juhtuda, sest ilma võitluseta ei ole teenet, ja seetõttu on see vajalik selleks, et te 

saaksite tõusta vaimsel teel. Mis oleks Jumala laste teene, kui nad ei võitleks? Mida teeksite, kui elaksite 
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täis õnne, nagu te igatsete maailmas? Kas te, kes olete ümbritsetud mugavustest ja rikkusest, saate 

oodata vaimset arengut? - Te seisaksite paigal, sest kus ei ole võitlust, seal ei ole ka väärtust. 

43 Kuid ärge saage valesti aru, sest kui ma räägin võitlusest, siis mõtlen seda, mida te arendate, et 

ületada oma nõrkusi ja kirgi. Need võitlused on ainsad, mis ma luban inimestel oma isekuse ja 

materiaalsete soovide üle valitseda, et südametunnistuse poolt valgustatud vaim saaks oma tõelise koha 

sisse võtta. 

44 Ma kiidan heaks selle sisemise võitluse, kuid mitte selle, mida inimesed peavad oma 

eneseteostuse soovis, pimestatuna ambitsioonist ja pahatahtlikkusest. 

45 Vennastevaheliste sõdade lärm ja vägivald on hävitanud inimsüdame tundlikkuse, takistanud 

igasuguste kõrgemate tunnete, nagu armastus ja kaastunne, ilmnemist. 

46 Ma ei taha öelda, et kõik on sellised, ei, sest on ikka veel inimesi, milles on õrnust, kaastunnet ja 

armastust oma ligimese vastu, kes lähevad nii kaugele, et ohverdavad end, et säästa neid kurjast või 

päästa nad mõnest katsumusest. Kui mõned inimesed annavad teile seda abi, siis mida ei tee teie 

taevane Isa teie jaoks, kes te olete Tema lapsed? Kuidas sa siis arvad, et Ta saadab sulle valu ja lohutust? 

47 Ma olen seesama Meister, kes rääkis teile Teisel ajastul teest taevariiki; Ma olen seesama Kristus, 

kes kuulutab läbi sajandite tõde, igaveseid õpetusi, mis on muutumatud, sest need on Minu Vaimust 

lähtuvad ilmutused. 

48 Tunnetage minus Isa, sest tõesti, ma ütlen teile, Kristus on üks Isaga juba igavesti, enne kui 

maailmad olid. Teisel ajastul sai see Kristus, kes on üks Jumalaga, inimeseks maa peal Jeesuse õnnistatud 

kehas ja sai seega Jumala Pojaks, kuid ainult seoses oma inimlikkusega; sest ma ütlen teile veel kord, et 

on olemas ainult üks Jumal. 

49 Mõnikord arvate, et ma räägin teile liiga palju vaimust ja unustan teie inimlikud vajadused ja 

mured. Sellele ma ütlen: "Otsige Jumala riiki ja tema õiglust, ja kõik muu antakse teile peale selle. Siis 

saabuvad teie juurde rahu, rahulikkus, mõistmine, andestus ja armastus ning materiaalses valdkonnas on 

teil kõike külluses. 

50 Ma tean ja mõistan kõiki teie vajadusi ja võtan enda peale, et leevendada kõiki teie muresid 

vastavalt Minu tahtele, ja kui te vahel tundsite pettumust, sest Ma ei andnud teile kohe seda, mida te 

palusite, siis ei ole te sellepärast Isa poolt vähem armastatud; see juhtus, sest see on teile nii kasulik. 

51 Paljud Minu väikesed lapsed omistavad oma kannatusi saatuse ebaõiglusele ja usuvad, et nende 

Isa on nad unustanud. Nüüd ma küsin teilt: Milleks on Minu Sõna teile teeninud? Kas te arvate, et 

Issandal, elu autoril, ei ole võimu teie hädasid parandada või et Ta ei saa teid aidata milleski materiaalses, 

mis ei aita teid teie vaimses tõusus? 

52 Ma annan teile ainult seda, mis on teie hüvanguks. Kui palju te esitate taotlusi, mille rahuldamine 

põhjustaks teile ainult ebasoodsaid või õnnetusi. 

53 Inimene, kes loodab Jumalale ja õnnistab oma saatust Tema ees, ei neela seda kunagi ega nõua 

seda, mida talle ei anta. 

54 Kui ta on vaene või haige ja tema süda kannatab, loodab ta usaldavalt oma Issanda tahtele. 

55 Mõnikord ütlete Mulle: "Issand, kui mul oleks kõik, kui mul ei puuduks midagi, siis ma teeksin 

koostööd Sinu vaimses töös ja tegeleksin heategevusega." Aga teadke, et te olete inimestena 

kõikvõimalikud ja et kõik tänased otsused, kuna teil ei ole midagi, muutuksid, kui ma annaksin teile kõik, 

mida te sooviksite. 

56 Ainult Jumala armastus oma laste vastu on muutumatu. 

57 Ma tean juba ette, et te hukkuksite, kui ma annaksin teile rikkalikult kingitusi, sest ma tean teie 

valikuid ja nõrkusi. 

58 Ma tean, et kui inimesel on rohkesti materiaalseid hüvesid, siis ta eemaldub Jumalast, sest ta ei 

ole veel võimeline ega valmis mõistma oma Issandat. 

59 Saage aru, kui väga ma teid armastan, ja ärge unustage teid üldse; ma lihtsalt ei taha, et te 

hukkuksite. 
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60 Pöörduge eemale maailma edevusest, tulge Minu juurde veendumuse, armastuse, mitte valu 

kaudu. 

61 Ärge langege usust ära, kui te olete puudust tundes, sest kui teie vaimsele arengule oleks kasulik, 

kui te vabaneksite vaesusest, annaksin ma teile kõike rikkalikult. 

62 Pidage meeles, et Isa juhib oma laste saatust ülima õigluse ja täiuslikkusega. 

63 Need on katsumuste, valu ja kibeduse ajad, ajad, mil inimkond kannatab nii palju vastastikuse 

vihkamise ja halva tahte tagajärgede all. 

64 Vaadake lahinguvälju, kus te kuulete ainult relvade möllu ja haavatute hädakisa, moonutatud 

laipade mägesid, mis varem olid noorte inimeste tugevad kehad. Kas te kujutate ette, kuidas nad viimast 

korda oma ema, abikaasat või poega omaks võtavad? Kes oskab mõõta nende hüvastijätmiste valu, kes ei 

ole ise seda karikat joonud? 

65 Tuhanded ja tuhanded piinatud vanemad, naised ja lapsed on näinud, kuidas nende lähedased on 

läinud sõja, viha ja kättemaksu põldudele, mida on sundinud mõne vähese valguse ja ligimesearmastuse 

ahnus ja ülbus. 

66 Need noorte ja elujõuliste meeste leegionid ei ole saanud oma kodudesse tagasi pöörduda, sest 

nad on jäänud räsitud põllule; kuid vaata, maa, ema Maa, kes on armulikum kui mehed, kes valitsevad 

rahvaste üle ja arvavad, et nad on oma kaasinimeste elu peremehed, on avanud oma emakese, et neid 

vastu võtta ja armastavalt katta. 

67 Vaadake igas vanuses meeste, naiste ja laste karavaneid, kes põgenevad hävingu eest, otsides 

väsinult varjupaika ja rahu. Nende jalad on juba muljutud ja veritsevad, nende südamed ei pea enam 

valule vastu, kuid nende olemuse sügavuses on siiski veel lootuse säde. 

68 palvetage, inimesed, palvetage nende eest ja Minu õrnus, ühendatud teie mõtetega, laskub 

nende peale, et kaitsta neid ja katta neid Minu armastuse mantliga. 

69 Mõelge vennasõdade põhjustele ja nende põhjustatud hävingutele ning te mõistate, et te ei olegi 

nii armetu, kui te arvate. Siis lakkavad teie kaebused ja te ei ütle mulle enam: "Issand, ma olen kõige 

viletsam maa peal; kas see on sellepärast, et Sa oled mind unustanud?" 

70 Vaadake, kuidas sõda hävitab kõik! 

71 Vaadake neid eakaid vanemaid, kes ootavad oma lähedaste tagasitulekut; nälg tuksub nende 

väravate juures ja üksindus on nende kaaslane. 

72 Need, kellel oli piisavalt jõudu, et kõndida, põgenesid; invaliidid pidid jääma ja leppima sellega, 

mis nendega juhtus. Nende sünged mõtted helenesid alles siis, kui nad palvetasid Mind oma palves: 

"Issand, ära jäta Mind." 

73 Ainult mina tean valu, mida inimeste kurjuse poolt hüljatud emad varjavad. 

74 Mina olen ainus, kes ütleb neile nende elu vaikuses ja üksinduses, et nad ei ole Minu kuningriigis 

hüljatud. 

75 Palvetage, Minu rahvas, ja mõelge ülbusele ja ambitsioonikusele, mis idanevad nende inimeste 

ajudes, kes on toonud hävingu, meeleheite ja surma teistele, kes ei ole süüdi. 

76 Kas te, Minu rahvas, mõtlete ikka veel, et te olete kõige õnnetumad maa peal? Teie vastate 

Mulle: "Ei, Meister, me eksisime, sest me unustasime teised ja mõtlesime ainult iseendale, arvates, et 

võitlus igapäevase leiva eest on kõige kibedam karikas, mida võib juua." 

77 Selle peale ütlen teile, et te peate end rikkana tundma, sest te kuulete jumalikku Sõna, mis toidab 

ja tugevdab teid, ja te naudite veel pisut rahu. 

78 Te võite veel loota mõnele puhkepäevale, kuid isegi seda maakera nurka raputab valu; nii et selles 

maailmas ei jää ühtegi kohta, mis poleks puhastatud. 

79 Kõik, mida Minu apostel Johannes teile ütles, täitub nüüd sõna-sõnalt ja sündmus-sündmuselt. 

80 Kõik need märgid, katsumused ja hädad, mille all inimkond kannatab, on kõige käegakatsutavam 

tõend, et üks ajastu on nüüd lõppemas, et anda teed uuele ajastule. See ei ole esimene kord, kui sellised 

sündmused teiega juhtuvad, kuid kui te mõistate Mind ja olete valmis, võtaksite selle ülemineku sammu 

rahulikult, ilma ehmatuseta. 
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81 Te lähete nüüd sajandi keskpaigale ja olete palju kogenud. Millised üllatused, sündmused ja 

katsumused ootavad teid eesoleval poolsajandil? 

82 Ma ütlen teile vaid seda, mida ma ütlesin oma teise ajastu apostlitele mitu korda: "Valvake ja 

palvetage, et te ei satuks kiusatusse!" 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 10  
1 Vastake oma südametunnistuse küsimustele sel õnnistatud tunnil, sest on kohtu aeg. 

2 Te olete oma kohtumõistja ees, sest on vaja, et ma puudutaksin teid hetkeks oma õigusega; kuid 

tõesti, ma ütlen teile, et minu otsus on armastav ja õiglane. 

3 Ma annan teile kogu aeg suuri tõendeid, et ma elan teie keskel. Miks te kõik ei usu Mind? Kas te 

tahate, et Ma jätaksin teid inimliku kurjuse meelevaldsuse hooleks? - Ärge eksige maailma teedele. Tulge 

Minu juurde, Mina olen tee, mis viib teid tõelise õnne juurde. 

4 Ma olen usaldanud teie rahvale rahu, mitte sõja missiooni; mõistke, et selles kõlab Minu Jumalik 

Sõna, milles Ma olen teile ilmutanud, et Uus Jeruusalemm asub Vaimulikus orus; ja sinna (Uude 

Jeruusalemma) peavad kõik vaimud sisenema vaimse kõrgema arengu teel ja saama selle elanikeks. 

5 Tänaseni näitate te Mulle oma viljahoidlaid, kus on vähe seemneid, ja seda sellepärast, et te ei 

kasuta põlde, mida Ma teile järk-järgult pakun. Teie vennad surevad teie silme ees ja teie jääte 

puutumata. 

6 Kas te ei mõtle, et sel viisil varjate te Minu Seadust? Te teate väga hästi, et just teie olete ammu 

sõlminud minuga lepingu, lepingu, mis jäi kirja eluraamatusse. 

7 Teie süda tunnistab, et te olete ikka veel nagu heitunud sõdurid. 

8 Kuulake mind, inimesed, sest katsumused tulevad ja need äratavad teid ning annavad teile terase, 

millest teil puudu on. 

9 On vaja, et teie usk ja teadmised muutuksid suureks, et te mõistaksite, et selles elus peate oma 

mõtete ja palvetega olema rahu hoidjad. 

10 Teie jaoks algab uus aasta, mille eest te peate mulle aru andma. Ma annan teile selle aja teie 

ettevalmistuseks ja võitluseks. 

11 Kui te valmistate end ette, siis te ei nuta ega tunne valu oma südames. Aga ärge vaidlustage Minu 

õiglust sõnakuulmatusega, sest siis peate kindlasti jooma kibeduse karika. 

12 Muutuge Minu töölisteks, sest põllud ootavad teie armastuse seemet. Eelija, väsimatu karjane, on 

juba valmistanud teed ja põllud ette, et te saaksite võtta oma tööriistad kätte ja hakata põldu harima. 

13 Teie töö on väga delikaatne, kuid see ei ole raske ega väsitav. Minu õigluse valge-kuuma päikese 

ees on Maarja emalik mantel alati nagu heategevuslik pilv, mis pakub teile oma taevast kaitset, samas kui 

Minu hääl, nagu lindude trillerdamine ja kumisemine, rõõmustab teid, et muuta teie töö meeldivaks. 

14 Armsad jüngrid, Minu Hääl on rääkinud teiega väsimatult kolmandal ajastul, Minu Sõna ilmus 

nagu särav tuletorn, mis näitab teed eksinud laevajätjatele. 

15 Ma olen andnud teile oma õpetusega vaimset jõudu mitte ainult selleks, et taluda selle maailma 

keerdkäike, vaid ka selleks, et täita vaimset ülesannet, mille te olete sel ajal endale võtnud. 

16 Mitte kõik ei võta teid lahtiste kätega vastu, kui te Minu õpetust levitate; mõned seavad teid 

lõksu, et teid maha lasta. 

17 Võitlus puhkeb, sest nii nagu on neid, kellel on vägi teha head, nii on ka neid, kellel on vägi teha 

kurja. 

18 Ma puhastan teid ja valmistan teid vaimselt ja füüsiliselt ette, et te saaksite mõista Isa 

inspiratsiooni ja hiljem tuua selle oma vendadele samasuguses puhtuses, milles ma selle teile edastasin. 

19 Te tõestate, et see õpetus ei ole teooria, et see ei ole võetud raamatutest, et see sisaldab oma 

tõesuses Püha Vaimu sõnumit. 

20 Ma teen teid valmis, sest elu maa peal muutub iga päev ja see, mis täna on "rahu", on homme 

sõda; see, mis täna tundub inimestele "valgusena", paneb nad homme ekslema. Inimkond valmistab oma 

palju relvi lahinguks; kas teil on oma valmis. 

21 Palves ja Minu õpetuse praktikas leiavad inimesed valguse. Minu Seaduse järgi tegutsedes leiavad 

Minu uued sõdurid jõudu ja kui tulevad valupäevad, ühendate te end, et julgustada end ja palvetada 

kõigi eest. 
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22 Minu Seadus on sel ajal päästelaegas. Tõesti, ma ütlen teile: kui kurjuse, valu ja viletsuse 

veeuputus on vallandunud, tulevad teiste rahvaste inimesed pikkade rongidega sellele maale, keda 

meelitab selle vaimsus, külalislahkus ja rahu; ja kui nad on saanud teada selle ilmutuse ja usuvad sellesse, 

mida ma olen rääkinud Püha Vaimuna oma uuel tulekul, siis nimetan ma ka neid "Iisraellasteks Vaimu 

järgi". Nende rahvahulkade seas on Minu sõnumitoojad, keda Ma saadan tagasi oma rahvaste juurde, et 

nad tooksid oma vendadele Minu Sõna jumalikku sõnumit. Kuid mitte kõik ei tule selle rahva juurde, et 

teada saada õpetust, mille ma teile tõin, sest paljud võtavad selle vastu vaimselt. 

23 Siis näete, kuidas paljud, kes ei ole Mind kunagi kuulnud, nagu suured apostlid, tõusevad üles täis 

usku, armastust ja innukust, jättes kõrvale hirmud ja eelarvamused, mida te ei ole suutnud ületada, ning 

astuvad sisse, kus iganes avaneb uks, et anda tunnistust Minu Sõnast. Nad ei karda sektide ja religioonide 

ees, sest selle asemel, et pidada neid vaenlasteks, peavad nad neid vendadeks. 

24 Ärge vaadake kedagi sellel teel kui võõrast, võtke oma vennad avatud südamega vastu ja andke 

neile juhiseid, mida ma olen teile andnud. 

25 Hiljem, kui Minu sõnumitoojad on üle maailma laiali läinud, tunnevad nad kõik, et nad on oma 

missioonis ühinenud. 

26 "Tööline" harib maad, tõmbab künnise ja paneb sinna oma seemne, usus ja igatsuses rikkalikku 

saaki lõigata. Kuid Meister ütleb teile: ärge unustage alati valida sobivat mulda, et seeme ei läheks katki. 

Saate alati vilja, mis vastab armastusele, millega olete neid kasvatanud. 

27 Te kõik saate olla "töölised Minu põllul", kuid seda ülesannet on vaja eelnevalt tunda ja mõista. 

28 Selle töö eesmärk on eemaldada teadmatute ja fanaatikute tumedad sidemed, õpetada neile, et 

mina olen ainus Jumal, keda kõik peavad teenima. Ma valmistan teid ette, et näidata end teistele 

eeskujuks, sest te suutsite avada oma silmad valguse ees ja tunnistada alandlikult, et olite teadmatuses. 

29 Teie kaudu külvan ma oma seemne ja hiljem lõikan oma seaduse täitmise vilju. Teie vennad 

küsivad teilt, kuidas te selle õpetuse saite, milline oli Minu kuulutuste olemus ja miks te seda teed järgite; 

ja igale küsimusele peate te vastama absoluutse tõega. Sest kui te ei oska end tõega kaitsta, siis ei ole te 

tugevad ja seisate kaotajatena; siis ei suuda seeme idaneda. 

30 Ma ei taha, et te ei suuda lahingu lõpus saaki korjata, kui olete pöördunud ära maailma 

kiusatustest, et kuulata Mind ja teid on kutsutud Minu jüngriteks. Oleks ebaõiglane, kui sa lõikaksid 

pettumust ja kibestumust ainult sellepärast, et sa ei õppinud õigel ajal kaitsma Minu Tööd, uurides ja 

uurides seda, et olla võimeline katsumustele vastu astuma. 

31 Minu õpetus on üksainus õpetus, mis on targalt edasi antud mitmes vormis, et te saaksite sellest 

aru, ja millele teil ei ole midagi lisada. Ja kuigi see on seadus, ei taha ma seda teile peale suruda, sest siis 

langeksite te silmakirjalikkusesse; te näitaksite täitmist, kuid samas rikuksite oma tegudega Minu 

seadust. 

32 Ma olen pannud südametunnistuse teie ellu, et see juhiks teid kõigil teie teedel, sest 

südametunnistus suudab eristada head kurjast ja õiglast ebaõiglasest. Selle valguse abil ei saa teid petta 

ega nimetada teadmatuks. Kuidas saaks spiritist petta oma ligimest või püüda ennast petta, kui ta teab 

tõde? 

33 Teisel ajastul astus üks rikas noormees Jeesuse juurde ja ütles talle: "Meister, ma usun, et ma 

olen ära teeninud kuningriigi, mida Sa lubad, sest ma tegutsen Sinu õpetuse järgi." Jeesus küsis temalt: 

"Kas sa täidad seadust?" Ja noormees vastas: "Jah, Issand, ma paastun, kohtlen oma vendi hästi, ei tee 

kellelegi kurja ja annan osa oma varandusest templi toetuseks." Siis ütles Jeesus talle: "Kui sa tahad mulle 

järgneda, siis anna vaestele, mis sul on, ja järgne mulle." - Kuid see oli nii palju, mida noormees omas, et 

ta ei tahtnud oma rikkusest loobuda ja eelistas end Issandast eraldada. Ta arvas, et ta täidab ja petab 

ennast. 

34 Kui sageli olen ma teile öelnud: praktiseerige aktiivset ligimesearmastust, laske sellel voorusel 

ilmsiks tulla, kuid ärge kandke seda näitamiseks, sest siis ei ole see enam omakasupüüdmatu abi ja te 

petate ennast. 
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35 Jüngrid, kui te ei taha Minu Õpetuse praktiseerimisel eksida, siis uurige oma tegusid oma 

südametunnistuse abil; kui see teid süüdistab, siis uurige end alt üles, leidke viga ja parandage see. Teie 

südametunnistus on peegel, milles te näete, kas olete siiras või mitte. 

36 Spiritisti tuleks ära tunda tema tegude järgi, mis selleks, et olla ehtsad, peavad olema dikteeritud 

südametunnistusest. Kes niimoodi tegutseb, tunneb end oma vaimus õigustatud, et nimetada end Minu 

jüngriks. 

37 Kes suudab Mind petta? - Keegi. Kuid ma ei hinda teid mitte selle järgi, mida te teete, vaid selle 

järgi, millise kavatsusega te seda teete. Ma olen teie südametunnistuses ja selle taga. Kas te arvate, et 

ma ei saa teada teie tegusid ja nende kavatsusi? 

38 Valmistuge lahinguks, et Minu rahvast ei mõistetaks teie halva tegevuse tõttu valesti, sest sageli 

sõltub teist Minu Õpetuse tunnustamine või mittetunnustamine. Aga ma küsin teilt: Mis on võimeline 

varjama Minu Sõna, sest see on Tõde ise, sest see on puhtus ja täiuslikkus? - Ei midagi. Kuid oma 

eneseteostuse puudumise tõttu võite jääda ilma võimalustest teenida teenet ja tõsta oma vaimu. 

39 Kui keegi ei tunne Minu tõde, siis sellepärast, et ta ei ole tulnud jooma tarkuse allikast, mis on 

Minu Sõna ja mis voolab oma kristallilist vett igale janunevale. 

40 Tõde, mille ma ilmutasin esimestele, patriarhidele, prohvetitele ja õigemeelsetele, on sama, mida 

ma esitan teile täna, sest Minu õpetus, mida te saate, on kõigi aegade seadus. Ma õpetan teile ainult 

teed, et te saaksite jätkata oma eluteed eesmärgi poole. 

41 Jüngrid, siin on Minu Sõna, milles te leiate alati Minu tõde; kui te aga annate ekslikke või keerulisi 

tõlgendusi, kui te muudate Minu õpetust või esitate seda (vaimselt) abivajajatele segaduses, siis lõikate 

halba saaki. 

42 Olge ettevaatlikud, kuidas te Minu õpetust edasi annate ja kuidas te sellest räägite, sest te 

vastutate väga suure pärandi eest. 

43 Mina olen seemne omanik, teie olete töölised, laske sellel idaneda, õitseda ja vilja kanda, nagu 

ma olen teid õpetanud. 

44 Kuid ärge tundke end teenijate või orjadena. Tundke end vabalt armastades ja töötades Minu Töö 

raames. Mina olen valgus, mis valgustab teed, ja teie olete kõndijad, kes valivad tee. 

45 Kui keegi kõnnib nagu pime ja ei näe seda valgust, kui keegi on loid ja seetõttu ei leia seda, kui 

keegi kaldub teelt kõrvale, siis ärge süüdistage Mind, sest kus iganes te olete, ma räägin teiega erinevates 

vormides. Mõistke, et see, kes tahab Mind leida, peab pingutama. 

46 Minu Sõna siseneb teie südamesse nagu nisu viljakasse mulda, ja kui te selle vastu võtate, peate 

te selle õitsema ja paljunema panema. 

47 Uurige seda Sõna, et te tunneksite selle sisu ja tegutseksite selle järgi, et te mõistaksite selle 

väärtust; ja ärge hoidke õppimise kaudu saadud teadmisi ainult enda jaoks, tehke need teatavaks 

inimkonnale. Te näete rõõmuga, et teie vennad võtavad selle hästi vastu, ja te näete, kuidas nad ärkavad 

armastuse ja usu juurde. 

48 Pärast seda aega tulevad inimesed teie juurde Minu õpetust otsima ja ilma, et nad oleksid 

kuulnud Minu Sõna, mis on edastatud "suupillide" kaudu, teavad, et Ma olen taas kord tulnud ja neil on 

kindlus, et Ma olen inimkonnale sel kujul rääkinud. 

49 Saabub hetk, mil Minu Sõna levib kõigi rahvaste seas ja Minu sel ajal antud käsud saavad elu ja 

jõu läbi aegade. Igaüks, kes valmistab end ette, tunneb oma vaimus Minu kohalolekut, ja lõpuks hakkab 

inimene kuuletuma Minu seadusele. Ta mõistab õigesti vaba tahet ja teeb õiglasi tegusid Minu Jumaliku 

Seaduse raames. 

50 Jällegi jätan teile jälje, et te saaksite Mind järgida. Kui te lähete inimesi otsima, et tuua neile 

rõõmusõnumit, ärge paluge neid, et nad teid kuulaksid. 

Täitke oma ülesannet väärikalt, ja need, kes teid usuvad, on need, keda ma olen valinud, et teha neist 

minu jüngrid. - Levivad kuuldused, et Meister on naasnud, et kutsuda oma uusi apostleid, ja teie 

tunnistate neid ilminguid, paljastades neile, et ka teie olete maa peale tagasi pöördunud, teie, kes te olite 

minuga koos Teisel ajastul ja kuulsite Minu Sõna Galileas ja Juudamaal. Aga kui nad kahtlevad sinus, siis 
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ütle neile, et nad peaksid mõtlema Minu sõnade ja Minu apostlitele antud prohvetluste üle, siis saavad 

nad teada, et see on tõde. 

51 Teile, kes te Mind kuulete, annan Ma oma Sõna häälekandjate vahendusel; hiljem tulevad teised 

põlvkonnad, kes uurivad kõike seda, mida Ma olen rääkinud ja mis säilitatakse trükis ja täidavad paksud 

köited. 

52 Mina olen Elu ja elustan teid igal hetkel; kuid ma pean võitlema teie ideede ja mõtetega. Teie 

teod toovad teile valu ja surma ning te ei oska Mind otsida, et saada tugevaks heas. Miks te ei tule Minu 

juurde? Kes on kutsunud Mind ja ei ole tundnud Minu kohalolekut? Kui väga ma sind armastan sind ja 

olen sind alati armastanud! Juba enne, kui ma sind lõin, armastasin sind minus, ja sellest hetkest alates, 

kui sa minu Vaimust välja tulid, said sa minu kingitused ja minu käsud igaveseks ajaks. 

53 Maa, millel te täna kõnnite, ei ole teie igavene kodu, ei ole tõotuse maa; seepärast igatsete te 

alati teise, kõrgema elu järele, te püüdlete täiuslikkuse poole, sest see saabub teile igavese pärandina; 

see on ülendamise seisund, mille teie vaim saavutab pärast suuri võitlusi. Ärge rahulduge maiste 

hüvedega, sest te teate, et teile on määratud täiuslik, vaimne elu koos kõigi selle armu ja iluga. 

54 Ärge oodake, et teie vennad uuendavad end üksnes Minu Jumaliku Töö kaudu, ilma et nad oleksid 

selle eest võidelnud. Teie ülesanne on töötada selle nimel, et rajada uue inimkonna alus, mis armastab ja 

kuuletub Minu Seadusele. Selleks on palve teie parim relv. 

55 Ma räägin kõigi inimeste mõtetega ja südamega; ma toidan neid ja tuleb aeg, mil nad saavad 

minuga vaimust vaimuni suhelda, ja siis ei ole Isa ja Poja vahel enam mingeid saladusi. Valmistuge selleks 

ajaks, mil Ma ei tee Ennast enam inimmeele kaudu teatavaks. 

56 Kirjutage üles Minu Sõna tulevaste põlvkondade jaoks ja hoiduge sellest, et te ei täida Minu käske 

korralikult. Ma ei taha, et Minu uued jüngrid, need, kes tunnevad Minu Sõna ainult Pühakirja kaudu, 

leiaksid Minu õpetuses puudusi, mis tulenevad teie puudulikust ettevalmistusest. Minu Tahe on, et kogu 

Minu Töö sisu ja tõde sisalduks nendel lehekülgedel. Selles raamatus, mille olen teile usaldanud, olen 

ühendanud oma kolmel korral ilmutatud Sõna, ja kõik, mis on jäänud varjatud või salapäraseks, mõistate 

te, kui ühendate end vaimust vaimule Minu Jumalikkusega. 

57 Tõesti, Ma ütlen teile, kui te usute, et Minu ilmumine sel ajal ei ole sündmus ja et teie 

kadumisega lõpeb Minu Töö, siis te ei tea selle ulatust ega ole näinud Kuuenda Pitseri valgust, mis 

valgustab ja elavdab kõiki loodud asju ning tähistab vaimu täiuslikkuse uut etappi. 

58 Kui te näeksite oma vaimu alandlikkust Minu Sõna kuuldes, siis teie "aine" ühineks sellega üheks 

tahteavalduseks; kuid keha kest on teie vaimse arengu takistuseks. Näete selles võitlust ja selles teie 

vaimseks tõusuks vajalikke teeneid. 

59 Kui te tunnete end elu katsumuste tõttu masendatuna, siis klammerduge Minu külge ja te saate 

tugevaks ning keegi ei hävita teie rahu ega röövi teie pärandit. 

60 Ma tahan, et sa alati põleksid oma armastuses, et sa ei oleks nagu hauad, mis on kuumad ainult 

niikaua, kui päike saadab oma kiired alla, ja jahtuvad jälle õhtu poole, kui ta end ära peidab. 

61 Ärge olge ainult liigutatud, kui te kuulete Minu Sõna, vaid armastage Mind ja armastage üksteist 

alati, nii nagu Mina teid armastan. 

62 Tänulikes südametes olen kuulnud seda palvet: "Issand, väsimatult annad Sa meile nii palju 

hüvesid." Aga ma ütlen teile: Ma olen teie Isa ja ma näen teie vajadust. kuidas peaks Minu Vaim teie 

palves mitte liikuma? Ma olen teid lohutanud teie magamistoa üksinduses ja valgustanud teid, et teie 

vaimne palve oleks kasulik. 

63 Ma jätan oma jüngrite südamesse mälestusraamatu, et pärast 1950. aastat, kui Minu Sõna ei ole 

enam kuulda inimvaimu kaudu, oleksid nemad need, kes toovad Minu sõnumi inimkonnale. 

64 Kui palju õpetusi olete kuulnud ja õppinud nendes märkamatutes palvekodades, kus Minu Sõna 

teeb end teatavaks, kuigi neis ei ole riitusi, altareid ega kujusid; siin ei ole te enam tundnud tühjust oma 

südames. 

65 Õnnistatud olete teie, kes te olete mind kuulanud alandlikult ja alandlikult, sest homme 

hämmastate te rahvahulki oma sõna sügavast tähendusest. 
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66 Jüngrid, nüüd on aeg, et te tunnistaksite Minu Töö suurust ja puhtust, nii et kui te seda tulevikus 

kuulutate, oleksid teie teod kooskõlas Minu Õpetusega. 

67 Rahvahulgad lähenevad sellele rahvale; olge valmis; ma ei taha, et nad teid ebaausalt üllataks, 

sest nad võivad öelda: "Kas need on Issanda uued jüngrid?" 

68 Pärast seda, kui ma olen teile nii palju rääkinud, ei taha ma, et nad leiavad teie viljahoidla heade 

tegude poolest tühjaks. 

69 Homme uurivad teid ja panevad teid proovile mehed, kes soovivad näha, kuidas te nõrgenete, et 

teid süüdistada ja eitada Minu Tõde. 

70 Ärge oodake, et Minu raamatutesse kirjutatud Sõna üksi suudaks teha inimkonna pöördumise 

imet; on vaja, et Minu Asja suured sõdurid tõuseksid üles, et kinnitada ja kinnitada Minu Tõde oma usu, 

julguse ja armastusega kui relvadega. 

71 Ei ole vaja küsida, kas tee on vaba või mitte, ja te ei pea otsima rahvahulki, sest ma võtan selle 

enda peale, et asetan abivajajad teie teele. 

72 On vaja, et inimkonna seas tekiksid inimesed, kes tunnistavad Minu Seaduse suurust ja panevad 

seda tunnustama. 

73 Teie, kes te olete Mind sel ajal kuulnud - olge suured alandlikkuse, Minu Sõna, teie vooruse ja 

Minu Seaduse hea täitmise kaudu! Aga ärge arvake, et te olete inimkonna seas suurimad, sest te olete 

Mind kuulnud. Kui paljud, kes on Minu õpetustest kaugel, saavad päeval, mil nad kuulevad teid, teie 

tunnistusest piisab, et teha suuremaid tegusid kui teie. 

Te rõõmustate selle üle väga, sest need teod on teie täitumise vili. 

74 Nüüd tugevdan teid ja sulen haavad, mida inimkond teile varem tekitas, nii et teil oleks vajalik 

teras, kui lahing algab. 

75 Olge teadlikud, et Kuuenda Pitseri valgus valgustab teid, Kuues Küünlajalg valgustab inimkonda; 

kuid kuigi see valgus valgustab kõiki, saavad mõned teadlikuks sellest, et nad elavad mõttekohases ajas, 

samas kui teised lasevad kõik õpetused tähelepanuta mööda minna. 

76 Miks, kui te kõik olete võrdsed, siis kas teil kõigil ei ole usku? - Teie vaba tahte ja teie vaimu 

erineva arengu tõttu. Seega, kui mõned loodavad, et kõrgem valgus ja kõrgem jõud juhatab neid, siis 

teised usaldavad seda, mida nad usuvad oma jõududeks, ja kui neil need puuduvad, siis tunnevad nad 

end kaotatuna. 

77 Kaua aega tagasi tuli teie vaim Minust välja, kuid kõik ei ole vaimse arengu teel ühtemoodi edasi 

liikunud. 

78 Kõik saatused on erinevad, isegi kui nad viivad teid sama eesmärgini. Mõnele on need 

katsumused reserveeritud, teistele need. Üks olend läheb ühte teed, teine järgneb teisele. Te ei ole kõik 

ühel ja samal hetkel sündinud ega tule ka kõik ühel ja samal ajal tagasi. Mõned kõnnivad ees, teised taga, 

kuid eesmärk ootab teid kõiki. Keegi ei tea, kes on sellele lähedal või kes rändab sellest kaugel, sest te 

olete veel liiga väikesed, et seda teadmist omada; te olete inimesed ja teie edevus oleks teie hukatus. 

79 Isa ütleb teile kõigile, et püsima jääksite, ja neile, kellel on usku, ütleb Ta, et nad valgustaksid 

nende teed, kes käivad pimeduses. 

80 Mõelge sügavalt oma elukäigule ja te näete, et te olete vahel kõndinud jõuliselt, vahel aeglaselt; 

teinekord olete langenud ja siis jälle tõusnud, kuni lõpuks õnnestus teil astuda kindlamale ja kindlamale 

sammule. 

81 Ainult mina üksi tean teie arengut, kuigi pean teile ütlema, et tõeliselt kõrgemal tasemel vaim 

teab oma arengut, ilma et ta oleks ülbe. 

82 Intuitsiooni ande abil saate teada, kas teie kõnnak on ülemäära aeglane või olete hingematva 

sammuga, kas olete peatunud või olete teie arvates saanud kindla jalgealuse. 

83 Teie südametunnistuse kaudu saate teada, kas tee, mida te kõnnite, on lubatud või olete sellest 

mööda läinud. 
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84 Selleks, et jätta oma läbikäigust maailmas heategevuslik jälg neile, kes tulevad pärast teid, on 

vaja, et te täidaksite Minu Seadust; sellega jätate te suured teod ning teie mälestus ja eeskuju jäävad 

kustumatuks. 

85 Jüngrid, mina olen see lauk, kelle tiibade all te elate nagu noored linnud. Ma ütlen teile ka, et 

kuues pitser on ainus, mis on avatud ja valgustab teid sel ajal. 

86 Mõistke, et paljud Minu töötajad, kes olid esimesed spiritismi jüngrid, on langenud tõsisesse 

eksitusse, uskudes, et pitsatid on kogunemiskohad, et pitsatid on selles rahvas vabastatud ja et nad on 

nende omanikud. 

87 Ma panen neid pidevalt tundma oma õiglust, sest nad on sel ajal nagu esmasündinud, keda ma 

kutsusin ja kutsusin oma laua juurde, kellele ma olin reserveerinud oma armastuse sõna. Nad kõnnivad 

mööda maailma tänavaid oma kingitusi ja tellimusi kandes, ilma et nad tahaksid teada, mida nad 

kannavad. Nad usuvad, et nad täidavad Minu seadust ja mõistavad oma vennad hukka. 

88 Nad ei tea, kuhu nad lähevad, ega aimata Minu Töö suurust, ja kui Ma kutsusin neid kuulama 

Mind üle inimese mõistuse ja küsisin neilt: "Kas te usute Minu kohalolekut selles vormis?", siis paljud 

neist eitasid Mind. 

89 Ma ütlesin neile: "Näidake mulle oma järgijate hulka, loendage mulle imetegusid, mida te olete 

teinud; kuid nad on näidanud mulle väga vähe vilja. Ma juhtisin nende tähelepanu suurtele 

rahvahulkadele, mis kogunevad sinna, kus Minu Sõna kuuldakse, ja minu väe arvukatele tunnistustele 

ning tuletasin neile meelde: "Puu tuntakse ära tema viljade järgi." - See on kuues pitser, mille valguse all 

te kõik peate Mind järgima. Täna valgustab teid kuues küünlajalg, mis on Jumalik Sõna. 

90 Vaata, Minu rahva seas on kahtlevaid lapsi kõrvuti usulastega, neid, kes mind eitavad, ja neid, kes 

mind järgivad: Üks kaldub materialismi poole ja teine püüab saavutada vaimsust. See on teie ebakõla 

peamine põhjus sel ajal. 

91 Aga Minu õpetus on särav nagu päevavalgus. 

92 Jumala Tall lahutas pitserid ja ainult see suudab need uuesti sulgeda. 

93 Uus Jeruusalemm ei asu ei selles ega üheski teises riigis; see linn on vaimne, ehkki te saate seda 

nüüdsest alates asustada. 

94 See ei ole Eelija, kes pitsatid lahti päästis; ta oli eelkäija, nii et kuues pitsat lastakse lahti ja 

ilmutatakse õigel ajal. Eelija esindab kuuendat pitserit ja tema missioon on väga kõrge; ta näitas teile, et 

teie jaoks algab uus ilmutuse aeg. 

95 Aasia seitse kogudust, mis olid pühapaigad, kus Minu apostlite hääl kõlas sõnumina kõigile 

rahvaste põlvkondadele, on ilus pilt Seitsme pitseri raamatust. 

96 Roque Rojas tuli maailma missiooniga olla esimene sideorgan, mille kaudu Elias kutsus kolmanda 

ajastu esimesed töölised, ja nende seas, kes esimesena said tellimusi, tekkis neitsi, kellel oli vajalik 

vaimsus ja pühendumus, et temas saaks toimuda Minu ilmutuse ime inimmeele kaudu. Sellest ajast 

alates ja selle vahenduse kaudu näitas Minu Sõna selle ilmutuse perioodi, mis algas Eliase ilmumisega ja 

mis kestab 1866. aastast kuni 1950. aastani. 

97 Paljud mõistmisorganid valmistati ette, et teil oleks Minu ammendamatu Sõna, mis on tarkuse ja 

ilmutuste allikas kuni Minu ilmumise viimase hetkeni. 

98 Hiljem saabub vaimsuse aeg, ja kuigi te ei kuule enam Minu Sõna, tunnete Mind endale lähemal. 

99 Sõltumata mõnede heast ja teiste kehvast ettevalmistusest, tulen ma jätkuvalt alla, et teha 

ennast teatavaks. Mõnede hea kavatsuse ja teiste ettevalmistuse puudumise tõttu on Minu Vaim sellisel 

kujul kohal kuni 1950. aastani, sest miski ei suuda takistada Minu Tahte täitumist. 

100 Aga need, kes lisavad sellele toidule midagi võõrast ja annavad rahvahulkadele juua vett, mis ei 

ole kristallselge ja puhas, peavad minu ees aru andma. 

101 Minu tahe on, et te pöördute tagasi sinna, kus te ei ole suutnud mingit ülesannet täita. 

102 Teed on sillutatud, põllud ootavad seemet. Tehke end valmis ja laske oma võitluse tund tulla. Siis 

võtate te teineteist omaks kui vennad, te lähete teele ja lasete Minu Tahtel endas täituda. 

103 Ärge unustage, et Minu Töö on puhas ja te peate seda armastama lõpuni. 
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104 Te peate kogu oma elutee jooksul praktiseerima aktiivset heategevust; see on teie ülesanne. Teil 

on palju vaimseid andeid, et aidata omakasupüüdmatult erinevatel viisidel. Kui te oskate end ette 

valmistada, siis saavutate selle, mida te nimetate võimatuks. 

105 Armastuse tegevus, mida te teostate mündiga - kuigi ka see on armastuse tegevus - on siiski 

vähem kõrgendatud tegevus. 

106 Armastust, andestust ja rahu peate viima oma vendade südamesse. 

107 Ma ei taha enam, et variserid ja silmakirjatsejad oleksid kaitstud Minu seadusega. Ma tahan 

jüngrid, kes tunnevad oma kaasinimeste valu. Ma annan andeks kõigile, kes teevad meeleparandust, 

olenemata sellest, millist sektorit või religiooni nad tunnistavad, ja ma näitan neile selgelt tõelist teed. 

108 Õndsad on need, kes viivad Minu õpetusi võõramaadele, sest Minu seadus ja Minu kaitseinglid 

kaitsevad neid. Ma olen teile öelnud, et ühe Minu lapse kaudu, kes on varustatud, võib päästetud olla 

suur ala. Tehke end selle armu vääriliseks ja ma annan teile palju asju. 

109 Ma räägin teiega mitmel viisil, et Minu Sõna tugevdaks teid ja te ei muutuks nõrgaks, kui vajate 

usku kõige rohkem. 

110 Armastage üksteist, kui olete koos, armastage üksteist, kui olete lahus, siis laskub Isa õnnistus 

sellele vennaskonnale. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 11  
1 Inimkond, otsige oma õndsust oma taevase Isa armastuses, sest tõesti, ma ütlen teile, et 

ühinemine Jumalaga paneb teid tundma õndsust oma vaimus. 

2 Kui inimene astub vaimsele teele, on ta lõpuks leidnud tee õndsusele. Jüngrid, haarake kinni 

sellest imestusest, et teie vaimus on võimalik saada ja tunda taevariiki! 

3 Jällegi annan teile õppetunde armastuse õpetuse kaudu, sest kuigi te olete õppimas elu 

õppetunde, mis on teie jaoks kool, ei ole te veel mõistnud kõike seda, mida see teile oma teel näitab. 

4 Oo, Minu armsad lapsed, teie, kes te kaebate nagu eksinud lambad ja hüüate hirmsa häälega oma 

Karjase järele! Kui te sulgete silmad teid ümbritsevale reaalsusele, siis jõuate selleni, et ma olen kogu teie 

maapealse viletsuse põhjus; teised usuvad, et ma olen nende häda ja viletsuse suhtes ükskõikne. 

5 Kui tänamatu oled sa, kui mõtled oma Isast niimoodi, ja kui ebaõiglane, kui otsustad Minu 

täiusliku õigluse üle! 

6 Kas sa arvad, et ma ei kuule sind, kui sa ütled, et sa toitud ainult kibedusest, et maailm, kus sa 

elad, on maailm, kus ei ole õnne, ja et elul, mida sa elad, ei ole mõtet? 

7 Te tunnete Mind ainult siis, kui arvate, et Ma karistan teid, et Ma keelan teile igasuguse 

halastuse, ja unustate oma Isa helluse ja headuse; te kurdate oma elu üle, selle asemel et õnnistada 

Tema hüvesid. 

8 Seda seetõttu, et te sulgete silmad tõe ees ja näete oma keskkonnas ainult kannatusi ja pisaraid 

ning langete meeleheitesse, sest usute, et kõik jääb ilma tasu saamata. 

9 Kui erinev oleks teie elu, kui selle mässu, selle mõistmatuse asemel oleks teie esimene mõte iga 

päev õnnistada oma Isa ja teie esimesed sõnad oleksid tänusõnad nii paljude hüvede eest, mida Tema 

armastus teile kingib! Kuid te ei ole enam võimelised neid voorusi tundma, sest liha on häirinud teie 

vaimu ja te olete unustanud Minu õpetuse; seepärast räägin ma teile neist tunnetest, mille te olete oma 

südamest välja tõrjunud. 

10 Saatus on armuline, mida Jumal on sellesse pannud. Inimeste saatus on täis jumalikku headust. 

11 Sageli ei leia te seda headust, sest te ei tea, kuidas seda otsida. 

12 Kui te võtate raske ja kibeda tee minu poolt igale vaimule ette nähtud saatuse piires, püüan ma 

seda pehmendada, kuid mitte kunagi suurendada selle kibedust. 

13 Inimesed vajavad üksteist maailmas, keegi ei ole liiga palju ega liiga vähe. Kõik elud on üksteise 

jaoks vajalikud oma eksistentsi lõpuleviimiseks ja harmooniaks. 

14 Vaesed vajavad rikkaid ja rikkad vajavad vaeseid. Õelad vajavad head ja viimased esimesi. 

Teadmatud vajavad teadlikke ja teadlikud vajavad teadmatuid. Väikesed vajavad vanemaid ja need 

omakorda vajavad lapsi. 

15 Igaüks teist on Jumala tarkuse tõttu paigutatud selles maailmas oma kohale ja lähedale sellele, 

kellega sa oled koos. Igale inimesele määratakse ring, kus ta peab elama ja kus on kehastunud ja 

kehastumata vaimud, kellega ta peab koos elama. 

16 Nii kohtate te järk-järgult, igaüks omal moel, kõiki neid, kelle ülesanne on õpetada teile 

armastust, mis tõstab teid üles; teistelt saate kannatada valu, mis puhastab teid. Mõned toovad teile 

kannatusi, sest te vajate neid, teised aga annavad teile oma armastust, et kompenseerida teie kibedust; 

kuid kõigil on teile sõnum, õpetus, mida te peate mõistma ja kasutama. 

17 Ma ütlen teile veel kord, et te ei ole ära tundnud sõnumit, mida iga olend teie jaoks sisaldab, kuigi 

te osalete Minu õpetuses. 

18 Otsige igas oma vennas nii häid külgi, mida ta pakub teile, et õppida temalt, kui ka halbu külgi, et 

aidata tal tõusta; nii kõnnite te eluteed vastastikku abistades. 

19 Peatu ja mõtle hetkeks, sest sa oled lasknud mööda minna paljudel, mis võiksid sulle head teha. 

Ärge laske neid võimalusi mööda, sest need on õppetunnid, mida te lasete käest ära. 
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20 Iga inimene on õppetund, armastuse või armastamatuse ootus, mis lõpuks annab teile oma 

magusa või kibeda tõe; ja nii liigute te õppetunnist õppetunnini, vahel õppides ja vahel õpetades, sest te 

peate ka oma vendadele edastama sõnumi, mille te olete maa peale toonud. 

21 Tõesti, ma ütlen teile, kui inimkond mõistaks neid õpetusi, ei nutaks nad nii palju maa peal. 

22 Ärge unustage, et iga kehastunud ja kehastumata vaim*, kes teie eluteed mis tahes kujul ristab, 

aitab teid teie saatuses. 
* Kehastunud vaim: elab endiselt oma lihases kehas; kehastunud vaim: ei ela enam oma materiaalses kehas. 

23 Kui palju Valguse Vaime olen Ma teie jaoks maailma saatnud, ja te ei ole peatunud, et õnnistada 

Minu armastust teie vastu! 

24 Paljudele vaimudele, keda ma teile saatsin, ei pööranud te tähelepanu, mõistmata, et need on 

osa teie saatusest; kuid kuna te ei mõistnud, kuidas neid vastu võtta, jäite te tühjade kätega ja pidite 

hiljem kahetsusest pisaraid valama. 

25 Inimkond, teie saatus on olla harmoonias kõigi loodud asjadega. See harmoonia, millest ma teile 

räägin, on suurim kõigist seadustest, sest selles leiate täiusliku osaduse Jumalaga ja Tema tegudega. 

26 Uurige teid ümbritsevaid vaime ja neid, kes teie eluteed ristavad, et saaksite hinnata nende 

voorusi, võtta vastu nende poolt teile toodud sõnumit või anda neile seda, mida nad peaksid teilt saama. 

27 Miks te põlgate oma naabreid, keda saatus on teile teele pannud? Te olete oma südame ukse 

nende ees sulgenud, ilma et oleksite kogenud nende poolt teile antud õpetust. 

28 Sageli olete hoidnud eemale just selle, kes tõi teie vaimule rahu ja lohutust, ja siis kaebate, kui 

just teie olete nende karika kibedusega täitnud. 

29 Elu toob ootamatuid muutusi ja üllatusi, ja mida teete, kui homme peate igatsevalt otsima seda, 

kelle täna ülbelt tagasi lükkasite? 

30 Pidage meeles, et on võimalik, et homme peate otsima seda, keda täna täis sooviga tagasi 

lükatakse ja põlgatakse, kuid sageli on juba liiga hilja. 

31 Kui te olete lapsed, siis mõistke ja hinnake oma vanemate headust. Kui te olete lapsevanemad, 

siis mõistke oma lapsi. Kui te olete abikaasad, siis tutvuge üksteisega ja armastage teineteist; kui aga te 

veel ei ole ja ootate seda, kes teie saatusega liitub, siis valmistuge tema vastuvõtmiseks, tema 

mõistmiseks. 

32 Lõpetage enda jaoks veel rohkem kibestumuse loomine eksituste ja kergemeelsuste kaudu, ja 

kuna te ei ole õppinud lugema elu raamatust, siis lugege vähemalt nende vaimset õilsust, kes teid 

otseselt ümbritsevad. 

33 Inimkond, mõistke Minu Sõna, õppige Minult ja vaadake, kuidas Ma ei pööra kedagi Minust 

eemale nende hulgast, kes Minu poole pöörduvad, sest Ma tean, et te kõik olete Minu lapsed, et te kõik 

vajate Mind. 

34 Õppige seda õpetust, et te mõistaksite, kuidas saada meistriteks; kuid kõigepealt õppige olema 

vennad. 

35 Te kõik peate mõistma, et teie saatus on õppida elu suuri õppetunde, sest ainult nii jõuate oma 

täiuslikkuse tippu, ainult nii saate te suureks. Vastasel juhul kannate endas alati rahulolematust, kaebusi 

ja arusaamatust, jumalateotust ja etteheiteid oma Issanda vastu. 

36 Laske Minu õpetustel olla teie teejuhiks ja te tunnete endas jõudu, mis ei lase teil kunagi 

meeleheitele langeda ja viib teid samm-sammult mõistmise kõrgeimale tippu. 

37 Lohutage neid, keda näete nutmas. Jumal on teid nende juurde viinud, sest seal on teie ülesanne. 

38 Mõistke Minu õpetust, et mitte enam oma elus vigu teha; sest iga solvang, mida te oma 

vendadele teete, olgu siis sõnade või tegudega, jääb teie südametunnistusele kustumatuks mälestuseks, 

mis teeb teile leppimatut etteheidet. 

39 Ma ütlen teile veel kord, et teid kõiki on vaja, et jumalik plaan saaks täidetud ja et suur vaimne 

viletsus inimeste seas saaks lõppeda. 

40 Niikaua, kuni eksisteerib isekus, eksisteerib ka valu. Muutke oma ükskõiksus, isekus ja põlgus 

armastuseks, kaastundeks, ja te saate kogeda, kuidas peagi saabub rahu. 
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41 Mõelge sügavalt kõigi Minu õpetuste üle! 

42 Tunnetage ennast! Ma olen vaadanud kõigi aegade inimeste eksistentsi ja tean, mis on olnud 

kõigi nende valu ja õnnetuse põhjuseks. 

43 Alates kõige varasematest aegadest olen ma näinud, kuidas inimesed võtavad oma elu 

kadedusest, materiaalsusest, võimu näljast; nad on alati oma vaimu unarusse jätnud, uskudes, et nad on 

ainult mateeria, ja kui siis saabus tund, mil nad jätavad inimvormi maa peal maha, siis jäi alles see, mida 

nad oma materiaalses elus lõid, ilma et nad oleks vaimule mingit õndsust korjanud; sest nad ei otsinud 

seda, ei mõelnud sellele, ei hoolinud vaimu voorustest ega teadmistest. Nad olid rahul, et elada, otsimata 

teed, mis viiks nad Jumala juurde. 

44 Kuni te, kes te ei armasta elu, sest te nimetate seda julmaks, ei tunnista südametunnistuse 

tähtsust inimeses ega lase end sellest juhinduda, ei leia te midagi tõeliselt väärtuslikku. 

45 Just südametunnistus on see, mis tõstab vaimu kõrgemale elule, mis on kõrgemal kui mateeria ja 

selle kired. Spiritualiseerimine paneb teid tundma Jumala suurt armastust, kui teil õnnestub see tegudeks 

muuta. Siis mõistate elu mõtet, näete selle ilu ja avastate selle tarkuse. Siis te saate teada, miks ma seda 

elu nimetasin. 

46 Kes julgeb seda õpetust tagasi lükata, öeldes, et see ei ole tõsi, pärast seda, kui ta on seda 

tundma ja mõistma õppinud? 

47 Kui te mõistate, et teie tõeline väärtus on teie südametunnistus, siis elate kooskõlas kõigega, 

mille on loonud teie Isa. 

48 Siis kaunistab südametunnistus vaese inimese elu; kuid enne seda peab inimene pöörduma 

eemale kõigist kirgedest, mis teda Jumalast lahutavad, et järgida õigluse ja tarkuse teed. Siis algab teie 

jaoks tõeline elu, elu, mida te täna vaatate ükskõikselt, sest te ei tea, mida te põlgate, ja teil puudub 

ettekujutus selle täiuslikkusest. 

49 Inimkond, te olete läbi aegade jäänud vaimselt tegevusetuks, sest olete uskunud, et tõeline õnn 

ja tõeline rahu kuuluvad inimeksistentsile, mõistmata, et need on osa Vaimsest Elust, mis on tõeline elu. 

50 Otsige neid, kes teid armastavad ja neid, kes teid vihkavad; armastage elu, mida olete nimetanud 

julmaks, teadmata, et see on nagu avatud raamat, mis on täis tarkust teie jaoks. Laske end liigutada nii 

teiste rõõmudest kui ka kannatustest. Näete igas inimeses Meistrit ja tunnetage, et olete hea, mitte kurja 

elav sümbol, sest vastavalt teie elutööle on sümbol, mida te kehastate. 

51 Inimesed on kujutlenud põrgut kui igavese piinamise paika, kuhu nende arvates lähevad kõik 

need, kes on rikkunud Minu käske. Ja nii nagu nad lõid selle põrgu raskete süütegude jaoks, nii kujutasid 

nad ette veel ühe koha vähemtähtsate süütegude jaoks ja samuti veel ühe koha nende jaoks, kes ei ole 

teinud ei head ega kurja. 

52 See, kes ütleb, et tulevases elus ei rõõmustata ega kannatata, ei räägi tõtt; keegi ei ole ilma 

kannatusteta ega ilma rõõmuta. Kannatused ja rõõmud segunevad alati, kuni vaim ei jõua kõrgeima 

rahuni. 

53 Kuulake, Minu lapsed: põrgu on kehastunud ja kehastumata inimestes, selle maailma ja "Vaimse 

oru" elanikes; põrgu on raskete kannatuste, kohutava kahetsuse, meeleheite, valu ja nende kibeduse 

sümbol, kes on raskelt pattu teinud. Kuid nad vabanevad neist tagajärgedest, kui nad arendavad oma 

vaimu armastuse suunas. 

54 Seevastu taevas, mis sümboliseerib tõelist õnne ja rahu, on mõeldud neile, kes on pöördunud 

eemale maailma kirgedest, et elada ühenduses Jumalaga. 

55 Vaadake oma südametunnistust ja te saate teada, kas te elate põrgus, kas te lepitate oma 

süütegusid või kas teid on immutatud taeva rahuga. 

56 See, mida inimesed nimetavad taevaks või põrguks, ei ole konkreetsed kohad, vaid see on teie 

tegude olemus, mida teie vaim lõikab, kui ta jõuab "vaimsesse orgu". Igaüks kogeb oma põrgut, elab oma 

lepitusmaailmas või naudib õndsust, mida annab ülestõusmine ja harmoonia jumaliku vaimuga. 

57 Mina olen teie Isa ja te olete Minu väga armastatud lapsed. Tule, tõuse üle kõigi loodud asjade ja 

tule Minu juurde. 
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58 Armsad jüngrid, need ajad on inimkonna jaoks kohtumõistmise aeg. Tähtaeg, mille jooksul peate 

hakkama oma võlgu tasuma, on möödunud. Te lõikate nüüd oma varasemate külvete saaki, oma tegude 

tulemust või tagajärgi. 

59 Inimesel on üks aeg oma töö tegemiseks ja teine aeg oma tegude eest vastutamiseks; viimane on 

aeg, milles te elate. Sellepärast te kõik kannatate ja nutate. Nii nagu teil on üks külvamise aeg ja teine 

lõikamise aeg, nii on ka Jumalal üks aeg, mille ta andis teile oma seaduse täitmiseks, ja teine aeg, et 

ilmutada oma õiglust. 

60 Te elate praegu jumaliku kohtu ajal. Valu paneb sind nutma, inimkond puhastab end oma 

pisarates, sest keegi ei pääse (oma süü) lepitamisest. 

61 Need on õigluse ajad, mil te peaksite mõtisklema oma saatuse üle, et kontemplatsiooni ja 

spiritualiseerimise kaudu kuulda südametunnistuse häält, mis ei eksita ega peta, vaid viib teid rahu teele. 

62 Vaimule on kõige raskem saavutada mateeria kaudu vaimsust; inimesele on kõige raskem tunda 

end olemuses. Ärge jätke oma elu kasutamata, õppige kõik selle õppetunnid ära. Teie ülesanne on 

saavutada tarkus, õpetada neid, kes teid ümbritsevad, ja täiustada end vaimus. 

63 Minu rahvas, kui te teate, et teie vaimne saatus on suur, siis astuge armastuse teele ja süüdake 

oma usu valgus Minu tarkuse jumalikus leegis. 

64 Tulge Minu juurde, inimkond, Mina olen lootus, Ma olen tõotatud Lohutaja, kes on toonud teile 

oma rahusõnumi sel kaoseajal. Kuna sa oled nutnud ja palju kannatanud, siis Minu lohutus ja armastus 

voolavad sinusse kui halastuse allikas. 

65 Tõesti, ma ütlen teile, et te olete mitu korda rikkunud Minu Seadust, kuid sama tõsi on, et te 

puhastate end Minu armastuses. Mida te teeksite, kui ma praegu teie lohutamise asemel tuleksin teie 

juurde ainult kui kohtunik? 

66 Ma olen Armastuse Meister, kes tuleb teid teie ristiga aitama. Ma olen teie reisikaaslane, kes 

juhib teie samme ja seisab teie kõrval teie üksinduses ja kibeduses. Ma olen hea sõber, keda olete 

oodanud. Mina olen teie vaimule vajalik toiduaine, sest Minu armastus on toit, mis annab teile elu. 

67 Te olete Mind alati vajanud, kuid kõige enam just neil aegadel, mil inimkond tühjendab valukarika 

täiega. Seepärast olen ma teiega, sest ma olen teie Päästja. - Te nutate ja ma õnnistan teie nutmist, sest 

patuste pisarad on õnnistatud kaste, millega südamed viljastuvad. 

68 Teie vaim on eemaldunud mateeriast, et kuulda Minu Sõna vaimse maailma kaudu ja on rääkinud 

Minuga ilma sõnata. 

69 Kõrgemini arenenud vaim teab, et inimsõna teeb vaimsete mõtete väljenduse vaeseks ja 

vähendab seda; seepärast jätab ta oma materiaalsed huuled vaikseks, et tõusta ja väljendada keeles, 

mida ainult Jumal teab, seda saladust, mida ta kannab oma olemuse sisimas peidus. 

70 Pange oma valu kõrvale, tõuske üle oma pisarate ja jätkake Minu kuulamist. Mõistke, et 

inimkonna jaoks on saabunud Kolmas Aeg, ja tunnetage vastutust, et valmistute selleks. Te tunnistate 

Minule ja tõstate oma vaimu. Ma kuulen teie palveid ja annan teile oma armu ja andestust. 

71 Te ülistate Mind vaimulike lauludega, kui näete Mind "mäekõrguselt" teie koju laskumas, ja kui te 

kuulete Minu Sõna, siis teie vaim väriseb ja te ütlete Mulle: "Issand, me teame, et Sa oled meiega." - Kuid 

kõik ei ole tajunud Minu tulekut, ja on vaja, et Minu sõnu ja tõendeid pidevalt korrataks, et te saaksite 

teada, et Ma olen taas kord inimkonna juurde tulnud. Ma olen otsinud inimeses kodu, templit, kus elada, 

ja ma ei ole seda veel leidnud; kuid ma ei lõpeta kivide lihvimist enne, kui olen muutnud nad südameks, 

mis tunnevad Minu kohalolekut ja koos sellega Minu Õiglust ja Armastust. 

72 Kui tunnete, et rändate arusaamatuse kõrbes, olge vapper ja liikuge edasi. Aga kui ma peaksin 

teid Minu tahte kohaselt panema teid ületama kõrbeid ja mägesid, et viia rõõmusõnumit teistesse 

maadesse, siis asuge tööle, sest kui teil peaks vesi otsa saama, siis lasen ma selle kaljult välja purskama, 

et kustutada teie janu, ja kui teil ei jätku jõudu pikaks teekonnaks, siis ma taastan teid. 

73 Töö, mille ma teile usaldan, on delikaatne. Ärge laske kavalatel kätel seda aaret röövida, et hiljem 

öelda, et see on nende inspiratsiooni vili, millega nad end ülendavad ja alandavad pahaaimamatuid. 
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74 Kui te tulete Minu juurde, siis ma küsin teilt aru ja nõuan aruannet kõigest, mis ma teile olen 

andnud; kuid paljud teist ütlevad Mulle: "Issand, ma olen oma pärandi kaotanud." Siis ma käsin teil seda 

otsida ja te ei tule minu juurde tagasi enne, kui olete selle tagasi saanud ja täitnud kõik minu käsud. - Kui 

ma ei räägiks teile sel moel, siis jääksite te magama ega suudaksite end päästa. 

75 Minu Sõna põhiolemus, mida te täna säilitate, voolab teie huultelt homme tarkuse sõnades 

inimkonna hüvanguks. Kui te püsite sellel teel, leiate terveid ja tervislikke rõõme, mis toidavad teie 

vaimu. 

76 Uskuge sinepiseemne suurusse ja te näete, kuidas suured imed sünnivad. Täna, nagu ka teisel 

ajastul, ütlen ma teile: käskige "mäel" muuta oma asendit ja teile kuuletutakse; peatage elementide 

raevu ja te näete, et see realiseerub; käskige haigele inimesele Minu nimel terveks saada ja ta näeb end 

haigusest vabanevat. Aga kui teile antakse ime, ärge olge ükskõiksed, tajuge ja hinnake jumalikku tööd 

teie vaimus. 

77 Inimkonda tabavad paljud õnnetused; looduses toimuvad vapustused, elemendid murravad oma 

sidemeid: Tuli hävitab terveid piirkondi, jõgede veed murravad oma kaldad, mered muutuvad; 

veemasside alla mattuvad piirkonnad ja uued maad kerkivad esile. Paljud olendid kaotavad oma elu ja 

isegi need, kes on inimesest madalamad, hukkuvad. Kõik saab olema segadus ja segadus, ja kui te ei 

valmista end praegu ette, siis olete katsumustes nõrgad ega suuda teistele jõudu anda, ja nii ei suuda te 

jätta head eeskuju tulevastele põlvkondadele, kes ühinevad Minuga vaimust vaimusse. Kui te ei silluta 

neile teed, siis hakkavad nad otsima Mind teaduse, mitte aga spiritualiseerimise teel, ja see ei ole Minu 

tahe. 

78 Pärast 1950. aastat kogete te nende suurte katsumuste algust. Vaadake ja palvetage; tundke 

Mind, inimesed. Tegutsege Minu Sõna järgi, mis hõlmab kõiki voorusi, ja saage päästetud. Tõesti, ma 

ütlen teile: kes iganes kuuleb Minu Sõna ja tegutseb selle järgi, see saab päästetud ja pääseb igavesse 

ellu. See tempel, millest ma ütlesin oma jüngritele, et ma ehitan selle kolme päevaga, on see, mida ma 

täna teie vaimus ehitan. See tempel on hävimatu; ma olen usaldanud selle alused teie isadele ja selle 

valmimist kogevad teie lapsed. 

79 Keegi ei tohi seda templit rüvetada ega lubada ebajumalateenistust, ahnust, isekust või 

silmakirjalikkust sinna siseneda, sest pimedus ja südametunnistuse kahetsus on ainus tasu, mida nad 

saavutavad. Aga kui te valvatakse innukalt seda sisemist pühakoda, mida te oma vaimus kannate ja mis 

on elamu, kus teie Isa tahab elada, siis näete, kuidas kaugelt ja lähedalt tulevad meeste, naiste ja laste 

karavanid, kes koputavad selle elamu väravatele, soovides vaimset abi. 

80 Paljud tulevad nagu hundid ja püüavad teid üle kavaldada, kuid arvestades teie jumalateenistuse 

ja ka teie tegude siirust ja tõepärasust, muutuvad nad õrnadeks lammasteks. 

81 Mõtle ja lase Minul küsitleda sind oma magamistoa vaikuses; need on samad küsimused, mida 

inimesed sulle esitavad, ja Ma tahan, et valmistuksid nüüdsest alates selleks, et anda neile süüdimõistev 

vastus. 

82 Samal ajal, kui ma andsin teile oma õpetuse ja käsud, täitsin ma teid jõuga, et te võitleksite 

järeleandmatult. Armsad lapsed, teil ei ole võimalik jõuda mäe kõrgusele oma risti raskusega, ilma et te 

oleksite kõigepealt läbinud kannatuste tee.* 
* Viide Jeesuse elu lõpule: enne kui ta jõudis Golgatale, kus ta risti löödi, pidi ta oma risti läbi Jeruusalemma 

tänavate kandma. 

83 Millal ilmub maa peale inimene, kes täidab kõiki Minu õpetusi, nagu Minu Seadus nõuab: suure ja 

helge vaimuga, kõrgete tunnete ja särava intelligentsusega inimene? 

84 Kui te arvate, et sõna "inimene" tähendab olendit - nõrka, väikest ja igavesti kurjusele määratud 

olendit -, siis olete suures eksimuses. Inimesel on olnud oma materiaalne ja vaimne kannatuste 

paagutuskoda, et tema võitluse, kogemuste ja arengu viljana saaks ta tõeliseks inimeseks. Kas te arvate, 

et teie seeme ei ole võimeline sellist vilja kandma? Iisrael, ära kahtle Minu Sõnas. Tuletage meelde, et ma 

lubasin Aabrahamile ja Jaakobile, et nende järglased saavad õnnistuseks ja lohutuseks kõigile maa 

rahvastele. 
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Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 12  
1 Olge õnnistatud sel pühal mälestushommikul, mil inimesed austavad Messia mälestust. 

2 Ma toon teile mitte ainult lootusi, vaid ka ilusaid reaalsusi. 

3 Kannatustorm, mida te oma elus talute, on lühiajaline; see kõik läheb üle ja te lõpetate nutmise ja 

kannatamise. 

4 Inimese olemasolu maa peal on vaid hetk igavikus, eluhingamine, mis elustab inimest mõnda 

aega ja lahkub kohe jälle, et hiljem tagasi tulla ja uuele kehale hinge anda. 

5 Rõõmustage, et ükski valu ei kesta igavesti; teie kannatused on ajutised ja mööduvad väga varsti. 

6 Leastumise ja puhastumise aeg on põgus selle jaoks, kes vaatab katsumusi vaimselt; selle jaoks 

aga, kes on täielikult materiaalsusesse süvenenud, kestab see, mis on tegelikult väga varsti möödas, kaua 

aega. 

7 Nii nagu su südame löögid mööduvad, nii mööduvad lõpmatuseni inimeste elud. 

8 Ei ole põhjust karta, sest nii nagu keegi ohkab, nagu pisar valatakse või nagu sõna öeldakse, nii 

kaovad inimese kannatused. 

9 Jumala lõpmatus õrnuses peavad kõik teie valud ja mured lahustuma olematuks. 

10 Kui valu teeb sulle haiget, siis mitte sellepärast, et see tuleb sulle minu poolt, vaid sellepärast, et 

sa oled seda varem taotlenud ja õigluse seadus peab olema täidetud. 

11 Ometi ei ole keegi abitult hüljatud, teil kõigil on keegi, kes teid julgustab ja kaitseb, teil on palju 

lähedasi mateeria loori taga. Kuid te ei tunne neid ega tea, mil viisil nad teile armastust väljastpoolt 

ilmutavad. Nad on vaimud, kes elavad valguse kuningriigis, kes aitavad ja lohutavad väikevendi, nõrku, 

langenud ja haigeid. 

12 Valgustunud on Issanda kõrged saadikud, kes tähtsate ja raskete ülesannete täitmisel korraldavad 

ja hoolitsevad kõige eest, mida neile on ülesandeks tehtud. 

13 Ma kutsun neid valgustatuks, sest nad on need, kes on lasknud Minu armastuse seemnel oma 

vaimus õitseda. Need on valgustunud, keda te veel ei tunne, sest teil puudub vaimne tundlikkus. 

14 Selleks, et te saaksite tunda Minu kohalolekut, oli vaja kuulda Minu mõtteid inimkeha kaudu; kuid 

tõesti, Ma ütlen teile, universum on täis vaimseid vibratsioone, mida ka teie võiksite kuulda, kui teie 

vaimne ettevalmistus ja võime seda võimaldaks. 

15 Ma pidin rääkima teile sellisel kujul, et teha ennast kuuldavaks, sest ma tahan teid vabastada teie 

teadmatuse ahelatest, ma tahan murda need sidemed, mis teid takistavad, ja aidata teil tõeliselt mõista 

Minu õpetust. 

16 See, kes on seotud maailma nõrkustega, ei suuda Mind täiel määral tunda. Ükski inimene, kelle 

süda on paadunud, ei saa jõuda täiuslikkuseni. 

17 Ma pean ennast teie südames tunda andma, et te mõistaksite Mind, ja ma pean sageli kordama 

Minu õpetusi ja otsima hetke, mil te olete valmis Mind vastu võtma. 

18 Te peate mõistma, et ma olen tulnud murdma ahelad, mis on teinud teid valu orjadeks, et 

vabastada teid kannatustest, mida te olete ise tekitanud ja veelgi pikemaks muutnud, sest te kordate 

oma vigu ja puudusi. Aga kui te olete kurjuses kangekaelsed, olen Ma oma armastuses pidevalt valmis 

teid päästma; ja isegi kui te peaksite sattuma pahede urgudesse või oma kirgede sügavasse kuristikku, 

otsin Ma seal eksinud inimesi, et tuua nad valguse kuningriiki. Aga te peate olema alandlikud ja 

õiglased*, et Minu seeme saaks teie sees õitseda. 
* Piibli ja nende jumalike õpetuste tähenduses tähendab sõna "õiglane": täita Jumala seadust - uues armastuse 

käsus - tegudega ja seista Jumala õigluse ees. 

19 Tõesti, ma ütlen teile: Kuigi ma näen, et te olete end vabaks teinud riknevatest ja kasututest 

asjadest, et te olete pingutanud, et pöörduda eemale kurjadest teedest, ei saa ma veel öelda, et te olete 

juba võimelised rahvast juhtima, sest teil on veel palju puudu, et saavutada vaimulikkus. 
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20 Ma tulen ka selleks, et äratada teis ideaalid, et te saaksite end teadmatusest vabastada, sest selle 

ahelaga, mis seob teid materialismiga, ei saa te esineda Minu apostlitena ega anda näiteid tõelisest 

armastusest. 

21 Ma olen Tõe Päike, kes lahustab teadmatuse udu; tulge välja oma pimedusest ja võtke vastu 

Jumala inspiratsiooni valgustavad ja soojendavad kiired. 

22 Kui te juba mõistaksite Mind, siis tunneksite täielikult, kuidas Ma tarkusena, eluna teie vaimule 

läheneksin, ja kui teie mõistus ja süda hoiaksid Minu valguse sõnu, siis kuuluksite varsti valgustatute 

hulka. 

23 Oh õnnistatud hommik, täis palveid, laule ja õnnistusi! Kui inimesed vähemalt mõneks hetkeks 

siseneksid selle tähenduse suursugususse - kui palju rahu ja kui palju valgust nad oma vaimule lõikaksid! 

24 Vaadake, Minu rahvas, vaadake taevast, vaadake neid tähelepanelikult ja te saate teada, et igas 

tähega on lubadus, maailm, mis teid ootab; need on Jumala lastele lubatud elumaailmad, mida te kõik 

asute. Sest te kõik hakkate tundma Minu kuningriiki, mis ei ole loodud ainult teatud olendite jaoks; see 

on loodud universaalseks koduks, kus kõik Issanda lapsed ühinevad. 

25 Kuid te peate alati olema selge meelega, vabad (tumedatest) pilvedest, peate alati olema ärkvel, 

et tunda Minu inspiratsiooni, mis tuleb teie juurde. 

26 Kui ühel päeval valitseb maa peal üks Minu Tarkuse poolt valgustatu, siis on kõik harmoonias; 

kuid tänaseni ei ole te aktsepteerinud Minu Õpetust, te ei ole soovinud olla maa või ühegi rahva juhid, ja 

sellepärast ongi sõjad. 

27 Nüüd kuulake midagi teie jaoks olulist, mis lohutab teid teie valus: 

28 Tulevikus saadan teile valgustatud vaimud, kes tulevad Maale valitsejatena ja nad ei luba enam 

mingeid sõdu, sest nad teavad, et see planeet on kõigi inimeste jaoks ja et rahvastevahelised tülid, mis 

ulatuvad tagasi inimkonna algusaegadesse, on vaieldamatu tõend kadedusest, pahameelest, 

usaldamatusest, lõhestatusest ja vihkamisest inimeste vahel. 

29 See hommik, mida valgustab mälestus Minu tulekust siia maailma Jeesuses, sai veelgi heledamaks 

teie ülesastumise kaudu. 

30 Ärge jätke ära palvetamist, isegi kui see on nii lühike, et see ei kesta kauem kui viis minutit; kuid 

selles allutage end oma südametunnistuse valguses põhjalikule kontrollile, et te saaksite oma tegusid 

jälgida ja teada, milles teil on vaja end parandada. 

31 Kui te peaksite kaotama aja mõiste oma palves, siis on see märk spirituaalsusest, sest te olete 

suutnud astuda välja ajast, isegi kui ainult mõneks hetkeks, sellest ajast, mida materialismi orjad 

ihaldavad ainult oma naudingute või raha suurendamise eesmärgil. 

32 Need, kes uurivad end iga päev, parandavad oma mõtteviisi, eluviisi, kõnelemist ja tundeid. 

33 Inimese vaimne areng, tema ümberkujundamine, uuendamine ja ülendamine on Minu Sõna 

ilmutamise põhjus selles maailmas. 

34 Ma tahan, et te saavutaksite täiuslikkuse, et saaksite välja töötada oma õnne ja rahu. 

35 Kui te vaatamata sellele igapäevasele südametunnistuse kontrollile ei käi headuse teel, olete 

vastutav oma eksimuste, kukkumiste ja eksimuste eest. 

36 Kui mõned Minu õpetused ei peaks olema õigesti esitatud, sest neid on räägitud väheke ladusate 

sõnade vahendaja kaudu, siis pöörduge Sõna vaimse poole, ilma et peaksite selle väljendusoskuse 

vaesuse peale mõtlema, ja te leiate Minu õpetuse tõesuses Minu õpetuste jumalikku olemust. 

37 Paljudele, kes kuulevad Minu Sõna, tundub see olevat suurim õpetus, mida tänapäeval maa peal 

saada võib; teistele jääb mulje, et see ei sisalda mingeid tõdesid. Kuid see ei ole esimene kord, kui 

inimesed on Minu ilmutused tagasi lükanud. 

38 Paljud meistrid ja sõnumitoojad on tulnud siia maailma, ja kui nad hakkasid külvama Minu tõe ja 

armastuse seemet, siis te tapsite nad, sest inimkonna pimedus ei suutnud taluda nii palju valgust. 

39 Prohvetid, patriarhid ja nägijad on olnud märtrid, inimliku kurjuse ohvrid, sest inimesed ei 

suutnud mõista tõde, mis nende huultelt tuli, ega nende südamete headust. 
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40 Kõik valgustunud on tundnud kannatuste risti, koos kõigi piinade ja kibedusega, mida inimesed 

oskavad oma vendadele põhjustada. 

41 Need kannatused on igale meistrile vajalikud, need on okkad, millest ta peab üle minema, ja 

kibedus, mida ta peab tundma õppima, et lasta oma vaimu suurusel nende keskel nähtavaks saada. 

42 Te ei tunne seda teed veel, kuid te peate seda tundma õppima ja seda läbima, kui te lähete tööle 

Minu poolt inspireerituna ja täis jõudu, mida annab armastus. 

43 Teie jaoks on armastus ilus sõna, kuid kuni tänaseni ei ole te selle tegelikku tähendust mõistnud. 

44 See, kes on Meister, teab, mis on tema saatus ja õnnistab seda, ja teab, mis on tema vendade 

saatus. 

45 Ja mis on teie saatus? - Sama, mida Meistrite Isand kunagi eeskujuks võttis ja mis anti kõigile 

sõnumitoojatele: päästa, armastada ja lunastada patuseid. 

46 Teie saatus on olla valgustatud ja prohvet; ühel päeval saate te selleks; ja siis tunnete nende 

kannatusi, kes teile teed näitasid. Samal ajal tunnete armastust ja julgust, mis saatis neid nende eluteel. 

47 Nad kõik pidid võitma sisemises võitluses kõige raskemal kannatuste ja katsumuste tunnil; ja kui 

nende südametunnistus küsis neilt, kas nad tahavad loobuda oma missioonist või jääda rahva hulka, kes 

neile surma andis, vastasid nad otsustavalt, et tahavad jääda oma rahva juurde, sest see oli nende 

ülesanne, isegi kui nende vennad ei mõista seda samamoodi. Nad püsisid vankumatult koos nendega, 

keda nad armastasid, niikaua kui neil oli veel elujõudu. Nad teadsid, et inimkonna pimedus tuleb 

likvideerida, kuid tõesti, ma ütlen teile, neid ei ajendanud isekas huvi, kuigi nende tasu oli neile jäetud 

Minu Kuningriigis. 

48 Mina olen raamat kõigi jaoks, ja teil on Mind siin tõestuseks. Ma olen ikka veel teiega, sest ma 

armastan teid ja te vajate Mind. - Õndsuse vallutamiseks on kaks teed, mida te võite vabal tahtel järgida: 

armastuse ja valu teed, kuid tõesti, ma ütlen teile, et ükskõik millise tee te valite, olen ma teie abiks. Kui 

te tunnete puhastunud vaimu kõrgeid tundeid, siis ütlete ka teie: "Ma jään patuste juurde". 

49 Ma palun neid, kes on töötanud armastusega Minu töös: Mida sa tundsid, kui töötasid hea, teiste 

hüvanguks? 

50 Te ütlete mulle: "Meister, voolavus on meid selles ümbritsnud ja jõud on meid ajendanud 

jätkama ilma väsimuse ja väsimuseta." 

51 Kas sa oled väsinud Mind kuulmast? - Ei, peremees," ütled sa mulle. Samuti ei väsinud ma teiega 

koos olemisest teie loomise algusest peale. 

52 Ma annan teile oma õpetusi, jumalikke nõuandeid, seadusi ja reegleid igaveseks ajaks, ja 

mõnikord olete ka teie andnud õpetusi oma heategevuse kaudu, kui olete töötanud teiste hüvanguks. 

53 Kui keegi teist jääb Minu õpetusest puutumata, siis on ta nagu kivi; kuid te kõik kuulake 

tähelepanelikult Minu Sõna, sest keegi ei saa jääda selle Valguse suhtes tuimaks. 

54 Keegi küsib Minult: "Meister, miks on neid, kes toovad maa peale suuri missioone ja teised 

mitte?" Ja ma vastasin teile, et need, kellel on täna vaid väike missioon, on homme suured valgustunud. 

55 Elage alati valvsalt, sest teie teel on neid, kes ütlevad, et nad kuuluvad Minule; kuid ärge uskuge 

neid esimesel hetkel, uskuge selle pärast, mida nad tunnistavad alandlikkuses, tarkuses ja armastuses. 

56 Teised ütlevad teile, et nad on Minuga kontaktis, samas kui nad on esimesed petetud. Seetõttu 

peate alati jälgima oma ülesannet ja positsiooni, mida te täidate. Te peate avama oma silmad ja kõrvad 

ning andestama ka palju asju. 

57 Te peate teadma paljusid asju, et saaksite neile öelda, milline on tõeline tee ja kuidas vabaneda 

orjusest, teadmatusest. Mõistke, et te olete kohustatud tõestama tõde, mida te kuulutate, tegudega. 

58 See planeet muutub, sest inimesed muutuvad vaimseks ja siis pakuvad nad Jumalale täiuslikku 

jumalateenistust. 

59 On saabunud vaikuse hetk, teie osaduse hetk Minuga, et te saaksite ühineda Minu Jumaliku 

Vaimuga, nagu merelained üksteise sisse voolavad. Vaikus - mitte ainult huultel, vaid ka inimese 

sisemises templis, sest see on teie vaim, mis räägib Minuga, ja see hetk on pidulik. 
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60 Olge vaikselt ja kuulake Mind, te paljudel radadel rändajad, kes te tuuete endaga kaasa paljude 

teede tolmu; las Ma olen valgus teie saatuse teel. 

61 Erinevatest religioonidest olete kuulnud seda sõna, mille kaudu olete õppinud, et ainus vaimne 

seadus, ainus tõeline õpetus, mis hakkab inimesi valitsema, on see: "Armastage üksteist". Kuid seda 

õpetust levitavad need, kes on nende õpetuste kaudu valgustatud, mitte need, kes rikuvad seadust, ega 

kurjad igavese põrgu jutlustajad. 

62 Minu uute saadikute huultel ei ole ei valet ega jumalateotust, nad ei õpeta õpetust ebaõiglasest, 

julmast ja halastamatust Jumalast, kes ei suuda kõiki oma lapsi päästa, vaid tõelise armastuse ja täiusliku 

õigluse Jumalast. 

63 Ma isegi ei ütle teile, et see vaimne õpetus saab olema maailma religioon, sest ma ei ole kunagi 

andnud religiooni, vaid seadust. Ma piirdun sellega, et ütlen teile, et seadus, mis võidab ja millel on püsiv 

kehtivus maa peal, et valgustada inimeste olemasolu, on armastuse seadus, mida Ma olen teile 

selgitanud oma Õpetuses, et te seda täielikult tunneksite. 

64 Inimkond teeb veel palju valesid armastuse ja heategevuse tegusid, kuni õpib armastama ja 

tegelema tõelise armastava tegevusega, ja paljud peavad veel rändama religioonist religioonini, kuni 

nende vaim tõuseb kõrgemate teadmiste juurde ja nad lõpuks mõistavad, et ainus seadus, universaalne 

ja igavene vaimuõpetus on armastuse seadus, mille juurde kõik jõuavad. 

65 Kõik religioonid kaovad ja alles jääb vaid Jumala templi valgus, mis paistab inimese sees ja 

väljaspool, templi, milles te kõik pakute üheainsa kuulekuse, armastuse, usu ja hea tahte 

jumalateenistuse. 

66 Teie südametunnistus on valmis hoiatama teid iga teie sammu eest ja see teeb teid rahutuks, kui 

te rikute Minu seadust. Selle peale olete võtnud endale eesmärgiks mitte enam kurja langeda. 

67 Ma olen näinud ka neid, kes vaikselt lohutavad ja ravivad haigeid, kes oskavad uhkeldamata anda 

õige sõna, mis päästab, noomib ja tugevdab. 

68 Kui te kuulate Mind, siis teie süda õilistub ja teie vaim tõuseb üle ainelise isekuse, mõtleb teistest 

ja teeb nende kannatused ja katsumused enda omaks. Sa soovid, et sõda ei oleks enam, sest sa hakkad 

armastama rahu; ometi jätkab sõda oma hävitamise ja surma teed, sest ikka veel ei mõtle ja tunne kõik 

inimesed nii, nagu sa praegu mõtled ja tunned. Kuid võimulolijatele antud tähtaeg ei kesta enam kaua, 

varsti näete, kuidas nende valitsemine ja võim muutuvad tuhaks. 

69 Milline on nende inimeste süü Jumala ees ja kuidas nad peavad selle eest tasuma? - Ainult mina 

tean, aga tõesti, ma ütlen teile, et keegi ei pääse lepituse seadusest. Seepärast ütlen ma teile, et kui nad 

jätkavad selle maailma hävitamist, mille Jumal neile elamiseks andis, siis vaadake ja palvetage oma 

vendade eest, sest nad ei tea, mida nad teevad. Sest kui nad teaksid, oleksid nad oma pisaratega, oma 

verega ja isegi oma eluga juba ammu üles ehitanud kõik selle, mida nad on hävitanud. 

70 Palvetage jätkuvalt rahu eest maailmas, see on teie kohus; palvetage, et inimesed mõistaksid ja 

armastaksid üksteist. 

71 Kui inimesed mõistaksid, et maa on loodud kõigi jaoks, ja kui nad oskaksid jagada oma 

materiaalset ja vaimset varandust, millega nende eksistents on täis pandud, õiglaselt oma vendadega, siis 

tõesti, ma ütlen teile, juba siin maa peal hakkaksite tundma Vaimse Kuningriigi rahu. 

72 Ma olen olnud teie keskel, kuigi ütlen teile veel kord, et Ma ei ole laskunud ainesse, vaid olen 

saatnud oma jumalikud mõtted vaid inimaju, mille kaudu need on muundunud sõnadeks. 

73 Kui keegi peaks ütlema, et Minul on võimatu suhelda inimkonnaga sel viisil, sest Ma olen lõpmatu 

ja te ei ole väärt Mind vastu võtma, siis vastan: Selle asemel, et vaadata teie väiksust, ilmutan Ma ennast 

teile, sest te vajate Mind. 

74 Minu jumalik vaim ei tunne vahemaid ega tõkkeid, ma olen teiega igas vormis, sest Minu 

kohalolek on universaalne. 

75 Varsti ei kasuta ma enam neid häälekandjaid, sest see kuulutamise vorm lõpeb 1950. aastal. - 

Mina olen teie Isa ja teie, Minu lapsed, õppige minuga otse rääkima. Kas te ei mäleta, kuidas Jumalik 

Meister teid tol ajal õpetas? Pidage meeles, et Jeesus ei otsinud vahendajaid, et rääkida Isaga. 
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76 Minu Sõna, Minu õpetav pöördumine, on täna pealtnäha ainult teile, kuid tegelikult on see 

kõigile, sest selle tarkus ja armastus hõlmavad kogu universumit, ühendades kõiki maailmu, kõiki 

kehastunud ja kehastumata vaime. Tulge Minu juurde, kui te vajate Mind; otsige Mind, kui tunnete end 

eksinud olevat. 

77 Mina olen teie Isa, kes tunneb teie kannatusi ja kes teid lohutab. Ma sisendan teile armastust, 

mida te nii väga vajate, nii enda jaoks kui ka selleks, et levitada seda ümbritsevatele inimestele. 

78 Kui te tõesti tunnete Minu kohalolu ära tarkuse järgi, mida Ma nende häälekandjate kaudu 

avaldan, siis tunnistage ka seda, et on tulnud aeg alustada konstruktiivset tööd vaimsel teel. 

79 Ah, kui vaid kõik need, kes on kutsutud, kiirustaksid; tõesti, ma ütlen teile, et Issanda laud oleks 

täis jüngrid ja nad kõik sööksid sama toitu! Kuid mitte kõik kutsutud ei ole tulnud, nad on andnud 

erinevaid ameteid ja seavad seega jumalikku kutset teisele kohale. 

80 Õndsad on need, kes on tulnud kiirustades, sest nad on saanud oma tasu. 

81 Igal ajal, kuid tänapäeval rohkem kui varem, tunneb inimene, et ta on oma tegude peremees, 

sõltumata kõigist vaimsetest seadustest. Ta on muutunud egoistlikuks olendiks, kes mõtleb ainult 

iseendale. Tema süda on ilma armastuseta teiste vastu ja seetõttu sarnaneb inimkond tohutule kõrbele, 

kuivale ja kuivale. Kas inimesed suudavad selles riigis ühineda, üksteist mõista ja üksteist ausalt ja õilsalt 

aidata? - Ei! Kui inimkond ei eemalda kurja seemet oma südamest, siis hävitab ta jätkuvalt ennast; 

mõned hakkavad usaldama teisi ja jätkavad tülitsemist nii kaua, kuni nad on ilma armastuseta. 

82 See on põllumaa, kuhu ma külvan oma seemet kolmandal ajastul, mille jaoks valmistan ette 

tööliste rahvast, rahvast, kelle süda lahkub isekusest, kes mõtleb Minu Tõe peale ja pöördub headuse 

poole. 

83 Aga enne, kui te minu juurde tulite, otsisite õnne ja rahu iseendale, mõtlemata sellele, et loobute 

oma õnne saavutamiseks teiste õnne, või et asetate oma ligimese vajadused oma soovidest ettepoole. 

84 Kui te täidate armastuse seadust, olete saavutanud oma ühtsuse ja harmoonia, te lakkate 

kannatamast ja inimkonnale saabub rahvaste rahu, mida inimesed pole seni saavutanud. 

85 Kui lihtne oleks, kui inimesed saaksid üksteisest aru, kui nad oleksid veidi spirituaalsemaks 

muutunud! 

86 Ma palun neid, kes tunnustavad seda õpetust kui tõde, mis on võimeline päästma ja ühendama 

inimkonda: Miks te ei otsusta seda ellu viia? Kas teile piisab, kui te peate seda lihtsaks tarkusõpetuseks 

või veel üheks teooriaks? 

87 Inimene tahab ennast päästa, ilma et ta oma vaimset olemust tunnistaks, ja see on tema suurim 

viga. Niikaua kui ta elab ja tunneb end tugevana maa peal, püüab ta unustada iga ideed, mis meenutab 

talle igavikku või vaimset elu. Ta ei kaota seda intuitiivset teadmist, kuid ta ei taha sellest midagi teada, ja 

alles siis, kui surm läheneb talle ja ta tunneb endas surma agooniat, juhtub, et ta tahab hetkega vead 

heastada ja kaotatud aega tasa teha; kuid siis on juba liiga hilja, sest kõik ei jõua kahetsuseni. See on 

õigluse seadus, et inimene lõikab seda, mida ta on külvanud, kuigi meeleparandus aitab tal armastuse ja 

kannatlikkusega kanda oma süü lepitamist, mis on tegelikult tema taastamise ja uuendamise töö. 

88 Te kuulate ja samal ajal kinnitate, et ma räägin teile tõeliselt. Te lasete oma südametunnistusel 

rääkida ja see ütleb teile, et teie usk oli sageli ainult näiline, sest teil ei olnud kindlustunnet igavese elu 

olemasolust vaimule. Kahtlemata oli teil meeles nautida oma maapealset elu täiel rinnal ja teha 

ettevalmistusi vaimsesse ellu astumiseks alles siis, kui viimane hetk on saabunud. Mõte elust pärast seda 

oli nagu kindlustunne usule, mille peale tagasi pöörduda, kui saabub aeg, ja et olla võimeline üle elama 

lahkumise hirmuäratavaid hetki. 

89 Ma küsin teilt: kas inimene peaks niimoodi elama? Kas nii näitate oma usku Isasse ja saavutate 

tõelise vaimse kõrgema arengu? 

90 Mõelge kõigele, mida ma teile selles õpetuses olen rääkinud, ja te mõistate lõpuks, et inimene on 

alati eksinud oma isekate ja materiaalsete tunnetega. 
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91 Uurige Minu Õpetust, mis paljastab inimesele vaimu ja vaimu ühinemise armastuse kaudu ja kõik 

sellest tulenevad voorused, samuti kõik vaimu tunded ja anded; ja öelge, kas see ei ole võti, mis võib 

avada inimkonnale igavese rahu ja kadumatu tarkuse väravad. 

92 Kolmes perioodis, milleks ma olen inimkonna evolutsiooni jaotanud, olen ma teile oma valgusega 

tähistanud sama sirget ja kitsast teed, mis on ainus armastuse, tõe ja õigluse tee. 

93 Ma olen viinud teid õpetusest õpetusele, ilmutusest ilmutusele, kuni saabus see aeg, mil ma ütlen 

teile, et te saate juba vaimust vaimuni ühendust võtta. Kas inimkond oleks võinud sel viisil ühenduda juba 

esimesel ajastul? - Ei, ta oli sunnitud kasutama materiaalset jumalateenistust, riitusi ja tseremooniaid, 

traditsioonilisi pidusid ja sümboleid, et tunda end jumaliku ja vaimse läheduses. Sellest suutmatusest 

läheneda vaimsele, tõusta jumaliku juurde, tunnetada sügavamat ja valgustada saladusi, tekkisid 

erinevad religioonid, igaüks vastavalt inimeste vaimse mahajäämuse või vaimse arengu astmele, mõned 

pühendunumad tõele kui teised, mõned vaimsemad kui teised, kuid kõik püüdlevad sama eesmärgi 

poole. See on tee, mida vaimud läbivad läbi sajandite ja ajastute, tee, millele erinevad religioonid 

osutavad. Mõned on edenenud vaid väga aeglaselt, teised on seisnud paigal ja kolmandad on allunud 

petlikele doktriinidele ja muutunud tigedaks. 

94 Inimkonna jaoks on koitnud uus ajastu; see on valguse ajastu, mille kohalolek on kõigi inimeste 

vaimse tee kõrgpunktiks, et nad võiksid ärgata, mõtiskleda, vabaneda oma traditsioonide, fanatismi ja 

eksimuste raskest koormast ning seejärel tõusta uuele elule. 

95 Mõned varem ja teised hiljem, vähehaaval jõuavad kõik religioonid ja sektid nähtamatusse 

templisse, Püha Vaimu templisse, mis on olemas Minu Töös, liikumatu kui sammas, mis tõuseb 

lõpmatusse ja ootab inimesi kõigist rahvastest ja põlvkondadest. 

96 Kui kõik on sisenenud Minu pühamu sisemusse, et palvetada ja sukelduda, saavutavad kõik ühe ja 

sama teadmise Minu tõe kohta. Seega, kui see tee kulminatsioon on lõpule viidud, tõusevad kõik 

üheskoos ühes ja samas seaduses ja kummardavad oma Isa ühtemoodi. 

97 Miks peaks keegi olema üllatunud Minu uute paljastuste üle? Tõesti, ma ütlen teile, juba vanad 

patriarhid teadsid selle ajastu tulekust ja teiste ajastute nägijad nägid seda ja prohvetid kuulutasid seda. 

See oli jumalik lubadus, mis anti inimesele juba ammu enne seda, kui ma Jeesuse kaudu maailma tulin. 

98 Kui ma oma jüngritele oma taas tulemisest teada andsin ja näitasin, millisel kujul ma ennast 

inimestele teatavaks teen, oli palju aega möödunud sellest, kui see lubadus oli teile antud. 

99 Nüüd on teil selle aja kulg silme ees, siin saavad need ettekuulutused teoks. Keda võib see 

üllatada? - Ainult need, kes on maganud pimeduses, või need, kes on kustutanud Minu lubadused endas. 

100  Siin on Minu valgus, mis ootab kõiki, et peatada neid nende teel, sest Ma paljastan neile vaimse 

aarde, mida nad endas kannavad, kuid mida nad ei ole suutnud avastada. Ma veenan neid, et nad on juba 

liiga palju materjali uurinud, et nad on juba andnud end üle mööduvale ja põgusale. Ma õpetan neid 

otsima oma vaimus südametunnistust, mis on see jumalik olemus, mille ma olen igasse inimolendisse 

paigutanud. 

101  Tõesti, ma ütlen teile, et te ei ole kunagi edasi andnud kõike seda, mis on suur ja hea, mis on teie 

vaimus, sest te isegi ei tea seda. Kuidas te suudate üksteist armastada nii täiuslikult, nagu ma olen teid 

õpetanud, kui te ei tunnista üksteist vendadena? On vaja, et te kasutaksite seda olemust, mis on vaimus 

endas, et teie armastus oleks armastus ja teie halastus oleks tõeline halastus, midagi enamat kui tühjad 

sõnad, midagi enamat kui viletsad rahatükid, midagi enamat kui lauale jäetud kuiv leivatükid, mis on 

ainsad vahendid, mida te kasutate, et panna end uskuma, et te praktiseerite heategevust ja armastate 

üksteist. 

102  Kui ilus saab teie maailm olema, kui inimesed on avastanud oma mõtetes selle õnnistatud aarde, 

millega nende Looja neid nende loomise hetkest alates kinkis! 

103  Ma annan teile selle õpetuse, et selle abil saaksite vaadata minevikku, et otsida oma algust, et 

saaksite uurida oma olevikku ja seejärel vaadata tulevikku, mis ootab teid täis tarkust, tööd, võitlust ja 

jumalikku tasu. 
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104  Te olete patused, kuid te armastate Mind ja kui te mõtlete Minule, siis püüate Minule meeldida, 

rakendades heategevust oma vendade suhtes. Te olete patused, ma tean seda, aga te palvetate, kui teil 

on mure. Te olete patused, kuid te olete valmis jagama oma leiba sellega, kes tuleb teie ukse taha ja 

palub heategevust. 

105  Kõigi heade tegude eest, mida te teete Minu hea meelega, võtke vastu Minu hellitus, tundke 

Minu lohutust, võtke vastu Minu õnnistus. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 13  
1 Isa koda on pidulikus meeleolus, pidusöök on valmis, sest see rahvas on nagu kadunud poeg 

naasnud Isa koda juurde. Istuge laua taha ja sööge toitu, tund on soodne ja armuline. 

2 Isegi teisel ajastul istusin ma laua taga, mida ümbritsesid minu jüngrid. Nad teadsid, et Jeesus on 

Messias, kelle tulek oli tõotatud päästma oma rahvast. Te ei ole Mind kehaliselt näinud, nagu nemad 

Mind nägid, kuid selle Sõna sisemise olemuse kaudu tunnete Te Meistri kohalolekut, kes oli lubanud tulla 

uuesti ja saata Teile Tõe Vaimu, et selgitada Teile kõiki varasemaid õpetusi ja et Te mõistaksite seda, 

mida Te ei olnud mõistnud. 

3 Aga kes on Tõe Vaim, kui mitte Jumala Tarkus ise? Kust te seda leiate, kui mitte sellest vaimsest 

õpetusest, mis selgitab ja valgustab teile kõike? 

4 Ma ennustasin teile, et ma tulen tagasi, kui inimkond on oma kurjuse ja segaduse kõrgpunktis; 

seepärast, vaadeldes, et nende teadus ja kõlvatus on andnud vilja, mis on täies küpsuses, tunnetavad 

inimesed, et midagi jumalikku on veel ilmsiks tulemas. See eelaimus on tingitud sellest, et Minu vaimne 

kohalolu räägib iga vaimuga ja Minu õiglus kui Isa ilmutab end inimkonna seas. 

5 Te ei näe Mind enam inimesena; nüüd peate valmistuma, et näha Mind vaimus; see on see, mida 

teile on antud mõista alates Teisest ajastust. "Pilves" tõusis Meister üles, sest Ta oli oma jüngritele veel 

viimast korda nähtav, ja teile oli teatatud, et Ta tuleb uuesti just selles vormis. 

6 Nüüd räägin ma sinuga selle minu poolt ettevalmistatud meele kaudu; homme kõlab minu hääl su 

südames ja kõigis vaimudes. Sest Minu Sõna on nagu helisev kellahelin, mis äratab nii kehastunud kui ka 

kehastumata inimesed ja äratab nad uuele elule. See on kõikehõlmav üleskutse. Ma olen teile juba 

ammustest aegadest peale öelnud, et ükski Minu lastest ei läheks kaduma ja et kui üks lammas peaks 

olema ohus, jätan ma üheksakümmend üheksa lammast karjamaale, et minna kadunud lammast otsima. 

7 Tõesti, Ma ütlen teile, oo Minu uued jüngrid, teil õnnestub mõista seda, mida ükski Minu teise 

ajastu jüngritest ei mõistnud. 

8 Kui tihti, kui ma nendega rääkisin, vaatasid nad teineteisele otsa, et näha, kes neist on Jeesuse 

sõnadest aru saanud; ja kuna nad ei suutnud Meistri sõnu (üksteisele) seletada, siis lõpuks palusid nad 

Teda, et Ta oma õpetuses selgemalt väljenduks. - Tõesti, Ma ütlen teile, et Minu Sõna ei saanud olla 

selgem, kuid tol ajal ei olnud vaim veel piisavalt arenenud, et mõista kogu saadud õpetust; aeg pidi 

mööduma, inimkond pidi vaimselt edasi arenema, et ta saaks vaimustuse valguse poolt valgustatuna 

mõista jumalike ilmutuste tähendust. 

9 Siiski, kui nende jüngrite jaoks saabus tund, mil nad pidid rääkima Inimkonnale Minu Õpetusest, 

teadsid nad kõike, mis oli vajalik nende vendade õpetamiseks; ja mida nad veel ei teadnud, näitas Püha 

Vaim nende suu kaudu, sest nad olid selleks ülesandeks juba varustatud. 

10 Kui nad elasid koos Meistriga, tõlgendasid mõned tema õpetust ühel ja teised teisel kujul, siis kui 

tuli aeg, mil nad pidid võitlema ja jutlustama, olid nad kõik ühendatud ühes ideaalis, mida elustas sama 

tarkus, sama armastus. Igaüks läks oma teed läbi teiste provintside, kuid nende vaim, nende mõtted olid 

ühtsed missioonis, mida nad pidid täitma, ja Jeesuse mälestus julgustas neid. 

11 Nad tahtsid alati kokku tulla, et vahetada muljeid oma võitlustest ja ebaõnnestumistest, aga ka 

rõõmustada saavutatud võitude üle. Nad andsid üksteisele julgustust, julgust ja usku. 

12 Nad teadsid, kuidas külvata seemet, mille ma neile usaldasin, sest üks ei külvanud nisu ja teine 

umbrohtu, vaid nad kõik külvasid ühte seemet, ja see oli armastuse seeme, mida ma neile õpetasin. 

Seepärast oli inimeste südamest võrsunud vilja armastus. Kas sa mõistad, mida ma räägin, kui ma räägin 

sulle tegudest, mida su vennad tol ajal tegid? 

13 Ärge mõelge, kas te olete neist suuremad või väiksemad; ma ütlen teile ainult, et armastage neid 

nii, nagu nemad armastasid teid, kui nad teile teed sillutasid, õpetasid teid oma Issandat järgima, andsid 

oma elu teie eest. Olge nagu nad oma usus, oma innukuses, oma armastuse tegevuses. 

14 Tundke end tõeliselt kui Minu jüngrid! Ma olen toonud teile oma õpetuses jumalikku seadust, mis 

on olemas teie südametunnistuses. - Mida te kardate teiste õpetuste, teooriate, teaduste või filosoofiate 
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puhul? Või ehk kardate neid, kes uurivad vanu pühakirju, religioone, mis nimetavad end kristlasteks? 

Tõesti, ma ütlen teile, et see õpetus, mida ma teile annan, ei ole midagi muud kui selgitus, kinnitus neile 

ilmutustele, mis teile on antud minevikus. 

15 Ma ei ole tulnud, et tuua teile segadust, et lisada seda juba maailmas valitsevale segadusele, vaid 

pigem selleks, et teid sellest vabastada, nagu Mooses tegi kunagi oma rahvaga, kelle ta vabastas 

Egiptusest, kus nad olid orjad. 

16 Ma tahan teid tuua turvalisele maale nagu tol ajal, ja selleks olen avanud teie ees uue peatüki 

oma raamatus, et te selle kaudu tunneksite ära selle kitsa ja sirge tee, mille ma olen teile läbi aegade 

oma seadusega ette määranud. 

17 Täitke, et te ei peaks valusatel aegadel maa peale tagasi pöörduma, et korjata oma vigade või 

isekuse vilju. Täitke oma missioon; siis naasete ka teie, kuid see saab olema rahu ajal, et värskendada teid 

selle seemne kasvatamisel, mille jätsite maha, kui alustasite. Nüüd ei juhi Mooses teid, et teid vabastada, 

nagu ta seda esimesel korral tegi; teie südametunnistus juhib teid. 

18 Näiliselt lähevad inimesed omapäi otsima rahu ja tõde; kuid tõesti, ma ütlen teile, Eelija vaim 

teeb end rahvaste ja rahvaste ees teatavaks ja kutsub neid päästma. 

19 See räägib teile "Sõna", mis oli alati Jumalas, sama, mis oli Kristuses ja mida te tunnete täna Püha 

Vaimu kaudu; sest "Sõna" on Sõna, on Seadus, on Sõnum, on Ilmutus, on Tarkus. Kui te olete kuulnud 

"Sõna" Kristuse sõnade kaudu ja võtate selle nüüd vastu Püha Vaimu inspiratsiooni kaudu - tõesti, ma 

ütlen teile, see on Jumala hääl, mida te olete kuulnud, sest on ainult üks Jumal, ainult üks Sõna ja ainult 

üks Püha Vaim. 

20 Uurige, mõistke ja valmistuge, et kannatuste aeg ei tabaks teid ootamatult, et Minu Sõna ei jääks 

viljatuks, millest te homme inimkonnale tunnistust annate, vastavalt Minu tahtele. Te peate olema 

vankumatu, et teie usk ei muutuks nõrgaks, sest üks nõrkuse hetk võib saada teie läbikukkumise 

põhjuseks. 

21 1950. aastal peate juba olema varustatud. See kuupäev jääb selle rahva jaoks unustamatuks. 

22 Kes elab seda kuupäeva ära? Kes on tunnistajaks käskudele ja määrustele, samuti Minu uutele 

ettekuulutustele, mida Ma teile sel päeval annan? Te ei tea, aga ma lisan: Kes on need, kes on tõeliselt 

valmis selleks katsumuseks ja tõelise võitluse tee järgimiseks? 

23 Te ei tea; ma ütlen teile ainult, et kui teie jaoks puuduvad aastad, siis minu jaoks on need vaid 

lühikesed hetked, sest mina ei allu ajale, teie aga elate. Aga kui te arvate, et teil on veel palju aastaid ja et 

teil on piisavalt aega end ette valmistada, isegi kui te neid raiskate, siis te eksite rängalt. Ärge olge liiga 

enesekindlad, sest aeg möödub kiiresti ja miski ei muuda Minu tahet. Kas te suudate aja peatada? - Ei, sa 

vastad Mulle. Siis ei suuda te ka Minu määruste täitumist takistada. 

24 Mõelge sügavalt, valmistage end ette, et saaksite tunda rõõmu sellest ilmutusest, ja kasutage 

seda aega kõige selle praktiseerimiseks, mis annab teile vaimsust. Nii ei karda te seda tundi, mil te ei 

kuule enam Minu Sõna. 

25 Ma olen teile rääkinud paljudest katsumustest ja teid hoiatanud. Minu Sõna, mis on täis häid 

õpetusi ja armastust, on jõudu ja hellust, mida teie Issand teile annab. 

26 Ma ootan teid mäe tipus, kus ma annan teile rahu. Ma olen tulnud teie juurde kolmel ajastul, et 

teid õpetada, ja see on kolmas, milles ma ühendan teid, et anda teile oma viimaseid õpetusi. Minu kui 

Meistri ülesanne ei lõppenud ristil. Täna, Minu õpetuste valguses, saate te palju rohkem aru, kui te 

varem teadvustasite. 

27 Kuid kui vähe on neid, kes on valmistunud Minu vastuvõtmiseks. Ma näen teie seas paljusid, kes 

on kustutanud oma lambi ja jäävad pimedusse, ja teisi, kes on Mind juba unustanud. Vaatamata teie 

vaimsele arengule ei ole te saavutanud täiuslikkust, ja kuigi mõned on arenenud, on teised jäänud 

paigale. 

28 Ma olen teid aegade algusest peale õpetanud palvetama, et te oleksite alati ühenduses Minu 

Jumalikkusega. Ma ütlesin teile, et te peate täitma nii jumalikku kui ka inimlikku seadust. See, mida ma 

andsin esimestele inimestele, on sama, mida ma annan teile täna täita. 
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29 Armsad Iisraeli lapsed, kas te ei ole väsinud sellisest rändamisest? Kas teie lepituskoormus ei ole 

teid koormanud? Kas nii palju valu, mida te olete kannatanud, ei ole teile väsitavaks muutunud? Kas teie 

tuttavus valu suhtes on nii suur, et olete juba tundmatuseni jõudnud? Kas te ei tunne enam armastust 

oma isa või vendade vastu? - Te olete langenud sügavasse vaimsesse letargismi ja olete ükskõiksed iga 

kõrge tunde suhtes. Te elate hingetult ja ebainimlikult ning olete unustanud oma vaimsed kohustused; 

kuid Ma tahan, et te valmistaksite oma meeled ette, et võtta vastu Minu Sõna ja lasta Minul elada oma 

südames, et te saaksite taas elada armu sees. 

30 Ma tahan teid viia elu teistele tasanditele, kus te olete harmoonias kõrgete vaimudega, nii et te 

jätkate tõusu ilma end peatamata. Kui te hakkate Mind järgima, ei ole te enam ükskõiksed, te ei tühjenda 

enam kannatuste karikat; te armastate elu ja ühinete kõigi oma vendadega. 

31 Valmistuge, minge oma vendade juurde Minu nimel, kuivatage kannatajate pisarad, andke julgust 

nõrkadele, äratage üles langenud ja päästke kadunud. Kandke valgust kõikjale. Paljud tunnevad Mind ära 

oma inimelus ja teised siis, kui nad on "vaimses orus". Minu Tahe on, et kõik ärkaksid, et ma saaksin 

istutada oma Armastuse seemne teie vaimule. 

32 Te näete, et mõned usuvad Minu ilmutusse selles Kolmandas Ajastikus, kui nad kuulevad Minu 

õpetust Häälekandja vahendusel; teised teevad seda teie tunnistuse kaudu ja veel paljud (inimesed) 

Minu Sõnast säilinud Pühakirja kaudu. 

33 Ma tahan, et te kõik oleksite tugevad, et te ei võpataks esimese takistuse ees ega kardaks ühtegi 

vaenlast. Ma varustan teid imetegude tegemiseks ja teie vendade ümberkujundamiseks tõendite kaudu, 

mida ma teile annan. 

34 Mõistke Mind, rajage oma usk kalju tugevusele, nii et miski ei saa seda hävitada. Ärge laske oma 

huultel olla vait, sest kardate noomimist, ega varjake oma vendade eest, et ma olen sel ajal tulnud. 

Arendage sõnaloomingu annet ja laske oma südamest voolata armastust ja tarkust, mille olen teile 

usaldanud. 

35 "Valvake" oma rahva eest, ärge laske sõda sinna siseneda. Avage oma südamete väravad ja laske 

sisse see, keda te nimetate võõraks, nii hea tahte mees kui ka see, kes kannab kurja oma südames, sest 

tema vaim valgustub sellel maal ja ta on nagu abivalmis ema kõigile. Ma valmistan viljahoidlad ette, et te 

saaksite näljaseid toita, ja õnn ja rahu olgu kõigi Minu laste seas. 

36 Valmistage end vaimselt ette, et te tunnetaksite oma tulevikku ja kujutaksite ette, et pärast 1950. 

aastat jääte Minu apostliteks, et jäljendada neid, kes järgnesid Mulle teises ajas. Nad teadsid, et nad 

säilitavad Minu vaimse kohaloleku isegi siis, kui nad näevad Mind inimesena kadumas, ning et Ma jätkan 

nendega kaasaskäimist ja valgustamist. Ma värskendasin end, kui nägin nende usku, nende ühtsust, 

nende innustust, ja väga varsti liigutas nende sõna toonaseid inimesi, sest nad mõistsid, kuidas 

rakendada praktikas kõike seda, mida nende Meister oli neile õpetanud. 

37 Tehke end vastuvõtlikuks, inimkond, ja võtke vastu Minu Vaimu valgus, mis on välja valatud 

kõigele loodule. Ma õpetan inimesi, kes toovad teile rahusõnumi. Ma räägin selle suu kaudu; kui te seda 

tagasi lükkate, siis olete mind tagasi lükanud. 

38 Tuletage inimkonnale meelde, et iga kord, kui ma nende juurde tulin, üllatasin ma neid sellega, et 

nad olid häiritud maistest asjadest, ja just sellepärast ei tundnud nad Minu kohalolekut. Aga kuidas võisid 

nad aru saada, et nad nii kaua ootavad, kui te tõestasite oma kannatamatust Egiptusest väljarändamise 

ajal, sest te ei suutnud isegi paar päeva oodata Moosese tagasitulekut? Kui ta tuli Siinai kõrguselt alla ja 

tõi Seaduse tahvlid, leidis ta, et rahvas oli pühendunud ebajumalateenistusele. Vaid mõne nõrga hetkega 

olid nad oma südamest kustutanud tõelise Jumala nime, et asendada see kuldvasikaga. 

39 Sellepärast nimetas Issand seda rahvast kangekaelseks. Seepärast ei ole ma üllatunud, et ühe 

ajastu möödudes näen, et inimesed, kuigi neil on Minu tõotus, on unustanud oma usu, nad on lasknud 

oma lambil kustuda ja on pannud Minu asemele nii palju ebajumalaid, kui nad tänapäeval kummardavad. 

Kas neil oleks võimalik Mind täna ära tunda, sest Ma olen nende juurde tulnud? - On loomulik, et kõik 

see, mis on minu, tundub neile võõras. 
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40 Ma ilmutasin teile, et Minu tagasitulek toimub "pilves". Täna, kuna ma olen juba teie keskel ja 

olen seega täitnud selle sõna, ütlen ma teile tõeselt, et "pilv" on samaväärne "Minu kohalolekuga 

Vaimus". Samal kujul, milles Minu jüngrid nägid Mind üles tõusmas pärast seda, kui olin lõpetanud oma 

töö Teisel ajastul, olen Ma tulnud alla inimkonna juurde praegusel ajal. 

41 Te peate meeles pidama, et kui Issand kutsus Moosese Siinai mäele, kattis pilv nimetatud mäge ja 

kolmandal päeval kuuldus pilve keskelt Jehoova hääl. Seda ilmingut nägid kõik, seda pilve nägid kõik selle 

mäe jalamile kogunenud inimesed. See oli Issand, kes andis teile juba siis mõista, et Tema Kuningriik ja 

Tema elukoht on väljaspool kõiki materiaalseid asju. 

42 Kuigi Issand materialiseeris oma kohalolu selles pilves* ja pani inimesed värisema oma võimu ja 

õigluse ilmingutega, muutusid need inimesed, kelle meeled ja südamed olid paadunud, ainult hirmu 

hetkel truudusetuks lepingule, mille nad olid Jumalaga sõlminud. 
* st. füüsilistele silmadele nähtavaks tehtud 

43 Nüüd, kui Ma tulen "pilves", asun Ma teie vaimus; seetõttu on Minu ilmingud sel Kolmandal Ajal 

surelike silmade jaoks nähtamatud. Ainult kõrge tundlikkusega vaim suudab näha, tunda ja mõista Minu 

ilmutusi. 

44 See vaimne meel, mida ma teie sees arendan, et te saaksite selle abil ära tunda ja vaadelda kõike 

seda, mis teile on ilmutatud teie elu algusest kuni praeguseni, see on see, mis hävitab kõik 

valetõlgendused, mida inimesed on Jumalikust teinud. Väga järk-järgult tungib valgus Minu laste 

südamesse, mistõttu ma ütlen teile, et see tund ei ole enam väga kaugel, kui nad mõistavad omal 

algatusel, mis võib inimeste elus juhtuda. 

45 Mõned küsivad seda sõna kuuldes: Kas Issand on praegu tulnud alla, et teha end tunda ainult 

meis, kes me oleme kuulnud Tema õpetust inimliku vahenduse kaudu, või on Ta seda teinud kogu 

inimkonna seas? - Tõesti, ma ütlen teile: Vaimne pilv annab oma kaitsva varju kogu maailmale, nagu ta 

tegi seda esimesel ajal, kui ta kattis kogu Tema rahva, kes oli Siinai mäe jalamil. 

46 Uue ajastu jüngrid, uurige Minu Sõna, sest te vajate oma võitluses Minu tarkust. 

47 Vaadake selle raamatu lehekülgi, mille pitserid on Talle poolt lahti võetud. Jumaliku Sõna hääl 

tuleb välja Elu Raamatust ja jõuab nende juurde, kes on surnud armu elu suhtes, et äratada nad uuele 

elule. 

48 Inimkeha ei ole Mulle absoluutselt vajalik selleks, et teha ennast inimestele kuuldavaks. Siin olen 

Mina, kes teiega vaimus, inimvaimu kaudu, kõneleb, ilma et peaksite füüsiliselt maapealset tolmu 

tallama. See ilming on olnud ettevalmistus teie ja teie Looja vaheliseks otseseks vaimude vaheliseks 

ühenduseks. 

49 Õndsad on need, kes ootavad Minu vaimset tulekut sel ajal, sest nad näevad Mind "pilves" 

tulemas. 

50 Inimesed on pühendunud Vana Testamendi uurimisele, uurides ja tõlgendades ettekuulutusi ja 

tõotusi. Need nende seas, kes on tõele kõige lähemale jõudnud, on need, kes on leidnud Minu õpetuste 

vaimse tähenduse; sest need, kes kangekaelselt klammerduvad materiaalsesse tõlgendusse ja ei mõista 

või ei taha leida Minu kuulutuste vaimset tähendust, peavad kannatama segadust ja pettumust, nagu 

juudi rahvas kannatas, kui Messias tuli, keda nad olid kujutanud ette teisiti ja ootasid teistsugust, kui 

tegelikkus teda näitas. 

51 Ma annan teile selle selgituse, kui lahendate Elu Raamatu kuuenda pitseri. 

52 Selleks, et ma saaksin teile need uued ilmutused anda, oli vaja, et vahepeal, mis jäi Minu 

inimkonnale inimesena ilmumise ja Minu praegusel ajal vaimus saabumise vahele, pidite te läbima 

mitmeid reinkarnatsioone maa peal, et kui ma nõudsin teilt eelmist õppetundi, oskaks teie vaim vastata, 

ja kui ma andsin teile uusi ilmutusi, oleks ta võimeline neid mõistma. 

53 Seitsme pitseri raamat on teie elu lugu, teie arengust maa peal, koos kõigi selle võitluste, kirgede 

ja konfliktidega ning lõpuks headuse ja õigluse, armastuse ja vaimustumise võiduga materialismi kirgede 

üle. 
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54 Uskuge tõele, et kõik on suunatud vaimsele ja igavikulisele eesmärgile, nii et annate igale 

õppetunnile õige koha, mida see väärib. 

55 Niikaua, kuni Kuuenda Pitseri valgus teid valgustab, kestab tüli, loobumise ja puhastumise aeg; 

kuid kui see aeg on möödas, olete jõudnud uude perioodi, mil Seitsmes Pitser toob teile uusi ilmutusi. Kui 

rahul ja õnnelik on selle vaim, kes on leitud puhtaks ja valmis, et võtta vastu uus aeg. Niikaua kui kuues 

pitser teid valgustab, puhastub mateeria ja vaim. 

56 Läheneb aeg, mil teie vaim ilmutab end täielikult maa peal. Siiani ei ole see olnud võimalik, sest 

inimesed on ikka veel vangistatud kõheduse ja materialismi tõttu; kuid pärast puhastumist lasevad 

inimesed oma vaimul end ilmutada ja voorusena avaneda. Anum on puhas ja läbipaistev ning selle sisu 

on nähtav ja võimaldab ka ülevoolu. 

57 Enne oma lahkumist ülestõusmisse teevad inimesed sellest maast rahu maailma, koha, kus vaimu 

valgus paistab igavesti. 

58 Aga teie, ärge magage, mõeldes, et see on teised, kes kogevad selle ettekuulutuse täitumist ja 

naudivad seda rahu. Kas sa tead, kas see ei ole sa, kes tuleb nendel aegadel? - Tõesti, ma ütlen teile, ei 

ole seemet ilma viljadeta ega tegusid ilma tasuta. 

59 Palju kannatusi peavad inimesed taluma, et näha selle aja saabumist; kuid teie, kes te seda 

ootate, ei tohi karta, sest teie võitlustes või üksinduses on alati olemas helendav täht, mis valgustab teie 

teed, ja see täht on Eelija. 

60 Teie, rahvahulgad, kes te seda häält kuulete, ma küsin teilt: kas te olete valmis järgima Mind sellel 

teel, kuuletudes Minu käskudele? Kas teil on piisavalt julgust, et rääkida sellest õpetusest oma 

vendadele? Kas te arvate, et olete juba võimelised kummardama Mind ilma riituste ja sümboliteta? Kas 

te ei häbene end erinevate religioonide ees spiritistideks nimetada? Kas te ei kõhkle ega kahetse, et olete 

seda tööd alustanud? Kas te ei kahtle kriitika ja rünnakute ees, mida teie naabrid teie vastu teevad, ega 

hakka hülgama, kui nad teid valesti hindavad ja teid oma kodudest välja ajavad? 

61 Ärge arvake, et ma sean teid kahtluse alla, sest ma ei tea, kuidas te homme tunnete ja kuidas te 

käitute katsumuste ees. Te teate hästi, et Mulle ei ole miski tundmatu, kuid kui ma esitan teile need 

küsimused, siis selleks, et te saaksite neid endale korrata ja nende üle mõtiskleda, sest just mõtisklemise 

kaudu võite jõuda valguse, otsuse, jõu ja usalduse Minusse. 

62 Kui ma ei hoiataks teid, et te valmistaksite end ette, kuidas oleksite siis võimelised vastu astuma 

ebaõnnestumistele ja katsumustele? 

63 Minu rahvas, olge kannatlikud ja targad inimkonna suhtes; ärge heitke end meeleheitele, pidage 

meeles, et just katsumustes peaksite andma oma parimad näited andestusest, heategevusest ja 

püsivusest. 

64 Kuid ärge kartke, sest kuigi ma olen teile öelnud, et teen teid vaimselt rikkaks, ei puudu teil ka 

need asjad, mis on teie inimelu jaoks hädavajalikud. Teadke, et see, kes on ennast vaimulikuks muutnud, 

on saavutanud selle kõige omamise, ja kui tal õnnestub saada üheks kõigi loodud asjade Issandaga, siis 

tunneb ta end pojana, isegi kui tal ei ole maiseid hüvesid, kõige selle pärijana ja isegi omanikuna, mida 

tema Taevane Isa omab. 

Minu rahu olgu sinuga! 



U  14  

91 

Juhend 14  
1 Te tulete otsima valgust ja ma annan seda teile, sest te usute ja ootate seda minult. Igaüks, kes 

mind otsib, leiab mind; igaüks, kes minusse loodab, saab. 

2 Kuninga Tähe jaoks oleks kergem lakata särama, kui et Mina lükkaksin tagasi ühegi Minu lapse, 

kes Mind otsib. 

3 Ma tulen teile appi, et parandada teie vigu, sest ma ei taha, et teie segadus jätkuks. 

4 Minu poolt teile selle õpetuse edastamiseks määratud aeg hakkab lõpule jõudma ja on vaja, et te 

valmistuksite selleks, sest vaimses ühenduses, mille te saavutate pärast 1950. aastat, leiate Minu 

õpetustes veelgi suuremat tarkust. 

5 Algatuseta inimesed muutuvad "lapsjüngriteks", "lapsjüngrid" jüngriteks ja jüngrid meistriteks, 

elavateks eeskujudeks heades tegudes inimkonna seas. 

6 Ärge tundke end väikestena, kui ma teid "lapsjüngriteks" nimetan, sest Issanda tarkuse ees on 

juba palju olla laps. 

7 Mul on palju jüngrid ja "lapsjüngrid", mitte ainult siin teie seas, vaid ka laiali inimkonna seas, 

sektides ja religioonides, sest kõik võtavad vastavalt oma arengule erinevaid astmeid, mis moodustavad 

hingestatuse lõputu redeli. 

8 Aga te peate ka teadma, et mul on jüngrid mitte ainult selles maailmas; pidage meeles, et ma 

ütlesin teile: "Isa majas on lõputult eluruume". Minu lapsi on tohutult palju, kes elavad selleks, et Minult 

õppida. 

9 Teadke, et just selles valdkonnas mõistate Minu õpetust paremini, kus te seega ka rohkem edu 

saavutate. 

10 Siia tulevad need, kes on lahkunud sellest maailmast kurbuse ja pettumuse tõttu; need, kes 

janunevad tõe ja teadmiste järele, need, kes nälgivad armastuse järele, alandatud. 

11 Seal ootab neid nende Meister, et anda neile suuremaid õpetusi kui need, mida inimkond neile 

keelab. 

12 Siis säravad need, kes olid maa peal tundmatud ja vaesed, tõelises valguses ja näevad 

hämmastunult, kuidas need, kes selles maailmas paistsid vale valgusega, nutavad oma vaimse viletsuse 

pärast tulevases elus. 

13 Neis rahumaailmades, kus te hakkate elama, on need, kes maapeal nutsid ja Mind õnnistasid, 

saanud kõige meeldivamaid üllatusi, tasu, mida nad ei oodanud, kui nad oma kannatuste karika tühjaks 

tegid. 

14 Ei ole tähtis, et neil on olnud lootusetuse ja kahtluse hetki; need nõrkuse hetked ma andestan 

neile, sest neil olid ka suured valupäevad, mil nad näitasid järeleandmist ja õnnistasid Mind. 

15 Ka need Minu lapsed kogesid oma Golgatat ja kannatasid palju oma lepituse teel; kuid need, kes 

täidavad Minu Seadust, saavutavad õndsuse ja vaimse rahulolu igavikulises elus, isegi kui nad elavad vaid 

mõned hetked heal teel. 

16 Nii vastab Minu igavene armastus inimeste vaid lühiajalisele armastusele. 

17 Õndsad on need, kes langevad ja tõusevad, nutavad ja õnnistavad Mind, haavatud oma vendade 

kurjusest, usaldavad Mind ja pakuvad Mulle oma südame pühamu. 

18 Need väikesed ja vaevatud, pilkatud ja ometi alandlikud, on näiliselt nõrgad, kuid tegelikult on 

nad vaimselt tugevad; ja neile on reserveeritud suuremad ilmutused, kui nad on sellest maailmast 

väljapoole jõudnud. 

19 Selleks, et olla Minu jünger Teisel ajastul, oli oluline omada mitte ainult suurt vaimset, vaid ka 

füüsilist jõudu, sest tuli taluda inimeste julmust, piinamisi ja katsumusi, millele nad oma jõhkruses ja 

teadmatuses allutasid neid, kes kuulutasid midagi, mis oli väljaspool seda, mida nad maailmas teadsid. 

20 Nüüd ei ole teil vaja suurt füüsilist jõudu, jumalik plaan on teistsugune; kuid te olete jätkuvalt 

Minu kaastöötajad, et levitada Minu õpetust inimkonna seas. 
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21 Sel ajal võitlete selle inimkonna teadmatuse vastu, mis on küll kõigis valdkondades 

materialiseerunud, kuid on vähem julm ja kõrgemalt arenenud tänu oma varasemate kehastuste käigus 

saadud kogemustele. 

22 Kui te tunnete tänapäeval kedagi, kes ei mõista ja ei väljenda oma jumalateenistust nii, nagu 

enamik seda teeb - isegi kui see teid võõristab ja teid solvab -, siis te ei hüüa enam, et ta tuleks elusalt 

põletada. 

23 Kui te nüüd ootamatult kohtate mõnda haiget riivatud inimest, ei põgene te enam tema eest 

hüüdega, et ta on täis kuradit. 

24 Paljud mõistavad juba praegu, et selliseid olendeid ei ole olemas ja et nad on vaid segaduses 

olevad vaimud, kellel puudub hetk selguse saavutamiseks, et muutuda õrnaks lambaks. 

25 Te hakkate juba mõistma, et see olend, mida te nimetate kuradiks või saatanaks, ei ole midagi 

muud kui teie liha nõrkus, kalduvus madalamatele kirgedele, sõltuvus naudingutest ja keha ihadest, 

ülbus, enesearmastus, edevus ja kõik see, millega liha kiusab vaimu. 

26 Te teete ja mõtlete ikka veel palju ebasobivaid tegusid; kuid rõõmustage, sest te edenete oma 

arengus üha enam ja enam, isegi kui mõned teist eeldavad vastupidist, sest teid juhivad teie 

ebatäiuslikud hinnangud. 

27 See on tingitud sellest, et te ei ole veel võimelised mõistma teid ümbritsevat nähtavat ja 

nähtamatut loodut ning seetõttu eksite oma tõlgendustes. 

28 Kuid vastavalt teie vaimsele arengule ja sellest tulenevalt teie vajadusele paremini mõista Minu 

ilmutusi, saadan teile oma sõnumitoojad, kes teid juhatavad; ja vastavalt sellele, kuidas ma leian teie 

meele valmis olevat, räägin teile oma tarkusest, et juhtida teid täiuslikkuseni. 

29 Minu õiglus paneb teid samuti täiesti vastavusse sellega, mis te olete, austades alati teie vaba 

tahet, mille teie Isa armastus teile andis. 

30 Teil kõigil on aimdus või intuitiivne teadmine Kõrgema Olendi olemasolust, ja see sisemine 

teadmine on valgus, mille teie vaim on järk-järgult omandanud vaimse arengu pikal teel. 

31 Uus päike on nüüd tulemas teie vaimule, et teid valgustada, uus raamat, mis õpetab teile seda, 

mida te olete nii väga oodanud ja oodanud. 

32 Kas te ei tunne, armsad inimesed, et inimkond ei suuda enam taluda valesid, müüte ja nii palju 

valeinfot? Enam ei ole õigeaegne toita vaimu Minu Seadusele antud ekslike tõlgendustega. 

33 Te valmistute suuremate teadmiste vastuvõtmiseks, ja kuigi te olete sajandeid olnud lahutatud 

sektideks, filosoofiateks ja religioonideks, peate väga varsti kogunema Minu uue ilmutuse ümber, mille 

tarkusevool paneb teid mõistma, et olete lõpuks leidnud "Tõelise elu raamatu", selle, mis on Vaimust. 

34 Te vajate meeleheitlikult Minu Sõna; te igatsete vaimse januga, sest teil puudub see kaste, mis 

pärineb Minu täiuslikust armastusest. Teil on puudu vaimust, seepärast lähen ma teie juurde, et pakkuda 

teile elupuu vilja. 

35 Ma tulen, et teile armastusega teie vigu välja tuua; ja ka teie peate sama armastuse ja 

halastusega teiste vigu välja tooma, nii et nii üks kui ka teine võiks oma puudusi ära tunda ja neid 

parandada; kuid ma ei ütle kunagi sõna, mis paneks teid oma naabrite tegusid hukka mõistma või nende 

uskumuste või kultuslike tegude üle nalja tegema. 

36 Kas te teate, milliseid eksimusi te olete läbi teinud, kui olete püüdnud Mulle au anda? Kes 

mäletab oma vaimu minevikku? 

37 Kui ma ütleksin teile, et te olete kummardanud metsloomi või tähti ja et te olete oma 

kujutlusvõimega loonud inimlike omadustega jumalaid; et te olete kummardanud kiskjalisi, linde ja 

roomajad, siis see tunduks paljudele teist kummaline. Kuid ma tean teie vaimset arengut ja seetõttu 

ütlen teile, et olge mõistvad, lugupidavad ja halastavad oma ligimese suhtes, nende suhtes, kes on teist 

madalamal arengutasemel; sel viisil tõestate te tõeliselt oma vaimsust. 

38 Ainult Minul on õigus juhtida tähelepanu inimeste vigadele, vigadele, mida Ma parandan oma 

tarkusega ja annan andeks oma armastusega. 
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39 Inimkond on sektide ja perverssete kultuste, pahede ja põlguste ori; seepärast peate te üksteist 

vaenlasteks, sest te olete sallimatud oma naabrite suhtes. 

40 Kuid ma ütlen teile veel kord, et kellelgi ei ole õigust põlata või naeruvääristada oma vendade 

vaimseid veendumusi. 

41 Te olete Minu ajutiselt eksinud lambad ja ma ei ole tulnud, et tuua teile surma, vaid et teid 

päästa, õpetada ja ühendada. Ma tulen, nagu varemgi, et öelda teile, et armastage üksteist; et väljaspool 

seda elu on teil teine, kõrgem elu, sest Isa majas on lõpmatult palju eluruume. 

42 Kui inimesed tunneksid tõelist armastust oma vendade vastu, ei peaks nad kannatama selle kaose 

all, milles nad praegu on, vaid kõik nende sees oleks harmoonia ja rahu. Aga seda jumalikku armastust 

nad ei mõista ja nad tahavad ainult teaduslikku tõde, tuletatud tõde, seda, mida nad saavad tõestada 

oma inimliku mõistusega; nad tahavad tõde, mis kõnetab aju, mitte seda, mis jõuab südamesse, ja nüüd 

on neil oma materialismi tulemus: isekas, vale inimkond, mis on täis kannatusi. 

43 Praegusel ajal on religioonid ja sektid segaduses; kuid ma osutan teile, et nad on olnud kõrge 

päritoluga ja et nende eksimuste kohal on ikka veel puhtuse ja valguse jäljed, mille Minu valgustunud 

jätsid neisse. 

44 Kui te olete kasutanud mõningaid oma teadusi, et uurida ja hinnata Mind, kas teile ei tundu siis 

mõistlikum kasutada neid, et uurida iseennast, kuni te mõistate oma olemust ja hävitate oma 

materialismi? Kas te ehk arvate, et teie Isa ei saa teid aidata teie heade teaduste teel? Tõesti, ma ütlen 

teile, et kui te suudaksite tunda Jumaliku armastuse olemust, siis jõuaksid teadmised kergesti teie 

mõtetesse, ilma et peaksite oma ajusid väsitama ja ennast kurnama nende teadmiste uurimisega, mida 

te peate sügavaks ja mis on tegelikult teie käeulatuses. 

45 Aga kui teie teadused, tähelepanekud ja õpingud viiksid teid armastuse poole, kui selle 

teadmistejanu lõppeesmärk oleks oma Isa austamine, teenides oma ligimest, kõige väiksemat, nõrgimat 

ja kõige abivajajat üha täiuslikumalt, siis ma ei ütleks teile midagi. Aga kui ma näen, et te oma teaduste 

kaudu vähendate ja alavääristate isegi oma Jumalat, seades Talle piire, omistades Talle vigu ja andes Talle 

vorme, mida Tal ei ole; kui ma näen, et samal ajal teete ainest ebajumalaid ja jumaldate ebatäiuslikke 

inimesi ning peate neid pühaks, siis ütlen teile, et te ei ole tundnud tõde, mida peaksite omama, ega ole 

volitatud kellelegi püha või jumalikku auastet omistama. See kuulub ainult teie Jumalale ja Issandale. 

46 Te ei saa kujutada ega defineerida Lõpmatut, sest te ei suuda seda oma piiratud mõistusega 

haarata; teie keel ei suuda väljendada Jumalikku ega seletada seletamatut inimlikes terminites. 

47 Ärge püüdke Jumalat vangistada sõnadesse või kujutlustesse, mis ei saa kunagi anda teile 

ettekujutust tõest. 

48 Ütle "Jumal" alandlikult, kuid ütle seda südamlikult, ja kui tahad saada aimu Issanda tohutust 

armastusest sinu vastu, mõtle Jeesusele. 

49 Allegooriate, kujundite, sümbolite või kehvade Jumala kujutistega saavutate ainult seda, et teie 

vennad eitavad Mind või muutuvad väikekodanlikeks. 

50 Jumaliku ilmutamiseks on teie keeled liiga piiratud; seepärast olen pidanud alati rääkima teile 

tähendamissõnades, korrespondentsides; kuid nüüd näete, et isegi kui ma olen teiega sel viisil rääkinud, 

olete Mind vähe mõistnud, sest teil on puudunud vajalik tahe Minu ilmutuste mõistmiseks. 

51 Te vaidlete kogu aeg oma sõnade tähenduse üle, ja niivõrd, kuivõrd te veel rohkem sõnu leiutate, 

ajate oma mõtted veel rohkem segadusse. Oo, te inimesed, kellel on palju sõnu, palju keeli ja palju 

usutunnistusi, kuid väga vähe armastuse teoseid! 

52 Vaadake, kuidas linnud laulavad ühtemoodi ja lihtsalt kõigis maailma otstes. 

53 Võin teile öelda, et kõik olendid tunnevad ja mõistavad üksteist paremini kui inimesed. Miks? - 

Sest nad kõik elavad sellel teel, mille ma olen neile ette määranud, samas kui teie, kui te sisenete aladele, 

mis ei ole teile mõeldud, eemaldute oma õigetelt teedelt, mis on vaimu teed; ja kui te olete end 

materiaalsuses kaotanud, ei mõista te enam vaimset, jumalikku ja igavest. 

54 Aga siin olen mina, inimkond; ma õpetan teile, kuidas te saate isegi oma materiaalses olekus olla 

kooskõlas vaimse eluga, muutes oma eksimused maa peal tõelise arengu elutööks, mis annab teile 
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kõrged ja üllad rahuldused selles maailmas, ja pärast seda, kui te lahkute inimelust, leiate oma vaimule 

lõputu lõputu kuulsusrikkaid üllatusi täis saagi. 

55 Võtke Jeesust eeskujuks! - Kuidas? - Armastades oma ligimest nagu oma last, nagu oma ema, 

nagu oma venda, nagu iseennast. 

56 Teil on alati olnud juhte, kes on õpetanud teile armastuse jõudu. Nad olid teie arenenumad 

vennad, kellel olid suuremad teadmised Minu Seadusest ja suurem puhtus oma töödes. Nad andsid teile 

eeskuju tugevusest, armastusest ja alandlikkusest, kui nad vahetasid oma eksimuste ja pattude elu 

headusele, ohverdamisele ja aktiivsele heategevusele pühendatud elu vastu. 

57 Lapsepõlvest kuni vanaduseni on teil selgeid näiteid kõigest sellest, mida armastusega 

saavutatakse, ja kannatustest, mida tekitab armastus puudumise tõttu; kuid te - kivist kõvemini kui kaljud 

- ei ole mõistnud, kuidas õppida õppetundidest ja näidetest, mida igapäevane elu teile annab. 

58 Kas olete kunagi jälginud, kuidas isegi kiskjad reageerivad õrnalt armastuse kutsele? Samamoodi 

võivad reageerida elemendid, looduse jõud, kõik, mis on olemas materiaalses ja vaimses maailmas. 

59 Seepärast ütlen ma teile, et õnnistage kõike armastusega Isa ja Universumi Looja nimel. 

60 Õnnistada tähendab küllastada. Õnnistamine tähendab hea tundmist, selle väljaütlemist ja 

edasiandmist. Õnnistamine tähendab, et kõik, mis teid ümbritseb, on täidetud armastuse mõtetega. 

61 Tegutsege nii ja ma ülistan teid, kui olete jõudnud oma eesmärgini, sest olete leidnud endas 

jumalikku olemust, oma elu päritolu ja andeid, millega olen teid varustanud. Võitlus, teened ja teie 

vastavus Minu Seadusele panevad teid moodustama ühe tahte, ühe vaimu Minu Jumalikkusega. 

62 Minu Valgus tuleb teile vastu, et aidata teil tõusta, sest ma olen kõigi aegade Meister. Ma ei ole 

tulnud ühe ajastu jooksul; igavesti olen näidanud teile "Raamatut" ja nõudnud, et te tunneksite ennast 

vaimselt, et te teaksite, millised on teie anded, ja te elaksite eeskujulikku elu, milles säravad tervis, 

tugevus ja enesekindlus. Nii saate te oma vaimu tõsta ja valmistada end ette igavese elu jaoks. 

63 Kui inimene omab vaimset jõudu, siis sellepärast, et tema vaim oskas end vooruses tugevdada. 

64 Mõned teist tulevad Minu juurde lohutust otsima või otsima lahendust mõnele probleemile või 

vastust mõnele küsimusele, olles konsulteerinud teadlaste või tähtedega, ja seda seetõttu, et teil on 

puudunud usk ja teil ei ole olnud tõeliselt uskliku inimese jõudu või kindlustunnet; kuid tõesti, Ma ütlen 

teile, et üle kõige on teadmine tuleviku kohta Minu Jumalik Tahe. Kes armastab, kes usub, on minuga 

ühendatud, sest mina olen Armastus, Mõistus ja Õiglus. 

65 Ärge unustage, et te olete Minu lapsed; ja kui te teate, kuidas elada kooskõlas Minuga, ei pea te 

küsima oma vendadelt ega konsulteerima raamatute või tähtedega, sest Ma räägin teie vaimule 

südametunnistuse kaudu, ja kui te seda kuulete, siis valitsete end targalt ja teate, kuidas elada Minu 

Tahte täites. 

66 Ärkke selle hääle peale, tunnetage oma võimeid ja pange need hea teenistusse. Võtke vastu see 

sõnum, mille ma teile saadan, et see suunaks teie samme, sest ma ootan, et te lõpetaksite oma töö maa 

peal, et anda teile kõrgemad ülesanded, mille hulgas on ka inimkonna kaitsjaks saamine. 

67 Tunnetage, et te olete vaimud ja ärge siduge end mateeriaga, ärge tehke oma elu raskeks! Ärge 

austage ega kummardage midagi, kui see ei ole armastus teie Isa ja ka teie ligimese vastu. Tõeline elu on 

juurdunud vaimus, mitte kehas, sest viimane elab ainult mõnda aega ja siis kaob, samas kui viimane elab 

igavesti. 

68 Mis kasu on teie maistest aaretest, kui te ei tea, kuidas vaimseid aardeid omandada? Mis sa siis 

vaimulikus orus oled, kui vaesed vaimud, kes ei ole suutnud oma rahu ja õnne välja töötada, et neid 

igavese elu ajal nautida? 

69 Teil kõigil on isalik pärand, kui teid saadetakse maa peale; kuid te ei tea selle väärtust, te ei suuda 

seda oma vaimus avastada ja te otsite seda väljaspool ennast. Ma ütlen teile, et mõtisklege nende 

õpetuste üle. Kui te otsite tarkust, siis on see teie sees. Kui te otsite jõudu - see on teie sees: tervises, 

vaimses jõus, andekuses. Kui te otsite ilu - ma olen selle ka teile andnud, teil on vaja vaid ennast ära 

tunda ja te leiate selle, mida te igatsete. Kui te tahate tundma õppida teisi piirkondi - asetage end sinna 

vaimselt ja te leiate teisi eluetappe, kus vaim elab suuremas täiuslikkuses. 
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70 Teie saatus on tõusta ja omada seda, mis on Minu, sest te olete Minu väga armastatud lapsed. 

71 Muutuge taas puhtaks vaimuks! Siia viib teid Minu õpetus, et viia teid täiuslikkuse seisundisse. 

Tõesti, ma ütlen teile, kui te sinna tagasi pöördute, ei taba teid enam valu, sest te olete sisenenud Isa 

koju. 

72 Ma aitan teid teie vabanemisel. Minu valgus aitab teid teie raskustes. Aga nüüdsest alates ärge 

tehke kellelegi enam kurja, et te iseendale kahju ei teeksite. 

73 Võtke Minu vägi, kõik Minu looduslikud jõud on teie teenistuses, kõik on teie käsutuses. Ela, et 

armastada ja andestada, nii nagu mina armastan ja andestan sulle. 

74 Armastage kõike, õnnistage kõike; nii õpetan ma teid, kuidas olla Minu jüngrid maa peal ja kuidas 

te saate olla valguse vaimuks kaugemal, kuhu te jõuate tõelise rahuga, et võtta koht, mille teie Isa on 

teile määranud. Kui te seda teete, siis ei sünni te uuesti sellesse maailma, kus te kannatate, sest te 

mõistate, et see kannatamine ei saa olla teie vaimule igavene. Siis tõusete te teistesse elumaailmadesse 

ja täidate rõõmuga ülesandeid, mis tulevad teile igavikus. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 15  
1 Sel piduliku mälestuse hommikul küsin ma teilt: Mida te olete teinud seadusest, mille ma olen 

saatnud inimestele Moosese kaudu? Kas need käsud anti ainult selle aja inimestele? 

2 Tõesti, ma ütlen teile, et seda õnnistatud seemet ei ole inimeste südames, sest nad ei armasta 

Mind ega armasta üksteist; nad ei austa oma vanemaid ega austa teiste inimeste vara; selle asemel 

võtavad nad üksteise elu, lõhuvad abielusid ja toovad häbi enda peale. 

3 Kas te ei kuule seda valet kõigilt huultelt? Kas te ei ole saanud aru, kuidas üks rahvas röövib teist 

rahust? Ja ometi ütleb inimkond, et ta tunneb Minu Seadust. Mis saab inimestest, kui nad unustavad 

täielikult Minu käsud? 

4 Mõistke, et Seadus on tee, mille on sillutanud Ainsa Looja armastus, et juhatada iga Tema loodut. 

Mõtisklege teid ümbritseva elu üle, mis koosneb põhiainetest ja lõputu arvu organismidest, ja lõpuks 

avastate, et iga keha ja iga olend liigub mööda teed või trajektoori, mida näib juhatavat mingi võõras ja 

salapärane jõud. See jõud on seadus, mille Jumal on määranud igale oma loodud olevusele. 

Kui te uurite neid olulisi protsesse, jõuate lõpuks arusaamisele, et tõepoolest kõik elab, liigub ja 

kasvab kõrgeima käsu all. Samuti mõistate, et selle loodu keskel ilmub inimene, kes erineb kõigist teistest 

olenditest, sest temas on mõistus ja vaba tahe. 

Inimese vaimus on olemas jumalik valgus, mis on südametunnistus, mis valgustab tema mõistust ja 

innustab teda kohustuse täitmisele. Sest kui vastupandamatu jõud sunniks teda järgima ainult õiget teed, 

oleks tema kohusetundlikkus täiesti väärtusetu ja ta tunneks end alandatuna teadmises, et ta ei ole 

võimeline tegutsema oma tahte järgi ja et ta on sellest hoolimata allutatud seadusele. 

Aga kes suudab teie eksistentsi tingimustes suunata teie mõtteid hea poole? - Ainult 

südametunnistuse jumalik valgus, mis juhatab inimest seadust täitma - valgus, mis elab vaimus ja ilmutab 

end selle kaudu ainele. 

5 Miks ei järginud vaim algusest peale südametunnistuse häält? - Sest ta ei olnud seda piisavalt 

arendanud, et mõista ja täita talle antud käske ning samal ajal kontrollida liha tungi. Vaba tahe ja 

mateeria mõju on katsumused, millele teie vaim allub. 

6 Kui inimesed oleksid algusest peale kuulanud oma südametunnistuse häält, nagu Aabel seda tegi, 

kas te arvate, et teie Isa oleks pidanud aeg-ajalt materialiseeruma, et teile Seadust selgitada ja õpetada 

teile vaimu arengu teed? Tõesti, ma ütlen teile: Ei. Kui te oleksite allunud Minu Seadusele ja olnud sellele 

kuulekad, oleksid kõik Minu ilmutused ja õpetused jõudnud teieni teie südametunnistuse kaudu. Aga kui 

ma nägin, et see inimkond oli takerdunud kirgedesse, mida maailm talle pakkus, kurdiks Minu hääle 

suhtes ja liiga pimedaks, et näha vaimset valgust, mis valgustas tema teed, siis pidin Ma oma Seaduse 

Esimesel Ajastul materialiseerima*, raiudes selle kivisse ja ilmutades end nende füüsilistele meeltele, et 

võita nende materialism**. 
* Materialiseerida: teha füüsiliselt nähtavaks. 
Materialism: mittevaimne eluvaade, mis tunnistab ainult materiaalset reaalseks ja oluliseks. 
7 Taas kord pöördus inimkond Minu käskudest eemale ja ma pidin tulema inimeste juurde, et neid 

õpetada. Sellest ei piisanud, et ma andsin teile oma Seaduse sellisel materiaalsel kujul, ja see ei 

sisaldanud kõike, mida Isal oli teile öelda; seepärast saatsin ma teile Jeesuse, kelle kaudu te kuulete 

Jumala Sõna. Ta rääkis teie südamega. See Meister teadis teid, mis viivad inimese sisemusse, ning oma 

sõnadega, oma tegudega ja ohvriga ristil puudutas Ta teie uinuvaid südameid. Ta äratas teie 

osavõtmatuid tundeid, sest Ta teadis, et ilma selle ettevalmistuseta ei tule aeg, mil inimene kuuleb oma 

vaimus oma Issanda häält, kes on nüüd teiega, nagu see teile kuulutati. 

8 Teie Jumal on see, kes teiega räägib, Minu hääl on seadus. Täna kuulete te seda uuesti, ilma et 

oleks vaja seda kivisse raiuda või saata Minu Sõna kehastununa teie keskele. See on Minu jumalik hääl, 

mis jõuab teie vaimuni ja avaldab sellele ajastu alguse, mil inimene saab õigeks, lepib oma Loojaga ja 

puhastab end, nagu on kirjutatud. 

9 Ärge tõlgendage Minu sõnu valesti, öeldes, et Esimese ajastu seadus oli liha seadus ja et Teise 

ajastu seadus rääkis ainult teie südamele; sest Ma olen alati puudutanud teie olemuse kõige tundlikumat 
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ja arenenumat osa, et teha ennast seal teatavaks ja tunda. Minu Seadus on alati rääkinud teie vaimule, 

sest see on see, mis juhib asja* inimelus. 
* Matter: inimese lihane keha, ka üldiselt objekt, materjal jne. 

10 Kui mõned Minu teise ajastu jüngrid olid tunnistajaks oma Meistri Issandamuutmisele Taabori 

mäel, kui nad nägid Moosest Tema paremal käel ja Eelija Tema vasakul käel, siis nad kukkusid maha, sest 

nende hinged olid hirmunud selle võrratu suuruse ees, mida nende silmad nägid. Pärast seda andsin neile 

korralduse seda saladuses hoida, et seda teada anda, kui aeg on käes. Sest Mina pidin sellest maailmast 

eelnevalt lahkuma, et kui need (jüngrite) kogemused teile teatavaks said, mõistaksite, et nad rääkisid 

teile tulevikust ja kuulutasid seda. 

11 Oh, kui selle aja inimkond mõistaks selle ülestähenduse tähendust ja nad mõistaksid, et Minu 

jüngrite tunnistus oli mõeldud selle aja inimestele, kui suur oleks nende edasiminek! 

See tisler, mis raius Minu käsud Siinai mäe kivisse, on sama, mis nüüd kirjutab jumalikud mõtted teie 

südamesse; teie Päästja veri, mis oli õpetus, mis rääkis teile armastusest, ülestõusmisest, igavest elust ja 

ülimast õnnest, on sama, mida Ma nüüd valan selle Sõna olemuses; Ja see prohvetlikkus ja autoriteet, 

millega Eelija inimesi hämmastas, on sama, mida te praegu kogete avaldustes, mida ma teile praegu 

annan. 

12 Minu jüngrite võitlus sellel ajastul on suurem kui kunagi varem, et näha Minu Seaduse 

kehtestamist siin maa peal. Kuid selleks, et selles maailmas valitseks spirituaalsus, millest lähtub kogu 

õiglus, kogu armastus ja mõistus, peavad maailma rahvad ja rahvad kõigepealt jooma väga kibeda karika. 

13 See juhtub siis, kui Kuldvasikas on igaveseks hävitatud, kui kaotatakse kasutud ohvrid; kui vaimne 

vara, mida te ei vaheta maise vara vastu, ei ole enam kasu objektiks. See juhtub niipea, kui inimene on 

saavutanud oma vaimu täieliku arengu ja väärtustab oma sisemuses olevaid väärtuslikke andeid, millega 

Isa on teda tema loomise algusest peale kinkinud. 

14 Selleks, et aidata teil jõuda selle vaimustatuse tasemeni, tulen ma nüüd, et anda teile oma Sõna 

elujõudu, hea maitse vilja. Mina olen armastav Isa, kes annab teile leiba ja peavarju teie kehale ning 

vaimule valgust, mis juhib teid, et te saaksite seda edasi anda oma vendadele. Minu tervendav palsam on 

ka teiega; mõned saavad seda täielikult ja teiste valu leevendatakse. Mõned pesevad ära omaenda võlad, 

teised aga aitavad oma eeskujuga oma naabritel puhastuda. 

15 Kas sa tahad Minu jõudu? Siis täitke Minu käske, armastage Minu Seadust, sest te olete 

vastutavad inimkonna eest. Te olete juhendatud ja teie ees on tee, mille Eelija on valmistanud. Kõndige 

kaalutletud, õrnade sammudega. 

16 Te olete valguse lapsed; ärge laske kiusatusel teid oma võrkudesse takistada. 

17 Võtame näiteks teise ajastu apostlid, kes rääkisid rahvahulkadele Isast ja nad tunnustasid oma 

Jumalat ja Issandat Tema sõnumitoojate tegudes. Ma tahan teid näha samamoodi; nüüd on aeg, et te 

annaksite end täielikult Minu tõe kuulutamisele. 

18 Pöörduge eemale inimeste mõttetutest töödest ja valitsege keha. Ärge laske sellel end valitseda. 

Nii näen ma teid pärast seda lahingut täis rõõmu ja rahu. 

19 Pingutage ja töötage, Iisrael, uurige ja mõistke, et nende õpetustega annan teile valged rõivad, et 

minna läbi maailma ja täita oma missiooni. 

20 Suur on see teekond, mille ma olen vaimule ette näinud, et teda ette valmistada, lepitada ja 

täiustada. Kui teil õnnestub Minuga vaimselt ühendust võtta, siis tunnete end tugevana, et võidelda, ning 

õpite teel edasi liikuma ja ületama takistusi, mis teid sellel teel ees ootavad. 

21 Kas te tahate olla Minu apostlite seas? Kas te tahate olla Minu jüngrite hulgas? Olge siis 

järjekindlad oma õpingutes, hoolitsege selle eest, et teie varustus läheks ülespoole, et te saaksite varsti 

tuua Minu Sõna oma vendadele. 

22 Inimese vaim on arenenud, seega on ka tema teadus arenenud. Ma olen lubanud tal teada ja 

avastada seda, mida ta varem ei teadnud; kuid ta ei tohi pühenduda ainult materiaalsetele töödele. Ma 

olen andnud talle selle valguse, et ta saaks töötada oma rahu ja õnne vaimses elus, mis teda ootab. 
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23 Selle maailma keskel, mis koosneb erinevatest olenditest, on inimene see privilegeeritud olend, 

kellele ma olen andnud osa oma vaimust ja õiguse minuga kontakti astuda, mind enda sees hoida, nii et - 

kuna ta tunneb, et ma olen temaga nii tihedalt seotud - kasvab tema vaimus usaldus ja usk minu 

jumalikkusesse. 

24 Selle maailma loomise lõppeesmärk on inimene, tema rõõmuks olen lisanud teised looduse 

olendid ja jõud, et ta saaks neid kasutada oma säilitamiseks ja värskendamiseks. Kui ta oleks armastanud 

ja tundnud Mind esimestest aegadest, oma vaimsest lapsepõlvest alates, kuuluks ta täna suurte vaimude 

maailma, kus ei oleks ei teadmatust ega erinevusi, kus te kõik oleksite võrdsed teadmiste ja oma tunnete 

rafineerituse poolest. Aga kui aeglaselt areneb inimene! Kui palju aega on möödunud sellest ajast, kui ta 

on elanud maa peal, ja ikka veel ei ole tal õnnestunud mõista oma vaimset ülesannet ja oma tõelist 

saatust. Ta ei ole suutnud avastada oma vaimu endas, mis ei sure, sest tal on igavene elu; ta ei ole 

mõistnud, kuidas elada kooskõlas sellega, ega ole tunnustanud selle õigusi, ja see, ilma oma vabadusest 

ilma jäetud, ei ole arendanud oma andeid ja on seisnud paigal. 

25 Täna, pidades silmas sündmusi, mida inimene ise on põhjustanud, pidades silmas sõda ja kõigi 

materialismi kirgede ülevoolu, on ta jahmunud, sest ta ei mõista ega suuda kurja peatada, ja hirmunult 

küsib ta endalt selle tulemuse põhjust. Sest inimene on kõrvale kaldunud oma vaimse arengu teelt ja 

sukeldub kuristikku, ilma et ükski inimjõud suudaks seda vägivalda peatada. 

26 See maailm, mis on loodud nii suure armastusega, et see oleks Minu laste ajutine kodu, on 

muutunud rahutuse, hirmu ja surma oruks; ainult armastuse ja vooruse harrastamine suudab selle 

päästa. Seepärast kogun ma nüüd kõik "Iisraeli hajutatud suguharud", et varustada nende vaimu ja saata 

nad lahingusse, kuni nad saavutavad inimkonna päästmise ja vaimseks muutmise. 

27 Kõik, kes on tulnud Minu juurde ja kuulnud Minu Sõna, kuuluvad selle iidse ja arvuka rahva hulka, 

ja kui Ma teile neid õpetusi teatavaks teen, mõistate, et teie anded on jäänud varjule ja et need on just 

praegu taaselustunud, täis jõudu, mille annab teile armastus. Teie saatus oli ette määratud juba aegade 

algusest peale, et teie oleksite need, kes valvavad inimkonna üle ja edastavad talle sõnumeid, mida ma 

aeg-ajalt teie teadvusse toon. 

28 Tuleb aeg, mil kogu inimkond koosneb Minu jüngritest, mil te mõistate Mind ja mõistate Minu 

Sõna hõlpsasti. Ülbed tulevad oma pjedestaalilt alla, et olla koos Minuga, ja õppinud tunnistavad Mind 

oma Meistriks. 

29 Ma tahan, et te kõik asuksite vaimustumise teel, koguksite jõudu ja terastuksite katsumustes, nii 

et ma saaksin teile tõustes avada tarkuse aarde, mis sisaldub raamatus, mida ma teile praegu näitan. 

30 Kui te tahate saada meistriteks, peate end varustama. Kõrvaldage endas kõik 

ebajumalateenistuse jäljed ja õpetage vaimset, austavat ja siirast Jumala kummardamist, mis põhineb 

üksnes armastusel. 

31 Isegi kui teie mälu peaks muutuma teile truudusetuks - Minu Sõna on teie südametunnistuses, 

kus see ei kustu kunagi. Teie vaim hakkab rääkima ja saab olema tarkuse allikas, mis, kui see ülevoolab, 

toob valgust teie vendadele teie arenguteel. 

32 Värskendage end Minu juuresolekul, sest ka Mina rõõmustan, kui annan teile oma õpetust. 

Uurige raamatut ja õppige selgitust kõigele, millest te ei olnud aru saanud. Mõistke selle õpetuse vaimset 

tähendust, mida ma teile nüüd avaldan. Kui te valmistute selleks, saate te valguseks pimeduses, mis 

tänapäeval inimkonda ümbritseb. 

33 Ma ootan alati vaimset osadust teiega. Igaüks, kes puhastab end ja tõuseb Minu juurde, tunneb, 

et ta on abiellunud Minuga, ja Ma juhin tema samme parimal viisil. 

34 Paljud imestavad, miks ma olen maa peale tagasi tulnud, sest ma juba õpetasin teid Teisel ajastul 

oma Sõnaga. Kuid te olite unustanud Minu Seaduse ja ma leidsin teid laevahukust teadmatuse meres. Ma 

olen vaeva näinud, et tuua teid rahu ja tõe teele. Ma pakun sulle saua, millele toetuda, sest sa oled ilma 

teejuhita palverännakust kurnatud, ja seepärast olen ma tulnud sulle appi. 
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35 Ma kogun oma uued apostlid, keda ei ole kaksteist, vaid sada nelikümmend neli tuhat, ja igaühel 

neist on ülesanne kuulutada Minu õpetust; nad kõik räägivad ja on nagu kuulutajad, kes toovad head 

sõnumit, et Meister on tulnud tagasi inimeste juurde Püha Vaimuna. 

36 Alates 1866. aastast olen otsinud inimkonna seas uusi jüngrid ja valmistanud neid ette, et nad 

austaksid Minu käske allaandmisega ja oleksid eelkäijateks uutele apostlitele, kes tulevad Minu juurde. 

37 Tuleb päev, mil inimestel on teadmisi Jumala rahva kohta ja nad otsivad teid, et küsida teilt 

valgust; teised võitlevad teie teadmiste vastu oma arvamustega. Ma ei taha, et teid, kuna te tunnete end 

vaesena ja alandlikuna, üllataks need, kes räägivad valitud keeles ja esitavad teile teooriaid, mis 

paljastavad ainult hämarust või nappust. Teie, kes te tunnete selle Sõna tõde, sest te teate, et see on 

Minu kui Püha Vaimu ilmutus - ärge laske end segadusse ajada. 

38 Ma ei taha ka, et te end hirmu pärast peituksite, vaid astuksite vastu neile, kes teie abi paluvad. 

Sest teil kõigil on armastuse sõnad, mis äratavad ja liigutavad neid ning panevad neid tundma Minu 

kohalolekut. Nii teid tunnustatakse. 

39 Eelija on teile lähedal ja täidab suurt ülesannet, mille ma olen talle usaldanud, milleks on 

innustada teid uuendusele, et te saaksite tõusta rahu, paranemist ja vaimset täiustust otsides. 

40 Varsti puhkate te oma tööst. See suur töö toimub paljude vaimude abiga, kellele olen andnud 

konkreetse ülesande. 

41 Teie, kes te järgite Mind, olete Minu armee ja Mina olen teie Isa, kes on teinud oma missiooniks 

oma laste lunastamise. Ma lähen teie ees, et teid juhtida. Kas sa tahad Mind järgida? - Teie süda ütleb 

"jah" ja ma võtan teie igatsuse vastu. Vaata, ma ei nõua sinult rohkem, kui sa suudad teha, kuid ma ütlen 

sulle, et sa pead oma andidega palju vaeva nägema, kui sa oskad neid kasutada ja kui sa armastad Mind 

tõeliselt. 

42 Vaimne seadus tuleb enne inimlikku, seepärast peate andma Mulle oma maksu enne maailma 

seadust. Vaadake loodust oma põldude ja mägede, merede, metsade ja kõrbetega; ta pakub igal hetkel 

oma ohvrit Loojale, kes teda ellu kutsus ja ülal hoiab. Kõik avaldavad oma tänuvõlga Mulle, andes 

tunnistust Minust. Miks te ei osuta mulle väärilist austust? Miks te palute Minu kohalolekut ainult selleks, 

et Minus kahelda? 

43 Varustage end, et te suudaksite oma vaimset olemust mõista ja Minu Sõna mõista. Uurige Minu 

õpetust, uurige, Ma luban teil seda teha, küsitlege Mind, kuid tulge Minu juurde. Andke end Minule üle, 

usaldades end nii, nagu te olete lapsed, ja järgige oma vanemaid kõikjale; armastage ja usaldage ka oma 

taevast Isa. 

44 Ma ei taha, et te valutaksite ega põhjustaksite Mulle valu. Sa oled palju nutnud ja tihti kõndinud 

läbi (elu) kõrbete. Ärge jätke oma lastele seda kurbuse seemet, mida te olete endaga kaasas kandnud. 

Las need olendid näevad õiglase elu, tööd ja Minu Seaduse täitmist, et nad näeksid rahu ja õitsengut 

õitseda. 

45 Miks te, inimesed, imestate selle ime üle, mida ma teile sel ajal näitan, kui ma ennast inimmeele 

kaudu teatavaks teen? Suuremaid tegusid tegin ma minevikus, ja te uskusite neid. 

46 Ma tean, et teie hämmastuse põhjuseks on asjaolu, et te olete eemaldunud vaimsetest 

õpetustest, sest te olete pikka aega uskunud ainult sellesse, mida te näete, mida te puudutate ja mida te 

oma teaduse abil tõestate. 

47 Esimesel ajastul, kui Iisrael luges Pühakirja, mõtiskles Seaduse üle ja palvetas tõotatud Messiat 

oodates, oli tema elu täis märke ja vaimseid ilminguid, tema süda oli tundlik sõnumitele, mida Issand 

talle saatis, ja ta uskus kõigesse sellesse, sest tal oli usk. 

48 Kuid ärge arvake, et kõik selle rahva lapsed teadsid, kuidas jumalikke sõnumeid vastu võtta. Ei, 

rikkad viletsad ei tundnud midagi, nad ei näinud ega kuulnud, nagu ka preestrid, kes, kuigi neil oli 

prohvetiraamat avatud nende silmade ees, ei tajunud samuti vaimset elu inimeste kohal; sest pimedad ja 

ülbed oma koha peal ei suutnud nad kuulda Issanda kutseid, kes juba lähenes. 

49 Kes siis olid need, kes palvetasid öösiti Juudamaal, valvasid ja said oma südamesse lootust süttiva 

valguse? Kes olid need, kellel olid prohvetlikud unenäod ja kes suutsid oma südamega ette näha ja anda 
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vaimset tõlgendust pühakirjadele? - Nad olid alandlikud, vaesed, orjad, haiged, need, kes janunesid 

valguse järele, need, kes janunesid õigluse järele, need, kes vajasid armastust. 

50 Nad olid rahva rahvas, lihtsameelsed mehed ja naised, nemad, kes olid oma Päästjat sajandeid 

oodanud. 

51 Sel ööl, mil Jeesus sündis sellesse ellu, värisesid Petlemma vaeste karjaste südamed, kui nad nägid 

Issanda vaimset sõnumitoojat, kes andis neile teada, et nende kauaoodatud Päästja on tulnud. 

52 Sel pidulikul tunnil magasid rikkad, isandad ja vägevad. 

53 Ka sel ajal magasid suured, isandad, rikkad, õpetlased ja teoloogid sügavalt, samal ajal kui Minu 

kiir laskus inimeste juurde, et tuua neile esimest korda Minu sõnum. 

54 Kui vähesed ootasid Mind ja kui vähesed uskusid Minu kohalolekut! 

55 Aga need, kes minu juurde tulid, olid lihtsa südamega ja vähese mõistusega mehed ja naised, 

kelle üle uskmatud inimesed teevad nalja, sest nad usuvad üleloomulikesse ilmingutesse ja räägivad 

kummalistest doktriinidest. 

56 Ärge mõistke halvasti kohut nende üle, kelle ettevalmistuse puudumine paneb nad eksima, sest 

nad säilitavad vähemalt vaimse intuitsiooni, mis on tõendiks salajasest igatsusest ühineda Isaga, 

läheneda valguse maailmale, saada Temalt armastuse sõna. 

57 Need vaesed, keda ei ole pimestanud maailma vale sära, on need, kellel on intuitsioon, need, kes 

näevad ette, need, kes unistavad, need, kes annavad tunnistust vaimsest, ja ma olen otsinud neid üles, et 

avada nende silmade ees tarkuse raamat ja seega rahuldada ohtralt nende teadmiste ja tõe iha. 

58 Ma olen muutnud oma kohaloleku neile käegakatsutavaks, nagu ka vaimse maailma läheduse, 

mis on tasu nende lootuse ja usu eest. 

59 Ma rääkisin neile ka nende andidest, nende ülesandest, Minu õpetuse väärtusest, et nad 

eemaldaksid oma südamest kõik, mis ei kuulu sellesse töösse, ja et nende tunnistus jõuaks valjusti ja 

valgusküllaselt nende vendade südamesse. 

60 Tõuse, Iisrael, ja roni üles vaimsele mäele, sest ma olen nüüd sinu abiline. Sel ajal aitate te kõik 

Mind ristiga, mida Ma kannan oma õlgadel armastusest inimkonna vastu. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 16  
1 Meele- ja südamerahu olgu kõigis, kes üksteist armastavad! - Sel armupäeval saate te Meistri 

inspiratsiooni, mis imendub nende olendite aju kaudu, kes on minu poolt ette valmistatud ja määratud 

edastama minu jumalikku sõnumit inimkonnale. 

2 Võtke täna vastu Minu vaimne hellitus, suur rahvahulk; ma tervitan teid ja täidan teid armuga. 

3 Kuulge, jüngrid: Olge teadlikud, et Minu Olemuse aatom ilmutab end teie seas. Jumaliku väe 

vibratsioon õpetab teid. Tema universaalse Olemuse emanatsioon valgustab teid. Kunagi ei ole olnud 

aega, mil Jumal ei oleks ilmnenud. Igal ajal, igal ajastul on olnud, on ja saab olema see Jumalik 

Vibratsioon. Aegade jooksul ei ole Isa lakanud andamast teile oma armastuse hüvesid, sest Tema Vaimus, 

nagu ka Loomingus, vibreerib kõik, kõik on aktiivsus ja elu. Ja selle maailma sündmused on vaimse elu 

kaja ja peegeldus. 

4 Läbi sajandite ei ole Jumal inimkonda hüljanud, sest üht ei saa teisest lahutada. Täna oli Isa tahe 

luua inimesega vaimne ühendus nii, nagu te näete ja kuulete, sest on saabunud aeg, mil te peate end 

valmis tegema, et võtta Mind vaimust vaimule vastu. 

5 Kuid teil ei ole veel vaimset tundlikkust, mistõttu te ei taju jumalikku inspiratsiooni selgelt. 

6 Enne kui Isa tegi ennast inimkonnale teatavaks Jeesuses, saatis Ta teile oma ilmutusi 

materiaalsete vormide ja sündmuste abil. Kristuse nime all olete tundma õppinud Teda, kes ilmutas 

Jumala armastust inimeste seas, kuid kui Ta tuli maa peale, oli Ta juba ilmutanud end Isana, ja seepärast 

ei tohi te öelda, et Kristus sündis maailmas - see oli Jeesus, kes sündis, keha, milles Kristus elas. 

7 Mõelge ja lõpuks mõistate Mind ja tunnistate, et Kristus oli enne Jeesust, sest Kristus on Jumala 

armastus. 

8 Kui see on selgeks tehtud, ärge laske end enam eksitada, lõpetage oma sukeldumine iidsete ja 

ekslike tõlgenduste hägusse, mida te omate traditsiooni kaudu. Teid katavad teadmatuse loorid, mille Ma 

oma Sõna valguse abil lahti rebin, et tarkus saaks teie sisse tulla. 

9 Seepärast ärge unustage, et Kristus on Jumala armastus; sellepärast, kui Ta ilmutas end Jeesuse 

kaudu, olite te jahmunud ja segaduses ning isegi Tema imede ees ei uskunud te Teda, sest Tema vägi on 

liiga ääretu, et teie piiratud mõistus saaks seda mõista. 

Nii juhtub, et mõned eitavad Mind, teised on segaduses ja jälle teised uurivad ja uurivad Mind 

vastavalt oma mõtteviisile ja mõistmisvõimele. On vähe, väga vähe neid, kes suudavad Kristust mõista. 

Ma ütlen teile seda, sest ma leian südametes vähe armastust, sest te ei armasta üksteist isegi vendade 

seas. 

10 Armastage oma ligimest nagu oma last, siis hakkate mõistma Jeesust, hakkate Teda armastama, 

tunnete Teda, peate oma tegudes peegeldama Kristust. Teie vaim tunneb Mind aga veidi rohkem; nii 

juhtubki, et mõned teist otsivad Messiat, teised Kõigevägevamat Jumalat, et Ta annaks teile valguskiire ja 

lootuse, mis leevendaks teie valu ja elavdaks teie igatsust tulla Temale üha lähemale. Seda seetõttu, et 

teie vaim omab südametunnistuse kaudu mälestust oma Loojast, Kristusest, kes ei ole kunagi lakanud 

otsimast ja armastamast teid, inimesed, sest ma ütlen teile veel kord, et vaimne ilming ei ole lakanud ega 

ka saa kunagi lakata olemast. 

11 Varasemate aegade valgustunud nägid alati valguse sära, nad kuulsid alati Minu Sõna. Prohvetid, 

inspireeritud, eelkäijad, kõrge vaimsuse õpetuste rajajad tunnistasid, et nad kuulsid hääli, mis näisid 

tulevat pilvedest, mägedest, tuulest või mõnest kohast, mida nad ei osanud täpselt määratleda; et nad 

kuulsid Jumala häält, nagu oleks see tulnud tulekeeltest ja salapärasest kajast. Paljud kuulsid, nägid ja 

tundsid oma meelte abil, teised oma vaimsete omaduste abil; sama toimub ka praegu. 

12 Tõesti, ma ütlen teile: Need, kes said Minu sõnumeid oma füüsiliste meelte abil, tõlgendasid 

jumalikku inspiratsiooni vaimselt, ja seda nad tegid vastavalt oma füüsilisele ja vaimsele varustusele, 

vastavalt ajale, mil nad olid maailmas, nagu see juhtub praegu inimvahenditega, keda te nimetate 

häälekandjateks või "andekandjateks". Kuid ma pean teile ütlema, et nii minevikus kui ka praegu on nad 

lisanud jumalike ilmutuste puhtusele omaenda ideid või neid, mis valitsesid nende keskkonnas, ning 
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teadlikult või teadmatult on nad muutnud tõe puhtust ja piiramatut olemust, mis on tegelikult armastus 

oma kõrgeimates ilmutustes. 

13 Vaimne vibratsioon ja inspiratsioon oli neis, ja nii "esimesed" kui ka "viimased" on tunnistanud ja 

tunnistavad seda inspiratsiooni, mis jõudis nende vaimudesse, peaaegu alati teadmata, kuidas, nii nagu 

see toimub paljude inimestega täna ja nagu see juhtub veel rohkemate inimestega homme. 

14 Sõnad, tõlgendused ja tegutsemisviisid tulenevad inimestest ja ajast, milles nad elavad, kuid see 

on ennekõike kõrgeim tõde. 

15 Vaimse ettevalmistuse puudumise tõttu on teie jaoks vajalik, et jumalik inspiratsioon realiseeruks 

ja ärataks teid vaimsest unest üles. Edasijõudnud vaimud ei vajanud seda ilmutuse vormi. 

16 Kõik vaimne universumis on valguse allikas, nähtav või nähtamatu teile, ja see valgus on jõud, on 

vägi, on inspiratsioon. Valgus voolab ka ideedest, sõnadest ja teostest vastavalt nende puhtusele ja 

majesteetlikkusele. Mida kõrgem on idee või teos, seda õrnem ja peenem on selle vibratsioon ja sellest 

lähtuv inspiratsioon, isegi kui materialismi orjadel on seda raskem tajuda. Sellegipoolest on mõju, mida 

kõrged mõtted ja teod vaimselt avaldavad, suur. 

17 Materialiseerumine on spirituaalsuse vastane, kuid mõistke, et ma pean silmas sellist 

materialiseerumist, mis viib teid eksituste, pahede, degeneratsiooni ja algeliste kirgede juurde. 

18 Isegi kui suurem osa inimkonnast kahtleb Minu inimestele antud kuulutuse tõesuses - tõesti, ma 

ütlen teile veel kord, see kuulutus toimub kehastunud ja kehastumata vaimudes katkematult, alates 

nende loomise esimesest hetkest. 

19 Kui teil on õnnestunud edastada oma sõnumeid üle vahemaade, kasutades oma teravust ja 

teadust, mis on üks paljudest teie vaimsetest võimetest, siis kuidas te võite arvata, et Jumal ei suuda 

inimesele sõnumit edastada tundliku ja intelligentse inimliku "aparaadi" abil? 

20 Sest see on inimkeha: aparaat, mis on varustatud nii suure täiuslikkusega, kui inimene ei suuda 

anda oma kõige keerulisematele ja suuremate teadustööde tegemiseks. Kuulge hästi Minu Sõna, ma 

räägin inimese ainest, mitte tema vaimust; sest kuigi vaim ei suuda saavutada oma Isa väge, on ta 

kahtlemata võimeline tegema suuremaid tegusid kui need, mida tema piiratud inimkeha on võimeline 

tegema. 

21 Kui teie piiratud intelligents on suutnud saavutada teadmisi ja on teinud leiutisi, mida te peate 

imeliseks - mida te oma vaimuga ei saavuta ja millisteks tegudeks ei ole teie Issand võimeline? 

22 Tal on kehv ettekujutus oma Jumalast, kes peab Teda inimesest väiksemaks. 

23 Miks te olete üllatunud, et Jumal saadab teile oma valgust, mis on tarkus ja paistab teile kõigile, ja 

et Ta on loonud oma lastele suhtlemisvormi? Miks te arvate, et teie Jumalale on midagi võimatu, kui te 

ise ütlete, et Ta teab kõike ja suudab kõike? Kui te usute selliseid asju Minust, miks te siis nii 

kergekäeliselt endale vastu vaiete? Kas sa palud Mind saata Jeesust iga kord, kui Ma tahan sinuga 

rääkida, et sa saaksid Teda puu külge naelutada? 

24 Tõesti, ma ütlen teile, et te ei ole endale selgeks teinud, kuidas te arvate, et ma peaksin end teie 

sees tunda andma. 

25 Et sinuga kohtuda, ütlen ma sulle: Kui te ei taha, et Ma kasutaksin patuseid kehasid, et anda teile 

oma armastust, siis näidake Mulle õiglast, puhast, näidake Mulle teie seast kedagi, kes oskab armastada, 

ja Ma kinnitan teile, et Ma kasutan teda. Mõistke, et ma kasutan patuseid selleks, et tuua patuseid, sest 

ma ei tule päästma õiglasi; nad on juba valguse kuningriigis. 

26 On tõsi, et te olete patused, kuid Jumal ei põlga ega unusta kedagi, kuigi te arvate vastupidist. 

Miks olete muutunud nii pimedaks, et otsustate kõike oma materiaalse elu hetke järgi? Teie olete need, 

kes põlgavad ja unustavad ennast; sellepärast tunnete end nõrgana ja väsinud. 

27 Kas te arvate, et Ma unustan oma väga armastatud loodud, isegi kui nad on sõnakuulmatud, kui 

nad vajavad Mind ja kutsuvad Mind kogu aeg? 

28 Te teete palju pattu ja rikute seadusi ning olete sageli unustanud Mind; kuid kõigist teie 

eksistentsi rikkumistest ääretult suurem on Taevase Isa armastus kõigi oma laste vastu. 
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29 Kuid ma pean jätkama teile oma ilmumisest rääkimist, et te saaksite vabaneda kõigist oma 

kahtlustest. Paljud teist kinnitavad seda, mida Minu valgustatud inimesed on teile rääkinud, näiteks et 

Jumal rääkis nendega pilvede, tule, vee ja tuule kaudu; kuid ma küsin teilt: Kumb tundub teile õigem, kas 

rääkida inimesega nende elementide või tema kaudu? 

30 Kus on teie loogiline mõtlemine, kui see ei aita teil mõista lihtsamaid õpetusi? 

31. Maailma mehed ja naised, te, kes te olete oma teadustes unustanud ainsa, mis võib teid targaks ja 

õnnelikuks teha: te olete unustanud armastuse, mis kõike inspireerib, armastuse, mis kõike suudab ja 

kõike muudab! Te elate keset valu ja pimedust, sest kuna te ei praktiseeri armastust, mida ma teile 

õpetan, siis põhjustate oma füüsilisi või vaimseid kannatusi. 

32 Selleks, et avastada ja mõista Minu sõnumeid, peate kõigepealt olema südamest lahked ja õrnad, 

voorused, mis on igas vaimus olemas selle loomise hetkest alates; kuid selleks, et osata tunda tõelist, 

kõrget armastuse tunnet, peate te end vaimseks muuta, kultiveerides oma häid tundeid; ometi olete 

tahtnud elus kõike muud kui vaimset armastust. 

33 Igal hetkel kiirgub teist mõtte- või vaimne vibratsioon, kuid enamasti kiirgate te isekust, 

vihkamist, vägivalda, edevust ja alatuid kirgi. Te teete haiget ja tunnete, kui teile tehakse haiget, kuid te 

ei armasta ja seetõttu ei tunne, kui teid armastatakse, ning oma haiglaslike mõtetega küllastate üha 

enam keskkonda, kus te elate, valuga ja täidate oma eksistentsi ebamugavusega. Aga ma ütlen teile: 

küllastage kõik rahuga, harmooniaga, armastusega ja te saate õnnelikuks. 

34 Armastus on alati olnud olemas Looja vaimus, seega peate mõistma, et ka kõik vaimud on sellega 

varustatud. 

35 Vaatamata teie tsivilisatsiooni arengule olete te tänapäeval üha enam eemaldunud nii 

materiaalsest loodusest kui ka vaimsest, puhtast, sellest, mis on Jumalast. Seetõttu langete iga eluetapiga 

üha suurema ja suurema nõrkuse, üha suurema ja suurema kannatuse kätte, hoolimata teie soovist 

muutuda tugevamaks ja õnnelikumaks iga päevaga, mille te maa peal veedate. Aga nüüd astute te 

sammu edasi Minu Seaduse täitmisel, oo maa elanikud! 

36 Meister, kes on alati teiega rääkinud, tuleb nüüd, et selgitada teile oma õpetust nende õpetuste 

kaudu, ilmutades end sõnas, intuitsioonis ja inspiratsioonis, äratades nii teie vaimu tulevaste aegade 

valguse suhtes. Siis saate jumalikku inspiratsiooni erinevates vormides, mis on teie jaoks üha 

hämmastavam, üha kõrgem ja täiuslikum. 

37 Täna olen tulnud teile meelde tuletama, et armastaksite üksteist nii, nagu Jeesus teid õpetas. Ma 

tuletan teile meelde Jeesust, sest Temas oli Universaalse Armastuse kehastus. 

38 Moosese ajal anti rahvale õigluse seadus: "Silm silma eest ja hammas hamba eest". See seadus, 

mis teile tänapäeval tunduks õudne ja kättemaksuhimuline, oli tolle aja inimeste jaoks siiski õiglane. 

39 Hiljem, kui Ma Jeesuses inimeseks sain, kuulsite Mind ütlevat, ja nii on ka üles kirjutatud, et "selle 

küünariga, millega te mõõdate, teid mõõdetakse". Selle sõna puhul on mõned küsinud, kas selles lauses 

on armastust, halastust ja andestust, mida Jeesus kuulutas. 

40 On aeg, et Mina ise selgitaksin teile Esimese Ajastu Seaduse ja Jeesuse ütluse põhjust, sest 

paljusid Minu õpetusi olen pidanud teile aegade jooksul vähehaaval andma. 

41 Alguses, kui inimsüdame keeled olid veel tundmatud andeksandmise tunnetusele ja kui 

heategevuse ja leebuse tunne oli tema vaimus veel uinunud, oli vaja, et inimene kaitseks nii ennast kui ka 

oma vara, mida kattis seadus, mis andis talle õiguse kasutada oma jõudu enesekaitseks. Nagu näete, olid 

need primitiivsed seadused ja kombed rahvale, kes nagu kõik rahvad, olid määratud arenema. 

42 Seadus, mis lähtus Jeesuse sõnadest, valgustas hiljem inimeste elu ja ütles teile: "Armastage 

üksteist", ning näitas teile ka, et "selle küünariga, millega te mõõdate, mõõdetakse teid omakorda", mille 

abil andis Meister teile mõista, et see õiglus, mille inimene oli hankinud omaenda käega, sai nüüd 

jumaliku õigluse ainuõiguseks. Nüüd teadis inimene, et nii nagu ta mõistab kohut, nii mõistab ka Jumal 

tema üle kohut, ja nii nagu ta külvas maa peal, nii saab ta ka saaki, mida ta koristab tulevases elus. 
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43 Inimene hoidis seejärel oma vennatapja kätt tagasi, kurjategija loobus sageli oma taunitavast 

plaanist ning see, kes kavatses varastada, teadis ja tundis, et teda jälgib pilk lõpmatusest ja et sellest 

hetkest alates ootab teda kohus. 

44 Sajandeid on möödunud ja kuigi inimesed teavad veidi rohkem jumaliku õigluse kohta, ei ole nad 

veel tõde mõistnud ja on korduvalt eksinud, uskudes isegi, et kui nad on maa peal raskelt pattu teinud, 

siis peavad nad Jumala kohtu ees halastamatult seisma, et saada igavene karistus. - Selle kohta küsin ma 

teilt: Milline meeleparanduse ja Minu Seaduse täitmise otsus saab tekkida selles, kes peab end algusest 

peale kadunuks? Milline lootus võib olla sellel, kes lahkub sellest maailmast, teades, et tema vaimu vead 

jäävad igavesti? 

45 Oli vaja, et Mina ise tulin, et eemaldada teie ekslike tõlgenduste pimedus teie juurest, ja nii ma 

siin olen. 

46 Te arvasite, et tunnete Jehoovas ära julma, kohutava ja kättemaksuhimulise Jumala. Siis, et teid 

oma eksimusest välja tuua, saatis Issand teile Kristuse, oma Jumaliku Armastuse, et "tundes Poega, te 

tunneksite Isa"; ja ometi usub teadmatuses olev inimkond, kes on uuesti oma pattude sisse takerdunud, 

et näeb vihastunud ja solvunud Jeesust, kes ootab vaid nende, kes on Teda solvanud, saabumist 

Vaimsesse orgu, et neile öelda: "Lahkuge minust, ma ei tunne teid"; ja panna nad kohe kannatama kõige 

julmemaid piinu igavikus. 

47 On aeg, et te mõistaksite Minu õpetuste tähendust, et te ei satuks eksitusse. Jumalik armastus ei 

takista teid Minu juurde tulemast, kuid kui te ei heasta oma vigu, siis on teie südametunnistuse 

järeleandmatu kohtunik see, kes ütleb teile, et te ei ole väärilised valguse riiki sisenema. 

48 Aga siin olen ma teile uuesti, inimkond, vaimus, nagu ma teile lubasin. 

49 Vaadake Tõe Vaimu valgust, mis valgustab ja äratab üles need, kes elavad pimeduses. 

50 Aga neile, kes osalevad sellel rallil, ütlen: kuulake tähelepanelikult Minu Sõna, sest see avab teile 

valguse teed ja valgustab tõde, mida teil on vaja teada. 

51 Kuigi elus peate te iga võlga Jumalale tasuma, ei ole makse, andam või pakkumine, mida te 

Temale annate, tegelikult mitte Temale, vaid sellele, kes seda pakub. 

52 Kui te pakute Temale puhtust, siis on see teie heaks; kui te näitate Temale teenekaid tegusid, siis 

on need kaunistused, mis tõstavad teie vaimu Jumala ees. Kui teete pattu ja hiljem kahetsete ja 

parandate oma vead, siis on teie tasu vaimurahu ja õnn, mis elab selles, kes teeb head. 

53 Kui ma luban teil sageli juua sama karikat, mille te oma vendadele andsite, siis ainult sel viisil 

saavad mõned aru, millist kurja nad põhjustasid; ja kui nad lähevad läbi sama katsumuse, mida nad teisi 

läbi tegema panid, saavad nad teada, millist valu nad neid tundma panid. See valgustab nende meelt ja 

toob kaasa mõistmise, meeleparanduse ja seega ka Minu Seaduse täitmise. 

54 Aga kui sa tahad vältida kannatuste läbimist või kibeduse karika tühjendamist, siis saad seda teha, 

makstes oma võlga meeleparanduse, heade tegude, kõige selle kaudu, mida su südametunnistus sulle 

ütleb. Nii maksate tagasi armastuse võla, annate tagasi au, elu või rahu, tervise, rõõmu või leiva, mille 

olete oma vendadelt ühel või teisel ajal röövinud. 

55 Vaadake, kui erinev on Minu õigluse tegelikkus teie ettekujutusest oma Isast! 

56 Ärge unustage: kui ma olen teile öelnud, et keegi teist ei lähe kaduma, siis on ka kindel, et ma 

olen teile öelnud, et iga võlg tuleb tasuda ja iga üleastumine kustutada eluraamatust. On teie otsustada, 

kuidas minuni jõuda. 

57 Teil on endiselt vaba tahe. 

58 Kui te eelistate vanu karistusseadusi, nagu uhkete rahvaste inimesed ikka veel teevad, siis 

vaadake nende tulemusi! 

59 Kui te tahate, et see küünar, millega te mõõdate oma vendi, mõõdaks ka teid, siis ei pea te isegi 

ootama oma sisenemist teise ellu, et saada Minu õiglust; sest siin (maa peal), kui te seda kõige vähem 

ootate, leiate end samasugusest kriitilisest olukorrast, millesse te olete pannud oma vennad. Aga kui sa 

tahad, et kõrgem seadus tuleks sulle appi, mitte ainult selleks, et vabastada sind valust, mida sa kõige 

rohkem kardad, vaid ka selleks, et sisendada sinusse üllad mõtted ja head tunded, siis palveta, kutsu 



U 16 

105 

Mind, ja siis mine oma võitluse teed, et saada paremaks ja paremaks, et olla tugev katsumustes, 

ühesõnaga, et maksta armastusega võlga, mille oled võlgu oma Isale ja oma ligimestele. 

60 Armastuse üleskutse, mida te nüüd nende häälekandjate suust kuulete, on inimkonna jaoks 

suurte sündmuste eelkäija. Need sõnumid on tarkuse sädemed, mis ilmnevad inimkonnale tulevikus. See 

on kõigi vaimude ärkamise algus. See on ettevalmistus Spiritualiseerimise ajastu jaoks, aeg, mil te 

lunastate end oma Taevase Isa armastuses. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 17  
1 Armsad inimesed, siin on teile veel üks sõnum Jumalikult Meistrilt, mis viib teid sammu edasi 

Minu õpetuste mõistmises, sest te ei tohi peatada vaimse arengu teel. 

2 Ma ei tule, et julgustada teid stagnatsiooni või taandarenguga seotud harjumusi; ma juhin teid 

alati arengu teele. 

3 Minu Sõna pakub teile mitmekesist toitu, mis on kõik suurepärase vaimse maitsega. 

4 Te olete oma huultega öelnud: "Au Jumalale kõrgel"; aga millal te olete Teda oma tegudega 

ülistanud? - Te olete kummardanud iseennast ja ülistanud oma ebajumalaid, aga Jumal, teie Looja, 

millal? - Jeesus oli see, kes ülistas oma eluga oma Isa, ja tema on see, kelle järgi te peate elama. 

5 Samamoodi oled sa öelnud: "Rahu maa peal heasoovlikele inimestele", ja tõesti, ma ütlen sulle, 

isegi kurja tahtega inimestele olen ma andnud rahu; aga sina, ütle mulle, millal sa oled andnud rahu? 

Palju sajandeid olete te kordanud selle psalmi sõnu, millega rahvas võttis oma Issanda Jeruusalemmas 

vastu, ja see on ainus asi, mida inimkond on sellest ajast peale teinud: korrata neid sõnu; sest oma 

tegudega teeb ta just vastupidist. 

6 rääkige neid fraase, kui tahate, kuid mõistke, et ei need ega ükski teine sõna ei avalda mingit 

mõju enne, kui te neid oma südames tunnete; kui te neid tunnete, avaldage neid oma vendadele heade 

tegudega, alandlikkuse ja alandlikkusega; siis vastan teile oma piiritu armastusega ja panen teie vaimu 

rõõmsalt vibreerima Minu Rahu laitmatus armus. 

7 Nii räägin ma täna teiega kui Püha Vaim. Ajad on teised ja seetõttu peab ka inimeste varustamine 

olema teistsugune. 

8 Jätke sõnapalved ja ebausk ja andke end Mulle, Meistrile, Isale, kes võtab teid alati vastu ja 

mõistab teid. 

9 Palvetage, jah, kuid valmis südamega; rääkige Minuga vaimus, nagu te seda sel hetkel tunnete. 

Tulge Minu juurde armastust täis mõtetega, kuid tulge ligi; rääkige Minuga nagu jüngrid või nagu 

väikesed lapsed, ja Ma annan teile tunda Minu tarkust ja armastust. 

10 Paluge Mind alandlikult, kuid ärge kunagi paluge imesid ega oodake, et te neid saate. 

11 Imet, nagu te seda mõistate, ei ole olemas; jumaliku ja materiaalse vahel ei ole vastuolu. 

12 Te omistate Jeesusele palju imetegusid, kuid tõesti, ma ütlen teile, Tema teod olid armastuse 

loomulik mõju, selle jumaliku jõu, mida te veel ei oska kasutada, kuigi see on salajaselt olemas igas 

vaimus. Sest te ei ole tahtnud teada armastuse tööjõudu. 

13 Mis oli kõigis Jeesuse imetegudes peale armastuse? 

14 Kuulge, jüngrid: Selleks, et Jumala armastus saaks end inimkonnale teatavaks teha, oli vaja 

alandlikkust, ja Jeesus oli alati alandlik; ja kuna Ta andis sellest inimestele eeskuju, siis ütles Ta teile ühel 

korral, et Ta ei saa midagi teha ilma oma Taevase Isa tahteta. Need, kes ei mõista nende sõnade 

alandlikkust, arvavad, et Jeesus oli inimene nagu iga teine; kuid tõde on see, et Ta tahtis anda teile 

alandlikkuse õppetundi. 

15 Ta teadis, et see alandlikkus, see ühtsus Isaga, tegi Teda inimkonna suhtes kõikvõimsaks. 

16 Oo, ülimalt suur ja ilus ülestõusmine, mis annab armastust, alandlikkust ja tarkust! 

17 Nüüd te teate, miks Jeesus, kuigi Ta ütles, et Ta ei saa teha midagi, kui see ei ole Tema Isa tahte 

kohaselt, oli tegelikult võimeline tegema kõike; sest Ta oli kuulekas, sest Ta oli alandlik, sest Ta tegi end 

seaduse ja inimeste teenijaks ja Ta oskas armastada. 

18 Mõistke seega, et kuigi te ise tunnete mõningaid vaimse armastuse võimeid, ei tunne te neid ja 

seetõttu ei suuda te mõista kõige selle põhjust, mida te nimetate imeks või müsteeriumiks ja mis on 

teod, mida jumalik armastus teeb. 

19 Milliseid õpetusi andis Jeesus teile, mis ei olnud armastusest? Millist teadust, milliseid harjutusi 

või salapäraseid teadmisi Ta kasutas, et anda teile oma näiteid väe ja tarkuse kohta? - Ainult armastuse 

õndsat jõudu, millega saab kõike teha. 
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20 Isa seadustes ei ole midagi vastuolulist, sest need on lihtsad, sest nad on targad, ja targad, sest 

neid läbib armastus. 

21 Mõistke Meistrit, Ta on teie õpik. 

22 Laps Jeesus hämmastas määratud seadusõpetajaid; jutlustaja Jeesus andis teile suuri ilmutusi 

kõigi aegade jaoks. Päästja Jeesus kinnitas oma sõnad oma eluga, oma kõrgeima ohvriga ristil. 

23 Nüüd siis, armsad jüngrid, kui te tahate olla suured tões ja tugevad vaimus, miks te ei jäljenda 

mind töödes, mida ma tegin Jeesuse kaudu? Ta ütles teile: "Mina olen Tee, Tõde ja Elu", näidates teile 

alandlikkuse ja alandlikkusega kuuletumist Jumaliku Tahte suhtes. Milline peab siis olema see alandlikkus, 

mida te mulle näitate? 

24 Kuula: Jumal, Kõrgeim Olend, lõi teid "oma näo ja kuju järgi", mitte teie materiaalse vormi, vaid 

teie vaimule antud võimete poolest, mis on sarnased Isa omadega. 

25 Kui meeldiv on olnud teie edevus arvata, et te olete Looja kuju. Te peate endid kõige 

arenenumateks olenditeks, keda Jumal on loonud, kuid te eksite rängalt, kui arvate, et universum loodi 

ainult teie jaoks. Millise teadmatusega te nimetate ennast loodu krooniks! 

26 Mõistke, et isegi maa ei ole loodud ainult inimeste jaoks. Jumaliku loodu lõputul trepil on lõputu 

hulk vaime, kes arenevad jumalikku seadust täites. 

27 Eesmärgid, mis hõlmavad kõike ja mida te kui inimesed, isegi kui tahaksite, ei suudaksite mõista, 

on suured ja täiuslikud, nagu ka kõik teie Isa eesmärgid; kuid tõesti, ma ütlen teile, et te ei ole Issanda 

loodud olenditest ei suurimad ega vähimad. 

28 Teid loodi, ja sel hetkel võttis teie vaim Kõigevägevamalt elu, mis sisaldas nii palju omadusi, kui oli 

vajalik teie jaoks, et täita rasket ülesannet igavikulises elus. 

29 Isegi praegu ei tea te veel kõiki võimeid, mis Isa teile andis, kuid ärge muretsege, te saate neid 

hiljem teada. 

30 Kas te teate nende suurte vaimude olemasolust, kes on määratud valvama kõigi loodud asjade 

harmoonia üle, kes on pidevalt hõivatud teie jaoks tundmatute kõrgete ülesannetega? - Ei, ja seepärast 

ütlen teile veel kord, et teie vaim ei ole kõige kõrgemalt arenenud, et ta on arendanud ainult piiratud 

kujul neid omadusi, mida Jumal teile andis. 

31 Siiski piisab neist omadustest, et viia teid õnnelikult kõrgeimale tasemele, mis saabub teile, kui te 

suunate oma sammud sirgele ja heledale teele, mida Minu Seadus teile näitab. 

32 Ma olen tulnud teid aitama. Nüüd on lepituse aeg; ärgu, tõuse üles! 

33 Te olete patustanud, rikkunud abielu, sooritanud kuritegusid, ja nüüd, kui te seisate silmitsi Minu 

Sõna tõega, mis näitab teile teie vigu, andestate oma üleastumised ja usute, et teie Issand on ebaõiglane, 

kui Ta räägib teile katsumustest ja lepitusest. 

34 Te olete mässinud end kurjuse ja teadmatuse pimedusse, takistades seeläbi oma vaimu nägemast 

kolmanda ajastu koidikut, ja kui ma tulen, et panna teid tõusma oma Sõna valgusega, et te näeksite uue 

koidiku hiilgust, siis te ei taha ärgata oma vaimsest unest ja mõnikord tõuseb te vastumeelselt. On palju 

neid, kes eelistavad magada oma teadmatuses, soovimata ärgata kõrgeima tõe juurde. Nad eelistavad 

pisarate, haiguste ja nälja orgu; nad tahavad, et jätkuks pikk sajandite pikkune periood, mille jooksul 

pahed ja kannatused olid nende ainus "julgustus". Nad eelistavad seda kõike armastavale kutsele, mille 

Minu Armastus neile oma südametunnistuse kaudu saadab. 

35 Sa kuulad Mind, nagu oleksin Ma sinust väga kaugel, laisalt avad sa oma silmad. Aga kuna te ei 

suuda mõista jumalikku sõnumit, sest teie mõistus on läbi imbunud materialismist, siis eelistate elada 

kurjuses. Sel hetkel unustate Mind, pöörate Mulle selja, tahate jääda vaid kannatuste apaatiasse. Aga ma 

ütlen teile: Kui te tahate elada selles materiaalsuse ja teadmatuse kuristikus, kui te tahate nautida ainult 

kergemeelseid naudinguid ja alatuid kirgi, siis ärge vähemalt süüdistage Jumalat oma valu eest. 

36 Kui teil ei ole suurust, et armastada oma ligimest nii, nagu teie Isa armastab teid, siis olge 

vähemalt nii julged ja alistuvad, et kanda oma vigade tagajärgi. Kui te eelistate oma valerahu ja 

vennatapusõdasid, siis ärge öelge, et Jumal tahab seda, ega hüüdke Isa poole Tema halastuse pärast, kui 
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tunnete, et teie vaenlased domineerivad, et Ta võiks tulla teile võitu andma, mis ainult meelitaks teie 

edevust ja edendaks teie kõlvatust, mida ei saa teile anda Minu Seaduse kohaselt. 

37 Kui inimesed unustavad Mind ja isegi eitavad Mind naeru, naudingute ja edevuste keskel, miks 

nad meeleheitel ja värisevad, kui nad lõikavad pisarasaaki, mis piinab nende meelt ja keha? Siis nad 

teotavad, öeldes, et Jumalat ei ole olemas. 

38 Inimene on piisavalt julge patustama, otsustanud kõrvale kalduda Minu Seaduse teelt; kuid ma 

kinnitan teile, et ta on äärmiselt argpükslik, kui tuleb lepitus ja oma võlgade tasumine. Sellegipoolest 

tugevdan teid teie arguses, kaitsen teid teie nõrkustes, äratan teid sügavast unest, kuivatan teie pisarad 

ja annan teile uusi võimalusi, et te saaksite tagasi võita kaotatud valguse ja leida uuesti Minu Seaduse 

unustatud tee. 

39 Ma tulen, et tuua teile, nagu teisel ajastul, elu leiba ja veini, nii vaimule kui ka kehale, et te 

saaksite elada kooskõlas kõigega, mille teie Isa on loonud. 

40 Minu teedel õitsevad voorused, kuid sinu teedel on okkaid, kuristikke ja kibedust. 

41 Kes ütleb, et Issanda teed on täis okkaid, ei tea, mida ta ütleb, sest ma ei ole loonud valu ühelegi 

oma lapsele; kuid need, kes on eksinud valguse ja rahu teelt, peavad kannatama oma süü tagajärgede all, 

kui nad sellele teele tagasi pöörduvad. 

42 Miks sa oled joonud kannatuste karika? Miks te olete unustanud Issanda käsu ja missiooni, mille 

ma teile usaldasin? - Sest te olete asendanud Minu Seaduse oma seadusega ja siin on teie asjatu tarkuse 

tulemused: kibedad kannatused, sõda, fanatism, pettumused ja valed, mis lämmatavad teid ja täidavad 

teid meeleheitega. Ja kõige valusam asi materialiseerunud inimese jaoks, kes allutab kõik oma 

arvutustele ja selle maailma materiaalsetele seadustele, on see, et pärast seda elu kannab ta ikka veel 

oma vigade ja kalduvuste koormat endaga kaasas. Siis on teie vaimu kannatused väga suured. 

43 Raputa maha oma patukoormat siin, täida Minu Seadus ja tule varsti. Paluge andestust kõigile, 

kellele te olete haiget teinud, ja jätke ülejäänud minu hooleks; sest lühike on teie armastuse aeg, kui te 

tõesti otsustate seda teha. 

44 Ma kordan veel kord, et ma ei pannud teie teele okkaid ega valu. Jeesuse kaudu õpetasin teid 

loobuma kõigist nõrkustest, et näidata teile Minu armastust ja väge, mis elab teie sees, et õpetada teile 

tõelist rõõmu, mis elab tõeliselt alandlikus vaimus. Ja koos Oma lahkumise ja lubadusega nendeks 

aegadeks jätsin teile rahu, lootuse valguse ja igatsuse Minu tagasituleku järele. Aga te ei tahtnud seda nii 

mõista ja jätkasite Minu risti löömist, et ma teile ikka ja jälle andeks annaksin. Kuid te peate mõistma, et 

Minu andestus ei säästa teid teie üleastumiste tagajärgedest, sest need on teie, mitte Minu omad. Minu 

andestus julgustab teid, lohutab teid, sest lõpuks tulete Minu juurde ja Ma võtan teid vastu igavese 

armastusega; kuid seni, kuni te ei otsi Mind headuse, armastuse ja rahu teel - te teate seda nüüd ja ei 

tohi seda unustada: Kurja, mida teete või kavatsete teha, saate tagasi liitintressiga. 

45 Te lõikate nüüd oma materialismi seemneid, ja isegi kui te tahate, et Ma kiidaksin teie teod heaks, 

siis te eksite, sest Ma olen oma seaduses muutumatu; Ma ei käitu nii, nagu te soovite, sest siis ei oleks 

Ma enam "Tee, Tõde ja Elu". 

46 Ma tulen, et kaotada teie ekslikud seadused, et teid valitseksid ainult need, mis on kujundatud 

Minu käskude järgi ja kooskõlas Minu tarkusega. Minu seadusi kujundab armastus ja kuna need 

pärinevad Minu Jumalikkusest, on need muutumatud ja igavikulised, samas kui teie seadused on ajutised 

ning kohati julmad ja isekad. 

47 Isa seadus on tehtud armastusest, headusest, see on nagu palsam, mis annab lohutust ja tõstab 

patustajat üles, nii et ta suudab kanda oma süütegude heastamist. Isa armastuse seadus pakub alati 

rikkujale heldelt võimalust moraalseks uuenemiseks, samas kui teie seadused, vastupidi, alandavad ja 

karistavad rikkujaid ning sageli ka süütuid ja nõrku. Teie kohtupraktikas on karmust, kättemaksu ja 

halastuse puudumist. Kristuse seadus on armastava veenmise, lõpmatu õigluse ja ülima õigluse seadus. 

Teie ise olete teie kohtumõistjad, mina aga olen teie väsimatu kaitsja; kuid te peate teadma, et teie 

vigade eest tasumiseks on kaks võimalust: üks armastusega ja teine valuga. 

48 Valige ise, teil on ikka veel vaba tahe. 
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49 Kas te ei taha enam kannatada, inimesed? Siis armastage, tehke head oma teel, ehitage oma elu 

uuesti üles. - Kas sa tahad olla suur ja õnnelik? Siis armastage palju, armastage alati. - Kas sa tahad nutma 

hakata, kas sa tahad, et sind tabaksid kibedad kannatused, kas sa tahad sõdu ja hävingut? Siis jätkake 

elamist nii, nagu te praegu elate, lubage enesekesksusel, silmakirjalikkusel, edevusel, 

ebajumalateenistusel ja materialismil jätkuvalt oma elu üle võtta. 

50 Te näete väga selgelt, et inimeste seas valitseb kaos, nii et te ei jätka seaduse kujundamist nii, 

nagu te seda vajalikuks peate. 

51 Ma tahan, et Minu õpetuse jüngritel ja uustulnukatel oleks südames õilsus ja meelte puhtus, sest 

ainult siis on nad võimelised Minult õppima ja hiljem inimkonda õpetama. 

52 Nüüd ei tule Ma mitte selleks, et äratada - seoses kehaga - surnuid, nagu Ma tegin Laatsaruse 

puhul teisel ajastul; täna tuleb Minu Valgus, et äratada minule kuuluvaid vaime. Ja need tõusevad 

igavesse ellu Minu Sõna tõe kaudu, sest teie vaim on Laatsarus, keda te praegu oma sisemuses kannate ja 

keda Ma äratan üles surnuist ja tervendan. 

53 Nüüd näete, et jumalik õiglus seisneb armastuses, mitte karistamises nagu teie. Mis saab sinust, 

kui Ma kohaldan sinu enda seadusi, et mõista sinu üle kohut Minu ees, kelle ees ei kehti ükski väline 

välimus ega valeargumendid? Kui ma mõistaksin teie üle kohut teie kurjuse järgi ja kohaldaksin teie 

kohutavalt karme seadusi, mis siis teiest saaks? Siis paluksite te õigesti, et Ma näitaksin halastust. Aga te 

ei pea kartma, sest Minu armastus ei närvi, ei muutu ega kao; teie seevastu kaob kindlasti, te surete ja 

sünnite uuesti, te lähete ja tulete uuesti, ja nii teete oma palverännakut, kuni saabub päev, mil te 

tunnustate oma Isa ja allute Tema jumalikule seadusele. 

54 Te olete siin ajutiselt, kuid Mina olen igavene; te lähete haigutades, sest te liigute eemale teelt, 

mida Minu Seadus teile näitab, samas kui Mina olen muutumatu. 

55 Kuivatage oma pisarad, kiirendage oma ärkamist ja tõuske üles. Tundke Minu kohalolekut enda 

sees; on vaja, et te tuleksite Minu juurde, sest te ei ole Mind veel tundnud, oo inimesed. 

56 Te ei tea, milline tasu saab see, kes tunneb tõelist meeleparandust ja pöördub Minu juurde, ja te 

ei tea, et ei ole vaja oodata oma vaimse maailma sisenemist, et saada tasu, mida Jumala armastus teile 

annab. 

57 See oli vajalik, et ma rääkisin teile sel viisil, sest inimesed on segadusse sattunud teadmistest, 

mida nad on omandanud raamatutest, mida nad on õppinud; oma südametunnistuse häält nad aga ei 

tahtnud kuulda, oma vaimse teadmise häält, mis kutsub neid üles järgima jumalikku valgust, millest kogu 

tarkus pärineb. 

58 Ma ütlen teile: kasulik õppimine on hea ja teadus on hea, kuid ennekõike armastus. Armastus 

annab teile tõuke, et muuta teie teadus austusväärseks ja suurendada seda, sest te peate mõistma, et 

kõik teie teadmised on vaid sõnum, mille Minu armastus teile annab. 

59 Küsige oma teadlastelt, ja kui nad on ausad, ütlevad nad teile, et nad on palunud Jumalalt 

inspiratsiooni. Ja ma annaksin neile rohkem inspiratsiooni, kui nad paluksid mind rohkem armastusega 

oma vendade vastu ja vähem edevusega enda vastu. 

60 Tõesti, ma ütlen teile: Kõik, mida te olete kogunud tõelistest teadmistest, pärineb Minult; kõike, 

mis neil on puhtast ja kõrgest, kasutan Ma teie kasuks sel ajal, sest selle eest olen Ma teile selle andnud. 

Kuid te peate olema ettevaatlikud, oo maa rahvad, sest kui te jätkate Minu jumalike õpetuste kasutamist 

loodusjõudude vastu, kui te jätkate oma vähese teadmise kasutamist kurja eesmärgil, siis saate valusa ja 

rangelt seadusliku vastuse siis, kui te seda kõige vähem ootate. Te esitate väljakutse õhule, tulele, maale, 

veele ja kõigile jõududele ning te juba teate, milline on teie saak, kui te ei korrigeeri oma teguviise 

õigeaegselt, et hoida kontrolli all teie mõttetu tegevuse tõttu vallandunud loodusjõud. Ma juhin teie 

tähelepanu sellele, et te hakkate täitma mõõtu, mida Minu õiglus teie vabale tahtele lubab; te esitate 

loodusele liiga palju väljakutseid. Ja kuna te olete need väikesed, kes tunnevad end suurepäraselt, siis 

tuleb see Sõna, et hoiatada teid ohu eest, milles te olete. 

61 Ja Sõna ütleb teile: Mu lapsed, tehke oma süda lahkeks, armastades oma vendi; armastage kõiki 

loodud olendeid. Otsige lepitust ja rahu kõigi vahel. Kui te ei taha, et maapealsed vapustused, mida te ise 
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edendate, teid hävitaksid, siis tulge aegsasti mõistusele, oo armsad lapsed, rahustage neid (loodusjõude) 

oma armastusega, muutke need rahuks. Oo inimesed, kui te kuulaksite Mind, kui paljudest raskustest 

oleksite te ise pääsenud ja Ma oleksin juba teie maailma muutnud, ilma et te oleksite pidanud 

kannatama! Ma annan teile eelmaitse tasu eest selles elus, ma annan teile rahu ja vaikust. Proovige seda, 

mu lapsed. Seepärast olen ma saatnud teile praegu oma Sõna, et teid kuristikust päästa. 

62 Teile, kes te mind kuulete, ütlen, et te peaksite oma vaimus hoidma seda, mis teid puudutab, ja et 

te peaksite ülejäänud osa oma vendadele õpetama. Mis on ühele, see on kõigile, seega ei jää ükski Minu 

lammas ilma vaimsest toidust. 

63 Ma tahan, et te oleksite ühtsed, et ma saaksin teie ühtsust tasuda, valades oma hüvesid ja armu 

kõigile. Siiani olen näinud teid ainult lühikesteks hetkedeks ühinemas, kui te püüate pakkuda oma 

kummardust Minu Jumalikkusele. Veenduge, et ühendatud armastusega olete võimelised tegema imesid. 

Tõesti, ma ütlen teile: Teil on veel aega töötada selle taastamiseks, mida te olete hävitanud. 

64 Palju on asju, mida te olete mulle teinud ja millega te mind vigastasite, kuid ma armastan teid ja 

minu armastus on suurem kui teie üleastumised. 

65 Kui te otsite Mind kui Kohtunikku, siis on Minu Kohus järeleandmatu; kui te otsite Mind kui 

Isandat, siis on Minu Tarkus piiritu; kui te kutsute Mind kui Isa, siis olen Ma kõige armastavama 

lahkusega; kuid tõesti, Ma ütlen teile, Ma olen palju rohkem kui kõik see, sest Mul ei ole ei algust ega 

lõppu. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 18  
1 Nii nagu Minu uus ilmutus oli teile teatavaks tehtud, nägite te seda täna teostumas: Olen tulnud 

vaimus, ümbritsetud inglitest ja valguse vaimudest. 

2 Need, kes ei tunne neid ettekuulutusi, kahtlevad Minu kohalolus, kuid isegi nende seas, kes on 

Pühakirja uurinud, näen ma neid, kes ei usu Minu ilmumisse, sest nende tõlgendused on peaaegu alati 

ekslikud. 

3 Kõiki neid, kes annavad prohvetlusele materiaalse tähenduse, ootab sama saatus nagu juudi 

rahvast, kes ootas tõotatud Messias võimsat maapealset kuningat ja kui nad nägid Mind alandlikuna ja 

alandlikuna, ei uskunud Minusse, vaatamata tegudele, mida Ma nende silmade ees tegin. 

4 Need, kes Mind tundsid, armastasid Mind ja järgisid Mind, olid need, kellel oli lihtne süda, leebe 

vaim ja puhas mõistus, kes nälgisid ja janunesid armastuse, õigluse ja tõe järele. 

5 Neile, kes uurivad möödunud aegade pühakirju, ütlen, et ainult spiritualiseerimisega suudavad 

nad oma elus leida selles keeles sisalduvat tõde. 

6 Ma aitan neid, kes mõistavad ja õpetavad tõde, kuid ma peatan igaühe, kelle huultest lähtub 

segadus tema teele, kuni ta parandab oma eksimused. 

7 Seevastu kõik need, kes külvavad puhta südamega Minu valguse seemet, tõlgendades jumalikku 

Sõna ja valgustades varjatud õpetust - need saadan Ma maadesse ja rahvastesse, et nad levitaksid Minu 

armastuse õpetust. 

8 Tõelised kuulutajad on terve südamega, alandliku vaimuga, ja seepärast oskavad nad Minu uut 

sõnumit rõõmuga ja usuga vastu võtta. 

9 Õndsad on need, kes võtavad Mind vastu oma südamesse ja usuvad Minu Sõna, sest nad näevad 

Mind taevases pilves, ümbritsetuna Minu vaimsetest vägedest; ja kuigi Ma ei astu maapealsesse tolmu, 

nagu Ma tegin Teisel ajastul, saavad nad tunda Minu vaimset kohalolekut. Siis ühendavad nad selle uue 

sõnumi sellega, mis levis inimkonna seas ja mis ei olnud täielik, sest Minu kui Püha Vaimu ilmutused pidid 

veel lisanduma. 

10 Jüngrid, vaimustage end, et te saaksite läbida Minu Sõna tõelise tähenduse ja et kui te kohtute 

oma vendadega, kes tunnevad ainult Minu Teise ajastu ilmutusi, siis saaksite oma tõlgendustes kokku 

leppida ja alustada inimkonna vaimset ühendamist. 

11 Sageli õpetate te ekslikke ideid, mis tulenevad vaimse õppimise ja läbitungimise puudumisest; 

seepärast kutsun teid üles pühenduma Minu Õpetuse mõtlemisele, et te ei teeks enam tegusid, mida te 

peate heaks, kuid mis on Isa ees ebatäiuslikud. 

12 Mõistke, et need, kes vastutavad selle eest, et inimkond mõistab selgelt Minu praeguste ja 

varasemate õpetuste vaimset tähendust, olete kõik need, kes tunnevad oma vaimus teadmiste nälga, kes 

on astunud õppimise, mõtisklemise ja uurimise teedele. Ma ei saa öelda sama nende kohta, kes elavad 

ainult riituste, tseremooniate ja materiaalsete kultuste järgi, nad on rahul välise küljega, sest nad ei ole 

veel tundnud vilja maitset. 

13 Kui Minu jüngrid ületavad maailma teed, algab kaua aega paigal seisnud religioonide ja sektide 

vaimne ärkamine. 

14 "Vaata ja palveta," ütlen ma teile ikka ja jälle; kuid ma ei taha, et te harjuksite selle lahke 

nõuande juurde, vaid et te mõtleksite selle peale ja tegutseksite selle järgi. 

15 Ma ütlen teile, et palvetage, sest need, kes ei palveta, annavad end üle üleliigsetele, 

materiaalsetele ja mõnikord hullumeelsetele mõtetele, mis, ilma et nad seda mõistaksid, soodustavad ja 

toidavad vennatapusõdasid. Aga kui te palvetate, siis teie mõtlemine, nagu valguse mõõk, rebib lahti 

pimeduse loorid ja ahvatluste lõksud, mis vangistavad tänapäeval paljusid olendeid; see küllastab teie 

ümbrust vaimse jõuga ja astub vastu kurja jõududele. 

16 Ärge heitke end meeleheitele, kui te ei ole veel näinud edu. Mõistke, et teie ülesanne on võidelda 

lõpuni, kuid peate meeles pidama, et ainult väga väike osa sellest inimkonna uuendamise ja 

vaimustamise tööst langeb teile. 
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17 Homme lahkute te oma ametikohalt ja teised tulevad teie tööd jätkama. Nad viivad selle töö 

sammu võrra edasi ja nii täitub Minu Sõna põlvest põlve. 

18 Lõpuks ühinevad kõik oksad puuga, kõik rahvad ühinevad üheks rahvaks ja maa peal valitseb 

rahu. 

19 Palvetage, jüngrid, ja täiustage end oma kõrgenduses, et teie õpetuse ja armastuse sõnad leiaksid 

vastukaja oma vendade südames. 

20 Tõesti, ma ütlen teile: Kui see rahvas lisaks oma saatuse mõistmisele täidaks juba praegu oma 

ülesannet, saaks inimkond oma palvete kaudu armu. Kuid teil puudub ikka veel armastus, et tunda oma 

naabreid tõelisteks vendadeks, et unustada tõeliselt rasside, keelte ja usutunnistuste erinevused ning 

lisaks sellele kustutada oma südamest kõik viha jäljed nende vastu, kes on teid vigastanud. 

21 Kui teil õnnestub tõsta oma tunded üle sellise suure inimliku viletsuse, siis tõuseb teie sees kõige 

südamlikum ja siiram palve oma vendade eest, ja see armastuse vibratsioon, see teie tunnete puhtus on 

kõige võimsamad mõõgad, mis hävitavad inimeste sõdade ja kirgede tekitatud pimeduse. 

22 Valu on teid, Iisrael, ette valmistanud, te olete orjuses end puhastanud; seepärast olete te 

sobilikud, et hoolitseda kannatajate eest. 

23 Vaadake, Minu rahvas, olge nagu linnud, kes kuulutavad uut päeva ja äratavad üles need, kes 

magavad, et nad saaksid esimesena vastu võtta valgust, ja siis ütlen neile: See, kes teid tõeliselt 

armastab, tervitab teid sel hetkel. 

24 Inimeses on kaks jõudu, mis pidevalt sõdivad: tema inimloomus, mis on ajutine, ja tema vaimne 

loomus, mis on igavene. See igavene olend teab väga hästi, et enne vaimse täiuslikkuse saavutamist 

peavad mööduma väga pikad ajaperioodid; ta aimab, et tal peab olema palju inimelu ja et ta peab nende 

jooksul läbima palju katsumusi, enne kui ta saavutab tõelise õnne. Vaim kahtlustab, et pärast pisaraid, 

valu ja pärast seda, kui ta on mitu korda läbinud kehalise surma, jõuab ta tippu, mida ta on alati otsinud 

oma igatsuses täiuslikkuse järele. Keha seevastu, see habras ja väike asi, nutab, mässab ja mõnikord 

keeldub vaimu kutsele kuuletumast, ja alles siis, kui viimane on arenenud, tugev ja kogenud võitluses liha 

ja kõige ümbritsevaga, õnnestub tal domineerida keha üle ja teha ennast selle kaudu teatavaks. 

25 Vaim annab end tunda inimlike väljendusviiside kaudu, kuid ta ei kasuta kunagi jõudu kehalise 

mateeria allutamiseks. Vaim tahab, et mateeria ühineks oma tahtega täielikus teadmises, ta tahab 

kuulekust, mis ilmutab leebust. 

26 Kuigi mõnede viga on see, et nad püsivad oma vastumeelsuses, ja nad tunnevad, et liha on ikka 

veel meeleline ja kangekaelsus, tahaksid nad omale trooni; kuid kui Ma ei rahulda neid kõigis nende 

soovides, siis sellepärast, et Minu lastes on veel üks teine olend, mis vibreerib suuremas puhtuses ja 

armastuses, mis igatseb kõrgema elu järele; selles on olemas vaimne mõte, mis peegeldab jumalikku. 

Teie aju seevastu peegeldab ainult inimese mõtteid. 

27 Vaimu palverännak on pikk, tema tee on pikk, tema eksistentsi vormid on paljud ja väga 

mitmekesised ning igal hetkel on tema katsumused teistsugused; kuid kui ta neid läbib, tõuseb ta üles, 

puhastub ja täiustub. Oma eluteel jätab ta endast maha valguse jälje; seepärast ei ole tema keha 

vingumine kõrgelennulise vaimu jaoks sageli oluline, sest ta teab, et see läheb mööda ja et ta ei saa lasta 

end teel peatada sündmuste tõttu, mis tunduvad talle tühised. 

28 Hetkeks pöörab ta tähelepanu oma liha nõrkustele, kuid ta teab, et ta ei tohi liiga palju armastada 

midagi, mis elab vaid lühikest aega ja mis varsti kaob maa sisemusse. 

29 Mis kasu on teie püüdlustest ja ambitsioonidest, kui te kummardate keha ja asetate selle edevuse 

troonile? Niikaua kui see kestab, on see väga vähe võrreldes igavese vaimse eluga. 

30 On vaja, et te kuuletuksite oma olemuse kõrgeimale osale, mis on vaim, mis elab igaühes teist, et 

ta saaks end selgusega ilmutada ja oma sammud suunata eesmärgi poole, mille jaoks ta loodi. 

31 Ütle mulle: Kes sa oled? Mis sa oled? Kes sa arvad, kes sa oled? Mis sa tunned, et sa oled? Kas see 

on mateeria, mis vajub hauda, või vaim, mis tõuseb igavikku, lõpmatusse? 

32 Tõesti, ma ütlen teile, et kogu teie eksistentsi aja jooksul segate te oma muljeid, vajadusi, 

muresid ja soove, teadmata, millised neist on pärit vaimust ja millised mateeriast. 
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33 Vaim, kes tunneb tõeliselt oma saatust, edastab oma vibratsiooni kehale, mida ta elustab, et 

aidata seda ja jagada selle missiooni; kuid kui saabub hetk, mil ta jätab oma kehakesta maa peal maha, ei 

tunne ta kurbust, sest ta teab, et see on seadus, ega hooli sellest, kuidas see, mis oli tema keha, sureb: 

kas haiguse, vanaduse või hävingu tõttu. Ta teab, et tema ülesanne on kõigest tähtsam. 

34 Kas te teate, kuidas Minu teise ajastu apostlid surid? Kuidas lõppes Peetrus ja kõik need, kes Mind 

oma südames kandsid? - Peetrus suri ristil, öeldes, et ta ei ole vääriline surema nagu mina; ta palus surra 

pea allapoole. Ja kes ajas Peetrust ja andis talle jõudu, meelekindlust ja rahulikkust, et kannatada oma 

märtrisurma? - Tema tõeline olemus, vaim, mis on Jumala laps ja teab, kuidas ületada keha nõrkust. Oma 

viimasel tunnil näitas Ta end rahulikuna, rahulikuna, nagu Tema Meister, kui Ta hüüdis ristil: Kõik on 

saavutatud. 

35 Kui te uurite neid näiteid, siis jõuate järeldusele, et inimene on rohkem vaim kui liha, ja et see, kui 

ta on vaimseks muudetud, kuuletub Minu Seaduse kõrgeimatele käskudele. 

36 Neile, kes jõuavad sellele vaimsele kõrgusele, on taevariigi väravad avatud ja nad jõuavad sinna 

ilma "ah", ilma kaebusteta. 

37 Sellise kuulekuse, sellise üleandmise ja armastusega sisenesid need jüngrid Isa juurde. Ja sina, 

millal sa kuuletud oma vaimu kutsele? - Te kardate valu ja kõike, mis puudutab keha, sest te ei ole 

täielikult tõe poolt haaratud; sest kui see oleks nii: Kes võiks teid takistada tõde rääkimast ja 

kuulutamast, isegi kui teid ähvardab surm? 

38 Kas te teate, miks nad Ristija Johannese pea maha lõid? - Sest ta rääkis tõtt, sest ta rääkis 

õiglusest ja osutas nende puudustele, kes nimetavad end maailmas kuningateks ja istuvad mädanenud 

troonil. Aga kui suurtel vaimudel on suured vaevad ja nad tõusevad üle õnnetuse, viletsuse, valu ja surma 

ning täidavad seega vääriliselt oma ülesannet - kes olete teie, kes te alustate päeva haigutades ja 

lõpetate selle õhtul nuttes sõnakuulmatuse või mässuga? Te olete liha ja ainult liha, sest te ei oska veel 

tõusta üle valu ja kõige, mida te nimetate õnnetuseks. 

39 On hea, kui te uurite hoolikalt kõike seda, mida ma teile täna rääkisin. Mõistke: mida kõrgemal on 

kehastunud vaim, seda vähem on tema kannatusi ja valu mõju tema kehale. 

40 Nad kastsid apostel Johannese keeva õli sisse ja ta ei surnud. Isa juurde tõusnud Vaimu vägi 

ilmutas end, vähendades kuumuse jõudu. 

41 Nad tõmbasid ta välja ja kui nad nägid, et ta ei ole kannatanud, siis nad pagendasid ta, ja isegi siis 

jätkas ta Issanda kõrgete nõuannete täitmist, ilma et see katsumus oleks teda tema vaimses täitmises 

peatanud. 

42 Teie, kes te täna Mind kuulate ja kellest Minu uued jüngrid peavad välja kasvama, olete 

meeleheitel katsumuste ees ja püüate Minu teelt kõrvale kalduda. 

43 Millal sa suudad kanda Minu õpetust oma südames ja oled võimeline andma oma elu tõe 

tunnistuse eest? 

44 Kas teile ei piisa nende paljude märtrite eeskujudest, kes andsid oma elu inimkonna armastuse, 

tõe kaitsmise või õigluse eest? Kas nendest näidetest ei piisa, et mõista, milleks Minu jüngrid on 

võimelised? 

45 Te tunnete ebamugavust, kui tuul puhub tugevamalt, kui soovite; kui päike liiga palju põleb, siis 

protesteerite, ja kui pilved varjavad seda, siis ei ole te nõus. Kui on torm, siis otsite kaitset, kirudes, ja kui 

maa väriseb, siis põgenete hirmust. 

46 Kas te olete inimesed, kes on sündinud selleks, et valitseda troonil ja lasta loodusjõududel 

kuuletuda teie käsule, ainult teie kasuks? 

47 Loodusjõud kuuletuvad teile, kui te täidate Minu Seadust ja palute Mind seda teha oma vendade 

hüvanguks! 

48 Ma tahan, et igaüks oleks tõe apostel, et te oleksite elus kasulikud, sest te olete tulnud täitma 

ülesannet, mis on Looja plaanis. 
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49 Sel ajal ütlen ma teile, et Minu õpetuse nisu on rikkalik, kuid seda ei ole veel külvatud. Nutke, kui 

te armastate seda tööd, sest Jumalik Külvaja, kes andis teile oma seemne ja näitas teile põlde, on ikka 

veel üksi. Nutke, et teie pisarad kastaksid põllud, millel te hiljem töötate. 

50 Ärge kartke, et teie kaasinimesed teile haiget teevad; see, mida te nimetate solvanguks, on 

midagi head, mida nad teile teevad, see on abi teie ülesande täitmisel. Kas te ei tea, et need, kes on 

arengu teel, peavad kannatama? Kas te ei tea, et vaim ei tohi muretseda kõigi nende nõrkuste pärast, 

sest need on tühised asjad, mis mõjutavad ainult ainet? 

51 Ma tahan näha teid tugevana elu, selle keerdkäikude ja kannatuste ees. 

52 Muutuge tugevaks heategevuse praktikas ja ärge hoolige sellest, et teie üle nii või teisiti kohut 

mõistetakse. Sa ei pea ütlema, mis sa oled; sa pead ainult olema valmis andma (inimestele) hellitusi, 

halastust ja huuled peaksid olema valmis väljendama headust, head nõu ja andestust. 

53 Teie saatus on teha head oma maapealsel teel. 

54 Mõistke, et materiaalne loodu, mida te nimetate universumiks, on vaimude elupaik evolutsioonis, 

täiuslikkuse paik. Kui vaimud on saavutanud kõrge arengu, mis võimaldab neil asuda kõrgemates 

kodudes, kaovad maailmad, mida nad varem asustasid, olles täitnud oma eesmärgi. 

55 Kogu jõud, mis elustas olendeid ja andis organismidele elu, pöördub tagasi Minu juurde; kogu 

valgus, mis valgustas maailmu, pöördub tagasi Minu juurde, ja kogu ilu, mis valati välja loodu 

kuningriikidele, on Isa Vaimus; ja kui see elu on taas Minus, siis muundub see elu vaimulikuks olemuseks, 

mis valatakse välja kõigile vaimsetele olenditele, Issanda lastele; sest Ma ei jäta teid kunagi ilma andidest, 

mis Ma olen teile andnud, sest Ma ei jäta teid kunagi ilma andidest, mis Ma olen teile andnud. 

56 Tarkus, igavene elu, harmoonia, lõpmatu ilu, headus, kõik see ja veel palju muud on Issanda 

lastel, kui nad elavad koos Temaga täiuslikkuse kohas. 

57 Täna olete sellest eesmärgist kaugel; selle tõestuseks on see, et maapeal olen ma vastu sellele, 

mida te oma vaimuga olete teinud, ja kui te jõuate vaimsesse orgu, heidan ma vaimule ette seda, mida ta 

on oma kehaga teinud oma läbisõidu ajal läbi maailma. Niikaua kui te olete veel lapsed selles õpetuses, 

peavad need maailmad, see olemus, see materiaalne elu jääma. 

58 Jumalana valgustan teid ja toetan teid; Isana armastan teid ja ootan teid; Meistrina õpetan teid ja 

juhin teid; kuid Kohtunikuna mõistan teie üle halastamatult kohut. 

59 Keegi võib öelda, et ma olen nagu rikas vaene, kes tahab kõike endale, sest kõike, mida ta valvab, 

valvab ja nõuab tagasi; kuid tõesti, ma ütlen teile, et nii nagu ma maailmas kõik, mida ma sinna panin, oli 

teie jaoks, mitte minu jaoks, nii hoian ma ka igavese elu puhul kõike teie jaoks, kuni te sisenete sinna ja 

saate selle omanikuks. 

60 Kas ma ei ole teile öelnud, et te olete Minu au pärijad? Nii et kõik, mis on puudu, on see, et te 

omandaksite teeneid, et see oleks teie oma ja te saaksite seda nautida. 

61 Kõik, mida ma olen loonud, ei ole loodud minu jaoks, vaid minu laste jaoks. Ma tahan ainult sinu 

rõõmu, sinu igavest õndsust. 

62 Ärge kartke eksida, et leida Mind, sest Mina ei ole mitte ainult eesmärk, vaid ka tee. Kes tahab 

Minuni jõuda, tulgu alandlikkuse, aktiivse ligimesearmastuse ja allaandmise teed mööda ja tugevdage 

oma püüdlusi täiuslikkuse poole armastuses. 

63 Selleks, et teie teekond oleks turvaline, saavutage oma olemuses sisemine ühtsus, nii et vaim 

saaks alati juhtida keha heal teel ja keha omakorda oleks võimeline sellele kuuletuma. Kui teil on see võit 

iseenda üle, on teil lihtne kuuletuda oma Isa tahtele. 

64 Pöörduge eemale mõttetust; eemaldage oma elust ebavajalik ja ärge tegelege mõttetuga. 

65 Vältige kõiki paheid. Nii hoiate oma vaimu puhtana ja keha tervena, et võidelda armastuse 

relvadega tõotatud maa vallutamiseks, selle maa vallutamiseks, mis ootab teid kui kõrgeim tasu vaimses 

elus. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 19  
1 Inimesed, rahustage oma meeled, mis on ärevuses, mida elu keerdkäigud ja saatuse löögid 

tekitavad. 

2 Kui palju te võitlete, püüdes vabaneda pimedusest, milles te elate, kuigi olete täielikult valguse 

ajal! Suur on teie võitlus, ja sellepärast te tulete kurnatuna. Just sel põhjusel kutsusin teid mõneks 

hetkeks puhkama, sest te peate jätkama oma ülesande täitmist, mida olete vaevu alustanud. 

3 Aeg-ajalt olen ma vastavalt teie arengule tõstnud oma saladuse loori; sest ainult see, kes järgib 

seda teed, saab Minuni jõuda. 

4 Ma olen Meister, kes otsib inimesi kõikidel teedel, et näidata neile tõelist teed. 

5 Minu Sõna tuleb kui valguse mõõk, et võidelda inimeste teadmatuse ja uskmatuse vastu. Ma 

tulen, et teha ennast teatavaks nende ees, kes on eitanud Minu olemasolu, et küsida neilt: Kes lõi 

universumi koos selle paljude maailmadega, mis on teile vaevu nähtavad? - Oo inimesed, kes te olete 

oma kauguses tõest julgenud arvata, et idee Loojast on pelgalt inimvaimu leiutis! Kuidas te suudate ette 

kujutada, et teie piiratud ja väikesest meelest võiks tekkida idee igavikulisest ja lõpmatust? 

6 Kuid isegi need tulevad Minu juurde, kes ütlevad, et nad armastavad Mind, ja neile ütlen Ma: 

Kuidas te saate öelda, et armastate Mind, kui teete vastupidist sellele, mida Minu Seadus käsib, kui te 

reedate end, näidates oma tegudes tundeid, mis on vastuolus teie sõnadega? 

7 Kui palju on isegi siin, nende rahvahulkade seas, kes kuulavad Mind, kes ütlevad, et nad on 

spiritistid,* ja kes ei tunne veel spiritismi jõudu ja tarkust ega vaimu vägesid ja omadusi; ja oma tegudega 

eitavad nad Minu Õpetust, mis valgustab inimkonda vaimselt nagu kiirgav valgus. Aga Minu kannatlikkus 

on piiritu ja ootan, kuni te muutute Minu jüngriteks. Ma pean tegema teist tõrvikuid, mis oma valgusega 

kannavad teistele rahvastele edasi algset sõnumit, mille te olete saanud ilmutusena inimmeele kaudu. 
* St. vaimu õpetuse jüngrid. Neid ei tohi segi ajada spiritistidega, kes on spiritismi järgijad, kus ilmutavad end 

veel mateeriaga seotud vaimud või need, kelle vaimne areng on vähene. 

8 Kui inimesed peaksid teie tunnistust tagasi lükkama ja teile vastu vaielda, siis tuletage neile 

meelde, et mul oli selle aja inimkonnaga kohtumine, mida ma olen tulnud täitma. Ütle neile: Kui ma 

lubasin tulla uuesti, siis sellepärast, et Minu ülesanne ei ole veel lõppenud ega lõpe enne, kui ükski 

patune ei ole enam alles. On kirjutatud, et kui karjas on üheksakümmend üheksa lammast ja üks on 

minust puudu, siis ma otsin selle ühe üles. 

9 Ma tahan teile uuesti näidata oma armastuse väge, muutes inimeste kõvad südamed Minu 

õpetuse apostliteks, alustades sellest rahvast, kes ei ole vähem kõvasüdamlik kui teised. Ma tulen, et 

öelda teile, et suurendaksite oma teadmisi selle uue sõnumi kaudu, mille olen teile andnud, et te 

ühendaksite selle Minu eelmiste ilmutustega, kuni teil õnnestub oma meeles kujundada Tarkuse Raamat, 

et olla vääriline tunnistama Minu Tõde ja õpetama seda oma vendadele. 

10 Nad nimetavad teid agitaatoriteks, kuid ärge kartke, sest nad mõistsid ka teie Meistri omal ajal 

hukka "rahu häirimise" eest - nagu öeldakse. Tõesti, ma ütlen teile, 

Ma ei ole tulnud mitte ainult selleks, et äratada oma ilmutustega mõne inimese südant, vaid selleks, et 

raputada kogu inimkonna vaimu oma sõnaga. 

11 Nii tulen Ma teie juurde sel ajal, mil Minu Valgus ilmutab end erinevatel viisidel inimeste seas ja 

paneb nad taas kord värisema, mõned rõõmuga, teised hirmuga, jälle teised vihaga; kuid ei ole kedagi, 

kes ei ärataks kohe, kui on saabunud tund, mil Minu Sõnum saab teatavaks. 

12 Kui vähese usuga te olete olnud ja kui vähe usku olete hüüdnud Kristuse järele, teie, kes te 

teadsite, et Ta peab tulema! Aga nüüd, kui teil on juba Minu ilmutus ja Minu sõnum, ei ole te enam 

nõrgad, kartlikud ega külmad. 

13 Kas ma olen sulle haiget teinud, sest ma nimetasin sind kõvasüdamlikuks? Ma olen teile ainult 

tõtt rääkinud, sest kõigis maailmades täidavad kõik olendid Minu Seadust, kuid te ei vasta Minu 

jumalikku üleskutset. 
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14 Kuid ärge kartke, sest keegi ei ole veel jõudnud eesmärgini, kuid te kõik jõuate selleni, ma luban 

teile, mina, kes ma olen kõigi aegade lubadus, mina, väsimatu, kes ma ei lõpeta kunagi teie õpetamist. 

15 Te hakkate unistama sellest, et olete tõe kandjad ja apostlid; kuid ärge kiirustage, võtke alati 

juhiks oma südametunnistuse valgus, sest kuidas saate te tõde kuulutada, kui te pole seda veel iseendas 

leidnud? Kuidas te tõestate, et te armastate Mind ja armastate oma vendi, kui te jätate okkasid ja okkaid 

oma ligimese teele? 

16 Elujõe vesi, mis on Minu tõde, on vaikne, kristallselge ja kasulik; kuid ärge ajage seda segi veega, 

mida annate abivajajatele, sest see on mõnikord ebapuhas. 

17 Võtke Minu õnnistus; olgu see teie sees nagu ammendamatu allikas, mis kustutab teid piinava 

tohutu janu. 

18 Minu õnnistus olgu nagu palsam teie haigustele, valudele ja kibedusele; see äratab ellu need, kes 

kaotavad jõudu oma arenguteel. 

19 Selleks, et aidata teid teie vaimses püüdluses kõrgemale, lasen ma oma rahu olla kolmanda ajastu 

apostli südames, kelle ma võtan vastu inimkonna esindajana, ja tema vahendusel annan talle oma 

armastava abi. 

20 Täna kuulete te Minu häält inimmeele kohal ja see ütleb teile uuesti: "Armastage üksteist". Nii 

kuulsite te Issanda häält Jeesuse suu kaudu, kui Ta õpetas teid armastama oma ligimest nagu iseennast, 

kinnitades Seadust, mille Iisraeli rahvas sai Moosese kaudu esimesel ajastul. 

21 Mooses oli tol ajal Minu suupilliks, ta viis teid Lubatud Maa väravate juurde, kuid Ma ei lubanud 

tal sinna siseneda, sest seal oleksite teda kuningaks krooninud; kuid tõesti, Ma ütlen teile, ka tema 

kuningriik ei olnud sellest maailmast. - Tõotuse maa anti rahvale, et nad saaksid seal rahus elada ja Isa 

kummardada. Jeruusalemmas ehitas see rahvas esimese templi Jehoovale ja seal tegi Jumalik Vaim 

ennast teatavaks; seal võttis Ta vastu nende suguharude laste kaebused või ülistused. Selle altari peale 

panid sa Seppeli laeka, mis on sinu ja Isa lepingu sümbol, ning Püha Püha ees kummardasid kuningad ja 

õpetlased. 

22 Preestrid, kellele olid usaldatud rituaalsed toimingud, olid alguses täis armastust, kuid hiljem lasid 

nad oma südamesse tungida edevuse ja ahnuse näriva ussina ning muutusid silmakirjatsejateks, 

silmakirjatsejateks ja maailmavaimulikeks. Siis ilmus üks prohvet teise järel ja kuulutas Messia tulekut; 

rahvas lükkas nad tagasi, mõnitas ja ohverdas neid. 

23 Nii valmistasid nad Minu tulekut ette oma verega. 

24 Kuna iga sõna, mis tuleb Jumalalt, peab täituma, siis sündis Messias inimeste seas ja õpetas teile, 

kuidas täita Isa seadust ja pakkuda Jumalale ülistust, armastades ja andestades ning täites inimeste elu 

lohutusega ja valgusega. 

25 Ma tulin kui karjane, et koguda kokku lambad, keda hundid olid juba hakanud röövima, ja näitasin 

neile karjamaja. Kogu oma maise teekonna jooksul õpetasin inimestele armastust ja sellest tulenevaid 

vilju, mida nad nimetasid imedeks. Need teosed süütasid südames usu ja selle kaudu lasin neil näha 

tõelist teed. Tuhanded ja tuhanded inimesed olid Minu Sõna ja Minu tegude tunnistajateks, kuid ainult 

kaksteist järgnesid Mulle otse. 

26 Kui Minu lahkumise hetk lähenes, ütlesin neile: Jeruusalemmas tähistatakse praegu paasapüha, 

on vaja, et me läheksime sinna, et ettekuulutused saaksid täidetud. Siis andsin ma oma jüngritele oma 

viimased manitsused, mida ma oma armastuse jumaliku tulega nende vaimule sisse surusin. Ma läksin 

koos oma jüngritega Jeruusalemma. Kui ma tagasihoidlikul ja õrnal eeslil linnaväravat ületasin, laulis 

rahvahulk - kelle hulgas olid haiged, keda ma olin tervendanud, pimedad, kes nägid jälle, lonkavad, kes 

kõndisid jälle, ja vaevatud, kes olid lohutatud ja täis lootust - hümne, kiituslaule ja ülistuslaule, sest 

lubatud Päästja oli viimaks tulnud. Keegi ei teadnud, et sel paasapühal olen ma ohvritall. 

27 Minu sissepääsul ja Minu pilgu valguses värisesid südamed, haiged paranesid ning nende rinnust 

voolasid kiituse ja tänusõnad Rabbi vastu. Seepeale astusid variserid Minu juurde ja ütlesid Mulle: 

"Issand, vaata, et Sinu jüngrid ja see rahvas lõpetaksid oma segase karjumise, sest nad häirivad linna 

korda pühade ajal." Mina vastasin neile: "Tõesti, kui need vaikiksid, siis karjuksid kivid rõõmust." 
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Seepeale ütlesin Ma neile: "Tõesti, kui need vaikiksid, siis karjuksid kivid rõõmust. Need variserid 

lahkusid, kuid juba hakkasid nende südamed, kes olid hirmul ja murelikud Jeesuse tegude pärast, 

reetmist õhutama. 

28 Nii jõudsin ma selle templi portaalini, mis oli mõnda aega olnud Issanda rahva pühamu ja mille 

nad hiljem olid muutnud turuhalliks, ja ajasin selle rüvetajad sealt välja. 

29 Nende, kes ütlesid, et nad on Issanda sulased ja seaduse õpetajad, süda ja teod paljastusid järk-

järgult Jeesuse tegude ees; sellest ajast peale nõudsid nad, et teda tapetaks, et mitte kaotada oma 

võimu, mis oli ohus. 

30 Üks Minu jüngritest, kes oli sageli kuulnud Minu armastuse Sõna, mis rääkis Vaimu Kuningriigist, 

ja kes oli tundnud oma südames oma Meistri hellust ja armastust, oli oma nõrkuse ja usu puudumise 

tõttu Minu lubadustesse värav, mis avanes, et lasta sisse inimlikku kurjust, mis langes Minu peale risti 

kujul. Millise vihkamisega need mehed hüüdsid, nõudes, et keisri alane lööks Mind risti. Kuid Jumala Poeg 

pidi olema suurtes katsumustes, et inimesed näeksid Tema alandlikkust, armastust ja väge. 

31 Selle ihu veri laskus maa peale ja inimhuuled, mis kuulutasid jumalikku Sõna maailmas, ei lakanud 

rääkimast armastusest ja andestusest kuni viimase hetkeni ristil; ja Kristus sai üheks Isaga, sest "Sõna", 

mis sai inimeseks, et olla maailmas kuuldavaks, on alati olnud Jumalas. 

32 Aastaid hiljem hävitati linn ja see rüvetatud tempel, et Minu sõna saaks täidetud; sellest templist 

ei jäänud ükski kivi teise peale. Ma olin öelnud, et ma võin hävitada Saalomoni templi, nii kuningliku, 

suure ja suurejoonelise, kui see oli inimeste silmis, ja ehitada selle kolme päevaga uuesti üles. 

33 Tõesti, ma ütlen teile, et inimesed ei ole mõistnud nende sõnade vaimset tähendust, sest minu 

jaoks ei lähe aeg mööda, sest mina olen igavik. Vaata, siin ma olen kolmandal ajastul, kolmandal päeval, 

pannes aluse tõelisele templile ja ehitades seda inimeste vaimus. 

34 Eelija valiti välja kuulutama teile, et seitsme pitseri raamat on lahti ja et see on avatud kuuenda 

pitseriga. Minu Sõna on tulnud täis valgust, et süüdata teie usku, et te ei langeks enam 

ebajumalateenistusse ja et te lubaksite Minul ehitada oma templi teie südamesse. Vaata, inimkätega 

tehtud teosed hävivad, aga Vaimu teosed on igavesed. 

35 Eksinud leitakse üles ja segaduses olevad valgustatakse ning kõik leiavad tee, mis viib nad 

tõotatud maale. 

36 Kui te ei tahtnud mind siin maa peal ära tunda ega lubanud mul teid kokku koguda, nagu lind 

kogub oma noori oma tiibade alla, siis ühendan ma teid igavesti väljaspool seda maailma Minu rahu 

mantli alla. 

37 Minu rahvas, ma olen teile meelde tuletanud oma elu teie seas, sest lähenevad selle viimase 

nädala mälestuspäevad, mille ma inimkonna seas veetsin. Nendel päevadel on teil tunne, nagu tuleks 

teile lõpmatusest sõnum. 

38 Kõik, mida te näete, tundub teile, nagu räägiks see teile Minust. Päike, põllud, linnad, inimesed, 

kõik tundub teile, nagu räägiks see teile Meistrist. Seda seetõttu, et mälu paneb teid taas tundma Minu 

kohalolekut ja Ma saadan teile uuesti oma armastuse sõnumi. 

39 Kui teie silmad tahavad neil päevil nutma hakata, siis nutke; kui teie süda väriseb armastusest, siis 

nutke ka. 

40 Kristus, kelle maapealne kest hävitas rahvahulga, on seesama, kes ilmutab end täna; sest see oli 

keha, mille inimesed hävitasid, kuid mitte "Sõna", mis selle kaudu kõneles. 

41 Milline surm võiks peatada Minu samme või milline haud võiks Mind tagasi hoida? - Ometi olete, 

tahtmata ja teadvustamata, oma südamesse matnud tõe, mille olemus on Meistri tõde. Selle keha, mis 

teil on, olete te muutnud oma vaimu hauaks. 

42 Laske Vaimul eemaldada hauaplaat teie südamest, et see, valgusega täidetud, tõuseks tõelise elu 

juurde. 

43 Järgnevalt selgitan teile lihtsalt seda, mida teil on raske mõista: Kristus ja Jumalik Armastus on Isa 

ise. Jeesus oli täiuslik inimene, kes kuulutas Jumala sõnumit. Ta oli spirituaalsuse kõrgeim väljendus - 

seepärast nimetatakse Teda Jumalikuks Meistriks. 
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44 Oo armsad jüngrid! Kui te mõtlete Minu maailmas tehtud töödele, siis tunnete end liiga 

kohmakana ja väiksena, et Minuga võrdsustada. Kui te mõtlete sellest ajast möödunud aegadele, siis 

mõistate, et olete vaimselt väga vähe arenenud. On hetki, mil te tunnete igatsust ja vajadust arendada 

oma vaimseid andeid, et võtta vastu Minu sõnumeid otse, samuti tungida tulevikku ja lahendada vaimse 

kvaliteedi abil konfliktid, katsumused ja kaos, mis teid inimkonnas ümbritsevad. 

45 Kui väga sa soovid Vaimu pilguga vaadata! Ja te vaatate, kuid alles siis, kui avastate, et mõistate 

paremini Issanda ilmutusi, niipea kui lasete end juhatada oma vaimu valgustava südametunnistuse 

valguse poolt. 

46 Vahepeal uurige seda sõnumit ja kirjutage see üles, sest tulevad ajad, mil te seda sõna enam ei 

kuule, ja siis jäävad teile ainult pühakirjad. 

47 Ma tahan, et Minu Sõna, kui sellest moodustatakse raamatuid, mis tuleb levitada üle maa, oleks 

trükitud laitmatult, nii puhtana, nagu see minust välja tuli. 

48 Kui te lasete sellel viisil oma raamatutesse siseneda, voolab sellest valgus, mis valgustab 

inimkonda, ning selle vaimset tähendust tunnetavad ja mõistavad kõik inimesed. 

49 Ka minu sõnumit seekord eitatakse ja selle vastu võideldakse. Mõned ütlevad, et Minu ilmutus oli 

kasutu; kuid ärge muretsege, sest Minu Teise Ajastu Töö üle arutleti, seda eitati, seda mõnitati, ja ometi 

on üks süda teise järel ja üks vaim teise järel tunnustanud ja hinnanud seda kannatust, mille Ma teie seas 

läbi elasin. 

50 Teadke, Minu rahvas, et on olnud ja on ikka veel neid, kes ütlevad: "Mis on Jeesuse valul pistmist 

meie päästega? Tema kannatused ei saa meile õnnistust anda." Aga Tõe Vaim ütleb teile: Ma olin Jeesuse 

kaudu inimeste seas nagu need lõhnavad taimed, mis lõhnastavad tema käsi, kes röövis neilt elu. 

51 See rist, mille te mulle andsite ja mille ma vastu võtsin, oli tõend minu armastusest teie vastu ja 

ka tõend sellest, et te päästate ennast minu eeskuju kaudu. Miks te arvate, et kui ma oleksin teadnud, et 

minu ohver on kasutu, oleksin ma seda teile pakkunud? Kas te ei mäleta, et ma ütlesin teile, et Isa töös ei 

lähe ükski seeme kaduma? 

Kui Meistri külg avati, tahtis Ta, et te näeksite selles väravat, mis avati, et te kõik saaksite elada 

igavikus, ja esimene, kes seda väravat nägi, oli sõdur, kes torkas oma oda Jeesuse kehasse. 

52 Minu Armastus on nagu puu, mis lõhnastab puulõikuri kirvest, mis röövib ta eksistentsi. Iga 

veretilk sellest kehast levis üle selle inimkonna, andestades kõigile ja lõhnastades nende eksistentsi Minu 

õpetuste jumaliku olemusega. 

53 Aga kui see inimkond oma pimeduses arvab, et sellest ohvrist ei piisanud tema lunastamiseks, siis 

siin on Minu Sõna uuesti, mitte inimeste sõna, kes ei osanud seda sõnumit tõlgendada, vaid Minu Sõna, 

mis õpetab teile Minu õpetuse ja Minu teoste surematut olemust, jumalikku seletust, mille kaudu 

inimesed mõistavad selle vere vaimset väärtust, mis valati Golgatal inimkonna armastuse eest. 

54 Ma ütlen teile, mis on selle ohvri tähendus, sest te kuulute Minule, nii nagu mina kuulun teile. 

55 Ma ei ole kunagi näinud üheski olendis vaenlast, sest te kõik olete Minu lapsed. Sõna "vaenlane" 

inimvenna kohta rüvetab selle ütleja huuled. 

56 Longinus* läbistas Minu külje ja Ma valasin tema peale verd, mis sai valguseks tema pimedates 

silmades. 
* Rooma sõduri nimi. 

57 Ma tahan, et te oleksite nagu teie Meister, et te nimetaksite end õigustatult Minu jüngriteks. 

Minu pärand on armastuse ja tarkuse pärand. See oli Kristus, kes tuli teie juurde, ja see on Kristus, kes 

praegu teiega räägib; kuid ärge püüdke mind Jumalast eraldada või näha mind väljaspool Teda, sest ma 

olen ja olen alati olnud üks Isaga. Ma olen teile öelnud, et Kristus on Jumalik Armastus; seepärast ärge 

püüdke Mind Isast eraldada. Kas te arvate, et Ta on Isa, kes ei armasta oma lapsi? Kust sa selle idee 

võtsid? Teil on aeg seda mõista. 

58 Ärgu keegi häbenegu nimetada Jumalat, Looja, Isaks, sest see on Tema tõeline nimi. 

59 Ma olen toonud teile uuesti valguse, et te saaksite aru sellest, mida te varem ei suutnud mõista. 
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60 Kui ma ütlesin teie vaimule enne tema maa peale saatmist, et annan talle õpetuste maailma, siis 

täna ütlen ma talle, et pakun talle tarkuse taevast. 

61 Kõndige mööda seda spiritualiseerimise teed ja te saate selle taeva, millest ma teile räägin. 

62 Vaimu tarkus on valgus, mis ei kustu kunagi. 

63 Ma olen Meister, ma olen Kristus, kes räägib teiega läbi südametunnistuse, nii nagu ainult mina 

pean tulema igaühe juurde, mis teid hellitab, kui ta teiega räägib. 

64 Siin olen Mina ja näete, kuidas Ma otsin näiliselt kasutuid olendeid armastuse tööks, millest Ma 

tean, et nad teenivad Mind, sest Ma lõin nad. 

65 Ma kasutan teie vaimu, tahet, südant ja mõistust, ja kuni te jõuate oma varustamise ja 

valgustumise ajani - kui ma saan teid kasutada, muutes teid oma vahenditeks -, jätan teile oma õpetused, 

et te saaksite õppida tarka õppetundi. 

66 Elage neid mälestuspäevi, sest ma valmistan teid ette oma Sõna kaudu. Mõtisklege, sukelduge 

sellesse tundi, mil maa kaitses end inimliku tänamatuse vastu ja taevas pimestus, kuid mil Talle ei olnud 

mässu. 

67 Kurb oli Meistri pilk Golgatal, kuid sellega õnnistas Ta teid. Nende rahvahulkade eest läks Ta 

surma, kuid Ta teadis, et Ta tõuseb varsti üles, kui nad on sündinud usku. 

68 Need, kes käivad Jeruusalemmas, ütlevad, et neis kohtades on atmosfäär, mis üllatab vaimu, ja et 

isegi valgus tundub kummaline. 

69 Tõesti, ma ütlen teile, see on südametunnistuse hääl, see on mälestused, mis panevad südame 

värisema, ja kuigi Jeesus suri seal ja inimkond ei näinud teda enam, ilmub Kristus igal pool oma olemises, 

kohalolus ja väes. 

70 Meeste ja naiste karavanid suunduvad Jeruusalemma ja kui nad sisenevad nendesse kohtadesse, 

tulevad meelde mõnikord sõbralikud, mõnikord aga ka kibedad mälestused. Nad leiavad, et kõik on läbi 

imbunud Jeesuse kohalolekust. Aga miks peaksite nii kaugele palverännakule minema materiaalsete 

jälgede otsimiseks, sest igaühel on Minu Jumalik Kohalolu oma vaimus, kus iganes ta ka ei viibiks? 

71 Ma soovin, et te kõik läheksite selle õpetuse kaudu viima vennalikkuse, heade sõnumite ja 

armastuse sõnumit; tervitus, tervendav palsamitilk, sõpruse embus kõigile teie vendadele. 

72 Ma tulen praegusel ajal, et te saaksite Maalt, Minu õpetuste valguses, näha Uue Jeruusalemma, 

Valguse linna, mis on tõotatud vaimule, mida Minu apostel Johannes nägi oma ilmutuses; kuid kui 

esimeses Jeruusalemmas tõstis Inimese kurjus Mind piinaristile, siis Uues Linnas, mis saab olema vaimne, 

tõstavad Vaimud Mind oma armastuse altarile. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 20  
1 Minu Sõna raamat on jumaliku ja tõelise armastuse raamat; selles leiate muutumatu tõe. Jõudu 

selle järele ja sa leiad tarkuse, mis aitab sul areneda ja saavutada rahu igavikus. See, kes moonutab või 

muudab selle tähendust, paneb toime õigusrikkumise, ja see, kes jätab välja või lisab ühegi sõna, mis ei 

ole kooskõlas Minu täiusliku õpetusega, rikub rängalt Minu Seadust. 

2 Hoidke seda Sõna oma algupärases puhtuses, sest see on kõige ilusam pärand, mille ma jätan 

inimestele. Kirjutage üles Minu õpetus ja andke see teada oma vendadele; hoidke seda ustavalt, sest te 

olete selle pärandi eest vastutavad. 

3 Homme leiab inimene temas Minu ilmutuse olemuse, mis viib ta oma õpetuste valguse abil tõe 

teele. 

4 Vanematelt lastele pärandatakse need kirjutised kui elava vee allikas, mille vool vool voolab 

ammendamatult ja kulgeb südamest südamesse. Uurige suurt Elu Raamatut, Spiritualiseerimise 

Raamatut, mis selgitab teile jumalikke ilmutusi, mida te olete saanud läbi aegade. 

5 Kas ma ei ole teile lubanud, et kõik teadmised taastatakse algse tõe juurde? Sest see on aeg, mis 

on teile teatavaks tehtud. 

6 Tõesti, ma ütlen teile: Igaüks, kes mõtiskleb ja uurib Minu Raamatu õpetusi tõelise sooviga oma 

teadmisi suurendada, saab valgust oma vaimule ja tunneb Mind endale lähemal. 

7 Mineviku ja tänapäeva müüdid kukuvad; kõik, mis on keskpärane ja vale, kukub; sest tuleb aeg, 

mil te ei suuda enam toituda ebatäiuslikkusest, ja siis hakkab vaim otsima tõde, et see oleks tema ainus 

toit. 

8 Neis õpetustes leiab inimkond Minu ilmutuste olemuse, mida ta ei ole siiani mõistnud, sest tal 

puudub spirituaalsus. Iidsetest aegadest alates olen ma selle teile usaldanud oma sõnumitoojate, 

saadikute ja tõlkide kaudu, kuid see on teeninud teid ainult sellega, et te moodustate sellest müüte ja 

traditsioone. Mõelge selle õpetuse üle ja uurige seda austuse ja armastusega, kui soovite säästa end 

sajandite pikkusest segadusest ja kannatustest. Kuid pidage meeles, et te ei täida oma ülesannet, kui te 

rahuldute ainult selle raamatu omamisega; ei, see peab teid äratama ja õpetama, kui te tahate olla 

tõeliselt Minu jüngrid. Õpetage selle eeskuju, armastuse ja abivalmidusega, mida ma olen teile näidanud. 

9 Varustage end, lugedes seda Minu dikteeritud raamatut, ja otsustage õpetada oma tegudega, 

heade sõnadega, heade tegudega, tõelise halastuse ja armastuse pilguga. 

10 See aeg, mil Ma teiega koos olen, jääb teie vaimule unustamatuks; sellesse jääb kustumatu jälg 

Minu sõnadest, nii nagu sellesse on jäänud mälestus Minu varasematest õpetustest. 

11 Armsad jüngrid, õppige oma vaimse tundlikkusega mõistma Minu Sõnas sisalduvat jumalikku 

tähendust, ja kui te seda järgite, ei kaldu te kunagi tõeliselt teelt kõrvale. 

12 Häda sellele, kes tõlgendab Minu Sõna oma maitse järgi, sest ta peab selle eest Minu ees aru 

andma. 

13 Maal on paljud inimesed pühendunud tõe võltsimisele, teadvustamata vastutust, mis neil kui Isa 

armastuse töökaaslastel lasub. Sel kohtumõistmise ajal, mida paljud ei tea, sest nad ei oska tõlgendada 

kogetud sündmusi, on õiglus iga vaimu sees ja nõuab temalt tema palverännaku ajal selles maailmas 

aruannet tema tegudest armastuse seaduse sees ja väljaspool seda. 

14 Igaüks, kes peaks muutma nendes kirjutistes inspireeritult antud Minu ilmutuste olemust, peab 

oma tegude eest Minu ees aru andma. Seepärast peate ausalt edasi tegutsema, sest need õpetused on 

Minu armastuse pärand Minu lastele, kes, olgu nad siis kehastunud või vaimus, ootavad suuremaid 

õpetusi. 

15 Vaimne sõnum, mida te kuulete, on taevane valgus, mis avaldub inimvahendite kaudu, kes 

tajuvad seda vaimustuses. Kui te ei usu, et see on Kristus, kes ilmutab end vaimselt sellisel kujul, siis 

andke Mulle nimi, mida soovite, kuid tundke selle sõna olemust, mis voolab neist huultest. Ainult nii 

mõistate, et Tema, kes teid nii armastavalt rahu ja headuse teele kutsub, ei saa olla keegi muu kui Kristus, 

keda te õigustatult nimetate Jumalikuks Meistriks. 
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16 Hiljem mõistate, et nii nagu mina saadan mõtteid, mis on valguse välgud kogu universumisse, 

saate ka teie, oma täiuslikkusest, millel te olete, saata oma armastust oma vendade mõtetele ja 

vaimudele vaimse sõnumina. 

17 Rahustage end armastusega, tundke seda vaimselt, et saaksite seda oma ligimesele väljendada. 

Ärge jääge Minu õpetuste suhtes ükskõikseks, et te ei satuks taas kord segadusse inimeste keskel, kellel 

puudub usk ja vaimsus. 

18 Ma annan teile samasuguse õpetuse, nagu ma andsin teile minevikus, et te selle kaudu tunneksite 

ennast ja teaksite, kes te olete ja milleks teid loodi. See on kõige kindlam samm, mida te saate teha, et 

mind tundma õppida. Seepärast küsin ma teilt: Kuidas te tunnete Isa, kui te ei tunne isegi iseennast? 

19 Mina olen See, mida te ikka veel ei suuda täielikult mõista, sest te elate ikka veel lihas ja ei täida 

Minu käske. Te olete allutatud ainele ja kuna teil on piiratud mõistus, siis uurite Mind vastavalt oma 

materialismile. Lõpetage Minu uurimine väljaspool seda teed, mille Minu Seadus teile ette näeb, sest see 

viib teid ainult eksiteele. Selle asemel tundke end üksteist armastades; uurige jumalikke ilminguid, mis 

moodustavad Minu täiusliku Õpetuse läbi aegade. Ärge püüdke otsida Mind oma praeguste vaeste ja 

nappide teadmistega, sest see viib teid segadusse. 

20 Teadke, et inimese loomulik seisund on headus, vaimne rahu ja harmoonia kõigega, mis teda 

ümbritseb. See, kes jääb kogu elu jooksul nende vooruste harrastamisel püsima, kõnnib õigel teel, mis 

viib teda Jumala tundmiseni. Aga kui te sellelt teelt kõrvale kaldute ja unustate seaduse, mis peaks 

suunama teie tegusid, peate te pisaratega korvama need hetked, mil olete elanud kaugel vaimse tõusu 

teelt, mis on loomulik seisund, milles inimene peaks alati viibima. 

21 Te ei tunne armastust oma ligimese vastu ja seetõttu piinab teid pidevalt valu. Te olete 

unustanud Minu käsu, mis ütleb teile: "Armastage üksteist", mis õpetab teile kõige suuremat tarkust. - 

Kuhu, inimesed, on teie päringud Jumala kohta teid viinud? - Vennastevastase sõja, kaose, seal on teie 

eksimuse tagajärjed. Täna puhastad sa oma verega, pisarate ja meeleheitega oma üleastumised. Nii näeb 

teid Minu Vaim. Seepärast pöörduge eemale mõttetusest, täitke Minu Seadust, tunnustage end vendade 

seas ning vastastikuse mõistmise ja armastuse harmoonias tunnustate oma Issandat. 

22 Mõelge põhjalikult Minu õpetustele, mis on selged ja lihtsad; kuid ärge püüdke kõigepealt mõista 

lõpmatut, sest te eksite. 

23 Kuidas te saate öelda, et te armastate oma Jumalat, kui te ei ole kõigepealt armastanud Teda 

oma vendades? Tunnetage oma südames selle Sõna headust, õpilased, mõelge, et selle olemus on Minu, 

Tõde ja ka Armastus. Sõna ja kirjutamine on teie, need on inimese töö. Tõlgendage ja seletage üht kui 

teist, ja teie järeldused on põhjalikud, kindlad ja õiged. 

24 Toitke oma materiaalset olemust, võttes tervendavat palsamit Minu Sõnast. Vaadake, kuidas teie 

raamatu lehekülgede vahel on Minu sära ja Minu hellus ikka veel olemas! 

25 Jagage seda igavese elu leiba, mida te täna Minu Sõnas saate, nendega, kes seda vajavad, ja 

homme, lugedes neid õpetusi, ärge jätke seda pakkumata vaimudele, kes oma kehva arengu tõttu on 

ilma päästelootuseta. Tunne kaastunnet nende vastu, kes kannatavad. 

26 Külvake minu armastuse sõna oma vendadesse; kui teie südames on armastus, siis on võimatu, et 

te hukkuksite. Kui te oskate seda jumalikku aaret hoida, siis säästate endid paljudest kannatustest ja 

edenete oma arengus, armsad jüngrid, aidates oma vendadel Minule läheneda. 

27 Inimkonna seas on neid, kes on end valusalt puhastanud ja kes ootavad igatsusega Minu 

rahusõnumit sinult. Ma olen teile öelnud, et selle raske ülesande jaoks tähistatud vaimude arv on 

lõpmatu, te ei saa seda arvutada ega ette kujutada. Jätke see armastuse seeme kõikidesse. 

28 Te kõik liigute vaimse täiuslikkuse redelil; mõned on saavutanud arengu, mida te praegu ei suuda 

haarata, teised tulevad teie järel. 

29 Suured vaimud, kes on suured oma võitluse, armastuse ja pingutuse poolest, otsivad harmooniat 

oma väikeste vendadega, kaugete, hooletute inimestega; nende ülesanded on üllad ja kõrged, nende 

armastus Minu Jumalikkuse ja teie vastu on samuti väga suur. 
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30 Need vaimud teavad, et nad on loodud tegevuseks, kõrgemaks arenguks; nad teavad, et Jumala 

laste jaoks ei ole tegevusetust. Loomingus on kõik elu, liikumine, tasakaal, harmoonia; ja seepärast 

töötavad need lugematud olendid, pingutavad ja rõõmustavad oma võitluses, teades, et sel moel 

ülistavad nad oma Issandat ja teenivad oma ligimese arengut ja täiustumist. 

31 Täna, olles eemal teelt, mille Minu Seadus teile ette määrab, ei tea te, millist mõju need teie 

vennad teile avaldavad; kuid kui teil on tundlikkust tajuda neid kiirgusi, inspiratsioone ja sõnumeid, mida 

nad teile saadavad, siis saate aimu arvukatest ametitest ja üllastest töödest, millele nad oma olemasolu 

pühendavad. 

32 Te peate teadma, et need vaimud ei võta oma armastuses ja austuses Looja seaduste vastu 

kunagi seda, mis neile ei kuulu, ei puuduta seda, mis on keelatud, ega sisene sinna, kuhu nad teavad, et 

nad ei tohi siseneda, et mitte tuua disharmooniat Loomise põhikomponentidesse. 

33 Kui erinevalt teevad seda maa inimesed, kes oma püüdlustes olla suur ja võimas maailmas, ilma 

vähimagi austuseta Minu õpetuste vastu, otsivad teaduse võtmega looduse hävitavaid jõude, avavad 

väravad tundmatutele jõududele ja hävitavad sel moel looduse harmooniat, mis neid ümbritseb! 

34 Millal oskab inimene end varustada, et kuulata vaimse maailma tarku nõuandeid ja seega 

juhinduda selle inspiratsioonidest? 

35 Tõesti, ma ütlen teile, sellest piisab, et viia teid turvaliselt mäe tippu, mis on tulemas teie juurde; 

seal näete teie ees sirget ja valgusküllast teed, mida läbivad Vaimud, kes on nüüd ainult selleks, et teha 

teile head ja aidata teid teie raskustes, viies teid samm-sammult lähemale tee lõppu, kus teie Isa ootab 

teid kõiki. 

36 Kuna ma olen teile rääkinud nende olendite headusest ja vaimsest kõrgusest, siis pean teile 

ütlema, et ka neil, nagu teilgi, oli algusest peale vaba tahte and, st tõelise ja püha tegevusvabaduse and, 

mis on tõendiks Looja armastusest oma laste vastu. 

37 Mis saaks vaimust, kui ta jääks ilma oma vabast tahtest? - Esiteks, see ei oleks vaim ja seega ei 

oleks see Kõrgema vääriline olend; see oleks midagi sellist nagu need masinad, mida te valmistate, 

midagi, millel puudub oma elu, intelligentsus, tahe ja püüdlus. 

38 Nagu ma olen teile teatanud, avastab teie teadus järk-järgult, et kõiges on energia, liikumine, 

muundumine. 

39 Kas te oleksite suutnud avastada kõike seda, mida inimkond on teaduse kaudu avastanud, kui teil 

poleks olnud vabadust uurida, uurida ja katsetada? Lisaks, kas te saaksite seda vaimset ilmutust sellisel 

viisil vastu võtta, kui teie vaim oleks leidnud end takistatuna nendest ilmutustest? 

40 Te ütlete Mulle, et olete vaba tahte tõttu sattunud vigadesse ja eksimustesse. Vastuseks ütlen 

teile, et selle kingituse kaudu saate te tõusta lõpmatult kõrgemale sellest punktist, kust te oma arengu 

alguses alustasite. 

41 Peale vaba tahte andsin Ma igale vaimule Minu valguse tema südametunnistusse, et keegi ei 

eksiks; kuid need, kes ei tahtnud kuulda Minu häält või ei tahtnud tungida oma sisemusse vaimse valguse 

otsimiseks, lasid end peagi inimelu lugematutest iludustest võrgutada, kaotasid oma vaimule Minu 

seaduse toetuse ja pidid komistama ja langema. 

42 Üheainsa rikkumisega kaasnesid paljud valusad tagajärjed, ja seda seetõttu, et ebatäiuslikkus ei 

ole kooskõlas jumaliku armastusega. 

43 Need, kes pühendunult ja kahetsevalt pöördusid kohe tagasi Isa juurde ja palusid teda alandlikult, 

et ta neid puhastaks ja vabastaks neid vigadest, mida nad olid äsja teinud, võttis Issand neid vastu 

lõpmatu armastuse ja halastusega, lohutas nende vaimu, saatis nad välja oma vigu heastama ja kinnitas 

neid nende ülesandes. 

44 Ärge arvake, et kõik pöördusid pärast oma esimest sõnakuulmatust alandlikult ja kahetsevalt 

tagasi. Ei, paljud tulid täis uhkust või pahameelt. Teised, täis häbi, teadvustades oma süüd, tahtsid 

õigustada oma rikkumisi Minu ees, ja selle asemel, et puhastada end meeleparanduse ja parandamise 

kaudu - mis on tõendiks alandlikkusest -, otsustasid nad luua endale elu oma moe järgi, väljaspool 

seadusi, mida Minu armastus ette näeb. 
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45 Seejärel ilmus Minu õiglus, kuid mitte selleks, et neid karistada, vaid selleks, et neid parandada, 

mitte selleks, et neid hävitada, vaid selleks, et neid igavesti säilitada, pakkudes neile täielikku võimalust 

end täiustada. 

46 Kui paljudel neist esimestest patustajatest ei õnnestu ikka veel oma plekist vabaneda, sest nad 

langesid ühest langusest teise üha sügavamale ja sügavamale kuristikku, millest ainult Minu seaduse 

järgimine suudab neid päästa. 

47 Ma ütlen teile ka, et nende Vaimude hulgas, kellest ma teile selle õpetuse alguses rääkisin ja kes 

on teie kaitsjad, meistrid, nõuandjad, teejuhid ja arstid, on ka neid, kes on kogenud kukkumisi ja 

kannatuste kallaletungi, mida sõnakuulmatus põhjustab; kuid nad mõtlesid aegsasti oma tegudele ja 

puhastasid end headuse, armastuse, halastuse ja lepituse vees. 

48 Võtke neist eeskuju, Minu lapsed, tõuske üle patu nagu nemad, et ka teie saaksite tunda 

jumalikku rõõmu, et töötada koos Isaga kõigi olendite õnne nimel. 

49 Mõistke, et te olete oma evolutsiooni teel, et saada elutunde, ja need õppetunnid on sündmused, 

millega te oma teel kokku puutute. 

50 Te olete nagu linnud, kes on ehitanud selle pesa, kuhu te kogunete, et oodata "laulu "* tulekut. 

Mõnikord piitsutab torm puu ja sa põgened hirmunult, otsid pelgupaika ja küsid ehmunult: "Miks on 

Peremees seda lubanud?". Aga Meister ütleb teile: Ma luban neid katsumusi, et te saaksite enda kaudu 

teada, kas see, mida te olete ehitanud, on tugev või on see ikka veel habras. 
* Poeetiline allegooria Issanda hääle kohta inimlike "häälekandjate" kaudu. 

51 See palvemaja, nagu kõik kohad, kuhu te kogunete, et kuulda Minu Sõna, on allutatud aegade 

muutustele, millest Ma olen teile öelnud, et need on teie jaoks õppetunnid ja katsumused. 

52 Elage vaimselt ühtselt, nii et alati, kui näete, et teid piitsutab keeristorm, võtab igaüks oma koha 

sisse ja püsib kindlalt, kuni torm on möödas ja rahu taastub taas; kui aga arvate, et te ei suuda ühineda ja 

trotsida ebaõnne, siis olete nagu lame mees, kes ei pingutagi enam, et liikuda, sest ta teab, et tema 

jäsemed on kasutud. Mis kasu on teie vaimus olemasolevatest võimetest, kui niipea, kui saabub hetk, mil 

tuleb tunnustada nende väärtust, kahtlete, muutute meeleheiteliseks ja loobute oma vaimsest 

ülesandest? 

53 Kas te kahtlete Minu kohalolus, sest katsed piitsutavad seda kohta, kus te kogunete? Ma ütlen 

teile, et isegi siis, kui neid kohti enam ei ole, seisan ja räägin. 

54 Ärge olge fanaatilised materiaalsete kokkupanekukohtadega. Kas te ei mõista, et hävimatu ja 

igavene tempel on see, mille te ehitate oma südamesse? 

55 Uurige endid puhkeajal, et teie südametunnistus ütleks teile, kas teie tegude väärtus on tõeline 

või näiline, kas teie teeneid peate ainult sellisena või kas need on jõudnud Minuni. 

56 Te ei valmista end tulevasteks aegadeks ette, kuigi teil on Minu kuulutus ja te kuulate hea 

meelega Minu tarku ja armastavaid lauseid. Teisest küljest vaadake oma vendi, kes seda sõnumit ei saa, 

kuidas nad kujundavad, töötavad ja ehitavad, isegi kui suurem osa sellest, mida nad teevad, on 

materiaalne! Võtke eeskuju nende pingutustest ja ühtsusest! 

57 Ka nemad on vastu, neid kiusatakse taga ja mõistetakse hukka; ometi ei kahtle nad Minus. Aga 

teie, keda on kutsutud Minu uuteks jüngriteks ja kes te kuulete Minu ilmumist Püha Vaimuna, kahtlete, 

sest te olete hetkeks näinud, et see kogunemiskoda on allutatud raskustele ja katsumustele, mis on teie 

elule omased. 

58 Lapsed arenevad ja saavad täiskasvanuks, et omakorda saada vanemateks; teie aga jääte oma 

vaimus lapsemeelseks ega taha kasvada ega suureneda teadmistes ja armastuses. 

59 Kõigele, mis on loodud vastavalt Isa täiuslikkusele, on olemas täpne seletus ja põhjus selle 

olemasolule; ometi ei näe te ei täiuslikkust, ei õiglust ega põhjust. Kui teosed ei ole sellised, nagu te neid 

mõistate, siis kahtlete; kui teie lootused ei täitu, siis kahtlete; iga teie kannatuse puhul kahtlete Minus, ja 

kui näete loodusjõudude vallandumist, siis teie kahtlused kasvavad. 

60 Millisele kohale te asetate Mind, kui te ei armasta Mind kui oma Jumalat ja Isa? Te mõtlete 

piiratud ja väikesel viisil, mõistmata sõnumit, mille ma teile igas katsumuses annan. Tõesti, ma ütlen 
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teile, et kui te tõlgendate nende õpetuste tähendust, mida ma teile läbi elu saadan, siis te saate teada, 

kes ma olen, ja te saate teada iga õppetunni põhjuse. 

61 Nii nagu te õpite maailmas lugema, õppige ka vaimus ja selle armastuse keeles õpetust tundma. 

62 Mõned usuvad, et see maailm eksisteerib ainult materiaalse keha jaoks, et liha kired saaksid 

selles triumfeerida; kuid sellega peatavad nad vaimu kõrgema arengu. - Oo mehed, väikesed ja asjatud, 

kes tahavad elu kujundada sinu tahte järgi! Mõistke, et see maailm on olemas nii aine kui ka vaimu jaoks; 

seepärast olen ma teid alati õpetanud täitma aine seadust ja samal ajal aitama vaimu arengus. Teise 

ajastu rahvale, kes oli kohustatud asja juurde, pidin ütlema: "Andke Jumalale, mis on Jumala oma, ja 

keisrile, mis on keisri oma". 

63 Nõrkuse, viletsuse, viletsuse ja kirgede võitmiseks ning kahtluse hävitamiseks on hädavajalikud 

usk ja head teod, mis on voorused, mis valdavad võimatut; nendega võrreldes tuhmuvad raske ja 

kättesaamatu nagu varjud. 

64 Ma ütlesin inimestele, kes uskusid minusse teisel ajastul: "Teie usk on teid päästnud." Ma 

seletasin seda nii, sest usk on tervendav jõud, muundav jõud, mille valgus hävitab pimeduse. 

65 Tõesti, tõesti, ma ütlen teile: Võimatut ei ole olemas. Sellistel väikestel juhtudel nagu teie 

tervisehäired, rääkige Jumalale tõelise usuga ja usaldage Tema kohalolekut, ja see Jumal, kes elab igas 

teie sees, kes teab, mida te vajate ja mida te tunnete, annab teile oma tahte kohaselt. 

66 Minu vaim avaldub õpetuses, mida Ma kuulutasin, kui Ma olin maa peal ja milles Ma teid täna 

inimliku "suupilli" kaudu õpetan; seepärast Minu õpetus värskendab teid ja tugevdab teid samal ajal, sest 

see ei ole sõna, mis ainult meelitab materiaalseid meeli, vaid mis toidab vaimu. 

67 Seepärast tulevad mõned neist rahvahulkadest, kes Mind kuulavad, et saada terveks Tarkuse 

Sõna poolt, et saada lohutust, mida see annab; teised tulevad, et kergendada oma patukoormat, kui nad 

kuulevad Minu õpetust õiglusest, andestusest ja armastusest. 

68 Kui te kuulete Mind sel viisil rääkimas, värisevad teie valust tundlikuks muutunud südamed, ja kui 

te kutsute Mind kui arsti, lähen Ma teid tervendama. 

69 Tundke, et Minu armastus on teie kohal nagu lohutusmantel. 

70 Õndsad on need, kes panevad oma lootuse ja usalduse Minusse. Tundke Mind enda lähedal ja 

rääkige Mulle oma südamega oma kannatustest. Ärge kartke, armsad "lambad", keegi ei tea, kuidas 

mõista teie ulguvat palvet. Näita mulle oma haavu, näita mulle oma kannatusi, ja ma panen sinna oma 

armastuse ja halastuse palsamit. 

71 Ma võtan vastu teie kannatused, mida te vaikides Minule usaldate. Astuge minuga vaimulikku 

osadusse, et te saaksite sügavalt tunda Minu kohalolekut endas. 

72 Te saate kogeda, kuidas vaimu rahulikkus rahustab teie kirgede tormilist merd. Te olete Mind 

kuulanud vaid häälekandjate vahendusel nendel hetkedel, ja ometi, kui palju asju on teie südamed Mulle 

rääkinud. Kui palju kannatusi ja kibedust on Minuni jõudnud! Kui palju südameid, mis kannatavad 

tänamatuse all, närbuvad nagu ära lõigatud ja hiljem unustatud lilled! Kui palju pisaraid, mida silmad ei 

näita, mida kantakse südames peidus rahu hetke lootuses! Meeste, naiste ja emade valu. Ma kogun kõik 

oma armastuse jõuga. 

73 Ma olen tulnud, et tugevdada ja kaitsta nõrku, kes kannatavad; kuid siis, kui nad on terved, 

valgustatud ja tugevad, näen neid, kes lohutavad neid, kes kannatavad. Kui teil on omavahel armastust, 

siis särab teie maailm harmoonia ja tõe valgusega, mis purskab välja selle kehastunud ja kehastumata 

lastest, kellele see maailm on usaldatud ajutiseks elupaigaks. 

74 Ma olen taas kord rääkinud teile huulte kaudu, mis ei ole puhtad, kuid mis Minu ilmumise hetkel 

teadsid, kuidas anda edasi Minu armastuse sõna. Ärge arvake, et see on ebatäiuslik vorm, mida ma 

kasutan teiega rääkimiseks. Ma tulen mõistuse juurde, kuid mitte patuse keha juurde. Minu valgus 

läheneb, kui hääle kandja pakub oma südant Minule vaimustuses, loovutab oma olemuse Minule; siis 

kasutan teda vahendajana, et tulla rahvahulkade juurde piiratud, humaniseeritud kujul. 

75 See oli Minu lubadus Jeesuse kaudu ja ma olen selle teile täitnud. Ma ütlesin oma apostlitele 

teisel ajastul: "Kui ma ei läheks, ei tuleks teie juurde Lohutusvaim. Sellega tahtsin ma öelda: Kui mina, 
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Jeesus, ei läheks kehas, ei saaks ma tulla, et teha ennast teile teatavaks vaimus. Sest Lohutaja, Püha 

Vaim, keda ma olen teile lubanud, olen mina, on minu Sõna, on minu armastuse sõnum. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 21  
1 Jüngrid, te olete unustanud palvetamise viisi, mida ma teile Teisel ajastul õpetasin, ja ma olen 

tulnud seda teile meelde tuletama. 

2 Palve peaks olema teie jaoks midagi suuremat ja võimsamat kui meeldejäetud sõnade kordamine, 

millega te ei saavuta midagi, kui teil ei ole vaimset kõrgust. 

3 Ärge võtke harjumust palvetada ainult sõnadega, palvetage vaimuga. Ma ütlen teile ka: õnnistage 

palvega, saatke oma vendadele valguse mõtteid, ärge küsige midagi enda jaoks; pidage meeles: Igaüks, 

kes tegeleb sellega, mis on Minu, saab alati Mind valvuriks enda üle. 

4 Armastusega külvatud seemned tulevad teile mitmel moel tagasi. 

5 Külastage ja "määrige" haigeid, tugevdage vangi, andke rahu sellele, kes seda vajab, ja lohutage 

murelikke südameid. 

6 Inimesed on segi ajanud tõelise armastuse materialismiga, mis on ilmne kõigis nende tegudes, 

unustades ühe kõrgeima vaimu tunnetuse. Ma olen näinud, et te annate oma vendadele, vaestele, 

mõned rahatükid põlgusega ja isegi vastumeelsusega, ja te annate rahatükke, sest teil ei ole südames 

midagi anda. Kui te annaksite neid vähemalt armastusega või sooviga aidata; aga te annate neid ülbelt, 

uhkeldades, alandades abivajajaid. Kui te annaksite seda ilma edevuse või vastumeelsuseta, leevendaks 

teie münt osaliselt nende vaimude armastusejanu, kes on oma süü täielikku heastamist ootamas. 

7 Neile, kes mõistavad heategevust sellisel viisil ja püüavad nende ebatäiusliku tööga vaigistada 

oma südametunnistuse häält ja panna Mind uskuma, et nad täidavad üht Minu kõrgeimat õpetust, ütlen 

Ma: Tõmbuge oma kambrisse ja ühinege Minuga oma palves, et selles ühenduses, millega te praegu ei 

ole harjunud, tunnetaksite endas headuse ja tänulikkuse sädet Isa vastu ning, tundes oma kaasinimeste 

kannatusi, palvetaksite nende eest, isegi kui teete seda ainult oma sugulaste eest, mis oleks juba samm 

spirituaalsuse suunas. 

8 Ma ei saa veel nõuda kõigilt inimestelt ohvrimeelsust ja abivalmidust teiste heaks või tõelist 

ligimesearmastust; kuid teilt, jüngrid ja "väikesed lapsed", kes te kuulete päevast päeva seda häält, mis 

muudab teie tunded armastavamaks, ma ootan tegusid, mis on Minu ja teie väärilised. 

9 Kui sa armastad, siis tulevad teised hüved sulle peale selle. 

10 Armastus annab teile tarkuse mõista tõde, mida teised otsivad asjata teaduse konarlikel radadel. 

11 Laske Meistril juhtida teid kõigis tegudes, sõnades ja mõtetes. Varustage end Tema lahke ja 

armastava eeskuju järgi ja te ilmutate jumalikku armastust. Sel viisil tunnete end Jumalale lähedal, sest 

olete Temaga harmoonias. 

12 Kui te armastate, siis õnnestub teil olla õrn, nagu Jeesus oli. 

13 Kui te armastate, siis ei ole teil vaja materiaalseid kultusi ega riitusi, sest teil on valgus, mis 

valgustab teie sisemist templit, millel murduvad kõigi tormide lained, mis võivad teid paisata, ja 

inimkonna pimedus muutub olematuks. 

14 Ärge enam rüvetage jumalikku, sest tõesti, ma ütlen teile, suur on see tänamatus, millega te end 

Jumala ees näitate, kui te sooritate neid väliseid jumalateenistusi, mille olete pärinud oma esivanematelt 

ja milles te olete muutunud fanaatiliseks. 

15 Inimkond nägi Jeesust kannatamas, ja Tema õpetust ja tunnistust usutakse. Miks jätkate Tema 

ristiusustamist oma skulptuurides? Kas need sajandid, mille jooksul te olete Teda oma kurjuse ohvrina 

näidanud, ei ole teile piisavalt? 

16 Selle asemel, et mälestada Mind Jeesuse piinade ja surmavõitluse ajal, miks te ei mälesta Minu 

ülestõusmist täis valgust ja hiilgust? 

17 On mõned, kes teie kujutisi nähes, mis kujutavad Mind Jeesuse kujul ristil, on mõnikord uskunud, 

et tegemist on nõrga, argpüksliku või hirmuliku inimesega, mõtlemata sellele, et Ma olen Vaim ja olen 

kannatanud seda, mida te nimetate ohvriks ja mida Ma nimetan armastuse kohustuseks, eeskujuks kogu 

inimkonnale. 
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18 Kui te mõtlete, et Ma olin üks Isaga, siis pidage meeles, et ei olnud mingeid relvi, jõude ega 

piinamisi, mis oleksid võinud Mind painutada; aga kui Ma kannatasin, veritsesin ja surin inimesena, siis 

selleks, et anda teile Minu ülev eeskuju alandlikkusest. 

19 Inimesed ei ole mõistnud selle õppetunni suurust ja püstitavad igal pool Ristilöödud kuju, mis on 

häbiväärne sellele inimkonnale, mis ilma armastuse ja austuseta selle vastu, keda ta väidab armastavat, 

jätkab Tema risti löömist ja haavab Teda iga päev, inimesed haavavad oma vendade südant, kelle eest 

Meistrimees andis oma elu. 

20 Oo, Minu kõigi usutunnistuste lapsed, ärge tapke vaimu kõige õilsamaid tundeid ega üritage seda 

välise kombe ja kultusega pehmendada. Vaata, kui emal ei ole midagi materiaalset pakkuda oma 

armastatud väikesele lapsele, siis ta surub teda oma südame külge, õnnistab teda kogu oma 

armastusega, katab teda suudlustega, vaatab teda armastavalt, kastab teda oma pisaratega, kuid ei püüa 

teda kunagi petta tühjade armastuse žestidega. 

21 Kust sa saad aru, et mina, Jumalik Meister, kiidan heaks, et sa rahuldud kultuslike tegudega, millel 

puudub igasugune vaimne väärtus, tõde ja armastus, millega sa püüad oma vaimu petta, pannes teda 

uskuma, et ta on end toidetud, kuigi tegelikult on ta tõe suhtes üha enam teadmatuses? 

22 Õppige üksteist armastama, õnnistama, andestama, olema õrnad ja armastavad, head ja õilsad 

ning mõistke, et kui te seda ei tee, ei peegelda teie elu vähimalgi määral Kristuse, teie Meistri tegusid. 

23 Ma räägin kõigiga ja kutsun teid kõiki üles hävitama vigu, mis on teid nii paljude sajandite jooksul 

teie evolutsioonis tagasi hoidnud. 

24 Võtke armastus oma kilbiks ja tõde oma mõõgaks, ja te leiate peagi tee. Ärge kartke olla 

armastuse külvajad, sest Pilaatus ja Kaifas ei ole enam maailmas, et minu jüngrite üle kohut mõista. 

Väikesed kalmistud, millega te oma eluteel kokku puutute, kuid taluge neid ja jätke endast maha julguse, 

rahulikkuse ja usu jäljed. 

25 Kristus andis teile oma eeskuju, sest Ta on ja jääb igavene Meister vaimus ja tões. 

26 Tõe ja lohutuse Vaim on seesama Jumala Vaim, kes elas armastavas Jeesuses, kes elas inimeste 

seas, ja kes elab sinus, kui sa oskad armastada nii, nagu Ta sind õpetas. 

27 Teie, kes te olete Minu uued jüngrid, kuulake: Juba teisel ajastul rääkisin Ma teile Minust kõige 

selgemini, et päästa teid kiusatusse ja eksitusse langemisest. Kui ma ütlesin teile: "Isa ja mina oleme üks", 

siis tahtsin ma öelda teile, et Minu armastuses teie vastu, Minu Sõnas ja igas Minu Tegevuses on teil Isa 

kohalolek. Sellest hoolimata langesid religioonid, mis hiljem selle õpetuse alusel rajatud, materialismi, 

tehes figuure, milles nad kujutasid Jeesuse kuju, ja kummardades teda nende kaudu, unustades, et 

Kristus on vägi ja vaim. 

28 Kui ma oleksin tahtnud, et te kummardaksite Mind Jeesuse kujul, oleksin jätnud Tema keha teile 

kummardamiseks; kuid kui ma pärast Tema ülesande täitmist lasin selle keha kaduda, miks inimesed seda 

kummardavad? - Ma ilmutasin teile, et Minu Kuningriik ei ole materiaalne; ometi tahavad inimesed Mind 

ikka veel maa peal hoida ja pakuvad Mulle rikkust ja võimu, mis on kaduvväike ja piiratud. 

29 Jeesuses oli kaks loomust: üks materiaalne, inimlik, mis loodi Minu Tahte poolt Maarja neitsilikus 

emakas, mida Ma nimetasin Inimese Pojaks, ja teine, jumalik, Vaim, mida nimetasin Jumala Pojaks. Selles 

(jumalikus loomuses) oli Isa Jumalik Sõna, mis kõneles Jeesuses; teine oli üksnes materiaalne ja nähtav. 

30 Kui ülempreester Kaifas mind üle kuulas ja ta ütles mulle: "Ma vannun, et sa ütleksid mulle, kas sa 

oled Kristus, Messias, Jumala Poeg", siis ma vastasin talle: "Sa oled seda öelnud". 

31 Ma olin oma apostlitele teatanud, et ma pöördun tagasi Isa juurde, kelle juurest ma tulin. Ma 

viitasin Jumalikule Vaimule, kes oli piiratud Jeesuse õnnistatud kehas. Aga kui ma ennustasin oma 

jüngritele, et Inimese Poeg antakse üle ja risti lüüakse, siis pidasin silmas ainult materiaalset osa; Vaimu 

risti lüüa või tappa ei oleks võimalik, sest Ta on surematu ja kõigist loodud asjadest kõrgemal. 

32 Kui ma ütlesin teile, et ma graveerin oma Seaduse teie südamesse, graveerin selle teie vaimule ja 

ma valitsen teie sees, viitasin ma oma Tarkusele, oma Igaviku Olemusele. Te peate mõistma, et mitte 

Jeesus ei sisene teie südamesse, vaid Kristus, Igavene Sõna, see, kes kuulutati prohvet Jesaja suu kaudu 

ohvritallina. 
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33 Inimesena oli Jeesus teie ideaal ja täiuslikkuse teostus; et teil oleks Temas eeskuju, mis oleks 

vääriline jüngriks olemiseks, tahtsin teile õpetada, milline peab inimene olema, et saada oma Jumala 

sarnaseks. 

34 See on üks Jumal ja Kristus on Temaga üks, sest Ta on Jumala Sõna, ainus tee, mille kaudu saab 

jõuda kõigi loodud asjade Isa juurde. 

35 Minu seeme on külvatud igasse inimkonna vaimu ja saabub päev, mil te saate tõusta, kuni te 

olete nagu teie Meister. 

36 Tõe Vaim on Jumalik Tarkus, mis selgitab saladusi, ja see on tulnud inimkonna juurde, et täita 

Minu lubadust inimkonnale. Te elate ajal, mil need ilmingud pidid toimuma, sest te olite nende 

vastuvõtmiseks vaimselt valmis. 

37 Tunnistage, et kurjused, mis tänapäeval inimkonda piinavad, on tingitud Minu Seaduse täitmata 

jätmisest ja sellest, et inimesed on andnud jumalike õpetuste ja ilmutuste materiaalse tõlgenduse. Kuidas 

oleksid nad saanud nende vigade tõttu teadvustada oma vaimset olemust ja jumalikku armastuse sidet, 

mis ühendab kogu inimkonda oma Loojaga? Sealt tuleb teie isekus, sealt tulevad teie sõjad ja sealt tuleb 

teie sõltuvus materiaalsetest naudingutest. 

38 Jumala Vaim on nagu lõpmatult suur puu, mille oksad, maailmad ja lehed on olendid. Kui see on 

üks ja seesama mahl, mis voolab läbi tüve kõigi okste ja neist lehtedeni, kas te siis ei usu, et on midagi 

igavest ja püha, mis ühendab teid kõiki ja liidab teid Loojaga? 

39 Teie tee läbi maailma on lühike; kuid on vaja, et te täidaksite oma ülesande enne siit elust 

lahkumist, et teil õnnestuks asuda järgmises elus vaimule kõrgematesse kodudesse. 

40 Vaim ja aine on kaks erinevat olemust; teie olemus koosneb neist, ja mõlema kohal on 

südametunnistus. Esimene on valguse tütar, teine tuleb maast, on mateeria; mõlemad on ühendatud 

üheks olemuseks ja võitlevad omavahel, juhindudes südametunnistusest, milles teil on Jumala kohalolek. 

See võitlus on siiani olnud pidev, kuid lõpuks täidavad vaim ja mateeria harmooniliselt ülesannet, mille 

Minu Seadus neile mõlemale määrab. 

41 Võite ka mõelda vaimust kui taimest ja kehast kui maast. Vaim, mis on mateeriasse istutatud, 

kasvab, sirgub, toitudes katsumustest ja õppetundidest, mida ta oma inimelu jooksul saab. 

42 Ma õpetan teid tundma oma vaimu alt ülespoole, sest see tohutu materialismi tõusulaine, mis on 

inimkonna vastu veeretatud, tekitab mõõtmatuid vaimseid vajadusi, ja on vaja, et maailmas oleks valguse 

allikas, kus need, kes selle järele igatsevad, saaksid oma igatsust rahuldada. 

43 Kui palju ja kohutavaid sõdu ootab inimkonda ees, palju kohutavamaid kui need, mis on 

möödunud; kus vallandunud loodusjõudude raev seguneb teie relvade möirgusega. Maailm on liiga 

väike, et mahutada nii suurt hävitustööd oma rüpes. Kõik see viib selleni, et inimesed, kui nad on 

jõudnud oma valu ja meeleheite tippu, pöörduvad anuvalt tõelise Jumala poole - kelle juurde nad ei 

tahtnud tulla armastuse teel -, et paluda Tema jumalikku rahu. Siis ma, Kristus, Sõna, tõuseb südamesse, 

sest see aeg on kolmas päev, mil ma täidan oma päästmislubaduse, kui ma ehitan templi, nagu ma teile 

lubasin. 

44 Nagu ingel, kes istus Jeesuse haua peal, laskub Minu Jumalik Vaim alla, et tõsta üles teie südant 

sulgev hauaplaat, nii et Minu Valgus saaks valgustada inimese sisimat osa. 

45 See saab olema vaimne koidik, mille tunnistajateks te saate; kuid Minu seeme ja Hea Sõnum 

hakkavad levima, sest lahingu aeg läheneb ja Minu lapsed peavad olema valmis. Aga teadke juba praegu, 

et selles lahingus ei ole mingit kõhklust, see lahing peetakse lõpuni, kus valgus võidab inimkonna 

pimeduse üle. 

46 Kuulake tähelepanelikult, jüngrid, et te, kellele ma olen selgitanud nii palju saladusi, ei kaotaks 

võtmeid, mis ma olen teile usaldanud, et avada Minu Tarkuse raamatut. Tundke rahu, et te saaksite selle 

oma lähedastele tuntavaks teha. 

47 Vaid oma vaimu rahulikku ja puhast ülesehitust kasutades õnnestub teil olla spirituaalsuse 

külvajaks. 
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48 Kõigi teie maise elu keerdkäikude keskel suudate te teha palju imesid, kui teil tõesti on oma 

vaimus rahu and, mille Minu armastus teile annab; aga kui teil seda ei ole, suudate te teha väga vähe 

tegusid, mis on Minu väärilised. 

49 Võtke Minu õpetusi rahulikult ja rahulikult vastu; vaadake Mind oma tundlikkuse õrnusega ja 

tundke Mind hellusega, nagu väikesed lapsed tunnevad oma armastavat ema. Ainult nii saate te vastu 

võtta ja kasutada Minu õpetustest voolavat valgusvihma. 

50 Õppige sisenema sisemise rahu valdkonda, mida pakuvad teile need hetked, mil olete Minuga, 

ning unustage oma kannatused ja probleemid, et saaksite tugevdada end Minu armastuses. 

51 Olge tugevad, et te suudaksite vastu pidada katsumustele, ja palvetage inimkonna eest, kes on 

rahutu ja kannatab nagu teiegi; kuid tõesti, ma ütlen teile, kui te tunnete Minu rahu saabumist, siis 

mõistate, et see rahu on laskunud kõigi peale. 

52 Te küsite Minult, miks te peate paljudel juhtudel - selleks, et saada Minult armu - kõigepealt 

katsumuse all pisaraid valama. Aga ma ütlen teile: Kuna igaüks teist on nagu puu, siis on teil mõnikord nii 

haiged või kõhnad oksad, et hea vilja saamiseks on vaja kärpida, ja need kärped peavad teile valu 

tegema. 

53 Mõnikord ulatub see lõikamine isegi juurteni, et hävitada kurja, mis on teie vaimu nakatanud. 

54 Hetkel nutate, kuid ärge heitke meelt, sest pärast valu tuleb tõeline tervis. 

55 Kui ma pööran teid kurjalt teelt maha, teen ma seda suure halastuse ja armastusega, isegi kui te 

hetkel ei mõista Minu täiuslikke nõuandeid. Ma võidan sinus haiguse ja muudan selle terviseks ja 

rõõmuks; nii toon ma aeglaselt õigele teele materiaalsed, segaduses olevad, hea teelt kõrvale kaldunud 

inimesed. 

56 Kui nad Jeesust risti löödi, andis Ta armastusega andeks oma hukkajatele ja andis neile elu, 

paludes oma Isa päästmist; oma sõnadega ja ka oma vaikimisega andis Ta neile andeks, ja need lõpmatu 

armastuse tõendid inimkonna vastu olid ja on igavesti nagu ammendamatud allikad, millest inimesed 

saavad inspiratsiooni oma kõige õilsamateks andeksandmise ja armastuse tegudeks. 

57 Täna, nagu ka eile, annan ma teile juua sellest tõe ja elu allikast, et tõsta teid oma kukkumistest 

üles ja valgustada teie teed, et te suudaksite taluda katsumusi, mis teid selles maailmas ootavad, ja et 

see oleks teile sammuks, et tõusta koju, kus te tunnete kõrgeimat rahu. 

58 Ärge kartke midagi oma Looja ees, aga seda enam kartke ennast, kui teie vaim ei ole Minu 

Seaduse poolt etteantud teel. 

59 Otsige teed, mida Jeesus teile näitas, et te saaksite oma kannatuste karika ära hoida. Kui te eksite 

või viivitate vabatahtlikult rahuriiki jõudmisega, siis selle põhjuseks on see, et te tahate seda, kuid mitte 

see, et see on Minu Tahe. 

60 Lubage Minul teid juhendada, et te saaksite Minu toel tõlgendada teile Elu Raamatus pakutud 

õpetusi ja mõista midagi inimkonda ootavast tulevikust. 

61 Ärge kartke kuningaid ega isandaid ega kedagi, kes näitab mingit tiitlit või võimu, sest miski ei 

suuda vastu seista sellele, mida Isa on otsustanud. 

62 Ma olen teinud teatavaks oma Valguse, mis on muutunud Sõnaks, mida te olete vähe kuulnud ja 

mida kirjutiste ja tunnistuste kaudu saavad kõik teada. 

63 Ma olen teile öelnud, et ma olen suur sõdalane, kelle mõõk tuleb kavatsusega võidelda; kuid 

mõistke, et ma ei põhjusta inimeste vahel selliseid sõdu, nagu teil alati on; minu sõda on ideede, 

veendumuste sõda, milles säravad tõde, armastus, mõistus, õiglus ja tõeline tarkus. 

64 Aga kui võitlus on kõige ägedam ja inimene hakkab mõistma, et need sõnumid on jumalikud 

inspiratsioonid, Jumala armastuse sädemed, mis ainult toovad rahu inimeste vahel 

inimesed, siis tunneb ta impulssi seda ellu viia, õpetada seda kõigile, kes seda ei tea, ja siis võtab ta Minu 

õpetuse omaks, et likvideerida kurja, mida teie sõnakuulmatus on teile põhjustanud. 

65 Selle üle, mida te õpite ja uurite kirjutatud Sõnast, valan ma välja oma inspiratsiooni, et te 

saaksite laiendada oma õpetust, mida te oma vendadele annate. 
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66 Kui inimeste seas hakkavad ilmuma need, kes - solvangute ees rahulikult - armastavad ja 

andestavad sellele, kes neid solvas, ning õnnistavad armastusega Jumalat, sest Ta muutis nad oma 

täiusliku õpetusega Jeesuse sarnaseks elavaks eeskujuks, siis olete Kristuse valitsemise alguses inimeste 

südames. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 22  
1 See on Iisraeli rahva jaoks suure valguse aeg, mil ma äratan erinevate elupaikade vaimud nende 

erinevatel maistel radadel, et kõik Minu lapsed saaksid tulla Minu juurde täis mõistmist ja armastust, et 

saada oma pärand. 

2 Ma olen valimas inimkonna hulgast mehi, naisi, vanureid ja lapsi, kelles Iisraeli vaimud on varjule 

võtnud, kes on Minu Jumalikkuse esmasündinud, kes vastutavad Minu ilmutuste eest. 

3 Kolme ajastu jooksul olen ühendanud ja kogunud oma rahvast, ja selles Kolmandas Ajastikus on 

teie vaimu üllatanud Minu Kohalolu ja Minu Sõna inimvaimu vahendusel, sest te ei uskunud, et Kristus, 

Jumalik Sõna, võtab teiega sellisel kujul ühendust. Kuigi ma olin teile prohvetite kaudu teatanud oma 

tagasitulekust Püha Vaimuna, ei oodanud te minu tulekut, ja nüüd, kui minu ilmumine on teie seas, ei ole 

te mind ära tundnud, sest teil ei ole olnud piisavalt vaimsust, te ei ole uurinud jumalikke õpetusi. Kuid te 

peate mõistma, et ükskõik millisel kujul ma ennast teile avaldan, olen alati Jumalik Olemus, Kohalolu ja 

Võim, Tõde ja Armastus. 

4 Miks te siis kahtlesite Minus sel kolmel korral, kui Ma ennast teie seas teatavaks tegin? Kas ma 

olen varjanud teie eest oma tuleku märke ja aega, et inimkond oleks segaduses? - Ei, tõepoolest! teie, 

kes te kahtlete Minu kohalolus, vaikige, sulgege oma huuled, kuulake Mind väsimatult, kuni te tunnistate, 

et see olen Mina, teie Issand, kes olen tulnud, et teha ennast teatavaks inimese mõistuse kaudu. Kui ma 

teen ennast teatavaks meeste ja naiste kaudu, kelle puudused ja nõrkused on sarnased teie omadega, siis 

sellepärast, et ma otsisin, kelle kaudu ma saaksin ennast teatavaks teha, ja ma ei leidnud vooruslikku ja 

puhast südant, et avaldada end kogu oma hiilguses. 

5 Olen uurinud laste seas ja näen, et nende vaim, kuigi nende liha on süütu, kannab endaga kaasas 

pahede ahelat, mille ta on omaks võtnud minevikus, ja ta on unustanud, et ta sai siin planeedil taas kord 

inimeseks ainult selleks, et end uue kehakesta abil puhastada. Ma olen otsinud noorte seas puhast 

südant ja olen näinud, et nooruk on ennast rüvetanud ja kannab vaimus nõrkusi; ja neitsil on kiusatuse 

seeme. Ma näen muistsete inimeste seas ainult elu keerdkäikudest kurnatud ja segaduses olevaid 

olendeid. Teadlastes valitseb materialism ja ülbus, sest pärast seda, kui olin neile näidanud looduse 

saladusi, tundsid nad end suurepäraselt ja tahtsid saada selles maailmas jumalateks. Ja nende seas, kes 

nimetavad end Minu Jumalikkuse teenijateks, avastan ma ainult kolmanda ajastu silmakirjatseja ja 

variser*. 

Seepärast ütlen ma teile: Ma olen valinud patuste hulgast need, keda ma olen nimetanud 

"häälekandjateks", kes on teie sarnased ja kes selle minult saadud kingituse kaudu eemaldavad oma süü 

ja päästavad end. Hetkel, mil Minu kiir laskub neid valgustama, eemaldan ma selle pleki ja võtan vastu 

nende tõusu. Kui nad on niimoodi valmis, astun nende vahendusel teiega suhtlusse; ja Minu vaimulikud 

teenrid, kellele on usaldatud nende sammude jälgimine, teevad nad vastuvõtlikuks ja vääriliseks. 
* Vt lisa märkus 5. 

6 Ma võiksin ennast nähtavalt ilmutada või kuuldavaks teha oma hääle, nagu te kuulsite seda 

esimest korda Siinai mäel; kuid milliseid usulisi väärtusi te omandaksite Minuga sellisel kujul? - Mitte 

ühtegi, sest usu voorus on samm teie arengu trepil. Kuid sel põhjusel ei peida Ma ennast ja kui Ma teen 

ennast inimese vahendusel teatavaks, siis sellepärast, et Ma armastan teid ja õpetan teile kõrgemat 

õppetundi ning tahan, et te tunneksite Mind ära selle täiuslikkusest. 

7 Inimese vaimu, mis on Minu meistriteos, olen paigutanud oma jumalikku valgust. Ma olen 

hooldanud teda lõpmatu armastusega, nagu aednik hooldab oma aia hellitatud taime. Ma panin teid 

sellesse eluruumi, kus teil ei ole eluks midagi puudu, et te saaksite tunda Mind ja tunda ennast. Ma olen 

andnud teie vaimule volituse tunda elu sealpoolt ja teie kehaliste meelte kaudu, et te saaksite end 

värskendada ja täiustada. Ma olen andnud teile selle maailma, et te saaksite hakata selles astuma oma 

esimesi samme, ja sellel edasimineku ja täiuslikkuse teel võite kogeda Minu Seaduse täiuslikkust, et te 

oma elu jooksul saaksite Mind üha enam ja enam tunda ja armastada ning jõuda Minuni oma teenete 

kaudu. 
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8 Ma olen andnud teile vaba tahte ja andnud teile südametunnistuse. Esimene, et te saaksite vabalt 

areneda Minu seaduste raames, ja teine, et te oskaksite eristada head ja kurja, et see ütleks teile 

täiusliku kohtunikuna, millal te täidate või rikute Minu seadust. 

9 Südametunnistus on Minu Jumaliku Vaimu valgus, mis ei jäta teid kunagi ja igal hetkel. 

10 Mina olen tee, tõde ja elu, ma olen rahu ja õnn, igavene lubadus, et sa oled minuga, ja ka kõigi 

minu sõnade täitumine. 

11 Kui te tunnete usaldamatust elu suhtes, kui te arvate, et olete võimetud võitlema, siis palvetage, 

ühendage end Minuga ja jääge rahu teele, mida Minu armastus paneb teid tunnustama. Parandage oma 

vigu, uuendage end ja andestage sellele, kes teid solvab. Andke end katsumustele ja te tunnete Minu 

jõudu ja rahu, hoolimata elu keerdkäikudest. 

12 Meister kiirustab teid õpetama ja laseb oma tarkuse teie mõistusesse ja südamesse voolata, sest 

ma räägin teile ainult lühikest aega sellisel kujul. Ma jätan teile oma Sõna kui pärandi, et te seda kavalalt 

hoiaksite. See on tõde ja kui te seda oma vendadele teatavaks teete, selle algupärases puhtuses ja oma 

heade tegudega, siis olete täitnud oma vaimse missiooni. 

13 Need, kes ütlevad Mulle Minu lahkumise hetkel: "Issand, Sa lahkud meist ja jätad meid 

orbudeks", need on need, kes olid Minu kuulutustele kurdid ja pimedad ega tahtnud Minu õpetust 

mõista. 

14 Ma olen pikka aega näinud fanatismi ja ebajumalateenistust teie jumalateenistuses. Te toodate 

nendesse palvemajadesse materiaalseid ohvreid, mis ei jõua Minuni; seepärast olen palunud teil uurida 

Minu Sõna, et teie vaim saaks areneda. Sest ettevalmistamise aeg on lõppemas ja te peate astuma 

sammu edasi Minu õpetuste mõistmisel. 

15 Alustamatutest saavad "imikud" (Vaimu töös), imikutest saavad jüngrid ja jüngritest saavad 

alandlikkuse, armu ja tarkuse elavad eeskujud. Paljud neist on nende rahvahulkade seas, kuid nad on ka 

hajutatud teadlaste, religioonide ja sektide vahel. 

16 Ärge kujutage midagi ette oma teaduse viljadest, sest nüüd, kus te olete selles nii suuri 

edusamme teinud, kannatab inimkond kõige rohkem, seal on kõige rohkem viletsust, ärevust, haigusi ja 

vennatapusõdasid. 

17 Inimene ei ole veel avastanud tõelist teadust, seda, mis saavutatakse armastuse teel. 

18 Vaadake, kuidas edevus on teid pimestanud; iga rahvas tahab saada maailma suurimaid õpetlasi. 

Tõesti, ma ütlen teile, teadlased ei ole tunginud sügavale Issanda saladustesse. Ma võin teile öelda, et 

teadmised, mis inimesel on elust, on ikka veel pealiskaudsed. 

19 Läheneb aeg, mil vaimne ilmutus avab inimestele valgusküllase tee, et nad saaksid teada loodu 

emakasse peidetud saladusi. Minu vaimu valgus näitab teile tee, kuidas omandada tõeline teadus, mis 

võimaldab inimesel olla tunnustatud teda ümbritsevate olendite ja looduse loodusjõudude poolt ning 

saavutada kuulekus, täites seeläbi Minu tahet, et inimene alistaks maa. Kuid see saab teoks alles siis, kui 

inimese vaim, mida valgustab südametunnistus, on oma võimu ja valguse mateeria nõrkadele külgedele 

peale surunud. 

20 Kuidas saavad looduse jõud ja elemendid alluda inimese tahtele, kui teda liigutavad isekad 

tunded, samal ajal kui loodust juhib Minu armastuse seadus? 

21 On vaja, et inimkonna ideaalid asuksid õigluse teele, juhindudes täiusliku õpetuse tõde, mis avab 

neile igavese elu tähenduse, ja see õpetus on siin antud vaimne õpetus, mis aja jooksul muudab teie 

vaimse ja inimliku elu. 

22 Inimene üksi ei ole võimeline vastu võtma Minu Sõna ja muutma oma moraali, kalduvusi, 

püüdlusi ja ideaale; seepärast olen lubanud valul teda mõnda aega raputada. Aga kui karikas on inimeste 

jaoks kõige kibedam ja nad tunnistavad oma vigu oma südametunnistuse kohtuniku ees, siis hüüavad nad 

Minu nime, otsivad Mind, eksinud lambad pöörduvad tagasi Minu armastuse takistuse juurde ja kõik 

Minu lapsed täituvad Minu Vaimu valgusega, et alustada uut eluteed. 
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23 Ma ei ole tulnud, et lisada vigu teie maapealsetele töödele, ei, ma näitan teile teie vigu, sest ma 

tahan, et te jõuaksite täiuseni, mis saabub teile igavese pärandi kaudu. Teie vaim ei kao, sest see on 

jumaliku valguse säde ja teie Isa ja Looja kuju. 

24 Mis saaks teie vaimust, kui ma pühendaksin end teie inimlike tegude ülistamisele ja jätaksin selle 

lõpmatult maiste kirgede hoolde? 

25 Kui ma tulin sinu juurde, siis sellepärast, et ma armastan sind. Kui tundub, et ma räägin teile 

karmilt, siis Minu õiglus ja armastus on Minu sõnades. Kui ma annan teile teada oma tõde, isegi kui see 

põhjustab teile mõnikord valu, siis selle põhjuseks on see, et ma tahan teie päästmist. 

26 Ärge lükake tagasi Minu Sõna, uurige seda, et leida selle sisus õpetus, mis on võimeline esile 

kutsuma selle pisarate oru, mis nüüd on muutunud vendade vaheliste veriste võitluste väljakuks, 

muutmise imeks, rahuga täidetud oruks, kus elab ainult üks perekond, inimkond, rakendades õiglasi, 

täiuslikke ja armastavaid seadusi, mille teie Isa on teile andnud; sest nende täitmisel leiate te õnne. 

27 Mul on olnud siin maailmas vaid mõned jüngrid ja veel vähem neid, kes on olnud nagu Jumaliku 

Meistri kuju. "Vaimses orus" on mul aga palju õpilasi, sest seal on minu õpetuste mõistmisel kõige 

suurem edasiminek. Just seal saavad Minu lapsed, need, kes nälgivad ja janunevad armastuse järele, oma 

Meistrilt seda, mida inimkond neilt eitas. Seal säravad oma vooruse kaudu need, kes oma alandlikkuse 

tõttu jäid maa peal märkamatuks, ja seal nutavad kurvalt ja kahetsevalt need, kes säravad selles 

maailmas vale valgusega. 

28 Ma võtan teid vastu seal, kus ma ei loodanud seda teha maa peal, kui te pisarates, kuid Mind 

õnnistades, oma süü eest lepitasite. Ei ole oluline, et teie eluteel oli üks hetk vägivaldset mässu. Ma 

võtan arvesse, et teil olid suure valu päevad ja et te näitasite neis päevades üles alistumist ja õnnistasite 

Minu Nime. Ka teie olete oma väiksuse piires kogenud mõningaid Golgatasid, isegi kui need on 

põhjustatud teie sõnakuulmatusest. 

29 Vaata, mõne hetke ustavuse ja Jumala armastuse kaudu saavutate te elu- ja armuaegade 

ülestõusmise. Nii vastab Minu Igavene Armastus inimese lühiajalisele armastusele. 

30 Õndsad on need, kes langevad ja tõusevad taas üles, kes nutavad ja õnnistavad Mind, kes oma 

vendade poolt haavatud olles usaldavad Mind oma südame sügavuses. Need väikesed ja vaevatud, 

pilkatud, kuid alandlikud ja seega vaimselt tugevad on tegelikult Minu jüngrid. 

31 Olge rõõmsad, sest nende õpetuste kaudu edenete te oma arengus, isegi kui mõned usuvad 

vastupidist, sest neid juhivad kergemeelsed hinnangud. Sajandeid on teid lõhestanud religioonid ja 

sektid, sest teil on alati olnud soov teada midagi enamat, kui te teadsite, ja ikkagi on teie süda armastuse 

puudumise tõttu kuivanud, hoolimata nii paljudest usutunnistustest, kui teil on olnud. Kuid varsti 

koondute te selle täiusliku armastuse ümber, mis voolab "Tõelise elu raamatust", mis on see Sõna. 

32 Te igatsete vaimse janu pärast, kuivate ära armastuse kaste ja puhaste kiindumuste puudumise 

tõttu. Te tunnete end üksildasena, ja seepärast olen Ma tulnud, et levitada teie keskel oma armastuse 

eksimatut lõhna, mis paneb teie vaimu ärkama ja õitsema vooruses. 

33 Kuulake Mind, õpilased, et te saaksite oma meelest välja juurida vanad uskumused. Kristlus 

jaguneb usurühmitusteks, mis ei armasta üksteist, mis alandavad, põlgavad ja ähvardavad oma 

vennaskonda valede kohtuotsuste kaudu. Ma ütlen teile, et nad on kristlased ilma armastuseta, seega ei 

ole nad kristlased, sest Kristus on armastus. 

34 Mõned kujutavad Jehoovat kui vana meest, kes on täis inimlikke vigu, kättemaksuhimuline, julm 

ja kohutavam kui teie halvimad kohtumõistjad maa peal. 

35 Ma ei ütle seda mitte selleks, et kellegi üle nalja teha, vaid selleks, et puhastada teie 

kontseptsiooni Jumalikust Armastusest. Te ei tea nüüd, mil viisil te mind minevikus kummardasite. 

36 Harjutage paigalolekut, mis aitab vaimul leida oma Jumala. See vaikus on nagu teadmiste allikas, 

ja kõik, kes sinna sisenevad, täituvad Minu tarkuse selgusega. Vaikus on nagu hävitamatute müüridega 

suletud koht, kuhu pääseb ainult vaim. Inimene kannab pidevalt endas teadmist salajasest kohast, kus ta 

saab Jumalaga ühendust võtta. 
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37 Pole tähtis, kus sa oled, kõikjal saad oma Issandaga ühendust võtta, olgu sa siis mäe otsas või oru 

sügavuses, linna segaduses, kodurahus või keset lahingut. Kui te otsite Mind oma pühakojas oma 

kõrgenduse sügavas vaikuses, avanevad kohe universaalse ja nähtamatu templi väravad, nii et te tunnete 

tõeliselt, et olete oma Isa kodus, mis on olemas igas vaimus. 

38 Kui katsumuste valu painab teid ja elu kannatused hävitavad teie tundeid, kui tunnete kuuma 

soovi saavutada veidi rahu, siis tõmbuge oma magamiskambrisse või otsige vaikust, põllu üksildust; 

tõstke seal oma vaim üles, juhindudes südametunnistusest, ja sukelduge. Vaikus on vaimu valdkond, mis 

on füüsilistele silmadele nähtamatu. 

39 Vaimsesse vaimse vaimustusse sattumise hetkel saavutab inimene, et kõrgemad meeled ärkavad, 

intuitsioon hakkab tööle, inspiratsioon särab, tulevikku saab aimata ja vaimne elu tunneb selgelt ära 

kauge ja teeb võimalikuks selle, mis varem tundus kättesaamatuna. 

40 Kui te tahate siseneda selle pühamu, selle aardekambri vaikusesse, peate ise teed valmistama, 

sest ainult tõelise puhtusega saate sinna siseneda. 

41 On andeid ja ülesandeid, mis on oodanud teie valmisoleku tundi, et asuda teie vaimus ja muuta 

teid prohvetiteks ja meistriteks. 

42 Selles varakambris on kogu minevik, olevik ja tulevik, seal on vaimu manna, igavese elu leib, 

millest ma ütlesin teile Jeesuse kaudu, et "kes sellest sööb, see ei sure kunagi". 

43 Teie vaim on saanud värskendust Minu Sõna kuuldes ja on leidnud võimaluse täita oma ülesannet 

selle "tööliste" rahva seas, keda Ma kasvatan. 

44 Kui palju muresid te unustate, kui pühendute sellele õnnistatud tööle, mis on seotud teie 

vendade nõustamise, "võidmise" ja lohutamisega. 

45 Teie vaim on tugevnenud ja keha on taastunud, sest ma olen teile öelnud, et see, kes annab rahu 

ja tervendavat palsamit või praktiseerib heategevust mis tahes selle lugematuid vorme, näeb, et see, 

mida ta andis, mitmekordistub temas endas. 

46 Sel viisil viin teid järk-järgult eemale maailma valelikest naudingutest, kasututest, nii et teie süda 

oleks puhas ja alati väärt, et selle kaudu jõuaks Minu abistav armastus abivajajateni; nii et te ei laseks end 

uuesti nakatada kõikjal valitsevast kurjusest. 

47 See sisemine ja väline puhtus on Minu jüngrite puhul väga oluline, sest ainult siis usuvad teie 

vennad teid, kui te lähete seda head sõnumit levitama. Ainult siis, kui teil on terve ja puhas süda, tulevad 

sellest head teod ja teie huultelt valguse sõnad. 

48 Teie teel leiate pimedust ja segadust ning ainus jõud ja võim, mis teil on, et võita pettus tõega, on 

just teie tunnete siirus, teie tegude puhtus. Ärge unustage: isegi kui te suudate oma kaasinimestele 

teeselda, et kuulutate tõde, ilma et te seda valdaksite, ei suuda te Mind petta. 

49 teie ümberkujundamine peab olema sügav ja tõeline, sellisel määral, et te märkate seda 

vaimsuses, millega teie lapsed tulevad maailma, need uued põlvkonnad, kes on lubadus inimkonnale: 

terved kehaliselt ja vaimselt, mitte kiusatuste orjad või oma vendade valede ohvrid, vaid olendid, kes on 

võimelised armastama Mind vääriliselt ja armastama oma kaasinimesi tõetruult. Läheneb aeg, mil Minu 

Õpetuse vaenlased valmistuvad jälgima teie samme, sest nad tahavad hävitada teie seemne; kuid ma 

ütlen teile, kui te seda valvate kui oma püha pärandit, kui te valvate selle üle, mis ma teile olen 

usaldanud, siis ei suuda ükski jõud hävitada seda, mida te külvate armastusega ja Minu nimel teie 

vendade südamesse. 

50 Rakendage Minu Sõna, kuulutage tegudega, tunnistage heade tegude, sõnade ja mõtetega, siis on 

teie tunnistus Minu õpetuse vääriline. 

51 Jälgides ja palvetades peaksite ootama neid, kes teid varem või hiljem üles otsivad. Sõdurid 

naasevad sõjast masendunud südamega ja nuttes; valitsejad tunnistavad oma vigu ja nutavad avalikult 

oma üleastumiste üle; ja õigluse järele janunevad ja näljased rahvahulgad otsivad neid vaimse valguse 

allikaid, kust nad saavad juua, kuni nende igatsus usu, rahu ja armastuse järele on rahuldatud. 

52 Minu Vaim valvab iga olendi üle ja ma valvan isegi teie viimaste mõtete üle. 
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53 Tõesti, ma ütlen teile, ma olen avastanud seal keset maiste ideaalide ja ambitsioonikate 

eesmärkide eest võitlevaid armeesid, puhkehetkedel rahuarmastavaid ja heatahtlikke inimesi, kes olid 

sunniviisiliselt sõduriteks tehtud. Nende südamest väljub ohkamine, kui Minu nimi tuleb nende huultele, 

ja pisarad voolavad mööda nende põski, kui nad meenutavad oma sugulasi, vanemaid, naisi, lapsi või 

vendi ja õdesid. Siis tõuseb nende vaim Minu juurde ilma ühegi muu templi kui nende usu pühamu, ilma 

ühegi muu altarita kui nende armastuse altar, ega ühegi muu valgusega kui nende lootuse valgus, 

soovides andestust nende hävingute eest, mida nad on oma relvadega tahtmatult põhjustanud. Nad 

paluvad Minult kogu oma olemuse jõuga, et Ma lubaksin neil koju tagasi pöörduda või et kui nad peavad 

langema vaenlase löögi alla, siis kataksin Ma vähemalt oma halastuse mantliga need, kelle nad maa peale 

jätavad. 

54 Kõiki neid, kes sel viisil Minu andestust paluvad, õnnistan Ma, sest nad ei ole tapmises süüdi; 

teised on mõrtsukad, kes peavad Minu ees vastutama kõige eest - kui nende kohtuotsuse tund on kätte 

jõudnud -, mida nad on inimeludele teinud. 

55 Paljud neist, kes armastavad rahu, imestavad, miks ma olen lasknud end viia lahinguväljadele ja 

surmapaikadesse. Selle kohta ütlen ma teile: Kui nende inimlik mõistus ei ole võimeline mõistma põhjust, 

mis on kõige selle keskmes, siis nende vaim teab, et see täidab lepitust. 

56 Ma tean ka neid, kes, unustades oma lähedasi, mõtlevad kõigile rahvastele, et nutta valusalt 

inimkonna vale kristluse tegelikkuse üle. Nad kutsuvad Mind oma palvetes, oma vaimulikes mõtisklustes 

mäletavad nad, et on olemas lubadus Minu tagasitulekust ja et isegi Minu tagasituleku märgid on ette 

nähtud ja kirja pandud. Nad kannavad neid sõnu oma südames ja seetõttu küsivad Minult iga päev, millal 

Minu tulemine "idas ja läänes "* toimub, ja kõikjal otsivad nad märke, ilma et nende silmad neid 

avastaksid, ja seetõttu tunnevad nad end segaduses. 
Viide piibellikule tõotusele Matteuse 24, 27. Üksikasjalikud selgitused Kristuse tagasituleku kohta leiab selle 

raamatu sissejuhatusena peatükis: Kristuse tagasitulek piibellike tõotuste peeglis. 

57 Nad ei tea, et kõik märgid on juba toimunud ja et seetõttu hakkab Minu Vaim sel ajal ilmutama 

oma uut ilmutusfaasi. 

58 Kui sageli on nad Minu vaimset häält kuuldes ärkanud ja küsinud: "Kes on mind kutsunud?", 

mõistmata Minu sõnumi tähendust. Teistel juhtudel oli intuitsiooni valgus nende mõtetes nii selge, et 

nad saavutasid üllatavaid tegusid, mis täitsid neid imestusega. 

59 Vigastatu või surmahaige tervendav palsam, nagu ka leib või vesi, on imekombel saabunud ning 

nad kogevad, kuidas rahu ja usaldus tugevdavad neid vaimselt ja füüsiliselt suurima ohu hetkedel. 

60 Need sündmused on pannud need, kes elavad valvsalt ja palvetades, sisemiselt hüüdma: "Issand, 

kas need ilmsed märgid, mida Sa meile iga päev annad, ei ole mitte tõendid Sinu kohalolekust? Kas see 

kõik ei ole tõend, et praegu otsib Sinu Vaim meie oma, et suhelda end Meistrina jüngriga või Isana 

lapsega?" 

61 Jah, armsad jüngrid, need on tõestuseks, et Minu Vaim vibreerib teie kohal ja täidab seega uuel 

kujul Minu lubadust tulla tagasi inimeste juurde. 

62 Märgid, mis viitasid teile Minu uuele ilmumisele, on juba toimunud; te ei ole neid näinud ega 

saanud neist teateid. Aga ma ütlen teile: Kas te tunnete Minu kohalolekut? Kas te tunnete uue aja 

saabumist? Kas teie süda toidab end vaimses palves ja kas teie vaim tunneb end tugevdatuna, kui ta 

laseb end juhtida südametunnistuse valgusest? Kui see on nii, siis miks vajate te materiaalseid märke, mis 

näitaksid teile Minu kohalolekut ja annaksid tunnistust ettekuulutuse täitumisest? Jäta see selle ajastu 

variseride ja kirjatundjate uurida. Preestrite vürstid, kes kardavad Minu kohalolekut, otsigu kosmos ja 

maa läbi, et leida tõotatud märke. Nende jaoks on need antud, vähese usuga inimeste jaoks, nende jaoks, 

kes uhkeldavad vaimsusega ja kelle süda ja mõistus on kõvem kui kivi. Sest need olid märgid, mida 

Loodus andis nagu sarvesignaalid, kui Minu vaimne ilmutus kavatses oma valgust inimkonna peale 

valada. 

63 Sel palvehetkel, mis on pühendatud osadusele Isaga, unustage kõik oma mured, lükake tagasi 

kiusatused, mis võiksid teie vaimu takistada Minu Seaduse täitmisel, vabastage see igasugusest 
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rahutusest. Nendel ülevatel hetkedel lubage oma Tahtel olla Jumalik Tahe; andke end oma Taevase Isa 

armastusele. Siis juhtub, et nagu Teisel ajastul, näete te, kuidas teosed, mida te nimetate imedeks, 

muutuvad reaalsuseks. 

64 Kui te tunnete, et Minu Rahu läbib teie palveid, siis on see märk sellest, et olete jõudnud 

osadusse Minu Jumalikkusega. Teie vaimus hakkab südametunnistus särama nagu särav päike ja te näete 

Püha Vaimu valgust oma pühamu altaril. Nendel hetkedel näete kõike Jumala armastusest valgustatuna. 

65 Loorid, mis teie varustuse puudumise tõttu takistasid teid mõistmast Minu õpetuste tähendust, 

tõmmatakse ära ja te näete Igavese Püha Püha sees Issanda varakambrit, mis on elu allikas ja millest 

voolab tõeline tarkus. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 23  
1 Õndsad on need, kes püüavad olla rahus oma südametunnistusega. Õndsad on need, kes 

külvavad Minu rahu seemneid oma kaasinimeste teele. 

2 Tulge Minu juurde alati, kui olete kannatuste või usu puudumise tõttu masenduses, sest Mina 

olen valgus ja jõud, mis taastab teile vaimse rahu. 

3 Kus te kuulete Mind, kui Ma ei ilmuta end enam sellisel kujul? - Teie südametunnistuses, sest 

selle kaudu näitan ma teile armastuse teed. 

4 Kui maailm läbib vaimse segaduse perioodi, kui inimene ei mõista saladusi, mida vaimne elu 

sisaldab, ega oska selle eesmärki mõista ja selle üle järele mõelda, kuigi ta on selleks kvalifitseeritud, siis 

tuleb Minu Sõna selgus teda valgustama. Inimkond on tunnistajaks sellele, et praegu kasutavad teadlased 

kogu oma aega ja mõistust, et leida looduses vastus paljudele küsimustele ja kahtlustele, mida elu neile 

esitab. Ja loodus vastab inimeste kutsele, andes tunnistust oma Loojast, kes on ammendamatu tarkuse ja 

armastuse, aga ka õigluse allikas. Sellest hoolimata ei ole vaba tahe, millega inimene on varustatud, 

viinud teda ärkama Minu armastuse valguse juurde, ja vaim jätkab enda järel materialismi ahelate 

vedamist, millest ta ei ole suutnud end vabastada. Justkui inimesed kardaksid astuda sammu edasi 

arengus, olles harjunud jääma traditsioonidesse, mille nende esivanemad neile jätsid. Inimene kardab ise 

mõelda ja uskuda; ta eelistab alluda teiste traditsioonidele, jättes seega ilma oma vabaduse Mind 

tundma õppida. Sel põhjusel on ta elanud tagurlikult; kuid nüüd on inimkonna jaoks saabunud valguse 

aeg, ja koos sellega omandab inimene oma teadmised, ärkab, edeneb ja üllatub Minu õpetuse tõde 

silmas pidades. 

5 Kui inimkond on olnud tunnistajaks teaduse arengule ja näinud avastusi, mida ta poleks varem 

uskunud, siis miks ta ei taha uskuda vaimu arengusse? Miks see jäigastub millekski, mis peatab selle ja 

muudab selle inertseks? 

6 Minu õpetus ja Minu ilmutused sel ajal on kooskõlas teie arenguga. Teadlane ärgu ülbitsegu oma 

materiaalse töö ja teaduse üle, sest selles on alati olemas olnud Minu ilmutus ja vaimsete olendite abi, 

kes inspireerivad teid ülalpoolt. Inimene on osa loodust, tal on ülesanne, mida ta peab täitma, nagu kõigil 

Looja loodud olenditel; kuid talle on antud vaimne loomus, intelligentsus ja oma tahe, nii et ta saavutab 

omaenda jõupingutuste kaudu vaimu arengu ja täiuslikkuse, mis on kõrgeim asi, mis tal on. Vaimu abil 

saab inimene mõista oma Loojat, mõista Tema hüvesid ja imetleda Tema tarkust. 

7 Kui te, selle asemel, et muutuksite oma maiste teadmiste üle nurjatuks, teeksite kogu Minu Töö 

enda omaks, siis ei oleks teie jaoks mingeid saladusi, te tunneksite end vendadena ja armastaksite 

üksteist nii, nagu Mina teid armastan: headus, abivalmidus ja armastus oleksid teie sees ja seega ka 

ühtsus Isaga. 

8 Kui väikesed te olete, kui peate end kõikvõimsaks ja suureks ja seetõttu keeldute tunnistamast, et 

teie võimu ja teaduse piiridest kõrgemal on Tema, kes tegelikult teab kõike ja on võimeline kõike tegema! 

Siis olete rahul sellega, et olete mateeria ja ainult mateeria ning näete tähtsusetu, sest allute ainult 

loodusseadusele, mis reguleerib surelikke ja kaduvaid olendeid, kes sünnivad, kasvavad ja surevad ilma 

jälgi jätmata oma teest. Millal te tõusete sellest seisundist, milles te olete? Te peate pingutama, et 

vaadata väljapoole seda taevast, mida te olete ette kujutanud, et te saaksite aru, et ainult vaimse 

teenistuse kaudu saate te jõuda Isa juurde. 

9 Ärge oodake, et teised alustaksid teed Minu juurde, tulge, saatke oma palve üles, ja nii saate aru, 

mida peate tegema, ja kogete ülesannet, mida peate täitma. Ma kutsun teid üles minule lähemale 

tulema, kuid selleks ei ole vaja loobuda inimelu ülesannetest, kohustustest ja värskendustest. 

10 Te olete tulnud maa peale ajal, mil inimesed elavad inimteaduse valitsemise all, ja ometi avate sel 

ajal oma vaimseid andeid: te tervendate haigeid, te ennustate ja jõuate oma vaimses arengus kõrgemale 

tasemele. 
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11 Valgus, mis valgustab teie sisemist olemust, aitab teil ette näha seda, mis peab tulema; kuid te 

peate end ette valmistama, et see kingitus saaks õitsele puhkeda. Mitte miski ei tohi seista paigal, kõik 

peab liikuma kooskõlas Loominguga. 

12 Ma ei anna teile oma õpetusi üksnes teie materiaalse loomuse moraalse ohjeldamise eesmärgil; 

pigem saate nende abil tõusta oma vaimse täiuslikkuse kõrgemale tasemele. 

13 Ma ei raja teie seas uut religiooni, see õpetus ei eita olemasolevaid religioone, kui need on 

rajatud Minu Tõele. See on sõnum Jumalikust armastusest kõigile, üleskutse kõigile ühiskondlikele 

institutsioonidele. Igaüks, kes mõistab Jumalikku kavatsust ja täidab Minu käske, tunneb, et teda 

juhitakse edasimineku ja oma vaimu kõrgema arengu suunas. 

Seni, kuni inimene ei mõista, et tema elu peab olema spirituaalne, ei saa rahu maailmas veel kaua 

aega reaalsuseks. Kes seevastu täidab Minu armastuse seadust, ei karda ei surma ega kohtumõistmist, 

mis ootab tema vaimu. Teadke, et teie Isa ei mõista teie üle kohut alles siis, kui surm saabub, vaid see 

kohtumõistmine algab kohe, kui te saate oma tegudest aru ja tunnete oma südametunnistuse kutset. 

Minu otsus on alati teie üle. Igal sammul, olgu see siis inimelus või teie vaimses elus, allute Minu 

kohtumõistmisele; kuid siin maailmas, keha kestas, muutub vaim tundmatuks ja kurdiks 

südametunnistuse üleskutsetele. 

14 Ma mõistan teie üle kohut, et aidata teil avada silmad valgusele, et vabastada teid patust ja 

lunastada teid valust. 

15 Ma ei loe kunagi oma otsuses solvanguid, mida te olete mulle teinud, sest minu otsuses ei ilmne 

kunagi pahameelt, kättemaksu ega isegi mitte karistust. 

16 Kui valu tungib teie südamesse ja tabab teid kõige tundlikumast kohast, siis on see selleks, et 

juhtida teie tähelepanu mõnele veale, mida teete, et panna teid mõistma Minu õpetust ja anda teile uus 

ja tark õppetund. Minu armastus on alati olemas iga sellise katsumuse põhjas. 

17 Mõnel korral olen lubanud teil mõista mõne kohtuprotsessi põhjust, mõnel korral aga ei suuda te 

leida selle hoiatuse tähendust Minu õigluse kohta, ja seda seetõttu, et Isa töös ja teie vaimu elus on 

sügavaid saladusi, mida inimaju ei suuda lahti harutada. 

18 Ma annan teile need õpetused, et te ei ootaksite surma saabumist, et hakata oma võlga tasuma, 

vaid et te kasutaksite ära katsumusi, mida teie elu teile esitab, teades, et armastusest, kannatlikkusest ja 

ülevusest, millega te neid vastu võtate ja talute, sõltub, kas teie vaim jõuab igavese elu läve ette, 

vabanedes pattude ja puuduste koormast, mida ta kandis oma maailmas viibimise ajal. 

19 Kaugel on aeg, mil teile öeldi: "Selle mõõdupuuga, millega te mõõdate, teid mõõdetakse". Kui 

sageli on seda seadust kasutatud selleks, et võtta kättemaksu siin maa peal ja tõrjuda kõrvale igasugune 

heategevustunne! 

20 Nüüd ma ütlen teile, et ma olen võtnud kätte selle õigluse raku ja mõõdan teid sellega, vastavalt 

sellele, kuidas te olete mõõtnud, kuigi ma pean juba selgitavalt lisama, et igal minu kohtumõistmisel on 

kohal Isa, kes teid väga armastab, ja Lunastaja, kes on tulnud teie päästmiseks. 

21 Inimene on see, kes langetab oma tegudega kohut, kohutavaid kohtuotsuseid mõnikord, ja teie 

Issand on see, kes annab teile abi, et leida viis, kuidas te saate kanda oma lepitust. 

22 Tõesti, ma ütlen teile, kui te tahate vältida liiga valulikku lepitust, siis tehke õigeaegselt 

meeleparandus ja andke oma elule uus suund, uuendades seda siiralt, armastuse ja halastuse tegudega 

oma vendade vastu. 

23 Mõistke, et Mina olen päästev värav, värav, mis ei ole kunagi suletud kõigile, kes otsivad Mind 

tõelise usuga. 

24 Kui te tahate tõendeid Minu õpetuste tõesuse kohta, siis ütlen teile, et teil on silme ees tõendid, 

mida te Minult küsite, et Mind järgida. Millised on need tõendid? - Nende meeste ja naiste uuenemine, 

kes teenivad Mind täna "töölistena Minu põllul". 

25 See "päevatöö" on aeg-ajalt pikk ja vaevaline, kuid mitte kunagi võimatu. Spiritistliku õpilase 

ülesanne on delikaatne ja raske, kuid seda ei ole võimatu täita, mistõttu ütlen kõigile teile, kes te ei ole 
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otsustanud, et kui te kahtlete, kas te suudate seda täita, siis see on tingitud sellest, et te olete vähese 

usuga inimesed. 

26 Ma pakun oma armastuse väljad kõigile, kes tahavad teenida teenet oma vendade teenimisega. 

Need, kes on aru saanud, on kiirelt Minu poole pöördunud, et paluda võimalust töötada Minu õnnistatud 

põldudel, kus seeme on heategevus. 

27 Siin peavad teened olema tõesed, et neid saaksin Mina kirja panna selle kasuks, kes neid teeb. 

Väljendused teiste jaoks ei ole Minu jaoks väärtuslikud; seepärast õpivad Minu töötajad töötama 

vaikides, olema alandlikud ja siirad, põlgama edevust ja mitte kunagi heategevust ilmsiks tegema. 

28 Inimesed ei tea iga üksiku nende töötajate ajalugu, kes teenivad teda päevast päeva; nad ei tea 

jõupingutusi, ohvreid ja loobumisi, mida Minu teenijad pidid tegema, et saada vääriliseks nimetada end 

Minu jüngriteks. 

29 Paljud neist meestest ja naistest, kes oma vaimsete andidega teie südamesse nii palju rõõmu 

toovad, kes panevad teid tundma Minu palsamit ja annavad teile oma sõnadega rahu tagasi, kannavad 

oma südames varjatud kurbust, mida näeb ainult Minu pilk. 

30 Kui paljud neist on selle tee valesti hinnanud ja isegi oma armastatud sugulased on neid hüljanud! 

Ja need teevad neile haiget, laimavad neid ja ähvardavad neid; ometi jätkavad nad oma ülesande täitmist 

armastusega, kuigi nad tunnevad vihaste inimeste piitsutavaid lööki ja kivide viskamist, samal ajal kui 

nad, nagu nende Meister, käivad oma teed oma ristikoormuse all. 

31 Ma näen, et te tahate teada, miks mõned neist hoiduvad selle ülesandega jätkamast. Sellele ma 

ütlen teile, et mitte sellepärast, et nad ei kandnud oma risti koormat, vaid sellepärast, et maailm kiusas 

neid ja nad allusid kiusatusele; sest see, kes võtab armastuse risti oma õlgadele, ei kanna seda tegelikult 

üldse. Pigem on see rist, mis teda toetab, sest iga "töölise" sammuga kaasneb alati sisemine lõpmatu 

rahu tunne. Ometi ei tohiks te nende suhtes tänamatult käituda, sest te teate, et Minu rahu on neis, kes 

Mind järgivad, sest nad on sama inimlikud kui teie. Kuna te näete neid naeratamas ja rahulikuna, ei taha 

te midagi teada sellest, mida nad kannatavad, et olla kasulikud ja teid teenida. 

32 Kes on osanud armastuse ja heategevusega tasuda neile, kes sageli peatavad ajutiselt oma töö, et 

võtta vastu neid, kes vajavad rahu ja tervist? Millal te olete kiirustanud imiku hälli juurde, kes pidi jääma 

üksi, sest tema ema on "tööline", kes pidi täitma oma ülesannet kannatajate seas? - Tõesti, ma ütlen 

teile, et nii nagu ma olen teid kutsunud õppima vastu võtma, nõuan ma ka teilt, et te õpiksite 

armastusega tasuma oma vendade omakasupüüdmatut abi. 

33 Kui tihti te näitate oma pahameelt ja mõistate nad hukka kui "halvad töötajad", sest nad tulevad 

hilja. Te olete nõudlik, kui märkate neis viga, sest teate, et neil on kohustus täita. 

34 Oo, inimhulk, selle asemel, et võtta alandlikult vastu leiba, mis teile antakse, sööte te seda koos 

käega, mis on sirutatud, et pakkuda teile toitu! 

35 Mida te teate sellest, milliseid pingutusi peavad Minu väljavalitud taluma, et hoida end puhtana 

ja teenida teid? Mida te teate katsumustest, mis neid vaevavad, et hoida neid valvel? Ometi peate te 

neid ikka veel nõrgaks ja levitate sõna, et kiusatus on neid ületanud, mõistmata, et see on koormus, mille 

te ise olete jätnud neisse, keeldudes võtmast enda peale vastutust, mis kuulub igaühele Minu töös. 

36 Kui kiiresti sa unustad, mida kõike sa nende kaudu oled saanud! Ometi rahustate te end oma 

südames sellega, et nad ei ole teile midagi andnud; aga tõesti, ma ütlen teile: seni, kuni te ei armasta 

üksteist, on vale, et te armastate Mind. 

37 Vaimsete olendite leegionid, kes nähtamatult jälgivad teie materiaalsete silmade ees Minu Sõna 

kuulutamist, on need, kes annavad Minu õpetuste tõese tõlgenduse. Selleks, et te teaksite, millised on 

need korraldused, mis ma vastavale vaimule* andsin, ja millisel kujul ta neid täidab, kõnetan ma neid 

aeg-ajalt selle häälekandja kaudu, kelle kaudu ma edastan teile oma juhised. Kas te arvate, et neile on 

vaja, et ma räägin nendega inimvahendajate kaudu? - Ei, inimesed, ma ütlesin teile just, et ma teen seda 

ainult selleks, et te tunneksite nende kohalolekut ja kuuleksite minu juhiseid. 
* Mõeldud on iga inimese kaitsevaimu. Need on arenenud valguse vaimud, kes täidavad Jumala tahet, tehes 

meile - oma veel kehastunud vendadele - teeneid, inspireerides meid ja julgustades meid vaimsemaks muutuma. 
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38 Vaimsete olendite leegion, kelle olen määranud teid saatma ja abistama teie teekonnal läbi elu, 

on väga suur, nii suur, et te ei suuda seda ette kujutada. Nende seas valitseb absoluutne üksmeel. Valgus, 

mis neis särab, on tarkuse ja armastuse valgus, sest ideaal, millele nad on pühendunud, on see, et nad 

teevad inimkonnale head, ja nende suurim soov on viia oma vennad spirituaalsuse tippu. 

39 Kui ilus on see missioon, mida nad täidavad, ja kuidas te nende tööd raskendate! Te ei saa öelda, 

et teie koostöö puudumine oma vaimsetega vendadega on tingitud teadmatusest, sest te olete kuulnud 

juhiseid, mida ma neile oma häälekandjate kaudu annan, nii et te tunnete nende armastuse ja 

heategevuse missiooni ja hoolitsete selle täitmise eest. 

40 Teil ei õnnestu veel täielikult kokku leppida selle valguse vendade maailmaga ega osata nendega 

harmoneeruda. See on tingitud teie vaimsuse puudumisest, mis ei võimalda teie meeltel tajuda kõiki 

üleskutseid, hoiatusi ja inspiratsioone, millega nad tahavad suunata teie samme maa peal. 

41 Sageli ajate spirituaalsuse segamini materiaalsete tavadega, mis pigem eemaldavad teid neist 

(vaimolenditest) kui toovad teid neile lähemale. Te arvate, et nende kutsumine ükskõik millise nimega on 

tõhusam kui nende ligimeelitamine palvega. Te arvate, et te oleksite paremini valmis, kui te kutsuksite 

neid esile küünla süütamise või valju häälega palvetamise teel, ja te eksite. 

42 Tõsi, nad kiirustavad teie kutsele, nad tõlgivad teie soove ja annavad teile oma abi, sest nende 

ülesanne on inspireeritud aktiivsest ligimesearmastusest; kuid te ei saavutanud seda abi oma 

spiritualiseerimise kaudu, sest siis oleksite olnud kooskõlas oma kaitseinglitega ja oleksite koos nendega 

moodustanud Jumala rahva, kes teab, kuidas täita Minu käsku, mis ütleb teile: "Armastage üksteist!". 

43 Tõesti, ma ütlen teile, mida puhtamad on teie mõtted ning mida lihtsamad ja puhtamad on teie 

teod, seda selgemini tajute vaimse maailma kohalolekut ja mõju teie elus ning seda suuremad on need 

imed, mida te neilt saate. 

44 Ärge arvake, et need teie vennad võivad sekkuda teie ebapuhastesse tegudesse või ühineda teie 

kurjade plaanidega või teha end teatavaks teie vahendamise kaudu, kui te ei ole nende vastuvõtmiseks 

nõuetekohaselt valmis. 

45 Et saavutada vaimsust, armsad inimesed, peate te palvetama ja uskuma. 

46 Palve ja usk teevad ime, mis paneb päevast päeva leiva teie lauale, nii nagu Iisraeli usk sai tasu 

mannaga esimesel ajastul. 

47 Kui teised rahvad teid oma leiva ära petavad, siis andestage neile, et mina teile kõigile 

andestaksin. 

48 Kui peaks juhtuma, et teid visatakse kodust välja, siis minge mäe juurde, mis võtab teid vastu oma 

rüppe, et leida varjupaika, kuni katsumus on möödas. 

49 Nii nagu esimesel ajal tugevdasid rahva usku suured katsumused, mida nad kogesid kõrbes, nii 

pannakse neid ka sel ajal mitu korda proovile, et nende vaim saaks vajaliku jõu, et olla sõduriks selles 

asjas. 

50 Milline selle teose jünger võiks veel vajada materiaalset kogunemiskohta, kuhu ta katsumuste ajal 

varjupaika leidis? - Mitte ühtegi, sest te kõik teate, et teie Isa ei otsi kivist templit, kus elada, vaid 

pühapaiku ja altareid inimeste vaimus, ja need templid lähevad teiega kaasa, kus iganes te ka ei viibiksite. 

51 Teie esivanemad elasid suures teadmatuses, toitusid religioossest fanatismist ja saavutasid 

seetõttu oma vaimule vähe edu. Neile ei ole antud siin maa peal, et näha selle ajastu valgust, mis teid 

valgustab; kuid ka nemad saavad, kui tund on tulnud, vaimset valgust küllaga. 

52 Minu Õpetus juhendab teid, et te ühtlustuksite oma vendadega, olgu nad siis maa peal või 

lõpmatus Vaimses orus. 

53 Need on teie tulevase elu omadused, kui te peate seadust. Aga teie elutee on täiesti teistsugune, 

kui te ei käi seda teed, mille Ma olen teile oma Sõnaga ette määranud, sest siis ei säästa teid nälg, 

epideemiad ja sõjad, mis maa peal puhkevad, sest need hävitavad jõud ei leia teis midagi, mis neid tagasi 

hoiaks. 
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54 Armsad jüngrid, kasutage kõiki suuri ja väikeseid katsumusi, mis teie elus igapäevaselt esinevad, 

et kui tulevad suuremad katsumused, siis need puruneksid nagu orkaani tuulepuhangud, kui nad 

põrkuvad vastu vankumatuid jõumüüre, mida Minu Seaduse praktiseerimine teile annab. 

55 Looge oma vaimse ühtsuse kaudu rahvas, kelle kaitseks vaenlaste vastu on palve. Siis saavad 

loodusjõud raevu, sest see rahvas oskab oma vaimsuse kaudu valitseda kõiki keerdkäike. 

56 Tõuske üles, mehed ja naised, vanurid, noored ja lapsed; tõuske vankumatult üles, et käia sellel 

teel, mille Minu Sõna on teile määranud selleks ajaks, mis on ainult selle tee jätkamine, mille Mina 

märgistasin minevikus Minu ohvrijäljega ristil. 

57 Täitke Minu Seadust, et teie lapsed saavutaksid uue põlvkonna kujunemisel kõrgema arengu kui 

see, mille te olete saavutanud, ja et teie sõnakuulmatus ei hoiaks neid sellest tööst eemal ja ei oleks 

põhjuseks, et nad elaksid veel kaugemal vaimsestumisest. 

58 Sel Kolmandal ajal olen ma tulnud, et anda teile soojust, millest teil puudus on, ja võtta teilt ära 

külmus, mida te olete oma eluteel levitanud. Te olete kuulnud kellukest, mida Eelija helistas teile, et te 

tuleksite vastu võtma Püha Vaimu valgust koos Minu juhatusega. 

59 Valmistuge selleks, et te tunneksite Minu Kohalolekut ja oleksite nagu Teise Ajastu apostlid, kes 

Mind kuulates suurendasid iga päev oma usku ja valmistusid oma raske missiooni täitmiseks. 

60 Iisrael, ärge täitke ainult oma kohustusi maailma ees. Täitke ka seadust, sest te olete võtnud 

endale kohustuse Isa ees ja selle täitmine peab olema range, ülev ja vaimne. 

61 Ma õpetan teid, et te pöörduksite ära materialismist ja lakkaksite olemast fanaatikud ja 

ebajumala kummardajad; et te ei kummardaks ega kummardaksite inimtekkelisi materiaalseid esemeid. 

Ma ei taha, et teie südames oleksid ebajumalateenistuse, fanatismi ja valekultuste juured. Ärge pakkuge 

Mulle ohvreid, mis ei jõua Minuni; Ma palun ainult teie uuendamist ja teie täitumist spirituaalsuse 

saavutamisel. 

62 Uuendage end oma endiste harjumuste suhtes, ärge vaadake tagasi ja ärge vaadake seda, millest 

olete loobunud ja mida te ei peaks enam tegema. Mõistke, et te olete astunud oma evolutsiooni teele ja 

ei tohi end peatada. See tee on kitsas ja te peate seda hästi tundma, sest homme peate te oma vendi 

sellel teel juhtima ja ma ei taha, et te eksite. 

63 Mina olen kannatlik Isa, kes ootab teie meeleparandust ja head tahet, et varustada teid Minu 

armu ja halastusega. 

64 Ärge mõistke hukka Minu häälekandjate mõnikord kohmakat sõna; kui neil puudus ettevalmistus, 

jätke see asi Minu hooleks. Mõistke - isegi kui ma suhtlen kõige kohmakama mõistuse kaudu, leiate alati 

selle sõna tuumast vaimset tähendust, valgust, tõde ja õpetust. 

65 See ajastu toob inimkonnale ilmsiks "Tõelise elu raamatu" õppetunnid, mida inimkond veel ei 

teadnud. 

66 Tõesti, ma ütlen teile, et nii nagu Eelija, kes avas kolmanda ajastu väravad, ei pidanud kehastuma 

oma vaimuks, et rääkida inimestega, nii teen ka mina ennast teile teatavaks, ja paljud olendid, kes praegu 

elavad vaimse piirkonna sees, tegid sama. 

67 Nad suhtlevad teiega teie volitatud vahendajate kaudu kuni 1950. aastani, mil lõpeb 

vaimumaailma materiaalselt kuuldav avaldumine; kuid pärast seda aega, ilma et inimesed sellest 

teadlikud oleksid, kõnelevad nende huulte kaudu sageli mineviku valguse vaimud, vabastajad, prohvetid, 

patriarhid, heategijad, hea apostlid, õigluse külvajad ja teie Isa jumaliku õpetuse külvajad, kes suhtleb 

vaimult vaimule Tema armastuse kõrgpunktis oma laste vastu. 

68 Need, kes jälgivad ja palvetavad, kes on end vaimseks muutnud ja ette valmistanud, et tajuda 

hetke, mil need sõnumitoojad lähenevad, räägivad või teevad mingit üleinimlikku tööd, saavad teadlikuks 

valguse vaimsete olendite kohalolekust inimkonna seas. 

69 Neil ei ole vaja suhelda inimeste kaudu, kellel on teadmised sellest õpetusest, et rääkida nende 

vahendusel. Nende kohalolek, nende mõju ja inspiratsioon on nii peeneid, et ainult see, kes on selleks 

valmis, on võimeline nende kohalolekut inimkonna seas tajuma. 

70 Maa rahvad tunnevad Moosese kohalolekut, kui igaüks neist vähehaaval vabaneb. 
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Erinevad religioonid kogevad Eelija kohalolekut, kui Jumala valgus, mis lähtub tõest, lõhub inimeste 

vaimse teadmatuse pimeduse, asetades nende silmade ette kõik vale, mida nad on kummardanud. 

71 Maailma valitsejad, kes on jätkuvalt valitsejad alandatud rahvaste üle, tunnevad Taanieli vaimset 

kohalolekut, kui prohvet läheneb nende laagritele, et äratada nad üles palvetama, sest häving läheneb. 

72 Tuleb päev, mil iga silm näeb nende teoste valgust, nagu on kirjutatud, nii et inimene saaks aru, et 

vaimule ei ole mingeid piire ega materiaalseid takistusi ja et te kõik lähenete järk-järgult eesmärgile, kus 

valitsevad harmoonia ja valgus. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 24  
1 Jüngrid, te peate õppima andma ilma tasu ootamata. 

2 Harjutage tõelist alandlikkust, mis, kuna see on omane kõrgendatud vaimule, peegeldub ka 

südame tunnetes. Tunne siiralt, et sa oled viimane kõigist, ära kunagi püüa olla esimene. 

3 Õppige andestama sellele, kes teid on solvanud. Ma ütlesin Peetrusele, et kui ta seitsekümmend 

seitse korda oma venna poolt solvatud on, peab ta talle sama palju kordi andestama, millega andsin talle 

mõista, et ta peab seda alati tegema, nii väikeste kui ka suurte solvangute puhul. Kui palju on siit 

maailmast läbi käinud olendeid, kes nimetasid end kristlasteks ja ei suutnud kogu oma elu jooksul kordagi 

andeks anda. 

4 Nii et ma palun kõiki neid, keda ma olen kutsunud valguse lasteks: Kas te ei rakendaksite seda 

ülevat käsku vähemalt korra oma elu jooksul, et te saaksite teada, milliseid imesid see teeb nii selles, kes 

annab andestust, kui ka selles, kes selle vastu võtab. 

5 Valgus on õilsus, on armastus ja on mõistmine vaimude seas. Te juba teate, kuidas te peate elus 

käituma, kui te tõesti tahate olla Valguse lapsed. 

6 Nii et kui teid on solvatud ja te tagastate löögi, kuid mõlemad tunnevad kahetsust, ärge hoidke 

oma kätt uhkusest tagasi, olge esimene, kes selle välja sirutab, et tõestada alandlikkust, ja ärge kartke 

end alandada; sest ma ütlen teile: kes ennast maailmas alandab, seda kiidetakse ka tulevases elus. 

7 Mis te arvate, kuidas ma soovin oma jüngrid selle inimkonna hulgast? - Ma tahtsin, et nad oleksid 

puhtad ja õrnad südamelt, et nad säraksid oma eeskujuga oma kaasinimeste teele; et igaüks neist oleks 

nagu need tähed, mis säravad öösel oma vendade valvurite või teejuhtidena. 

8 Ma tahtsin, et teie süda oleks täis rõõmu, et te saaksite seda edasi anda kurbadele; et teie kätelt 

voolaks tervendav jõud, mis tooks tervist kõigile haigetele; et teie huuled saaksid edasi anda Minu Sõna 

selle algses puhtuses ja vaimses tähenduses; sest siis saaksite oma eeskujuga lunastada kadunud. 

9 Teisel ajastul, vaadates linna, kus elas Minu rahvas, kellele Ma olin tõotanud olla nende Lunastaja 

ja kes oma materialismi tõttu ei märganud Minu kohalolekut, ütlesin Ma teile: "Jeruusalemm, 

Jeruusalemm, sa, kes sa tapsid prohvetid ja hindasid valesti sõnumitoojad, kui tihti Ma tahtsin koguda su 

lapsi, nagu lind katab oma noored, ja sa ei tahtnud Mind kuuletuda." 

10 Ma otsisin neid üles, et pakkuda neile tõelist õnne, ja ometi teadsin, et nad viivad Mind Golgatale; 

kuid Minu armastust ei võitnud inimeste südametus, ja et seda tõestada, olen Ma taas siin, ja Ma ütlen 

teile: Õndsad on need, kes täna usuvad Minusse, sest Ma võtan kõik nende kannatused nende südamest 

ära. Kuid ma õnnistan ka neid, kes saavad minu uuteks kohtunikeks sel ajal, sest ma kinnitan teile, et 

homme on nad usklikud nagu Saul Tarsuslane, kes kiusas taga neid, kes uskusid minusse, ja et nad 

tulevad minu juurde kahetsedes, nii et pärast seda lähevad nad, täis armastust ja usku, edasi ja hajutavad 

tõe seemet oma vendade seas. 

11 Minu valgus valgustab inimvaimu. Ma tulen selle rahva juurde, nagu ma olin tol ajal ühes teises 

rahvas, kes eelnes teile ja kelle kohta ma ütlesin teile, et te kuulute vaimselt nende hulka. Kui paljud neist 

inimestest hindasid Mind valesti! Kui paadunud oli nende süda, kui nad hüüdsid: Lööge ta risti! Oh 

õnnistatud ristilöömine, sest see oli tunnistus sellest, mida Jumalik Armastus on võimeline tegema oma 

laste heaks ja milleks inimlik tänamatus on võimeline! 

12 Paljud neist olid haiged, pimedad ja riivatud; nad ei teadnud, mida nad tegid, ja seepärast 

mõistsid nad Mind hukka. Isegi praegu ei tea kõik need, kes ei käi Minu armastuse teel, veel, mida nad 

teevad. Inimlik kurjus on tahtnud teha lõpu armastusele, mille ma Jeesuse kaudu külvasin, kuid sajandeid 

on miljonid inimesed nutnud selle nimetu tänamatuse pärast. Aga need, kes nutavad Minu pärast, on 

vihanud ja neetud neid, kes Mind risti lõid, samas kui Ma ei ole teid õpetanud vihkama ega neetud. Ma ei 

vihka, ma ei kiru ega karista. Neid tundeid ei ole Minu Jumalikus Vaimus, kuid ma näen neid teie maise 

jurisdiktsiooni all. 

13 Ma õpetasin teid armastama, andestama, palvetama nende eest, kes teile haiget teevad, ja neid 

õnnistama. 
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14 Kui te teeksite oma elus alati selliseid töid ja tunneksite neid tõeliselt nende teostamisel, ilma 

kellelegi ütlemata, siis saavutaksite palju oma üleastumiste heastamisel ja nende kaudu - oma puhaste 

mõtete abil - saaksite valguse. Nii õpetab teid Minu Sõna, nii peaks Vaim töötama vaikides ja ilma 

väljapanekuta. 

15 Kui mõte või valguse mõte kerkib teie meelest, jõuab see oma sihtkohta, et täita oma kasulikku 

ülesannet. Kui teie meelest lähtuvad headuse mõtete asemel ebapuhtaid kiirgusi, siis tekitavad need 

ainult kahju, kuhu iganes te neid ka ei saadaks. Ma ütlen teile, et ka mõtted on teosed, ja sellisena jäävad 

nad kirja raamatusse, mis on olemas teie südametunnistuses. 

16 Olenemata sellest, kas teie teod on head või halvad, saate te kordades tagasi selle, mida te oma 

vendadele soovisite. Oleks parem, kui te teeksite kurja endale, kui sooviksite seda ühele oma naabrile. 

17 Sellepärast ütlesin teile Teisel ajastul: "Mida te külvate, seda te ka lõikate", sest on vaja, et te 

tunnustaksite oma kogemusi selles elus ja et te mäletaksite, et teie saak annab teile sama seemne, mille 

te külvasite, kuid mitmekordistatult. 

18 Oo inimkond, te ei ole tahtnud kaaluda, tunda ega elada oma Meistri õpetusi! 

19 Kui Minu jüngrite kirjutised, kes pärandasid teile Minu Sõna teisel ajastul, satuvad teie kätte 

rikutud kujul, panen ma teid ära tundma, millised on Jeesuse tõelised sõnad; teie südametunnistus 

avastab valedena need, mis ei ole kooskõlas Minu armastuse jumaliku kontserdiga. 

20 Te olete lugenud Minu õpetusi vaid põgusalt ja tõlgendanud neid oma maitse järgi; siis otsite uusi 

raamatuid, milles inimesed toovad Mind uuesti Heroodeselt Pilaatusele; kuid sellest armastavast sõnast, 

sellest lihtsast õpetusest, mida Jumalik Meister kuulutas, leiate sealt väga vähe. 

21 Te kõik jätkate Minu üle otsustamist; mõned teist teevad Mind Jumalaks, teised inimeseks; 

mõned nimetavad Mind jumalikuks, teised inimlikuks prohvetiks; mõned peavad Mind Jumala Pojaks, 

teised Taaveti Pojaks. Mõned nimetavad Mind prohvetiks ja teised agitaatoriks. Mõned ütlevad, et Mind 

on valgustanud Kõigekõrgem, teised ütlevad, et Mul on leping kuradiga, ja nii läheb see inimkond Minu 

nime järele, et panna Minule uus J.N.R.J. nagu hirmsale Pilatusele. 

22 Te mõistate Minu üle kohut Minu sõnade ja tegude põhjal, kuid te ei tee mingeid jõupingutusi, et 

rakendada "armastage üksteist". Te kardate seda ülevat õpetust praktiseerida, sest mõtlete oma 

vendade pilkamisele. 

23 Tõesti, ma ütlen teile, kui ma oleksin tundnud hirmu Golgatale tõusu ja Risti ees, siis ootaksite te 

ikka veel Messiat. 

24 Ärge sattuge teoloogiatesse, keerutades lihtsat; ärge olge nagu need, kes teesklevad, et nad 

hoiavad Jumalat, tõde, materiaalses raamatus; sest inimestena ei õnnestu teil kunagi Jumalat mõista. 

25 Ärge tehke lihtsat raskeks, ärge vähendage suurt ega suurendage väikest. Ärge muutuge 

õpetajateks ilma õpetamiseta ega vagadeks ilma armastuseta. 

26 Otsige oma Isa, kes tuleb täna teie juurde jumaliku mõttena, mis kiirgab armastust. Vaadake siin 

Minu valgus, muutuge sõnaks kõigile inimestele. 

27 See on Püha Vaimu valgus, mis tuleb armastuse sõnumina, et rebida inimmeelt pimestavad 

loorid. 

28 Kui te hea tahtmise juures otsite selles sõnas sisalduvat teadmist ja leiate selle vaimse tähenduse, 

siis olete leidnud tõe. 

29 Selle õpetuse valgus on täht, mis näitab teile teed, mida peate järgima. Te ei tohi seisma jääda, 

sest sellega peataksite oma vendade edenemise vaimsel teel. 

30 Ma ei julgusta harjumusi, mis takistavad teid vaimselt, ja kuigi te sageli maskeerite neid peene 

sõnade võltslõõmuga, sisaldavad need oma sisimas teadmatust ja segadust. 

31 Raamat, mille ma teie ees avan, on nagu peen pidulik õhtusöök vaimule; selle sisu, kui see 

siseneb teie südamesse, toob selles muutusi, mis aitavad teil elada Messia, Meistri järgi, kes inimesena 

näitas Isale täiusliku armastuse austust. Millal te ülistate oma Issandat sarnasel viisil? 

32 Te olete arendanud oma kirgi maailmas, te olete kummardanud oma ebajumalaid; aga Jumal 

lõpmatuses ja teie vendades - millal? 
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33 Peaaegu 2000 aastat olete te korrutanud seda fraasi, mida Petlemma karjased kuulsid: "Rahu 

maa peal hea tahtega inimestele"; kuid millal olete te head tahet praktikas rakendanud, et omandada 

õigus rahule? Tõesti, ma ütlen teile, te olete pigem teinud vastupidist. 

34 Te olete kaotanud õiguse seda lauset korrata; seepärast tulen ma täna uute sõnade ja 

õpetustega, nii et need ei ole laused ja fraasid, mis suruvad end teie mõtetesse, vaid Minu õpetuse 

vaimne tähendus, mis tungib teie südamesse ja vaimu. Kui te tahate korrata Minu sõnu nii, nagu Ma neid 

teile annan, siis tehke seda; kuid teadke, et seni, kuni te neid ei tunne, ei ole neil mingit mõju. Rääkige 

neid intiimse tunnetuse ja alandlikkusega, tundke, kuidas need kõlavad teie südames, ja ma vastan teile 

nii, et panen kogu teie olemuse värisema. 

35 Need, kelle kaudu Ma ennast teatavaks teen, tõlgendavad Mind kasinalt; seepärast on Minu 

õpetus ka neile, et neil õnnestuks vabaneda igast mõttetust, fanatismist, vanadest eelarvamustest ja 

kõigest, mis võiks segada saadud inspiratsiooni. Iga aja möödudes tulevad uued, paremini 

ettevalmistatud inimesed Mind kuulama. 

36 Tõstke oma meeled Minu juurde, armsad häälekandjad, paluge Meistrit, et teie vaimustuses 

saaks Tema õpetus valjusti ja puhtalt teatavaks; lubage Minu Tahte teostuda teie sees, ja te saate 

kogeda, et teie suust tulevad õpetused, mis viivad need rahvahulgad armastuse ja tõe teele. 

37 Minu rahvas, loobuge ebausklikest arusaamadest, mida teile kunagi õpetati, ja palvetage Minu 

poole tõelise usuga; Ma vabastan teid kõigist varitsustest ja saadan teile kaitseinglid. 

38 Jumala seadus on lõpmatu, see hõlmab kõike, see on harmoonia kõigi loodud asjade vahel. See 

seadus ei puuduta ainult vaimset. 

39 Teile meeldib, kui te õpite pähe seaduse ettekirjutused, vaimsete vooruste nimed, Jeesuse 

õpetused ja ütlused; kuid ma ütlen teile: te peate neid kõiki tundma. 

Teadmine ei ole tunne. Kes tahab omandada Minu tõde, peab seda sügavalt oma südames tundma. 

40 Te mõtlete ülevatele ideedele, headele tegudele, kuid te ei tee neid nii, nagu on Minu tahe, sest 

te ei tunne neid ja seetõttu ei tunne "jumalikku maitset", mille nad jätavad, kui inimene on need 

sooritanud. Te ei täida neid siiralt, sest te ei usu, et suudate, ja te ei suuda, sest te ei taha. Ja seda 

seetõttu, et selleks, et teha head, tuleb armastada. 

41 Kes armastab, see mõistab; kes õpib, see omab tahet; kellel on tahe, see suudab teha palju asju. 

Ma ütlen teile, et kes ei armasta kogu oma vaimu jõuga, see ei saa ei vaimset kõrgust ega tarkust ega 

saavuta suuri tegusid. 

42 Kes kaldub kõrvale vaimsest seadusest, mis on kõrgeim seadus, langeb alluvate ehk materiaalsete 

seaduste valitsemise alla, millest inimesed samuti vähe teavad. Kuid see, kes järgib kõrgeimat seadust ja 

püsib sellega kooskõlas, on kõrgemal kõigist korraldustest, mida te nimetate loomulikeks, ning tunneb ja 

mõistab rohkem kui see, kellel on ainult teadmised, mida ta on leidnud teadusest või religioonidest. 

43 Seepärast hämmastas Jeesus teid tegudega, mida te nimetate imetegudeks, kuid tunnistage ära 

õpetused, mida Ta andis teile armastusest. Mõistke, et Jumalikus, mis vibreerib kogu loodu sees, ei ole 

midagi üleloomulikku ega vastuolulist. 

44 Teie palverännak läbi selle elu, mis on täis kibedust ja ebaõnnestumisi - kus te käitute nagu teie 

lapsed, kui nad on rahulolematud või haiged - on vastuolus Looja armastusega. Te elate pidevas kaebuses 

oma kannatuste üle, kuid see on teie sõnakuulmatuse ja Seaduse rikkumiste loomulik tulemus ning selle 

kuritarvitamise tulemus, mida te olete teinud Minu Armastuse poolt teile antud vabaduse suhtes, mida 

te nimetate "vabaks tahtejõuks". 

45 Te keeldute pidamast seda õpetust, mida on nii lihtne mõista, sest see on teie mõistuse piires, 

tõeks. 

46 Ainult uuenemine ja täiuslikkuse ideaal lasevad teil naasta tõe teele. 

Need, kes tunnevad end jumaliku seaduse tõlgendajatena, ütlevad teile, et teid ootavad põrgupiinad 

teie kõlvatuse ja väärikuse pärast ning et ainult siis, kui te tunnistate oma meeleparandust, moraliseerite 

ja haavate oma liha ning ohverdate Jumalale materiaalseid ohvreid, annab Ta teile andeks ja viib teid 

oma kuningriiki - tõesti, ma ütlen teile, nad eksivad. 
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47 Kuhu te jõuate, mehed, kui teid juhivad need, keda te imetlete kui suuri pühade ilmutuste 

meistreid ja keda mina pean segadusse sattunuks? Seepärast tulen teid päästma selle Õpetuse 

valgusega, mis paneb teid edasi liikuma Minu armastuse teel. 

48 Sel ajal annan teile uusi õpetusi, mille üle järele mõelda, armastuse õpetusi, mis lunastavad ja 

tõstavad teid, tõdesid, mis on küll kibedad, kuid on teie teele valguseks. 

49 Spiritualismi* sel ajastul, nagu ka kristlust minevikus, hakatakse võitlema ja kiusatakse taga 

raevukalt, julmuse ja raevuga; kuid keset võitlust ilmub vaimne, kes teeb imesid ja vallutab südamed. 
* Õpetust vaimust ei tohi segi ajada spiritismiga. Vt ka joonealune märkus aadressil U 19, 7. 

50 Materialism, isekus, ülbus ja maailmaarmastus on need jõud, mis tõusevad selle ilmutuse vastu, 

mis ei ole uus ega erine sellest, mida ma olen teile varem toonud. Õpetus, mille ma teile nüüd ilmutasin 

ja millele te annate nime spiritism, on seaduse ja õpetuse põhiolemus, mis ilmutati teile esimeses ja 

teises ajas. 

51 Kui inimkond mõistab selle õpetuse tõde, selle õiglust ja selles ilmnevat lõpmatut teadmist, tõrjub 

ta oma südamest välja kõik hirmud, kõik eelarvamused ja võtab selle oma elu juhiks. 

52 Minu Seadus ei orjasta, Minu Sõna vabastab. Kes usub Minusse ja järgib Mind, ei ole enam ori, ta 

ei allu enam maistele kirgedele, ta ei ole enam maailmast ja saab iseenda isandaks; ta võidab kiusatused 

ja maailm jääb tema jalge ette. 

53 Ainult spiritualiseerimine päästab selle inimkonna selle kaosest; ärge oodake muud lahendust, oo 

maa rahvad ja rahvad! Te suudate sõlmida rahulepinguid, kuid seni, kuni selle rahu aluseks ei ole 

südametunnistuse valgus, olete rumalad, sest te ehitate liivale! 

54 Teisel ajastul ütlesin teile: "Kaamelil on kergem minna läbi nõelasilma kui rikkal inimesel pääseda 

taevariiki"; ja täna on see teie silme ees. Võimukad tahavad oma rikkusega rahu osta ja ei saavuta seda. 

55 Nii mõistab inimkond, et vaimsed hüved on inimese elus hädavajalikud, hüved, mida ei saa 

omandada rahaga, vaid vaimsusega. 

56 Spiritualiseerimine ei tähenda müstilisust*, vaid tunnete tõstmist, südame headust, õiglust 

tegudes ja ligimesearmastust. 
* Religioossus, mis degenereerub liialdatud vaimustuseks. 

57 Selleks, et anda teile seda õpetust halastusest ja armastusest, ei võtnud ma teie inimloomust ega 

teinud end teatavaks paleedes, edevuste keskel ja luksuses. Teie linna vaese linnaosas, vaeste seas, 

tagasihoidlike inimeste seas, olen ma tulnud teie juurde Tema järgi, kes ütles teile teinekord: "Minu 

kuningriik ei ole sellest maailmast. 

58 See inimkond, mis on mõnel alal arenenud, elab vaimselt sügavas letargias, sest ta ei ole suutnud 

uurida oma sisemust, kus asub tõeline tempel. See pühamu seisab mahajäetud, selle lamp ei põle, selle 

altar on ilma ohvrita; aga ma palun teid: Millest on see kõik tingitud? - Et inimene on juba ammu 

toitunud välistest kultustest, asendades seda, mis peaks olema täiesti vaimne. 

59 Ta on püüdnud oma vaimu vajadusi rahuldada tseremooniate, traditsioonide, pidude ja 

materiaalsete ohvritega. Selle kohta ütlen teile, et ainult need teosed, mis sisaldavad kõrgendust ja 

vaimustust, võivad tõeliselt tugevdada ja toidavad teie vaimu. 

60 Tõsi, ma võtan vastu kõik ohvrid ja panen oma armastuse kõigisse; kuid kas sa ei arva, et oleks 

õigem ja meeldivam nii Isale kui ka sulle, kui sa pakuksid mulle midagi, mis oleks minu ja sinu vääriline? 

61 Paljud inimesed ja rahvad usuvad ikka veel, et nad meeldivad Mulle, pakkudes Mulle 

materiaalseid ohvreid; nad arvavad, et mida suurem on nende liturgiate hiilgus ja suursugusus, seda 

suurem on nende rõõm Issandaga ja seda suuremat kasu nad Temalt saavad; ja seda seetõttu, et nad on 

unustanud, et - kui Ma inimesena vältisin kõike, mis oli asjatu ja sisutu - siis nüüd, kui Ma olen ennast 

teile vaimus teatavaks teinud, võtan ma inimestelt isegi vähem materiaalseid asju ja tseremooniaid 

vastu. 

62 Millal olete valmis Minu Seadust tõeliselt tõlgendama? Millal lõpetab see inimkond Minu käskude 

rikkumise ja moonutamise? 
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63 Pakun teile seda aega, et mõtiskleda vaimse õpetuse üle, mis on teile ilmutatud alates kõige 

varasematest aegadest. 

64 Vabastage end harjumustest, pahedest, ebauskudest, traditsioonidest, fanatismist ja 

ebajumalateenistusest. Ma tahan teid näha puhtana, et te saaksite end vaimseks muuta, ma tahan teid 

näha alandlikuna, et Minu valgus saaks teie sees särada. 

65 Nii nagu varasematel aegadel olid Jeruusalemm ja Rooma inimeste jaoks tõotuse ja armu allikad, 

kus Issand ennast teatavaks tegi, nii olen ma sellele abivajajale ja alandlikule rahvale määranud kõrge 

missiooni selleks ajaks. See peab olema valmis, sest nii Minu ilmutuse kaja kui ka kuuldus Minu imedest 

ja tunnistajate innukus tõmbavad inimeste tähelepanu sellele. 

66 Kõigepealt tulevad vaesed, teadmatud, abivajajad, kavalad, sulased, näljased ja õigluse järele 

janunevad, ja hiljem tulevad kahtlejad, isandad, teadlased. 

67 Jälgige ja palvetage, olge valmis suurte rahvahulkade tulekuks. Olge valvsad oma töödes, 

palvetage oma magamistoa vaikuses või kus iganes teid üllatab teie ühinemise hetk minuga, ja seal olen 

ma teiega. 

68 Ma ei käskinud teil eralduda oma kohustustest maailmas, vaid pöörduda eemale sellest, mis ei 

ole seaduses ette nähtud; see tähendab, et eemaldage oma elust see, mis on ebavajalik, mis on kasutu, ja 

kasutage mõõdukalt seda, mis on lubatud. 

69 Mida on teie vaba tahe teile toonud, kui olete seda kasutanud materiaalsete naudingute taga 

jooksmiseks ja nende otsimiseks? - Ainult valu ja pettumus. 

70 Uuest Jeruusalemmast vaatan ma seda inimkonda, ilma et ma seda tunneksin. Vähesed, kes on 

Mind oodanud, ja teised, kes Mind järgivad, teavad, et Ma olen tulnud tagasi Püha Vaimuna ja et praegu 

räägin Ma nendega inimmeele kaudu. Kas te teate, kuidas ma leian maailma rahvad? - Petetud, pettunud 

inimesed. Keegi ei küsi enam teiselt, sest ta teab, et tal ei ole midagi oodata oma ligimese armastusest, ja 

sest ta teab, et tema käsi on tühi. Nüüd valitseb materialism ja kõigest heast ja kõrgest on jäänud vaid 

väga nõrk valguse peegeldus. 

71 Sa imestad, et ma räägin sinuga niimoodi ja arvad, et ma olen sinuga range ja nõudlik; sellele 

ütlen ma sulle, et sinu arenenud vaim peab pakkuma mulle paremat saaki kui see, mida sa mulle täna 

näitad. 

72 Kas te ei arva, et inimkonna jagunemine rahvasteks ja rassideks on midagi primitiivset? Kas te ei 

mõtle, et kui teie tsivilisatsiooni areng, mille üle te nii uhked olete, oleks tõene, siis ei valitseks enam 

vägivalla ja kurjuse seadus, vaid kõiki teie elutegevusi reguleeriks südametunnistuse seadus? - Ja teie, 

inimesed, ärge jätke end sellest kohtumõistmisest välja, sest isegi teie seas avastan ma võitlusi ja 

lahkarvamusi. 

73 Ma olen teile ammustest aegadest saadik rääkinud kohtumõistmisest ja see on ennustatud aeg, 

mida prohvetid kirjeldasid, nagu oleks see olnud päev. 

74 Teie Jumala Sõna on Kuninga Sõna ja ei taandu. Mis tähtsust on sellel, et tuhanded aastad on 

möödunud samast? Isa tahe on muutumatu ja peab olema täidetud. 

75 Kui inimesed, lisaks sellele, et nad usuvad Minu Sõnasse, oskaksid valvata ja palvetada, ei oleks 

nad kunagi üllatunud; kuid nad on uskmatud, unustavad, uskmatud ja kui katse tuleb, siis omistavad nad 

selle karistusele, kättemaksule või Jumala vihale. Selle kohta ütlen teile, et iga kohtuprotsess on ette 

teatatud, et te oleksite valmis. Seetõttu peate alati valvsad olema. 

76 Üleujutus, linnade hävitamine tulekahjus, vaenlase sissetungid, katkud, katkud, näljahädad ja 

muud katsumused olid kõigile maa rahvastele ette kuulutatud, et te valmistuksite ja ei oleksite üllatunud. 

Nii nagu täna, on Jumala armastuse sõnum alati laskunud alla valvsuse ja ettevalmistuse jaoks, et 

inimesed võiksid ärgata, valmistuda ja end tugevdada. 

77 Vaimu andide ja inimese võimete kaudu jõuavad Minu sõnumid tema südamesse. Need anded 

on: vaimne nägemine, eelaimus, intuitsioon ja prohvetlik unenägu. 

78 Miks siis katsumused enamasti ilma ettevalmistuseta tabavad teid? - Mitte sellepärast, et ma ei 

oleksin jätnud teile sõnumit saatmata, vaid sellepärast, et teil on puudunud palve ja vaimulikkus. 
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79 Ma olen teile öelnud, et kogu inimkonnale on tulemas väga suur katsumus, nii suur, et midagi 

sellist pole olnud kogu nende sajandite ja ajastute ajaloos. Nüüd peate mõistma, et Ma räägin kõigi teie 

südametega, saates teile sõnumeid ja hoiatusi paljudes vormides, et inimesed mõtleksid ja oleksid 

tähelepanelikud Minu Seaduse suhtes, nagu targad neitsid Minu tähendamissõnas. 

80 Kas maailma rahvad ja erinevad rahvad kuulavad Mind? Kas see rahvas kuulab Mind, kellele Ma 

end sellisel kujul teatavaks teen? Mina üksi tean; kuid Minu kui Isa kohus on anda oma lastele kõik 

vahendid nende päästmiseks. 

81 Inimesed, ärge unustage seda sõna, ärge uinuge ja ärge sulgege oma südame uksi Minu 

armastuse kutsele. Olge selle valguse sõnumitoojad, saates oma mõtteid vaimse sõnumina oma vendade 

mõtetesse. 

82 Nüüd mõistate paremini, miks ma kordan pidevalt: "Vaata ja palveta". 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 25  
1 Eelija Vaim on teid äratanud nagu taevane kell, et te tuleksite kuulama Minu Sõna. 

2 Teie süda küsib innukalt: Mis on see toit, mida Isa annab meile sel päeval maitsta? Mis on selle 

päeva õppetund? 

3 Tõesti, Ma ütlen teile: Üks naine jättis raskelt haige inimese oma koju, et kuulata Mind. Talle 

ütlen: Kui sa oma koju tagasi tuled, lahkub haige voodist ja ta ise avab sulle ukse, et tuua sulle hea uudis, 

et ta on terveks saanud; sest igaühel, kes jätab maha maise vara, et olla Minuga, on keegi, kes valvab 

selle üle, mis on maha jäänud, ja see olen mina. 

4 Ma vaatan neid, kes suurt valu kannatades valavad vaikides pisaraid, ilma et nad meeleheitel 

oleksid või mind teotaksid. Nad võtsid alandlikult vastu oma katsumuse, teades, et Minu kuningriiki 

pääsemiseks tuleb teenida teeneid. 

5 Ma näen teid kõiki inimliku võitluse erinevatel radadel ja olen seal muutnud end palveränduriks, 

kes ristib teie tee, et küsida teilt: "Kuhu te lähete?". Ja kui mõned vastavad Mulle: "Vaikust otsides", siis 

teised ütlevad Mulle: "Me otsime leiba." Siis läheb Peremees ette, et helistada ustele, millele te 

koputate, et teie vennad võtaksid teid vastu heasoovlikult ja heasoovlikult. Sellepärast leiad sa, et kivist 

tehtud südamed liigutatakse, kui sa koputad; sa tunned ära Minu kohaloleku ja ütled Mulle: "Issand, nii 

suur on Sinu halastus meie suhtes?". 

6 Katsumused, millega te oma eluteel kokku puutute, ei ole juhuslikud, ma olen need teile saatnud, 

et te omandaksite teenete. Ükski puu leht ei liigu ilma Minu tahteta, ja Ma olen nii suurtes kui ka 

väikestes loodutöödes. Jälgige ja palvetage, et te mõistaksite, millist vilja te peate lõikama igast 

katsumusest, et teie lepitus oleks lühem. Võtke oma rist armastusega vastu ja ma panen teid kannatlikult 

oma lepitust kandma. 

7 Kolmandat korda ütlen ma teile uuesti: "Armastage üksteist"; kuid mitte ainult inimeste vahel, 

vaid ka ühest maailmast teise. Armastage ja halastage neid, kes on Vaimus, sest ka nemad on teie 

vennad. 

8 Kui kaugel on see aeg, mil teile öeldi: "Kes mõõgaga tapab, see hukkub mõõga läbi". "Selle 

küünariga, millega sa mõõdad, mõõdetakse sind". Täna ütlen ma teile: Kahetsege tõeliselt, peske oma 

plekid ära halastuse, andestuse ja armastusega. 

9 Ma olen teid igast küljest kutsunud, et anda teile üks õppetund. Minu lauas ei ole kunagi olnud 

toitu, mõni parem kui teine; ühte leiba ja ühte ja sama veini olen ma kõigile pakkunud. Minu laua ääres 

on istunud nii isandad kui ka kõrvalised, nii rikkad kui ka vaesed, nii patused kui ka vagad. Ma olen vastu 

võtnud nii neid, kes on elanud ausalt, kui ka neid, kes tulevad rüvetatud vaimuga. Seda ma õpetan teile, 

et te oma teekonnal läbi elu ei eelistaksite kunagi ühtegi oma venda. 

10 Olge alandlikud nende suhtes, kes tunnevad end üleolevana, ja see, kes alandab end teie ees, sest 

ta arvab, et ta on väiksem, mõistku, et ta ei ole väiksem kui teie. 

11 Minu õpetust on vaja praktiseerida, et mõista armastuse lõpmatut jõudu. Armastus on tervendav 

jõud, mis muudab patuse inimese Minu jüngriks. Armastus on igavese elu põhiolemus. 

12 Mõned küsivad Minult: Miks on vaja meiega sellisel kujul rääkida, et juhtida meid vaimu arengu 

teel? - Tõesti, ma ütlen teile: See sõna, mida te kuulete, on raamat, mis sisaldab Minu tarkust. 

13 Miks ma olen selle raamatu enne teid avanud? - Avaldada inimesele palju saladusi; tuua valgust 

tema teadmatuse pimedusse. 

14 Tõesti, ma ütlen teile, et võimumehed ei suuda kõike teha, teadlased ei tea kõike, ega teoloogid 

tunne Mind tõeliselt. 

15 Sellepärast olen Ma tulnud uuesti Meistrina inimkonna juurde, et valgustada teie meelt, et te 

saaksite mõista suuri ilmutusi, tingimusel, et te ei pretendeeri Minu tarkuse kõrgusele, vaid sisenete 

Minu pühakotta austuse ja alandlikkusega. Igaüks, kes selliselt siseneb, saab minust juhatuse, kui see on 

minu tahtmine, ja ta ei koge kunagi kannatusi. 
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16 Saage selle aja teadusele jälile - selle viljad on kibedad, sest inimesed tahtsid ilma aukartuseta 

tungida Minu saladustesse, ja kui paljud, kui nad avastasid kõige väiksemas osas universumi imesid, 

kahtlesid, et on olemas Kõikvõimsus, kes on kõik loonud. Nad on need, kes usuvad ainult sellesse, mida 

nad näevad ja mida nad oma kätega haaravad; kuid kõik, mis on nende arusaamade taga, on nende poolt 

eitatud. 

17 Teadmised, mis on väljaspool teie intellekti ja materialismi, on need, mida ma teile õpetan, et te 

jõuaksite oma vaimse täiuslikkuseni. 

18 Valmistage end ette, inimkond, et te saaksite vabaneda kibedate viljade söömisest, mida teadus 

teile valmistab. Ma olen alati tulnud, et avada teile tõelise elu saladus. 

19 Teisel ajastul kuulsid Mind suured rahvahulgad, tuhanded haiged inimesed said terveks üksnes 

Minu puudutusest või kuuldes Minu hellitavat Sõna või kui Minu armastav pilk puhkes neil. Paljud neist 

armastasid ja tunnustasid Mind, kuigi mitte kõik neist ei järginud Mind, sest ainult kaksteist saatis Mind 

lõpuni. Nende nimed on surematud tänu täiuslikkusele, voorusele ja ohvrimeelsusele, mille nad teile 

jätsid. Kuid nad ei olnud täiuslikud, kui ma neid kutsusin; kui nad oleksid olnud, ei oleks ma neid 

kutsunud neid õpetama. 

20 Ma leian teie hulgast niisama vähe õiglasi või täiuslikke; kuid te suudate muutuda ja teha suuri 

tegusid Minu õpetuse kaudu. Raske on inimkonna süda, kuid ma valgustan teid sellel teel, et te saaksite 

edasi liikuda. 

21 Teisel ajastul, kui Minu apostlid olid üle kogu maailma laiali, oli Peetrusel hetki, mil ta oli 

tagakiusamise, inimeste julmuse ja karmuse ees väiklane, ja kui ta tahtis Rooma eest põgeneda, et päästa 

oma elu, nägi ta Jeesuse kuju, kes kandis risti oma õlgadel ja liikus paganliku linna poole. Peetrus küsis 

oma Meistrilt: "Kuhu sa lähed, Issand?" Sellele vastas Jeesus: "Ma suren teie eest uuesti." Nuttes pakkus 

Peetrus oma Issandale, et ta pöörduks tagasi patuste juurde, et neid päästa, isegi oma vere ja elu 

hinnaga, et surra nagu tema Meister. 

22 Seepärast ütlen ma teile: ärge oodake, et Minu lahkumise aasta, 1950, üllatab teid 

ettevalmistamata ja nõrgana, sest kui te niimoodi Minu õpetuse levitamiseks alustate, peate te 

meeleheitele sattuma. 

23 Siis te otsite Minu Sõna, et teid tugevdada, kuid ei leia seda. Täna, kui ma teid ikka veel õpetan, 

hakkate te Minu õpetusi praktiseerima. Uuendage end, astuge sammu spiritualiseerimise suunas. Ma 

julgustan teid tegude ja imetegude kaudu ning teid hämmastavad suured ilmutused, mida ma teile 

vaimust vaimule annan. Ma hämmastan ainega seotud teadlasi, tehes neile ilmseks vaimse olemasolu. 

Kõik, mida nad on eitanud ja mis on siiski olemas, nähakse nende poolt ette. Siis ärkab uudishimu, 

ambitsioon, et uurida kaugemat, ja see on aeg, mil ilmuvad Minu sõnumitoojad ja jüngrid, et selgitada 

kõike seda, mida Ma olen teile ilmutanud, ja takistada inimkonda moodustamast sektoreid ja teooriaid 

Minu uute ilmutuste ümber. 

24 Täna on aeg kuulata, mõtiskleda. Aga kui on saabunud hetk, et minna välja rahvaste ja rahvaste 

juurde, ja mõned teist ei saa seda teha, siis ärge muretsege, sest seal, kus te elate, saate te teha palju 

asju. Jätke oma lastele ülesanne viia rõõmusõnumit kaugetesse kohtadesse. Pidage meeles, et ma olen 

teile öelnud, et "esimesed jäävad viimasteks ja viimased saavad esimesteks". 

25 Täna tulevad rahvahulgad Minu õpetuse juurde; need, kes kannatavad kõige rohkem, kes on 

nälginud ja janunenud õigluse järele, kes unistavad rahumeelsest elust, jäävad kuulama Minu Sõna. 

26 Nende vaeste, harimatute ja lihtsate seas otsin ma vähehaaval välja need, kelle kaudu ma annan 

teile oma Sõna. 

27 Kõigi aegade Jumalik Meister naaseb teie juurde, et luua ühendus inimkonnaga ja selles vormis 

juhtida vaimu uue päeva poole. 

28 Valmistage oma meeled ette, et te saaksite uurida Minu Sõna õigel viisil. Ma olen teile juba 

öelnud, et spiritistid on need, kes annavad õige tõlgenduse õpetustele, mida teie Issand on teile sel ajal ja 

minevikus ilmutanud. See, kes loeb Minu Raamatut ja uurib seda vaimses mõttes, on see, kes läheneb 

tõele. 
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29 Selleks, et teil õnnestuks seda õpetust tõepäraselt selgitada, peate te eelnevalt omavahel 

võitlema ja satute mõnikord isegi segadusse; kuid kes vaatab ja palvetab oma sisemise segaduse keskel ja 

usaldab Mind, tunneb, kuidas tema vaimusse saabub rahu ja rahu. 

30 Vallandunud tuuled panevad puud heitma maha oma tuimad viljad ja kuivanud lehed, kuni nad 

on vabaks saanud ebapuhtusest. Kas te ei tea, et homme, kui te seda sõna enam ei kuule, jääte te üksi 

teele, õpetades oma vendadele seda, mida te minult õppisite? Ma olen alati teie igaühes, Meister 

valmistab teed ja õpilane täidab oma missiooni. 

31 Ma lubasin teile süüdata valguse inimestes, et kõik peaksid tundma ja mõistma Minu õpetuse 

ilmutusi, ja see on aeg, mil see lubadus on täitunud; see on ajastu, mida inimene ei osanud oodata, sest 

ta eksis teaduslikule elule, millest ta kujundas uue maailma ja milles vaimud igatsesid Minu tagasitulekut, 

sest nad teadsid, et Minu õpetus on nende jaoks nende vabadus, nende vaimne tõus, ja et selle kaudu 

saavutavad nad rahu. 

32 Mõned on oodanud seda tundi, elades "vaimses orus", teised on oodanud seda imet selle maa 

elanikena. Õndsad on need, kes oskavad oodata põleva lambiga, nagu targad neitsid tähendamissõnas. 

33 Ka teisel ajastul ootasid vaimud innukalt Messia tulekut - mõned materiaalsest maailmast, teised 

vaimsetest elupaikadest, sest Kristus on värav, võti ja tee, ja vaimud teavad seda. 

34 Minus on vägi, mis äratab inimkonna vaimu, ja tõesti, Ma ütlen teile, et see tund läheneb ja ei 

leidu kedagi, kes ei väriseks Minu kutse peale. Mõned ärkavad üles materialismist, mis oli neid 

uinutanud, teised vere ja naudingute joovastusest, jälle teised teadmatuse unest, mille pimeduse ja 

fanatismi öö oli väga suur. 

35 Hetkel, mil vaimne valgus paistab inimkonnas, purskavad vaimudest välja palved ja nad küsivad 

oma Issandalt, mida nad peaksid tegema, et olla Temale meelepärased ja seeläbi olla võimelised 

lähenema Tema ligi pääsema. 

36 Jüngrid, uurige Minu Sõna, ja te leiate tarkust selle vaimses tähenduses, nii et teie vaim võib 

õpetada end Isa armastuse õpetuses; sest teie vaim on see, kellele Ma räägin, keda Ma õpetan ja 

valmistan ette kõrgemaks eluks. 

37 Te juba teate, et keha on vaid vaimu tööriist; selle tõestuseks on see, et see on surelik ja kaduv; 

vaim seevastu on määratud igavikuks. 

38 Ma leian, et see inimkond ei tunne vaimseid õpetusi, ja seda sellepärast, et neile on esitatud 

Minu Seadus ja Minu Õpetus ainult kui moraalidoktriin, mis on neile kasulik, mitte kui tee, mis viib nende 

vaimu täiuslikku koju. 

39 Erinevad religioonid on külvanud inimsüdamesse vale hirmu vaimse teadmise ees, mis on pannud 

nad põgenema Minu ilmutuste eest ja vajuma üha enam teadmatuse pimedusse, põhjendades seda 

sellega, et vaimne elu on läbitungimatu saladus. 

40 Need, kes seda väidavad, valetavad. Kõik ilmutused, mida Jumal on andnud inimesele inimkonna 

algusest peale, on rääkinud talle vaimsest elust. On tõsi, et ma ei andnud teile kogu oma õpetust, sest te 

ei olnud võimelised kõike teadma, vaid alles siis, kui aeg oleks tulnud; kuid see, mis on Isa poolt seni 

ilmutatud, on piisav, et teil oleks täielik teadmine vaimsest elust. 

41 Armas rahvas: nimetage seda aega õnnelikuks, sest sel ajal on teid külastanud teie Issand, ja kui 

te soovite seda suurt sündmust tähistada kuupäevaga, siis võtke selleks aasta 1866, mil Eelija kinnitas 

teile, et Minu kohaloleku tund selle rahva seas läheneb. Sellest ajast alates olen valinud oma jüngrid, kes 

järgivad mind ustavalt sellel teel. 

42 Kas te tahate Mind järgida, kas te tahate kuuluda Minu jüngrite hulka? - Järgige Mind sama 

vaguralt ja usaldusega, millega Peetrus, Andreas, Jaakobus ja Johannes järgisid Mind, jättes maha oma 

armastatud lähedased, oma paadid ja võrgud, et saada - nagu Ma neile ütlesin - inimeste kaluriteks. 

43 Täna valmistan ma ette inimesi, kes annavad tunnistust Minu tõe kohta. Kelle kaudu Ma ilmutan 

ennast maailmas, kui mitte Minu jüngrite kaudu? 
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44 Ma tahan, et te süveneksite sügavalt Minu Sõnasse, enne kui asute täitumise teele. Valmistuge, 

sest mehed on oma veendumustes tugevad. Arendage end nii mõtetes kui ka sõnades ja tegudes; siis 

pole teil midagi karta. 

45 Jah, Minu rahvas, Ma juba näen, et te püüate rakendada Minu õpetusi, elada Minu Seaduse järgi, 

olla Mulle meelepärane oma tegudega. Meister õnnistab ja julgustab teid uuendamises järjekindlalt 

püsima, et te jõuaksite vaimustumiseni. 

46 Pärast Minu Sõna lõppemist teete seda, mida tegid Minu teise ajastu apostlid: nad kogunesid 

palvetama ja said sel viisil jumalikku valgust, mis juhtis nende iga sammu. Vaimse palve abil, mida ma 

teile õpetasin, astusid nad oma Issandaga osadusse, nad julgustasid end Tema juuresolekul ja said aru, 

mis oli nende Meistri tahe. Nüüd mõistate, miks ma kasutasin neid oma kiriku alusena. - Te teate, et ma 

tahan ehitada uue templi. Kes moodustavad selle pühamu aluse? - Ma valin välja tugevad, 

voorusekindlad, mõistvad ja abivalmid, sest nende eeskuju on jäljendamise vääriline. 

47 Teie Isa sügavate saladuste kamber on valmis oma isaliku pärandi ülevoolamiseks inimeste 

mõtetesse. 

48 Teie rahvas on täitnud Minu lubaduse naasta inimkonna juurde, kuid seepärast ei tohi need, 

kellele on antud armu kuulata Minu õpetusi, tunda end eelisolukorras ülejäänud inimkonna ees, sest 

Minu Sõna vaimne tähendus jõuab õigel ajal kõigi südameteni ja ütleb neile: Olge teretulnud, Minu 

lapsed, kes te väsimatult tulete Minu juurde, et kuulda Minu Sõna. Te olete suurest hulgast, kes on Minu 

juurde tulnud, valitud jüngrid, ja teie usuga täidetud süda, mis usub kindlalt sellesse ilmutusse, võtab 

vastu Minu Sõna ja Minu õpetused kui tõe seemned. 

49 Te tulite kannatuste ja ebatäiuslikkuse koormaga, nälgides ja janunedes rahu ja helluse järele, 

ning teie rüveduse nägemine ei takistanud Meistrit sellest, et ta teid oma laua taha istuma panna ja teile 

parima söögi valmistada. Sa jutustasid Isale kogu oma elust ja tee keerdkäikudest, näidates oma vaimu 

alastust, mille rõiva tormituuled olid tükkideks kiskunud. Liigutatuna tõi Isa teid purskkaevu juurde, kus 

te oma plekid ära pesete. Ta andis teile uued ja puhtad rõivad, ja kui te istusite Tema ümber, andis Ta 

teile esimesed õppetunnid, mis olid teile nagu suudlus, nagu hellitus ja nagu tilk tervendavat palsamit. 

50 Nii hakkasin ma iga jüngri südames kujundama oma tarkuse ja armastuse raamatut, mida te ei 

tohi kunagi sulgeda, sest selle sisu ei ole ainult teie oma. Selle lehekülgedel on jõudu teie katsumuste 

jaoks ja valgust, et hävitada teadmatust. 

51 Ma tulen teie juurde, sest teie vennad, kes omavad teadmisi, on varjanud tõde inimkonna eest ja 

täitnud oma südamed isekusega. Ma ei müü teile oma armastust, minu sõna ega minu hüvesid. Ma ootan 

vaid seda, et te oleksite valmis, et saata teid provintsidesse ja küladesse, et viia oma vendadele Minu 

Õpetuse rõõmusõnumit, sest kogu maailmas on inimesi, kes ootavad Minu tulekut. Ma tahan, et te 

oleksite piisavalt tugevad, et alustada lahingut 1950. aastaks, mil ma lõpetan enese edastamise selles 

vormis. 

52 Ma tõin teid eemale fanatismist ja ebajumalateenistusest, et täita teie süda Minu õpetuse sisuga, 

et te saaksite tõusta oma Issanda juurde ja pakkuda Temale puhast, vaimset ja lihtsat jumalateenistust. 

Ma tahan, et te õpetaksite oma vendi nii, nagu mina olen teid õpetanud. 

53 jüngrid, olge ühtsed, kui loodusjõud raevutsevad. Siis, teie heade tegude, teie tõusu, teie usu ja 

ühtsuse pärast, annan ma teile oma imetegusid, mis on uskmatutele tunnistuseks, et ma olen teiega. 

54 Ilmutused, mida minu sügavate saladuste kamber sisaldab ja mis on teie jaoks talletatud, on veel 

saladus, sest te ei ole neid veel välja teeninud. 

55 See päev ei ole kaugel, mil ma lõpetan teiega sellisel kujul rääkimise; ma tahan, et te oleksite 

selleks ajaks varustatud, et ei oleks ühtegi jüngrit, kes ei teaks, kuidas palvetada Issandat. 
56 Elu katsumused terastavad teie vaimu; ärge mässake nende vastu ega neelake neid, sest hiljem, 

kui torm on möödas, nutate te kurbusest, et olete mind oma usaldamatusega solvanud. Pidage meeles, 

et ma olen andnud teile relvad, et te oskaksite end kaitsta; see on palve ja usk. 

57 Palvetage, ja kui torm, mis teie kodu piitsutab, peaks õnnestuma selle ukse sisse lükata - tõesti, 

ma ütlen teile, et teie näiliselt nõrk tulek ei kustu. 
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58 Kui sa näed, et need, keda sa olid pöördunud, lahkuvad õigelt teelt ja viskavad põlgusega ära 

leiva, mida sa neile pakkusid, siis on su süda täis kurbust ja sa tuled kurvalt Meistri juurde, et panna oma 

mure maha koos Temaga. Aga Meister ütleb teile: Kui nende samme juhib tänamatus, siis ärge kartke, 

laske neil minna, valvake ja palvetage nende eest; aga kui nad on teid jätnud, sest neil puudus teie hool ja 

eeskuju, siis peate selle eest Minu ees vastutama. 

59 Kui mõned viskavad leiva ära ja lähevad minema, siis teised tulevad ja koguvad leivajäägid ning 

koos nendega saavutavad nad rahu ja õnne. Need, kes lahkuvad, pöörduvad tagasi, et otsida Minu 

"töölisi", sest nälg ja janu vaevavad neid kõrbes. Teie, kes te ei ole saadetud oma vendade vigade üle 

kohut mõistma, võtke nad hea meelega vastu. Sa pead tervendama seda, kes tuleb sinu juurde haigena, 

ja toitma seda, kes tuleb näljasena. 

60 Kui nad otsustavad teid valesti, kui te olete neile oma abi andnud, andestage neile. Mina olen see, 

kes nende üle kohut mõistab. 

61 Teie vaimne minevik on teie jaoks saladus; seepärast ütlen teile, et võtke oma katsumused 

leebelt vastu, sest te olete kohtu ja vaimse lepituse ajal. 

62 Need ajad, mil te tulite maailma, et nautida au, rõõmu ja naudingut või koguda rikkust, on 

möödas; täna elate te alandlikkuses, et puhastada end, tõsta end (vaimselt) katsumuste kaudu ja teenida 

oma Meistrit, olles kasulikud oma kaasinimestele. 

63 Kirjutage oma südamesse raamat oma headest tegudest, ja see annab teile rahu selles elus ja 

lõpmatu õnne igavikus. 

64 Kui keegi kogub rikkusi Minu Sõna ja Minu kingituste vastu, ütlen ma teile veel kord, nagu teisel 

ajastul: pigem läheb kaamel läbi nõelasilma, kui et ta pääseks taevariiki. Kui tänuväärne on näha koos 

Minuga neid, kes varem nautisid maapealset tunnustust, kuulsust ja mugavusi ning täna järgivad Minu 

samme täis alandlikkust ja tagasihoidlikkust. 

65 Teie seas on mõned, keda ma olen proovile pannud nagu Iiob. Sest minu tahe ei ole, et vaimud 

vajuksid laiskusse; ma tahan, et nad oleksid hoolsad eluteel. 

66 Igaühe jaoks saabub hetk, mil kohtuniku hääl ei küsi teda mitte ainult selle sõna kohta, mille ma 

olen teile kui Meistrile pärandanud, vaid ka selle kohta, mida te olete oma ülesande täitmisel teinud. 

67 Arendage oma vaimseid nägemise, intuitsiooni ja aimamise andeid, et teile antaks võime ära 

tunda teid puudutavat katsumust sümbolil ja olla võimeline seda oma palvega ületama. 

68 Laske Minu Sõnal juhtida teid, sest te olete juba veendunud, et Ma annan selle teile teie heaks. 

69 Need õpetused tunduvad teile uued, sest te olite need unustanud, kuid nüüd, kolmandal ajastul, 

annan ma need teile uuesti. Olen valmistanud teile suure tööpõllu, kuhu ma kutsun teid, et te õpiksite 

külvama igaviku seemneid, mis ma teile usaldan. 

70 Ma koolitan oma uusi jüngrid, et nad saaksid usu ja heategevuse kaudu võimu keha ja vaimu 

haiguste ning looduse elementide üle. 

71 Mõistke, et teie jaoks ei ole enam õigeaegne elada teadmatuses; täna elate te valguse ajastul, 

suurte ilmutuste ajastul, mida Minu õpetused teile pakuvad. Kas te kujutate ette, millise tarkuse te 

oleksite saavutanud, kui te oleksite juba esimestest kordadest alates praktiliselt rakendanud Minu 

õpetusi Minu Seaduse täitmisel? Kuid te olete andnud end üle maailma naudingutele ja seeläbi peatunud 

oma vaimse arengu teel. Seepärast tundub see täna, kui ma olen tulnud oma uue õppetunniga, 

kummaline, arusaamatu ja väljaspool teie eluviisi. Kuid juba ühe Minu õpetuse üle mõtisklemisest piisab, 

et te tunneksite ära Minu Sõna tõe. Siis näete, et see, mis on kummaline, ei ole mitte Minu õpetus, vaid 

teie eluviis väljaspool Minu Seadust. 

72 Tulge Minu tööpõllule; tuletage meelde Minu õpetust, mille te olite unustanud, hävitage kõik 

halvad seemned, siis ma näitan teile õpetust, mida te ei ole tänaseni ära tundnud. Sel viisil panen teid 

vabanema oma stagnatsioonist, oma fanatismist, et lasta teil siseneda tõelisse ellu, sellesse, mida te 

oleksite pidanud elama oma loomise algusest peale. 
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73 Kas näete, kui lihtne on see sõna, mis õitseb sõna vahendajate huultel? Tõesti, ma ütlen teile, et 

see toob oma lihtsuses inimestele valgust, nii et nad saavad aru Minu ilmutustest, mida nad ei ole 

suutnud teaduse ja teoloogia abil mõista. 

74 Head jüngrid, püsivad ja usklikud on need, kes seda õpetust mõistavad. Ka nemad on 

tagasihoidlikud, kuid vaatamata oma lihtsusele hämmastavad nad oma vendi oma tõlgenduste tarkusega. 

75 Minu rahvas ei räägi mitte ainult Minu õpetustest, vaid õpetab oma tegudega inimkonnale, 

kuidas täita ja austada Minu Seadust. Nad peavad oskama ilma isekuseta anda kõike, mida nad on 

saanud oma Issandalt, ja näitama oma innukust tõe ja puhtuse pärast neile usaldatud aarde suhtes. 

76 Õpetage oma vendi heade ja õilsate tegudega. Pidage meeles, et isegi siin peate oma vaimu üha 

enam ja enam puhastama, et see oleks vääriline, et minna oma vaimse arengu teel edasi teise elupaika. 

77 Võta Minu õpetusest vajalikku jõudu, et järk-järgult kõrvaldada takistused, millega sa oma teel 

kokku puutud. Te juba teate, et relv, mis võidab kõik, on armastus. Suur saab olema selle rõõm, kes 

sellest lahingust võitjana väljub ja pärast võitnud lahingut esitab end Mulle kui võitnud sõdurit. 

78 Pidage meeles, et mina olen andnud teile armastuse relva ja et ma olen õpetanud teid ka 

võitlema, et võita suuri lahinguid. Mis teil siis veel muudes asjades otsida, kuigi ma annan teile kõik, mis 

on tõe teel? 

79 Ma olen teinud ennast teatavaks harimatute meelte kaudu, et nad saaksid end värskendada Minu 

Sõna tõlgendamisega. Mul on õnnestunud avada pimedate silmad tõe valgusele, nii et nad võivad end 

oma pattudest puhastada, kui nad tunnevad, et Issand neid armastab. Kas teile ei ole Teid Teisest 

Ajastust saadik lubatud, et tuleb päev, mil iga silm näeb Mind? Kes on puhas, see näeb Mind ja see on 

tema tasu; kes on plekiline oma südames, see näeb ka Mind ja see on tema pääste. Kes avab oma silmad 

Minu Valgusele, tungib läbi Saladuse ja tunneb Minu ilmutuste põhjust. See kõnnib tulevikus kindlalt 

Minu tõe tundmises. 

80 Tõlgendage Minu juhiseid õigesti, ärge arvake, et Minu vaim rõõmustab, kui ta näeb teie 

kannatusi maa peal, või et Ma võtan teilt ära kõik, mis teile meeldib, selleks, et rõõmustaksin ennast selle 

üle. Ma tulen, et panna teid tunnustama ja järgima Minu seadusi, sest need väärivad teie austust ja 

arvestamist ning nende järgimine toob teile igavese õnne ja rahu. 

81 Ma olen Jeesuse kaudu õpetanud teid andma Jumalale, mis on Jumala oma, ja keisrile, mis on 

keisri oma; kuid tänaste inimeste jaoks on olemas ainult keiser ja neil ei ole midagi pakkuda oma 

Issandale. Kui te annaksite maailmale vähemalt seda, mis on õige, oleks teie kannatused selles vähem; 

kuid "keiser" on kehtestanud perversseid seadusi, on teinud teid oma orjadeks ja võtab teie elu, andmata 

teile midagi vastu. 

82 Vaadake, kui erinev on Minu Seadus, mis ei orjastanud ei keha ega vaimu, veenab teid ainult 

armastuse kaudu ja juhatab teid headusega; kõik, mida ta annab teile tasuta, kõik, mille eest ta teid 

premeerib ja kõik, mille eest ta teid kompenseerib kogu elutee jooksul. 

83 Jüngrid, mõistke ja õppige Minu õpetusi; Ma teen teiega rahva, kes on Minu tarkuse hoidja; sest 

kõik on teie jaoks valmis suurte ülesannete täitmiseks. Ärge heitke end meeleheitele esimese hädakisa 

peale, püüdke kohtuda sellega, kes nimetab end teie vaenlaseks, andestage talle, armastage teda ja 

õpetage teda Minu õpetustega. 

84 Ma tahan, et te oleksite nii valmis Minu lahkumise päevaks. Te kõik teate, et 1950. aasta on Minu 

Tahte poolt määratud kuupäev, mil Ma lõpetan Enese edastamise häälekandja meele kaudu, ja kuna 

Minu Sõna täitub alati, siis sel päeval lõpeb ka see ilmutus, mis tähistas teie jaoks Kolmanda Ajastu 

algust. 

85 Ärge püüdke seda kuupäeva muuta ja ärge püüdke kuidagi säilitada Minu Sõna ilmumist selles või 

vaimse maailma vormis. Ma ütlen teile juba praegu, et need, kes seda teevad, ei saa enam valgustust 

Meistri valgusest. 

86 Miks peaksite te sellist rüvetamist toime panema, sest Ma olen teile teatanud ja lubanud, et 

pärast seda aega ühinete Minuga vaimust vaimusse, isegi kui te ei ole olnud häälekandjad? 
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87 Ma ütlen teile praegu ka seda, et selle aja prohvetitel on kohustus end varustada, sest neil on 

ülesanne hoiatada suurt rahvahulka ette nende ees ootavate katsumuste eest. Ma avaldan neile suuri 

ettekuulutusi, et nad aitaksid teil mitte langeda kiusatusse. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 26  
1 Jüngrid, olles kuulnud Minu õpetust ja hinnanud oma minevikku Minu Sõna valguses, olete 

vaimselt öelnud: "Ükski puu leht ei liigu ilma Jumala tahteta". 

2 Te mõtlete nii, sest hakkate mõistma, et katsumused, mida te tasapisi tühjendate nagu kibedat 

karikat, on olnud nagu sammud, mis on teid järk-järgult toonud lähemale elupuule, kus Meister ootab 

teid, et anda teile oma pärand. 

3 Kui te tulite Minu Sõna ilmutamisele, küsisite te kõik endilt, mis on Minu tagasituleku põhjus, ja 

kuuldes Minu tervitust, mis ütleb teile: "Minu rahu olgu teiega", on need, kes tunnevad ära rahu 

väärtuse, täis rõõmu, samas kui need, kes mõtlevad ainult materiaalsete hüvede omandamisele, küsivad 

Minult sisimas pettumusega, kas Ma olen tulnud ainult selleks, et pakkuda teile rahu. 

4 Need, kes niimoodi mõtlevad, ei solva Mind, sest nende arusaamatus tuleneb nende 

teadmatusest, ja just selle pimeduse vastu olen Ma tulnud võitlema, valgustades vaime Oma õpetuse 

valgusega. 

5 Südamed, kes te olete täna paadunud oma elu kibestunud kirgede ja heitluste tõttu: mõistke, et 

rahu saavutate siis, kui olete saavutanud vaimse kõrguse. 

6 Vaimurahu räägib teile valgusest, moraalist, voorustest. Kes ei igatse saavutada seda vaimse 

kõrguse seisundit, see ei unista Minu rahu nautimisest, sest ta on ikka veel mateeria kirgede ja valede 

õnnepiltide vang, mida materiaalne maailm paneb teda uskuma. 

7 See, kes materiaalsetest naudingutest eemale tõmbununa hoiab endas elus kuuma rahuiha, otsib 

oma vaimu vabanemist, püüdes innukalt saavutada eesmärki, mille jaoks ta on loodud. 

8 Inimkonna algusest peale on olnud vähe neid, kes on rahu otsinud või jäänud sinna, kui nad on 

selle saavutanud, sest inimene otsib seda alles siis, kui valu on teda vallutanud. Seepärast näete, kuidas 

pärast iga teie ebainimlikku, vennatapjalikku ja ebaõiglast sõda tõusevad tuhanded inimesed üles ja 

janunevad rahu järele, mida nad varem ei hinnanud, sest nad ei ole teadvustanud selle jumaliku kingituse 

väärtust. 

9 Te peate mõistma, et see ei ole inimeste teadmised, milles te leiate sisemise rahu, sest allikas, 

millest see tuleb, on vaimne. Kullast, inimlikust tarkusest, teadusest, inimeste võimust ei ole piisanud 

selle armu saamiseks, mille te saavutate ainult siis, kui teete häid tegusid ja liigute oma elus mööda 

armastuse teed, mida Minu Seadus teile näitab. 

10 Ei ole midagi hämmastavat selles, et mehed, keda inimkond nimetab teadlasteks - kui nad 

järgivad Minu ilmutusi ja otsivad Minu Rahu - võtavad "väikeste laste" koha, et uurida esimesi õppetunde 

Elu Raamatust. 

11 Keegi ei tea paremini kui mina, milline lõputu janu valitseb inimkonna seas. Minu halastus tungib 

igasse südamesse nagu lootuskiir, et panna see tundma võitluse lähedust, mille kaudu ta saavutab tõelise 

rahu ja vaimu vabanemise. 

12 Minu õpetus on taevase pasuna kutse, mida on kuulnud vaimud, kellele see on kuulutanud, et on 

saabunud kohtuotsuse, lepituse ja ka lunastuse aeg. 

13 Kõik oli ette kuulutatud, kuid te eelistasite oodata sündmuste toimumist, valmistamata end ette, 

et astuda vastu võitlusele ja võita oma vabadus. Teil puudus usk, kuuletus Minu armastuse seadusele, ja 

täna nutate te oma süü üle. 

14 rahvahulgad, mis kogunevad Minu jumalikku õpetust kuulama, tunduvad teile arvuliselt suured; 

kuid kui väikesed nad on, kui te võrdlete neid oma vendadega, kes on Minu Rahust ilma jäänud. 

15 Rahvahulkadesse olen Ma pannud oma rahu; mõned oskasid seda hoida, teised aga jätavad end 

sellest ilma, niipea kui nad ei kuule enam Minu sõna ja langevad tagasi igapäevaelu harjumustesse. Need 

on need, kes tagasipöördudes tagasihoidlikule kohale, kus Ma ennast teatavaks teen, küsivad Minult: 

"Issand, miks ma leian rahu ainult siis, kui ma Sind kuulan, või on see nii, et see on ainult nendes 

kohtades?". Aga ma vastan neile: "Kui nad on leidnud rahu ainult sel tunnil, kui nad kuulavad Minu 

õpetust, siis sellepärast, et ainult sel hetkel puhastavad nad oma meeled mateeria mõjust ja, jättes selja 
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taha nende kogunemissaalide läve, pöörduvad tagasi oma ebatäiuslikkuse, isekuse, kirgede, pahameele 

ja pahedega elu juurde, rakendamata kuuldud õpetuse juhiseid praktikas; sest kuulmine ei ole õppimine, 

ja ainult see, kes õpib Minu õpetust ja rakendab seda praktikas, saab end tõeliselt Minu jüngriks 

nimetada, sest ta on alati vaimselt valmis andma oma vendadele eeskuju, kuidas oma elu Minu õpetuse 

kohaselt õigele teele panna. 

16 Selles õpetussõnas leiate selle moraalse vastutuse mõistmise, mille olete võtnud, kui olete 

võtnud oma südamesse Minu rahu kingituse, mida peate jagama oma vendadega. 

17 Mõistke ja mõistke, kui tihti ma teile olen seda öelnud: Tere tulemast tagasihoidlikku 

kogunemiskohta, millest on saanud rahu ja palve maja, kus ma teen ennast teatavaks kui Meistrit. 

18 Minu Sõna kaudu olete mõistnud oma ülesannet ja lepituskohustust, mis painab teie vaimu. Täna 

mõistate, et Minu juurde tulekuks on vaja saavutada puhtus, mis teeb teid vääriliseks, et siseneda 

õiglaste kuningriiki, mis on teie vaimule tõotatud maa. 

19 Kõik, kes Mind kuulavad, ei ole Minuga, sest mõnede mõtted on kauged. Teisest küljest on 

mõned, kes on füüsiliselt eemal ja vaimus kohal. 

20 Nii nagu te koputate Minu uksele, olen ma tulnud ka teie uksele, mitte selleks, et midagi küsida, 

vaid selleks, et anda teile seda, mida te vajate. 

21 Ma annan teie vaimule valgust, sest ma näen, et ta ei soovi enam jääda pimedusse; ta soovib 

tõusta üle teadmatusest ja mateeria kirgedest, ta soovib näha ja mõista Isa ning teada oma eksistentsi 

eesmärki. 

22 Ärkke, saage teadlikuks ajast, milles te elate, nii et kui tuleb aeg, mil inimesed valmistuvad iga 

inimsüdame religioosse kultuse häbistamiseks ja kustutamiseks, ei ole neil midagi teie juurest ära võtta, 

sest teie pühamu ja teie Jumala kummardamine on vaimne. Siis saab teie vaim otseühendust Minu 

Jumalikkusega; see on tema vabanemine. 

23 Te elate maailmas, mille on muutnud inimteadus; see on selle ajastu, selle valitsemise aeg. 

24 Inimesed on püstitanud uue Paabeli, uue uhkuse ja edevuse torni. Oma kõrguselt vaidlustavad 

nad Minu võimu ja alandavad nõrku. Tõesti, ma ütlen teile, sel viisil ei tule inimene Minu juurde. Mitte 

sellepärast, et ma eitaksin teadust - see on ju valgus, mille mina, Looja, olen pannud inimvaimule ─ vaid 

sellepärast, et inimesed on seda kurjasti kasutanud. Ma usaldasin teile teaduse kui puu, mida te pidite 

armastuse, austuse ja innuga hooldama, et sellest tuleksid välja parima maitsega viljad, mis annavad elu. 

Kas te arvate, et olete selle puu eest hästi hoolt kandnud? - Mõistke, et selle viljad olid hävitavad ja 

kurvad, et elu andmise asemel külvasid nad surma. Kui ekslik on inimteadus, mis peaks olema inimese 

teenistuses! Kuid ma õnnistan seda, sest see on Minu laste töö. 

25 Materialism on inimkonna lõksu ajanud. Minu nimi on paljude südamest kustutatud, inimesed 

unustavad palvetada, mis on Jumalaga rääkimise vaimne vorm. Minu õpetus ja Minu eeskuju Jeesuse 

kaudu on unustatud, ja need, kes püüavad püsida Minu õpetuses ja täita Minu Seadust, teevad seda 

ebajumalakultuste abil ja otsivad Mind inimtekkeliste kujude ja kujutiste kaudu. Kas nii tuleb täita Minu 

Seadust? 

26 Paljud on teinud loodusest oma jumala, jumaldades seda kui kõige olemasoleva loovat allikat. Aga 

tõesti, ma ütlen teile, et see Loodus, mille emakast kõik olendid on välja kasvanud, need materiaalsed 

jõud ja looduslikud jõud, mis teid ümbritsevad, ei ole Looja; Jumalik Looja kavandas ja kujundas ta 

eelnevalt. See ei ole elu põhjus ega põhjus. Mina üksi, teie Issand, olen algus ja lõpp, alfa ja oomega. 

27 Inimteaduse puu vari on inimkonda varjutanud, enamik selle viljadest on seda mürgitanud, ja 

läheneb aeg, mil õigluse sirp lõikab ära iga rüve ja iga halva vilja. 

28 Kui inimene oli süütu, tegi tema puhtuse seisund ta Issanda armu vääriliseks. Ta ei vajanud 

teadust, et leida eluvahendeid, ta ei pidanud oma silmi ega mõistust pingutama, et tungida looduse 

saladustesse, et leida valgust, mis valgustaks tema maist eluteed. 

29 Nagu armastav ema, tõi Loodus oma rinda lapse huultele, et teda toita; kuid laps kasvas ja elupuu 

vilja välise ilu köitnud, sirutas ta oma käe, murdis selle ära ja maitses seda, äratades tema südames ja 

kogu tema olemuses vajaduse ja soovi teadmiste järele. Süütuse ajastu möödus ja inimese jaoks algas 
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uus faas, teaduse ajastu, kus vaim nõudis inimelu ja selle saladuste tundmaõppimist. Sealt algas võitlus, 

kogemus, avanemine, areng, lepitamine. 

30 Lapsest, kelle õnn oli täielikult suunatud ema helluse tunnetamisele, sai nooruk, kes imestades 

elu suuruse üle, mis oli talle saladus, läks täis uudishimu ja rahutust, janunedes teadmiste järele. Kes 

peale Minu pani inimese tundma seda teadmiste ja tunnetuse ideaali? Kõik oli ette nähtud ja ette 

valmistatud Minu poolt, et juhtida inimese samme maa peal, mistõttu ta kohtas igal sammul üllatust ja 

uut imet. Ei olnud ühtegi takistust, raskust ega piina, millele ta ei oleks leidnud lahendust. Kui inimesel oli 

oma ärkamine maailmas, siis ilmus tema vaimus, tema rahutusest ja eelaimusest, ka sügav igatsus mõista 

ja näha elu, mis on väljaspool materiaalset loodut, väljaspool ainet ja teadust. 

31 Nii tekkis vaimne Jumala kummardamine, et vaim saaks selle kaudu end toidetada ja saavutada 

kõrgeid teadmisi ning elada Minu armastuse seadusest inspireeritud teaduse järgi. 

32 Mitte kõik inimesed ei ole mõistnud Mind lõpmatuses, vaimses ja nähtamatus; seepärast, kui 

mõned on inimkonna algusest peale otsinud Mind väljaspool kõiki materiaalseid asju, siis teised on seda 

teinud väliste kultuste abil. Need on need, kes otsisid Mind tähtedest, loodusjõududest ja olenditest, kuni 

nad jõudsid arusaamisele, et Tema, kes on loonud kõik, mida nad kummardasid, on Lõpmatus, ja Tema 

on see, keda nad peaksid kummardama. 

33 Aja jooksul on inimkond arenenud oma uskumustes ja vaimsete teadmiste osas, täiustades 

jumaliku inspiratsiooni poolt valgustatuna oma jumalateenistust. Sellest hoolimata tunnevad paljud Minu 

lapsed isegi praegusel ajal Mind ainult läbi loomiskonstruktsioonide, riituste, kujutiste ja sümbolite. Ja 

see on tingitud sellest, et vaim, keda traditsioonid ikka veel häirivad, rahuldub sellega, mida ta oma 

vähese tõusuga saavutab. Kuid saladuste tõttu on tema jaoks kätte jõudnud hädade tund ning ta 

kannatab raskusi ja läbib selliseid katsumusi, mida ta pole kunagi varem oma teel kogenud. Seejärel 

ärkab ta üles ja asub uurima, uurima, nagu ta seda tegi, kui ta tahtis teada saada, mis on elu põhjus maa 

peal. 

34 Mida sa kõige enam igatsed nendel hetkedel maa peal? - Rahu, tervist ja tõde. Tõesti, ma ütlen 

teile, et neid kingitusi ei anta teile teie teaduse poolt, nagu te olete seda rakendanud. 

35 Teadlased küsitlevad loodust ja ta vastab nende igale küsimusele, kuid nende küsimuste taga ei 

ole alati head kavatsused, head meeled või heategevus. Mehed on ebaküpsed ja ebainimlikud, kes 

röövivad looduse saladusi ja rüvetavad tema sisimat olemust, mitte selleks, et austada teda, ammutades 

tema allikatest toorainet, et teha üksteisele head nagu tõelised vennad, vaid isekate ja mõnikord 

kahjulike eesmärkide nimel. 

36 Kogu loodu räägib neile Minust, ja nende hääl on armastuse hääl; aga kui vähesed oskasid seda 

keelt kuulda ja mõista! 

37 Kui te mõtlete, et loodu on tempel, milles ma elan, kas te siis ei karda, et Jeesus ilmub sinna, 

võtab nuhtluse ja ajab välja kaupmehed ja kõik, kes seda rüvetavad? 

38 Oo, armastatud inimesed, tundke ja mõistke Minu õpetust, avage oma meeled ja laske Minu 

valgusel tungida sinna; see valgus räägib teie töödest, isegi kui teie sõna on kohmakas. Mulle meeldib, et 

teie sõna on kohmakas, sest teie vaim annab minust tunnistust. 

39 Igaühe saatus on erinev, kuid kõigi eesmärk on sama: tulla Jumala juurde. 

40 Mõned teist kannatavad ja lepitavad sellega oma minevikus tehtud üleastumisi Minu Seaduse 

vastu; teised joovad kannatuste karika oma kaasinimeste kurjuse tõttu. Esimesed puhastavad end elu 

katsumustes; viimased peavad tühjendama sama karika, mida nad oma kaaslastele jooma andsid. Aga 

tõesti, ma ütlen teile, et nii ühes kui ka teises ilmneb teie Issanda armastav ja täiuslik õiglus. 

41 Armastage üksteist, täitke Minu armastuse seadust, et rahu ja harmoonia valgus võiks särada 

idas*, mis praegu on pimeduses ja sõja tõttu kannatab. Tunnetage inimeste valu ja vaadake, kuidas nad 

otsivad Päästjat nagu eksinud lambad, kui nad kaeblikult oma karjase järele hüüavad. * Mehhikost lähtudes 

on Ida Euroopa kontinent, kus selle õpetuse ajal möllas Teine maailmasõda. 

42 Kui palju valu painab inimesi sel ajal! Niipea kui laps on sündinud, hakkab ta juba jooma 

kannatuste karikat tema ümber olevate inimeste tõttu. Mõned kaotavad oma ema enne, kui tunnevad 
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esimest silitust, teised jäävad sõja mürinast kurdiks, selle asemel et kuulda magusat emalikku 

uinumislaulu. 

43 Esimeste inimeste paradiis muutus pisarate oruks ja nüüd on see vaid vere org. Seepärast, kuna 

ma olen täna tulnud täitma oma jüngritele antud lubadust, äratan ma inimkonna selle vaimsest unest ja 

annan talle oma armastuse õpetuse, et teda päästa. Ma otsin vaime, kes on määratud tunnistama Minu 

ilminguid ja Minu Sõna oma töödega sel ajal. Kui need Minu poolt märgistatud inimesed on ühendatud 

Minu Seaduse ümber, siis raputatakse maad ja tähti ning taevas toimuvad märgid; sest sel ajal on Issanda 

hääl kuulda maa ühest otsast teise ning Tema Jumalik Vaim, keda ümbritsevad õigete, prohvetite ja 

märtrite vaimud, mõistab kohut vaimse ja materiaalse maailma üle. 

44 Siis saavutab Püha Vaimu aeg oma täiuse. - Selleks, et te saaksite selle ettekuulutuse oma 

vendadele teatavaks teha, palun ma teid: Millal te hakkate oma ülesannet täitma kui selle aja jüngrid? 

Millal te võimaldate oma vendadel teid kuulda ja väriseda oma südametunnistuse hääle ees? Millal te 

toite selle valguse ja armastuse sõna inimkonnale? 

45 Minu Tahe on, et te ühineksite nii, et igas koguduses ja igas vennaskonnas oleks "teie vilja maitse" 

ühtlane. Miks peaksid nad pakkuma erinevaid "maitseid", kuna nad kõik on ühe ja sama viinapuu harud? 

46 Õppige, tegutsege ja tõuseb ühiselt, et teie võimu austataks. Ärge andke põhjust, et sektide või 

religioonide rüpes tekiksid Minu Jumalikkuse valeväljendused, ärge andke põhjust, et tekiksid 

valeprohvetid, kes oma sõnaga rahvahulki üllatavad. 

47 Kuulge, nägijad! Kui teie Isa on teid proovile pannud, kui isegi teie sugulased on teid valesti 

hinnanud, siis ärge kartke; pidage meeles, et Jeesust keelduti oma kodumaal ja ta pidi minema teistesse 

kohtadesse, et leida usku. "Keegi ei ole prohvet oma riigis," ütles Ta teile. 

48 Kui nad on teie annetes kahelnud, siis teised südamed hakkavad teid tõe poolest uskuma. Mõned 

teist lähevad võõrastele maadele, kus te leiate oma tunnistusest rohkem kindlustunnet kui selle rahva 

kätes. 

49 Selleks, et aidata teid teie ülesande täitmisel, on Meister andnud teile oma juhised ja Ta ei väsi 

seda kunagi tegemast, sest Ta on Isa "Sõna". 

50 Armsad jüngrid, andke haigele inimesele tervendavat palsamit, tehke seda armastusega, tõelise 

vaimse varustusega, et te saavutaksite, et abivajaja saaks kogeda jumalikku lohutust. 

51 Mõnel korral olen andnud teile, et tõelised imed toimusid, ilma et teie ettevalmistus annaks teile 

õiguse neile; kuid nüüd ütlen teile, et ärge jätke oma ettevalmistust hooletusse, sest ma üllatan teid, 

hoiatan teid sellega, et ei anna teile seda, mida te loodate, et te mõistaksite, et te ei oska valmistuda 

tõelise halastustöö tegemiseks. 

52 Ärge lubage haigel omandada õigust Minu hüvedele ainult oma valu kaudu; te peate ühendama 

tema teeneid oma heategevusega, siis avaldub Minu arm mõlemas. Kus iganes te ka ei oleksite, peaksite 

omandama teeneid, nii et iga kord, kui te oma vendade eest eestpalvetate, oleksite väärt, et paluda 

Minult seda, mida te vajate oma ligimese heaks. 

53 Hoidke vaimset ja füüsilist ettevalmistust, sest te ei tea, millal te peate tegema halastustööd, ja 

mulle meeldib, kui ma teen teist palsamit, rahu või seda, millest teie vennad kõige rohkem puudust 

tunnevad. Mõistke selle ülesande ilu, mida te oma lepituse kaudu täidate, et te saaksite oma risti omaks 

võtta kogu armastusega, milleks te olete võimeline. 

54 Siin maailmas ei kuule te oma südametunnistuse häält nii selgelt, kui te seda kuulete, kui olete 

vaimus; seepärast jätate te sageli oma ülesande täitmise hooletusse. Kuid pidage meeles, et teid ootab 

alati sama, ükskõik kui kaugel on ka teie lahkumise aeg väljapoole, ja et kui te avate silmad uues 

maailmas, jõuab teieni ainult see valgus, mille te olete saavutanud oma võitluses, ja teil on rahu, millele 

te olete saavutanud õiguse oma teenete kaudu. 

55 Kas te teate, kuidas te Minu tahte kohaselt jõuate järgmisesse elupaika, kus Ma teid ootan? - Täis 

rahu, valgustatud tarkuse valgusega, mis paistab igas puhtas vaimus; ilma ebakindluseta, ilma pisarateta. 
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56 Ärgu keegi usku, et - kui ta tuli siia maailma - Minu Töö üllatas teda, andes talle ülesande; ei, see 

oleks liiga suur teadmatus, kui inimene elab valguses. Ma olen tulnud ainult selleks, et panna teid 

tunnustama seda, mida te saite vaimus, enne kui teid maa peale saadeti. 

57 Niisiis, armsad jüngrid, kui teie vaim on tulnud selleks, sest Ma olen seda käskinud ja igaüks teist 

on seda soovinud ja vastu võtnud, siis pidage meeles, et te ei tohi Minu juurde tagasi pöörduda, ilma et 

oleksite täitnud oma lubatud missiooni, sest vastasel juhul oleks see teie vaimule väga valus. 

58 Mõistke Minu Sõna, ärge lubage millelgi ega kellelgi takistada teid oma ülesande täitmisel, et 

miski paneks teid loobuma kõigest, mis kuulub tasu neile, kes olid Jumala sõdurid, Tema Tõe apostlid 

maailmas. 

59 Selleks, et aidata teid lepitamisel, annan teile oma Sõna, mille valgus juhib teid täiuslikkuseni. 

60 Kuulake Mind väsimatult, õppige Minult. Kuulake Eelijat ja võtke tema voorusest eeskuju, et te 

saaksite tema eeskujul olla paljude vaimude karjasteks, keda Minu Tahe on teile määranud. 

61 Ma vaatan kõiki armastusega ja ütlen teile, et sel ajal olen tulnud mitte ainult hellitama teid ja 

andma teile oma rahu, vaid ka õpetama teid, et te mõistaksite, et te olete vaimse ande omanikud, 

millega te peate aitama inimkonda selle viletsuses, viima seda lunastuse lõpuni. 

62 Suurte katsumuste aeg on käes ja vaim on veel nõrk. Seda ootavad ees suured valud ja 

vapustused, ja seepärast lähen ma nagu päästepaat, et võtta vastu oma lapsi, aidates neil areneda 

vaimsel teel. 

63 Kõik vaimud on ära teeninud Minu kohtuotsuse, isegi lapsed oma emade süles on tundnud valu. 

64 Jüngrid, ma varustan teid, et viia Minu õpetus armastusest ja rahust kõigi rahvaste juurde, nii et 

teie täitmine päästaks teie vennad. Lähenege väikestele ja suurtele. Sageli seisate te teadlaste ees ja 

peate nende ees esitama tõendeid vaimsuse kohta. Kui paljud tunnevad häbi oma materiaalsete 

teadmiste kasutamatuse mõistmisel ja tunnistavad, et see, mida teadus ei suutnud saavutada haigete 

tervendamisel ja inimesi piinavate probleemide lahendamisel, saavutati Minu õpilaste armastuse ja 

halastuse abil. 

65 Seda maailmas vähe tuntud rahvast õnnistatakse rikkalikult. Tema pinnas on viljakas ja tema 

rahakotid avanevad, et saata toitu sõjast räsitud rahvastele. Tema elanike vaim, ajendatuna Minu 

armastusest, saadab valguse mõtteid abivajajatele, ja kui kuulutamise aeg on kätte jõudnud, toob ta 

Minu Sõna, et elustada ja tervendada sellega neid, kes kannatavad. 

66 Paljud välismaalased tulevad, et ühineda teie rahu ja harmoonia ideedega. Spiritualiseerimine 

levib kui heategevuslik seeme ja tõde, mida ta kuulutab, saab tuntuks. Siis teab Poeg, kuidas mind siiralt 

armastada, ja armu allikas, millest kõik hea pärineb, voolab inimkonna peale. 

67 Ma tahan, et te täidaksite oma missiooni sel perioodil ja kui te üle lähete ülestõusmisse, 

jätkaksite oma vaimset tööd. Õpetage oma vendadele, et kõiki vaime valitseb üks õigluse seadus, et kõigil 

on koht Minu loomingus ja et igaühel on Minu poolt tõuge selle täitmisele. Kõik allub muutumatutele 

jumalikele seadustele. 

68 Kui selle katsumuste aja jooksul hindab inimkond teid halvasti ja süüdistab teid ideede sõjas, 

rahvaste hävitamises ja rahu puudumises, siis ärge heitke end hätta ja ärge laske end häirida, püsige 

järjekindlalt palves ja valvsuses. Ärge kartke karistust, kui te täidate Minu seadust. 

69 Mõistke, et ma olen lubanud sõdade puhkemist, et inimeste vaim saaks puhastada. Iga rahvast, 

institutsiooni ja kodu külastab Minu õiglus, et näidata, millisel määral nad on arenenud. 

70 Töötage nii, nagu ma olen teid õpetanud; viige patused moraalse uuenemise juurde; taastage 

(katkised) elud, tooge minu juurde need, kes on lahkunud. Siis, kui see periood on möödas, on kõigis 

vaimudes teadmiste ja kogemuste valgus, Minu Õpetus juhatab inimesi ja Minu Seaduses ei ole enam 

võltsinguid ega halbu tõlgendusi. 

71 Kui ma mõnikord kutsun teid "lasteks", siis sellepärast, et te olete Minu Jumalikkuse ees veel 

väikesed, ja igavikku silmas pidades on teie olemasolu väga lühike. Kas te ei näe mõnikord oma õnne 

väikeses asjas? Kas te ei nuta mõnikord millegi pärast, mis ei tohiks olla teie valu põhjuseks? 
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72 Tõesti, ma ütlen teile, et ma ei otsi mitte ainult vaeseid ja tähtsusetuid, vaid ka neid, kes on 

maailmas silma paistnud, olgu siis oma võimsuse või teadmiste poolest. Minu üleskutse on suunatud 

kõigile, et nad saavutaksid oma vaimu puhastumise. 

73 Kui Ma andsin end tunda vaeste seas selle vähesega, mis neil oli, et neid ette valmistada ja 

äratada, siis panen Ma proovile need, kes on kogunud materiaalseid hüvesid, et nad kuulaksid Minu 

kutset. Ma võtan siit maailmast ära selle, kes on Minu hääle suhtes kurt ja näitan talle vaimses orus tööd, 

mida ta ei osanud maa peal teha. 

74 Olgu see õpetus teile õppetunniks. Koguge teeneid, enne kui siit maailmast lahkute, jätke oma 

elutee jälgedeks mugavus, tervis ja rahu; kui te seda ei tee, siis homme valate pisaraid. 

75 Teie süda peab muutuma tugevaks, et taluda katsumusi, mis seda ootavad. Ma olen teile öelnud, 

et te saate kannatada tagakiusamist ja laimamist, et teid süüdistatakse religioosses segaduses, mis tekib; 

kuid ma valvan teie üle ja aitan teid edasi. 

76 Eemaldage oma südamest vastikustunne, mida võite tunda nende suhtes, kes kannatavad 

haiguste all, mida te nimetate vastikuks; ja võitle vastumeelsuse vastu, mida võite tunda, kui seisate 

silmitsi mõrtsuka või pahede tõttu mõistuse kaotanud inimesega. Sirutage neile oma käsi, andke neile 

südamlikke sõnu. Palvetage nende eest. Ainult mina üksi tean, mis on peidetud igasse neist 

eksistentsidest. Ainult mina üksi tean nende langemise põhjusi. 

77 Ainult mina üksi saan andestada ja õigeks mõista need, keda inimkohtu poolt tagakiusatakse ja 

hukka mõistetakse. 

78 Ma tugevdan teie vaimu Minu Sõnaga, sest teil on veel palju, mida peate oma südames kogema ja 

tundma. 

79 Ma teen teie tunded, mis on teie materialismi tõttu muutunud apaatiliseks, taas tundlikuks. Eile 

ei tundnud te teiste valu, kuid varsti valavad teie silmad palju pisaraid teie kaasinimeste kannatuste 

pärast. 

80 Põldusid on palju ja tööjõudu napib. Olge te nende tööliste seas, kes õpivad seda õnnistatud 

seemet külvama! Tehke seda nüüd, kui te veel maa peal elate, et te saaksite teenitult siseneda tulevikku. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 27  
1 Armsad jüngrid, ma avan teie silmad Minu õpetuse valgusele, et te saaksite tõde pettusest 

eristada. Teie südametunnistuse valgus, tundlikkus ja intuitsioon näitavad teile head teed ja paljastavad 

teile head viljad. 

2 Minu õpetuse tõelisest tundmisest sünnib sinus alandlikkus, sest sa tunned end oma Looja suhtes 

nii väiksena, kuid samas nii armastatud ja Tema poolt õnnistatud, et sa ei julge tõsta oma pilku Isa poole, 

kui tunned, et Ta on ebapuhas. 

3 Edevus on juurdunud neis, kes arvasid, et nad on saavutanud täieliku teadmise tõe kohta, pidasid 

end õpetatuks, tugevaks, eksimatuks, suureks ja piiramatuks, mõistmata, et nad on sageli eksinud. 

4 Ma ei taha, et selles rahvas, mis alles hakkab kujunema nende õpetuste valguses, ilmuksid 

homme inimesed, kes oma edevusest segaduses trompetavad, et nad on Kristuse reinkarnatsioon või et 

nad on uued Messiased. 

5 Need, kes selliseid tegusid sooritavad, on need, kes arvavad, et nad on saavutanud kogu Minu tõe 

mõistmise, kuid tegelikkuses on nad kaugel Kristuse poolt tähistatud teest, mis on alandlikkuse tee. 

6 Uurige Jeesuse elu maa peal ja te leiate sealt sügava ja unustamatu õpetuse alandlikkusest. 

7 Jeesus teadis, kes ta on, kust ta tuli ja mida ta on tulnud tegema; ometi ei läinud ta kunagi 

väljakutele või tänavatele, et uhkelt kuulutada, et ta on Jumala Poeg, Messias või Lunastaja, vaid andis 

oma tegudega täiuslikku tunnistust oma armastuse ja halastuse õpetusest. Oma tegudega tegi Ta 

teatavaks, kes Ta on, ja kui keegi aeg-ajalt küsis Temalt: "Kas Sa oled Kristus?", piirdus Jeesus vastusega: 

"Sina ütlesid seda". 

8 See tähendab, et kuigi inimesed rääkisid seda oma huultega, kinnitas Ta seda oma tegudega, mille 

vastu kõik sõnad ei olnud väärtuslikud. 

9 Kõike seda peate silmas pidama, armsad inimesed, et te ei laseks kord lahingus olles kiusatustel 

teid alla tuua ega lubaksite oma südames saada tasu, mis kuulub ainult Vaimule. 

10 Selleks, et teid selle nõrkuse ohvriks ei langeks, hoolin Ma selle eest, et see Minu ilmutuse vorm 

teile lõppeks. Kuigi on olnud neid, kes oskavad seda ülesannet tõelise alandlikkusega täita, on ka neid, 

kes on rahvahulga ees lõpuks ennast jumalaks pidanud. Aga kui nad näevad, et nad ei oma enam seda, 

mis neil kunagi oli, siis nad mõistavad, et selleks, et saavutada jätkuv ühendus Isaga, on vaja omada 

alandlikkust. 

11 Te kõik teate, et ma olen kuulutanud välja päeva, mil see liit lõpeb; see aeg on 1950. Kuid te 

näete, kuidas need, kes selle ilmutuse tõttu muutusid ülbeks ja ülendatuks, ei allu Isa tahtele, arvates, et 

kui nad kaotavad selle kingituse, naasevad nad oma tavalise elu juurde - rahvahulkade poolt märkamatult 

- ja inimesed ei kiida neid enam. 

12 Häälekandjad ütlevad, kui tund läheneb: "Kes tuleb meid kuulama, kui inimesed teavad, et 

Meister ei räägi enam meie suu kaudu?" Ja juhid ütlevad: "Kes tuleb meie palvekohtadesse päeval, mil on 

teada, et Issanda sõna ei kõla enam Tema väljavalitute suu kaudu?". Ühele ja teisele ütlen ma juba 

praegu: Kui see oleks ainus vorm, milles ma saaksin end nende vaimule teatavaks teha, ei võtaks ma seda 

kunagi sinult ära; kuid kui ma lasen sellel lõppeda, siis on see märk sellest, et sind ootab ees midagi 

kõrgemat ja täiuslikumat, midagi, mida sa samuti tunned: see on vaimu ühendamine vaimuga sinu Isaga. 

13 Inimesed, tehke Minu Sõnadest mälestusraamat ja hoidke selle sisu oma vaimus, valgustatuna 

oma südametunnistuse valgusega, et te kunagi ei rüvetaks Minu Tööd. 

14 Kui te olete uskunud Minu ilmumisse sellisel kujul, siis peate uskuma ka sellesse, et Ma ei räägi 

enam teiega nii nagu seni; ja kui te olete uskunud Minu kohalolusse, kui Ma olen teid õpetanud 

inimvaimu kaudu, kasutades harimatuid ja ebatäiuslikke olendeid, siis kuidas te ei saa uskuda, et te võite 

saada Minu jumalikku inspiratsiooni vaimult vaimule? 

15 Palju asju olen ma teile juba õpetanud, oo jüngrid. Ärge piirduge üksnes Minu kuulamisega, 

uurige Minu Sõna armastusega, uurige seda põhjalikult, nüüd, kui selleks on õige aeg, mitte siis, kui olete 

juba kiusatusse sattunud, sest siis on teie võitlus raskem. 
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16 Uurige Minu õpetust, et te saaksite seda õigesti tõlgendada ja selle valguses mõista elu mõtet ja 

katsumuste eesmärki. 

17 Paljud neist, kes vaatlevad loodusjõudude vallandumist, üleujutusi, mis ületavad oma kaldad, 

hävitavad oma raevukas kulgemises terveid maastikke ja inimesi, kes on hõivatud üksteise hävitamisega 

julmades, vennatapusõdades, ütlevad, et see on ka Jumala viha, mis on vallandunud. 

18 Ma annan andeks neile, kes tõlgendavad Minu õigust nii; kuid nad mõistavad veel, et kõik 

kannatused ja saatuse löögid, mida inimkond kannatab, tulenevad nende sõnakuulmatusest Minu 

Seaduse vastu. 

19 Mõned ütlevad: "Issand, kui me teeme sulle nii palju haiget oma puudustega, kui need on kogu 

meie valu põhjuseks, miks sa meid selle asemel ei hävita? Miks Sa hoiad meid valusalt?" 

20 Neile, kes Minult nii küsivad, ütlen: Kui Ma ei armastaks teid, siis ma laseksin teid kaduda pelgalt 

sõnadega: "See saab teoks"; aga kui Ma jätkan teie hoidmist teie vigadest hoolimata, siis on see tõend, et 

teid ootab ees kõrge saatus. 

21 Minu nõuanded on täiuslikud ja Minu armastus teie vastu on lõputu; seetõttu ei ole teie 

puudused kunagi piisava kaaluga, et muuta Kõigevägevuse tahet. Sest hetkedeks kaldute te kõrvale teelt, 

mida Minu Seadus teile näitab. Aga lõpuks, Minu õigluse täiuslikkusest, leiate te Minu armastuse. 

22 Inimesed on alati läbinud katsumusi, mille käigus nad on lisaks oma vaimu puhastamisele 

saavutanud kogemuste valguse, mis aitab neil praegu mõista tarku, õiglasi ja täiuslikke õpetusi, mida elu 

annab. Seepärast olen ma teile öelnud, et peate võitlema pimeduse vastu oma valguse mõõgaga ning 

jääma valvsaks ja palvetama, et mitte langeda kiusatusse. 

23 Kui te tahate oma katsumuste põhjustele lähemalt pihta saada, siis pidage meeles, et teil on käes 

lepituse aeg kõigi oma varasemate üleastumiste eest. Kui te juba usute sellesse, mida ma teile esitan, siis 

siseneb teie ellu magus rahulolu, lõputu rahu, kui mõtlete, et mina olen ainus, kes teab teie minevikku ja 

kes saab selle üle armastusega kohut mõista. 

24 Vaadake sel ajal pagendatud kuningaid, vürste, kellel pole lootust valitseda, rikkad hävituses ja 

vägevad valuvoodil! Kes teab, milline lepitus peitub katsumustes, mida nad peavad läbi tegema? - Ma 

üksi. Kuid ma tahan, et te kõik teaksite, et siira meeleparanduse, heade tegude, uuendamise ja 

vaimustumise kaudu võite lühendada oma lepitusaega, kuni jõuate oma valust vabanemiseni ja seega 

rahuni. 

25 Nende õpetustega valgustan teile õpetusi, mida te olete saanud algusaegadest peale, kuid mida 

inimesed on teie eest varjanud, takistades seega inimkonda leidmast päästmise teed. 

26 Kas te ei usu, armsad inimesed, et kui te olite esimeste hulgas, kes seda tõde sel ajal mõistsid, siis 

see arusaam kohustab teid kõigist inimestest kõige rohkem viima valgust sõjateatritele ja rahuta 

rahvastele? 

27 Selleks uurige Minu Sõna, kuid tehke seda alati eesmärgiga saavutada tõde. 

28 Tugevdage oma usku Minu Sõnasse, et kui te tulevikus kuulete argumente selle töö vastu, siis te 

ei kõiguks. 

29 Te ütlete Mulle: "Meister, mida võiksime kuulda Sinu täiusliku õpetuse vastu, mis võiks meie usku 

ohtu seada?" 

30 Nii mõtlete te täna, armsad jüngrid, sest te ei tunne veel tormi ja lähenevat lahingut. Nüüd tulete 

te rahus, et kuulata Minu Sõna, et värskendada end Minu õpetusega; kuid Ma valmistan teid ette ja teen 

teid valvsaks, et keegi teid ei üllataks. - Teie seas on palju süütuid, palju kergeusklikke, palju 

õilsameelseid, mehi ja naisi, kes ei tea, milliseks kõlbluseks ja reetmiseks on inimesed võimelised. Aga kui 

nad ei treeni end, saavad nad kergesti nende saagiks, kes selle õpetuse vastu üles tõusevad, nad on nagu 

kaitsetud lambad näljaste huntide ees. 

31 Teile on parem, kui te saate minu kaudu praegu teada, mida te homme kuulete. Valmistage endid 

lahinguks ette Minu õpetuse valgusega, et miski ei teeks teile haiget, kui teid rünnatakse ja teid 

tahetakse heidutada. 
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32 Ärge ehmatage, kui teile öeldakse, et see, kes teiega sel ajal rääkis, oli kiusaja ja et ennustati, et 

ka tema teeb imetegusid, millega ta ise häirib ja segab valituid. Tõesti, Ma ütlen teile, paljud neist, kes 

Minu ilmutuse üle sel viisil kohut mõistavad, kuuluvad nende hulka, kes on tõepoolest kurjuse ja 

pimeduse teenistuses, kuigi nende huuled püüavad tagada, et nad levitavad alati tõde. 

33 Ärge unustage, et puu on tuntud oma vilja järgi, ja ma ütlen teile: Vili on see Sõna, mis on saanud 

kuuldavaks nende häälekandjate, lihtsa südamega meeste ja naiste meelte kaudu. Inimkond tunneb 

puust, mis ma olen, selle vilja ja nende vaimse arengu järgi, kes seda on nautinud. 

34 Kolmainsuse-Maariumi Vaimne Töö hakkab levima ja tekitab seeläbi tõelist ärevust paljude seas, 

kes, olles veendunud, et nad on õppinud ja mõistnud õpetust, mille nad varem Isalt said, on muutunud 

oma filosoofiate ja teaduste tundmise üle asjatuks, mõistmata vaimset arengut, mille inimkond on 

saavutanud. Kui nad ärkavad oma vaimsest inertsusest, märkavad nad, kuidas inimeste vaim tänapäeval 

mõtleb ja tunneb, viskavad loitsud selle vastu, mida nad nimetavad "uuteks ideedeks", ja levitavad sõna, 

et selle liikumise on toonud kaasa Antikristus. Siis kasutavad nad Pühakirja, prohveteeringuid ja Minu 

Sõna, mille Ma teile Teisel ajastul andsin, et püüda võidelda Minu uue ilmutuse, Minu uute õpetuste ja 

kõige selle vastu, mida Ma teile lubasin ja mida Ma täna täidan. 

35 Minu sõna jõuab Minu jüngrite huultele ja kirjutiste kaudu isegi nende juurde, kes ei aktsepteeri 

midagi, mis on väljaspool materiaalset või mis on väljaspool nende teadmisi ja arusaamu, mida nad 

kunagi aktsepteerisid, ja nad nimetavad Mind valejumalaks, sest Ma olen toonud teile selle sõna. Aga kui 

te seda kuulete, ei hakka teie usk laevahukku minema - kuigi teie süda tunneb valu -, sest te mäletate 

sisemise liikumisega, et teie Meister on seda teile juba kuulutanud ja julgustas teid oma sõnaga, et te 

peaksite nendele katsumustele vastu. Kuid ma ütlen teile: kuigi te kohtate oma teel pettust, 

silmakirjalikkust, ebausku, usufanatismi ja ebajumalateenistust, ei tohi te kedagi tema eksimuste eest 

hukka mõista. Õpetage neid Minu Sõnaga ja jätke asi Minu hooleks, kes olen ainus, kes võib teie üle 

kohut mõista ja kes teab, kes on vale Jumal, vale Kristus, kuri apostel, silmakirjalik variser. 

36 Teie ülesanne on vaid tõlgendada Minu juhiseid kõige puhtamalt, nii et jumalik seeme kannaks 

vilja teie töödes ja teie vennad tunneksid selle olemuse järgi ära selle, kes selle teile andis. 

37 Selle rahva süda ei jää viljatuks; ma tean, miks ma olen neid kutsunud ja kogunud. On hetki, mil 

isegi Minu Töö sees on paljud segaduses, kuid lõpuks päästavad nad end keeristormi eest ja asuvad 

valgusega täidetuna leidma teid, mis viivad teistele maadele ja toovad Minu Õpetuse teiste rahvaste 

inimesteni koos vaimse vendluse ja rahu jumaliku sõnumiga. Nad õpetavad, et kõigel materiaalsel on piir, 

et inimesed on kasutanud vaba tahet halvasti ja et täna panen "nii kaugele" teie kiirele kursile ja täidan 

teie sees oma tahet; ometi ei tule ma teie juurde vastuseisuks, vaid kogu inimkonna hüvanguks. 

38 Minu lähenemine teile praegu ei ole kättemaks selle eest, mida inimkond tegi Mulle Golgatal; 

selle tõestuseks on see, et mitu korda pärast seda, kui te olete Mind haavanud, olen andnud teile oma 

rahu armastuse ja andestuse tõestuseks. 

39 Kui Minu kohalolek teie seas langeb praegu kokku suurte katastroofide ja kohutavate sõdadega, 

mis teid praegu vaevavad, siis ärge omistage Mulle seda karikat, mida inimesed joovad. Need kannatused 

on teie pattude vili ja need ei ole pärit Minust. Kui ma teile teatasin, et sel ajal, kui ma Püha Vaimuna 

teiega räägin, hakkavad inimkonna seas valud möllama, siis ma ei dikteerinud teile oma otsust; see oli 

sellepärast, et ma teadsin, et kui need katsumused tulevad, siis vajate mind; ma teatasin seda teile ainult 

sellepärast, et ma teadsin, et te vajate mind; ma teatasin seda teile ainult sellepärast, et ma teadsin, et 

kui need katsumused tulevad, siis vajate mind. Ma kuulutasin seda teile ainult selleks, et te oleksite 

valvsad ja palvetavad, oodates Minu tulekut. 

40 Te kirjutasite selle kohtuotsuse ise juba ammu alla, kuid mina, keda te peate oma kohtunikuks, 

olen tegelikult teie kaitsja, kes vabastab teid teie koormast, suunates teid armastavalt heale teele, et te 

saavutaksite tõelise vabaduse, mis on vaimu vabadus. 

41 Te nutate, Minu rahvas, sest te tunnete oma kahetsevas südames Meistri armastust. Teile oli 

öeldud, et keegi, kes tuleb Isa ette raske süüga oma vaimus, ei saa andestust ja et ta peab kannatama 

igavest hukkamõistmist. Aga kuidas sa võtsid Minu jumalikku õiglust nii koletiseks? Kas te ei ole 
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märganud, kuidas Ma Jeesuse kaudu selgelt näitasin, et Minu kõige õrnemad sõnad ja Minu kõige 

armastavamad pilgud on mõeldud neile, kes on kõige rohkem pattu teinud? Kuidas saaksin ma kuulutada 

õpetust maailmas ja teha igavikus vastupidist? 

42 Kristuse ja Isa vahel ei saa olla vähimatki erinevust, sest mõlemad on üks ja seesama Vaim, üks ja 

seesama Armastus, üks ja seesama Tarkus, mis on end inimkonnale teatavaks teinud kolmes faasis. Ma 

ütlesin teile juba Teises Ajastikus: "Kes tunneb Poega, see tunneb Isa". 

43 Te tulite Minust puhtana välja ja peate puhtana tagasi tulema; kuid lepituse aeg on ajutine, mitte 

kunagi igavene; lühike või pikk, see sõltub tahtest, mida vaim kasutab oma lunastuse saavutamiseks. 

44 Ma leian, et te olete segaduses, sest te olete võtnud kätte raamatud, milles teie vennad on oma 

eksimused ära trükkinud, mida te olete pikka aega pidanud puhtaks tõeks. Kuid päevad on lähedal, mil 

inimene peab isegi oma uskumusi korrigeerima; sest uue aja valgus paneb teda tundma tõe teed, sest 

see muutub valguseks selles öös, milles on tema vaimne elu. 

45 Ma saadan teile selle õpetuse, et õpetada teid tungima oma inimlikust eksistentsist vaimsesse 

ellu. 

46 Te olete ikka veel rohkem mateeria kui vaim, ja seepärast kahtlete hetkeks selle sõna tõesuses ja 

küsite endalt: "Kas tõesti on see Meister, kes meiega räägib?". Siis tekib vaimust "jah", mis võitleb 

mateeria "ei" vastu. 

47 Piiratud kujul annan Ma ennast teile teada, et te kuulaksite Minu Sõna, milles Ma saadan teile 

oma jumalikud mõtted, mis näitavad teile taas teie vaimse tõusu teed. 

48 Ma õnnistan nii seda, kes usub Minu ilmumisse, kui ka seda, kes kahtleb. Ma ei eelista, ma 

armastan kõiki võrdselt. Ma ilmutan ennast maailmale mitte ainult mõne südame jaoks, vaid selleks, et 

valgustada kõiki teid valgusega, et inimesed võiksid püüelda vaimustumise eesmärgi poole ja täita 

jumalikku käsku, mis ütleb: "Armastage üksteist". 

49 Ma olen armastuse jumalik külvaja ja tean külvamise ja vilja lõikamise aega. On kirjutatud, et 

Jumal annab maailmale uue valguse, kui inimesed oleksid korruptsiooni kõrgpunktis. 

50 Jüngrid, on aeg külvata. Inimesed otsivad ja nõuavad sõda; otsige inimsüdant, et külvata sinna 

rahu ja armastust. 

51 Kui teid rünnatakse, varjuge Minu Õpetuse puhtusesse. Kui inimesed võidavad, võttes ära teie 

inimliku eksistentsi, siis mina võidan, andes teile igavese elu. 

52 Heade leegionid on tegevuses, nad on asunud võitlema, kuid nad päästavad selle, kes hukkub. 

See on Minu jumalik ülesanne. Kas te unustate, et mind on kutsutud inimkonna päästjaks? Mis on 

kummaline, et karjane otsib oma lambaid? Enne teie eksisteerimist ma juba armastasin teid ja teie 

sõnakuulmatus oli ette nähtud, nii et ka teie päästmine oli ette nähtud. 

53 Kui ma ilmutasin end Jeesuses, ütles ta, et ta on teie kuningas ja te andsite talle trooniks risti. Seal 

näitasin teile kogu seda jõudu, mis armastusel, andestusel ja õrnusel on. Nii nagu ma panin Tema vere 

voolama, nii annan ma teile oma armastuse piiramatult. 

54 Kas te arvate, et ma ei ole teie seas sel valusal ajal? Vaata, siin ma olen! Nagu kristallselge vee 

allikas, olen ma tulnud kustutama teie vaimset janu, mis teid kurnab. Ma olen tulnud teile ütlema: on aeg 

lasta oma vaimul areneda, et kõik selle uinunud võimed võiksid ärgata. Selleks innustan teid ja selgitan 

teile spirituaalsust. 

55 Usk, mõte ja tahe on jõud. Olge nende andide abil suured ja tugevad ning väljendage neid kõigis 

oma töödes, mis peaksid alati põhinema armastusel. 

56 Te teate nüüd, millise ülesande ma olen endale seadnud. 

57 Ma ootan teid igavikus, kuid te peate võitlema, et Minu juurde tulla. Seepärast valgustan ma teie 

teed, et te suudaksite seda järgida ja alati edasi minna. 

58 Olge puhtad oma mõtetes, sõnades ja tegudes, siis olete Minu teel. Siis võtate te Isa kuningriigis 

selle koha, mille Ta on teile määranud. 

59 Kontrollige oma kirgi, loobuge materiaalsetest naudingutest ja mõelge oma vendadele. Vaata, 

kuidas Minu laste verd valatakse selles maailmas, kuula nuttu, mis tuleb kõigist kannatavatest 
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südametest. On palju pesasid, kus linnud on surnud, palju lapsi, kes kannatavad, palju emasid, kes 

nutavad, ja palju väikeseid lapsi ilma hällideta. 

60 Palvetage nende eest, et mõnede vennalikud tunded ja teiste emalikud tunded oleksid nagu 

lohutuspalsam, mis tungib nende südamesse. 

61 Jätke valguse jäljed rändajale, kes tuleb pärast teid. Siis tunnete Jumalat oma südames ja oma 

olemuse sügavuses; seal leiab Isa oma parima templi. Südametunnistus on nagu mäe tipp, kust ma 

ennast teatavaks teen. Siis on inimene rohkem vaim kui aine ja rohkem valgust kui varju. 

62 Nagu tuul ja päike teid hellitab, nii hellitage teie, Minu rahvas, oma ligimest. See on aeg, mil 

abivajajaid ja hädasolijaid on palju. Mõistke, et Tema, kes palub teilt teeneid, annab teile armu, et olla 

teistele kasulik ja töötada teie päästmise nimel. Ta annab teile võimaluse olla armuline ja saada seeläbi 

oma Isa sarnaseks. Sest inimene on sündinud selleks, et hajutada headuse seemet maailma. Mõistke siis, 

et kes iganes teid palub, teeb teile teene. 

63 Kes ütleb, et ta on abi andmisega teinud teene, valetab, sest ta on vaevalt et täitnud kohustust. 

64 Ma rõõmustan oma jüngrite üle, kui nende harmoonilisest kooskõla järgi kõlavad spiritualismi 

magusad ja elujõulised toonid, sest kõik need, kes on varustatud, räägivad südame keeles. Need, kes ei 

ole end varustanud, ei kao, sest mina olen see, kes oskab oodata, kuni viljad valmivad; kuid need nutavad 

oma sõnakuulmatuse pärast, kui nad tühjendavad kibeduse karika. 

65 Ma olen kõigis, kuid mõned ütlevad: "Ma ei tunne sind", teised ütlevad: "Ma ei näe sind", kuid 

kõik mõistavad, et ma olen kõigis ja kõigis loodud. Miks püüate kõike silmadega näha ja meelega 

katsuda? Püüdke näha vaimuga, mõistusega ja südamega. 

66 Siis näete te tundmatut ja tunnete selle vibratsiooni kogu oma olemuses. Kui te mõistate, kui 

väga ma teid armastan, ei ütle te enam, et teie Jumal teid karistab. 

67 Tõesti, ma ütlen teile, Minus ei ole viha, sest see on inimlik nõrkus. Teie olete need, kes süütavad 

valu tule ja seejärel kutsute Mind üles seda kustutama; kuid see on Minu õiglus, mis avaldub teie sees. 

Seepärast peate te kustutama vihkamise ja kirgede tule, mille te olete süüdanud vooruse veega, 

pisaratega ja isegi verega. 

68 Teisel ajastul ütlesin teile: "Lindudel on pesad, rebastel on koopad, aga Jumala Pojal ei ole, kuhu 

ta oma pea paneb". 

69 "Rahu jätan ma teile, rahu annan ma teile"; selles leiate lohutust ja rõõmu. Olge te Minu 

armastuses, nagu Ma olen teie valus! 

70 Saage aru, et ma sisenesin teie südamesse, ilma et te oleksite tundnud Minu tulekut. Et tunda 

Minu kohalolekut, pidid sa olema ärkvel, aga kui ma sind leidsin, siis sa magasid. Seepärast küsisite te, kui 

ma teid üles äratasin, hämmastunult, kes on tulnud ja räägib teiega sel viisil. 

71 Ma pean teile märkima, et ma ei ole teid ootamatu külaskäiguga üllatanud. Juba ammu andsin ma 

teile teada, millised märgid eelnevad Minu ilmumisele Püha Vaimuna, kuid nähes te ei näinud midagi ja 

kuuldes te ei kuulnud midagi. 

72 Kui te uurite sündmusi, mis on teie maailma möödunud sajandil liigutanud, mille kuupäevad on 

kirjas teie ajalooraamatutes, siis näete, et tegelikult on kõik, mida Issand on ette kuulutanud, täide 

läinud. 

73 Tõesti, ma ütlen teile, et sel ajal, mil Minu kuulutamine jätkub, ei leia ma usku, sest inimesed 

peavad kõigepealt puhastama oma südame ja mõistuse, et nad saaksid Minu Sõna alt üles mõista. 

74 Neile, kes kuulavad Minu õpetusi päevast päeva ja kes, kuigi nad saavad pidevalt tõendeid Minu 

tõe kohta, ikka veel kahtlevad ja eitavad Mind, ütlen Ma, et on vaja uurida Minu õpetuste vaimset 

tähendust, et mõista nende tõde. Samamoodi rääkisin ma neile teisel ajastul, kui ütlesin: "On vaja, et ma 

suren, et mind usutaks ja et ma kolmandal päeval tõuseksin üles, et inimkond saaks veenduda, et ma 

olen Jumala Poeg". 

75 Need, kes on veel kaugel spirituaalsusest, tahaksid Mind näha Jeesuse kujul, et öelda Mulle: 

"Issand, ma usun Sinusse, sest ma olen Sind näinud." Neile ma ütlen: Õndsad on need, kes on uskunud 

ilma nägemata, sest nad on tõestanud, et tänu oma vaimulikkusele on nad tundnud Mind oma südames. 
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76 Kas sa mõistad nüüd, miks inimene tundis vajadust teha pilte, mis kujutavad Mind? - Tema 

ettevalmistuse puudumise tõttu, sest ta ei ole tundlik vaimsete ilmingute suhtes. 

77 Kui inimene mõistaks Minu õpetust, ei tunneks ta vajadust kujutada või maalida kujutisi, et 

seejärel nende ees põlvitada. Ta avastaks, et maailmas ei ole täiuslikumat Jumala kuju kui vaimselt 

kõrgendatud inimene ise. Siis püüaks ta teha samu töid nagu mina, et tulla oma Loojale lähemale. 

78 Apostel Johannes tungis vaimulikku; oma vaimustuses tundis ta Isa kohalolekut, Tema vaimse 

hääle peale tundis ta end minestada. Kuid kuigi ta oli nendes nägemustes näinud kujundeid ja kujundeid, 

ei mõistnud ta, et iga kujutis oli ainult suure tarkuse ja prohvetlikkuse õpiku sümbol, kuid mitte Jumala 

kujutis või kuju. 

79 Inimene nägi Talle, Lõvi, Raamatut, tähti, vanemaid, küünlajalgu, ja kõik, mida tema 

hämmastunud pilk nägi, olid ainult tegelased ja vormid, mis on olemas maa peal ja mida inimene tunneb. 

Neid kasutati sümbolitena, et kujutada sügavaid jumalikke õpetusi, kuid Minu Jumalikkust kogu oma 

hiilguses ei saa keegi näha, sest Ma olen lõpmatu, mul ei ole algust ega lõppu. 

80 Kui mõned on Johannese ettekuulutuste raamatut pidanud läbitungimatuks saladuseks ja teised 

on seda ekslikult tõlgendanud, siis on see tingitud sellest, et inimkond ei ole veel saavutanud vajalikku 

vaimset arengut, et mõista seal esitatut; ja ma võin teile ka öelda, et seda ei ole mõistnud isegi see 

prohvet, kellele see anti. 

81 Johannes kuulis ja nägi, ja kui ta kuulis, et talle on antud käsk seda üles kirjutada, siis ta kuuletus 

kohe; kuid ta mõistis, et see sõnum oli mõeldud inimestele, kes tulevad pärast teda veel pikka aega. 

82 Täna olete ajal, mis on teile ennustatud, ja see Minu õpetus - kui uue ajastu valgus - annab teile 

võime õppida lugema seda raamatut, mis on olnud teie mõistmise eest nii kaua suletud. Läheneb tund, 

mil teil õnnestub dešifreerida kõik see, mida te olete nii kaua pidanud saladuse loori taha peidetud 

olevat. 

83 Kas te tõesti ei usu, et kui Johannes oleks mõistnud saadud ilmutuse tähendust, oleks ta teile 

selgelt selgitanud selle sisu, selle asemel et pärandada teile piltide ja sümbolitega raamat? Tunnistage: 

Kui ta oleks seda ilmutust täies selguses selgitanud - milline tolleaegne inimene oleks seda mõistnud ja 

selle tulemusena uskunud selle ettekuulutuse tõesusse? 

84 Minu tahtmine oli, et see raamat jääks suletuks ja et teile avaldataks ainult selle olemasolu ja osa 

selle sisust, et kui praegune aeg oleks kätte jõudnud, selgitaksin teile seda ilmutust. 

85 Ärkke, inimesed, viige see sõnum inimkonnale, et nad saaksid oma vaimus vastu võtta Minu Sõna 

valguse kolmandal ajastul. Unustage oma inimlikud vajadused ja hüüdke "Hosanna, Hosanna", sest 

lõpuks võimaldab teie vaimne areng teil mõista nende õpetuste tõelist tähendust, mille ma olen teile 

teatavaks teinud ja mille valgus juhatab teid täiuslikku maailma igavikus. 

Minu rahu olgu sinuga! 
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Juhend 28  
1 Jüngrid, läheneb aeg, mil teie vennad tulevad teie juurde sooviga teid küsitleda ja paluda 

tunnistust sellest ilmutusest, mille ma teile kolmandal ajastul annan, et valgustada nende meelt. Kui see 

juhtub, ärge eitake Mind, peites end! Kui Ma õpetan teid nii suure armastusega selles Minu ilmumise 

etapis, siis just selleks, et õpetada teid edasi andma Minu õpetusi, kui teilt seda palutakse. 

2 Ma olen lubanud teil hakata harjutama Minu õpetust, eesmärgiga arendada teie vaimseid andeid 

ja võimeid, nii et kui tuleb aeg kuulutada Minu Sõna inimkonna seas, ei jääks teie huuled toppama ja teie 

mõistus ei oleks liiga kohmakas, et kuulutada Minu tõde. 

3 Teie ülesanne on elada oma Jumaliku Meistri eeskujul tema maapealsel teel. Pea meeles: Iga 

kord, kui ma ilmusin kodudes, jätsin neisse kõikidesse rahusõnumi, tervendasin haigeid, lohutasin 

kurbasid selle jumaliku väega, mis on armastuse valduses. 

4 Ma ei ole kunagi hoidunud sisenemast mõnda majja, sest nad ei uskunud Mind sinna. Ma teadsin, 

et sellest kohast lahkudes on selle elanike südamed täis ülevoolavat rõõmu, sest nende vaim oli minu 

õpetuse kaudu teadmatusest vaadanud taevariiki. 

5 Mõnikord otsisin Ma südamed üles, teinekord otsisid nad Mind üles; kuid igal juhul oli Minu 

armastus igavese elu leib, mida Ma andsin neile oma Sõna olemuses. 

6 Mõnel korral, kui ma tõmbusin mõne oru üksindusse, jäin üksi vaid hetkeks, sest rahvahulgad, kes 

soovisid Mind kuulda, lähenesid oma Meistrile, otsides Tema pilgu lõpmatut headust. Ma võtsin nad 

vastu ja kinkisin neile meestele, naistele ja lastele oma lõpmatu halastuse õrnust, sest ma teadsin, et igas 

olendis on vaim, mida ma olin tulnud maailma otsima. Siis rääkisin ma neile taevariigist, mis on tõeline 

vaimu kodu, et nad rahustaksid oma sisemist rahutust Minu Sõnaga ja tugevdaksid end lootusega 

saavutada igavene elu. 

Oli juhuseid, mil rahvahulga seas oli keegi, kes kavatses Minu tõde eitada, hüüdes ja väites, et ma olen 

valeprohvet; kuid Minu sõna üllatas teda, enne kui ta jõudis oma huuli avada. Teinekord lubasin mõnel 

teotajal Mind teotada, et tõestada rahvahulga ees, et Meistrile ei ole solvangute ees vastumeelsus, andes 

neile sellega eeskuju alandlikkusest ja armastusest. 

7 Oli mõned, kes häbenesid Minu õrnust ja lahkusid kohe, kahetsedes, et olid oma kahtlustega 

solvanud Seda, kes kuulutas tõde oma tegudega. Aga niipea, kui avanes võimalus, tulid nad Minu juurde, 

järgnesid Mulle teedel, nuttes, Minu Sõnast liigutatuna, julgemata isegi pöörduda Minu poole, et paluda 

andestust solvangute eest, mida nad olid varem Mulle põhjustanud. Ma kutsusin nad kohale, hellitasin 

neid Oma Sõnaga ja andsin neile veidi halastust. 

8 Need on üsna samad teed, mida te nüüd läbite, armsad inimesed, need on teed, mida valmistasid 

ette Minu armastuse eeskujud ja mis nüüd ootavad teid, Püha Vaimu jüngrid, et Minu Sõna ja teie 

eeskujuga tuua inimkonnale päästet. 

9 Ärge unustage, et mürgine taim ja umbrohi hävitatakse ainult armastuse ja halastuse tegudega, 

mida ma teile Jeesuse kaudu õpetasin. 

10 Teid ootavad kivide täis teed ja nõgesega kaetud põllud. Aga teie vaim, mida juhib Eelija ja mis on 

tugevdatud usus, soovis tuua kannatajatele armastuse palsamit, hakkab tõe valgusega särama nende 

teele, kes elavad pimeduses. Ta ei tunne tee okkaid ega valu, mida kahtlused ja arusaamatus võivad talle 

põhjustada. 

11 Käige sel viisil ja mida rohkem südameid te varustate ülevoolava armastusega, seda suurem on 

teie intuitsioon ning seda sügavam ja püsivam on teie usk tegudesse, mida ma teie vahendamise kaudu 

ilmutan. 

12 Kui enne, kui te alustasite oma missiooni, tundus selle täitmine võimatu või raske, siis hiljem 

tundub see teile lihtsam ja kergem, mille järgi te saate määrata oma vaimset arengut. 

13 See on aeg, mil ma kehastan kõik vaimud maa peal, kellega ma moodustan oma armastatud 

rahva, et nad oma armastuse ja halastuse töödega annaksid inimkonnale tunnistust tõelisest teadmisest 

vaimsest elust. 
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14 Teie, kes te olete määratud seda missiooni täitma ja kellel on teadmine ja kindlus, et te kuulute 

Minu rahva hulka - rõõmustage selle ilmutuse üle, kuid ärge heitke end meeleheitele läheneva lahingu 

ees; sest tõesti, Ma ütlen teile, sõdurid, kes peavad võitlema tõe eest, ei tohi tunda mingit hirmu vastaste 

ees, keda inimkond neile vastandab. 

15 Kõik te, kes te tunnete oma vaimus igatsust spirituaalsuse ja vabaduse järele ning igatsete tõusta 

Minu juurde armastuse, halastuse ja õigluse teel, teid kuulutan oma rahva hulka ja te saate tõe 

sõduriteks. Aga selleks peate te valvama ja palvetama ning võitlema oma nõrkuste vastu, et tunnistus, 

mida te Minu õpetusest annate, oleks tõene. 

16 Ma ütlen teile ka, et igaüks, kellel on soov kuuluda Minu rahva hulka, saab selle poolt 

aktsepteeritud ja armastatud, kui ta oma mõtete ja tegudega tunnistab, et armastuse ideaal on valgus, 

mis valgustab tema eluteed. 

17 Selleks, et te saaksite paremini mõista Minu õpetust, kuulake Minu  

Parabula: 

18 Kaks rändurit kõndisid aeglaselt läbi tohutu kõrbe, jalad valutasid kuumast liivast. Nad olid teel 

kaugele linna poole ja ainult lootus jõuda sihtkohta andis neile elujõudu nende raskel teekonnal, sest leib 

ja vesi hakkasid järk-järgult otsa saama. Noorem neist kahest hakkas väsima ja palus oma kaaslasel 

jätkata teekonda üksi, sest tema jõud olid raugemas. 

19 Vanem rändur püüdis noorele uut julgust sisendada, öeldes talle, et nad võivad peagi leida oaasi, 

kus nad saaksid oma kaotatud jõudu tagasi saada, kuid viimane ei võtnud julgust. Vanem ei kavatsenud 

teda sellesse üksindusse jätta ja kuigi ka tema oli väsinud, laadis ta väsinud kaaslase oma selga ja jätkas 

vaevaliselt rännakut. 

20 Kui noormees oli puhanud ja mõelnud, millist vaeva ta põhjustab sellele, kes teda õlgadel kandis, 

vabastas ta end tema kaelast, võttis teda käest kinni ja nii jätkasid nad oma teed. 

21 Mõõtmatu usk elavdas eaka ränduri südant, andes talle jõudu oma väsimuse ületamiseks. - Nagu 

ta oli aimanud, ilmus horisondil oaas, mille varjus ootas neid jahe allikas. Lõpuks jõudsid nad sinna ja jõid 

kosutavast veest, kuni olid end täis joonud. Nad langesid rahulikku unne ja kui nad ärkasid, tundsid nad, 

et väsimus oli kadunud, nad ei olnud näljas ega janus; nad tundsid rahu oma südames ja jõudu, et jõuda 

linna, mida nad otsisid. Nad ei tahtnud sellest kohast tegelikult lahkuda, kuid teekond pidi jätkuma. Nad 

täitsid oma anumad selle kristallselge ja puhta veega ning jätkasid oma teekonda. 

22 Vana rändur, kes oli olnud noorele toeks, ütles: "Me võtame vett, mida kanname, ainult 

mõõdukalt; võimalik, et kohtame teel mõne palveränduri, kes on kurnatusest kurnatud, janusse suremas 

või haige, ja neile on vaja pakkuda seda, mida me kanname." Noormees vaidles vastu, öeldes, et ei oleks 

mõistlik anda ära midagi, millest võib-olla isegi ei piisa; et sellisel juhul võivad nad seda müüa, millise 

hinnaga tahavad, sest selle väärtusliku elemendi hankimine oli neile maksma läinud nii suurt vaeva. 

23 Vanamees ei jäänud selle vastusega rahule ja vastas talle, et kui nad tahavad meelerahu, siis 

peavad nad vett jagama abivajajatega. 

24 Murelikult ütles noormees, et ta eelistab tarbida vett oma anumast üksi, enne kui jagab seda 

kellegi teisega, keda nad teel võivad kohata. - — 

25 Jällegi täitus vanamehe eelaimus, sest nad nägid enda ees karavani, mis koosnes meestest, 

naistest ja lastest, kes olid kõrbes eksinud ja hukkumas. Hea vanamees astus kiirelt inimeste juurde ja 

andis neile midagi juua. - Väsinud tundsid end kohe tugevnenuna, haiged avasid silmad, et tänada 

rändurit, ja lapsed lakkasid janust nutmast. Karavan tõusis ja jätkas oma teekonda. 

26 Väärika ränduri südames valitses rahu, samal ajal kui teine, nähes, et tema anum on tühi, ütles 

kaaslasele murelikult, et nad peaksid tagasi pöörduma ja minema allika juurde, et tarbitud vesi asendada. 

27 "Me ei tohi tagasi minna," ütles hea rändur, "kui meil on usku, kohtame kaugemal uusi oaasid". 

Kuid noormees kahtles, kartis ja eelistas oma kaaslasest kohapeal lahku minna, et minna tagasi allikat 

otsima. Nad, kes olid olnud sõjakaaslased, läksid lahku. Samal ajal kui üks jätkas oma teed, täis usku oma 

eesmärki, jooksis teine, arvates, et ta võib kõrbes surra, surma kinnisideega südames allika poole. Lõpuks 
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jõudis ta hingeldades ja kurnatult allikani. Kuid rahulolevalt jõi ta end täis, unustas kaaslase, kelle oli üksi 

jätnud, ja ka linna, millest oli loobunud, ning otsustas edaspidi elada kõrbes. 

28 Ei läinud kaua aega, kui lähedalt möödus väsinute ja janunevate meeste ja naiste karavan. Nad 

lähenesid innukalt, et selle allika veest juua. Kuid äkki nägid nad ilmuvat meest, kes keelas neil juua ja 

puhata, kui nad ei maksa talle nende hüvede eest. See oli noor rändur, kes oli oaasi vallutanud ja teinud 

end kõrbe isandaks. 

29 Need inimesed kuulasid teda kurvalt, sest nad olid vaesed ja ei saanud osta seda kallist aaret, mis 

kustutaks nende janu. Lõpuks jagasid nad selle vähese, mis neil kaasas oli, ostsid veidi vett, et oma 

meeleheitlikku janu leevendada, ja jätkasid oma teed. 

30 Peagi muutus see inimene isandast kuningaks, sest seal ei käinud alati läbi vaesed, vaid seal olid 

ka võimsad inimesed, kes võisid klaasi vee eest anda terve varanduse. 

31 See mees ei mäletanud enam kõrbe taga asuvat linna ja veel vähem vennalikku kaaslast, kes oli 

teda õlgadel kandnud ja päästnud teda hukkumisest selles kõrbes. 

32 Ühel päeval nägi ta karavani, mis tuli turvaliselt suure linna poole, kuid ta oli üllatunud, kui nägi 

neid mehi, naisi ja lapsi, kes marssisid jõuliselt ja rõõmsalt välja, lauldes ülistuslaulu. Mees ei mõistnud, 

mida ta nägi, ja tema üllatus oli veelgi suurem, kui ta nägi, et karavani eesotsas marssis see, kes oli olnud 

tema reisikaaslane. 

33 Karavan peatus oaasi ees, samal ajal kui kaks meest seisid teineteise vastas ja vaatasid teineteist 

imestunult. Lõpuks küsis see, kes elas oaasis, tema kaaslaselt: "Ütle mulle, kuidas on võimalik, et on 

inimesi, kes läbivad selle kõrbe ilma, et nad tunneksid janu või väsimust?" Ta küsis: "Kuidas on võimalik, 

et on inimesi, kes läbivad selle kõrbe ilma, et nad tunneksid janu või väsimust?" Ta tegi seda, sest ta 

mõtles sisemiselt sellele, mis saab temast sellest päevast, kui keegi ei tule temalt vett ega peavarju 

küsima. 

34 Hea rändur ütles oma kaaslasele: "Ma jõudsin Suurde Linna, kuid mitte üksi; teel kohtasin haigeid, 

janunevaid, eksinud, kurnatud, ja neile kõigile andsin uut julgust usuga, mis mind elustab, ja nii jõudsime 

oaasist oaasini ühel päeval Suure Linna väravate juurde. Seal kutsuti mind selle kuningriigi Isanda ette, 

kes, nähes, et ma tunnen kõrbe ja halastan reisijate vastu, andis mulle ülesande pöörduda tagasi, et olla 

reisijate teejuht ja nõuandja (kõrbe) kurvalisel läbimisel; ja siin näete mind juhtimas teist karavani, mille 

ma pean viima Suurde Linna. - Ja sina? Mida sa siin teed?" küsis ta oaasi jäänud inimeselt. - Viimane jäi 

häbistatult vait. Siis ütles hea reisija talle: "Ma tean, et sa oled selle oaasi omastanud, et sa müüd selle 

vett ja nõuad raha varju eest. Need kaubad ei kuulu teile, need paigutati kõrbesse jumaliku väe poolt, et 

see, kes neid vajaks, saaks neid kasutada. Kas te näete neid rahvahulki? Nad ei vaja oaasi, sest nad ei 

tunne janu ega väsi. Piisab sellest, et ma annan neile edasi sõnumi, mille Suurlinna Issand neile minu 

vahendusel saadab, ja nad lähevad edasi, leides igal sammul uut jõudu tänu kõrgele eesmärgile, mis neil 

on: jõuda selle kuningriigi juurde. 

35 Jäta allikas janunevatele, et nad leiaksid selles puhkust, ja kustuta janu neil, kes kannatavad kõrbe 

raskusi. Teie uhkus ja isekus on teid pimestanud; kuid mis kasu on teile sellest, et te olete selle väikese 

oaasi peremees, kui te elate selles kõrbes ja olete endalt ära võtnud võimaluse tundma õppida Suurt 

Linna, mida me koos otsisime? Kas sa oled juba unustanud selle kõrge eesmärgi, mis meil koos oli?" 

Kui see mees oli vaikides kuulanud seda, kes oli olnud talle truu ja isetu kaaslane, puhkes ta 
pisaratesse, sest tundis kahetsust oma eksimuste pärast. Ta rebis oma valed pidulikud riided seljast ja 
otsis alguspunkti, kust algas kõrb, et järgida teed, mis viiks teda Suurde Linna. Kuid nüüd läks ta oma teed 
uue valguse, usu ja armastuse valguses oma kaasinimeste vastu.  

(tähendamissõna lõpp) 
 
36 Mina olen Suure Linna Issand ja Eelija on Minu tähendamissõna Vana. Ta on "selle hääl, kes 

hüüab kõrbes", ta on see, kes teeb ennast teile uuesti teatavaks, täites ilmutust, mille ma teile Tabori-

mäel toimunud Issandamuutmisel andsin. 
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37 Ta on see, kes viib teid kolmandal ajastul Suurde Linna, kus ma ootan teid, et anda teile minu 

armastuse igavene tasu. 

38 Järgige Eelijat, armsad inimesed, ja kõik muutub teie elus, teie jumalateenistuses ja teie 

ideaalides; kõik muutub. 

39 Kas te uskusite, et teie ebatäiuslik religiooni praktiseerimine kestab igavesti? - Ei, Minu jüngrid, 

homme, kui teie vaim näeb Suurt Linna silmapiiril, ütleb ta nagu tema Issand: "Minu Kuningriik ei ole 

sellest maailmast". 

Minu rahu olgu sinuga! 



 

 

Lisa - märkused 
Märkus 1 

Õpetuste käigus leiame sageli väljendi "vennad". See ei tähenda ainult suure inimkonna meessoost 

esindajaid, vaid hõlmab ka naissoost esindajaid. Sõna "vend" tähendab lihtsalt "naaber" - olenemata 

sellest, millise soost - ja tähistab samal ajal suhteid, mis inimestel peaksid olema üksteisega: 

Vennaskond. Jeesus ütleb seda selgelt oma sõnas " . . . sest üks on teie peremees, Kristus, aga te kõik 

olete vennad" (Mt 23,8). 

Märkus 2 

Nende kuulutuste käigus kohtame ikka ja jälle sõna "lepitamine", see mõiste läbib kogu teose nagu 

punane lõng. Kriitiline lugeja võib küsida: lepitus - miks ja mille eest? 

Jumal on andnud inimkonnale oma seaduse, selgitanud seda ikka ja jälle oma sõnumitoojate kaudu ja 

oma häälega meie südametunnistuses tuletab ta seda meile pidevalt meelde. Seaduse järgimine peaks 

tooma meile rahu, õnne, tervist, tööd ja leiba meie maapealses elus. Seevastu jumaliku seaduse 

rikkumised toovad automaatselt kaasa tõsised tagajärjed. Ja maa peal ei ole ühtegi inimest, kes ei oleks 

patustanud, st kes ei oleks rikkunud Jumala seadust. Seepärast näeme, et mõned kannatavad füüsiliselt 

ja vaimselt, sest nad ei ole oma eluteel arvestanud tarkade jumalike seadustega. Teised tühjendavad 

sama kibeda karika, mida nad oma kaaslastele juua andsid. Sest kurjus, mida me kellelegi tekitame või 

kavatseme tekitada, langeb varem või hiljem võimendatud kujul tagasi, sest me peame kannatama ka 

oma käitumise jätkuvate tagajärgede all, mida luuletaja Friedrich Schiller iseloomustas sõnadega: "See on 

kurja teo needus, et see peab sünnitama kurja. 

See on Jumala täiusliku õigluse muutumatu seadus, et inimene lõikab seda, mida ta on külvanud, olgu 

see siis hea või halb. Seda väljendab põhiline piiblisõna: "Mida inimene külvab, seda ta ka lõikab". Kristlik 

teoloogia ei ole andnud sellele Jumala arengu ja kasvatuse põhilisele, vaimsele seadusele, mis vastab 

põhjuse ja tagajärje seadusele, seda tähtsust, mida see vääriks, ja on selle Jeesuse ohvrisurma ebatäieliku 

ja ühekülgse tõlgenduse kaudu enamiku kristlaste teadvusest välja tõrjunud. Ja inimesed, kes on oma 

kogemuse kaudu saanud teadlikuks sellest tõe sageli väga karmist reaalsusest, ei suuda seda sageli 

ühitada armastava Jumala ja Isa ideega. 

Kui öeldi, et jumaliku seaduse rikkumised toovad automaatselt kaasa rasked tagajärjed, siis tuleb ka 

öelda, et need rasked tagajärjed - või katsumused - kannavad endas Jumala armastust, sest need 

teenivad inimese igavest päästet. Sest kannatuste kaudu hakkab inimene sügavamalt mõtlema enda ja 

oma elu üle. Mõnikord ei saa ta aru, mida külastus tähendab, sest tema minevikus on mingi saladus, 

mida ta ei suuda lahti harutada. Paljudel juhtudel aga lubab Taevane Isa inimesel mõista oma katsumuse 

põhjust. Kui ta alistub Jumala tahtele, tunneb kahetsust ja palub Jumalalt andestust, siis Jumala armastus 

ka annab seda. Kuid inimene peab mõistma, et see ei kõrvalda kõiki valusid ja raskusi ühe korraga. Sest 

Jumala õiglus ei saa teda säästa tema üleastumiste tagajärgedest. Kuid Tema andestus julgustab teda, 

lohutab teda, annab talle lootust ja tugevdab teda, nii et ta suudab katsumust kergemini taluda. Kui ta 

kannatab seda kannatlikult ja Jumalale usaldades, on ta teel oma süü lepitamiseks. Nii saab valu tema 

elus suureks õpetajaks ja mida rohkem ta end sisemiselt muudab ja kujundab oma elu Jumala tahte järgi, 

seda kergemaks muutub aja jooksul tema minevikus tehtud süü eest lepitamise koorem ja seda kiiremini 

saab ta sellest jälle vabaks. Meie isiklikud katsumused on põimitud ülemaailmsesse külaskäiku, mis on 

tulnud ja tulevad üha enam. Nii isiklikul kui ka üldisel tasandil on see kohtumõistmise aeg. Ükskõik, kus ja 

kuidas kohtumõistmise laine meid ka ei tabaks - kas seoses ülemaailmse külaskäiguga või isiklike 

katsumustega -, peamine on, et me oleme sisemiselt valmis. Me ei pea ootama, kuni surm tuleb meie 

juurde, vaid laskma oma elu võimalikult kiiresti juhtida jumalike käskude ja südametunnistuse valguse 

järgi, et meie vaim saaks siin maa peal oma rikkumised jumaliku seaduse vastu ära tasuda ja - vabana 

puuduste koormast - siseneda igavesse kuningriiki. 

Vastasel juhul on tal oma vigadest ja üleastumistest koormatuna raske tee minna tulevases elus. 
Märkus 3 
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"Pärast 1950. aastat" on piiritlemata tuleviku suunas avatud ajamärk, mis kestab kogu sajandi teise 

poole. - Lisaks sellele on jumalikud märgid ja katsumused tavaliselt ajaliselt ja ruumiliselt piiratud, sest 

Jumal ei taha mitte hävitada, vaid parandada ja päästa inimkonda. Ülemaailmsed katastroofid on seega 

Jumala poolt lubatud ainult viimase abinõuna, et viia läbi vaimne uuenemine. 

inimlikkus. (Vrd. U 9, 79-82 ja U 11, 77-78) 
Märkus 4 
Käesolevasse saksa väljaandes ei ole salmid 14-23 lisatud, kuna need on 9. õpetuse salmide 25-34 

kordus. - Õpetuste koostamise töö toimus lahtistel lehtedel ja juhtus, et üks lahtine leht trükiti kaks 
korda. Teises, 1966. aasta hispaaniakeelses väljaandes on nimetatud värsid siiski uuesti lisatud, et mitte 
katkestada järjestikust numeratsiooni. 

Märkus 5 
Esmapilgul võib see kohtuotsus tunduda ebaõiglane ja karm, kuid sügavamalt järele mõeldes 

avastame, et Jumala õiglus - nii raske kui see meile esialgu ka ei tundu - kannab endas armastavat 

õpetust ja kasvatust. 

Jeesuse ajal olid variserid judaismi sees partei, kes pidasid rangelt kinni seaduse ja eriti seadusest 

tulenevate lugematute eeskirjade, tavade ja riituste sõna-sõnalisest järgimisest. Nende Jumala 

kummardamine ammendus selles seadusele pühendumises. Jeesus lükkas selle eksliku arvamuse tagasi 

oma sõnade ja tegudega. Praegusel ajal ütleb Kristus meile ka, et väline jumalateenistus koos oma 

kiriklike tseremooniate ja tavadega on Tema ees kasutu. Need, kes nimetavad end Jumala teenijateks, on 

unustanud, et Jumal on Vaim ja ainult vaimne jõuab Temani; seetõttu peab esikohal olema: Vaimu kui 

jumaliku vaimu sädemete edendamine meis, spiritualiseerimine ja ühendus Jumalaga vaimust vaimuni. 

Nad ei ole suutnud avada endale ust vaimsesse maailma ja seetõttu ei ole nad kuulutanud neile 

usaldatud inimestele vaimu ülimuslikkust ja spirituaalsuse vajalikkust. 

Mõned Kristuse-sõnad käesolevast õpetusest on täiendavaks selgituseks: U 3, 89-90; U 15, 48-53; U 

18, 2-5 + 12; U 22, 33 + 62; U 24, 46-48; U 25, 38-40; U 27, 35. 
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See sõnum on mõeldud kõigile rahvastele. 
Kogu inimkonnale saadan ma oma rahva vahendusel raamatu, mis sisaldab minu sõna olemust ja 

tunnistust tegudest, mida ma olen teie seas teinud. Minu tahe on, et need leheküljed sisaldaksid kogu 

minu evangeeliumi ja minu Sõna olemust ja tõde läbi kolme ajastu. 

Lugege seda raamatut, võtke minu Sõna kui igavese elu leiba, ja te mõistate kõike, mis on seni jäänud 

ebaselgeks ja salapäraseks, kui te suhtlete otse vaimust vaimule minu Jumalikkusega. See õpetus on nagu 

uus päev, mis koitab inimkonna jaoks ja mis valgustab seda suureks ärkamiseks. 

See on kolmas aeg, aeg, mil te õpite mõistma, praktiseerima ja elama minu evangeeliumi. Esimesel 

ajal asusin ma mäele ja saatsin teile sealt oma kivisse raiutud seaduse. Teisel ajal laskusin ma orgu, et 

elada teie keskel. Kolmandal ajal teen teie südamed oma elupaigaks, et saaksin ennast teatavaks teha ja 

teiega teie sisimas rääkida. Kui inimkond tunnistab selle õpetuse tõde, selle õiglust ja lõpmatut tarkust, 

vabastab ta oma südame kõigist eelarvamustest ja hirmust. Minu seadus ei orjasta. Minu seadus 

vabastab. 

Mitte ainult üks kord, vaid mitu korda ja mitmel viisil andsin ma oma jüngritele märku ja lubasin neile, 

et ma tulen uuesti, ma ennustasin neile märke, mis kuulutavad minu tulekut: Märgid looduses, 

sündmused inimkonnas, maailmasõjad, patt oma kõrgeimal arengutasemel. Aga et maailm ei petaks end, 

oodates mind taas inimesena, andsin neile teada, et Kristus tuleb pilvedel, mis on ülestõusmise sümbol, 

kust minu kiirgus lähtub, see tähendab vaimus. See lubadus on täidetud. Minu Sõna ei tulnud selleks, et 

taassündida lihaks. See praktika on lõppenud. Ma ei vaja keha, et elada teie keskel. Sellegipoolest on teil 

mind kui Isandat, kui kohtunikku, kui arsti täies ulatuses. 

Praegune aeg on otsustav aeg inimkonna elus. Te näete kõigis elementides ja jõududes tohutut 

võitlust. See on inimese arenguetapi lõpp. 

Sündmused, mis igapäevaselt vapustavad maa rahvaid, on kohtu hääled, mis kutsuvad teid 

meeleparandusele, palvetamisele, uuendamisele ja puhastumisele, kuid see katsumuse aeg pikeneb seni, 

kuni inimeste kangekaelsus ja vastumeelsus paindub, kuni nad loobuvad oma ülbusest ja vagadusest. 

Inimkonnale antakse veel lühike ajavahemik, et uurida oma tegusid, et ta saaks vastata Jumalikule 

Kohtunikule, kui Ta teda vastutusele võtab. Ühe ajastu lõpp ja uue ajastu algus on põhjustanud kriisi ja 

kaose, mille all te praegu kannatate. Kõigi jaoks on lähenemas suure viletsuse aeg, sest ei võim, raha ega 

teadmised ei aita ära hoida jumaliku õigluse karmust. Ainult spiritualiseerimine päästab inimkonna 

kaosest. Te ei pea lootma ühelegi muule lahendusele. Kui te valmistute hästi ette, võtab maailm uue 

suuna. Siis on sõjaoht ära hoitud ja saabub rahu. Ah, armastatud inimkond, kui teil vaid oleks hea tahe. 

Üks palve, üks mõte, üks sõna oleks piisav, et lepitada inimesi, rahvaid ja rahvaid. Inimesed on veel 

lapsed, kuid suur katsumus, mis läheneb neile, võimaldab neil lühikese aja jooksul nii palju kogeda, et 

nad liiguvad kiiresti sellest lapsepõlvest täiskasvanuikka. 

See hääl, mis teid kutsub, on Jumaliku Meistri hääl. See sõna pärineb Temalt, kes on loonud kõik 

asjad. Selle töö sisust saab alus, millele kõik korraldused tulevikus toetuvad. Tema, kellel on võim kõike 

teha, muudab teie südame kivist armastuse ja kõrgenduse pühapaigaks ning süütab valguse sinna, kus oli 

ainult pimedus. 
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