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Huomautus tästä asiasta:  
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Lisää käännöksiä seuraa.  
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elämän kirjaan.  
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ympäri maailmaa. Se on herätyssoitto ihmiskunnalle, ja minulle se on puhdistumisen ja 
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suuntautuvat Sanaan, eivät sanansaattajaan. Sanansaattaja on vain SANAN kantaja, ja tämä on Jumala 

itse. Se on kaikkien Jumalan omien kokemusten ydin, joita hän on saanut luomiensa olentojen kanssa, ja 

se on tarkoitettu heidän opettamiseensa, jotta he voivat tutkia sitä puhdistaakseen ja täydellistääkseen 

itsensä tavoitteenaan palata Jumalan luo ja päästä uudelleen Isän syliin.  
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Omistautuminen 
Tämän kokoelman laatimisesta vastannut komissio omistaa nämä kirjat Herran nimessä kaikille 

maailman hyväntahtoisille ihmisille, jotka ovat innoittuneet halusta kohottaa henkeään tutkimalla 

jumalallisia ilmoituksia ja noudattamalla jumalallisen Mestarin opetuksia. Jokaisen, joka tuntee 

itsessään halua elää kuudennen sinetin opetuksia, jotka on saatu tässä Totuuden Hengen 

aikakaudessa, tulisi nauttia viimeiseen pisaraan asti näiden kirjojen sisältämästä hengellisestä 

merkityksestä. Sitten hänen sydämestään purkautuu vetoomus koko ihmiskunnalle, ja lause soi 

ihmissydämen herkimmillä säikeillä: "Rakastakaa toisianne". 

Saksankielisen painoksen esipuhe 
Tämä kirja on uskollinen käännös "Todellisen elämän kirjan" kahdestatoista ensimmäisestä niteestä 

espanjankielisestä alkuperäistekstistä, ja siinä annetaan jumalallisia ilmestyksiä. Kyse ei ole mistään 

muusta kuin Herran toisesta tulemisesta Pyhänä Henkenä. Hänen erityisesti valitsemiensa ja 

valmistelemiensa välineiden kautta (espanjankielisen tekstin sana on: "portavoz" niin paljon kuin äänen 

kantaja, sanan välittäjä, suukappale) Kristus välitti suuria totuuksia selittääkseen meille maallisen 

elämämme merkityksen, paljastaakseen meille ymmärtämättömiä tai tuntemattomia Hengen 

salaisuuksia ja antaakseen meille lohtua, voimaa ja ohjeita kasvavan sekasorron keskellä, joka tuo 

raskaita kurituksia koko ihmiskunnalle, joiden tarkoituksena on sen puhdistaminen. Se on Jumalan 

ikuinen, muuttumaton sanoma lapsilleen: ensimmäisellä aikakaudella Mooseksen ja profeettojen kautta 

ja toisella aikakaudella Jeesuksen ja hänen opetuslastensa kautta. Jos sanoma tuntuu meille uudelta 

nykyisellä kolmannella aikakaudella, se johtuu siitä, että monet ensimmäisen ja toisen aikakauden sanat, 

joita ei ymmärretty, on selitetty, ja koska Herra avaa meille lisää hengellisiä oivalluksia, joita Hän ei voinut 

antaa meille silloin. ("Minulla on vielä paljon sanottavaa teille, mutta te ette voi nyt sietää niitä. " Joh. 

16:12.) 

Kirja on jaettu useisiin lukuihin, ja jokainen jae on numeroitu; tämä ei ole ainoastaan tarkka viittaus 

kohtaan, vaan sen tarkoituksena on myös osoittaa ulkoisesti, että kirja ei ole helppoa luettavaa; sen 

sisältöä on pikemminkin luettava, tutkittava ja selvitettävä kerätyin aistein ja harkiten. Sen jälkeen on 

kuitenkin seurattava tärkein asia: täytäntöönpano, teko. 

Tarkkaavainen lukija huomaa, että monet ajatukset ja hengelliset opit toistuvat usein, joskin 

useimmiten eri sanoin tai eri näkökulmista. Tähän on useita syitä: Ensinnäkin opetuksia annettiin monien 

vuosien aikana kymmenissä kokoontumispaikoissa. Toiseksi, prosessissa oli aktiivisia sanan välittäjiä, ja 

välineen hengellisestä kypsyydestä riippuen Jumalan sana saattoi tulla tunnetuksi. Ja lopuksi 

opetuspuheita ei pidetty suljetuissa piireissä vaan julkisesti yksinkertaisen yleisön edessä, jotta uudet 

tulokkaat saattoivat aina tulla mukaan, minkä vuoksi Herran oli toistettava peruskäsitteet heille 

Sanassaan. 

Nykyään meidän ei pidä loukkaantua toistoista, vaan niiden pitäisi antaa meille tilaisuus painaa 

jumalalliset ajatukset syvälle sisimpäämme. Lisäksi toistuvuus vahvistaa, että opetukset tulevat Jumalalta, 

sillä huolimatta siitä, että ne on annettu monissa eri paikoissa ja että Sanan välittäjiä on monia, Sanan 

yhtenäisyys tulee ilmi. 

Koko ihmiskunnalle olisi katastrofaalista, jos se hylkäisi Jumalan auttavan käden ja jäisi kuuroksi 

Herranne äänelle, joka tässä kiistattoman todellisessa ja totuudenmukaisessa Jumalan sanassa 

puhuttelee jokaista ihmishenkeä ja kutsuu sitä pohdiskeluun, kääntymykseen ja henkistymiseen 

aineellisesti väärin tulkittujen profetioiden perusteella - aivan kuten juutalaisten kansa lähes 2000 vuotta 

sitten. Sama ääni tulee jonain päivänä vaatimaan meiltä jokaiselta tiliä siitä, missä määrin olemme 

noudattaneet sen rakastavia kehotuksia ja ohjeita. 

Teoksessa "Todellisen elämän kirja" pääteemana on henki, minkä vuoksi tämä sana esiintyy hyvin 

usein eri yhteyksissä. Mitä tarkoitetaan "hengellä"? - Nykypäivän yleisessä kielenkäytössä ja sanakirjoissa 

sanaa "henki" käytetään merkityksessä, joka tarkoittaa kykyä ajatella, eli: mieli, äly, idea, nokkeluus jne. - 

Nykyisessä opetuksessa, samoin kuin Raamatussa, sanalla henki on toinen merkitys, ja Jeesus teki sen 
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selväksi sanoessaan: "Jumala on henki, ja niiden, jotka häntä palvovat, tulee palvoa häntä hengessä ja 

totuudessa" (Joh. 4:24). Ikuinen alkuvoima, Jumala, on puhdas henki, vailla muotoa - mikä ei kuitenkaan 

sulje pois sitä, että hän erityistapauksissa myös ilmoittaa itsensä lapsilleen ihmismuodossa, Isänä. 

Jumalan olennaisin ominaisuus on rakkaus, ja tämän rakkauden ohjaamana hän loi itsestään muut 

henkiolennot voidakseen antaa niille rakkautensa. Nämä henget, jotka olivat Jumalan hengestä peräisin 

olevia kipinöitä ja joilla oli rajoitetusti samat ominaisuudet kuin Jumalalla, täyttivät äärettömän 

avaruuden, kunnes he ylpeytensä ja tottelemattomuutensa vuoksi erosivat Jumalasta, minkä jälkeen 

heidät pantiin aineelliseen ruumiiseen, jotta he voisivat aloittaa matkan kotiin uudelleen. Ihmisen 

olennainen osa on siis hänen henkensä, jumalallisen hengen kipinä hänen sisällään. Lyhyesti tiivistettynä 

se on seuraava: 

Jumalan Henki = rakkaus, viisaus ja voima. 

Ihmisen henki = Jumalan henkikipinä ihmisessä. 

Henget = alkukantaiset enkelihenget sekä ihmisen henkiset olennot, olivatpa ne vielä aineellisessa 

ruumiissa (inkarnoituneet) tai sen ulkopuolella (disinkarnoituneet). 

Jumalalliset ilmestykset annettiin Meksikossa espanjaksi. Saksankielisessä käännöksessä on 

noudatettu suurta huolellisuutta, jotta hengellinen merkitys olisi kaikissa tapauksissa jäljitelty. 

Alkuperäistekstiä noudatettiin pitkälti myös sanojen ja lauseiden muodostamisessa, minkä vuoksi 

tuloksena oli toisinaan hieman epätavallisia ilmaisuja ja lauserakenteita. Vain suhteellisen harvoissa 

tapauksissa oli tarpeen valita vapaampi käännös, jotta saksan kielelle löytyisi miellyttävä ilmaisumuoto, 

mutta hengellinen merkitys säilyi aina uskollisesti. 

Lyhyet selitykset, jotka vaikuttavat tarpeellisilta ymmärtämisen kannalta, on lisätty alaviitteisiin; 

tekstiin on tehty merkityksen mukaiset lisäykset sulkeisiin. Pidemmät alaviitteet löytyvät huomautuksina 

kirjan liitteestä. 

Kääntäjät 

Selitykset ohjeiden ymmärtämiseksi paremmin 
I. Kristuksen toinen tuleminen Raamatun lupausten peilinä. 

Kääntäjien esipuhe alkaa lyhyellä lauseella: "Kyseessä ei ole mitään muuta kuin Herran toinen 

tuleminen Pyhänä Henkenä". Monet lukijat odottavat selitystä tälle lausumalle, joka annetaan 

jäljempänä. Kristinuskon varhaisimmista alkuajoista lähtien uskovia on askarruttanut Kristuksen toinen 

tuleminen, ja jokainen aikakausi on tuottanut siitä omat ajatuksensa. Vielä nykyäänkin uskovilla on siitä 

erilaisia, lähinnä epäselviä näkemyksiä, koska he eivät osaa tulkita asiaankuuluvien raamatunkohtien 

symbolista kuvastoa oikein. Sen vuoksi on tarpeen saada selvyyttä. Tätä varten haluamme tutkia 

epätarkkoja ja usein mielikuvituksellisia ajatuksia ja verrata niitä Raamatun sanoihin. 

Seuraava näkemys on laajalle levinnyt: Sen mukaan Herra ilmestyisi kaikkien ihmisten silmien eteen 

taivaan pilvissä, jolloin kaikki silmät näkisivät hänet samanaikaisesti; sillä hänen paluunsa oletetaan 

olevan kuin salaman välähdys taivaalla, joka valaisee kaiken ja on kaikkien ihmisten nähtävissä. - Voiko 

näin ylipäätään tapahtua, ja vastaavatko nämä ajatukset itse Jeesuksen ilmoituksia, sellaisina kuin eri 

evankelistat ovat ne meille välittäneet? 

Kuten tiedämme, maapallo on pallon muotoinen, ja jo pelkästään tästä syystä tämä suosittu ajatus 

kyseisestä tapahtumasta on fyysinen mahdottomuus, koska pallon muotoisen maailman asukkaat eivät 

voi nähdä taivaallista ilmiötä samanaikaisesti ympäri maapalloa. 

Tutkitaan ensin, eikö tästä tapahtumasta saada uskottavampi kuva eri raamatunviittauksista, jos 

käännämme profetian sanat symbolisista kuvista nykypäivän kielellemme ja siten ymmärrämme sen 

hengellisen merkityksen, joka halutaan ilmaista. 

Toisen tulemisen ajankohdasta Herra sanoo, että kukaan muu kuin Isä ei tiedä päivää ja hetkeä ennen 

tapahtumaa (Matt. 24, 36 + 42); mutta Hän antoi erilaisia merkkejä tulemisestaan: väärät kristukset ja 

väärät profeetat, sodat, kulkutaudit, kalliit ajat, maanjäristykset, lisääntyvä epäystävällisyys ja 
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ahdistukset, kauhut ja suuret merkit taivaalla, tulvat ja ankarat myrskyt, evankeliumin julistaminen 

kaikkialla maailmassa. - Kaikki nämä merkit ovat täyttyneet, ja silti uskovaiset odottavat yhä lupausten 

täyttymistä. 

Eräässä vertauksessa Herra antoi vielä tarkemman osoituksen paluunsa ajankohdasta ja tavasta. Hän 

vertasi sitä varkaan vaivihkaiseen murtautumiseen yöllä ja lisäsi: . . . "Sillä Ihmisen Poika tulee hetkellä, 

jolloin te ette ajattele" (Matt. 24:44). Tästä vertauksesta käy selvästi ilmi kaksi asiaa: ensinnäkin se, että 

hänen paluunsa ei tapahdu yliluonnollisena taivaallisena spektaakkelina, vaan salassa, maailman ja koko 

kristinuskon huomaamatta. Ja toiseksi, että hänen tulemisensa aika on myös erilainen kuin odotettiin. 

Herra vahvistaa tämän vertauksen merkitystä oikean käsityksen saamiseksi hänen paluustaan 

viittaamalla siihen uudelleen Johannekselle antamassaan ilmestyksessä: "Katso, minä tulen kuin varas." 

Tämä vertaus on kuin varas. Autuas on se, joka valvoo ja pitää vaatteensa valmiina. .. "(Ilm. 16:15). 

Toisessa vertauksessa viisaasta ja jumalattomasta palvelijasta annetaan jopa vihje siitä, onko aika, 

jolloin ihmiset odottavat Hänen tuloaan Hänen paluunsa aikaan, asetettu liian aikaisin vai liian myöhään. 

Jeesus sanoo tässä vertauksessa:... . "Mutta jos se paha palvelija sanoo sydämessään: 'Minun herrani ei 

tule pitkään aikaan...', niin palvelijan herra tulee sinä päivänä, jona hän ei sitä ajattele, ja sillä hetkellä, 

jona hän ei sitä ajattele." "Mutta jos se paha palvelija sanoo sydämessään: 'Minun herrani ei tule pitkään 

aikaan...'. .. "(Math. 24, 48 + 50). Tämä osoittaa selvästi, että Herra tulee aikaisemmin kuin kristityt 

yleensä olettavat.  

Millä tavoin tämä Herran paluu, joka tapahtuu hiljaisuudessa, pitäisi tapahtua? - Matteuksen 

evankeliumista luemme: "Sillä niin kuin salama lähtee auringon noustessa (idästä) ja loistaa, kunnes 

laskee (lännestä), niin on myös Ihmisen Pojan tulemus oleva" (Matt. 27, 27). - Jokaiselle pitäisi olla selvää, 

että kyseessä ei voi olla luonnollinen salama, jonka näemme fyysisillä silmillämme, sillä hyvin harvoin 

salama loistaa idästä länteen, vaan se laskeutuu taivaasta maahan: sen merkityksen on siis oltava 

erilainen. - Koska salama on kirkas valoilmiö taivaalla ja koska Jumalan sanassa käytetään usein termiä 

valo hengellisen tiedon symbolina, on ilmeistä tulkita tämä "salama" hengellisestä taivaasta peräisin 

olevaksi Kristuksen ilmestysopetukseksi. 

Miksi se alkaa idässä ja päättyy lännessä? - Herra kertoo meille uudessa Sanassaan, että tämä kuva 

symboloi Hänen ihmiskunnalle antamansa opetuksen kokonaisuutta, joka sai alkunsa Israelin kansasta eli 

idästä tai idästä ja jonka piti löytää kattava lopputuloksensa lännessä, jossakin läntisen pallonpuoliskon 

maassa, ja on nyt myös löytänyt sen. (Hengelliset ilmestykset Meksikossa) - Salaman symbolilla on myös 

se merkitys, että kahden ilmestyksen välissä oleva ajanjakso oli Hänelle vain lyhyt hetki, joka kului kuin 

salama taivaalla. - Meille ihmisille lähes 2000 vuotta on pitkä aika, Jumalalle vain hetki ikuisuudesta. 

Matteuksen evankeliumin seuraavat jakeet, sellaisina kuin ne ovat meille perille tulleet, näyttävät 

olevan ristiriidassa tämän tulkinnan kanssa, jonka mukaan Kristuksen paluu on sanallinen ilmestys, sillä 

siinä sanotaan, että "aurinko ja kuu" menettävät valonsa, "tähdet" putoavat taivaasta, "Ihmisen Pojan 

merkki" ilmestyy taivaalle ja sitten hän itse ilmestyy "taivaan pilvissä" suurella voimalla ja kirkkaudella. 

Jos lainausmerkeissä olevat termit ymmärretään aineellisessa merkityksessä, kuten yleensä on 

tapana, silloin maa peittyy pimeyteen, yötaivaalla tähdet juoksevat sekaisin tai meteorisade putoaa 

maahan, tässä kaaoksessa taivaalla näkyy merkki, ja sitten Herra itse ilmestyy yöpilvien välistä 

tuomitsemaan kauhistuneita ihmisiä. Mutta jos Kristuksen paluuta koskevat Raamatun sanat 

ymmärretään hengellisiä prosesseja kuvaavina allegorisina kuvina - kuten on pakko olla - niistä välittyy 

täysin erilainen näkemys. 

Rajoittaudutaan tulkitsemaan symbolista termiä "pilvi". Se esiintyy useita kertoja Raamatussa, mutta 

useimmiten ei luonnollisessa merkityksessä. Kun israelilaiset kulkivat erämaan läpi, "Herra kulki heidän 

edellään päivällä pilvipatsaassa..." ja kun kymmenen käskyä annettiin Siinain vuorella, "pilvi" tarkoittaa 

Jumalan hengellistä läsnäoloa Hänen kansalleen. Danielin näyssä sanotaan: "Minä näin tämän näyn yöllä, 

ja katso, yksi tuli "taivaan pilvissä" Ihmisen Poikana Vanhimman päivän tykö, ja hänet tuotiin hänen 

eteensä. Hän antoi hänelle vallan, kunnian ja valtakunnan, että kaikki kansat, kansat ja kielet palvelisivat 

häntä; hänen valtansa on iankaikkinen eikä katoa, eikä hänen valtakunnallaan ole loppua" (Dan. 7, 13 + 
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14). Tässä käytetään samaa ilmaisua Kristuksen hengellisestä ilmestymisestä kuin Matteuksen 

evankeliumin kuvauksessa hänen paluustaan; mutta kuka väittäisi, että nämä ovat aineellisia pilviä 

eivätkä symbolinen ilmaus Kristuksen hengellisestä ilmestymisestä? 

Luukkaan evankeliumissa ei selvästi puhuta "taivaan pilvistä" vaan "pilvestä", ja sana "taivas" puuttuu 

kokonaan: "Ja sitten he näkevät Ihmisen Pojan tulevan "pilvessä" suurella voimalla ja kirkkaudella" (Luuk 

21, 27). Tämä ilmaus osoittaa selvästi, että kyse ei ole maallisista pilvistä taivaalla, vaan siitä, että 

ilmaistaan hengellinen ilmestysmuoto ja että Herra ei ilmesty aineellisesti-näkyvästi. 

Raamatun kohdassa puhutaan myös siitä, että ihmiset näkevät "Ihmisen Pojan". Monet kristityt 

ymmärtävät tämän kirjaimellisesti ja uskovat, että he näkevät Jeesuksen aineellisilla silmillään, kun hän 

leijailee alas taivaasta. - Herättäisikö tai vahvistaisiko Jeesuksen fyysinen ulkomuoto, joka olisi nähtävissä 

aineellisilla silmillämme, ihmiskunnan uskoa Häneen? - Ei lainkaan. Jos Kristus laskeutuisi taivaasta 

fyysisin silmin nähtynä, vain häviävän pieni osa ihmiskunnasta pystyisi näkemään tämän. Muu 

ihmiskunta, käytännössä koko ihmiskunta, ei olisi nähnyt tätä ilmiötä, ja näin ollen Kristuksen paluun 

vakuuttavaa vaikutusta ei olisi tapahtunut lainkaan. Se riippuisi siis jälleen siitä, uskooko muutamaa 

silminnäkijää vai Hänen sanojaan, toisin sanoen tilanne olisi ollut sama kuin lähes 2000 vuotta sitten. 

Tuohon aikaan Kristus eli jo näkyvästi ihmisten keskuudessa, eikä hänen opetuksiinsa uskottu - pientä 

vähemmistöä lukuun ottamatta. Ja jos Hän olisi nykyään näkyvästi keskuudessamme ihmisenä fyysisten 

silmiemme edessä, Häneen kiinnitettäisiin vielä vähemmän huomiota kuin 2000 vuotta sitten, koska 

nykyään ihmiset ovat aivan liian kiireisiä kamppailussaan vaurauden lisäämisestä tai päivittäisen ruoan 

hankkimisen raskaiden ongelmiensa, valtataistelujensa, juonittelujensa ja sotiensa kanssa. - Ja silti 

ihmiset näkevät Hänet. Jotkut, joilla on hengelliset kasvot, näkevät Jeesuksen niin kuin opetuslapset 

näkivät hänet kirkastumisessa Taborin vuorella. Ei todisteena Hänen läsnäolostaan - he eivät tarvitse 

tällaista todistetta - vaan palkkiona heidän uskostaan ja hengellisestä valmistautumisestaan. - Muut 

tuntevat sisimmässään Kristuksen läsnäolon uusissa ilmestyksissään. Heidän henkensä todistaa heille 

Hänen Sanansa totuuden. - Ja vielä toiset, enemmistö, vapisevat koko olemuksessaan, kun heitä 

kohtaavat ne raskaat vierailut, joiden on tultava. Silloin heidän omatuntonsa tekee heille selväksi, että 

tämä on Kristuksen luvattu paluu hänen armottomassa oikeudenmukaisuudessaan. Tämä kokemus on 

paljon kestävämpi kuin jos heidän fyysiset silmänsä olisivat nähneet "Ihmisen Pojan".  

Luukkaan evankeliumissa Jeesuksen lupausta hänen paluustaan maan päälle seuraavat sanat: "Mutta 

kun tämä alkaa tapahtua, katsokaa ylös ja kohottakaa päänne, sillä teidän lunastuksenne lähestyy" (Luuk. 

21:28). Ilmaisu "kun se alkaa tapahtua" viittaa siihen, että kyseessä ei ole äkillinen "maailmanlopun 

tapahtuma", vaan pidempikestoinen prosessi, jota ihmisten tulee varoa. Mistä tässä prosessissa on kyse, 

selviää Jeesuksen toisesta viittauksesta paluuseensa: "Kun Ihmisen Poika tulee, luuletteko, että hän 

löytää myös uskoa maan päällä?". (Luuk. 18, 8) Kysymyksen luonne ilmaisee negaatiota ja viittaa siihen, 

että hänen toisessa tulemuksessaan on kyse myös totuuden julistamisesta, hänen pelastusopistaan, ja 

että ihmisillä on jälleen mahdollisuus hyväksyä tai hylätä se vapaan tahtonsa perusteella, ja he - ainakin 

mitä tulee suureen kansanjoukkoon ja heidän johtaviin kirkon, tieteen ja valtion edustajiinsa - 

käyttäytyvät aluksi aivan yhtä epäuskoisesti ja hylkäävästi kuin Jeesuksen aikana. 

Sinapinsiemenen vertauksessa (Luuk 13,18), joka symboloi Jumalan valtakunnan syntymistä maan 

päälle, Herra viittaa erityisesti siemenen pienuuteen, eli Hänen Sanansa aluksi pieneen vaikutukseen 

maailmassa, joka heitetään "puutarhaan", eli lähetetään taivaasta maan päälle ja josta tulee suuri "puu", 

joka antaa suojaa ja varjoa kaikille linnuille, eli ihmisille, ja siten Jumalan valtakunnan perusta maan 

päällä. Sama tunne Hänen Sanansa asteittaisesta kasvusta ja tunkeutumisesta ihmiskunnan tietoisuuteen 

löytyy myös seuraavasta vertauksesta hapatuksesta. 

Nyt meidän on tutkittava, mitä apostoli Johanneksella, Jeesuksen suosikkioppilaalla, on sanottavaa 

aiheesta, sillä hän - kuten hänen evankeliumikertomuksensa osoittaa - ymmärsi ja välitti Mestarinsa 

opetukset syvimmällä ja hengellisimmällä tavalla. Jäähyväispuheessaan opetuslapsilleen Herra sanoo: 

"Jos te rakastatte minua, niin pitäkää minun käskyni. Ja minä rukoilen Isää, ja hän antaa teille toisen 

Lohduttajan, että hän pysyisi teidän kanssanne iankaikkisesti, totuuden Hengen, jota maailma ei voi ottaa 
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vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä. Mutta te tunnette hänet, koska hän pysyy teidän 

luonanne ja on oleva teissä; minä en jätä teitä orvoiksi, vaan tulen teidän luoksenne" (Joh. 14:1518). 

Koska tämä lupaus on tärkeä seuraajilleen, Jeesus palaa siihen useita kertoja suuressa 

jäähyväispuheessaan: "Mutta Lohduttaja, Pyhä Henki, jonka minun Isäni lähettää minun nimessäni, hän 

opettaa teille kaiken ja palauttaa teidän mieleenne kaiken, mitä minä olen teille sanonut" (Joh. 14:26). 

Tässä opimme, että tämä Lohduttaja tai Totuuden Henki on Jumalan Pyhä Henki, joka "Kristuksen 

nimessä" lähetetään uskoville maan päällä opettamaan heille kaikkea ja tuomaan heidän mieleensä kaikki 

Jeesuksen opetukset. 

Sen jälkeen kun Jeesus on jälleen kerran laskenut rakkauden käskynsä opetuslasten sydämeen ja 

valmistanut heitä tuleviin vainoihin, hän antaa heille lohdullisen vakuutuksen lupauksena näiden vainojen 

jälkeen: "Mutta kun Lohduttaja tulee, jonka minä lähetän teille Isältä, totuuden Henki, joka lähtee Isästä, 

hän todistaa minusta. Ja te myös todistatte, sillä te olette olleet minun kanssani alusta asti" (Joh. 15:26-

27). "Mutta minä sanon teille totuuden: on hyvä, että minä menen (Isän luo). Sillä jos minä en mene, niin 

Lohduttaja ei tule teidän tykönne; mutta jos minä menen, niin minä lähetän hänet teidän tykönne" (Joh 

16:7). Edellytyksenä sille, että Lohduttaja voi tulla totuuden Henkenä, on siis Jeesuksen paluu Isän luo. 

Tämä tarkoittaa sitä, että tämä Totuuden Henki lähtee Kristuksesta itsestään Jumalan "Sanana", ja Hän 

lähettää hänet Isän valtaistuimelta, yhtenäisyydessä Hänen kanssaan, uskovilleen maan päällä. Sillä hän 

oli myös ihmisenä Jumalan suuri totuuden todistaja, minkä vuoksi hän tunnusti Pilatuksen edessä: "Minä 

olen kuningas. Synnyin ja tulin maailmaan todistamaan totuudesta. Joka on totuudesta, se kuulee minun 

ääneni" (Joh. 18,37). 

"Minulla on sinulle vielä paljon sanottavaa, mutta et kestä sitä nyt. Mutta kun hän, totuuden Henki, 

tulee, hän johdattaa teidät kaikkeen totuuteen. Sillä hän ei puhu itsestään, vaan mitä hän kuulee, sen hän 

puhuu, ja mitä on tuleva, sen hän ilmoittaa teille. Hän on muuntava minut, sillä hän ottaa omastani ja 

julistaa sen teille. Kaikki, mitä Isällä on, on minun. Sen tähden olen sanonut: 'Hän ottaa minun omastani 

ja julistaa sen teille'" (Joh. 16:12-15). 

Edellisillä sanoilla Herra kiinnitti opetuslastensa huomion siihen, että he eivät vielä kykene kestämään 

kaikkea sitä totuutta, jonka hänellä on annettavaa Isältä ilmoituksensa tuojana. Siksi hän viittaa heidät 

jälleen kerran tulevaan ilmestyksen sanaansa totuuden Henkenä, joka sitten esittelee heille kaikki 

totuudet. Hän julistaa 'Sanana', aivan kuten maan päällä, vain sitä, minkä hän vastaanottaa 

yhtenäisyydessä Isän Jumalan kanssa jumalallisena totuutena ja viisautena Häneltä ja mikä ei kuitenkaan 

ole mitään vierasta, vain välitettyä, vaan tulee Hänen omasta hengestään. Näin tehdessään Hän 

"muuntaa" elämänsä ja opetuksensa Ihmisen Poikana, Jeesuksena, tuoden siihen valoa ja selkeyttä, sillä 

tämä Lohdutuksen ja Totuuden Henki on itse yhden Jumalallisen Hengen Sana, minkä vuoksi Hän on 

myös "Pyhä Henki". 

Kuten edellisistä lainauksista näemme, Uusi testamentti antaa meille runsaasti viitteitä ja selityksiä 

"toisesta lohduttajasta", "Pyhästä Hengestä", "Totuuden Hengestä", jonka Isä lähettää lapsilleen 

Jeesuksen palattua Isän tykö. Raamattu kertoo myös, että näin tapahtui, kun Pyhä Henki vuodatettiin 

opetuslasten päälle. Uskovien keskuudessa on usein vallalla käsitys, että lupaukset täyttyivät täysin ja 

että niitä voidaan pitää täytettyinä. Mutta onko tämä näkemys oikea? - Meidän on oltava tietoisia siitä, 

että kaikki Jeesuksen sanat ja erityisesti hänen lupauksensa eivät viitanneet ainoastaan nykyhetkeen tai 

välittömään tulevaisuuteen, vaan että niiden hengellinen merkitys on ajankohtainen myös myöhempiä 

aikoja varten. Pyhän Hengen vuodattaminen Jeesuksen opetuslapsille, heidän myöhemmille 

työtovereilleen ja uskonveljilleen ja myöhemmin muutamille valituille oli - suuresta merkityksestään 

huolimatta - vain vaatimaton alku, ikään kuin esiinnousu tulevasta. Niin kutsutussa 

helluntaitapahtumassa vain pieni piiri katettiin, mutta täydellisen täyttymyksen on katettava koko 

Israelin kansa, kuten profeetta Joel jo ennusti: "Ja sen jälkeen minä vuodatan Henkeni kaiken lihan päälle, 

ja teidän poikanne ja tyttärenne näkevät unia ja nuorukaisenne näkevät näkyjä." (Joel 3:1) - Se, mikä 

silloin oli tulevaisuutta, on ollut nykyisyyttä vuodesta 1866 lähtien. Totuuden henki on nyt 

keskuudessamme. Mutta kuinka harvat ovatkaan jo sisäisesti valmiita ja kykeneviä toimimaan täysin 
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Pyhän Hengen voimassa, vaikka he ovatkin vastaanottaneet tämän Totuuden Hengen itseensä! "Nämä 

asiat olen puhunut teille 'sananlaskujen' kautta (kuvaannollisesti). Mutta aika on tulossa, jolloin en enää 

puhu teille 'sananlaskujen' kautta, vaan julistan teille vapaasti Isästäni" (Joh. 16:25). Näin Herra vahvistaa, 

että Hänen kielensä on kuvakieltä, joka on täynnä symboleja ja hengellisiä vastineita maallis-aineellisista 

asioista ja prosesseista hengellisille asioille ja prosesseille. Mutta tulee aika - ja se voi olla vain Hänen 

paluunsa aika lohdutuksen, totuuden ja pyhyyden Henkenä - jolloin Hän julistaa Isänsä yksiselitteisesti 

omilleen heidän silloin kehittyneemmässä kieli- ja käsitysmaailmassaan, niin että mielen arvuuttelu 

kuvakielen todellisesta merkityksestä loppuu lopullisesti. Pelokkaat kristityt, jotka näkevät jokaisessa 

hengellisesti eteenpäin vievässä ilmoituksessa petoksen, ja nimikristityt, jotka eivät halua tulla häirityiksi 

hengellisessä velttoudessaan, viittaavat Jeesuksen varoituksiin vääriä kristuksia vastaan ja yrittävät näin 

estää ihmisiä hyväksymästä tätä uutta Jumalan sanaa. Mutta heidän pitäisi olla tietoisia siitä, että juuri 

väärien kristittyjen ja väärien profeettojen aikaan, joita on ollut ja on edelleen riittävästi, myös "oikea" 

Kristus on luvattu uuden Sanansa kanssa. Kaiken uuden, joka ei sovi omiin käsityksiin ja intresseihin, 

tutkimaton tai ennakkoluuloinen hylkääminen johtaa väistämättä Kristuksen hylkäämiseen Hänen 

Toisessa tulemuksessaan! Siksi vakava kehotus: Koetelkaa kaikki, mutta pitäkää se, mikä on hyvää. 

Tämän tutkimuksen päätteeksi muistakaamme Kristuksen hengellisessä ilmestyksessään apostoli 

Johannekselle antama kirje, joka sanamuotonsa mukaan on osoitettu Vähä-Aasian kristillisille 

seurakunnille, mutta joka todellisessa merkityksessään on kehotus kristillisille seurakunnille seitsemänä 

peräkkäisenä kehityskautena. Viimeistä aikakautta symboloi Laodikean seurakunta, josta voimme 

tunnistaa nykyiset kristilliset kirkkojärjestöt, jotka ovat jähmettyneet kulttiin. Herra sanoo hänelle: "Minä 

tunnen sinun tekosi, et ole kylmä etkä kuuma. Voi että olisit kylmä tai lämmin! Mutta koska sinä olet 

haalea, etkä kylmä etkä kuuma, niin minä syljen sinut ulos suustani." (Ilm. 3:15 + 16) - Mikä osuva 

luonnehdinta tämän päivän nimi- ja tapakristillisyydestä! "Sinä sanot: 'Minä olen rikas, minulla on 

kaikkea, enkä tarvitse mitään', etkä tiedä, että sinä olet kurja, kurja, köyhä, sokea ja paljain käsin. Minä 

neuvon sinua ostamaan minulta tulella puhdistettua kultaa, että rikastuisit, ja valkoisia vaatteita, että 

olisit puettu, eikä alastomuutesi häpeä tulisi ilmi, ja voitele silmäsi silmänraja-aineella, että näkisit." (Ilm. 

3:17, 18) - Kristityt luulevat, että heillä on jo kaikki, eivätkä he enää tarvitse Kristuksen ilmestystä. Mutta 

Hänen silmissään he ovat hengellisesti kurjia, kurjia, sokeita ja alastomia, minkä vuoksi Hän neuvoo heitä 

hankkimaan Häneltä väärentämättömien, jumalallisten pelastustotuuksien kultaiset ja valkoiset vaatteet. 

Heidän pitäisi myös hieroa silmiään, jotka ovat sokeat totuudelle, voiteella. - Minä rankaisen ja 

kuritan niitä, joita rakastan. Ole siis huolellinen ja tee parannus" (Ilm. 3:19). Ankarasta nuhtelusta 

huolimatta Herra ei hylkää lapsiaan. Hän rakastaa heitä, erityisesti niissä suurissa koettelemuksissa ja 

vierailuissa, jotka ovat kohdanneet ja tulevat kohtaamaan ihmiskunnan, sillä niiden on tarkoitus johtaa 

meidät parannukseen ja uudistumiseen. 

"Katso, minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä menen 

hänen tykönsä ja puhun hänen kanssaan, ja hän minun kanssani. (Ilm. 3, 20) - Hän ei avaa ovea eikä 

pakota lapsiaan. Mutta ne, jotka kuuntelevat Hänen ääntään, joka kuuluu uudestaan, ja avaavat 

sydämensä oven, kokevat läheisimmän yhteyden hengestä henkeen Herransa kanssa. 

Olemme yrittäneet auttaa kriittisiä epäilijöitä - mutta hyväntahtoisia - ymmärtämään Kristuksen 

paluun. Olemme edellä todenneet, että hän ei palaa keskellä näyttävää taivaallista tapahtumaa eikä hän 

palaa fyysisesti näkyvällä tavalla. Olemme myös ymmärtäneet, että suuret ihmisjoukot eivät huomaa 

Hänen paluutaan, koska Hän tulee kuin varas yöllä: odottamatta ja hiljaa hengellisellä tavalla. Siksi hänen 

kehotuksensa on: Valvokaa ja rukoilkaa, ettette anna tämän merkittävän ja tärkeän ajan mennä hukkaan. 

Älkää olko kuin vertauksen viisi tyhmää neitsyttä, jotka antoivat lamppujensa valoa antavan öljyn - uskon, 

rakkauden ja toivon symbolin - loppua kesken eivätkä näin ollen voineet kohdata keskiyön hengellisessä 

pimeydessä tulevaa sulhasta iloisena tunnustuksena ja tulivat lopulta häihin liian myöhään. 

II. Kolme kertaa ja seitsemän sinettiä 
Hengellisen luomisensa jälkeen suuri osa Jumalan lapsista oli luopunut Luojastaan käyttämällä 

vapaata tahtoaan väärin tottelemattomuuteen. Näin he tuomitsivat itsensä ikuiseen etäisyyteen 
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Jumalasta, toisin sanoen kuolemaan. Mutta mittaamattomassa rakkaudessaan Jumala teki mahdolliseksi 

sen, että hänen lapsensa voivat palata hengelliseen kotiinsa. Mutta tie oli hyvin pitkä, vaikea ja 

tuskallinen. Siksi Hän ei jättänyt heitä yksin, vaan paljasti heille mahtavan opetuksen, jonka avulla he 

voisivat askel askeleelta ja askel askeleelta saada takaisin menetetyn hengellisen paratiisin. Opetus- ja 

kasvatussuunnitelma jaettiin kolmeen suureen aikakauteen, jotka puolestaan jakautuvat seitsemään 

kehitysvaiheeseen, jotka vastaavat Johanneksen ilmestyksen elämänkirjan seitsemää sinettiä. 

Kolme kertaa 
Ensimmäinen kerta. 

Ensimmäisen aikakauden alussa Jumala saattoi vielä kommunikoida hengellisesti lastensa kanssa 

joidenkin valittujen kautta. He kuulivat Hänen hengellisen äänensä ohjaavan heitä. Mutta kun tämä 

yhteys katosi Hänen lastensa lisääntyvän materialismin seurauksena, Jumala etsi välittäjää. Hän varusti 

miehen, jonka kautta hän voisi kertoa itsestään kansalleen. Mooses oli valittu väline, jonka kautta hän 

ilmoitti kymmenen käskyä, joiden oli määrä antaa elämänohjeet ensin Israelin kansalle ja myöhemmin 

koko maailmalle. Mooses symboloi kymmenine käskyineen ja yksityiskohtaisine ohjeineen sitä 

ensimmäistä kertaa, jolloin Jumala osoitti itsensä lapsilleen Luojana, ainoana Jumalana, armottomassa 

oikeudenmukaisuudessaan (Kolminaisuuden Isä Jumala). 

  

Toinen kerta. 
Kun aika oli täyttynyt, Jumala lähetti ainokaisen Poikansa. Jumalan Henki tuli Jeesuksessa ihmiseksi ja 

asui ihmisten keskuudessa. Opetuksissaan hän paljasti jumalallisen rakkauden, ja elämällään ja 

uhrikuolemallaan hän antoi ihmiskunnalle täydellisen esimerkin; siksi hän oli jumalallinen Mestari, joka 

täytti ensimmäisen aikakauden kymmenen käskyä rakkauden kautta, joka sai korkeimman ilmaisunsa 

ristillä, kun hän uhrasi itsensä ihmiskunnan puolesta. Jeesus symboloi toista aikakautta (Kolminaisuuden 

Jumala-Poika). 

Kolmas kerta. 
Jeesus ei voinut paljastaa kaikkea maan päällä ollessaan, koska ihmiskunta ei ollut vielä valmis siihen. 

Mutta hän ilmoitti, että Isä lähettäisi Lohduttajan, Pyhän Hengen. Tämän kolmannen ajan aloitti Elia, 

jonka Henki valisti Jumalan määräämän välineen. Se oli yksinkertainen mies nimeltä Roque Rojas; hän oli 

Johannes Kastajan tavoin edelläkävijä, jotta Jumalan Pyhä Henki, Totuuden Henki, voisi ilmaista itsensä 

ihmisten keskuudessa. Vuonna 1866 Elian Henki julisti Sanansa Välittäjän kautta: "Minä olen Elias, 

ensimmäisen aikakauden profeetta, se, joka tuli kirkastumisesta Taborin vuorella; valmistautukaa...". Ne 

kuulijat, joilla oli hengellisen näyn lahja, näkivät Jeesuksen, Mooseksen ja Elian silloin, kuten opetuslapset 

kokivat Jeesuksen kirkastuessa Taborin vuorella. Tämä on vahvistus kolmesta suuresta aikakaudesta ja 

siitä, että Elia symboloi kolmatta aikaa, jolloin Totuuden Henki viestii, tai: Kristuksen paluu Hengessä 

(Kolminaisuuden Jumalan Pyhä Henki). 

Jumala antaa ilmoituksensa täydellisessä järjestyksessä: rakkauden opetus annettiin meille Jeesuksen 

kautta (toinen kerta) sen jälkeen, kun meillä oli jo riittävästi tietoa Jumalan vanhurskaudesta 

(ensimmäinen kerta). Ja niinpä voimme vastaanottaa totuuden ja viisauden opetuksen siinä määrin kuin 

täytämme rakkauden opetukset (Kolmas kerta). 

Seitsemän sinettiä 
Johanneksen ilmestyksestä tunnettu "Elämän kirja", jossa on seitsemän sinettiä, sisältää ihmiskunnan 

historian sellaisena kuin Jumala on sen ennustanut. Se on jaettu seitsemään päälukuun, joista jokaisella 

on erityinen sinetti. Kristus avasi nämä sinetit, jotta Elämän kirjan kyseiseen lukuun sisältyvä valo, 

Jumalan tahto ja kasvatussuunnitelma, voisi vaikuttaa ja toteutua ihmismaailmassa. Näin ihmiskunnan 
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kulloisenkin hengellisen kehitysvaiheen pääopetus symbolisoituu symbolisessa tapahtumassa, jonka on 

toteuttanut yksi Jumalan valituista tämän aikakauden ja kaikkien myöhempien aikojen ohjaajana ja 

mallina. - Kolmannen aikakauden alusta lähtien "Elämän kirja" on avattu kuudennella sinetillä. 

Ensimmäinen sinetti: Uhri 
Herra kertoo meille uudessa Sanassaan: "Ensimmäistä näistä hengellisen kehityksen vaiheista 

maailmassa symboloi Aabel, Isän ensimmäinen palvelija, joka uhrasi Jumalalle sovitusuhrinsa. Hän on 

uhrauksen symboli. Kateus nousi häntä vastaan." (U. 161, 54) 

Ensimmäisen Mooseksen kirjan luvusta 4 tiedämme, että Kain ja Aabel uhrasivat polttouhrinsa 

Jumalalle. Jumala suhtautui Abelin antamiin lahjoihin armollisesti, sillä ne annettiin viattomasta ja 

puhtaasta sydämestä. Mutta Kainista Jumala hylkäsi sen, koska Kain ei ollut puhdassydäminen. Tämä 

suututti Kainia suuresti, ja kateudesta ja vihasta hän tappoi veljensä Aabelin. Tämän raamatullisen 

kertomuksen syvä merkitys piilee kuitenkin siinä, että Aabel - aineellisen polttouhrinsa lisäksi - oli 

tarjonnut Jumalalle myös maallisen inhimillisen intohimonsa hengellisen uhrin. Siksi hänen sydämensä oli 

viaton ja puhdas. Tämä hänen olemuksensa puhdistus on siis itse uhrin symboli. Yhteenvetona voidaan 

sanoa, että ensimmäinen sinetti tarkoittaa, että meidän on uhrattava syntiset intohimomme, että henki 

hallitsee materiaa ja että siten saavutamme hengellisen yhteyden taivaalliseen Isäämme. 

Toinen sinetti: Usko 
Sitä symboloi Nooa. Ihmiset eivät ottaneet huomioon ensimmäisen sinetin opetusta, vaan vapaan 

tahtonsa väärinkäyttönä he antoivat materialismin pahojen intohimojen hallita itseään. 1. Mooseksen 

kirjasta 6:3 ff. luemme: "Silloin Herra sanoi: "Ihmisiä ei enää rankaise minun Henkeni, sillä he ovat lihaa. 

Minä annan heille vielä sata kaksikymmentä vuotta. . Mutta kun Herra näki, että ihmisten pahuus oli 

suuri maan päällä ja että kaikki heidän sydämensä ajatukset ja teot olivat ikuisesti pahoja. ...hän sanoi: 

"Minä hävitän maan päältä ne ihmiset, jotka olen luonut. . Mutta Nooa löysi armon Herran silmissä... . 

Nooa oli jumalaapelkäävä mies ja nuhteeton, ja hän eli omana aikanaan jumalaapelkäävää elämää. . . " 

Kansa halveksi Jumalan varoitusta eikä uskonut määräaikaa, joka heille oli asetettu tapojensa 

muuttamiseksi. Vain yksi uskoi: Nooa. Herra valitsi hänet välineekseen aloittaakseen uuden ihmiskunnan 

luomisen vedenpaisumuksen jälkeen. - Vaadittiin vahvaa uskoa, jotta kaikki Jumalan käskyt, jotka olivat 

tuohon aikaan myös varsin poikkeuksellisia ja joille ihmiset siksi nauroivat, voitiin toteuttaa. Mutta Nooa 

luotti Jumalaansa ja toimi niin kuin hänelle oli käsketty. Usko ei ollut Nooalle pelastusarkki ainoastaan 

kirjaimellisesti vaan myös hengellisesti, ja usko on nykyäänkin jokaisen uskovan pelastava voima. Ei ole 

myöskään sattumaa, että Aabraham, toinen suuri uskon sankari, eli juuri toisen sinetin aikaan. 

Kolmas sinetti: Henkinen voima 
Sitä symboloi Jaakob. Jumala antoi Jaakobille hengellisen nimen "Israel", joka tarkoittaa "vahvaa". 

Jaakob tai Israel kohtasi elämässään monia vastoinkäymisiä ja vaaroja, joilla Jumala koetteli häntä, mutta 

jotka hän pystyi voittamaan hengellisen voimansa avulla. Hänestä tuli kansalle sen hengellisen voiman 

symboli, joka meidän on hankittava, jotta voimme kärsivällisesti ja antaumuksella kestää Jumalan meille 

lähettämät koettelemukset. Edellä mainitun hengellisen ominaisuutensa ansiosta Jumala valitsi hänet 

Israelin kansan kantaisäksi, sillä hänen 12 pojastaan syntyi 12 sukukuntaa. Jehova pystyi myös antamaan 

hänen kauttaan suuren hengellisen ilmoituksen.  

Vanhasta testamentista tunnemme tarinan, joka tunnetaan nimellä "tikapuut taivaaseen" (1. Moos. 

28:10 ja sitä seuraavat luvut): Jaakob näki unessa tikapuut, jotka seisoivat maan päällä ja ulottuivat 

taivaaseen, ja Jumalan enkelit nousivat ja laskivat niitä. Tikkaiden huipulla seisoi Herra. Jumala osoitti 

näin symbolisin kuvin hengen kehitystä. Henkemme on tultava kypsemmäksi ja puhtaammaksi, jotta 

voimme nousta askel askeleelta. Voimme ymmärtää, että henkemme ei voi saavuttaa tikapuiden 

kiipeämiseen tarvittavaa puhtautta ennen kuin olemme Jumalan kanssa yhdessä ihmiselämässä, niin 
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sanotusti ensimmäisellä yrityksellä. Tarvitaan monta yritystä, monta inkanaatiota, jotta voimme kiivetä 

joka kerta muutaman askeleen korkeammalle sen mukaan, kuinka kypsäksi henkemme on kehittynyt. 

Näin tehdessämme Herra kehottaa meitä olemaan pysähtymättä tikkailla, eli etenemään jatkuvasti 

hengellisessä kehityksessämme, koska muuten estämme niitä, jotka tulevat meidän jälkeemme, 

kehittymästä hengellisesti. - Jumalan enkelit, jotka laskeutuvat tikapuita pitkin, ovat edistyneitä valon 

henkiä, jotka Herra lähettää alas auttamaan ylösnousevia. Tässäkin ilmaistaan, että Jumala ei jätä meitä 

yksin matkalla kotiin luokseen, vaan tarjoaa meille apuaan.  

Kolmannen sinetin laadun saavuttaminen edellyttää kahden edellisen sinetin opetusten 

noudattamista: vain alempien intohimojen uhraamisen ja järkkymättömän uskon kautta Jumala voi tehdä 

meissä elävästä hengen kipinästä suuren voiman. 

 

Neljäs sinetti: Laki 
Sitä symboloi Mooses. Jumala valitsi hänet vapauttamaan Israelin kansan Egyptin orjuudesta, ja 

hänen kauttaan hän antoi kansalle kymmenen käskyä ja monia määräyksiä, jotka tekivät Jumalan tahdon 

tunnetuksi ihmiskunnalle. Kymmenestä käskystä tuli kaikkien inhimillisten lakien perusta, ja jos niitä olisi 

noudatettu uskollisesti, ihmiskunta olisi kulkenut hyvää tietä: Jumalan todellista palvontaa, 

oikeudenmukaisuutta, järjestystä ja lähimmäisen kunnioittamista. Mutta jumalallisen lain noudattamatta 

jättäminen eli ihmisen tottelemattomuus Jumalan tahtoa kohtaan on saattanut ihmiskunnan kuilun 

partaalle. 

Viides sinetti: Rakkaus 
Sitä edustaa Jeesus. Hänessä Jumala tuli ihmiseksi rakkaudesta meitä kohtaan. Hänen elämänsä oli 

täydellinen esimerkki ja hänen opetuksensa rakkauden ylistys, joka sai korkeimman täyttymyksensä, kun 

hän antoi henkensä meidän puolestamme. Siksi hän saattoi tiivistää opetuksensa sanoihin: "Uuden 

käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne, niin kuin minä olen teitä rakastanut, että tekin 

rakastatte toisianne" (Joh. 13:34). Ja todellakin, tässä uudessa rakkauden käskyssä on koko laki. Sen 

noudattaminen viimeiseen asti tuo Jumalan hengellisen valtakunnan tähän maailmaan. Tuonpuoleisessa 

näin on jo nyt, sillä rakkaus on hengellisen valtakunnan edellytys ja perusta. 

  

Kuudes sinetti: Viisaus 
Kuudetta sinettiä symboloi - kolmannen aikakauden alkusoittona ja valmisteluvaiheena - Vanhan 

testamentin profeetta ja suuri soturi Elia, joka tehtävänsä suoritettuaan lähti taivaaseen "tulisilla 

vaunuilla" (2. Kun. 2:11). Tämän kuvallisen esityksen avulla meille osoitetaan, että Elian henki on Jumalan 

valontäyteinen soturi. Tämä kerubimainen 

Jeesuksen todistuksen mukaan Pyhä Henki ruumiillistui myös Johannes Kastajassa (Matt. 11, 7-14), 

joka valmisti sydämet niin, että Jeesus saattoi sijoittaa niihin opetuksensa. Hän myös tasoitti tietä 

Herralle meidän aikanamme Hänen hengellisessä paluussaan ja voimallisena enkeliruhtinaana välittää 

kaikille hengille ja maailmoille Pyhän Hengen valoa, jumalallista viisautta, joka virtaa avatusta 

kuudennesta sinetistä tai Elämän Kirjan luvusta, jonka opetukset ja ilmoitukset Herra itse teki tunnetuksi 

valittujen välineiden kautta vuoteen 1950 asti. Kuudennen sinetin aika ei kuitenkaan päättynyt tähän. 

Kuudennen sinetin valo säteilee ihmiskunnalle niin kauan, kunnes se on tunnistanut Kristuksen 

ilmoitukset Hänen toisessa tulemuksessaan ja hengellistänyt itsensä. Samaan aikaan tapahtuvat vierailut 

tukevat tätä kehitystä, jotta henget voivat vastaanottaa Jumalan totuuden ja viisauden. Tällä tavoin 

ihmiskunta valmistautuu seitsemänteen sinettiin. 

Seitsemäs sinetti: Täydentyminen 
Seitsemännen sinetin myötä lunastustyö päättyy, aivan kuten seitsemäs päivä - kuvaannollisesti 

puhuen - lopetti luomistyön. Henki on kulkenut pitkän ja murheellisen tien ja on jälleen läheisimmässä 
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yhteydessä Isänsä kanssa Hengestä Hengelle. Tottelematon poika palaa kotiin Isän kotiin, hän on 

voittanut itsensä ja maailman. - Seitsemännen sinetin symboli on itse Taivaallinen Isä, joka on tämän 

vaikean kehityksen ja henkien puhdistautumisen tien lopullinen päämäärä. Seitsemättä sinettiä ei ole 

vielä avattu. Ehkä yhdelle tai kahdelle hengelle on hengellisen kypsyytensä ansiosta jo annettu pieni 

esimakua siitä, mitä seitsemäs sinetti tuo tullessaan. Mutta koko Israelin ja ihmiskunnan on vielä tultava 

ja mentävä sukupolvia, vielä on koettelemusten vuosia, vielä on puhdistettava sydämet monilla 

kyynelillä, kunnes kaikille on tullut suurin aika: aika, jolloin on jatkuva yhteys Isän kanssa. 

  

III. Israelin kansa 
  

Opetuksissaan Herra puhuu usein "Israelin kansasta", "minun kansastani" tai yksinkertaisesti 

"kansasta". Tämä ei missään tapauksessa viittaa Meksikon kansaan, jonka keskellä kokoontumiset 

järjestettiin. Tarkoittaako se Israelin valtiota? - Virheiden välttämiseksi tässä annetaan lyhyt selitys siitä, 

mistä nimi "Israel" on peräisin ja keitä "Israelin kansa" puhuttelee ilmestyksissä. 

Raamattuasiantuntija tuntee Vanhan testamentin tarinan, jonka mukaan Jaakob paini vaikeassa 

elämäntilanteessa "miehen" kanssa yöllä aamunkoittoon asti. "Mies" ei kyennyt voittamaan häntä, ja 

lopulta hän sanoi: "Sinua ei enää kutsuta Jaakobiksi vaan Israeliksi, sillä olet kamppaillut Jumalan ja 

ihmisten kanssa, mutta olet alistunut." Ja Jumala uudisti Jaakobille lupauksensa: "Sinun jälkeläisesi on 

oleva kuin maan tomu, ja sinä levittäydyt iltaan ja aamuun, pohjoiseen ja etelään, ja sinun ja sinun 

jälkeläisesi kautta siunataan kaikki maan sukukunnat." - Israel on hengellinen nimi ja tarkoittaa "vahvaa". 

Siitä oli määrä tulla vahva, hengellinen yhteisö, joka käsitti koko kansan, lukuisan ja vahvan Israelin 

kansan. Jumala antoi kansalle Luvattua maata, jotta se voisi elää siellä rauhassa ja syventää hengellistä 

yhteyttä Häneen. Siihen liitettiin kuitenkin Jumalan kanssa tehdyn liiton mukaisesti ehto, jonka mukaan 

sen tuli julistaa ainoan Jumalan todellista palvontaa ja hänen opetustensa totuutta kaikille maan 

kansoille, eli sen tuli olla pappiskansa. 

Vanha testamentti kertoo elävästi Israelin kansan kehityksestä vuosisatojen kuluessa. Pian sen sisällä 

alkoi näkyä jakautuminen: toisaalta pieni ryhmä, jota haluamme kutsua hengelliseksi Israeliksi, koska se 

piti yllä hengellistä yhteyttä Jumalaan, ja heidän keskuudestaan nousivat kansan viisaat johtajat ja suuret 

profeetat. Toisaalta enemmistö, jota kutsumme materialistiseksi Israeliksi, koska he käyttivät suuren 

viisauden, sinnikkyyden ja tarmokkuuden jumalallisia siunauksia yksinomaan vallan ja rikkauden 

hankkimiseen. Tämä tottelemattomuus Jumalan kanssa tehtyä liittoa kohtaan aiheutti Israelin kansalle 

usein vakavia koettelemuksia, jotka se itse aiheutti, sillä sen rikkaus, valta ja ylpeys suorastaan haastoi 

naapurivaltiot sotimaan sitä vastaan. Ahdistuksessa ja ahdingossa kansa huusi Jumalansa puoleen, mutta 

parannus kesti vain siihen asti, kunnes he saivat vapauden takaisin ja vaurastuivat. 

Monien koettelemusten aikana hengellisen Israelin vähemmistö eli huomaamatta, mutta täynnä 

uskoa ja toivoa Messiaaseen. Siksi hän saattoi tulla ihmiseksi heidän keskuudessaan Jeesuksessa, jotta 

hän voisi jälleen kerran kiinnittää kansansa huomion hänen hengelliseen tehtäväänsä kansojen 

keskuudessa ja valmistaa heitä siihen. Hengellinen Israel seurasi häntä ja oli iloinen kuullessaan hänen 

sanaansa. Enemmistö, materialistinen Israel, tuskin kiinnitti hänestä mitään huomiota, ja virallinen kirkko 

hylkäsi hänet jyrkästi. He odottivat vahvaa miestä, mahtavaa soturia, joka murtaisi roomalaisten vallan ja 

nostaisi maanpäällisen, loistavan ja voittamattoman Israelin. Mutta Messias oli nöyrä ja tunnusti: "Minun 

valtakuntani ei ole tästä maailmasta." Heidän pettymyksensä oli niin suuri, että he tuomitsivat hänet 

kiihottajaksi ja pilkkaajaksi ja ristiinnaulitsivat hänet. - Näin tapahtui valtavan tärkeä tapahtuma: 

hengellisen ja aineellisen Israelin näkyvä erottaminen toisistaan.  

Hengellinen Israel kokoontui apostolien ympärille, ja pienessä joukossa kypsyi pian tieto, jonka 

apostoli Pietari puki sanoiksi: "Nyt minä opin totuuden kautta, että Jumala ei katso henkilöön, vaan 

kaikenlaisiin ihmisiin, ja jokainen, joka pelkää häntä ja tekee oikein, on hänelle mieluinen." - Hengelliseen 

Israeliin eivät siis kuulu ainoastaan juutalaiset, vaan kaikista uskonnoista ja kansoista ne, jotka uskovat 
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Kristuksen sanat ja toimivat niiden mukaisesti, sillä se on hengellinen yhteisö, joka ei siis ole sidottu 

kansakuntiin. 

Materialistinen Israel kärsi ankaran sotilaallisen tappion pyrkiessään fanaattisesti eroon Rooman 

hallinnasta, ja Jerusalemin tuhouduttua vuonna 70 jKr. se lakkasi olemasta kansakunta, ja juutalaiset 

hajaantuivat kaikkialle maailmaan. Kauhea tuomio langetettiin materialistiselle Israelille, koska se oli 

tottelematon jumalallisia lakeja kohtaan ja hylkäsi Messiaan. Jeesuksen profetia toteutui vääjäämättä 

Jerusalemin upean temppelin nähtyään: "Totisesti minä sanon teille: tänne ei jätetä kiveä kiven päälle, 

jota ei murrettaisi." Ja jälleen: "Jerusalem, Jerusalem, sinä, joka tapat profeetat ja kivität ne, jotka on 

lähetetty luoksesi; kuinka usein minä olenkaan halunnut koota sinun lapsesi yhteen, niin kuin kana 

kokoaa poikasensa siipiensä alle, mutta sinä et ole halunnut! Katso, sinun talosi jää sinulle autioksi." - 

Seuraavien vuosisatojen aikana he olivat kaikkialla epätoivottu vähemmistö, joka joutui kärsimään 

sorrosta, nöyryytyksestä ja vaikeuksista. 

Mutta nyt, lähes 2000 vuotta noiden hirvittävien tapahtumien ja niistä seuranneen hengellisen ja 

materialistisen Israelin välisen näkyvän kahtiajaon jälkeen, on jälleen tapahtumassa ennennäkemättömän 

merkittävä muutos. Hengellinen Israel, joka tuskin huomattuna vähemmistönä maan kansojen joukossa 

oli heikko, vähän vaikutusvaltaa omaava ryhmä, on heräämässä ja kokoontumassa. Kristus puhuu 

hengellisessä paluussaan "Israelille hengen mukaan". Hän yhdistää nyt kaikki "hajallaan olevat Israelin 

heimot", jotta hän voisi varustaa heidät hengellään ja lähettää heidät taisteluun, kunnes he ovat 

saavuttaneet ihmiskunnan pelastuksen ja hengellistämisen. Ohjeet tähän ovat Kristuksen uudet 

ilmoitukset, jotka on koottu 12 niteeseen "Todellisen elämän kirjaan". 

Toisella puolella on materialistinen Israel. Sen pyhiinvaellusmatka on ollut pitkä ja murheellinen sen 

jälkeen, kun se karkotti rinnastaan sen, joka tarjosi sille valtakuntaansa uudeksi perinnöksi. Mutta 

ankarimman sorron ajat ovat ohi; se on rikastunut, ja rahan avulla sillä on suuri vaikutusvalta. Siitä on 

tullut vahva ja ylpeä, ja kansallismielinen haara on jälleen vakiintunut kansakuntana, vanhat uskonnolliset 

perinteet ovat heränneet. Se uskoo täyttävänsä Jehovan ja Mooseksen lait, mutta todellisuudessa se 

palvoo edelleen kultaista vasikkaa. Se on kaukana hengellisen tehtävänsä ymmärtämisestä ja 

toteuttamisesta. Tätä ei pidä käsittää yksipuolisena syytöksenä juutalaisia tai israelilaista kansaa vastaan; 

kaikki maailman kansat - ehkä pieniä vähemmistöjä lukuun ottamatta - ovat materialisoituneet ja 

"tanssivat kultaisen vasikan ympärillä". - Jos tässä selityksessä mainitaan erityisesti materialistinen Israel, 

se johtuu siitä, että tässä tutkielmassa käsitellään hengellistä ja materialistista Israelia ja todetaan, että 

jälkimmäinen ei - vielä - täytä Jumalan sille määräämää tehtävää olla pappiskansa maan kansojen 

joukossa. Kyselemme itseltämme tahattomasti: mitä tapahtuu seuraavaksi? - Emme saa unohtaa, että 

Jumala on antanut suuria lupauksia Israelin kansalle, eikä hän koskaan riko niitä. Mutta samalla meidän 

on myös tiedostettava, että Jumalan Jaakobille antamat siunauslupaukset, jotka koskivat hänen 

jälkeläisiään, koskevat henkeä, aivan kuten Jaakobin myöhempi nimi, Israel, on jo hengellinen nimi. On 

erehdys uskoa, että lupaukset viittaavat materiaan, toisin sanoen heimoon tai Israelin nykyiseen tilaan. 

Jos näin olisi, siinä nousisivat yhä profeetat ja Jumalan sanansaattajat. - Mutta tulee aika, jolloin nyt vielä 

materialistinen Israel yhdistyy hengellisen Israelin kanssa, ja molemmat muodostavat jälleen 

yhtenäisyyden, yhden Israelin kansan. Mutta milloin tämä tapahtuu? - Kun materialistinen Israel luopuu 

rahasta, vallasta ja ylpeydestä ja tunnustaa Herran uudet ilmestykset - mikä on luultavasti mahdollista 

vasta toisen ankaran vierailun jälkeen - ja huutaa tuskan kyynelissä: Jeesus oli Messias, ja Kristus on myös 

meille "tie, totuus ja elämä".  
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Ohje 1  
1 Aikojen alussa minä, Isä, käskin ihmistä tekemään hyvää. Mutta ihmiset kääntyivät pois 

jumalallisista käskyistä ja lankesivat epäjumalanpalvelukseen ja syyllistyivät iljettäviin tekoihin minua 
vastaan. Vahvat voittivat, heikot hävisivät, ja mies otti naisen orjakseen. Niinpä Moosekselle oli 
tarpeen antaa lain kymmenen käskyä Siinain vuorella. Tämä laki sisälsi ne käskyt, joiden oli määrä 
hallita Israelin kansaa. Heidän kanssaan hänelle oli kerrottava: Joka tappaa, saa saman tuomion 
itselleen. Joka varastaa, maksakoon takaisin veljelleen. Joka tekee pahaa, sen on maksettava silmä 
silmästä ja hammas hampaasta. 

2 Toinen aikakausi oli lähestymässä, ja tulin asumaan keskuuteenne Jeesuksessa ja kerroin teille 
Sanassani: "Jos jotakuta lyödään oikealle poskelle, tarjotkoon hän myös vasemmalle poskelle. Antakaa 
anteeksi vihollisillenne." Ja Kolmantena Aikana, jossa olette, olen tullut sanomaan teille: mitä tekisitte, 
jos isänne murhaaja, jota ihmisoikeus vainoaa, kolkuttaisi ovellenne ja pyytäisi apua? - Anna hänelle 
suojelua. Jos toimitte tällä tavoin, osoitatte, että olette saavuttaneet hengellisen kehityksen, joka sallii 
teidän täyttää taivaallisen Isänne jumalallisen lain, joka käskee teitä: Rakastakaa toisianne; herättäkää 
henkiin kuolleet henget armon elämään, sillä jokainen henki on parannettava. 

3 Tulen tänään puhumaan hengellenne ja paljastamaan teille Seitsemän sinetin sisällön, 
historianne, profetianne, ilmestyksenne ja oikeudenmukaisuutenne kirjan. 

4 Minä olen tullut kertomaan teille, että elätte nyt kuudennen sinetin aikaa. 
5 Vuosi 1866 merkitsee tämän valon ajan alkua. Lähetin Elian nostamaan salaisuuden verhon ja 

avaamaan Pyhänä Henkenä tapahtuvan ilmestymiseni ajan ihmiskunnan keskuudessa. Elia valisti 
miehen, jonka olin valinnut sanansaattajaksi. Se oli se valittu, nimeltään Roque Rojas, joka kuuli 
hengestä henkeen profeetan äänen, joka käski häntä Minun Nimessäni kutsumaan ja kokoamaan 
veljensä*, koska jumalallinen ilmestys oli valmis valaisemaan ihmiskunnan kohtaloita. Roque Rojas, 
lempeä ja nöyrä kuin karitsa, totteli hengellistä ääntä ja vastasi: "Tapahtukoon minulle Herrani tahto".  
Katso liitteen huomautus 1. 

6 Roque Rojas kokosi joukon miehiä ja naisia, jotka olivat täynnä uskoa ja hyvää tahtoa, ja siellä, 
ensimmäisten kokoontumistensa helmassa, Elias paljasti itsensä sanansaattajan mielen kautta sanoen: 
"Minä olen profeetta Elias, se Taborin vuorella tapahtuneen kirkastumisen profeetta." Hän antoi 
ensimmäiset opetukset ensimmäisille opetuslapsilleen ja ilmoitti heille samalla hengellistymisen 
aikakaudesta ja profetoi heille, että jumalallisen Mestarin säde tulisi pian välittämään itsensä 
kansalleen. 

7 Eräänä päivänä, kun Roque Rojasin vaatimaton kokoontumispaikka oli täynnä seuraajia, jotka 
uskoivat tämän miehen sanaan, Elia laskeutui valaisemaan suukappaleensa mieltä, ja Minun 
innoittamana hän voiteli seitsemän näistä uskovista, joiden oli määrä edustaa tai symboloida 
Seitsemää sinettiä. 

8 Myöhemmin, kun luvattu ilmestymiseni hetki oli koittanut, huomasin, että noista seitsemästä 
valitusta vain yksi katseli odottaen puhtaan Puolison saapumista, ja se sydän oli Damiana Oviedon 
sydän, neitsyen, jonka mieli oli ensimmäinen, joka sai Jumalallisen Säteen valon palkkioksi 
sinnikkyydestään ja valmistautumisestaan. 

9 Damiana Oviedo edusti kuudetta sinettiä. Tämä oli jälleen yksi todiste siitä, että kuudennen 
sinetin valo on se, joka valaisee tämän aikakauden. 

10 Toisella aikakaudella löysin naisen kohdun, äidillisen kohdun, ja nykyaikana lepäsin Damiana 
Oviedon puhtaassa ja siveässä sydämessä. Hänen neitseellinen kohtunsa oli kuin Israelin kansan äiti, ja 
hänen välityksellään valmistin johtajat*, "äänenkantajat" ja "työntekijät "**. Sain hänet tulemaan 
vanhuuden kynnykselle ja sanoin hänelle: "Sinä, joka olet nostanut itsesi rakkauden lähteeksi ja 
sytyttänyt sydämissä uskon soihdun, lepää nyt". 
* Yhteisöjen johtajat 

** Perustuu Jeesuksen vertaukseen "viinitarhan työläisistä". 
11 Hän pyysi Minulta lupaa tulla hengessä töihin, koska hän valvoi lakiani kiihkeästi eikä halunnut 

sen saastuvan; ja Minä annoin sen hänelle. 
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12 Samalla annoin hänelle toisen tehtävän sanomalla hänelle: Damiana, ei ole Minun tahtoni, että 
sameat vedet sekoittuvat kristallinkirkkaisiin vesiin. Olkaa johtajien oikealla puolella, jotta uskon 
soihtu voi kasvaa heissä päivittäin. Iloitse ja virkistäydy näistä ihmisistä sieltä, missä olet. Katsokaa, 
kuinka monet rakastavat teitä ja ovat tunnistaneet minut. Ne seuraavat jälkiä, jotka olet jättänyt niille. 
Katso, soihtu palaa yhä. Mestari on sanonut: "Joka kylvää rakkautta, se niittää rakkautta; joka kylvää 
valoa, se niittää valoa". Olette ponnistelleet valmistellaksenne äänenkantajien* mieliä ja 
puhdistaaksenne valittujeni tiet; katso, tämä on teidän siemenenne. 
välittävänä elimenä 

13 Totisesti sanon teille, ihmiset: Damiana on puhdas neitsyt, joka tuli kolmannella aikakaudella 
Marian edustajana antamaan teille hellyyttä ja hyväilyä. Siunattuja ovat neitsyet, jotka seuraavat tätä 
tietä, sillä minä annan heille armoni. Ja jumalallinen haluni on muuttaa teidät kaikki, jotka olette 
lapsiani, opetuslapsikseni, sillä lähtöni hetki lähestyy ja haluan jättää teidät mestareiksi ihmiskunnan 
keskuuteen. 

14 Kävele vakaalla askeleella, jotta saavuttaisit polkusi päämäärän ja tulisit nöyryytesi ja 
avuliaisuutesi kautta maan vahvaksi. 

15 Tämän ajan materialistiset ihmiset ovat myös kutsuneet Minua. Ääneni on löytänyt heissä 
hengellisen resonanssin, ja Mestari on antanut rauhaa runsaasti; yksin, vaikka olen heidän kanssaan, 
he eivät ole halunneet ottaa minua vastaan, vaan ovat halunneet kylvää toisenlaisia siemeniä. 

16 Tällä hetkellä otan teidät vastaan ja annan teille olemukseni ja valoni, jota olette odottaneet niin 
paljon. Älkää tuomitko veljiänne, jotka ovat poikenneet totuuden tieltä, sillä ette tiedä, eksyttekö 
tekin huomenna muille poluille. Minä pidän teidät poissa eksymästä ja annan teille maitoa ja hunajaa. 

17 Tänään tulen kertomaan teille jälleen kerran Sanani, muistuttamaan teitä menneisyyden 
opetuksista. En kuitenkaan tullut muistuttamaan teitä ehtoollisesta siinä muodossa, jossa Jeesus 
symbolisoi sitä toisella aikakaudella maan leivän ja viinin avulla. Aika on ohi, jolloin teille tarjottiin 
aineellista leipää Sanani korvikkeeksi. Tänään Sanani on leipä ja sen jumalallinen merkitys on pyhä 
viini, jota tarjoan teille hengellisesti joka hetki. 

18 Lähestykää, lähestykää, tämä on minun tahtoni. Anna totuus sille, joka ruokkii roskia. Tuokaa 
epäuskoiset luokseni ja antakaa eripuran ja erimielisyyden kadota, jotta ikuisen elämän leipä voi 
saavuttaa kaikki lapseni, sillä rakkauteni tuli pelastamaan teidät, kun olitte putoamaisillaan. Henkeni, 
joka on täynnä armoa, pelastaa sinut kuin ankkuri myrskyssä. 

19 Aina kun luulit olevasi hylätty koettelemuksen hetkellä, annoin sinun tuntea läsnäoloni 
vahvistaakseni uskoasi. 

20 Silloin huulesi olivat hiljaa, jo valmiina pilkkaamaan ja moittimaan Minua: "Herra, miksi annat 
omien veljieni satuttaa Minua, kun sanot, että olen valittusi?" "Herra, miksi annat omien veljieni 
satuttaa Minua?" 

21 Oi pienet lapset, jotka ette vieläkään ole päättäneet tulla opetuslapsikseni, vaikka olen sanonut: 
Autuas on se, joka kärsii kärsimystä ja osoittautuu vahvaksi koettelemuksessa, antaa veljelleen 
anteeksi ja siunaa nimeäni, sillä hänen olemuksestaan tulee valo, joka kääntää jopa sen, joka on 
kieltänyt opetukseni. 

22 Jokainen hyvä teko saa palkkionsa, jota ei saada maan päällä vaan tuonpuoleisessa. Mutta kuinka 
moni haluaisikaan nauttia tästä autuudesta täällä maan päällä tietämättä, että se, joka ei tee mitään 
hengellisen elämänsä eteen, on ansioton, kun hän astuu siihen, ja hänen katumuksensa on silloin 
suuri. 

23 Vähitellen opetukseni saa ihmiset ymmärtämään elämän olemuksen tai merkityksen; sitten tätä 
lyhyttä maallista kurssia käytetään hengen hyväksi. Mutta sitä varten on välttämätöntä, että annatte 
toisillenne anteeksi, niin että valkeus ja rauha syntyisivät ihmisten keskuuteen. 

24 Mutta jos edes te, opetuslapseni, ette näytä esimerkkiä näistä hyveistä tällä hetkellä, keneen 
ihmiskunta voi vielä luottaa? 

25 Olkaa tietoisia siitä, että näin sanoo teille Hän, joka antoi verensä ja elämänsä puolestanne ja joka 
rakasti ja antoi anteeksi väkijoukkoa, vaikka se tuomitsi, tuomitsi ja tappoi Hänet. 



 

19 

26 Mutta totuus, joka on elämä, joka on rakkaus, on kuolematon, ja katso, tässä se on jälleen 
keskuudessanne Henkeni ilmentymänä ihmismielen kautta. Tämänkertainen Sanani toistaa teille tuon 
oppitunnin: "Rakastakaa toisianne niin kuin Mestari rakastaa opetuslapsiaan." Minä myös selitän sen, 
niin että kaikki salaisuudet tulevat valaistuiksi ja että se kirja, jonka olen jättänyt teille testamentiksi ja 
jonka ihmiset myöhemmin kätkivät tai sulkivat, avataan teille uudelleen.* * 

27 Johanneksen ilmestys, josta usein kiisteltiin ja joka osittain hylättiin sen vaikeasti ymmärrettävän sisällön vuoksi, 
on täysin vahvistettu ja selitetty Herran toimesta. 

28 Monet hunnut revitään. Sanani on valon miekka, joka tuhoaa pimeyden. 
29 Piilotettu tieto tulee päivänvaloon ja tuntemattomat opetukset paljastuvat sinulle. Monia 

salaisuuksia tullaan avaamaan, mutta ette löydä näitä paljastuksia maailman kirjoista, vaan tästä 
Minun Sanastani. 

30 Jokainen, joka haluaa olla valon lapsi totuudessa, tutkii kunnioittavasti Sanani syvyyksiä, ja siellä 
hän tunnistaa Mestarinsa, joka odottaa häntä opettamaan. 

31 Totisesti, totisesti, ihmisten opetukset eivät tuo rauhaa maailmaan ja pelasta ihmiskuntaa 
kuilusta. 

32 Katsokaa uskontoja, jotka kieltävät toisensa ja sanovat julistavansa opetuksiani. 
33 Siksi kaikki ne, jotka on kutsuttu olemaan sanansaattajiani, uusia opetuslapsiani tänä aikana, 

puhdistetaan ja puhdistetaan, jotta he voivat olla kelvollisia viemään tämän hyvän uutisen veljilleen. 
34 Toisella aikakaudella oli kaksitoista opetuslasta, jotka levittivät opetustani ympäri maailmaa. 

Kolmannella aikakaudella tulee olemaan kaksitoista tuhatta jokaisesta "Israelin sukukunnasta", jotka 
tekevät totuuden ja rakkauden opetukseni tunnetuksi koko ihmiskunnalle. 

35 Missä ovat nämä sata neljäkymmentäneljätuhatta? - Elias on parhaillaan keräämässä heitä, 
olivatpa jotkut heistä hengellisessä tilassa ja toiset ruumiillistuneina. He kaikki yhdistyvät hengellisesti 
tässä jumalallisessa työssä. 

36 Tulette näkemään suuria tapahtumia, joista monet tulevat hämmästyttämään teitä; mutta annan 
teille valoa opetuksillani, jotta ette koskaan joutuisi hämmennykseen. Opiskelkaa Sanaani, joka 
kasvattaa teissä rakkautta Isäänne ja veljiänne kohtaan. Ei ole välttämätöntä kuulua niihin sataan 
neljäänkymmeneen neljäänkymmeneen neljään tuhanteen, jotta voisitte palvella Isää tai kutsua 
itseänne Mestarin opetuslapsiksi. Ne, jotka kuuluvat tähän joukkoon, ovat niitä, joiden tehtävänä on 
olla Työni edelläkävijöitä ja suojelijoita. 

37 Tänään tulen Hengessä. Toisella aikakaudella olin näkyvissä ihmisten silmille, koska minusta tuli 
ihminen. 

38 Monet kysyivät nähdessään Minut: "Kuka on se, joka puhuu Jumalan nimessä?" Ja toiset sanoivat 
heille: "Se on Marian ja puusepän Joosefin poika, se on galilealainen." Sitten he pilkkasivat Jeesusta. 

39 Mutta Puusepän Poika sai ne, jotka olivat olleet sokeita syntymästään asti, näkemään valon ja sen 
keskellä heidät parantaneen Jeesuksen kasvot. Kun he tunsivat Mestarin hellyyden ihmeen, he 
kumartuivat hänen jalkojensa juureen ja huusivat kovaan ääneen, että he olivat tunnistaneet hänet 
luvatuksi Vapahtajaksi. 

40 Hätääntyneinä epäuskoiset kysyivät itseltään: Miten oli mahdollista, että tämä yksinkertainen 
mies, jonka he tunsivat yhtenä monien joukossa, saattoi tehdä niin suuria ihmeitä? 

41 Tänään tulen Hengessä, eivätkä ihmiset voi enää kutsua minua Puusepän Pojaksi; mutta totisesti 
sanon teille, että edes niinä päivinä heillä ei ollut oikeutta kutsua minua siksi. Oli kirjoitettu, että 
neitsyt tulisi raskaaksi ja että hänen kohdussaan "Sana" tulisi lihaksi. Joosef, perheen päämies, oli vain 
suojelusenkeli neitsyen ja lapsen elämänmatkalla, joka oli ihmisten silmien nähtävissä; Maria sen 
sijaan oli Jumalan äidinrakkauden ruumiillistuma ja Jeesuksen äiti, joka oli Kristuksen inhimillinen osa. 

42 Yksinkertaisten opetusten avulla saan teidät vähitellen ymmärtämään paljastukset, joita te 
kutsutte salaisuuksiksi ja jotka eivät ole niitä. Opetan teitä rukoilemaan, jotta voitte koettelemusten 
tunteina nostaa ajatuksenne Isänne puoleen.  

43 Teille on aina opetettu rukousta. 
44 Mooses käski teidän rukoilla* viimeisen Egyptissä viettämänne yön aikana ja koko 

erämaavaelluksenne ajan.  
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Tämä viittaa kaikkiin niihin, jotka olivat ruumiillistuneet Israelin kansan keskuudessa Mooseksen aikana. 
45 Toisella aikakaudella opetin teille Isä meidän -rukouksen, jotta sen innoittamana kääntyisitte 

Isänne puoleen tarpeissanne ja jotta teillä olisi aina läsnä lupaus Hänen tulevasta valtakunnastaan; 
jotta tulisitte Hänen luokseen pyytäen anteeksiantoa ja kysyisitte omallatunnoltanne, oletteko te itse 
jo antaneet anteeksi velallisillenne samalla tavalla. 

46 Nyt opetan teille hengellisen rukouksen, joka ei tule huulilta vaan henkenne syvimmästä pohjasta 
ja joka puhuu Minulle nöyrästi ja luottavaisesti: "Herra, tapahtukoon meissä sinun tahtosi." 

47 Opetin sinut parantamaan. Jeesus oli balsamia, hän oli terveyttä, hänen sanansa paransi sen, joka 
sen kuuli, hänen kätensä toi terveyttä sille, jota hän kosketti; hänen katseensa välitti ääretöntä 
lohdutusta sille, joka sen vastaanotti; jopa hänen hameensa palautti rauhan niille, joita katkeruus ja 
kärsimys ahdisti ja jotka tulivat hänen luokseen, kun sitä uskon kautta kosketettiin; ja jopa hänen 
verensä palautti kadonneen näkökyvyn sadanpäämiehen silmiin, kun se valui sadanpäämiehen 
kasvoille. 

48 Vain rakkaus ja laupeus, joka on tämän rakkauden tytär, voivat tehdä tällaisia ihmeitä. Niiden 
avulla voit parantua.  

49 Tunne Minut hyvin lähelläsi; annan sinulle siitä todisteita elämäsi vaikeina hetkinä. Halusin, että 
valmistatte asuntoani sydämestänne, jotta voisitte tuntea läsnäoloni siinä. 

50 Miten on mahdollista, ettette tunne Minua, vaikka olen sisällänne? Jotkut näkevät Minut 
luonnossa, toiset tuntevat Minut vain kaiken aineen takana, mutta totisesti sanon teille, että olen 
kaikessa ja kaikkialla. Miksi etsitte Minua aina itsenne ulkopuolelta, kun olen myös sisällänne? 

51 Kun kerroin teille, kuka olin, ette kuulleet ettekä ymmärtäneet ääntäni, joka puhui teille, ja kun 
näitte minut, ette tienneet, ketä katsoitte. Tämä oli todiste hengellisen herkkyyden puutteesta. 

52 Mutta vihdoin tulette luokseni, jotta voin opettaa teitä enkä vain huomauttaa puutteistanne. 
Kannat hengessäsi menneisyytesi sovituksen taakkana*. 
Katso liitteen huomautus 2. 

53 Sitten otan pois taakkasi ja annan sinun levätä, poistan surusi ja tarjoan sinulle ruokaa, joka 
sytyttää toivon valon sydämessäsi. 

54 Kuinka monet elämän koettelemusten kovettamat sydämet ovatkaan tunteneet, että Sanani 
lempeys on voittanut heidät. He ovat kokeneet löytävänsä lohtua, tulevansa terveiksi ja heräävänsä 
uuteen elämään. Näin tapahtuu, että ne, jotka seuraavat minua, omistavat voimani ja rakkauteni sille, 
mitä he ovat saaneet, eikä heidän henkensä voi enää erottaa itseään minusta, koska heidän 
sydämensä on täynnä kiitollisuutta ja rakkautta, eivätkä he vaihtaisi hengellisen kaapunsa puhdasta 
valkoista vaatetta rikkaimman hallitsijan kuninkaalliseen kaapuun. 

55 Mutta on niitä, jotka pysyvät kanssani ja jotka, vaikka he ottavat vastaan Sanani kuin 
kristallinkirkkaan veden virran, säilyttävät pahat taipumuksensa. Kun he näkevät, että heidän 
uhrilahjansa on Herralle vähemmän mieluinen kuin sen nöyrän uhrilahja, joka toimii vanhurskaan 
Aabelin tavoin, heidän sydämensä palaa vihasta ja kateudesta, ja he vetävät kaksiteräisen miekan, 
joka heillä on kielellään, vahingoittaakseen tuskallisesti veljiään. Kun he ovat jättäneet heidät 
nyyhkyttämään tuskissaan tai tappaneet heidät (henkisesti), he tulevat Pyhäkkööni, nostavat 
ajatuksensa Minuun ja sanovat täynnä tekopyhyyttä, että he rakastavat Minua. 

56 En kuitenkaan työnnä pois näitä pieniä lapsia, joiden mieli ja sydän ovat paatuneet; alistan heidät 
suurille koettelemuksille ja annan heidän tuntea Sanani perusteellisesti. Jos he kumartavat, he ovat 
voittaneet; jos he kapinoivat, heidän on jälleen kerran harhautettava ja odotettava uutta tilaisuutta. 

57 Kaikesta tästä puhun teille, jotta teistä tulisi hyviä opetuslapsiani ja jotta onnistuisitte 
saavuttamaan todellisen viisauden. 

58 Sinun ei pitäisi koskaan kerskua tietämykselläsi, sillä Isän salaisuus paljastuu vain niille, jotka 
nöyrästi kolkuttavat Hänen ovelleen. 

59 Jos tiedemiehet, jotka ohjaavat ja muuttavat maailmaanne, olisivat rakkauden ja hyvyyden 
innoittamia, he olisivat jo huomanneet, kuinka paljon minulla on tämän ajan tieteelle varattuna tietoa, 
eikä vain tätä hyvin pientä osaa, josta he olettavat niin paljon. 
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60 Salomoa kutsuttiin viisaaksi, koska hänen tuomioitaan, neuvojaan ja sanomisiaan leimasi viisaus; 
hänen maineensa levisi valtakuntansa rajojen ulkopuolelle ja ulottui muihin maihin. 

61 Mutta tämä mies, vaikka hän oli kuningas, polvistui nöyrästi Herransa eteen ja pyysi viisautta, 
voimaa ja suojelusta, koska hän tunnusti, että hän oli vain palvelijani, ja hän laski valtikkansa ja 
kruununsa alttiiksi edessäni. Jos kaikki oppineet, kaikki tiedemiehet toimisivat samalla tavalla - kuinka 
suuri olisi silloin heidän viisautensa, kuinka monta tähän asti tuntematonta opetusta heille vielä 
paljastuisi salaisesta tiedon aarteestani! 

62 Te, jotka olette aineistossa alhaisia, olette jo saaneet paljon tietoa, jota oppineet tai tiedemiehet 
eivät ole paljastaneet teille. 

63 "Lihan ylösnousemuksen" mysteeri selvitettiin hengen jälleensyntymistä koskevalla ilmoituksella. 
Tänään tiedätte, että tämän rakkauden ja oikeudenmukaisuuden lain merkitys on se, että henki 
täydellistyy, että se ei koskaan ole eksyksissä, koska se löytää aina avoimen oven, joka on Isän 
tarjoama mahdollisuus pelastukseensa. 

64 Tuomioni jokaisesta hengestä tämän lain perusteella on täydellinen ja periksiantamaton. 
65 Vain minä yksin tiedän, miten arvioida teitä, koska jokainen kohtalo on ihmisille käsittämätön. 

Siksi kukaan ei paljastu tai petä muita. 
66 Sen jälkeen kun henget olivat menettäneet itsensä synneissään, niin monien kamppailujen ja 

vastoinkäymisten ja pitkien vaellusten jälkeen, he tulevat luokseni täynnä viisautta kokemustensa 
ansiosta, tuskan puhdistamina, ansioidensa kohottamina, pitkän pyhiinvaelluksen uuvuttamina, mutta 
silti yksinkertaisina ja iloisina kuin lapset. 

67 Ihmiset, miettikää edessä olevaa aikaa ja kuunnelkaa Sanaani, sillä se on "Tie". Tietäkää 
tehtävänne ja täyttäkää se ja kestäkää kärsimyksenne kärsivällisesti, sillä täydellisyyden huipulle 
pääsemiseksi ei ole olemassa piikitöntä tietä. 

68 Sanani valo yhdistää ihmiset tällä kolmannella aikakaudella. Totuuteni loistaa jokaisessa mielessä 
ja saa uskontokuntien ja kulttien erot katoamaan. 

69 Kun tänä päivänä jotkut rakastavat minua Jehovassa ja kieltävät Kristuksen, toiset rakastavat 
minua Kristuksessa eivätkä tunne Jehovaa; kun jotkut tunnustavat olemassaoloni Pyhänä Henkenä, 
toiset riitelevät ja jakavat mielipiteitä Kolminaisuudestani. 

70 Ja nyt pyydän tätä ihmiskuntaa ja niitä, jotka johtavat sitä hengellisesti: Miksi etäännytätte 
toisianne toisistanne, vaikka te kaikki tunnustatte todellista Jumalaa? Jos te rakastatte Minua 
Jehovassa, olette totuudessa. Jos rakastatte Minua Kristuksen kautta - Hän on tie, totuus ja elämä. Jos 
rakastatte Minua Pyhänä Henkenä, lähestytte Valoa. Teillä on vain yksi Jumala, vain yksi Isä. Jumalassa 
ei ole kolmea jumalallista persoonaa, vaan vain yksi jumalallinen Henki, joka on ilmoittanut itsensä 
ihmiskunnalle kolmessa eri kehitysvaiheessa. Kun he tunkeutuivat tähän syvyyteen, he uskoivat 
lapsellisuudessaan näkevänsä kolme persoonaa, vaikka vain yksi Jumalallinen Henki on olemassa. Kun 
siis kuulet nimen Jehova, ajattele Jumalaa Isänä ja Tuomarina. Kun ajattelet Kristusta, tunnista 
Hänessä Jumala Mestarina, Rakkautena; ja kun yrität selvittää Pyhän Hengen alkuperää, tiedä, että 
Hän ei ole mikään muu kuin Jumala, kun Hän paljastaa suunnattoman viisautensa sellaisille 
opetuslapsille, jotka ovat edistyneempiä. 

71 Jos olisin löytänyt ensimmäisten aikojen ihmiskunnan hengellisesti kehittyneenä sellaisena kuin 
se on nykyään, olisin ilmoittanut itseni sille Isänä, Mestarina ja Pyhänä Henkenä; silloin ihmiset eivät 
olisi nähneet kolmea jumaluutta siinä, missä on vain yksi. Mutta he eivät kyenneet tulkitsemaan 
opetuksiani oikein, ja he olisivat olleet hämmentyneitä ja pysytelleet poissa tieltäni ja jatkaneet 
helppokäyttöisten ja pienten jumalien luomista omien ajatustensa mukaan. 

72 Heti kun ihmiset ymmärtävät ja hyväksyvät tämän totuuden, he katuvat sitä, että he arvioivat 
toisensa väärin sellaisen virheen vuoksi, jonka he olisivat voineet välttää pienellä rakkaudella. 

73 Opettele laki, rakasta sitä, mikä on hyvää, anna rakkauden ja armon muuttua teoiksi, anna 
hengellesi pyhä vapaus nousta kotiinsa, ja sinä tulet rakastamaan Minua. Haluatteko täydellisen 
esimerkin siitä, miten toimia ja olla, jotta saavuttaisitte Minut? - Ottakaa Jeesus esikuvaksenne, 
rakastakaa Minua Hänessä, etsikää Minua Hänen kauttaan, tulkaa Minun luokseni Hänen jumalallista 
polkuaan pitkin; mutta älkää rakastako Minua Hänen ruumiillisessa muodossaan tai Hänen kuvassaan, 
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älkääkä edes korvatko Hänen opetustensa harjoittamista rituaaleilla tai ulkoisilla muodoilla, sillä 
muutoin pysytte ikuisesti erimielisyyksissänne, vihamielisyydessänne ja fanatisissanne. 

74 Rakastakaa Minua Jeesuksessa, mutta Hänen Hengessään, Hänen opetuksessaan, ja te täytätte 
ikuisen lain; sillä Kristuksessa vanhurskaus, rakkaus ja viisaus ovat yhdistyneet yhdeksi, jolloin Minä 
tein ihmiskunnalle tunnetuksi Henkeni olemassaolon ja kaikkivoipaisuuden. 

75 Jos Kristus on Rakkaus, voitko uskoa, että Hän on riippumaton Jehovasta, koska minä olen 
Rakkaus? 

76 Jos Pyhä Henki on Viisaus, uskotteko, että tämä Henki on olemassa Kristuksesta riippumatta, 
koska minä olen Viisaus? Luuletko, että "Sana" ja Pyhä Henki ovat kaksi eri asiaa? 

77 Riittää, että tiedämme vain jotakin siitä Sanasta, jota Jeesus opetti ihmiskunnalle, jotta voimme 
ymmärtää, että vain yksi Jumala on ollut olemassa ja tulee ikuisesti olemaan vain yksi. Siksi sanoin 
hänen kauttaan: "Joka tuntee Pojan, se tuntee Isän, sillä hän on minussa ja minä olen hänessä." 
Myöhemmin, kun hän ilmoitti tulevansa takaisin ihmisten luo toisena aikana, hän ei ainoastaan 
sanonut: "Minä tulen takaisin", vaan hän lupasi lähettää Pyhän Hengen, Lohduttajan Hengen, 
Totuuden Hengen. 

78 Miksi Kristuksen pitäisi tulla ilman Pyhää Henkeä? Eikö Hän voisi tuoda totuutta, valoa ja lohtua 
mukanaan Hengessään? 

79 Kuinka vähän ihmiset ovatkaan tunkeutuneet Minun Totuuteeni, ja kuinka hämmentyneitä he 
ovatkaan tulleet siitä vähästä, jonka he ovat tunkeutuneet! He uskovat saavuttaneensa syvimmät 
totuudet, mutta niin kauan kuin he käyttävät totuutta pettääkseen, tappaakseen, tuhotakseen rauhan 
ja tuomitakseen väärin toisiaan, mikä kaikki on vastoin sitä, mitä Sanani opettaa, ihmiset eivät voi 
sanoa vaeltavansa totuuden tiellä. 

80 Lähetän teille kaikille tänä aikana viestini, viestin, joka luvattiin ihmiskunnalle Jeesuksen suun 
kautta, kun hän asui ihmisten keskuudessa. 

81 Tiedän, että aluksi tätä opetusta arvostetaan vähän, koska se on annettu yksinkertaisten luotujen 
ja syntisten kautta, jollaisia Sanani välittäjät ovat. Mutta tämän ilmoituksen sisältämä totuus tulee 
vallitsemaan ja tämä opetus tullaan kuulemaan, sillä sen olemuksessa on läsnä Pyhä Henki, Lohduttaja 
ja luvattu totuus. 

82 Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 2  
1 Katso, tässä olen jälleen keskuudessanne tällä hetkellä, kun henkenne kuuntelee minua ja kiittää 

minua. 

2 Aina kun uusi vuosi alkaa, ihmiskunta saa uutta toivoa, vaikka jotkut tuntevatkin pelkoa. Miksi 

pelkäät elämää ja aikaa? Ne pysyvät aina samoina; te olette ne, jotka kulkevat ohi. Tänään olette lapsia ja 

huomenna aikuisia; tänään olette maan päällä, huomenna ette ole enää; tänään synnytte, huomenna 

kuolette. 

3 Elätte aikojen täyttymyksen aikaa. Henkesi ei enää ole aineellisen elämän alainen; se on astunut 

ikuisuuteen. Olette Jumaluuteni atomeja. Minä olen ikuinen. Olen aina ollut. Jumalallinen Henki ei 

vanhene koskaan. Minä olen muuttumaton ja katoamaton, alku ja loppu, alfa ja omega. Minusta te 

lähditte, ja siksi te palaatte luokseni. 

4 Jokainen uusi vuosi on toki arvoitus ihmisille, mutta sanon teille totisesti, että se on uusi askel, 

joka teidän on otettava evoluutionne tiellä. 

5 Älkää pelätkö tulevaisuutta, koska ette tiedä sitä; älkää nähkö sitä pimeyden peittämänä. 

Muistakaa, että olen aika ja ikuisuus; muistakaa, että olen tulevaisuudessa. 

6 Te, minun kansani, tiedätte jotakin siitä, mitä tulevaisuudessa on, koska minä ilmoitan sen teille, 

ja teillä on keskuudessanne profeettoja, jotka näkevät tulevaisuuden minun tahtoni mukaan ja todistavat 

siitä teille. 

7 Teillä ei ole oikeutta epäillä; ette ole sokeita, joiden täytyy pelätä kompastuvansa tiellä. 

8 Kaikille ihmisille olen tehnyt polkuja, jotta he löytäisivät rauhan. Olen merkinnyt heille polkuja, 

jotta he voivat löytää minut kaikessa totuudessani. 

9 Oi ihmiskunta, olen niin lähellä teitä, ettekä te tunne Minua! 

10 Olen antanut teille rauhan salaisuuden, joka on rakkaus toisiinne. 

11 Tulee hetki, jolloin ihmiset kaipaavat niin kovasti rauhaa, että he etsivät sitä kaikin keinoin: 

uskonnoissa, tieteessä ja erilaisissa oppeissa. Uskovaiset ja ne, jotka kutsuvat itseään ateisteiksi ja vapaa-

ajattelijoiksi, kulkevat kaikki kohti samaa pistettä etsiessään tätä rauhaa, ja kun he saavuttavat sen, he 

kohtaavat Minut kasvotusten. 

12 Kiinnittäkää huomiota, te, jotka kuuntelette Sanaani tällä hetkellä, mutta ette pian enää kuule 

sitä. Tämä ilmestys ei pääty tänä vuonna, vaan vasta sinä aikana, jonka tahtoni on määrännyt, nimittäin 

vuonna 1950. 

13 Ne, jotka ovat kuunnelleet minua pitkään, muistakoot, että sanoin teille: Sanani laskeutuu vuoren 

huipulta, ja te olette sen juurella vastaanottamassa sitä. 

14 Ensimmäisestä "suukappaleesta" lähtien, jonka mieltä käytin tähän ilmentymään, kerroin teille, 

että tämä jumalallinen ilmentymä, joka alkoi vuonna 1866, päättyisi vuonna 1950 ja että sen vuoden 

jälkeen ette jäisi orvoksi, koska Läsnäoloni tuntuisi vieläkin voimakkaammin, jos tietäisitte, miten 

valmistautua. 

15 Tänään on vuoden 1941 ensimmäinen päivä, joten kuulette Sanaani vielä kymmenen vuoden 

ajan, mikä on tarpeeksi aikaa monille veljillenne tutustua tähän opetukseen, monille, jotka eivät ole 

uskoneet, tulla uskoon, ja monille, jotka eivät ole olleet kuuliaisia, lähteä toteuttamaan käskyjäni. 

16 Nöyrä ja lempeä sanani on ilo kärsivälle ja kuin kaste ja tuoksu jokaiselle hengelle. Tämä Sana, 

jonka niin monet ovat hylänneet ja jota niin monet ovat häpäisseet omaksi ilokseen, tulee näyttämään 

kaikille hellyydeltä. 

17 Älkää ajatelko, että maanne on ainoa, joka saa hengellisiä hyötyjäni. Ei, alusta alkaen MINÄ pidän 

hallussani tämän maan jokaisen kansakunnan perintöä. 

18 Minun totuuteni tulee jälleen pääsemään kaikkiin asumuksiin, aivan kuten Jeesus kerran meni 

Jumalan palvonnalle omistettuihin temppeleihin ja hämmästytti papit, vanhimmat ja lainopettajat 

sanallaan. 
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19 Kuka ottaa Minusta esimerkkiä tänä päivänä ja tänä aikana? Keitä ovat ne, jotka eivät pelkää 

ihmisyyttä? - Ne, jotka todistavat totuudesta teoillaan. Totisesti minä sanon teille: Se, joka puhuu totta, 

kuten hänen Mestarinsa itse, ei pelkää kuolemaa. 

20 On jo kauan sitten ollut aika, että tämä sana kuuluu temppeleissä ja kirkoissa ja että sen kaiku 

saavuttaa maan mahtavat. Mutta on välttämätöntä, että sen kantajat puhdistavat ja parantavat itseään 

ollakseen sen arvokkaita sanansaattajia. Huomaatko, miten aika on kulunut ilman, että olet tehnyt tästä 

valmisteesta oman itsellesi. 

21 En pyydä sinulta uhrauksia; haluan vain, että teot ovat spontaaneja ja että rakkautesi on totta. 

Älkää kuitenkaan unohtako Aabrahamin esimerkkiä kuuliaisuudesta ja alistumisesta, kun Isä pyysi häneltä 

Iisakin, rakkaan Pojan, henkeä. Kuka nykyajan ihmisistä, niistä, jotka rakastavat Minua, antaisi Minulle 

tällaisen todisteen kuuliaisuudesta, rakkaudesta ja uskosta? 

22 Apostolini julistivat totuuttani, ja kun ihmiset tuomitsivat heidät, he eivät paenneet kuolemaa. 

23 Sen, joka elää totuudessa, ei tarvitse pelätä mitään. 

24 Kansani, teidän polkunne on täynnä kauniita esimerkkejä. 

25 Kuudennen kynttilänjalan valo tuo valoa tämän ajan ihmisille, mutta myös viisi jo läpikäynyttä 

sinettiä ovat jättäneet valonsa henkiin. 

26 Kun saavuitte tähän säteilevään valoon, jotkut hengessä* ja toiset ruumiissa, kysyitte, mitä teidän 

oli määrä tehdä. Sitten kuulitte tuon äänen puhuvan teille: Minä olen Karitsa, joka uhrasi itsensä 

rakkaudesta teihin, ja olen tullut valaisemaan henkeänne, jotta voisitte rakastaa toisianne ja tulla 

luokseni. 
* henkenä ilman aineellista ruumista. 

27 Tällä hetkellä tulen Hengessä. Minun valoni laskeutuu ihmisten päälle kuin tulen kielet, niin että 

he voivat puhua laistani kaikilla kielillä. 

28 Sata neljäkymmentäneljätuhatta inkarnoitunutta ja disinkarnoitunutta henkeä tasoittaa tietä tänä 

aikana. He ovat edelläkävijöitä, profeettoja ja sanansaattajia. He ovat ne, jotka minä olen merkinnyt ja 

jotka kulkevat sotajoukkojen edellä. 

29 Näille merkityille paljastettiin sen heimon nimi, johon he kuuluivat ensimmäisellä aikakaudella, 

jotta he tietäisivät, että he olivat tehneet liiton Jumalansa kanssa tuolloin ja että he olivat olleet Herran 

tiellä pitkään. Mutta nykyaikana kaikki heimojen nimet ovat kadonneet, koska Herra ei ole se, joka vetää 

rajat erottaakseen ihmiset toisistaan. 

30 Vuonna 1950, kun säteeni laskeutuu viimeisen kerran äänenkantajan kautta, kaikki ovat 

valmistautuneet tuleviin aikoihin. Mutta siihen asti, kunnes se aika tulee, jatkan opettamista. Sitä ennen 

laskekaa kuitenkin surunne Minun päälleni ja levätkää. Sitten, kun tuskasi on laantunut ja kyyneleesi ovat 

kuivuneet, herätä henkesi uudelleen, jotta opetukseni voi olla siinä. 

31 En halua nähdä ketään opetuslapsistani nälkäisenä tai janoisena; haluan nähdä teidät kylläisinä, 

koska olette syöneet ja juoneet rakkauteni leipää ja viiniä. Vain tällä tavoin voitte tehdä ihmiskunnan 

keskuudessa tekoja, jotka ovat Minun arvoni mukaisia. Älkää unohtako, että joka päivä Lähtöni hetki 

lähestyy, ja että se, joka ei hyödynnä tätä opetuksen aikaa, tuntee itsensä myöhemmin orvoksi. 

32 Se ei ollut sattumaa, että tulit tähän ralliin. Ääneni kutsui teitä poluillenne ja johdatti teidät tähän 

paikkaan. Nyt tiedätte, että olette tulleet tänne oppimaan siitä tehtävästä, joka teidän on suoritettava 

maan päällä. Olette oppineet Sanassani, mikä on alkuperänne ja tavoitteenne. Teille on ilmoitettu, että 

kuulutte kansaan, joka on saanut Hengen mannaa kolmena aikakautena. 

33 Jos tutkit hengellisesti kaikkea sitä, mitä Israelin kansassa tapahtui kahtena ensimmäisenä aikana, 

huomaat, että sama on tapahtunut myös sinun kohdallasi nykyään. 

34 Tuon kansan elämä, sen historia, on opetus, vertauskuva koko ihmiskunnalle. Se on oppikirja, 

jonka lain minä paljastin teille Siinain vuorella. 

35 Tänään tuo kirja avautuu henkenne edessä, ja näette uusien opetusten versovan siitä, koska 

opitte vasta nyt ymmärtämään sitä, mitä ette ymmärtäneet noina aikoina. 



U 2 

25 

36 Henkesi voi sykkiä tuonpuoleisen porteilla viisauden kaipuusta, hengellinen kykynne sallii teidän 

lähestyä Mestaria, jotta Hän voisi antaa teille uusia opetuksia, joita Hänen salainen aarrekammionsa 

pitää sisällään. 

37 Kansani, kun näen teidän kävelevän maailman teillä, raahaten mukananne vaivannäön ja 

epätäydellisyyden kahleita, lähetän teille rakkauttani auttaakseni teitä evoluution tiellä. 

38 Sinä vaellat autiomaassa, ja sen keskelle olen kasvattanut palmuja, jotta löytäisit varjoa ja 

virkistystä. 

39 Sydämesi karusta kalliosta olen saanut aikaan ehtymättömän lähteen, josta voit juoda etkä enää 

koskaan janoa. 

40 Tänään en anna teille maailman peltoja viljeltäväksi. Löydätte kenttänne sydämistä. Jotkut ovat 

juuri aloittaneet viljelyn, toiset ovat viimeistelemässä kylvöä. 

41 Isien ei pitäisi käyttää tekosyynä sitä, että perhevelvollisuuksiensa täyttämiseksi he eivät voi 

ajatella tekevänsä hyvää myös muille. 

42 Älkööt miehet sanoko Minulle, että he tuntevat olevansa kykenemättömiä opettamaan lakiani. 

Kaikille teille sanon, että elämänpolullanne on runsaasti tilaisuuksia levittää siemeneni tuhlaamatta 

aikaanne ja laiminlyömättä velvollisuuksianne. 

43 Palvelkaa minua, niin minä palvelen teitä. 

44 Älkää pettykö, jos kylvätte rakkautta poikienne tai veljienne sydämiin ja niitätte 

kiittämättömyyttä. Tiedätte, mitä Jeesus kylvi maailmaan ja mitä hän niitti. Mutta hän kertoi teille, että 

sadonkorjuu ei tapahdu maan päällä, vaan vasta taivaassa, kun aika on oikea. Teidänkin, opetuslapseni, 

pitäisi ottaa Mestarin kärsivällisyys esikuvaksenne. Älkää etsikö palkkiota tai korvausta tässä maailmassa, 

vaan odottakaa mieluummin autuuden hetkeä tuonpuoleisessa. 

45 Muistakaa, että olen tullut alas tuomitsemaan tekojanne ja paljastamaan ansiot ja puutteet. Minä 

vuodatan armoni jokaisen hengen päälle, altistan teidät koettelemuksille ja pyydän teitä: Miksi teillä ei 

ole satoa näytettävänä minulle tänään, kun olette palanneet maan päälle aikojen lopulla, vaikka teillä on 

ollut minun lakini aikojen alusta lähtien, ja minä olen antanut teille tehtäväksi valvoa kansoja* 

käännyttääksenne ne minun oppiini? 
* Tähän sisältyy: hengellinen valmius auttaa esirukouksen, esimerkin ja jumalallisen totuuden julistamisen 

muodossa. 

46 Tänä aikakautena olen tullut hengessä ja vaadin teiltä niiden käskyjen täyttämistä, jotka jätin 

teille toisena aikakautena, kun asuin keskuudessanne. Etsin hengestäsi sanojeni kaikuja ja polullasi 

askeleitteni jälkiä, mutta en löydä niitä. Oletko harjoitellut ja opettanut rakkautta? - Kaikesta huolimatta 

voit hyvittää rikkomuksesi ja kuroa umpeen menetetyn ajan, koska annan sinulle uuden mahdollisuuden. 

Teidän on työskenneltävä itsenne lisäksi myös veljienne hyväksi, joiden on tulevina rauhan päivinä 

tultava liittymään minuun täydellisemmällä tavalla. 

47 Teillä on Minussa väsymätön Mestari ja täydellinen Isä, joka rakastaa teitä ja nuhtelee teitä. Mitä 

tekisitte, jos antaisin teille etuja vain laini tiukasta täyttämisestä? 

48 Kun puhun teille tällä tavoin, itkette sisäisesti rikkomuksianne ja etsitte mieluisaa uhria: asetatte 

siunatut lapset eteeni ja pyydätte Minua antamaan syntinne anteeksi heidän viattomuutensa tähden. 

Vastaan teille tähän: Jos osaatte hoitaa heidän sydämensä ja pitää heidät hyveessä, otan vastaan 

tarjouksenne. 

49 En tuomitse teitä ankarasti; sitä ennen valmistan teidät sopivana aikana henkenne 

kohottamiseen, jotta voitte työskennellä ja ravita itseänne Sanallani. Sillä välin tulette todistamaan suuria 

vierailuja, joissa elementit päästetään valloilleen; monet kansat joutuvat ankarien pyörremyrskyjen 

piiskattaviksi ja saavat armahduksen vain Marian muodossa olevan Jumalan äidillisen rakkauden 

esirukouksen kautta. 

50 Jumalallisia merkkejä ja todisteita etsiessänne näette ihmisjoukkojen tulevan tähän 

kansakuntaan, ja otan heidät vastaan, poistan kaikki Sanani väärät tulkinnat heidän mielestään ja näytän 

heille totuuden. Silloin he kumartavat rakkaudelleni. 
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51 Teillä on Maria, hellä Äitinne, joka odottaa kuuliaisuuttanne. Hän tietää, että Henkeni on 

surullinen ihmisten epätäydellisyydestä, ja Hän lähestyy teitä istuttaakseen teihin hyvyyttä ja kamppailee 

johtaakseen teidät täydellisen rauhan saavuttamiseen. 

52 Kun ihmiskunta puhdistuu ja itkee tänä aikana, teidät valmistetaan Sanani avulla tuomaan lohtua 

ja rauhaa sydämiin. Kärsimys on kuin sulatusuuni, jossa henki puhdistaa itsensä tehdäkseen itsensä 

arvokkaaksi tulemaan luokseni. Kaikki ovat saaneet voimani, ja suurimmissakin koettelemuksissa he 

edistyvät. 

53 Otan vastaan yhden vuoden (tehtävien) suorittamisenne, kuten olen vastaanottanut kaikkien 

luotujeni suorittamisen. Siunaan hyviä aikomuksiasi ja jätän sinuun jokaisen siemenen, jota ei ole 

hoidettu hyvin, jotta voit jatkaa sen hedelmöittämistä täydellisyyteen asti. Tietäkää, mikä on Minulle 

mieluisaa, jotta voitte aina elää lakini mukaisesti. 

54 Älkää rikkoko lakia; älkää puhuko nimeäni, ellette ole valmistautuneet. Tehkää itsestänne 

arvokkaita, jotta teidät tunnustetaan ja jotta esimerkkinne voi kutsua veljiänne seuraamaan minua ja 

jotta voin sanoa heille: Tervetuloa, opetuslapset, te, jotka tulette nöyrästi näille kokoontumispaikoille, 

kuin lampaat, jotka tulevat paimenensa äänen johdattamina laumaansa. 

55 Se, joka kulkee tätä polkua hyvään tahtoon pukeutuneena, ei koskaan tunne väsymystä. 

56 Jos tällä tiellä on seurauksia, olen antanut teille aseet puolustautumista varten: en murha-aseita, 

joilla voitte vahingoittaa veljiänne, vaan rukouksen, jonka avulla olette vahvoja ja voittamattomia. 

57 Minä olen päämääränne, ja siksi te kaikki palaatte luokseni, kun täytätte lakini. Sinun on kuitenkin 

tehtävä oma osuutesi edistyäksesi kehityspolullasi. 

58 Tehkää Sanani omaksenne, sillä se on teidän perintönne. Tunne siinä lepäävä voima. Se, jolla se 

on hallussaan, pystyy pelastamaan maan keskellä kiusausta. 

59 On kirjoitettu: "Maa vavahtaa laidasta laitaan", ja on välttämätöntä, että noina pimeyden päivinä 

on ihmisiä, jotka ovat täynnä uskoa, jotta he olisivat kuin soihtuja, jotka valaisevat muiden tietä. 

60 En halua, että tämä kansa, jonka olen herättänyt nykyhetkessä, vajoaa jälleen uneen, koska 

muuten ihmiskunnan tuskalliset kivut ja tuskat ravistelevat heidät hereille. Ja kun se sitten nousee pää 

edellä tuomaan lohtua naapureilleen, se huomaa, etteivät nämä ole enää maan päällä vaan jo 

tuonpuoleisessa. 

61 Kuka teistä, kuullessaan ihmisten hämmennyksen, pelon ja tuskan äänet, haluaa kääntää heille 

selkänsä ja poistua tieltä luottaen siihen, että 

voimaa, jonka oppini harjoittaminen antaa teille tehdä jotain heidän hyväkseen? Ettekö usko sanaani, 

kun olen kertonut teille, että koettelemuksen hetkellä minä olen se, joka puhun huulillanne ja paljastan 

Hänen voimansa teoissanne? 

62 Se, joka epäilee, on yhtä voimaton ja avun tarpeessa kuin se, jolla ei ole mitään annettavaa sille, 

joka pyytää. 

63 Tämä on Kolmas kerta, jolloin henkenne saa aavistuksen siitä, että sen on saatava Isältä 

välttämättömät lahjat ja voimat noustakseen materialismin ja turmeluksen vallan yläpuolelle. Mutta 

totisesti sanon teille, että nämä lahjat ovat levänneet hengessänne alusta alkaen. 

64 Jotkut ovat tulleet luokseni sairauden heikentäminä, ja toiset ovat vaatineet minulta todisteita, 

jotta he voisivat uskoa läsnäolooni. Ensimmäiset ovat ymmärtäneet, että heidän puhdistumisensa oli 

välttämätöntä, jotta he voisivat tulla Minun luokseni puhdistettuina. Nämä ovat matkalla seuraamaan 

minua. 

65 Jälkimmäiset lähtivät jälleen, kun he olivat saaneet sen, mitä he etsivät, pitämättä sanaani 

tärkeänä eivätkä edes epäilleet, missä ja kenen kanssa he olivat olleet. 

66 Toiset taas, jotka tulivat varmoina siitä, että he löytäisivät tällä tavoin vain aineellisia hyödykkeitä, 

pettyivät tähän hengellisen ruoan juhla-ateriaan ja lähtivät jälleen etsimään parempia teitä. Heille menee 

vielä kauan ennen kuin he ymmärtävät, että hengen valtakunta ei ole tästä maailmasta. 
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67 Mutta minä vastaanotan kaiken. Ei ole ollut yhtään, joka olisi koputtanut ovilleni ilman, että ne 

olisi avattu hänelle. Kerron teille tämän, koska joku tulee myös etsimään sisäänpääsyä oviltanne, ja se 

olen minä, joka kolkutan nöyrästi, niin kuin hädänalaisella on tapana tehdä. 

68 Sanotte Minulle: "Mestari, miten on mahdollista, että ilmestyt ovellemme tarvitsevana?" 

"Mestari, miten on mahdollista, että ilmestyt ovellemme tarvitsevana?" Mutta minä sanon teille: Älkää 

ihmetelkö älkääkä pitäkö sitä mahdottomana, minä tulen piilossa köyhien, sairaiden, lyötyjen ja surevien 

sydämeen kolkuttamaan laupeutesi ovelle. Katso, minä sanon teille: Tulkaa itsepäisiksi mielessänne ja 

hengessänne, jotta voitte hyötyä opetuksesta, jonka olen tuonut teille. 

69 Tämä on se aika, jolloin opitte harjoittamaan, selittämään ja elämään opetustani, jonka saatte 

tänään näissä kokoussaleissa, ja huomenna lähdette levittämään sitä ihmiskunnan keskuudessa. 

70 Puhun Sanassani kaikille lapsilleni riippumatta siitä, ovatko he läsnä tässä ilmentymässä vai eivät, 

ovatko he jo olleet maan päällä vai tulevatko he vielä. Jokaisen on hyväksyttävä se, mikä koskee häntä. 

71 Tänä aikana tämä opetus on valo, joka johtaa ihmiskunnan totuuden tielle, sillä ihmiset ovat 

sulkeneet silmänsä tältä valolta. Mutta totisesti minä sanon teille: sokea ei voi johtaa sokeaa 

kompastumatta tai putoamatta kuiluun. 

72 Totuuden Henki on jokaisessa opetuksessani. Hyödyntäkää tätä ilmestymisteni aikaa, valvokaa 

kiivaasti Sanaani, älkääkä koskaan riistäkö itseltänne tätä perintöä. 

73 Rakkauteni voittaa sydämesi kovuuden. Kuten tuona toisena aikakautena, pelastuksen portti on 

auki. Tule ja astu sen kautta polulle, joka johtaa henkesi luvattuun maahan. 

74 Yksikään puun lehti ei liiku ilman Minun Tahtoani. - Jos olen tehnyt itseni teille tunnetuksi, se 

johtuu siitä, että tämä oli tahtoni, ja sen syvyydessä lepäävät hyvin suuret aikomukset jokaista teistä ja 

koko maailmankaikkeutta kohtaan. 

75 Ihmiset puhdistavat itseään tällä hetkellä suuren kärsimyksen kautta; mutta tästä ihmiskunnasta, 

joka on tänään niin syntinen, tulevat huomenna esiin sukupolvet, jotka ovat yhteydessä Jumaluuteni 

kanssa hengestä henkeen. 

76 Ne, jotka kokevat tämän ajan, tulevat ihmettelemään työni suuruutta ja Sanani täyttymistä. 

Silloin he näkevät, kuinka lapset opettavat, opastavat ja todistavat Minusta todellisella hengellisyydellä, 

kuinka nuoret ja aikuiset jättävät taakseen maailman nautinnot ja huvitukset omistautuakseen oppini 

harjoittamiselle ja julistavat, että aika, jota he elävät, on se, jonka profeetat ovat ilmoittaneet. 

77 Mutta ne, jotka kuulevat Sanani tänään ja ovat verkkaisia tai epäuskoisia, tuntevat häpeää näiden 

esimerkkien edessä. 

78 Nämä eivät kuule sanaani ihmisen äänenkantajan kautta, joka on syntinen ja epätäydellinen, vaan 

he kuulevat Herransa äänen omassatunnossaan. 

79 Teidän, kuulijoideni, oli määrä kuulla Minua tällä ymmärryksen polulla, joka on hyvin korkea, 

mutta ei kuitenkaan kaikkein täydellisin. Kymmenen vuotta on vielä käytettävissänne. Käyttäkää niitä, 

jotta teidän ei tarvitse huomenna itkeä menetettyä aikaa, sillä teille, kansani, koittaa myöhemmin 

suuremman hengellisen kehityksen aika. 

80 Jos ette pidä sanaani nyt, tulette myöhemmin, kun tätä ilmenemismuotoa ei enää ole, näihin 

rukouspaikkoihin tuska sydämessänne pyytääksenne Isäänne puhumaan teille ja pyytääksenne, että Hän 

haluaisi ilmoittaa itsestään uudelleen ihmismielen kautta; mutta ette kuule Häntä enää. Silloin katsotte 

entisiin Sananvälittäjiini, jotka pysyvät hiljaa tämän ilmentymän osalta ja käskevät teitä vain nousemaan 

henkisesti. 

81 Minun tahtoni on, ettette häpäise järjestelyjäni. En halua joutua sanomaan teille, kun saavutte 

luokseni: "Lähtekää pois luotani, en tunne teitä", ja että silloin henkeenne jää raskas hyvityksen taakka. 

82 Puhun teille hengellisistä opetuksista, jotka ovat teidän tietämyksenne piirissä, ja silti on vielä 

niitä, jotka epäilevät sanaani. Entä jos puhuisin teille jumalallisista ilmentymistä tai kuvailisin teille 

ikuisuutta? Silloin te sanoisitte Minulle: "Mistä Sinä puhut meille, Isä, me emme ymmärrä siitä mitään?". 

83 Uskon teille uudet profeettani, joilla on jonkinlainen näkemys tuonpuoleisesta. He todistavat 

näistä hengellisistä opetuksista ja ilmoittavat teille tapahtumista, jotka ovat vielä tulossa. 
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84 Tässä on opetukseni, opetuslapset, en pitkitä sitä, jotta te ette väsyisi ja Minun ei tarvitsisi toistaa 

sitä toisessa tilaisuudessa. Mutta jos haluatte hyötyä opetuksistani, uudistukaa ja tehkää loppu kaikesta 

pahuudesta ja paheesta. 

85 Silloin saatte kokea, kuinka itsekkyys, tekopyhyys, turhamaisuus ja materialismi huomaamatta 

poistuvat sydämistänne, ja sen sijaan alatte harjoittaa todellista lähimmäisenrakkautta, joka ei odota 

mitään palkkiota. 

86 Loukkaannutte ja ihmettelette, ettette ole vastannut läimäytykseen, kuten olette tehneet 

menneinä aikoina. Sitten, täynnä kiitollisuutta Mestarillenne, nousette ylös ja sanotte Minulle: "Herra, 

vain Sinä opetat meille nämä oppitunnit ja teet meistä vahvoja näissä koettelemuksissa." 

87 Minä olen viinipuu ja te olette oksat; kantakaa siis samaa hedelmää, jota minä olen kantanut 

teille. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 3  
1 Katso, tässä on iankaikkisen elämän leipä, jota te ette ole pitkään aikaan syöneet. 

2 Odotitte Minua pitkään, ja kun tuskin ajattelitte sitä, valo loisti taivaanrannassa. Kun kysyitte, 

mistä se tuli ja mitä se tarkoitti, teille kerrottiin: Elias tulee valmistamaan ihmiskunnan ja tekemään siitä 

Mestarin kanssa yhdistymisen arvoisen. 

3 Kuten paimen, joka kerää lampaansa ja laskee ne ja etsii kiireesti eksyneet, jotta hän voisi näyttää 

isännälleen koko lukumäärän, niin myös Elia rakasti sinua, johti sinua ja sai sinut tuntemaan tallin 

lämmön. 

4 Kun näin teidät näin valmistautuneina, tarjosin teille leipäni, jolla te tulette syömään ikuisesti. 

5 Se, joka on syönyt tätä leipää totuudessa, on nauttinut ja herkutellut rauhastani. 

6 Tämä ravinto, joka on jumalallinen Sanani, tulee ihmisen suusta toisena osoituksena siitä, että 

Jumala asuu totuudessa ihmisen omassatunnossa. 

7 Miksi kieltäisin teiltä sen autuuden, että voitte tuntea Minut itsessänne? 

8 Se, joka vaalii rauhaa ja puhtautta sydämessään, tuntee Minut itsessään, vaikka Minä olen 

kaikissa hengissä, vaikka he olisivat kuinka paljon tehneet syntiä. Se, joka on ollut, ei koskaan huku, ja se, 

joka elää, kantaa minua sisällään, sillä minä olen elämä. 

9 Jumalan ja hänen luotujensa välillä on siteet, joita ei voi koskaan rikkoa. Mutta jos ihmiset 

tuntevat olevansa erossa taivaallisesta Isästään, se johtuu siitä, että heillä ei ole hengellisyyttä tai uskoa. 

10 Kuolema tai rakkauden puute eivät voi tuhota sidettä, joka yhdistää teidät minuun. 

11 Kukaan ei voi paeta läsnäoloani. Ei ole mitään asuntoa tai paikkaa, jossa voisit piiloutua minulta, 

koska olen kanssasi, minne ikinä menetkin, ja olet minussa, missä ikinä oletkin. 

12 Älkää tyytykö siihen, että tiedätte tämän. Teidän on tunnettava Minut, jotta voin tehdä itseni 

tunnetuksi teoissanne. 

13 Mieti: Jos Minä olen sinussa, mihin olet tuonut Minut, kun teet syntiä? 

14 Kerron sinulle tämän, koska minun on poistettava sydämessäsi oleva tuhka, kunnes löydän siitä 

valon kipinän. 

15 Annan sinulle voimaa kestää koettelemus. 

16 Näen sukulaistenne repivän sydämenne kappaleiksi ja alistavan teidät koettelemuksille. Joidenkin 

kohdalla heidän isänsä ja toisten kohdalla heidän poikansa estivät heitä eniten seuraamasta Minua. 

17 Monet ovat tulleet tähän tilaisuuteen itkien, koska he tiesivät, että heidän pitäisi lähteä 

vihamielisistä kodeistaan kuullakseen Minua, ja silti he halusivat välttämättä kuulla Minua. 

18 Kuinka paljon kyyneleitä, kuinka paljon rukouksia, kuinka paljon kärsivällisyyttä siinä toivossa, 

että he tunnistaisivat tämän totuuden! 

19 On niitä, jotka pyrkiessään vapauteen kuunnellakseen sanojani ovat joutuneet luopumaan 

kodeistaan; niitä, jotka ovat joutuneet jättämään läheisemmän kotinsa välttääkseen vanhempien ja 

ystävien leimaamisen; niitä, jotka ovat menettäneet työpaikkansa, joita on pilkattu ja kutsuttu velhoiksi; 

ja on joitakin, joilta on evätty leipä. 

20 Kuinka en ottaisi teitä vastaan hellästi, kuinka en valaisi parantavaa balsamia haavoihinne, kun 

kärsitte niin paljon seurataksenne minua! 

Mutta älkää koskaan valittako kenestäkään, älkää syyttäkö ketään veljistänne. Jättäkää asianne Minun 

huolekseni, joka sanon teille totuuden: ne, jotka ovat satuttaneet teitä eniten, tulevat Minun luokseni 

kaikkein katuvaisimpina ja nöyrimpinä parantumisen ja anteeksiannon toivossaan. Silloin nämä sanovat 

Minulle: "Herra, anna minulle anteeksi, miten olen loukannut lapseni sydäntä." Joku toinen sanoo: 

"Herra, minä hylkäsin puolisoni, koska hän seurasi sinua. Minä rankaisin häntä erottautumalla hänen 

vuoteestaan ja nukkumalla toisessa huoneessa, sillä minä tuomitsin hänet pimeällä sydämellä." 

He pyytävät Minulta anteeksiantoa, tunnustavat virheensä ja ymmärtävät, että monesti he ovat 

saaneet hyötyä niiden kautta, jotka he ovat tuominneet väärin. Silloin sanon heille: Kun te mietitte, miten 
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tehdä elämästä mahdollisimman vaikeaa näille työntekijöilleni, he "vahtivat" teitä hiljaisuudessa ja 

yksinäisyydessä. 

Mutta totisesti minä sanon teille, opetuslapset, te olette saaneet minun anteeksiantoni. Mutta 

annatko heille myös sydämestäsi anteeksi? 

21 Jeesus opetti teille siitä lähtien täydellistä anteeksiantoa, joka syntyy rakkaudesta. Tänään tulen 

hengessä, mutta opetukseni on sama. 

22 Iloitkaa siitä, että Mestarin kautta teillä on täydellinen esimerkki. Totisesti minä sanon teille: teillä 

ei ole ollut ennen eikä jälkeen Jeesuksen sellaista esimerkkiä kuin se, jonka hän antoi teille. 

23 Olisiko Mestari täydellinen, jos oppilas ylittäisi hänet viisaudessa? - Ei. 

24 Hengestäsi tulee hyvin suuri, mutta ei koskaan suurempi kuin Herrasi henki. Mitä korkeammalle 

hengellisesti nousette, sitä korkeammalle ja suuremmalle näette Jumalanne. 

25 Ylimielinen kaatuu lopulta aina omien tekojensa vuoksi, koska hän luuli taistelevansa itsensä 

puolesta, mutta todellisuudessa hän taisteli itseään vastaan. 

26 Ylpeys on syy moniin pahoihin asioihin ja kärsimyksiin Jumalan luotujen keskuudessa. 

27 Kuinka paljon kurjuutta ja kuinka paljon pimeyttä ensimmäinen tottelematon jätti jälkeensä, 

koska hän kapinoi lakiani vastaan! Siitä lähtien paha on ollut olemassa näkymättömänä voimana. Annoin 

tämän voiman säilyä vain siksi, että voisin koetella teitä, ja teidän kauttanne haluan hävittää sen. 

28 Älkää siis syyttäkö erehdyksistänne ja lankeemuksistanne tiettyä olentoa, joka tätä voimaa 

ruumiillistaa. Muista, että jokaista kiusausta vastaan on hengessäsi hyve, joka taistelee pahaa vastaan. 

29 Ymmärrä ja tutki huolellisesti aikaa, jossa elät. Ilmoitin teille toisella aikakaudella, että palaisin, ja 

kerroin teille, mitkä olisivat tulemiseni merkit. Haluan, että ihmiskunta ymmärtää, että nämä merkit ovat 

jo ilmestyneet. 

30 Jos sanoin teille, että tulisin uudelleen, se johtui siitä, että minulla oli paljon enemmän 

kerrottavaa, enkä voinut paljastaa sitä teille silloin, koska ette olisi ymmärtäneet sitä. 

31 Tänään tulen Hengessä, ja totisesti sanon teille: Jotkut luulevat, että olin lähempänä teitä 

ensimmäisinä aikoina kuin nyt. He ovat väärässä, sillä jokaisen tulemiseni myötä olen tullut yhä 

lähemmäksi sinua. 

Muistakaa, että ensimmäisenä aikakautena asettuin vuorelle ja lähetin sieltä teille alas kiveen 

kaiverretun lakini. Toisella aikakaudella jätin vuoren korkeuden ja laskeuduin laaksoihinne, tulin ihmiseksi 

ja asuin keskuudessanne. Ja ollakseni vielä lähempänä sinua olen tehnyt sydämestäsi asuinpaikkani, jotta 

voisin tehdä itseni siellä tunnetuksi ja puhua ihmisille sen sisältä. 

32 Jotkut epäilevät, vaikka he kuulevat nämä opetukset; ja näistä epäilijöistä jotkut tulevat 

uskomaan ja toiset pysyvät epäuskoisina. Mutta vuosi 1950 tulee, ja kuinka kylmyyttä he silloin 

tuntevatkaan hengessään, kuinka he näkevätkään itseään myrskyn kaltaisten myrskyjen koettelevan, sillä 

silloin ihmiskunnan keskuuteen syntyy suuria kärsimyksiä ja vierailuja! 

33 Lähdettyäni vuonna 1950 maa vapisee, ja ihmisten itku nousee taivaaseen.* Kaikki tämä 

muistuttaa sitä pimeyttä ja hirmumyrskyä, joka pimensi Jerusalemin sinä päivänä, jona Jumalan Poika 

kuoli. 
* Katso lisäyksen huomautus 3 

34 Monille tämä on ylösnousemuksen aikaa. Pimeyteen langenneet henget nousevat valon elämään. 

35 Tämä aika oli ennustettu. On kirjoitettu, että tulisin uudelleen. Mutta katso, kuultuaan 

opetukseni ihmisen suusta monet epäilivät ja kielsivät minut. Toiset eivät kiinnittäneet vähäisintäkään 

huomiota ilmestymiseeni. 

36 Koska ihmiset olivat tunteeton ja paatunut Sanalleni, minun oli tehtävä niitä tekoja, joita te 

kutsutte ihmeiksi, herättääkseni jotkut uskoon ja herättääkseni toisten huomion. 

37 Tänään yksi ja huomenna toinen, he ovat vähitellen kerääntyneet Sanani ympärille; olen 

merkinnyt heidät symbolisesti heidän otsaansa. Se on jumalallinen merkki, jota he kantavat hengessään, 

ja myöhemmin kutsuin heitä "työläisiksi pelloillani". 
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38 Nämä eivät tarvitse tieteen kirjoja eivätkä filosofioita ja uskonoppeja opettamiseen. Pyhän 

Henkeni valo valaisee heidän mielensä, ja heidän ainoa kirjansa on Minun Sanani. 

39 Autuaita ovat ne, jotka luottivat minuun ja pysyivät luonani, sillä he kokivat suurta virkistystä 

opetusteni jumalallisen konsertin kautta. 

40 Se, että olette Jumalan lapsia, tekee teistä tämän armon arvoisia, sillä teidän ansionne ovat vielä 

vähäiset. En katsonut häpeän tahroja, koska ne peitti vaippa. Mutta kenelle tämä armon vaippa kuuluu? - 

Maria, rakastava Äitisi, joka väsymättä valvoo jokaista lastaan. 

41 Teille on suotu mahdollisuus elää tässä Kolmannessa ajassa maan päällä, joka tulee olemaan 

täydellisyyden aika ja jonka Elia avasi ilmentämällä Henkensä ihmismielen välityksellä, mikä osoittaa 

teille, että Minun ilmentymiseni tapahtuu samassa muodossa. 

42 Mutta ihmisvälittäjien valmistelujen aika on päättymässä. Pian Sanaani ei enää kuulla näissä 

kokoussaleissa, ja ne, jotka eivät osanneet pitää sitä sydämessään, tuntevat itsensä orvoiksi. Jotkut, jotka 

luulevat Herransa olevan kaukana, juoksevat myöhemmin uskontojen perässä löytääkseen Minut. 

43 Toisaalta ne, jotka ovat omaksuneet jumalalliset periaatteeni, ovat Kolmannen Aikakauden 

vahvoja, koska he näkevät polkunsa selvästi edessään. 

44 Olen kutsunut tätä aikakautta valon aikakaudeksi; katsokaa nyt, lapseni, kuinka kansakunnat ovat 

innokkaita käymään julmia ja veljienmurhaavia sotia. 

45 Te, joita Minä olen kutsunut valon lapsiksi - rukoilkaa veljienne puolesta, että he "vahtisivat" 

kansoja, jotta tämä valo saavuttaisi heidän henkensä ja jotta he huomenna valitsisivat laini tien. 
46 Milloin ihmisistä tulee Kristuksen todellisia opetuslapsia? Olen aina opettanut teille Jeesuksen 

kautta kuuliaisuutta, nöyryyttä ja rakastavaa ystävällisyyttä. Tämä on oikea tapa. 

47 Olen ilmoittanut teille suurten ihmisjoukkojen saapumisesta, jotka tulevat maan muilta alueilta. 

Näennäisesti aineelliset syyt tuovat heidät kansakuntaanne, mutta pohjimmiltaan kyse on siitä, että he 

voivat vastaanottaa sanan ilosanoman, jonka olen antanut teille tällä hetkellä. 

48 Mutta miettikää vakavasti tätä tehtävää: mitä annatte eteenpäin, opetatte tai todistatte, jos ette 

valmistaudu itseänne tai lapsianne? 

49 Muistakaa vastuunne, jotta voisitte lisätä intoa tunkeutua Sanaani ja jotta kun tulee hetki, jolloin 

he kolkuttavat ovellenne, olisitte valmiita tarjoamaan jumalallista ravintoa ajatustenne, sanojenne ja 

tekojenne kautta. 

50 Uskokaa antautumalla Minulle, ja Minä puhun suunne kautta. 

51 Tietäkää myös, että sellaisten perheiden isille, jotka osaavat nousta ja henkistää elämänsä, syntyy 

sellaisia lapsia, jotka tuovat terveyttä ja voimaa ruumiiseensa ja viisauden viestin henkeensä. 

52 Tässä rukoushuoneessa, jonne kokoonnutte kuuntelemaan Minua, löydätte lohtua 

kärsimyksiänne varten ja rohkeutta kestää vierailut, joita on tultava. Mutta myös sinun henkesi osoittaa 

Minulle kohotessaan viljan, jonka se tuo sisään vähitellen työnsä kautta. 

53 Totisesti minä sanon teille, että henki ei koskaan tunne väsymystä työskennellessään pelloillani; 

siksi se ei saa lepoa haudassa. Jopa aineensa hajoamisen jälkeen se jatkaa työtään korkeamman 

kehityksen ja täydellisyyden eteen. 

54 Jos Sanani on valaissut henkisen kamppailunne polkua maan päällä, kohtaatte vielä kirkkaamman 

valon tuonpuoleisessa, kun jatkatte matkaanne kohti Luojaanne. 

55 Jumalallinen valoni loistaa kaikkialla maailmankaikkeudessa. 

56 Noudattakaa lakiani, mutta antakaa tottelevaisuutenne kumpuaa siitä, että ymmärrätte Isän 

rajattoman rakkauden teitä kohtaan. Kuunnelkaa minua ja rukoilkaa, mutta älkää menkö maailmaan, 

ennen kuin tunnette itsenne vahvaksi, sillä muuten ette kestä hurrikaaneja ja pyörremyrskyjä. 

57 Minä näytän sinulle tien ja valmistan sen sinulle, jotta et koskaan poistuisi siltä. Totisesti minä 

sanon teille: Jokainen, joka kylvää hyvyyttä minun nimessäni, joka on armoa, rakkautta ja rauhaa, vaeltaa 

minun tietäni ja löytää pelastuksen. 

58 Ainoa katumus, jota pyydän teiltä, on itsekkyyden voittaminen, jotta voitte palvella 

lähimmäistänne vilpittömästi ja hyväntahtoisesti. 
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59 Tutkikaa tätä Sanaa tarkkaavaisesti, jonka annan teille monien äänenkantajien välityksellä, sillä 

jokaisella heistä on oma lahjansa. Älkää halveksiko sitä, joka vaikuttaa teistä taitamattomalta; sillä kuinka 

monet haluavatkaan tämän ilmentymän päätyttyä vuoden 1950 lopussa kuulla Minua uudelleen, jopa 

sen kautta, joka ei tyydyttänyt heitä. 

60 Mutta annan teille sen armon, että Sanani säilytetään kirjallisena niiden kautta, jotka olen 

nimennyt ja valmistanut tähän tehtävään, jotta ette huomenna tunne oloanne orvoksi, joka on 

menettänyt perintönsä. 

Sitten kun väkijoukot ja "viimeiset" tulevat luoksenne, teidän on esiteltävä heille opetusteni kirja 

uskollisimpana ja totuudenmukaisimpana todistuksena siitä, mitä olen puhunut teille. Sinulta puuttuu 

vielä paljon, jotta voisit olla todellisen kirjan ja esimerkin kaltainen elämässäsi ja sanoissasi. 

61 Tämä kirja herättää monet nukkuvat henget, ja niiden kätketyt lahjat avautuvat. Sen lukeminen 

inspiroi ja varustaa tulevia sukupolvia ja johdattaa heidät askel askeleelta hengelliseen yhteyteen 

Jumaluuteni kanssa. 

62 Työntekijäni, virkistäytykää ajatuksella, että olen valinnut teidät syntiset muuttaakseni teidät 

välineikseni ja pelastaakseni muita eksyneitä. 

Voitteko koskaan väsyä tai kyllästyä tuomaan rauhaa, helpotusta tai iloa niille, jotka kärsivät näiden 

tavaroiden puutteesta? 

Älkää koskaan hakeutuko erämaahan tai kammionne yksinäisyyteen estääksenne valitusten pääsyn 

luoksenne. Ymmärtäkää, että tämä on ratkaisevaa aikaa jokaiselle hengelle, ja teidän on kohdattava kipu. 

Pian istutatte tahtoni mukaan "puita" eri alueille - näin olen kutsunut sanassani kokoontumispaikkoja 

ja rukoushuoneita. Valmistautukaa tähän ja antakaa henkimaailman ilmetä keskuudessanne kattavasti, 

jotta saisitte oikean tulkinnan opetuksistani. 

63 Teillä on vain vähän aikaa kuunnella näitä Jumaluuteni sanansaattajia. Vuosi 1950 ei ole enää 

kaukana, ja mitä edistystä teillä on Minulle näytettävänä Työssäni? ymmärtäkää, että olen ravistellut 

teidät hereille syvimmästä uneliaisuudesta, jotta ette olisi kuin ne neitsyet vertauksessa, jotka antoivat 

lamppunsa sammua. Jos olet unessa, kun kuulet Herrasi viimeisen sanan, sinua odottaa tyly herätys. 

64 Kiinnitä huomiota niihin, jotka saapuvat väsyneinä vaelluksesta. Jotkut tulevat puhtaalla 

omallatunnolla, toiset taas katumuksella. 

65 Te kaikki tulette tänne, koska teitä on houkutellut huhu siitä, että puhun parhaillaan 

ihmiskunnalle; ja kun kuuntelette tätä sanaa, kuulette Isän sanovan teille: Täällä minä olen ihmisten 

keskellä saadakseni opetukseni kuulumaan heille ja täyttääkseni lupauksen. 

66 Tässä on uusi tilaisuus kuulla Mestaria ja vastaanottaa Hänen opetuksiaan. Muistutan jokaista 

hänen lahjoistaan ja annan hänen tunnistaa tehtävänsä. Se, joka osoittaa olevansa luja ja vahva polullani, 

oppii pian tuntemaan valtakuntani. 

67 Kukaan ei voi viedä valoa siltä, joka valvoo sitä innokkaasti ja saa sen loistamaan hyveillään. 

68 Olette väliaikaisia tässä maallisessa olemassaolossa, ja tämän hengellisen opetuksen oppilaina 

teidän on ymmärrettävä tämä. Otan teidät kaikki vastaan täydellisellä rakkaudella, ja tällä rakkaudella 

tuomitsen teidät. Kuinka erilainen onkaan Herrasi tuomio ihmisten tuomiosta! 

69 Niistä sadasta neljästäkymmenestäneljästätuhannesta, jotka olen merkinnyt, osa kuulee sanani 

näiden äänenkantajien kautta hengellisen tehtävän suorittamiseksi, toinen osa vastaanottaa käskyni 

hengellisesti intuition lahjan tukemana, ja toinen, joka on tuonpuoleisessa, suorittaa tehtävänsä 

ihmiskunnalle hengellisin keinoin. 

70 Minun valoni täytyy loistaa kaikkialla maan päällä. 

71 Jotkut kysyvät Mestarilta, milloin nämä tapahtumat ovat. Totisesti sanon teille, että paljon 

riippuu myös tahdostanne ja sinnikkyydestänne. 

72 Ne, jotka eivät herää ruumiissa ollessaan, otetaan pois maan päältä, jotta heidän henkensä voi 

vapautua kaikesta, mikä sitoo sitä tai estää sitä tunnistamasta työtäni. 

73 Olen monta kertaa sanonut teille: älkää odottako parempia aikoja työskennelläksenne, koska ette 

tiedä, eivätkö tulevat ajat ole vielä vaikeampia. 
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74 Suorittakaa tehtävänne, jotta minun ei tarvitse myöhemmin vaatia teitä vastuuseen monista 

virheistä, joita ihmiskunta tekee. 

75 Jotkut sanovat minulle: "Isä, odota minua vielä hetki." 

Ottakaa huomioon, mitä sanon teille tästä: voin odottaa Pojan paluuta kauan, sillä minä olen Ikuisuus; 

mutta muistakaa, että olen lähettänyt teidät voittamaan tämän itsellenne. 

76 Toiset sanovat minulle: "Herra, sinun on parasta viedä minut pois tästä maailmasta, koska en 

kestä enää yhtään!" 

77 Milloin elätte sopusoinnussa kohtalonne kanssa, milloin ymmärrätte, että monet 

kärsimyksistänne ovat sovitus, jonka avulla vapautatte itsenne puutteellisuuksien raskaasta taakasta? 

Vain ymmärrys ja antautuminen voivat tuoda sinulle rauhan. 

78 Kuinka hitaasti oletkaan vaeltanut hengen tiedon tiellä! 

79 Olette eläneet läpi monia vuosisatoja ilmestyksiä ja kokemuksia, ja silti tapaan teidät hauraina 

pikkulapsina, kun näen teidän olevan kykenemättömiä vastaamaan johonkin kysymykseen tai kun 

osoitatte olevanne kykenemättömiä etenemään elämänne tiellä olevissa koettelemuksissa. 

80 Haluan, että teistä kaikista tulee opetuslapsiani, että te kaikki onnistutte luopumaan siitä, mikä 

on estänyt teitä kohtaamasta totuutta. 

81 Ajattele aina hengellisellä tavalla, jotta sinulla ei ole vaikeuksia ymmärtää Sanaani. Unohtakaa, 

että te olitte se, joka ei voinut kuvitella, että Jumala oli näkymätön, ja että kun ajattelitte Minua, 

muodostitte mielessänne heti jättimäisen ihmisen hahmon, Olennon, jolla oli muoto, mutta jota ei voinut 

nähdä ja joka oli aina kätkettynä paksun salaperäisen verhon taakse. 

82 Kun tulin ihmiseksi Jeesuksessa, se ei ollut sitä varten, että saisin teidät ymmärtämään, että 

Jumalalla on ihmismuoto, vaan siksi, että tekisin Minusta näkyvän ja kuultavan niille, jotka olivat sokeita 

ja kuuroja kaikelle jumalalliselle. 

Totisesti minä sanon teille: jos Jeesuksen ruumis olisi ollut Jehovan muotoinen, se ei olisi vuotanut 

verta eikä kuollut. Se oli täydellinen ruumis, mutta silti inhimillinen ja herkkä, jotta ihmiskunta voisi 

nähdä sen ja kuulla sen kautta taivaallisen Isänsä äänen. 

83 Aina kun käsityksesi Jumalasta oli kaukana todellisuudesta, tulin avuksesi tuhoamaan kuvitelmat 

ja epätodellisuuden ja sain sinut kulkemaan oikeaa tietä. 

84 Minä olen tie, totuus ja elämä. Opetukseni ei koske kuolemaa. Kun usein puhun teille hengellisen 

valtakunnan olemassaolosta, se johtuu siitä, että hengellenne on luvattu elämä ja ikuinen onni, eikä siitä, 

että kaipaisitte kuolemaa ja inhoaisitte tätä elämää. 

85 Tällä hetkellä Sanani puhuu teille hengellisestä elämästä, ja se johtuu siitä, että olette jo 

saavuttaneet elämänkirjan sen luvun, joka näyttää hengelle paljastamattomat salaisuudet. 

86 Koska ihmisellä on henki, on luonnollista, että se paljastaa hänelle joitakin ominaisuuksia hänen 

olemuksestaan; mutta olen jo sanonut teille: niin kauan kuin aineen vaikutus ei alistu hengen hallintaan 

ja kehotuksiin, ihminen pystyy tunkeutumaan hyvin vähän sisimpäänsä nähdäkseen sisäisen valonsa ja 

kuullakseen hengellisen äänensä. 

87 Kun onnistut keräily- ja pohdintahetkessäsi, pääset tiedostamattasi yhteyteen hengellisen kanssa 

ja tunnet ikuisuuden ja sen, että jotain tästä ikuisuudesta elää ja kuohuu olemuksessasi. Samoin kävi, kun 

ihminen ensimmäisinä aikoina huomasi, että hän kantoi sisällään olentoa, joka ei ollut tästä maailmasta 

vaan kuului toiselle tasolle. Tämä ei pelottanut häntä lainkaan, vaan päinvastoin täytti hänet toivolla, 

koska hän näki, että hänen elämänsä ei rajoittunut lyhyeen olemassaoloon tässä maailmassa. Hän epäili, 

että kun hän irrottautuisi ruumiista, hänen henkensä nousisi maailmaan, jossa hän kokisi sellaista 

autuutta, jota hän ei ollut löytänyt tässä maailmassa, oikeudenmukaista tyydytystä hänen korkealle 

ihanteelleen. 

88 Tulin maan päälle vahvistamaan opetuksellani kaikki nuo innoitukset; ja niille uneksijoille, jotka 

haaveilevat viisauden, rakkauden ja oikeudenmukaisuuden maailmasta, jossa ei ole kyyneleitä, kurjuutta 

eikä erimielisyyksiä, omistin Vuorisaarnani, jotta he pysyisivät toivossaan. 
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89 Millaisella ystävällisyydellä ja rakkaudella kristinuskon ensimmäiset mestarit opettivat 

ihmiskuntaa. Heidän sanansa voima perustui heidän tekojensa totuudellisuuteen, jonka avulla he 

käännyttivät ja kutsuivat hengellisyyteen. 

90 Kutsun heitä mestareiksi, koska he opettivat esimerkkini mukaan. Jos joku myöhemmin halusi 

opettaa uskon pakosta ymmärtämättä opetukseni merkitystä, hän ei ollut mestari. Jos hän käytti valtaa 

riistääkseen veljiltään vapauden ajatella, uskoa ja tuomita, hänellä ei ollut Minua esimerkkinään, vaan 

hän käytännössä esti henkiä yrittämästä päästä käsiksi ilmestysteni merkitykseen. 

91 Minä sanon teille: Aina kun nimeäni ja opetustani on käytetty kansojen alistamiseen tai pelon 

lietsomiseen, ja tämän pelon kautta ihmiset on pakotettu uskomaan, päämääränä ei ole ollut hengellinen 

päämäärä, vaan maallisen vallan tavoittelu. Kuinka erilainen olikaan Mestarin aikomus, kun Hän antoi 

teille sanansa ja esimerkkinsä, jonka voitte tiivistää tähän lauseeseen: "Minun valtakuntani ei ole tästä 

maailmasta." 

92 Tulkaa veneeseeni, sillä se ei koskaan kaadu. Mutta älkää epäilkö niin kuin Pietari epäili, kun hän 

luuli Mestarin nukkuvan, sillä muuten se ei olisi enää Minun ääneni, vaan tuska, joka puhuu teille: Oi te 

vähäuskoiset! 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 4  
1 Joka kerta kun kuulette Sanani, tunnette, että jätätte tuskanne Minun luokseni. Mutta miksi joka 

kerta, kun palaatte luokseni, sydämenne on ääriään myöten täynnä katkeruutta? 

2 Teidän on aika oppia pitämään rauhani. 

3 Tämä aika on valmistautumisen aikaa, ja kaikkialla, kylissä, kaupungeissa ja alueilla, kasvaa 

"puita", jotka antavat vaeltajille henkisen varjon. 

4 Kun he kuulevat Sanani kertovan heille, että muina aikoina he ovat jo löytäneet varjoa Elämän 

puun lehtien alta, he ymmärtävät syvästi, että he eivät osanneet käyttää aikaa tullakseen lähemmäs 

Luvattua maata. 

5 Kuka teistä hylkää Minut jälleen, kuten hän teki menneinä aikoina, kun hän tuntee, että hänellä 

on edessään uusi mahdollisuus pelastukseensa? Kuka välttelee tehtäväänsä ja jättää omantuntonsa 

äänen huomiotta? Kuka jatkaa materialististen unelmiensa toteuttamista sen jälkeen, kun tämä ääni on 

herättänyt hänet? 

6 Henkesi vapisi, kun levottomuudestasi huolimatta kuulit Isän sanovan, että Hän rakastaa sinua, 

että Hän antaa sinulle anteeksi ja auttaa sinua uudistumaan, jotta voisit tulla Hänen luokseen. 

7 Olette kumartuneet jumalallisen rakkauden edessä ja lähdette iloisin mielin etsimään sairaita, 

jotta he voisivat kiiruhtaa Mestarin läsnäoloon ja löytää parantumisen vaivoihinsa Hänen luonaan. 

8 Tässä on puu, joka tarjoaa hengellisiä hedelmiään ihmisille. 

9 Minä olen Ikuisen elämän puu. Muistakaa Kristusta ristillä. Hän oli kuin puu, jonka käsivarret ja 

oksat levitettiin rakkaudella antamaan varjoa ihmiskunnalle. Hänen sanansa, jotka hiljalleen laskeutuivat 

väkijoukkoon, ja Hänen verensä, joka tippui pisara pisaralta, olivat kuin hedelmiä, jotka tulivat 

jumalallisesta puusta. 

10 Vuosi 1950 on lähellä, jolloin kuulette tämän sanan viimeisen kerran, ja se on teille taivaallinen 

hedelmä. Silloin puu, hedelmä ja varjo ovat hengessäsi. 

11 Ne, jotka tuolloin ovat vielä materialistisesti ajattelevia ja Sanani fanaattisia, yrittävät pidättää 

Minua ja pyytää Minua puhumaan heille tässä muodossa vielä jonkin aikaa; mutta se ei ole mahdollista, 

koska olen tehnyt tahdon teille tiettäväksi ja se on kirjoitettu ylös. 

12 "Yölaulajat", jotka ovat antautuneet Sanalleni, hiljenevät tätä ilmentymää varten, ja palkitsen 

heidän kuuliaisuutensa Sanan ja inspiraation lahjalla. 

13 Ette vielä tiedä, mitä minulla on varattuna korkeissa suunnitelmissani niitä aikoja varten. Kerron 

teille jo tänään, että noina siunattuina aikoina odotan teiltä kaikilta tahtoni täyttämistä ja että olette 

kuuliaisia ja lempeitä kuin lampaat. 

14 Minun tahtoni ei kuitenkaan ole, että tuomitsette toisianne. Täydellinen oikeuteni tuomitsee 

jokaisen lapseni. 

15 Kuulkaa minua, kansani, älkää antako minun vain puhua tyhjyyteen. Sinulla on vielä aikaa ajatella 

ja oppia. 

16 Kukaan älköön väittäkö toimivansa oman tahtonsa mukaan, vaikka ihmisellä on tilapäisesti 

mahdollisuus tehdä niin; sillä Herran vanhurskaus saavuttaa hänet, ja silloin tapahtuu vain se, mikä on 

tarkoitettu hänelle. 

17 Valmistautukaa, kolmannen aikakauden profeetat, jotta voitte varoittaa kansanjoukkoja ja 

etteivät väärät Kristukset ja väärät julistukset eksytä heitä. 

18 Älkää epäilkö näitä sanojani vain siksi, että välitän ne teille kouluttamattoman ja yksinkertaisen 

äänenkantajan kautta. 

19 Nouskaa ja julistakaa näitä opetuksia kaikille, sillä aikaa on hyvin vähän jäljellä. 

20 Yksikin valon sana riittää pitämään veljesi hereillä. 

21 Vikojen korvaaminen hyvillä ominaisuuksilla on tulevaisuuden spiritualistien jalo pyrkimys, niiden, 

jotka aikovat rakentaa korkeamman valtakunnan ihmiselämän raunioille. 
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22 Tulevat sukupolvet rakentavat tämän korkeamman moraalin, syvemmän tiedon ja suuremman 

henkisyyden maailman. Mutta myös te nykyihmiset voitte tehdä paljon. Pienellä hyvällä tahdolla voitte 

poistaa rauniot, menneisyyden roskat, jotka ovat täynnä harhoja ja häpeää, ja jättää jäljelle vain pitkän ja 

tuskallisen kokemuksen valon. Siunaan teitä ja annan teidän nähdä valonpilkahduksen siitä rauhan 

valtakunnasta, jota rakennatte yhdessä, jos pyritte elämään hyvää elämää niin, että mielenne on täynnä 

hyveitä ja että huulenne ovat luotettava väline hengessänne itävälle totuudelle ja innoitukselle. 

23 Vaikka jalkasi koskettavatkin maata, sinun ei pidä antaa sen pitää kiinni pyrkimyksistäsi. Asettakaa 

tähtäimenne yhä korkeammalle unohtamatta antaa Jumalalle se, mikä kuuluu Jumalalle, ja maailmalle 

se, mikä kuuluu sille. 

24 Sanani on tarkoitettu kaikille, mutta kaikki eivät ota sitä vastaan samalla tavalla. Monet kuulevat 

sen välinpitämättömästi, mutta on myös niitä, jotka eivät voisi enää elää ilman iloa siitä, että kuulevat 

Minua. Näiden joukossa olen nähnyt myös sellaisen, joka tulee paikalle ottamatta mitään aineellista 

ravintoa, ja joka sanaani kuunnellessaan unohtaa tarpeensa ja puutteensa, ja kun hän poistuu 

kokoussalista, hän tuntee olevansa niin täynnä voimaa ja toivoa, rauhaa ja lohdutusta, että hän alkaa 

mutista: "Totisesti, ihminen ei elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka tulee Jumalasta." 

25 Vain minä näen, mitä kukin sydän pitää sisällään ilman, että kukaan tietää sitä. Löydän surullisia, 

janoisia, sairaita tai väsyneitä lampaita; olentoja, joilla ei ole rakkautta eikä kotia, mutta jotka kuitenkin 

sanovat Minua kuunnellessaan: "Olen onnellinen kuunnellessani Jumalallista Mestaria, koska silloin kaikki 

huoleni haihtuvat ja sydämeni tulvii valoa ja iloa." 

26 Toiset taas vajoavat uneliaisuuteen eivätkä anna sydämensä pehmentyä niin kuin ensimmäisinä 

päivinä, jolloin he kuulivat Herransa äänen. 

Mutta miten jatkaa opetusta niin kauan kuin toiset kuuntelevat ja toiset eivät, niin kauan kuin toiset 

tuntevat Minut ja toiset pysyvät turtana? 

27 Opetuslapset, menkää sisimpäänne, kuulkaa ja tuntekaa Minut kuten ennenkin. Muistakaa, 

kuinka tunnustitte, että tämä Sana on elämänne ja kohtalonne valo. Älkää unohtako sitä, mitä sanon 

teille tänään: se, mitä tarvitsette, annetaan teille aikanaan. 

28 Kaatakaa lamppuihinne uutta öljyä, jotta uskon ja tiedon liekki loistaisi jälleen. 

29 Älkää nukkuko, herätkää ja rukoilkaa, sillä Mestari saattaa yllättää teidät, kun Hän astuu kotianne, 

kuten Hänellä oli tapana tehdä niinä hengellisen innostuksen päivinä, jolloin tunsitte läsnäoloni joka 

käänteessä. 

Silloin huomaatte, kuinka se valo, joka lakkasi valaisemasta teitä tietämättänne, valaisee elämänne 

uudestaan, ja se palauttaa teille luottamuksen tulevaisuuteen, joka on täynnä yltäkylläisyyttä ja viisautta. 

30 Luota kaikki ajatuksesi Minulle, tarjoa Minulle sydämesi; jokainen katkeruus ja kärsimys on kuin 

kukkia, jotka otan vastaan; tuskan, katkeruuden ja pettymyksen kukkia, mutta lopulta kukkia, koska ne 

todistavat puhdistumisesta ja antavat tuoksua, joka nousee Minulle. 

31 Uppoutukaa hiljaisuuteen, te henget, jotka otatte vastaan valoni, samalla kun sydämenne valittaa 

suruaan Minulle. Jättäkää kyyneleenne Minulle ja ottakaa parantava balsamini niitä varten. 

32 Isä, Korkein Olento, on kiinnittänyt katseensa sinuun. Älkää näyttäytykö voitettuina tai 

voimattomina hänen edessään, sillä kun hän loi teidät, hän antoi teille voimansa. 

33 Jos kärsimyksesi ovat kovia, Hänen armonsa on suurempi. Tehkää uskon ja rakkauden ansioita 

älkääkä epäilkö, että Hän tuo teidät hyvyytensä ja viisautensa valtakuntaan ikuisesti. 

34 Ihmiset, luottakaa Minuun, ja kun voimanne pettää teidät, antakaa Minulle ristinne taakka, kun 

ammutte uutta voimaa. 

35 Ymmärtäkää, että tämä maailma on puhdistava lähde ja että henkenne loistaa kuin valo 

avaruudessa, kun se lähtee siitä palatakseen todelliseen kotiinsa. Muistakaa, että sanoin teille: "Joka etsii 

minua, se löytää minut; joka etsii, se löytää." - Olet etsinyt minua ja seisot nyt edessäni. 

36 Mutta on myös niitä, jotka etsivät Minua eivätkä kuitenkaan löydä Minua, koska he tekevät niin 

siellä, missä Minä en voi olla. Nämä alkavat sitten jopa epäillä olemassaoloani tietämättä, että he ovat 

hyvin lähellä Minua, että olen heidän sisällään. 
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37 He eivät löydä Minua omasta sydämestään, koska ne ovat kuin suljettuja temppeleitä. Heissä 

oleva rauha ja valo pysyivät piilossa. 

Mutta siellä on todellinen pyhäkkö, jossa asun ja jossa odotan, että astutte sisään puhuakseni teille 

syvällisistä ilmestyksistä ja selittääkseni teille monien mysteerien "miksi". Kun olette astuneet sisään, 

tiedätte, mistä olette tulleet ja minne kohtalo on teitä johdattamassa, ja olette hämmästyneitä siitä, että 

olette löytäneet Minut sieltä, missä ette ennen olleet nähneet mitään. 

Mutta se, joka ei tunne tätä pyhäkköä, rakentaa temppelinsä aineeseen, pystyttää siihen alttarin ja 

asettaa sen päälle jumalan, jonka hän on käsillään tehnyt. Vasta ajan kuluessa ja sen jälkeen, kun hän on 

vakuuttunut kultinsa epätäydellisyydestä, hän herää ja lähtee etsimään hengellistä Jumalaa, totuuden 

Jumalaa, ainoaa Jumalaa, koska hänen keksimänsä Jumala ei voinut antaa hänelle mitään, koska hänellä 

ei ollut elämää. 

38 Jumala on se, joka antoi ihmiselle elämän, joka loi hänet, eikä ihminen voi luoda jumalia ja antaa 

heille elämän. 

39 Kun kuulet tämän sanan vähitellen, tulet lähemmäksi ymmärrystä. Kun tämä valaistuminen 

täyttää henkenne täydellisesti, sanotte Minulle: "Herra, ihme on tapahtunut. 

40 Ymmärrätte siis, mitä töitä teen hengessä tällä hetkellä. 

41 Henkisyytenne ei tarvitse ensimmäisen ja toisen ajan ihmeitä ja todisteita uskoakseen Minuun. 

42 Tänään näette taivaallisen mannan laskeutuvan alas hengellisessä muodossa. Näette katumuksen 

vesien kumpuavan kallioista, jotka ovat suurten syntisten sydämiä. Tulet näkemään, kuinka ne, jotka ovat 

kuolleet uskossa ja hyveessä, heräävät eloon, kuinka ne, jotka ovat sairaita moraalisista heikkouksista, 

puhdistuvat, ja kuinka ne, jotka ovat sokeita totuudelle, avaavat silmänsä nähdäkseen minun loistoni. 

43 Jos toisella aikakaudella syntymäni ihmisenä oli ihme, ja henkinen ylösnousemukseni fyysisen 

kuolemani jälkeen oli toinen ihme - totisesti sanon teille - niin silloin ilmenemiseni tällä aikakaudella 

ihmismielen avulla on henkinen ihme. 

44 Profetiani toteutuvat tänä aikana viimeiseen asti. Jätän teille kolme testamenttiani, jotka 

muodostavat yhden. 

45 Niiden, jotka ennen tunsivat Isän rakkautena, uhrina ja anteeksiantona, pitäisi tällä kertaa oppia 

tuntemaan Hänet täydellisesti, jotta he voisivat rakastaa ja palvoa Häntä sen sijaan, että pelkäävät Hänen 

vanhurskauttaan. 

46 Jos ensimmäisellä aikakaudella noudatitte lakia, se tapahtui pelosta, että jumalallinen oikeus 

rankaisisi teitä; siksi lähetin teille Sanani, jotta tietäisitte, että Jumala on rakkaus. 

47 Tänään valoni tulee luoksenne, jotta ette eksyisi harhaan ja pääsisitte polun päähän uskollisina 

lailleni. 

48 Kauan olet palvellut maailmaa, ja se on palkinnut sinut huonosti. Mutta milloin teille sanottiin, 

että ihmisen pitäisi olla maailman palvelija? Ettekö tiedä tai muista, että teille on sanottu: "Tehkää maa 

alistetuksi"? Kuinka usein teidän onkaan täytynyt tulla eteeni kuin tuhlaajapoika! 

49 Toiveeni on, että tulette luokseni täynnä ansioita, hyveellisyyttä ja nöyryyttä. 

50 Löysin sinut hengellisen spitaalin peittämänä ja paransin sinut pelkällä tahdollani. Haluan, että 

parannatte veljiänne samalla tavalla, tuntematta inhoa heidän syntejään kohtaan. Silloin teot todistavat, 

että rakastatte Minua, eivätkä huulet, jotka julistavat sitä ilman, että sydän tuntee sen. 

51 Teidän ei pidä käyttäytyä kuin fariseukset, jotka kerskuivat synagogassa olevansa arvokkaita 

Jumalan edessä ja jotka osoittivat hyväntekeväisyyttä avoimilla kaduilla. 

52 Säilyttäkää opetukseni ja opiskelkaa niitä syvällisesti, sillä päivä lähestyy, jolloin ette enää kuule 

tätä Sanaa äänen kantajan mielen kautta, ja silloin ne, jotka ovat oppineet ja ymmärtäneet, ovat vahvoja 

kuin voittamattomat sotilaat. 

53 Jos olette valmiita, puhutte Minun innoittamana ja opetatte ihmiskuntaa tällä yksinkertaisella 

tavalla. Joidenkin uusien opetuslasteni on etsittävä ihmiset, kun taas toisten on odotettava, että heidän 

veljensä tulevat ja kuulevat opetukseni heiltä. 
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54 Ihmiset, selittäkää sanaani ja opetustani myös lapsille. Muistakaa, että opetukseni ei rajoitu ikään 

tai sukupuoleen, sillä se on tarkoitettu hengelle. 

55 Antakaa opetuksiani lapsille, yksinkertaistakaa niitä ja tuokaa ne heidän mielensä ulottuville. 

Mutta älkää koskaan unohtako, että paras tapa selittää opetuksiani on elämänne hyveiden kautta, joissa 

he näkevät hyväntekeväisyydentekonne, kärsivällisyytenne, nöyryytenne ja hengellisyytenne. Tämä on 

paras opetusmuoto. 

56 Kerro heille Jeesuksesta, kerro heille Mariasta ja kaikista niistä miehistä ja naisista, jotka toivat 

valon sanoman maailmaan. Tällä tavoin näytätte heille tien Minun luokseni. 

57 Kerro heille, että lepopäivänä henkesi tulee pyhäkkööni ylistämään minua. Kuuden päivän ajan 

omistaudutte inhimillisille velvollisuuksillenne ja taipumuksillenne, ja sitten lepäätte yhden päivän ja 

omistatte muutaman hetken mietiskelylle ja palvonnalle Herralle. 

58 Siellä löydätte Minut odottamassa teitä, aina odottamassa rukoustanne, joka on kieli, jolla 

puhutte Minulle huolistanne, rakkaudestanne tai kiitätte Minua. 

59 Olette astuneet pyhäkkööni, jonka ovat muodostaneet väkijoukot, jotka ovat innokkaita 

kuulemaan Jumalallista Sanaani. Totisesti sanon teille, että olen valuttanut teidät opetusten tulvalla. 

Tästä Sanasta tulee hedelmällinen siemen hengessänne, jotta voitte muuttua työntekijöikseni. 

60 Tulette kiitollisin sydämin, sillä ennen kuin käskin teitä levittämään aktiivista hyväntekeväisyyttä, 

annoin teille ihmeen antamalla teille takaisin joko terveyden, rauhan tai jonkin muun menetetyn hyvän. 

61 Tänään kiitollisuudessanne sanotte Minulle: "Mestari, mitä voin tehdä vastapalvelukseksi näin 

suuresta rakkaudesta?" Sitten näytän teille laajat "pellot", jotta voitte puhdistaa ne nokkosista ja kivistä 

ja kylvää rakkauden, rauhan ja armon siemeniä. 

62 Ennen kuin lähetän teidät matkaan, täytän teidät voimalla ja uskolla, jotta ette horju ettekä 

menetä rohkeuttanne taistelussa. Usein näette vehnänne versovan ja kasvavan ohdakkeiden ja 

orjantappuroiden seassa, ja siellä teidän on hoidettava sitä sadonkorjuuseen asti ja erotettava silloin 

vehnä rikkaruohoista. 

63 Mitä enemmän kärsimystä peltojen viljeleminen maksaa, sitä suurempi on rakkautesi niitä 

kohtaan ja tyytyväisyytesi, kun näet niiden kukoistavan. 

64 Totuuden nimessä minä sanon teille: Tästä hengellisestä vehnästä, jota viljelette ohjeideni 

mukaan, tulee ikuisen elämän leipää jälkeläisillenne vielä seitsemännen sukupolven jälkeenkin. 

65 Älkää väsymättä kuunnelko minua, te opetuslapset, te, jotka olette ilossa yhdistyneet. Puhun 

hengellenne näiden saastuneiden ihmisten huulten kautta, joiden kautta ilmoitan itseni. Mutta totisesti 

sanon teille, että tämä epäpuhtaus ei tahraa sanaani, vaan se saavuttaa henkenne puhtaana. 

66 Tutkikaa opetustani, jotta ymmärtäisitte, mitä pelto, siemen, vesi ja pellonhoitovälineet ovat, ja 

jotta tietäisitte, mikä on täydellinen tapa valmistaa, kylvää, kastella ja hoitaa maata. 

67 Maanviljelijä, joka työskentelee tällä tavoin, osaa erottaa hyvät hedelmät huonoista. 

68 Katsokaa, kuinka monet, jotka luulivat jo voivansa kylvää, ovat lähteneet liikkeelle ja kylväneet 

vehnän sijasta vierasta siementä, joka kypsyessään antoi heille orjantappuroita. 

69 Haluan, että kolmannen aikakauden työntekijä on paikallaan. Tästä syystä lähetän kutsun suurille 

ihmisjoukoille, jotta niiden joukosta voivat lähteä ne, joiden on seurattava minua tänä aikana. 

70 Näin vähitellen, kun annan teille oppitunnin toisensa jälkeen, lähestyy aika, jolloin otatte 

tehtävänne täysin vastaan. 

71 Vaelluksillasi tulet törmäämään peltoihin, jotka on kylvetty muinoin ja jotka odottavat vain 

kastelua ja hoitoa. Nämä ovat niitä henkiä, joissa on se uskon siemen, jonka he ovat saaneet profeettojen 

ja apostolieni ajoista lähtien. 

72 Toiset kantavat ensimmäisen aikakauden siementä, toiset ensimmäisen ja toisen aikakauden 

siementä, ja teidän on sijoitettava heihin se siemen, jonka olen antanut teille tässä kolmannessa 

aikakaudessa, koska teillä on kolmen aikakauden siemen, minkä vuoksi kutsun teitä 

kolminaisuusmiehiksi. 
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73 Tämä on se elämä ja työ, joka odottaa sinua. Miksi pelkäätte taistelua, kun annan teille kaiken? 

Miksi näen kyyneleitä joidenkin työntekijöitteni silmissä, kun taistelun vaikein osa ei ole vielä alkanut? 

Haluan teidän uskovan, että olen lähellä teitä, että hengelliset lahjasi ovat todellisuutta, että annan 

teille kaiken, mitä pyydätte Minulta koettelemusten hetkillä, hengellisen täydellisyytenne kannalta 

kriittisillä hetkillä. En halua enää nähdä sinua heikkohermoisena. 

74 Useimmat tulevat, unohtaen henkensä, pyytääkseen leipää, parantumista tai työtä ruumiille, ja 

kaikissa heissä teen ihmeen, koska heistäkin tulee todistuksia, jotka sytyttävät uskon ja toivon veljienne 

sydämissä huomenna. 

Mutta älä pyydä Minulta niin vähän. Se, mikä tuntuu sinusta niin paljolta, on pian ohi. Pyytäkää 

Minulta pikemminkin ikuisia etuja, hengellisiä hyödykkeitä. Sitten annan teille sen, mikä kuuluu 

maailmaan, lisäyksenä. 

75 Minulla on teille enemmän annettavaa kuin voitte minulta pyytää. Älkää siis tyytykö niin vähään. 

76 Voin muuttaa sydämet ehtymättömän rakkauden lähteiksi, voin täyttää mielen inspiraatiolla ja 

huulet sanalla. Voin antaa sinulle parantumisen lahjan ja valtuuden hajottaa pimeys ja voittaa paha. 

77 Se, joka pyrkii sellaiseen, kokee, kuinka hänestä lähtevät voimat, jotka olivat hänen hengessään 

tiedostamattaan. Kuka sulkee ovensa kolkuttajalta, vaikka hänellä on niin suuria lahjoja? Mitkä tiet 

saattavat tuntua kuoppaisilta ja pitkiltä hänelle, joka nauttii voimastani? Mikä sää voisi tuntua hänestä 

armottomalta, kun hänellä voi olla valta jopa elementteihin? 

78 Oi opetuslapset, teidän korkein tehtävänne on rakkauden toiminta! Usein teet sen salassa 

kerskailematta, antamatta vasemman käden tietää, mitä oikea käsi on tehnyt. Mutta tulee tilanteita, 

jolloin lähimmäisenne näkevät rakkauden toimintanne, jotta he oppisivat osallistumaan siihen. 

79 Älä ole huolissasi palkkiosta! Minä olen Isä, joka palkitsee lastensa työt oikeudenmukaisesti, 

unohtamatta yhtäkään. 

80 Olen kertonut teille, että jos annatte lasillisen vettä aidolla rakkaudella, se ei jää palkitsematta. 

81 Autuaita ovat ne, jotka sanovat Minulle tullessaan luokseni: "Herra, en odota mitään palkkiota 

teoistani; minulle riittää olemassaolo ja tieto siitä, että olen Sinun lapsesi, ja henkeni on jo nyt täynnä 

onnea."" 

Minäpä kerron teille: Tulette itkien, koska olette menettäneet tienne, terveytenne ja työnne avaimet. 

Vain silloin muistatte taivaallisen Isänne. 

82 No, tässä minä olen keskuudessanne. Olette Mestarin luona, ja syy, joka toi teidät tänne, on 

yhdentekevä. 

83 Kuunnelkaa opetuksiani! Jotkut niistä on tarkoitettu opetuslapsille, mutta toiset taas "pienille 

lapsille". 

84 Älkää hävetkö olla sellaisten veljien ja sisarten parissa, jotka ovat edistyneet opetuksissani ja joilta 

yritätte piilottaa tietämättömyytenne. He tulivat aivan kuten sinäkin. 

85 Te, jotka tulette tänne pikkuhiljaa, oppikaa jumalallinen oppitunti, jotta teillä olisi jotain 

annettavaa niille, jotka tulevat teidän jälkeenne. 

86 Kukaan ei ole yllättynyt siitä, että etsin uusia opetuslapsia kuonan joukosta ja uudistan heidät 

Sanallani, jotta voin lähettää heidät myöhemmin ihmiskunnalle uudistuksen, elämän ja valon sanoman 

kanssa veljilleen. 

87 Tämän kansan syntien, epätäydellisyyksien ja saastaisuuksien alla Henkeni valo on paljastanut 

itsensä tänä aikana. Niinpä olen tullut kamppailemaan voittaakseni nämä pimeydet, kunnes tuon valon 

loistamaan. 

88 Siunattuja ovat kaikki ne, jotka sulkivat silmänsä niin suurelta inhimilliseltä epätäydellisyydeltä ja 

nousivat niin suuren kurjuuden yläpuolelle, jotka osasivat löytää Läsnäoloni uudessa 

ilmenemismuodossani. 

89 Tätä kouluttamatonta ja syntistä kansaa tullaan kiillottamaan ja puhdistamaan yhä enemmän ja 

enemmän, koska heidän tehtävänsä on antaa hengellisen työni paljastua yhä täydellisempänä 

sukupolvesta toiseen. 
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90 Älä ole enää se, joka olit eilen. Jättäkää vanhentuneet kultit ja huonot tavat ja pyrkikää 

parantamaan henkeänne. 

91 Yllätin teidät juuri sinä aikana, jonka Jeesus ja profeetat ilmoittivat uudeksi tulemiseni. 

Nyt kun lupaukseni on täyttymässä, näette synnin olevan turmeltuneisuuden suurimmillaan, näette 

ihmisten kunnianhimon ja vihan ilmenevän sodissa, jotka ovat seurausta pimeydestä, joka ympäröi 

ihmisten hengen tällä hetkellä. 

92 Mutta katso, kun pimeys oli kaikkein läpitunkemattomin, laskeutui jumalallinen säde repimään 

sen hajalle ja sanomaan ihmisille inhimilliseksi sanaksi muuttuneena: "Rakastakaa toisianne". 

93 Valvokaa ja rukoilkaa älkääkä tuomitko itseänne, ettei minun tarvitse sanoa teille jälleen: "Se, 

joka teistä on synnitön, heittäköön ensimmäisen kiven". 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 5  
1 Tämä on Jumalallisen Hengen ilon hetki, koska Israelin kansa on kokoontunut Uuden Liiton arkin 

eteen. 

2 Olen tullut uudestaan jättämään teille jälkeni, ja te olette seuranneet sitä. Olen ravinnut teitä ja 

koristanut teitä armollani. 

3 Tämä on päivä, jota Elia on valmistellut ja jota hän on innokkaasti toivonut; on tullut hetki, jolloin 

hänen henkensä riemuitsee. Puhdas Elia näyttää lampaitaan, koska hän oli aiemmin kylvettänyt heidät 

armon lähteessä, joka on parannus, uudistuminen ja kohotus. Niiden määrä, jotka Paimen näyttää 

Minulle tänään, on pieni, se on tuskin alku kansani muotoutumiselle, mutta haluan, että "ensimmäiset" 

yhdistyvät, jotta he voivat antaa hyvän esimerkin "viimeisille". 

4 En halua, että tulette luokseni pää kumarassa ja täynnä häpeää kuin tuhlaajapoika. Haluan, että 

katsotte Isänne taloa kuin omaa kotianne. 

5 Kello soi, hetki on koittanut, väkijoukko lähestyy. Nukkuva lammas herää, koska Elia lähestyy 

valmistamaan lasten, nuorten miesten ja aikuisten henkeä vastaanottamaan Sanani valoa ja 

valmistamaan heitä liittoon Henkeni kanssa. 

6 Ihmisjoukot ovat kuunnelleet kutsuani ja tulleet kaipaamaan Sanaani, joka on heille kuin pääsy 

Luvattuun maahan. He ovat innokkaita kuulemaan ääntäni, joka on rauha ja lohdutus, ja he tulevat, koska 

ahdistukset, pelot ja tuskat tekevät heidän tiensä murheelliseksi. He ovat niitä, jotka tuovat anomuksia 

uhrilahjan sijasta. Jotkut esittävät Minulle sairautensa, toiset työttömyytensä ja taas toiset köyhyytensä 

ja kyyneleensä. Annan heille kaikki lisälahjat ja annan heidän ymmärtää, että henki tulee ennen ruumista. 

Tänään he ovat vielä pieniä lapsiani, mutta näiden etujen ansiosta he seuraavat minua, kunnes he lopulta 

muuttuvat opetuslapsikseni. 

7 Annan teille voimani, jotta te ette lannistu kiusauksista, jotka odottavat teitä tällä tiellä. Haluan, 

että keskuudessanne vallitsee rakkaus, avuliaisuus ja harmonia. Minun tahtoni on, että ihmiskunta etsii 

minua hengellään tänä kuudennen sinetin aikana. 

8 Haluan nostaa sinut luokseni. Jos tulin toisella aikakaudella ihmiseksi ja annoin elämäni teidän 

vuoksenne, nyt kun kommunikoin ihmismielen kautta, annan teille jumalallisen olemukseni. Mutta en 

anna teidän nukkua täyttymyksessänne, kun kannan ristiä selässäni. Käsken teitä kantamaan harteillanne 

kullekin kuuluvaa osaa. Tunnistatte polun, sillä se on merkitty veren ja uhrausten jäljillä. Jos haluatte 

kukkien peittämää polkua, joka on täynnä nautintoja, se ei johda teitä vuoren huipulle, jossa elämänne 

matka saa kruununsa. 

9 Olen kutsunut teitä "Marian kansaksi", koska osaatte rakastaa ja tunnustaa Jumalallista Äitiä ja 

tulla hänen luokseen kuin lapsi, joka pyytää hellyyttä, tai kuin syntinen, joka pyytää esirukousta. 

10 Marian läsnäolo maailmassa on todiste rakkaudestani ihmiskuntaa kohtaan. Hänen puhtautensa 

on sinulle paljastunut taivaallinen ihme. Minusta hän laskeutui maan päälle tullakseen naiseksi, jotta 

hänen kohdussaan itäisi jumalallinen siemen, Jeesuksen ruumis, jonka kautta "Sana" puhuisi. Tässä 

nykyhetkessä hän paljastaa itsensä uudestaan. 

11 Marian rakkaus on sinulle kuin taivaallinen arkki. Kerääntykää hänen ympärilleen, kuten lapset 

kerääntyvät äitinsä ympärille. Kuunnelkaa hänen suloista sanaansa älkääkä antako hänen löytää 

sydämiänne paatuneina; menkää sisimpäänne ja tuntekaa katumusta, jotta hänen valonsa läpäisee teidät 

ja voitte tuntea hänen hellyyttään. Kun olette näin valmistautuneet, vannokaa Jumalanne, Marian ja 

Elian edessä, että muodostatte yhden ruumiin ja yhden tahdon; vannokaa Uuden Liiton arkin äärellä, että 

ponnistatte väsymättä kitkeäksenne sydämistänne itsekkyyden, vihan ja fanaattisuuden. Totisesti sanon 

teille, että jos lunastatte lupauksenne, tuskassa kokemanne puhdistusaika menee ohi. 

12 Kansani, jos jopa kivet tuntevat Sanani tuomion, kuinka te ette tuntisi sitä? Jos maa järkkyy ja 

vedet liikkuvat minun äänestäni, kuinka ei teidän henkenne voisi järkyä, koska se on luomakunnan 

korkein olento? 
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13 Mestari tulee väsymättä opettamaan ja välittämään teille hyvyyttään kauneimpien opetusten 

avulla. 

14 Yrittäkää ymmärtää Uuden Liiton arkin merkitys, sillä taistelun aika lähestyy. Jos Jeesus puhui 

ristiltä: "Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä tekevät", ja teille annettiin anteeksi 

tietämättömyytenne, niin tänään Tahtoni on, että katselette Valoani, jotta ette enää rikkoisi lakia. 

15 Aika on lähellä, jolloin ne, joita kutsutte ulkomaalaisiksi, tulevat etsimään Sanaani, ja jolloin uudet 

sukupolvet kasvavat entistä hengellisemmiksi. Pian näette keskuudessanne erivärisiä ja erikielisiä ihmisiä, 

jotka kuuntelevat Minua rakkaudella ja muuttuvat opetuslapsikseni, sillä Sanani on kaikuttava maan 

ääriin asti. Sitten, kun he ovat saaneet opetuksen, he palaavat kotimaahansa ja vievät tämän viestin 

mukanaan. 

16 Opetuslapset, te, jotka kuuntelette sanaani haltioituneina, koska henkenne on onnistunut 

nousemaan: se, mihin olette hengellisesti astuneet, on pyhäkkö, Pyhän Hengen temppeli. Olette 

valmistautuneet nöyrästi, pidätte itseänne veljinä ja sisarina, rakastatte itseänne Jumaluudessani ja 

olette saaneet tämän armon. 

17 Olkaa tämän asian apostoleja, jotka työskentelevät kaiken sen palauttamiseksi, jonka olen 

perustanut ja jonka te olette häpäisseet. Älkää olko heikkoja, sillä jokainen, jolla on jumalallinen merkki, 

on voittamaton. Jos haluatte säilyttää tämän armon ikuisesti, älkää eksykö suon poluille. Älkää enää 

menkö pimeään metsään, sillä muuten jumalallinen paimen löytää teidät valittamasta kuin eksyneet 

lampaat. 

18 Työskennelkää kaikki tämän pyhäkön rakentamisessa, sillä yksikään ansio ei jää tuntemattomaksi 

edessäni. Sanani opettaa teitä, omatuntonne opastaa teitä, ja intuitionne kertoo teille, millä hetkellä ja 

missä paikassa teidän on ilmaistava Sanani ja tehtävä hyvää. 

19 Etsi "pellot" kylvettäväksi ja viljele ne poistamalla lohkareet. Tehkää karut pellot hedelmällisiksi, 

sillä odotan suurta hedelmää työstänne. Niinpä iloa on sekä siinä, joka antaa, että siinä, joka 

vastaanottaa. Kutsun teitä sotilaikseni ja siunaan teitä. 

20 Kuudennen sinetin enkelin pitämä pasuuna on kuultu, ja lupauksenne, jonka olette hengellisesti 

tehneet edessäni, pysyy kirjoitettuna elämän kirjaan. 

21 Tee työtä, sillä palkinto odottaa sinua, kun olet saanut työsi valmiiksi. 

22 Te olette työläisiä, jotka saitte siemeneni kolmessa ajassa. Mutta te olette myös niitä, jotka 

vaipuvat uneliaisuuteen nähdessään peltojensa kullattua vehnän, ja jotka antavat madon nakertaa 

kasvien juuret ja tekevät niiden hedelmistä kuuroja. 

23 Muistakaa riitanne ensimmäisinä aikoina, uskottomuutenne, kaatumisenne. Tämän vuoksi löydän 

teidät hajallaan ja heikentyneinä tällä hetkellä. Muistakaa, että ilmoitin teille, että tulisin jälleen 

kokoamaan teidät uudestaan; ja katso, tässä minä olen. Mestarina en ole tullut katsomaan tahrojanne tai 

loukkauksianne. Olen tullut antamaan teille anteeksi, vihkimään teidät ja antamaan teille jälleen kerran 

viisauteni. 

24 Tämä on uusi liitto, jonka teette Jumaluuteni kanssa. Tämä ilmestys on Uuden Liiton arkki. Jos 

haluat kulkea tietäsi eksymättä enää koskaan, mene lohduttamaan surevia, "voitele" sairaita,* pelasta 

eksyneet, opasta sokeita ja anna ruokaa sille, joka janoaa oikeutta, ymmärrystä ja rauhaa. Tehkää tietä 

niille, jotka ovat sairaita ruumiillisesti tai henkisesti, tulkoot luokseni, ja minä annan heille parantavaa 

balsamia; mutta en kerro heille, että heidän syntinsä on heidän kipunsa syy. 
* Ei tarkoita ainoastaan lääkkeen käyttöä, vaan ensisijaisesti käsien päälle laskemista rukouksen kanssa. 

25 Kun olen tullut köyhien majaan, tulen myös väkevien majapaikkaan. Totisesti minä sanon teille, 

että olen kohdannut molemmissa veljesten vihamielisyyttä, ja näille pelloille minä kylvän rauhan 

siemenen. 

26 Annan teille tämän opetuksen, joka sisältää lain ja oikeudenmukaisuuden, jotta seuraamalla 

Mestarianne voitte tuoda rauhaa sinne, missä vallitsee vihamielisyys, ja rakkautta sinne, missä vallitsee 

itsekkyys. Olkaa veljienne elämässä kuin tähdet, jotka valaisevat heidän tiensä. 
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27 Älkää koskaan vääristäkö opetuksiani. Esittäkää Teokseni kirjana, joka sisältää vain puhtautta, ja 

kun olette lopettaneet matkanne, otan teidät vastaan. En katso tahroja hengessänne, ja annan teille 

Jumalallisen suudelmani, joka on suurin palkinto, kun saavutte Luvattuun maahan. Sillä minä olen 

antanut teille kourallisen siemeniä tänä aikana, jotta oppisitte kylvämään hedelmällisiin peltoihin ja että 

saisitte kylvää siellä. 

28 Minä olen opettanut teille, ettei hedelmää pidä korjata ennen aikojaan, vaan jättää se kasviin, 

kunnes se on kypsä. 

29 Ette tiedä, kuinka monta vuosisataa kesti, ennen kuin kutsuin teidät uudelleen ja teistä tuli 

työläisiä pelloillani. Sinä vaelsit maailman kaduilla, kunnes rakkauteni etsi sinut suuresta joukosta. 

30 Tänään olen koristellut sinua ja antanut sinun tuntea perintösi. 

31 Kenelläkään ei ole mitään halua olla taas tuhlaajapojan kaltainen, koska jokainen paluu on 

tuskallisempi. 

32 Älkää antako itsekkyyden tulla uudelleen sydämeenne ja pitäkää tämä perintö vain itsellenne. 

33 Älkää eläkö hengellisesti erillään ja vain näennäisesti yhdistyneinä, sillä voitte pettää ihmisiä, 

mutta ette voi valehdella Minulle. 

34 Jos osaatte rukoilla, ette eksy harhaan, sillä Elian, Henkisen Paimenen, lisäksi, joka huolehtii teistä 

ja opastaa teitä, on myös veljiänne, niitä, jotka olen asettanut eteenne maan päälle neuvomaan ja 

opastamaan teitä. 

35 Pyrkikää kaikkien yhteisöjen yhdistymiseen, jotta tämä olisi rauhan, yhtenäisyyden ja hyvän 

tahdon lippu. Teidän käsissänne ei saa koskaan olla veljessurmia aiheuttavia aseita. Aseet, jotka olen 

antanut teille, on tehty rakkaudesta. 

36 Opit parhaillaan, miten sairaita voidellaan ja miten kuolleita elvytetään armon elämään. 

Vähitellen opitte myös taistelemaan ja levittämään opetustani; mutta on niitä, jotka tälläkin tiellä etsivät 

edelleen rikkauksia, ulkoista loistoa ja kunniaa, koska he eivät tiedä, kuinka suurella tuskalla nämä tahrat 

puhdistetaan. 

37 Kuinka suuri onkaan se lahja, joka on uskottu Sanan välittäjälle! Mikä viisauden, rakkauden ja 

lohdutuksen virta virtaa hänen mielessään ja hänen huulillaan! Hän on "välittäjä" Jumalan ja ihmisten 

välillä, jotta he kuulisivat minua. Turhamaisuus tai ylpeys ei saa pesiä heissä, sillä jos näin olisi, he 

joutuisivat kiusaukseen. Heidän esimerkkinsä on oltava lempeä, yksinkertainen ja avulias, jotta he voivat 

nauttia jumalallisen inspiraation täyteydestä. Heidän joukossaan on kuitenkin niitä, jotka tuntevat itsensä 

kuninkaiksi, etsivät heidän palvelijoitaan ja ympäröivät itsensä imartelijoilla. Mutta pystyvätkö ihmiset 

uskomaan niitä? Pystyvätkö he herättämään "kuolleet" armon elämään ja antamaan lohtua murheellisille 

sydämille? - Ei, he herättävät vain pilkkaa, joka ei ole heille vaan Minun opetukselleni. 

38 Sinun tehtäväsi on opettaa. Mutta jos ette opi Minulta, mitä voitte opettaa? 

39 Rakastan teitä kaikkia yhtä paljon; sekä sitä, joka rakastaa minua ja noudattaa ahkerasti lakiani, 

että sitä, joka vääristelee tai rikkoo sitä. Jälkimmäisiä ahdistan, korjaan ja lopulta heistä tulee hyviä 

työntekijöitäni. 

40 Minä autan sinua täyttämään sen lupauksen, jonka teit Uuden Liiton arkin edessä, ja tämä 

tapahtuu, kun olet suorittanut sen tehtävän, jonka toit mukanasi maailmaan. 

41 Teen itseni aina tuntuvaksi sinussa, jotta elät valppaana ja mielesi ja sydämesi pysyvät aina 

vastaanottavaisina hengellisille ohjeille. 

42 Ihmisjoukot lähestyvät ajan kuluessa, ja "viimeisten" katseesta tulee yhä läpitunkevampi 

arvioimaan Sanani luonnetta ja varustamistanne. 

43 Puhdistakaa itsenne! Ilman uudistumista et voi kantaa hyvää hedelmää. Pyhän Henkeni valo on 

omassatunnossanne, niin että tekonne voivat olla todistus totuudestani. 

44 Käyttäkää vuodet, vuosisadat ja aikakaudet tullaksenne lähemmäksi Minua. 

45 Kerron teille tämän, koska näen teidän suhtautuvan välinpitämättömästi opetukseeni; toisaalta, 

kun tunnette kuoleman lähestyvän, itkette, koska haluatte toteuttaa ja ottaa takaisin menetetyn ajan. 

46 Älä pelkää kiivetä vuorelle. Tiedät, että odotan sinua sen korkeuksilla. 
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47 Kiipesin Golgatalle Jeesuksessa tietäen, että risti odotti minua sen huipulla, ja pysyin rohkeana; 

älkää unohtako tätä opetustani! 

48 Käytän sinua paljastaakseni itseni ihmiskunnalle; suusi kautta puhun taivaallisen Sanani. Mutta 

jos ihmiset epäilevät sitä kuullessaan, se ei johdu sen sisällöstä vaan sinun puutteistasi. 

49 Opetan teitä rukouksen ja ajatuksen avulla kuljettamaan itsenne hengessä mihin tahansa 

paikkaan, jonne haluatte lähettää apua. Teidän on myös mentävä fyysisesti viemään opetustani eri 

alueille. 

50 Minun on käytettävä hyväkseni koko olemustasi. 

51 Muodostaakseni tämän kansan Minun täytyi pehmentää kivisydämet, joiden taakse kätkitte 

henkenne, ja rakkauden Sanani oli se, joka voitti teidät. Myöhemmin annoin teille aseita - nämä ovat 

opetuksiani - jotta voittaisitte taistelussanne esteet, ja annoin teidän ymmärtää, että on välttämätöntä 

harjoittaa opetustani puhtaasti ja opettaa lakiani muuttumattomana, jotta voitte kutsua itseänne Israelin 

lapsiksi. 

52 Se, mitä kysyt Minulta ja mitä vastaat Minulle, tapahtuu hiljaisuudessa, sydämesi sisimmässä. Ne 

vuodet ovat ohi, jolloin annoin jokaisen opetuslapseni nousta fyysisesti veljiensä eteen keskustelemaan 

Sanastani ja vastaamaan kysymyksiini. 

53 Kuinka voitte antaa ajan pyyhkiä muistot pois ja viedä Sanani pois muististanne. 

54 Opetukseni tasoittaa sinua kuin hieno taltta, kun elämä vastoinkäymisineen ja koettelemuksineen 

valmistelee sinua. 

55 Elämänne katkerina ja vaikeina hetkinä lohduttakaa itseänne ajatuksella, että viisas ja täydellinen 

lakini tuomitsee kaiken. 

56 Olen ollut tuskassanne, jotta voisitte etsiä Minua sen kautta. Olen vaivannut teitä köyhyydellä, 

jotta oppisitte pyytämään, olemaan nöyriä ja ymmärtämään muita. 

57 Olen jopa pidättänyt teiltä jokapäiväisen leivän osoittaakseni teille, että se, joka pysyy 

luottavaisena, on kuin linnut, jotka eivät murehdi huomisesta; ne näkevät aamunkoiton nousevan 

Läsnäoloni symbolina, ja herättyään ne lähettävät ensimmäiseksi trillerinsä kiitoksen rukouksena ja 

todisteena luottamuksestaan. 

58 Olen tehnyt itseni näkyväksi rakkaimmissa rakkaimmissanne koetellakseni teitä, jotta hengestä 

tulisi vahva ja jotta se voisi tämän voiman avulla tukea ruumistaan tämän elämän suurissa 

koettelemuksissa. 

59 Ihmiskunta on hyvin kuriton, ja jokainen ihminen kantaa kiveä sydämessään; mutta tulen kaikkien 

luo Sanani hengellisen hellyydenosoituksen kanssa. 

60 Valtavien kansanjoukkojen joukossa on runsaasti niitä, jotka eivät järkyttyisi nähdessään 

Jeesuksen naulattuna puuhun ja vuotavan uudelleen kuiviin. Vielä vähemmän heitä liikuttavat 

tuskanhuudot ja verivirrat, jotka pursuavat heidän naapureistaan näinä ihmiskunnan koettelemuksen 

tunteina. 

61 Mikään ei enää kosketa ihmisiä. He näkevät kaiken pinnallisesti eivätkä ajattele mitään. 

62 On välttämätöntä, että Sanani valo saavuttaa henget, jotta ne heräävät totuuteen, rakkauteen ja 

armoon. Silloin he ymmärtävät, mistä niin paljon kärsimystä johtuu. 

63 Teidän kaikkien on ymmärrettävä, että olen valmistanut jokaiselle teistä paikan ikuisuudessa ja 

että tämä paikka ei ole tässä maailmassa. 

64 Täytätte elämänpolullanne Isän käskyä, joka sanoo: "Kasvakaa ja lisääntykää". Mutta nyt on 

henkenne aika valmistella paluutaan luokseni. 

65 Annan teille monia opetuksia ja jätän ne kirjoitettuina tähän aikaan, sillä pian ette enää kuule 

minua tässä muodossa. Sen jälkeen varustatte itsenne, ja valoni tulee suoraan henkeenne. Tämä on 

teidän aikanne lähteä liikkeelle Pyhän Hengen todellisina opetuslapsina. 

66 Luulitte, että profetian, sanan ja inspiraation lahja oli ollut vanhurskaiden ja pyhien etuoikeus; 

tänä aikana otin tämän erehdyksen pois teiltä sanomalla pariaasialaisille: tekin voitte olla profeettojani, 

lähettiläitäni ja opetuslapsiani. 
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67 Kun ihmiskunta halveksii teitä aineellisen niukkuutenne vuoksi, kutsun teidät pöytääni, jotta 

voitte tuntea itsenne rakastetuiksi. - Millä aiotte korvata sen rakkauden, jota minulla on teitä, kansaani, 

kohtaan? Uskollisuudellasi vai kiittämättömyydelläsi? 

68 Älkää tyytykö ensimmäiseen menestykseen, vaan pyrkikää kohti yhä suurempaa menestystä, sillä 

odotan junaa, joka on varustettu lähettämään heidät laajalle maalle tämän hyvän uutisen kanssa. 

69 Pelkäätkö jättää isäsi, vaimosi tai lapsesi taaksesi? Oletko huolissasi siitä, että jätätkö maan päälle 

sen, mikä kuuluu sinulle? Sen, joka haluaa olla opetuslapseni, on muistettava toisen aikakauden 

apostolini ja otettava heistä mallia. 

70 Autuas on se, jonka ruumiillinen kuolema yllättää opetukseni julistamisessa, sillä valo hänen 

hengessään tulee olemaan hyvin suuri. 

71 Valmistautukaa aina, sillä edes enkelit eivät tunne tätä hetkeä. 

72 Tämä jumalallinen kirja, joka on Minun Sanani, tekee henget täydelliseksi. Sen edessä ei ole 

vanhuksia, aikuisia eikä lapsia, vaan ainoastaan opetuslapsia. 

73 Lukekaa tämä kirja ja ymmärtäkää se, sillä se antaa teille suuria opetuksia. Te olette niitä, jotka 

eivät ole kyllästyneet kuulemaan Sanaani, jonka olen antanut teille niiden välityksellä, joita kutsuin 

"yölaulajiksi". 

74 Kuinka usein oletkaan tuntenut itsesi heikoksi matkallasi, ja vain muistamalla joitakin sanojani 

olet saanut voimaa takaisin. 

75 Tänään, kun kohtaatte kokeen, etsitte suoraa yhteyttä Jumaluuteeni hengellisen rukouksen avulla 

ja kamppailette itsessänne puhdistaaksenne mielenne, jotta voitte saada Isältä pyytämänne armon. 

76 Vain minä tiedän, mitä tunnustatte Minulle. Ja luottamushenkilö, joka sinulla on Minussa, ei 

koskaan kerro rikoksistasi, saati sitten syyttäisi sinua. Opetan teitä uudestaan antamaan anteeksi. 

77 Ottakaa vierailut oppitunteina ja hyödyntäkää opetuksiani. Aika kuluu nopeasti. Ne, jotka tulivat 

tänne lapsena, ovat nyt nuoria; ne, jotka aloittivat tämän kurssin nuorena, ovat saavuttaneet 

aikuisuuden, ja ne, jotka aloittivat sen keski-iässä, ovat muuttuneet vanhuksiksi. 

78 Jokainen, joka kykeni keräämään itsensä sisäisesti kuullakseen Sanani, omaksui sen. Mutta jos 

joku kuunnellessaan antaa ajatustensa harhailla asioissa, jotka eivät kuulu työhöni, hänen henkensä jää 

ilman opetusta ja hänen sydämensä tyhjäksi, kun hän lähtee. 

79 Ymmärtäkää, etten ole kutsunut teitä vain armahtamaan teitä, vaan että tällä tavoin teidän pitäisi 

ottaa Mestarinne ja veljienne ja sisartenne kanssa velvollisuus välittää eteenpäin jotakin siitä, mitä olette 

saaneet. 

80 En anna teidän tuntea työtäni, kun olette saastuneita. Mitä voisit antaa veljillesi tällä tavoin? 

81 Valmistautukaa, sillä teidän on yhdessä suojeltava sitä, mitä olen teille uskonut. Ettekö tunne 

kiitollisuutta Isäänne kohtaan, joka korkeimpana tuomarina antaa teille mahdollisuuden pestä tahranne 

pois harjoittamalla rakkautta sen sijaan, että tekisitte sen kivun kautta? 

82 Jos kutsutte tätä katumukseksi, sanon teille, että se on ainoa katumus, jonka hyväksyn teiltä. 

Teille koittaa vielä päivä, jolloin hyödyttömän ja pahan hylkääminen hyvän ja sallitun tekemisen puolesta 

on teille uhrauksen sijasta todellinen ilo, ei ainoastaan hengellisesti vaan myös inhimillisesti. 

83 Olen parhaillaan päällystämässä teitä, jotta lähettilääni voivat matkustaa niitä pitkin eri 

maakuntiin ja kansoihin. 

84 Tänä aikana antamani sana on kantanut hedelmää viime vuosina, kun kokoontumispaikat ovat 

lisääntyneet ja väkijoukot kasvaneet. 

85 Sinusta tuntuu liian kiusalliselta lähestyä näin herkän tehtävän suorittamista. Mutta totuuden 

nimessä sanon teille, että lukemattomat opetukseni ja innoitukseni antavat huulillenne Sanan lahjan. 

Jotta tämä lupaus toteutuisi, on kuitenkin välttämätöntä, että luotatte minuun ja itseenne. Se, jolla on 

tämä luottamus ja joka täyttää lakini, ei saa kerskua lahjoillaan, sillä muuten hänen sanastaan puuttuu 

olennainen. 

86 Miksi Sanani on mennyt kaikenlaisten ihmisten sydämiin? - Sen nöyryyden, puhtauden ja 

yksinkertaisuuden vuoksi. 
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87 Kansani, opettakaa lapset rukoilemaan ihmiskunnan puolesta; heidän viaton ja puhdas 

rukouksensa leijailee Minulle kuin kukkien tuoksu ja löytää tiensä myös kärsiviin sydämiin. 

88 Valmistakaa lapset, näyttäkää heille, miten he hallitsevat väijytykset, niin huomenna he ovat 

askeleen edellä teitä. Ette olisi niin ujoja puhumaan tästä työstä, jos ymmärtäisitte Sanaani, jos 

tunnistaisitte jo jokaisen ajatuksen ytimen, joka muotoutuu niiden eri sananvälittäjien kautta, joiden 

kautta teen itseni tunnetuksi, ja jos tietäisitte, minkä arvoinen yksikin opetuksistani on. Sinusta tuntuisi, 

että voisit päästä taistelukentälle, jotta nuo ihmiset voisivat kuulla yhden opetukseni sisällön. 

89 Totisesti minä sanon teille, että näette heidän itkevän, toiset katumuksesta ja toiset täynnä 

toivoa. Miksi pysyt toisinaan niin koskemattomana? - Oi kovat sydämet, te, jotka olette tottuneet Sanani 

hyväilyyn! Olette nukahtaneet tyytyväisinä siihen, että olette saavuttaneet rauhan ja lohdutuksen, 

ajattelematta, että on monia, joilla ei ole edes murusia tästä leivästä, jota te tuhlaatte. 

90 Ette iloitsisi siitä vaikutuksesta, jonka Mestarin lohdutuksen sana saisi aikaan monissa sydämissä. 

91 Oi pienet lapset! Milloin te vihdoin kasvatte hengessä? Milloin olet valmis hallitsemaan kehosi 

heikkoudet? Minä olen se, joka kulkee autiomaassa, julistan Jumalallista Sanaani ja etsin eksyneitä 

vaeltajia. Mutta haluan, että ihmiset oppivat välittämään eteenpäin sitä, mitä he saavat minulta. Siksi 

käsken teitä, kansani, valmistautumaan levittämään hyväntekeväisyyttä ja saamaan nämä opetukset 

ulottumaan maan ääriin. Työskentele sen eteen, että ne tavoittavat kaikki kansat etsimällä ihmisiä eri 

tavoin. 

92 Tämä on parasta vettä, jota voitte tarjota niille, jotka janoavat rakkautta ja totuutta. 

93 Ette ole vielä ryhtyneet työhön, sillä piilottelette teille uskomiani hengellisiä aarteita, kun taas 

ihmiset muissa kansakunnissa menehtyvät, koska he eivät ole voineet vastaanottaa tätä sanomaa. Ne 

ovat ihmisjoukkoja, jotka kulkevat ilman suuntaa, vaeltajia, joilta puuttuu vettä ja valoa. 

94 Kansani, jos ette lähde liikkeelle, mitä hyötyä teille on tiedoistanne? Mitä hyödyllistä ja hyvää aiot 

tehdä tulevassa elämässäsi, joka odottaa sinua henkimaailmassa? 

95 Armahtakaa itseänne! Kukaan ei tiedä, milloin tulee se hetki, jolloin hänen henkensä eroaa 

aineesta. Kukaan ei tiedä, avautuvatko hänen silmänsä vielä seuraavana päivänä valolle. Te kaikki 

kuulutte kaiken luodun ainoalle omistajalle, ettekä tiedä, milloin teidät kutsutaan pois. 

96 Miettikää, etteivät edes hiuskarvat päänne päällä kuulu teille eivätkä tomu, jonka päällä astutte, 

ette itse kuulu teille, ette tarvitse katoavaa omaisuutta, sillä teidän valtakuntanne ei ole tästä 

maailmasta. 

97 Hengellistäkää itsenne, ja teillä on kaikki hallussanne oikeudenmukaisesti ja kohtuullisesti niin 

kauan kuin tarvitsette sitä. Sitten, kun on tullut hetki, jolloin voitte luopua tästä elämästä, nousette 

täynnä valoa ja otatte haltuunne sen, mikä kuuluu teille toisessa maailmassa. 

98 Koko henkisen työni päämääränä kautta aikojen oli perustaa autuuden ja valon valtakunta kaikille 

lapsilleni ikuisuudessa. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 6  
1 Autuaita olette te, jotka kuuntelette Mestarin opetusta, sillä minun opetukseni on siemen, jonka 

annatte eteenpäin tuleville sukupolville. Sinä olet esikoispoika, joka esimerkillään valmistaa tietä 

nuoremmille veljilleen ja sisarilleen. 

2 Tämä on Kolmas Aika, jolloin Jumalallinen Henkeni vuodatetaan kaikkeen lihaan ja jokaiseen 

henkeen, sen profetian täyttymyksenä, jonka annoin teille, että jokainen silmä näkisi Minut. 

3 Totuuden nimessä sanon teille: jos olette yhteydessä Jumaluuteeni hengestä henkeen, näette 

Minut, sillä kehitän henkistä näkökykyänne. 

4 Te olette valtakuntani perillisiä. Isä on antanut teille elämän puun hedelmän, jotta voisitte olla 

tyytyväisiä ja myöhemmin viljellä sen siementä. 

5 Herra omisti maat ja antoi ne lapsilleen, jotka olette te, kutsuen teitä "työläisiksi Hänen tilallaan". 

6 Ne, jotka ymmärsivät tehtävänsä ja osasivat viljellä peltoja, ovat virkistyneet ja osoittavat minulle 

tyytyväisyytensä; ne, jotka kuvittelivat tuoksuvien kukkien koristaman polun ja uskoivat, että puu ei 

tarvitsisi hoitoa ja huomiota kantaakseen hedelmää, osoittavat tänään olevansa uupuneita. He löysivät 

elämänmatkallaan niin paljon kurjuutta, syntiä ja tuskaa, etteivät he tunteneet kykenevänsä 

keventämään veljiensä ristiä. Heti kun he olivat aloittaneet päivän työnsä, he tunsivat itsensä uupuneiksi. 

He omistautuivat sairaiden parantamisen tehtävälle ja sairastuivat itse. 

7 Mestari on kuitenkin edelleen opetuslastensa keskuudessa antaakseen heille uusia opetuksia ja 

auttaakseen heitä nousemaan. Minä sanon teille: Pyytäkää Minulta, niin Minä annan teille, sillä Minä 

olen teidän Isänne. 

8 Opetukseni, joka on täynnä rakkautta ja kärsivällisyyttä, muuttaa teidät lempeiksi lampaiksi, jotka 

mielellään seuraavat paimenensa ääntä. 

9 Älkää unohtako, että Uuden Liiton arkilla vannoitte täyttävänne lakini käskyt. 

10 Kyllä, opetuslapset, teidän tehtävänne on rauhan ja yhteyden luominen; teidän on rakennettava 

uudelleen temppelini, koska teidän kauttanne minulla on Sana, profetiat ja käskyt, jotka voin 

testamentata ihmiskunnalle. 

11 Sanon myös teille: Miksi uskallatte toimia tahtoani vastaan tai vääristellä sitä, kun olette Isän 

perillisiä? Ettekö ajattele, että näin toimimalla kasvatatte sovitustyön taakkaanne? - Siinä on syy 

sairauksiinne ja kohtalon iskuihinne! 

12 Jos olen tehnyt sinusta "ensimmäisen", älä tule "viimeiseksi". Ottakaa paikkanne ja pitäkää tämä 

armo tien loppuun asti. 

13 Älkää jakako itseänne, muodostakaa yksi perhe, vain siten voitte olla vahvoja. 

14 Älkää ylpistykö, muistakaa, että peltonne ovat pienet ja siemenenne ovat vielä rajalliset. Olkaa 

aina nöyriä, ja teistä tulee suuria Isän edessä. 

15 Ne, jotka olivat eilen heikkoja, ovat huomisen vahvoja, sen huomisen, jota teidän pitäisi kaivata ja 

joka on kuin uuden päivän koittaminen, jonka aurinko valaisee henkenne. Silloin teistä tulee toistenne 

auttajia, jotka auttavat teitä kantamaan ristin taakkaa. 

16 Älkää pitäkö työtäni taakkana älkääkä sanoko, että Isän ja lähimmäistenne rakastamisen kauniin 

tehtävän täyttäminen on vaikeaa hengellenne. Todella raskas on oman ja muiden pahuuden risti, jonka 

vuoksi sinun on itkettävä, vuodatettava verta ja jopa kuoltava. Kiittämättömyys, ymmärtämättömyys, 

itsekkyys ja panettelu painuvat päällesi kuin taakka, jos annat niille suojaa. 

17 Tottelemattomasta ihmisestä lakini täyttäminen voi tuntua vaikealta ja vaikealta, koska se on 

täydellinen eikä suosi pahuutta eikä valheellisuutta. Kuuliaiselle laki on kuitenkin hänen puolustuksensa, 

tukensa ja pelastuksensa. 

18 Varoitan teitä kaikesta ja valmistelen teitä, jotta osaatte levittää opetuksiani aidosti vilpittömästi. 

19 Valaistan Äänenkantajiani niin, että Säteeni, joka on muuttunut inhimilliseksi Sanaksi, mutta 

täynnä taivaallista olemusta, laskeutuu heidän päälleen ravitsemaan, puhdistamaan ja parantamaan 
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ihmisjoukkoja. Pian äänenkantajieni määrä kasvaa; miehet ja naiset puhuvat laajasti, ja heidän kauttaan 

paljastan teille suuria opetuksia. 

20 Minä puhun teille ja vahdin teitä. Älkää nukkuko niin kuin toisen aikakauden opetuslapset 

Jeesuksen rukoillessa oliivipuutarhassa, sillä muuten viholliset yllättävät teidät. 

21 Rukoilkaa yhdessä Mestarinne kanssa, jotta rukouksenne antaisi teille rohkeutta ja ettette 

joutuisi epätoivoon hälytyssignaalien vuoksi. 

22 Jotkut epäilevät läsnäoloani silloinkin, kun he vastaanottavat ilmentymäni älynsä kautta. Tämä 

johtuu siitä, että tuomitsemalla elämänsä, sanansa ja jopa ajatuksensa hän pitää itseään arvottomana ja 

epäpuhtaana ja uskoo, että läsnäoloni hänessä on mahdotonta. Totisesti sanon teille, että he kaikki ovat 

epäpuhtaita ja syntisiä, joiden välityksellä välitän itseni; mutta näen heidän sinnikkään ponnistelunsa 

tehdä itsestään yhä arvokkaampia välittämään Jumalallista Sanaani, ja voimani ja valoni ovat heidän 

kanssaan. 

23 Tämä kansa, jonka pitäisi nykyaikana näyttää täysin nuorelta mieheltä, on tullut kuin vanha mies 

Isänsä läsnäoloon. Se tulee hengellisesti väsyneenä pitkästä pyhiinvaelluksestaan, taakkansa painon 

painamana, kuihtuneena ja pettyneenä. Mutta auttaakseni häntä hänen matkallaan olen avannut kirjan, 

Elämän kirjan, josta hän löytää ikuisen rauhan, ikuisen nuoruuden, terveyden ja ilon salaisuuden. 

24 Oi työläiseni, minun maillani saatte takaisin menettämänne voimat! 

25 Sanani neuvoo teitä aina hyvyyteen ja hyveellisyyteen: ettette puhu pahaa lähimmäisistänne ja 

siten häpäise heitä; ettette halveksu niitä, jotka kärsivät sairauksista, joita kutsutte tarttuviksi; ettette 

suosi sotia; ettette harjoita mitään häpeällistä ammattia, joka tuhoaa moraalia ja suosii paheita; ettette 

kiroa mitään luotua, ette vie mitään vierasta ilman omistajan lupaa ettekä levitä taikauskoa. Käykää 

sairaiden luona, antakaa anteeksi niille, jotka ovat teitä loukanneet, suojelkaa hyveellisyyttä ja olkaa 

hyvänä esimerkkinä, ja rakastakaa minua ja lähimmäisiänne, sillä näihin kahteen käskyyn tiivistyy koko 

laki. 

26 Opettele oppituntini ja opeta se teoillasi. Jos ette opi, miten voitte julistaa opetustani? Ja jos ette 

tunne sitä, mitä olette oppineet, miten voitte opettaa kuin hyvät apostolit? 

27 Kertokaa minulle, ihmiset: Mitä olette todella tutkineet perusteellisesti ja toteuttaneet 

käytännössä tähän mennessä? Sanani on selkeä ja yksinkertainen, mutta te ette ole vielä ymmärtäneet, 

miten sitä pitäisi tulkita. Mutta Minä valistan teitä ja opastan teitä valon tiellä. Älä poistu tältä polulta 

äläkä käänny takaisin; älä myöskään mene liian hätäisesti. 

28 Rakkaudesta teitä kohtaan olen tullut opettamaan teitä, ja kaipaan, että tulette luokseni ja 

enkelten tavoin lähetätte laulunne: "Kunnia Jumalalle korkeuksissa ja rauha maan päällä hyvää tahtoville 

ihmisille." 

29 Haluan myös kuulla sinulta katumuksen sanan, rehellisen tunnustuksesi, lohduttaa ja neuvoa 

sinua isänä ja olla paras ystäväsi. 

30 Tänään ette vielä tiedä kaikkea sitä, mitä aion paljastaa teille tänä aikana. Opetan sinua askel 

askeleelta. Opetukseni, jonka tuntee vain osa ihmiskunnasta, tulee avaamaan loistonsa, kun aika on 

oikea. 

31 En ole kehottanut oppineita tai filosofeja käyttämään älyään. Olen valinnut nöyrät tehdäkseni 

heistä Sanani äänenkantajia, joiden kautta Henkeni antaa teille tämän julistuksen, ja Hän iloitsee 

nähdessään, että tunnistatte minut. 

32 Rakkauteni lähde pursuaa: otatko minut vastaan? Olen Sanani olemuksessa. Yhdistäkää laulunne 

enkelten laulun kanssa ja ylistäkää Minua. Kaiken, mitä pyydätte henkisen edistyksenne hyväksi, annan 

teille. 

33 Kun kuulette Isän sanan, katseeni tunkeutuu sydämiinne, ja joissakin näen kallion kovuuden ja 

marmorin kylmyyden; mutta minä annan veden lähteä kallioista, ja rakkauteni ja hellyyteni antavat teille 

lämpöä, jota henkenne tarvitsee. 

34 Muodostin kehosi aineesta ja annoin sinulle jumalallisen hengitykseni. Annoin teille omantunnon, 

jotta voisitte elää tietoisina Olemuksestani, ja aika ajoin olen antanut teille opetuksia, jotka ovat täynnä 
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viisautta ja jotka kohottavat henkeänne. Toisella aikakaudella kylvin teihin rakkauden siemeneni, ja 

tänään tulen vaalimaan sitä. Ajan lopussa te kaikki tulette olemaan kanssani, niin kuin minä olen ollut 

teidän kanssanne. 

35 Olen "tasoittanut" teitä matkan varrella, koska haluan teidän olevan puhtaita ja hyveellisiä, jotta 

teistä tulisi hyviä opetuslapsiani. 

36 Eläkää valppaasti ja rukoillen, ja jokainen kärsimys on siedettävää; ette joudu kiusaukseen ja 

tunnette, että Henkeni Isänä suojelee teitä - lähellä teitä. Ole vahva koettelemuksissa. Muistakaa, että 

kun Jeesukselle annettiin toisella aikakaudella katkeruuden malja ja hän näki, millainen tuska häntä 

odotti, hän sanoi: "Jos mahdollista, niin ota tämä malja pois minulta, mutta ei minun tahtoni, vaan sinun 

tahtosi tapahtukoon." Te, jotka myös kärsitte ja kestätte maan päällä - ettekö te halua tehdä kuten hän? 

Ettekö seuraa häntä? 

37 Miksi tänään, kun puhun teille Lohduttajan Henkenä, teillä on vähemmän pelkoa kuin silloin, kun 

puhuin teille Tuomarina ensimmäisellä kerralla ja Mestarina toisella kerralla, vaikka puhuin teille samana 

Henkenä näinä kolmena kertana? Ehkä siksi, että puhun sinulle lempeästi ja ystävällisesti? 

38 Opetin teitä toisella aikakaudella, ja tänään tarjoan teille samaa ruokaa Sanastani, sillä te olette 

opetuslapsiani, ja haluan, että syötte minusta. Herätkää armon elämään ja käyttäkää hyväksi tätä 

nykyistä aikaa, jolloin minä opetan teitä. Myöhemmin, kun olette saaneet kaiken sen, mitä minulla on 

varattuna teille, vaadin teiltä tiliä teoistanne tänä aikana ja kaikkina aikoina. Sillä kun tulin maan päälle 

tullakseni ihmiseksi, te puhuitte kanssani ja saitte opetuksiani, kuten teette tänäänkin. Mutta kun sinä 

aikana jotkut teistä uskoivat, toiset epäilivät, ja tuo armon aika, tuo tilaisuus henkenne edistymiseen 

meni ohi. Mutta Isä antaa lapsilleen uusia opetuksia ja koettelemuksia heidän henkistä edistymistään 

varten; ja tuona aikana annan teille toisen opetuksen, jotta voisitte katsoa tarkemmin luvattua maata. 

39 Olen puhunut teille erilaisten äänenkantajien välityksellä, ja koska he ovat ihmisinä epätäydellisiä, 

olette epäilleet. Mutta totisesti sanon teille, että minä käytän heitä, sillä minä tunnen heidät ja olen 

valmistanut heitä vuosisatojen ajan esitelläkseni heidät teille tänä aikana Sanani tulkkeina. 

40 Olen etsinyt teidät, koska rakkauteni teitä kohtaan on hyvin suuri. Olen suunnitellut jokaiselle 

luodulle sovituksen kohtalon, jossa Isän rakastava oikeudenmukaisuus heijastuu. Poikkeavuudestanne 

huolimatta paljastan teille tehtävänne ihmiskunnan keskuudessa; mutta on välttämätöntä, että pohditte 

asiaa perusteellisesti ja osoitatte olevanne sen arvoisia. Muistakaa, että ilmoitan itseni teille paitsi sanoin 

myös inspiraationa ja ilmestyksenä unien ja näkyjen kautta. 

41 Kansani: Te ette ole vielä täydellistäneet itseänne, mutta te tulette olemaan kanssani, kun olette 

puhdistaneet itsenne ansioidenne kautta. Jos pidät itseäsi tänään tietämättömänä, minä valistan sinut, ja 

sinä tulet puhumaan ihmisille ja hämmästyttämään heitä. Kun olette valmistautuneet, halunne on tehdä 

yhteistyötä kanssani ihmiskunnan pelastustyössä. 

42 Opetan teille totuuden ja näytän teille tien, jotta voitte valmistautua ja jäljitellä Minua 

rukouksillanne ja teoillanne muistellen esimerkkiä Toisella Aikakaudella. Kaikkien elämänne tekojen tulisi 

sisältää rakkautta ja totuutta, jotta niiden kautta todistaisitte Minusta. Muistakaa, että kaikki, jotka 

puhuvat minun nimeni, eivät rakasta minua, eivätkä kaikki, jotka puhuvat minun nimeni, palvo minua. 

Vain ne, jotka täyttävät lakini, todistavat minusta. 

43 Nyt annan teille toisen tilaisuuden nousta täydellisyytenne tikapuita; ja tiedättekö, mikä on 

nousun salaisuus? - Rakkaus, vilpittömyys, sydämen puhtaus ja hyvät teot. Siksi olen sanonut teille: 

Puhdistakaa astia sisältä ja ulkoa. Valvokaa kuin vertaukseni viisaat neitsyet; pitäkää lamppunne 

palamassa; puhukaa vakaumuksellisesti opetuksestani älkääkä pelätkö älkääkä hävetkö olla 

opetuslapsiani. Sillä jos kiellätte minut tänään, tunnette kipua huomenna, kun vakuutatte itsenne 

totuudestani. 

44 Jos ette tunnista minua sanastani, tunnistakaa minut niistä ihmeistä, joita olen tehnyt 

keskuudessanne. Sen, mitä olen luvannut teille Äänenkantajan välityksellä, olen täyttänyt 

elämänpolullanne. Miksi monet kiistävät Minun ilmenemismuotoni Jumalallisena Henkenä, vaikka elätte 

Pyhän Hengen aikana? 
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45 Jos pyytäisitte Minulta todisteita näistä ilmoituksista, antaisin ne teille. Mutta jos panisin sinut 

koetukselle, mitä tekisit? - Tunnet itsesi heikoksi ja pieneksi. 

46 Haluan nähdä teissä sen uskon, jota toisena aikakautena luokseni tulleet sairaat tunnustivat: 

halvaantuneen, sokean ja parantumattoman naisen uskon. Haluan tuntea olevani rakastettu kuin Isä, 

haluttu kuin Tohtori ja kuultu kuin Mestari. 

47 Tällä kertaa en ole tullut uhrattavaksi kuten toisella aikakaudella. Henkeni vuodattaa vain valossa, 

pohjimmiltaan, kaikkien lasteni päälle pelastaakseen heidät. Kun olette päässeet evoluutionne polulla 

korkeammalle, muodostatte yhden ainoan hyvän ja rauhan Hengen, joka toimii esirukoilijana kaikkien 

veljienne puolesta. 

48 Yhdistäkää rakkautenne hengellisen Äitinne esirukoukseen, sillä oikeuden valtikka on jo tullut 

hyvin lähelle ihmisiä. 

49 Tehkää rakkauden tekoja ja antakaa veljillenne niin kuin minä olen antanut teille. 

50 Pohdi sanojani ja tunne vastuuta tehtävistäsi. - Miksi joskus unohdatte, että olen tullut täynnä 

rakkautta antamaan anteeksi rikkomuksenne ja antamaan teille mahdollisuuden aloittaa uusi elämä? 

Miksi vaiputte päivittäiseen rutiiniin, vaikka työskentelen teidän parissanne, jotta voisitte edetä 

kehityksen tiellä, jolla löydätte uusia ja laajoja näköaloja ja loputtomia virikkeitä hengelle? 

51 Älkää liikuttuko vain sillä hetkellä, kun kuulette Sanani. Älkää itkekö rikkomuksianne tuntematta 

itseänne syvästi, älkääkä tehkö vääriä parannuslupauksia, jotka rikotte hyvin pian. Valvokaa ja olkaa 

vahvoilla, jotta pysytte lujana päätöksissänne, ja kun vannotte muuttavanne tapanne, tehkää se lujasti ja 

tulkaa sitten luokseni täynnä iloa sanomaan: "Isä, olen täyttänyt käskynne, olen totellut teitä ja olen 

tehnyt nimellenne kunniaa." 

52 Tämä on se ilmoitettu aika, jolloin Minun oli puhuttava ihmiskunnalle, ja haluan, että 

profetioideni täyttymyksenä kokoatte kirjavihkoja tästä sanasta, jonka olen antanut teille, ja myöhemmin 

teette niistä otteita ja analyysejä ja saatatte ne veljienne tietoon. Haluatteko ottaa tämän tehtävän 

hoitaaksenne? Annan teille aikaa täyttää ne tehtävät, jotka olen antanut teille työssäni ja sen 

ulkopuolella. Työ, rauha ja ilo tulevat olemaan hengessäsi. Toimikaa ilman ylimielisyyttä ja eristämättä 

itseänne itsekkyyden piiriin. Olkaa tukena ja esimerkkinä aineellisille ja hengellisille veljillenne ja 

sisarillenne. Tehtävänne ei rajoitu työskentelyyn inkarnoituneiden olentojen hyväksi, vaan teidän on 

autettava myös niitä, jotka eivät ole enää inkarnoituneet, näitä rakkautta ja apua tarvitsevia olentoja, 

joita hyvin harva ajattelee. Älkää tyytykö uskomaan ja tunnustamaan ilmestymistäni tällä hetkellä; on 

välttämätöntä, että sovellatte sitä opetusta, jossa opastan teitä. 

53 Älä anna lasten eksyä polulta opetuksen puutteessa. Ottakaa huomioon, että heidän kehittynyt 

mielensä saattaa kompastua väärän tien kiviin, vaikka he ovatkin valmistautuneet suorittamaan suuria 

tehtäviä. 

54 Vertaus 

Keskellä kukkivaa puutarhaa istui kunnianarvoisa vanha mies, joka katseli työtään iloisena. Hyvin 

hoidettua puutarhaa kasteli lähde, josta virtasi kristallinkirkasta vettä. Vanhus halusi jakaa hedelmänsä 

muiden kanssa ja kutsui siksi ohikulkijat nauttimaan tavaroistaan. 

55 Ja niin eräs sairas mies, spitaalinen, tuli hänen luokseen. Vanha mies katsoi häntä rakastavasti, 

toivotti hänet tervetulleeksi ja kysyi, mitä hän halusi. Vaeltaja sanoi hänelle: "Älä tule lähelleni, sillä olen 

spitaalinen. Mutta vanhus ei tuntenut vastenmielisyyttä, vaan houkutteli hänet sisään, antoi hänelle 

majapaikan talossaan ja ruokki hänet kyselemättä häneltä hänen pahuutensa syytä. Spitaalinen puhdisti 

ruumiinsa vanhan miehen hoidossa ja sanoi hänelle kiitollisena: "Jään luoksesi, sillä olet palauttanut 

minut terveeksi. Minä autan sinua viljelemään peltosi". 

56 Sen jälkeen eräs nainen tuli paikalle epätoivo kasvoilleen kirjoitettuna, ja vanha mies kysyi 

häneltä: "Mikä sinua vaivaa?". Ja hän vastasi itkien: "En voi peittää harha-askeleitani. Olen rikkonut 

avioliittoni ja minut on ajettu pois kodistani; pienet lapseni ovat jääneet hylätyiksi." Vanhus sanoi 

hänelle: "Älä enää tee aviorikosta, rakasta ja kunnioita puolisoasi, ja kun palaat kotiisi, juo tätä 
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kristallinkirkasta vettä ja puhdista itsesi." Mutta nainen vastasi: "En voi palata takaisin, vaan anna kutsusi 

saavuttaa myös minun kotini, ja minä pysyn palveluksessasi." 

57 Päivät kuluivat, ja yksin jääneet pienet lapset etsivät hyvää vanhusta, koska he tiesivät hänen 

jakavan etuja; ja hän sanoi heille: "Mitä te etsitte?". He vastasivat: "Olemme jääneet yksin kotiin, 

vanhempamme ovat hylänneet meidät, ja tulemme luoksesi etsimään leipää ja suojaa tietäen, että 

löydämme ne sinulta." Vanhus sanoi heille: "Tulkaa sisään, vanhempanne ovat kanssani, levätkää ja 

liittykää yhteen heidän kanssaan." 

58 Kaikki tuossa siunatussa seurueessa saivat rauhan takaisin, anteeksianto ja sovinto vallitsivat, ja 

he palasivat jokapäiväiseen elämään. Uudistunut isä, joka oli puhdistunut spitaalistaan, antoi jälleen 

kerran vaimolleen suojaa katollaan ja lämmitti pieniä lapsiaan. Hän, katuvainen ja puhdas, oli aviomiehen 

kohtu ja heidän lastensa kehto. Pienet lapset, jotka olivat luulleet menettäneensä vanhempansa 

lopullisesti, kiittivät vanhaa miestä siitä, että hän oli antanut heidät takaisin ja mahdollistanut heidän 

kotinsa palauttamisen.  

(vertauksen loppu) 

59 Totta puhuen sanon teille: Jos etsit Minua suurimmissa vaikeuksissasi, löydät aina ratkaisun 

niihin. 

60 Minä olen vertauksen vanhus. Tule luokseni. En käännä ketään pois, vaan käytän 

koettelemuksianne puhdistaakseni teitä ja tuodakseni teidät lähemmäksi Minua. Tulkaa kaikki, saakaa 

rauha ja terveys takaisin. Juo kristallinkirkkaasta lähteestä ja tule terveeksi. Sillä minä olen Elämän Kirja ja 

olen esitellyt teille toisen sivun, jotta voitte tutkia sitä ja vahvistua opetuksessani. Haluatko jatkaa tällä 

tiellä? - Opettele lakini ja täytä jokainen käskyni. Älkää aiheuttako Isällenne katkeruutta, älkää antako 

Minun kärsiä. Muistakaa, että uhrini on jatkuva; epäilyksenne ja ymmärtämättömyytenne kautta 

ristiinnaulitsette Minut joka hetki. 

61 Teille miehille olen antanut perinnön, omaisuuden, naisen, joka on uskottu teille rakastettavaksi 

ja hoidettavaksi. Silti kumppanisi on tullut luokseni ja valittanut ja itkenyt edessäni 

ymmärtämättömyytesi vuoksi. Olen kertonut teille, että olette vahvoja, että teidät on luotu minun 

kuvakseni ja kaltaisekseni. En kuitenkaan ole käskenyt sinua nöyryyttämään naista ja tekemään hänestä 

orjaasi. Olen tehnyt sinusta vahvan, jotta voit edustaa Minua kotonasi: vahvan hyveissä ja 

lahjakkuudessa, ja olen antanut sinulle naisen täydentämään maallista elämääsi kumppaniksi, jotta 

keskinäisessä rakkaudessa löytäisit voimaa kohdata koettelemukset ja muuttuvat onnet. 

62 Kutsun teidät tänään valtakuntaani pelastaakseni teidät, mutta teidän on tehtävä työtä ja 

ansaittava ansioita noustaksenne korkeammalle valon polulla, jonka olen merkinnyt teille. Odotan teitä 

innokkaasti; tulkaa, niin teidät otetaan vastaan kuin kuuliaiset lapset, ja taivaassa on juhla. 

63 Miksi tunnet väsymystä hengessäsi, vaikka annan sinulle voimaa joka hetki? Älkää etääntykö 

Minusta, vaikka ihmiskunta olisi jättänyt teihin väsymystä tai kylmyyttä. Minä olen ylösnousemus ja 

elämä; jos luotatte minuun, saatte takaisin voimaa ja iloa. Jos tarvitset tukea, nojaudu Eliaaseen, 

paimeneesi, ja hän antaa sinulle tukea. Jos kaipaat lohdutusta ja hellyyttä, suojaudu Mariaan, 

taivaalliseen Äitiin, ja tunne hänen hellyyttään ja parantavaa voimaansa. Ymmärrä hänen rakkautensa; 

hän tuntee tuskasi ja seisoo rinnallasi kärsimyksessänne. Kuinka suuri onkaan hänen kärsimyksensä, kun 

eksytte ja vaelette kuin sokeat sen jälkeen, kun olette nähneet tämän valon. 

64 Kipu on tulvinut ihmiskunnan sydämeen. Tänään toteutuu ennustus, jossa sanotaan: "Isät 

hylkäävät poikansa ja pojat isänsä. Veljien kesken he tunnustavat ja vihaavat toisiaan." Näette myös, 

kuinka kodit ovat eripuran ja riidan paikkoja. Mutta pidättelen teitä tällä tiellä ja käsken teitä heittämään 

pois tuhon aseet ja olemaan tappamatta toisianne, pakenemaan kaaosta, tulemaan luokseni ja 

seuraamaan Minua ennallistamistyössä. 

65 Kysyn teiltä: Ettekö ole saaneet lohtua ja voimaa Sanastani? Ettekö liikuttuneet syvästi 

läsnäolossani? - Kyllä, opetuslapset, vaikka "liha" ei sitä tunnusta, henki tunnistaa Minut, kiittää Minua ja 

löytää rakkauteni ytimen tämän Sanan pohjasta. Enkö luvannut teille toisella aikakaudella, että palaisin 

Totuuden Henkenä? Katso, kuinka olen täyttänyt kaiken, mitä tarjosin sinulle. 
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66 Opiskelkaa, opetuslapset, opettamaan niitä, jotka tulevat teidän jälkeenne. Filosofit ja 

tiedemiehet etsivät sinua, ja minä puhun heille sinun välityksesi kautta ja todistan heille jälleen kerran, 

että olen käyttänyt köyhiä ja yksinkertaisia. Nouskaa, työläiset, ja kylväkää pellot, jotka minä olen teille 

valmistanut, sillä hyvin pian minä tulen taloudenhoitajana ja tuomarina vaatimaan teiltä antamani 

siemenen satoa. 

67 Pukeudun teihin armollani, jotta teistä tulisi veljienne nöyriä herroja ja jotta voisitte parantaa 

sairaita. Ottakaa vastaan ne, jotka tulevat tänne etsimään valoa, ja olkaa valoa kaikille. Neuvokaa ja 

käännyttäkää syntisiä, mutta älkää kerskatko, että olette minun opetuslapsiani. Jos tunnette veljienne 

tuskan ja osaatte lohduttaa heitä, jos rakastatte totuudessa ja annatte epäitsekästä apua tekemättä sitä 

tunnetuksi, silloin voitte kutsua itseänne opetuslapsikseni. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 7  
1 Niille, jotka eivät vielä ymmärrä ilmestymistäni, sanon: Tämä mies, jonka kautta ilmoitan itseni, 

on teidän kaltaisenne ihminen, ja tämä tuoli, jonka näette kokoontumissalin nurkassa ja jolla Sanani 

äänenkantaja lepää, ei ole Herran valtaistuin. 

2 Se valtaistuin, jota tavoittelen kanssanne, on sydämenne, ja siihen minä asetun, jos se osaa 

palvoa Minua ilman epäjumalanpalvelusta tai fanaattisuutta. 

3 Olette niin heikkoja ja niin taipuvaisia epäjumalanpalvontaan, että tajuamatta sitä palvotte Minua 

niissä ruumiissa, joiden kautta kommunikoin, ja katsotte näitä paikkoja ikään kuin ne olisivat pyhiä. 

Mutta kun teillä ei enää ole Minua tässä muodossa, ymmärrätte, että nämä suukappaleet eivät olleet 

kaikkein ylevimpiä keinoja ilmentymälleni. Kun jumalallinen säde sen sijaan, että se laskeutuisi 

ihmismielen päälle, asettuu asianmukaisesti valmisteltuun henkeenne, silloin olette todella saavuttaneet 

täydellisen yhteyden, sillä siinä ei ole virheitä eikä epäselvyyksiä, jotka sekoittuisivat Mestarinne valoon. 

4 Ihmisen oli iankaikkisuudesta asti määrä yhdistyä Henkeni kanssa monissa muodoissa, ja tämä, 

joka teillä nyt on ihmismielen avulla, on yksi niistä. 

5 Jos havaitsette tässä sanassa epätäydellisyyttä, syyttäkää sitä mielestä, jonka kautta välitän itseni, 

pitäen mielessä, että olen valinnut nämä puhujat yksinkertaisten, tietämättömien ja kouluttamattomien 

joukosta, jotta julistukseni heidän kauttaan hämmästyttäisi teitä. Jos kuitenkin ymmärrätte opetukseni 

syvemmän merkityksen, älkää ryhtykö tuomitsemaan äänenkantajiani, sillä yksin Minä olen vastuussa 

heidän tuomitsemisestaan, joka puhun heille joka hetki omantunnon kautta. Älkää siis mitatko 

mittapuulla, sillä juuri tällä mittapuulla teidät mitataan. 

6 Ne, jotka on kutsuttu työntekijöikseni, tuntevat, että heidän sydämensä liikuttaa heitä 

kuuntelemaan Minua ja jatkamaan näihin rukouksen ja aktiivisen hyväntekeväisyyden paikkoihin 

menemistä. 

7 Niille, jotka epäilevät, että he kuuluvat tämän kolmannen aikakauden valittujen joukkoon, ja 

niille, jotka ovat jo työntekijöitteni riveissä, sanon: Pitäkää käskyni, pohtikaa kehotuksiani ja hankkikaa 

selkeyttä sanoistani, jotta teistä tulisi vahvoja sotilaita, joita koettelemukset eivät lyö. 

8 Teidän kaikkien on tiedettävä, että vuoden 1950 lopussa lakkaan puhumasta teille tässä 

muodossa ja että tämä on välttämätöntä, jotta voitte tuntea Minut täydellisesti keskuudessanne, kun 

tarjoatte Minulle täydellistä palvontaa hengestä henkeen. 

9 Näillä opetuksilla, joita annan teille, tuon teidät lähemmäksi aikaa, jonka ilmoitan teille, jotta 

voitte vähitellen ymmärtää muutoksen, joka tapahtuu teissä vuoden 1950 jälkeen. 

10 Silloin teidän on oltava vahvoja ja valmistautuneita, jos haluatte alistua tahtooni ja edetä 

hengellisessä kehityksessänne. 

11 Teidän on oltava valppaina, sillä kiusaukset hyökkäävät kimppuunne joka hetki ja houkuttelevat 

joitakin jatkamaan loputtomiin kehitysvaihetta, jonka lopun Minä olen osoittanut, ja toisia sanomaan 

valmistelun puutteesta ja liiallisesta turhamaisuudesta johtuen, että he kuulevat Jumalallisen Sanani 

hengellisessä. Mutta jo tänään varoitan teitä, ja haluan teidän tietävän, että silloin en puhu inhimillisillä 

sanoilla, vaan inspiraatioilla, ideoilla ja ajatuksilla. 

12 Antaakseni teille opetuksiani inhimillisin sanoin, olen välittänyt itseni ihmismielen kautta; mutta 

hengen ja hengen välisessä liitossa te ette puhu minulle ettekä Isänne puhu teille aineellisilla sanoilla. 

13 Jos ette valmistaudu, epäselvät äänet kantautuvat korviinne ja hämmentävät teitä, ja 

myöhemmin hämmentätte veljiänne niiden kanssa. Teen teistä valppaita, jotta kun nämä julistukset ovat 

päättyneet, ette yritä vastaanottaa niitä uudelleen, koska ne eivät ole valon henkiä, jotka ilmoittavat 

itsestään, vaan hämmentyneitä olentoja, jotka haluavat tuhota sen, mitä olette rakentaneet aiemmin. 

14 Toisaalta se, joka osaa valmistautua, se, joka sen sijaan, että haluaisi kunnostautua, pyrkii 

olemaan hyödyllinen, se, joka sen sijaan, että kiirehtisi tapahtumia, odottaa kärsivällisesti, kuulee selvästi 

opetukseni, joka saavuttaa hänen henkensä hänen sisällään olevien lahjojen kautta, jotka ovat 

inspiraatio, intuitio, ennakointi, rukouksen, hengellisen näkemisen ja profeetallisten unien avulla. 



U 7 

54 

15 Minä valmistan teitä, kansani, ettette tietämättömyydellänne häpäisisi lakiani. Avaan silmänne 

totuuden valolle, jotta ymmärtäisitte, miten valtava vastuu teillä on, ja samalla ymmärtäisitte, miten 

äärettömän arkaluonteinen on se tehtävä, jonka olen antanut teille tässä Työssä. 

16 Haluan, että tottelevaisuutenne tekee teistä suojelukseni arvoisia ettekä altista itseänne 

virheillänne, ymmärtämättömyydellänne ja tottelemattomuudellanne sille vaaralle, että ihmisten oikeus 

pysäyttää askeleenne maan päällä. 

17 Totisesti sanon teille, että se, joka ei täytä omassatunnossaan olevaa lakiani, ei tule luokseni; 

mutta sanon teille myös, että olisi surullista, jos olisitte ponnistelleet paljon kylvääksenne, ja kun 

sadonkorjuun aika koittaa, olisitte pettynyt satoonne, koska tajuaisitte, että kaikki tekonne olivat 

ruumiinne hyväksi, eikä mikään tähtäänyt henkenne täydellistämiseen. 

18 Kansani, älkää itkekö, kun kuulette Minun puhuvan näin; älkää ajatelko, että olen 

epäoikeudenmukainen, kun vaadin teitä, älkääkä syyttäkö näitä sanoja äänenkantajan 

kovasydämisyydestä. Tiedän, että minulla on syytä varoittaa teitä ja pitää teidät valppaina. 

19 Jätän teidät ihmiskunnan keskuuteen pelastamaan monia, jotka vaeltavat pimeydessä, koska he 

eivät näe totuuden valoa. Mutta uskotteko te, että sokea voi johtaa muita sokeita, jos te ette hanki niitä 

varusteita, joita teillä on oltava, jotta voitte kutsua itseänne opetuslapsikseni? 

20 Totuuden nimissä sanon teille, että vain se voi puhua hyveestä, joka on harjoittanut sitä omalla 

tavallaan ja pystyy tuntemaan sen. 

21 Valvokaa ja rukoilkaa, kansani, jotta vastuuntunto heräisi teissä ja kuulisitte omantunnon äänen 

joka askeleella; jotta tuntisitte, että olette tulleet valon aikaan, jolloin henkenne on herättävä ja teidän 

on oltava tarkkaavaisia käskyjäni kohtaan. Tulevat sukupolvet pitävät teitä onnekkaina, kun he kuulevat, 

että teidät valittiin muodostamaan uuden ihmiskunnan perusmuurit, olemaan Kolmannen Aikakauden 

opetukseni edelläkävijöitä. 

22 Olette kaikki tunteneet kipua tänä aikana, ja sydämenne on palannut luokseni, kun kipu on 

laantunut, ja se on päättänyt seurata Minua. Yksikin sanani on riittänyt saamaan teidät ymmärtämään, 

että Minä olen se, joka puhun teille tässä muodossa. Minulle osoittamasi hellyyden ja rakkauden nälkä 

on vähentynyt, ja haluat vain säilyttää armoni. Mutta monet eivät osaa tulkita ilmenemisiäni, joita annan 

tällä hetkellä ihmiskunnalle eri muodoissa, eivätkä he ymmärrä Sanaani, ja tämä tietämättömyys on kuin 

silmien edessä oleva silmälappu, joka estää heitä näkemästä totuuttani. 

23 Jos haluatte löytää Minut, etsikää Minua hiljaisuudessa, sisäisen temppelinne nöyryydessä, ja 

siellä olette yhteydessä Henkeni kanssa, ja tunnen itseni rakastetuksi ja palvotuksi. 

24 Älkää tehkö minusta kuvaa älkääkä pyrkikö katsomaan minua mistään esineestä. Älkää rakentako 

palvontaani varten omistamaanne kokoontumispaikkaa mahtipontisesti; missä tahansa olettekin, voitte 

kohottaa henkeänne. Jos haluatte kokoontua yhteen, yksinkertainen huone riittää kokoontumiseenne, ja 

jos olette pystyttäneet Minulle todellisen pyhäkön sydämessänne, opettakaa veljiänne pystyttämään se 

myös. 

25 Näytätte Minulle köyhyyttänne ja sanotte Minulle, ettei teillä ole mitään maanpäällisiä tavaroita; 

mutta muistakaa, että Minä olen antanut teille rauhan, rakkauden ja hengellisen kohotuksen, jotka ovat 

suurempi aarre. Olkaa vahva, viisas Israel, ja jos tunnette Henkeni inspiroivan teitä, puhukaa Minusta 

veljillenne, parantakaa sairaita, vahvistakaa heikkoja, suojelkaa puolustuskyvyttömiä; näissä toimissa 

koette rikkaudet, jotka lepäävät hengessänne, ja tunnette itsenne onnelliseksi. 

26 Viimeiset ottavat suuria askelia eteenpäin tällä tiellä, ja teidän on valmisteltava tietä heille 

tänään. Kun se aika koittaa, kiittäkää Minua ja todistakaa veljillenne, että Sanani on toteutunut. Älkää 

pysäyttäkö ketään hänen hengellisessä edistymisessään, sillä minun tahtoni on, että tämä ihmiskunta 

kehittyy lyhyessä ajassa. 

27 Otan vastaan suuren tai pienen täyttymyksenne. Annan teille voimani ja lohdutan teitä 

kärsimyksissänne; kyyneleenne ovat parasta kastelua, jonka annatte siemenillenne. Niin kuin äiti on 

surun murtama ja vuodattaa kyyneleitään hiljaa lastensa ymmärtämättömyyden vuoksi, niin teidän on 
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valvottava ja kärsittävä niiden puolesta, jotka olen jättänyt teidän huostaanne, jotta voisin sanoa teille: 

Siunattuja ovat palvelijani. Siunattuja ovat täydellisen siemenen kylväjät. 

28 Minä otan teidät vastaan, vaeltajat. Minä otan teidät vastaan, kylväjät. Siirryttekö vähitellen pois 

turhista tavoista seurataksenne Herraa tietäen, että ponnistelujenne palkinto ei ole maan päällä. 

Antaudutte elämän vastoinkäymisille. Olkaa siunattuja. - Ette ole pyytäneet minulta herkullista ruokaa, 

vaan olette tyytyneet kovaan palaan kuivaa leipää. Olkaa siunattuja, sillä olette osoittaneet, ettette ole 

maallisen perässä, vaan olette osoittaneet, että seuraatte yhä enemmän ja enemmän Jeesus 

Nasaretilaisen jälkiä. 

29 Koettelemukset eivät ole pelottaneet teitä, ja totuuden nimissä sanon teille: Olen asettanut ristin 

teidän jokaisen päälle; kaikki tuskanne, kaikki, mitä ihmiset ovat teiltä vieneet, puutteenne, 

kärsimyksenne, jota te kaikki ja jokainen teistä kantaa sydämessänne, tämä on ristinne. Olette kestäneet 

sen kärsivällisesti, ja teidän nöyryytenne on palkkion arvoinen.  

30 Se, joka etsii vain sitä, mikä kuuluu maailmaan, ei pidä sitä kanssani. Maan tavarat saavutatte 

aineellisella työllänne, mutta hengen tavarat saavutatte vain valmistautumisen ja hengellisen 

täyttymyksen kautta. 

31 Minä olen teidän Mestarinne ja sanon teille: Koska kannat jo ristiäsi kärsivällisesti, älä jätä sitä 

puolitiehen. Se, joka haluaa olla kokonainen, kantaa ristinsä elämän matkan loppuun asti. Se, joka ei 

alistu siihen, tekee rististään vielä raskaamman, ja se tuntuu hänestä sietämättömältä. 

32 Jos haluatte, että täyttymyksenne oppiini on ansiokas, kestäkää kärsimyksenne kärsivällisesti; ja 

sen kohdalla, joka sanoo Minulle: "Mestari, en kanna ristiä mukanani", näen, että hän kantaa vain 

taakkaa, joka johtuu antautumisen puutteesta; mutta tämä ei ole Minun Tahtoni. 

33 Mitä sinulla on minulle näytettävää? Mikä on siemen, jota olet vaalinut? Mitkä ovat ne pellot, 

joita olet viljellyt ja jotka olet tehnyt hedelmällisiksi täyttymyksesi kautta? Aika, jolloin siemenet ovat 

täydellisiä, ei ole vielä tullut, mutta en lannista teitä. Opetan teitä, jotta voisitte saavuttaa suurimman 

mahdollisen korkeuden. Älkää unohtako, että kylvönne mukaan tulee sato. Jos kylvämäsi vehnä on 

kuuro, et saa mitään. Jos kylvät vähän, niität vähän. Sen vuoksi omistautukaa kylvöllenne, niin ansaitsette 

palkkion tulevaisuutta varten. Kypsät hedelmät ovat viljavarastossani. Jätän "seitsemän maissinkorvaa" 

teidän viljeltäväksenne. Minä vaadin ensimmäisen hedelmän, toisen hedelmän ja niin edelleen 

viimeiseen asti, ja kun kaikki ovat hyvänmakuisia, sato on täydellinen. Mutta mitä ovat nämä 

tähkäkorvat, joista minä puhun teille, rakkaat opetuslapset? - Ne ovat hengen seitsemän hyvettä. 

34 Vahvistakaa itseänne! Balsami on ollut kanssanne, ja olen antanut valoni hengellenne. Miehet 

tulevat etsimään sinua, mutta minä annan heille todisteet sinun välityksesi kautta. Voi sitä, joka ei ole 

valmistautunut, sillä he epäilevät häntä ja Mestaria. Teen teidät vahvaksi koettelemuksen hetkeä varten, 

mutta miksi olette yllättyneitä, kun se tulee? Eikö sanani ollut profeetallinen? Siksi minä sanon teille: 

valmistautukaa, minun kansani, sillä te kohtaatte nälkäisen suden matkallanne, joka haluaa vallata teidät 

lampaan vaatteissa. Mutta jos olet valppaana, paljastat hänet ja voitat hänet rakkauden aseillasi. 

35 Ihmiset etsivät virheitäsi turmellakseen sinut. Aivan kuten he tutkivat Mestaria toisella 

aikakaudella, he tekevät saman teille. Mutta minä herätän teidät, valmistelen teidät ja annan teille 

intuition. 

36 Lähellä ja kaukana olevilla alueilla te välitätte sanaani eteenpäin. Varustan uusia työntekijöitä, 

jotta puu ei jää yksin vuoden 1950 jälkeen. 

37 Älkää pelätkö ihmisiä, sillä totisesti minä sanon teille: Minä puhun sinun suusi kautta, todistan 

Sanani sinun kauttasi, ja sen kaiku ulottuu maan ääriin, suuriin, pieniin, hallitsijoihin, tiedemiehiin ja 

teologeihin. 

38 Ihmiskunta näkee teissä Pyhän Hengen sanansaattajat. Te muutatte epätäydellisyyden 

täydellisyydeksi. Sanasi tulisi olla rakastava, täynnä hellyyttä, silloin sairas saa sen kautta terveyden, ja se, 

joka on eksynyt polulta, katuu virheensä ja palaa luokseni. 

39 Tänään olette opetuslapsiani, huomenna muututte mestareiksi ja näytätte ihmiskunnalle hyvää 

esimerkkiä. Näen teidän tulevan rakkauden ja viisauden lähteelle sydän täynnä iloa, ja sanon teille: tulkaa 
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ja sammuttakaa janonne; ja sitten, kun olette juoneet ja kohottaneet itsenne Minun puoleeni, näette 

Minun osoittavan teille maailman teitä, joilla janoiset väkijoukot odottavat tuloanne. 

40 Isä kutsuu teitä valon ja rauhan lapsiksi, mutta teidän on oikeutettava tämä nimi tekojenne 

kautta. Vain tällä tavoin voitte puhua Minusta. Voi sitä, joka on täynnä turhamaisuutta, koska hän tuntee 

tulleensa yltäkylläiseksi lahjoilla, tai joka antaa itsekkyyden vallata sydämensä; sillä hänen 

lankeemuksensa ei kestä kauan, ja se olisi hyvin tuskallista. 

41 Hedelmällä, jonka olen antanut teille jaettavaksi veljienne ja sisartenne kanssa, on maku, jota 

ette voi sekoittaa ettekä muuttaa, jos ette halua, että työnne ei ole hedelmällistä. Minun tahtoni ei ole, 

että julistatte rakastavanne Minua. Haluan, että jätätte vähitellen jäljen rakkaudesta, armosta ja uskosta 

teoillanne. 

42 Aina kun nousette ja julistatte, että olette valittujani, niitä, jotka ovat lähempänä Minua ja 

palvelevat Minua paremmin, asetan teidät koetukselle, kuten tein apostoleilleni Galilean merellä. Silloin 

saatte tietää, rakastatteko minua totuudessa ja onko uskonne luja. Sen, joka haluaa seurata minua, on 

oltava nöyrä. 

43 Kuuliaisuus lailleni merkitsee nöyryyttä hengessänne; se, joka on kuuliainen, on ympäröity 

armollani, kun taas se, joka kulkee oman tahtonsa mukaan luullessaan, että hänellä on perintönsä 

mukanaan, on todellisuudessa riistänyt itseltään lahjansa. 

44 Päivä toisensa jälkeen opetan teitä, varustan teidät taisteluun, sillä pian en enää puhu teille tässä 

muodossa, ja teidän on oltava vahvoja läpäistäksenne koettelemukset. Pysykää kanssani, oppikaa 

kantamaan Minua sydämessänne, ja koettelemuksen tunteina näette Minun tekevän ihmeitä 

välittämisenne kautta. 

45 Ymmärtäkää, te kaikki, mitä olen halunnut sanoa teille, jotta ette ajattelisi, että on mahdotonta 

kantaa opetustani sisällänne. 

46 Tulkitkaa sanojani oikein, jotta voitte ottaa uuden askeleen henkisen täydellisyytenne tiellä. 

47 Pystyisittekö jättämään kaiken seurataksenne Minua, kuten ne, jotka seurasivat Minua tiiviisti 

toisella aikakaudella? Vai yritättekö matkia vertaukseni tuhlaajapoikaa, joka jätti isänsä kodin ja lähti 

muille maille ja tuhlasi saamansa perinnön? 

48 Sinä pysyt mietteliäänä etkä uskalla vastata Minulle; mutta älä pelkää, sillä jos olen kutsunut 

sinut, se johtuu siitä, että tiedän sinun rakastavan Minua ja seuraavan Minua tien päähän asti. 

49 Jos pelkäätte elämänne menettämistä tai veriuhrien kärsimistä, kerron teille jo tänään, että ette 

tule kohtaamaan näitä koettelemuksia hengellisessä taistelussanne. Maa on tehty hedelmälliseksi jo 

toisesta aikakaudesta lähtien Mestarin ja hänen opetuslastensa verellä. 

50 Ansio on se, että täytätte hengellisen lain laiminlyömättä velvollisuuksianne aineellista elämää 

kohtaan. 

51 En vaadi kaikilta samaa luopumista, eivätkä kaikki kykene samaan uhrautumiseen. Noihin aikoihin 

opetuslapseni joutuivat omistautumaan täysin heille uskomalleni työlle, ja tätä varten heidän oli 

jätettävä vanhemmat, lapset, puoliso ja kaikki, mitä heillä oli maailmassa. Toisaalta, kun opetin 

väkijoukkoja, osoitin heille, että oli välttämätöntä "antaa Jumalalle se, mikä kuuluu Jumalalle, ja keisarille 

se, mikä kuuluu keisarille", jotta Luojan antama elämä toteutuisi. 

52 Tuo ihmisyys oli materialisoitunut ja samalla vähän kehittynyt; siksi sanoin väkijoukoille: "Ihminen 

ei elä pelkästään leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka tulee Jumalasta." 

53 Olette myös materialistinen ihmiskunta, mutta samalla kehittynyt, kykenevämpi antamaan 

hengellenne sen, mitä se tarvitsee, ja ihmiselämällenne sen, mitä se vaatii. 

54 Ette ole oppini uusia tulokkaita, sillä jos olisitte, olisin antanut teille kiveen kaiverretun lain, kuten 

tein ensimmäisellä aikakaudella. Koska kuitenkin puhun teille hengellistämisestä ja paljastan teille 

salaisuuksia, joita ei näytetty ihmisille noina aikoina, se on merkki siitä, että olitte opetuslapsiani jo 

menneinä aikoina. Tämän vuoksi sanon joskus, että he ja sinä olette samanlaisia. 

55 Vertaus 
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Eräässä kaukaisessa maassa asui isä yhden poikansa kanssa, jota hän rakasti kovasti. 

56 Poika sairastui, ja kun isä näki, että hänen henkensä oli vaarassa, hän vei hänet kukkulalle, jossa 

oli vanha mies, joka ohjasi tuon maan kohtaloita, ja kun hän saapui hänen jalkojensa juureen, hän puhui 

vanhalle miehelle näin: "Poikani on sairas, ja suurin toiveeni on, että hän paranisi, sillä jos hän kuolisi, 

minäkin kuolisin tuskasta." 

57 "Poikasi paranee ja palaa kotiin täynnä elämää ja voimia", vanhus vastasi, ja näitä sanoja 

lausuessaan hän kosketti sairasta miestä, ja tämä parani. 

58 Kotiin palattuaan isä näki poikansa virkeänä ja terveenä. Aika kului, ja poika tunsi itsensä vahvaksi 

ja tuli ylimieliseksi; hän eksyi harhaan ja otti myrkyllisiä hedelmiä, jotka sairastuttivat hänen ruumiinsa ja 

mielensä. Hän arvioi isänsä väärin, ja hänen sydämessään oli vain vihan ja tuhon tunteita. 

59 Kun hänen isänsä näki hänen eksyneen tähän pahuuden kuiluun, hän meni kukkulalle ja sanoi 

vanhukselle: "Kunnianarvoisa vanhus, poikani on eksynyt harhaan, joka on johtanut hänet kuiluun." 

60 "Miksi sinä itket?" vanha mies kysyi häneltä. 

61 "Itken nähdessäni poikani turmeltuneisuuden. Olen toivonut, että hänen henkensä otetaan pois 

tästä maailmasta, mutta sitä hetkeä ei tule, enkä voi enää sietää hänen pahuuttaan." 

Vanhus vastasi hänelle: "Sinä pyysit häntä elämään, ja hän jäi eloon. Oli aika, että hänen 
elämänmatkansa maan päällä oli päättynyt. Mutta nyt ymmärrä, että sinun on opittava pyytämään oikein 
ja alistuttava tahtooni."  

(vertauksen loppu) 
 
62 Rakas Israel: Olen aina oikeudenmukainen päätöksissäni. Miksi haluatte joskus puuttua korkeisiin 

neuvoihini? Ettekö tiedä, että ne, jotka lähtevät henkimaailmaan, pääsevät todelliseen elämään? Älkää 

vastustako heitä, päinvastoin, auttakaa heitä, jotta he voivat lähteä suostumuksellanne ja jotta heidän 

askeleensa tästä maailmasta tuonpuoleiseen olisi täynnä tyyneyttä ja hengellistä ymmärrystä. 

63 Etsikää Minua Isänä, tuntekaa rakkauteni, viisauteni ja oikeudenmukaisuuteni; tulkaa luokseni 

rukouksen, uskon ja hyvien tekojen askelin. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 8  
1 Pyhän Henkeni valo laskeutuu teidän päällenne, mutta miksi esitätte Minua kyyhkysen 

muodossa? Uudet opetuslapseni eivät saa enää palvoa noita kuvia ja symboleja. 

2 Ihmiset, ymmärtäkää opetukseni: Tuolla Toisella Aikakaudella, Jeesuksen kasteessa, Pyhä Henkeni 

ilmeni kyyhkysen muodossa, koska tämä lintu muistuttaa lennossaan Hengen vaivannäköä, sen 

valkoisuus puhuu puhtaudesta, ja sen lempeä ja lempeä katse heijastaa viattomuutta. - Miten 

jumalallinen voitaisiin tehdä ymmärrettäväksi näille kouluttamattomille ihmisille, jos ei käytettäisi niiden 

olentojen hahmoja, jotka he tunsivat maailmassa? 

3 Kristusta, joka puhuu teille tällä hetkellä, edusti karitsa, ja jopa Johannes näki minut tällä tavalla 

profeetallisessa näyssäan. Kaikki tämä johtuu siitä, että jos etsitte Minua jokaisesta teoksestani, löydätte 

aina kuvan Elämän Tekijästä kaikessa luomakunnassa. 

4 Jeesuksen kautta antamassani ilmoituksessa ilmoitin teille Pyhän Hengen tulosta, ja ihmiset 

uskoivat, että se oli Jumaluus, joka oli Jumalassa, jota he eivät tunnistaneet, kykenemättä ymmärtämään, 

että kun puhuin Pyhästä Hengestä, puhuin teille ainoasta Jumalasta, joka valmisteli aikaa, jolloin Hänen 

pitäisi ilmoittaa itsensä hengellisesti ihmisille ihmisälyn kautta. 

5 Näillä opetuksilla annan teille valon ja totuuden miekan, jotta voitte taistella sillä taistelussa, 

jonka olen ilmoittanut teille niin monta kertaa; mutta sanon teille jälleen, että nämä teille uskomani 

aseet koostuvat rakkaudesta ja oikeudenmukaisuudesta, anteeksiannosta ja armosta veljiänne kohtaan. 

6 Vain muutama vuosi on jäljellä, jotta voin antaa teille opetukseni tässä muodossa. Pitäkää kiinni 

opetuksistani, sillä vuoden 1950 lopussa nämä ilmentymät loppuvat, ja on välttämätöntä, että teistä 

tulee vahvoja nöyryydessä ja kuuliaisuudessa, jotta voitte selviytyä kaikista koettelemuksista. 

7 Älkää ajatelko, että taistelette vain hengellisellä alueella; ei, kansani, tuleva taistelu käydään 

kaikilla alueilla, jotta se, mikä on eksynyt tieltään, voi palata sille, se, mikä on pysähtynyt, voi alkaa 

kehittyä uudelleen, ja se, mikä on jäänyt tahraantuneeksi, voi saavuttaa puhdistumisensa. 

8 Silloin näette, kuinka inhimilliset instituutiot järkkyvät perustuksiaan myöten, luonnon elementit 

lähtevät väkivaltaiseen liikkeelle, aiheuttavat tuhoa ja koettelevat ihmiskunnan uskoa. 

9 Kaikki tämä tapahtuu vuoden 1950 mukaisesti, ja jos pysytte uskollisina tälle laille, selviätte 

kaikista vastoinkäymisistä terveenä; mutta jos tulette tottelemattomiksi kääntymällä pois siitä, mitä olen 

käskenyt teitä, sanon teille jo tänään: joudutte koettelemusten ja vapautuneiden elementtien armoille, 

eivätkä ne enää tottele käskyjänne. 

10 En halua tätä tuskaa kansalleni, jota olen opettanut niin pitkän aikaa; haluan heidän rauhaansa, 

jotta he voivat koettelemuksen tunteina tuoda valon ja lohdutuksen sanan piinatuille. 

11 Kukapa ei kaipaisi Pyhän Hengen valaistusta tällä hetkellä? 

12 Totisesti, totisesti, sanon teille, jos osaatte valmistautua, ne ilmestykset, joita tulette näkemään 

vuoden 1950 jälkeen, ovat suuria. 

13 Kun toisella aikakaudella tein itseni näkyväksi opetuslapsilleni viimeisen kerran pilvien välissä, he 

olivat surullisia, kun katosin heidän näkyvistään, koska he tunsivat itsensä sillä hetkellä hylätyiksi; mutta 

sen jälkeen he kuulivat Herran enkelin lähettilään äänen sanovan heille: "Galilean miehet, mitä te 

etsitte?" "En tiedä. Tämän Jeesuksen, jonka näitte tänään nousevan taivaaseen, tulette näkemään 

tulevan alas samalla tavalla." 

14 Silloin he ymmärsivät, että kun Mestari palaisi ihmisten luokse, Hän tekisi sen hengellisesti. 

15 Muutama päivä ristiinnaulitsemiseni jälkeen, kun opetuslapseni olivat kokoontuneet Marian 

ympärille, sain heidät tuntemaan Läsnäoloni, jota symbolisoi hengellinen näky kyyhkystä. Tuona 

siunattuna hetkenä kukaan ei uskaltanut liikkua eikä puhua sanaakaan. Tuon hengellisen kuvan 

katseleminen oli todellista hurmosta, ja sydämet sykkivät täynnä voimaa ja luottamusta, koska he 

tiesivät, että Mestari, joka oli näennäisesti poistunut heistä, olisi aina hengessä läsnä heidän kanssaan. 

16 Opetuslapset, miettikää syvällisesti näitä opetuksia ja antakaa armoni vaikuttaa teissä kuten 

noina aikoina. 
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17 Tulen tänään luoksenne säteilevässä valossa, niin kuin ilmestyin opetuslapsilleni toisella 

aikakaudella, kun olin heidän kanssaan hengessä ennen taivaaseenastumistani, vahvistaakseni heitä ja 

vapauttaakseni heidät niiden tapahtumien aiheuttamasta hämmennyksestä, joita he olivat todistaneet. 

Ilmestyn teille samassa kirkkaudessa kertoakseni teille: uhrini toistuu ikuisesti, nousen yhä uudelleen 

kuolleista ja vuodatan Valoni päällenne, jotta voitte aloittaa päivän työn ja toteuttaa kaiken sen, mitä 

olen opettanut teille. 

18 Tehkää työtä itsenne eteen, jotta näkisitte valtakunnastani laskeutuvan hengellisiä hyödykkeitä, 

jotka haluan antaa teille. 

19 Juhlat on valmisteltu, karitsa on uhrattu, ja runsas ruoka on valmiina. Kerääntykää ympärilleni, 

opetuslapset, ja ruokkikaa itsenne. Avaan Viisauden kirjan, jotta voitte lukea tätä päivää vastaavan 

oppitunnin. Tulkaa luokseni ja ottakaa ruoka, jonka tarjoan teille, sillä armon aika, jonka annan teille, on 

lyhyt. 

20 Miksi ihmettelette sanaani, jonka annan teille ihmisen suukappaleen kautta, koska olen aina 

käyttänyt ihmisiä puhumaan teille ja opastamaan teitä? Kun tulin luoksenne toisella aikakaudella, 

minusta tuli ihminen, jotta voisitte seurata askeleitani Teosteni näkemisen jälkeen. Olette nähneet 

Minun syntyvän, kasvavan, kamppailevan ja kärsivän. Ihmiskunnan oli välttämätöntä tuntea rakkauteni ja 

voimani, jotta esimerkkini olisi lähtemätön kaikissa lapsissani. Siksi, kun muistatte näitä tapahtumia, 

itkette ja tunnette katumusta, koska ihmiskunta ei ole täysin tuntenut minua eikä rakastanut minua. Jopa 

nyt, kolmannella aikakaudella, annan teille toisen ohjeen, joka selittää teille menneen työni ja valmistaa 

teitä uuteen aikaan, jossa tulette elämään. 

21 Haluan, että huomenna, kun ette enää kuule minua tässä muodossa, elätte esimerkkini mukaan 

ja pysytte ihmiskunnan mestareina. Keitä ovat ne, jotka lähtevät pelastamaan ihmiskuntaa, kun se on 

kaaoksen keskellä? Kuka edustaa Minua kolmannella aikakaudella ja todistaa Minusta? Ketkä ovat niitä, 

jotka pysäyttävät tuhon elementtien etenemisen, kun ne pääsevät valloilleen maailmassa? Kuka 

jäljittelee apostoleitani ja levittää opetustani? - Valmistan teitä Sanallani, parantamisen ja voiman 

lahjoilla, lääkäreiksi, sanansaattajiksi ja lohduttajiksi, sillä ihmiskunta itkee paljon ennen lähtöäni ja sen 

jälkeen. Tulevat ajat tarjoavat kuppiin katkerimmat hiivat, ja noina päivinä Henkeni kutsuu esiin 

värähtelyjä jokaisessa mielessä, jotka valaisevat kaikki luodut poistaakseen vallitsevan hämmennyksen. 

Niinä päivinä kärsimys yhdistää kaikki henget, ja ne etsivät valoa ja polkua, joka johtaa Minuun. 

22 Seuraatteko Tahtoani opastaa niitä, jotka tulevat etsimään Minua? - Kerrot Minulle, että tämä on 

aikomuksesi, ja pyydät Minulta apua kaikkien tielläsi olevien esteiden voittamiseen. Kyllä, lapseni, olen 

sanonut teille, että olen valmis auttamaan teitä, sillä ilman tätä voimaa ette voisi tehdä mitään. Olette 

heikkoja, köyhiä ja tietämättömiä, mutta teen teistä todellisen suuruuden valtakunnan perillisiä, enkä 

salaa mitään salaisessa aarrekammiossani; kaiken sen, mikä kuuluu teille lapsinani, annan teille, ja 

kehotan teitä jakamaan tämän rikkauden veljienne ja sisartenne kesken. 

23 Puhun teille liitosta, harmoniasta ja ymmärryksestä, koska haluan Israelin huoneen olevan 

pelastuksen arkki, rauhan ja lohdutuksen lähde kaikille väsyneille vaeltajille. Olen kutsunut teitä 

vahvoiksi, ja sitä te tulette olemaan niiden hyveiden voimalla, jotka olen asettanut teihin. Muistakaa, että 

kaikissa kamppailuissanne kuljen edessänne ja jätän teille merkkini. Ymmärtäkää, että hengessänne ei voi 

olla rauhaa eikä iloa niin kauan kuin ette ole yhdistyneet. Haluan nähdä teidät vapaana kaikesta 

kärsimyksestä, sillä olette jo lähellä sovituksenne loppua, seisotte Luvatun Maan porteilla, jonne astutte 

voitokkaasti ja pelastuneina, sillä tämä on Minun Tahtoni. 

24 En halua, että teistä tulee fanaattisia Sanani kautta tai että annatte muodon uudelle 

epäjumalanpalvelukselle. En vaadi henkesi uhraamista, enkä sitä, että tarjoat puutarhasi kukat ja 

hedelmät, sillä ne ovat minun työtäni, eikä sinulla ole mitään ansioita antaa niitä minulle. Minun tahtoni 

ei ole, että teette käsillänne kuvia ja palvotte niitä sen jälkeen, eikä se, että rakennatte toisen Baabelin 

tornin täynnä turhamaisuutta ja ylpeyttä. Toivon teiltä lahjaksi pyhäkköä, joka kurottautuu luokseni ja 

joka muodostuu rakkauden teoistanne, rukouksista ja sanoista, jotka kumpuavat sydämistänne ja joita 

lahjoitatte nimessäni totuuden nälkäisille hengille. Tätä "palvelua" pyydän teiltä. 
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25 Olette evoluution lain alaisia, ja tämä on syy jälleensyntymiinne. Vain Minun henkeni ei tarvitse 

kehittyä: Olen muuttumaton. 

26 Olen alusta alkaen näyttänyt teille tikapuut, joita pitkin henkien on noustava saavuttaakseen 

minut. Tänään ette tiedä, millä olemisen tasolla olette, mutta kun riisutte kuorenne, tiedätte 

kehitystasonne. Älkää pysähtykö, sillä teistä tulisi este niille, jotka tulevat teidän jälkeenne. 

27 Olkaa yhdistyneet hengessä, vaikka asutte eri tasoilla, ja jonain päivänä olette yhdistyneet 

seitsemännellä tasolla, korkeimmalla, ja nautitte rakkaudestani. 

28 Te miehet, jotka olette muotoutuneet minun kuvakseni ja kaltaisekseni, kuunnelkaa minua. Älkää 

lähtekö huomenna puhumaan tästä opista, jos teillä ei ole mukananne hyvää siementä, jos ette tiedä, 

mitä nöyrä alistuminen on, ja jos teette päinvastoin kuin mitä minun lakini käskee. Neuvon teitä tänään, 

jotta ette huomenna kompastuisi polulla. 

29 Pidä huolta siitä naisesta, jonka annan sinulle puolisoksesi, vaali häntä, ja hänessä sinun 

siemenesi saa kantaa hedelmää. En halua, että puhutte totuudesta ja vanhurskaudesta samalla kun 

riisutte ruusuja ja sitten hylkäätte ne, sillä te häpäisette lakini. Kunnioita sekä sitä, mikä kuuluu sinulle, 

että sitä, mikä kuuluu muille. Olkaa oikeudenmukaisia ja edistäkää rauhaa maan päällä. Tulee aika, jolloin 

olette valmiita puhumaan ehdottomasta kuuliaisuudesta, rakkaudesta ja anteeksiannosta. 

30 Autuas on se, joka nöyrtyy maan päällä, sillä minä annan hänelle anteeksi. Autuas on se, jota 

panetellaan, sillä minä todistan hänen syyttömyytensä. Autuas on se, joka todistaa minusta, sillä minä 

siunaan häntä. Ja jos joku tuomitaan väärin opetukseni noudattamisen vuoksi, minä tunnustan hänet. 

31 Kuka teistä ei ole tuntenut läsnäoloani eikä ole saanut ravintoa Sanastani? "Anokaa, niin teille 

annetaan." - Jos ennen etsitte Minua tähdistä ja aineellisista asioista, etsikää Minua nyt hengellänne 

Äärettömästä. Lähestykää Minua rakkauden ja tottelevaisuuden kautta, niin saatte rauhan. 

32 Rakastakaa Minua älkääkä jumaloitko näitä äänenkantajia, joiden kautta teen itseni tunnetuksi. 

Rakastakaa Sanaani ja tekojani, ne ovat ihmisen yläpuolella. Nämä suukappaleet ovat vain Minun 

välineitäni, eivätkä ne ole teitä parempia, vaan tasavertaisia. 

33 Sammuta janosi ehtymättömässä lähteessäni, niin ettet enää janoa. En halua, että lapseni 

kärsivät edelleen nälästä tai janosta. Siksi lähestyn teitä ja tuon teille iankaikkisen elämän leivän, jotta 

ette tuntisi hetkeäkään puutetta hengellisistä hyödykkeistä. Minä taas janoan sinun rakkauttasi, sinun 

rauhaasi, ja sinä olet kieltänyt minulta ymmärryksesi veden. Tähän päivään asti ette ole sammuttaneet 

polttavaa janoa tunnustaa lakini, jonka olette minulle velkaa lapsina. Jatkan kuitenkin teidän 

odottamistanne, sillä kärsivällisyyteni on ehtymätön. Tulkaa luokseni, ja lupaan teille, ettette tule jää 

vaille suojelustani, sillä jos osaatte rakastaa minua tänään, jonain päivänä tulette luokseni ja lopulta 

ymmärrätte minua. 

34 Eläkää ja ottakaa kaikesta siitä, mitä olen luonut teidän hyvinvoinniksenne maan päällä, jotta 

rauha ei poistuisi teistä. Älkää hellittäkö taistelussa, jotta voitte saavuttaa hengellisen pelastuksenne. 

35 Kun henki on valmistautunut, sille ei ole yötä, ei väsymystä eikä unta; se saa voimansa 

toiminnassa, ja jokainen koettelemus on sille kallisarvoinen tilaisuus osoittaa voimansa ja kestävyytensä. 

Toiset henget, vaikka he ovatkin heikkoja, osaavat etsiä Minua koettelemuksen hetkellä; heidän uskonsa 

ja luottamuksensa auttavat heitä selviytymään. - Haluan, että olette nöyriä ja kuuliaisia, jotta 

omatuntonne voi ohjata teitä, joka on jumalallinen kipinä, joka ohjaa henkeänne. 

36 Mitä haluatte kysyä Minulta ja kenen puolesta itkette? Sanot minulle, että vain minä yksin voin 

antaa sinulle sen, mitä tarvitset. Autuaita olette siis te, jotka etsitte Minua ja pyydätte Minulta nöyrästi 

rakkaittenne puolesta ja niiden puolesta, joita rakastatte hellästi ja joiden hengellisestä edistymisestä 

olette huolissanne ilman, että he ovat sukua teille veren kautta. Pyydät Minulta niiden puolesta, jotka 

ovat vankilassa ja kärsivät tuomiota, ja niiden puolesta, jotka ovat myös vangittuina viattomina. 

Rukoilette sairaiden puolesta, jotka kärsivät kaukana kodeistaan. Tämä halu syntyy teissä, koska alatte 

rakastaa, ja tässä tunteessa löydätte yhä enemmän korkeinta autuutta. Antakaa rakkauden innoittaa 

teitä toteuttamaan kaikki teoksenne, silloin niillä on hengellinen sisältö. 
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37 Kun rukoilette, etsikää Minua äärettömästä kaiken maallisen tuolla puolen. Ottakaa yhteys 

Minuun, ja kun palaatte maailmaanne, kaikki epäilykset hälvenevät, tiellä ei ole esteitä, ja tunnette 

olevanne täynnä viisauttani. 

38 Olen antanut teille tämän ajan, jotta voisitte käyttää sen opetukseni tutkimiseen, jotta voisitte 

uppoutua Sanaani ja kääntyä pois maailman nautinnoista. Tänään olen hyvin lähelläsi, valoni on loistanut 

hengellesi, olemukseni ravitsee sinua ja esimerkkini on ikuisesti läsnä sinulle. Älkää ajatelko, että annoin 

teille rakkauden todisteita vain toisella aikakaudella; Läsnäoloni on ikuisesti kanssanne. Pyydän teitä vain 

valmistautumaan tuntemaan Minut kaikissa Teoksissani. Ihmiskuntaa tänään koettelevissa 

koettelemuksissa voitte nähdä oikeudenmukaisuuteni oikeudenmukaisuuden. 

39 Te kaikki saavutatte tavoitteenne täyttämällä tehtävänne; siksi olen tullut antamaan teille 

ehtymättömiä opetuksiani, jotta voitte nousta kehitystikkaita ylöspäin. Minun vereni ei pelasta teitä, 

vaan minun valoni hengessänne lunastaa teidät. 

40 Toisella aikakaudella, lähtöni jälkeen, annoin teille oppini apostolieni kautta; nyt annan sen teille 

äänenkantajieni välityksellä, ja tarjoan teille siinä jumalallista viisautta, joka ravitsee ja lohduttaa 

henkeänne. 

41 Pyydän teitä muuttamaan sydämenne hengelliseksi kukaksi tarjotaksenne sen Marialle, jota 

etsitte Äidiksi ja jota rakastatte, koska hänen kohdustaan kumpusi siunattu hedelmä, joka toi teille 

iankaikkisen elämän leivän: Jeesuksen. 

42 Maria on Taivaallisen puutarhani kukka, jonka olemus on aina ollut Hengessäni. 

43 Näetkö nämä kukat täällä, jotka kätkevät kauneutensa nöyryyteen? Samoin Maria oli ja on: 

ehtymätön kauneuden lähde niille, jotka kykenevät katsomaan häntä puhtaudessa ja kunnioituksessa, ja 

hyvyyden ja hellyyden aarre kaikille olennoille. 

44 Annoin hänet Jeesukselle Äidiksi; hän oli naiseksi ruumiillistunut jumalallinen hellyys. Hän on se, 

jota etsitte Puolustajaksi, jota kutsutte lohdutukseksi kärsimyksissänne, ja tämä jumalallinen rakkaus 

leviää kuin vaippa ihmiskunnan ylle. 

45 Hän on se, jota Herran enkeli kutsui "siunatuksi kaikkien naisten joukossa". Hän on sama, joka 

jätti Kristuksen ristille kaikkien ihmisten hengelliseksi äidiksi. 

46 Hän tiesi, kuka hän oli ja kuka hänen Poikansa oli, ja sen sijaan, että hän olisi kerskunut tällä 

armolla, hän ilmoitti olevansa vain Korkeimman palvelija, Herran neuvojen väline. 

47 Maria kulki hiljaa maailman läpi, mutta hän täytti sydämet rauhalla, rukoili hädänalaisten 

puolesta, rukoili kaikkien puolesta ja vuodatti lopulta anteeksiannon kyyneleet ja myötätunnon kyyneleet 

ihmisten tietämättömyyttä ja pahuutta kohtaan. Miksi ette kääntyisi Marian puoleen, jos haluatte tulla 

Herran luo, koska hänen kauttaan olette saaneet Jeesuksen? Eivätkö Äiti ja Poika yhdistyneet Vapahtajan 

kuoleman ylevällä hetkellä? Eikö Pojan veri sekoittunut Äidin kyyneliin sillä hetkellä? 

48 Ei siis ole yllättävää, että etsit häntä tällä hetkellä opastamaan sinua ja tuomaan sinut lähemmäs 

Mestaria. 

49 Autuaita ovat ne, jotka osaavat löytää tämän nöyryyden ja puhtauden kukan taivaallisesta 

puutarhasta; mutta sanon teille vielä kerran, että vain puhdas silmä pystyy löytämään sen. 

50 Esittelette tänään kärsimyksenne Minulle, jotta voisin lievittää niitä, ja totuuden nimissä kerron 

teille, että tämä on tehtäväni, että olen tullut tätä varten, koska olen jumalallinen lääkäri. Mutta ennen 

kuin parantava balsamini vaikuttaa haavoissanne, ennen kuin hyväilyni saavuttaa teidät, keskittykää 

itseenne ja tutkikaa kipuanne, tutkikaa sitä, miettikää sitä perusteellisesti niin kauan kuin siihen menee 

aikaa, niin että voitte ottaa tästä mietiskelystä opiksen, jonka tämä tutkiminen sisältää, sekä tiedon, 

jonka se kätkee sisäänsä ja joka teidän täytyy tietää. Tämä tieto on kokemusta, se on uskoa, se on 

välähdys totuuden kasvoista, se on selitys monille väärinymmärretyille koettelemuksillenne ja 

opetuksillenne. 

51 Tutki kipua ikään kuin se olisi jotain konkreettista, ja löydät siitä kokemuksen kauniin siemenen, 

olemassaolosi suuren oppitunnin, sillä kivusta on tullut elämäsi opettaja. 
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52 Se, joka pitää kipua opettajana ja kuuntelee nöyrästi sen kehotuksia uudistua, katua ja korjata, 

tuntee myöhemmin onnen, rauhan ja terveyden. 

53 Tutkikaa itseänne huolellisesti, ja saatte kokea, kuinka paljon hyötyä siitä on. Tunnistat puutteesi 

ja epätäydellisyytesi, korjaat ne ja lakkaat siten tuomitsemasta muita. 

54 Pyydätte Minua parantamaan teidät, mutta totisesti sanon teille, että kukaan ei voi olla 

lääkärinne paremmin kuin te itse. 

55 Mitä hyötyä on siitä, että parannan teidät ja poistan tuskanne, jos ette jätä pois virheitänne, 

syntejänne, paheitanne ja epätäydellisyyksiänne? Pahuutesi lähde ei ole kipu, vaan syntisi. Katso, tämä 

on kivun alkuperä! Taistelkaa siis syntiä vastaan, poistakaa se teistä, niin voitte hyvin. Mutta tämän 

tekeminen on teidän tehtävänne; minä vain opetan ja autan teitä. 

56 Jos löydät omantuntosi kautta ongelmiesi syyn ja teet kaikkesi taistellaksesi niitä vastaan, voit 

tuntea jumalallisen voiman täydessä laajuudessaan, mikä auttaa sinua olemaan voittaja taistelussa ja 

voittamaan hengellisen vapautesi. 

57 Kuinka suuri onkaan tyytyväisyytesi, kun tunnet, että olet onnistunut omilla ansioillasi 

vapauttamaan itsesi tuskasta ja saavuttanut rauhan. Silloin te sanotte: "Isäni, sinun sanasi oli minun 

parantumiseni, sinun opetuksesi oli minun pelastukseni." 

58 Lopeta nyt eläminen oletusten maailmassa. Ette saa olla tietämättömiä totuudesta, ette ihmisinä 

ettekä varsinkaan henkinä. Kuinka voitte voittaa aineellisessa taistelussa, jos ette tunne hengellistä 

elämää? Miten teistä voi tulla suuria, terveitä, viisaita ja vahvoja, jos suljette itsepäisesti silmänne 

ikuiselta valolta? 

59 Älkää enää eläkö hämärässä! Herätkää ja tulkaa päivän täyteen valoon! Älkää enää olko pieniä 

lapsia ja kasvakaa hengellisesti! 

60 Ette myöskään voi sanoa, että olette rauhassa, kun vertaatte itseänne muihin kansoihin; mutta 

kun tunnette olonne lannistuneeksi, ammentakaa voimaa Työstäni; kun materialismin opetukset 

haluavat hallita teitä, ammentakaa valoa Sanastani. Totisesti sanon teille, että jos ette valmistaudu niin 

kuin opetan teitä, monet teistä joutuvat hämmennykseen, monet kääntävät selkänsä Minulle, ja monet 

tämän päivän uskovat ovat huomenna vihollisiani ja nousevat kieltämään tämän Totuuden. Annan teille 

anteeksi jo etukäteen, mutta teen teidät myös tietoisiksi etukäteen ja pidän teidät hereillä. 

61 Jälleen kerran kehotan teitä tutkimaan itseänne huolellisesti; tällä tavoin alatte tuntea hieman 

enemmän veljeyttä muita kohtaan, olla myötätuntoisempia ja ymmärtäväisempiä lähimmäistänne 

kohtaan. Vielä nykyäänkin monet toisten teot ovat vastenmielisiä, koska unohdat omat vikasi. Mutta kun 

tunnette tahrojenne ja vikojenne tähden, ymmärrätte rakkauden, jolla annan teille anteeksi ja odotan 

teitä. Silloin voitte vain sanoa: "Jos Isäni on antanut minulle anteeksi sen jälkeen, kun olen loukannut 

Häntä niin paljon, minun velvollisuuteni on antaa anteeksi veljilleni." 

62 Ihminen ei osaa katsoa itseensä, tutkia tekojaan ja ajatuksiaan. 

63 Tarvitsette hengellistä valmistautumista, mutta jos toimitte Sanani mukaan, aiheutatte jännitystä 

veljienne elämässä, koska henki ilmenee teissä kaikkine lahjoineen ja voimineen. 

64 Totisesti sanon teille, että spiritualismin historia kirjoitetaan ihmiskunnan historiaan loistavin 

kirjaimin. 

65 Eikö Israel tehnyt itsestään kuolemattoman vapauttamalla itsensä Egyptin ikeestä? Eivätkö 

kristityt tehneet itseään kuolemattomiksi rakkauden kautta voittokulkumatkallaan? Samoin spiritualistit 

tekevät itsestään kuolemattoman taistelussaan hengen vapauden puolesta. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 9  
1 Muistatte tänä päivänä, kun tulin Jerusalemiin; muistatte ne ajat, jolloin asuin keskuudessanne 

Jeesuksena. Tänään tunnette itsenne jälleen vahvoiksi uusien ihmeideni edessä ja todistatte julkisesti, 

että tämä Mestari on sama, joka puhui teille toisella aikakaudella; mutta kehotan teitä olemaan 

unohtamatta sitä, mitä teitte Jeesuksen kanssa, ettette toista sitä tänä aikana. Tiesin, että riemunne 

jälkeen heikentyisitte pappien sanojen seurauksena ja että hosiaaniset laulunne muuttuisivat pian 

"Ristiinnaulitse Hänet" -lauluksi. 

2 Oi lapseni, te, jotka ette ole tunnistaneet julistuksiani kautta aikojen, ettekä ole pysyneet hereillä 

odottamassa profetioideni täyttymistä! 

3 Minä olin uhrilammas siinä pääsiäisjuhlassa, jota kansani vietti. Vasta myöhemmin, kun aika oli 

ohi, tunnistitte opetukseni luonteen ja uhrini syyn, ja silloin itkitte ja kaduitte, koska ette olleet 

tunnistaneet minua. 

4 Tänään olette uudessa opetusten ja suurten hengellisten ilmentymien ajassa, ja Mestari etsii 

hengestänne siementä, jonka Hän istutti teihin toisena aikana. Sanotte Minulle: "Miksi emme tunne 

läsnäoloasi, kun olet niin lähellä meitä?" Vastaan teille, että teistä on tullut aineellistuneita, että olette 

kiireisiä tieteiden ja kaiken maailman kanssa unohtaen henkenne. 

Pelokkaasti kerrotte Minulle, että olette eksyneet, ja Minä kerron teille, että olen tullut näyttämään 

teille tietä opetusteni valossa, joka johtaa teidät olemassaoloon rauhan maailmassa. Kuunnelkaa minua, 

ja sanani herättää teidät uuteen elämään, epäilyksenne ja pelkonne hälvenevät. Henkesi, joka kantaa 

raskasta taakkaa, löytää rauhan, kun se tuntee anteeksiantoni. 

5 Miksi ette jätä asiaanne Minun huolekseni? Miksi hankitte oikeutta itsellenne ottamalla Minun 

paikkani tuomarina? Ettekö tiedä, että elätte koettelemusten ja velkojen maksamisen aikaa? 

Ymmärtäkää, että te kaikki rikotte lakiani, enkä ole tuominnut teitä enkä syyttänyt teitä julkisesti. 

6 Jos olen antanut teille vapaan tahdon, se ei ole sitä varten, että voisitte tuomita toisianne, vaan 

siksi, että voisitte omantunnon valon tukemana täydellistää henkenne hyvän harjoittamisessa. 

7 Teen teistä "työläisiä" ja annan teille rakkauden siemeneni kylvettäväksi sairaisiin, kärsiviin ja 

pahantekijöihin; ja jos joku tuntee olevansa kelvoton vastaanottamaan sitä, niin pyytäkää häntä 

tulemaan luokseni, niin minä tiedän, miten tehdä hänet kelvolliseksi, jotta hän ei tuntisi itseään 

halveksituksi. Kutsukaa taivaallista Äitiänne, hänen jumalallinen rakkautensa auttaa teitä tässä taistelussa 

ja johdattaa teidät kaikki luokseni. 

8 Haluan, että te, ihmiset, joita olen opettanut, otatte tehtäväksenne johtaa uusia joukkoja, jotka 

tulevat 1950-luvun jälkeen lisäämään kansaani ja valvomaan, jotta heitä voidaan ravita iankaikkisen 

elämän leivällä, kuten minä tein teidän kanssanne. 

9 Älkää antako Sanani vääristyä; olkaa valppaina, jotta sen hengellinen merkitys säilyy aina, ja 

varmistakaa, että tulkintanne on oikea. Esittäkää totuuteni, ja se tuo veljillenne elämää, terveyttä ja 

uskoa. Jos Sanani on minusta purkautuva valo, sen on paljastuttava soihdun tavoin jokaisessa, joka 

tuntee sen. Tarjoan teille tätä valoa, koska en halua teidän elävän pimeydessä. 

10 Täydentäkää henkenne viisaudellani, vahvistakaa itseänne, jotta voitte taistella hengellisen 

nousunne puolesta. - Te, jotka olette vailla kaikkia tunteita, tuntekaa hellyyttäni, jotta ympärillänne 

olevien olentojen itsekkyys ei jättäisi vahinkoa sydämeenne. - Kysytte minulta: "Miksi ihmisten 

keskuudessa ei ole todellista rakkautta? Miksi ihmiset eivät harjoita todellista hyväntekeväisyyttä?" Ja 

minä vastaan teille: Koska olette kuivattaneet kristallinkirkkaan veden lähteen, jonka olen asettanut 

sydämeenne, koska olette etääntyneet laini täyttämisestä. 

11 Olette jakautuneet toisillenne ettekä halua tietää veljienne tarpeista; pidätte itseänne 

muukalaisina, vaikka asutte saman katon alla. Siksi olitte yllättyneitä, kun kuulitte Sanani, koska siinä 

ilmaisen rakkauteni, kärsivällisyyteni ja anteeksiantoni kaikille lapsilleni. 
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12 En suosi ketään, ja pyydän teitä yhdistymään, rakastamaan toisianne ja antamaan toisillenne 

anteeksi. Olen jo antanut teille tarpeeksi aikaa miettiä ja aloittaa uusi elämä. Olen antanut anteeksi 

aiemmat virheenne ja annan teille mahdollisuuden muuttua hyviksi opetuslapsikseni. 

13 Elämän kirja avautuu edessänne ja valaisee jokaisen mielen. Tutkikaa jokainen sen oppitunti, 

älkää nähkö salaisuuksia kaikkialla; nykyään kaikki on mielen selkeyttä. Katsokaa salaisiin kammioihin ja 

tietäkää kaikki, mitä annan teille. En halua enää olla teille käsittämätön Isä. Ei ole mitään syytä nähdä 

Minua tällä tavoin, sillä kaikki ilmestykseni olivat teidän ymmärrettävissänne, ja kaikki paljastin teille 

aikanaan. 

14 Älä huolehdi tarpeettomasti; kaikki, mitä luulet tarvitsevasi, on mukanasi. Olen asettanut valoni 

henkeenne ja antanut teille sen, mikä on välttämätöntä ruumiinne säilyttämiseksi. Kaikki elementit 

palvelevat teitä, olen luonut kaiken virkistykseksenne, ja kaikki on hyödyllistä, jos käytätte sitä 

maltillisesti. Syy kärsimyksiisi ja huoliisi on toinen: henki ei löydä rauhaa tässä tyhjässä olemassaolossa, 

jonka olet luonut maan päälle, ja sen levottomuus viestii sinulle. Jos tekisitte todellisia 

parannuslupauksia, kuinka paljon hyvää tekisitte itsellenne ja kuinka saisitte takaisin menettämänne 

rauhan. 

15 Opetuslapset, valmistautukaa puhumaan ihmiskunnalle rakkaudesta, anteeksiannosta ja 

oikeudenmukaisuudesta. Unohtakaa kaikki maailmaan kuuluva, jotta voitte nostaa itsenne rauhan ja 

täydellisen rakkauden alueille. 

16 Olette kuunnelleet kutsuani ja etsitte Minua oppiaksenne oppituntini; toiset pyytävät 

jokapäiväistä leipää, toiset etsivät Minua lääkärinä ja neuvonantajana. Mutta jotkut tulevat vain 

tutkimaan Sanaani ja haluavat löytää siitä jonkin virheen; mutta sanon heille: Tätä etsimääsi heikkoa 

kohtaa et löydä opetuksestani. Jos taas katsotte itseänne, löydätte sieltä epätäydellisyyden. - Ne, jotka 

ovat toimineet tällä tavoin, eivät ole tunnistaneet läsnäoloani, koska he pystyvät tulkitsemaan vain 

inhimillisiä tekoja, mutta eivät vielä kykene ymmärtämään Jumalan viestejä. Minä valistan kaikki ja annan 

anteeksi heidän epäuskonsa. 

17 En anna yhdenkään lapseni eksyä tai edes eksyä. Loiskasvit muutan hedelmää tuottaviksi 

kasveiksi, sillä kaikki luodut on kutsuttu olemassaoloon täydellisyyden päämäärän saavuttamiseksi. 

18 Haluan, että nautit työstäni kanssani. Olen jo aiemmin tehnyt teistä osallisia ominaisuuksistani, 

koska olette osa minua. Koska kaikki kuuluu Minulle, teen teistä myös Työni omistajia. 

19 Teillä kaikilla hengillä on Jumalallinen Isä Minussa, ja jos olen antanut teille ihmisvanhemmat 

aineellisessa elämässä, se tapahtui siksi, että he voisivat antaa eloa ruumiillenne ja edustaa Taivaallista 

Isäänne kanssanne. Olen sanonut teille: "Teidän on rakastettava Jumalaa yli kaiken luodun", ja olen 

lisännyt: "Kunnioita isääsi ja äitiäsi". Älkää siis laiminlyökö velvollisuuksianne. Jos et ole kiitollisena 

tunnustanut vanhempiesi rakkautta, ja he ovat yhä maailmassa, siunaa heitä ja tunnusta heidän 

ansionsa. 

20 Haluan teidän olevan uskovia, uskovan hengelliseen elämään. Jos olette nähneet veljienne 

lähtevän tuonpuoleiseen, älkää ajatelko, että he ovat kaukana teistä, älkääkä ajatelko, että olette 

menettäneet heidät lopullisesti. Jos haluatte jälleenyhdistyä heidän kanssaan, tehkää työtä, ansaitkaa 

ansioita, ja kun tulette toiseen maailmaan, löydätte heidät sieltä odottamassa teitä opettamassa teitä 

elämään henkisessä laaksossa. 

21 Kansani, uskotteko, että teidän Jumalanne on se, joka antaa tämän sanan? - Miksi sitten epäilit 

minua, kun kutsuit minua tuskan vuoteessa, eikä parantava balsami parantanut sairauttasi heti?" Miksi? 

Muistakaa, että koettelen teitä monin tavoin, koska haluan teidän olevan vahvoja; sillä jos olette 

opetuslapsiani, teidän on läpäistävä monta koetta, jotta teitä uskotaan. 

22 Olette Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin jälkeläisiä, jotka antoivat teille suuria esimerkkejä uskosta 

ja kuuliaisuudesta; vaikka teillä on sama henki, ette onnistu olemaan heidän kaltaisiaan.- Olen aina 

koetellut opetuslapsiani. Kuinka monta kertaa paninkaan Pietarin koetukselle, ja vain yhdessä niistä hän 

horjui. Mutta älkää tuomitko häntä huonosti tämän teon vuoksi, sillä kun hänen uskonsa oli syttynyt, hän 

oli kuin soihtu ihmiskunnan keskellä, saarnaten ja todistaen totuudesta. 
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23 Älkää tuomitko Tuomasta; miettikää, kuinka monta kertaa pystyitte käsillänne tarttumaan 

tekoihini ja epäilitte silloinkin. Älkää katsoko halveksivasti Juudas Iskariotia, tuota rakasta opetuslasta, 

joka myi Mestarinsa kolmestakymmenestä kolikosta; sillä koskaan ei ole ollut suurempaa parannusta 

kuin hän. Hyödynsin itseäni jokaisesta heistä jättääkseni teille opetuksia, jotka toimisivat esimerkkinä ja 

jotka jäisivät ikuisesti ihmiskunnan muistiin. He katuivat, muuttuivat ja antautuivat varauksetta 

tehtävänsä täyttämiseen. He olivat todellisia apostoleja ja jättivät esimerkin kaikille sukupolville. 

24 Tulkaa henkiseen laaksoon, jotta voitte ymmärtää Sanaani. Kun kuuntelette opetustani, ottakaa 

etäisyyttä maailman huoliin ja antakaa valoni valaista henkenne. Rohkaisen uskoanne ja opastan teitä 

aina, jotta voitte valmistautua nauttimaan iankaikkisesta elämästä. 

25 "Katsokaa ja rukoilkaa", sanon teille yhä uudestaan ja uudestaan; mutta en halua, että totutte 

tähän ystävälliseen neuvoon, vaan että ajattelette sitä ja toimitte sen mukaan. 

26 Käsken teitä rukoilemaan, koska ne, jotka eivät rukoile, antautuvat turhille, aineellisille ja 

toisinaan mielettömille ajatuksille, jotka tietämättään rohkaisevat ja ruokkivat veljessotia. Mutta kun 

rukoilet, ajattelusi, ikään kuin valon miekka, repii pimeyden verhot ja kiusauksen ansat, jotka pitävät 

monia olentoja vangittuina nykyään; se kyllästää ympäristösi hengellisellä voimalla ja torjuu pahan 

voimat. 

27 Älkää vaipuko epätoivoon kamppailun edessä, älkääkä vaipuko epätoivoon, jos ette ole vielä 

nähneet menestystä. Ymmärtäkää, että teidän tehtävänne on taistella loppuun asti, mutta teidän on 

pidettävä mielessä, että vain hyvin pieni osa tästä ihmiskunnan uudistamisen ja henkistämisen työstä on 

teidän vastuullanne. 

28 Huomenna sinä jätät paikkasi, ja muut tulevat jatkamaan työtäsi. He vievät työtä askeleen 

pidemmälle, ja näin Sanani täyttyy sukupolvesta toiseen. 

29 Lopulta kaikki oksat yhdistyvät puuhun, kaikki kansat yhdistyvät yhdeksi kansaksi ja rauha 

vallitsee maan päällä. 

30 Rukoilkaa, opetuslapset, ja täydellistäkää itsenne kohotuksessanne, jotta opetuksen ja rakkauden 

sananne löytäisivät vastakaikua veljienne sydämissä. 

31 Totuuden nimessä minä sanon teille: Jos tämä kansa sen lisäksi, että se ymmärtäisi kohtalonsa, 

täyttäisi jo nyt tehtävänsä, ihmiskunta saisi armoa sen rukousten kautta. Mutta teiltä puuttuu vielä 

rakkautta, jotta voisitte tuntea lähimmäisenne todellisina veljinä, jotta voisitte totuudessa unohtaa 

rotujen, kielten ja uskontojen erot ja lisäksi poistaa sydämistänne kaikki jäljet kaunasta niitä kohtaan, 

jotka ovat loukanneet teitä. 

32 Jos onnistutte nostamaan tunteenne näin suuren inhimillisen kurjuuden yläpuolelle, teissä 

nousee sydämellisin ja vilpittömin vetoomus veljienne puolesta, ja tämä rakkauden värähtely, 

tunteidenne puhtaus, on voimakkain miekka, joka tuhoaa ihmisten sotien ja intohimojen synnyttämät 

pimeydet. 

33 Tuska on valmistanut teidät, Israel, orjuudessa te olette puhdistaneet itsenne; siksi te olette 

sopivia huolehtimaan kärsivistä. 

34 Valvokaa, kansani, olkaa kuin linnut, jotka ilmoittavat uudesta päivästä ja herättävät ne, jotka 

nukkuvat, jotta he voivat olla ensimmäisinä vastaanottamassa valoa, ja sitten kerron heille: Hän, joka 

todella rakastaa teitä, tervehtii teitä tällä hetkellä. 

35 Kaikki, jotka lähestyvät kuunnellakseen minua, tuntevat Sanani hellästi, he tuntevat rakkauteni 

voitelevan heidät ja he saavat hengellisiä hyödykkeitä. 

36 Olen onnellinen, koska olen nähnyt, että olette jättäneet kaiken ollaksenne pöydässäni, ja tämä 

siksi, että tiedätte, että Sanani on leipänne ja autuutenne maan päällä. 

37 Tämä ohje tunkeutuu sydämeesi, jossa ovat syntyneet päätökset paremmasta ja jalot tunteet. 

38 Jos olet kärsinyt paljon ja itkenyt, kunnes olet valmis avaamaan sydämesi ovet Minulle, totisesti 

sanon sinulle: se, joka on kärsinyt paljon, on samalla sovittanut rikkomuksensa ja saa anteeksi. 

39 Vaivatut sydämet, tyynnyttäkää tuskanne ja tulkaa luokseni. Valaistukaa omantuntonne valolla ja 

kulkekaa iloisesti opetusteni tiellä. 
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40 Tulkaa terveiksi Minussa, unohtakaa surunne ja rakastakaa. Sillä, jolla on rakkautta, on kaikki; se, 

joka sanoo "rakkaus", sanoo kaiken. 

41 Mutta kun ymmärrätte, että kaikki se, mikä on tullut Minusta, on täydellistä, harmonista ja 

kaunista, kysytte itseltänne: "Miksi sitten Jumalan lapset elävät tuhoavasti ja tuhoisasti maailmassa? 

Mikä voima saa heidät tuomitsemaan ja tuhoamaan väärin, vaikka he ovat lähtöisin Isän puhtaasta 

lähteestä? Mitä nämä voimat ovat, ja miksi Jumala ei ole rajattomalla voimallaan pysäyttänyt rauhaa 

tuhoavien ihmisten etenemistä? Miksi Hän sallii pahuuden ihmisten keskuudessa?" 

42 Kuunnelkaa, opetuslapset: Ihmisellä on hengellisinä lahjoina vapaa tahto ja omatunto; kaikki 

tulevat maailmaan varustettuina hyveillä ja voivat käyttää niitä. Heidän hengessään on omantunnon valo, 

mutta samaan aikaan kun ruumis kehittyy, intohimot, pahat taipumukset, kehittyvät sen mukana, ja ne 

taistelevat hyveiden kanssa. Jumala sallii tämän tapahtua, sillä ilman kamppailua ei ole ansioita, ja siksi 

tämä on välttämätöntä, jotta voitte nousta henkiselle polulle. Mikä olisi Jumalan lasten ansio, jos he eivät 

kamppailisi? Mitä tekisit, jos eläisit täynnä onnea, jota kaipaat maailmalta? Voitteko te mukavuuksien ja 

rikkauksien ympäröimänä odottaa hengellistä edistystä? - Pysyisitte paikoillanne, sillä missä ei ole 

kamppailua, siellä ei ole ansioita. 

43 Mutta älkää ymmärtäkö väärin, sillä kun puhun kamppailusta, tarkoitan sitä, mitä kehitätte 

voittaaksenne heikkoutenne ja intohimonne. Nämä taistelut ovat ainoat, joiden avulla annan ihmisten 

hallita itsekkyyttään ja aineellisia halujaan, jotta omantunnon valaisema henki voi ottaa todellisen 

paikkansa. 

44 Hyväksyn tämän sisäisen kamppailun, mutta en sitä, jota ihmiset käyvät kunnianhimon ja 

pahansuopuuden sokaisemina itsekorostuksenhimossaan. 

45 Veljessotien meteli ja julmuudet ovat hävittäneet ihmissydämen herkkyyden, estäneet kaikkien 

korkeampien tunteiden, kuten hyväntekeväisyyden ja myötätunnon, ilmenemisen. 

46 En tarkoita, että kaikki ovat sellaisia, sillä on vielä ihmisiä, joissa on hellyyttä, myötätuntoa ja 

rakkautta lähimmäistään kohtaan ja jotka uhraavat itsensä jopa säästääkseen heitä pahalta tai 

vapauttaakseen heidät jostakin koettelemuksesta. Jos jotkut ihmiset antavat teille tämän avun, mitä ei 

taivaallinen Isänne tekisi teille, jotka olette Hänen lapsiaan? Kuinka voitte sitten ajatella, että Hän 

lähettäisi teille tuskaa ja lohduttomuutta? 

47 Olen sama Mestari, joka puhui teille toisella aikakaudella tiestä taivasten valtakuntaan; olen sama 

Kristus, joka julistaa totuutta kautta vuosisatojen, ikuisia opetuksia, jotka ovat muuttumattomia, koska 

ne ovat Hengestäni kumpuavia ilmestyksiä. 

48 Tunne minussa Isä, sillä totisesti minä sanon teille: Kristus on yksi Isän kanssa iankaikkisuudesta, 

ennen kuin maailmat olivat. Toisella aikakaudella tämä Kristus, joka on yksi Jumalan kanssa, tuli ihmiseksi 

maan päällä Jeesuksen siunatussa ruumiissa ja tuli siten Jumalan Pojaksi, mutta vain suhteessa 

ihmisyyteensä; sillä sanon teille jälleen, että vain yksi Jumala on olemassa. 

49 Joskus ajattelet, että puhun sinulle liikaa hengestä ja unohdan inhimilliset tarpeesi ja huolesi. 

Tähän sanon: "Etsikää Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin kaikki muu annetaan teille 

sen päälle. Silloin teille tulee rauha, tyyneys, ymmärrys, anteeksianto ja rakkaus, ja aineellisella tasolla 

teillä on kaikkea yltäkylläisesti. 

50 Tiedän ja ymmärrän kaikki tarpeenne ja otan tehtäväkseni lievittää kaikki huolenne tahtoni 

mukaisesti, ja jos joskus tunsitte pettymystä, koska en heti myöntänyt teille sitä, mitä pyysitte, Isä ei 

rakasta teitä sen vuoksi yhtään vähemmän; se tapahtui, koska se on teille niin hyödyllistä. 

51 Monet pienistä lapsistani pitävät kärsimystään kohtalon vääryyksinä ja uskovat, että heidän 

Isänsä on unohtanut heidät. Nyt kysyn teiltä: Mihin Minun Sanani on palvellut teitä? Luuletko, että 

Herralla, elämän Luojalla, ei ole voimaa korjata vaivojasi tai että Hän ei voi auttaa sinua missään 

aineellisessa asiassa, joka ei auta sinua hengellisessä nousussasi? 

52 Myönnän teille vain sen, mikä on teidän parhaaksenne. Kuinka monta sellaista pyyntöä teet, jotka 

aiheuttaisivat sinulle vain haittaa tai epäonnea, jos ne sinulle myönnettäisiin. 
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53 Ihminen, joka luottaa Jumalaan ja siunaa kohtalonsa Hänen edessään, ei koskaan kiroa sitä eikä 

vaadi sitä, mitä hänelle ei ole suotu. 

54 Kun hän on köyhä tai sairas ja hänen sydämensä kärsii, hän luottaa Herransa tahtoon. 

55 Joskus sanotte Minulle: "Herra, jos minulla olisi kaikki, jos minulta ei puuttuisi mitään, tekisin 

yhteistyötä hengellisessä työssäsi ja harjoittaisin hyväntekeväisyyttä." Mutta tietäkää, että ihmisinä 

olette ailahtelevaisia ja että kaikki tämän päivän päätökset, koska teillä ei ole mitään, muuttuisivat, jos 

antaisin teille kaiken haluamanne. 

56 Vain Jumalan rakkaus lapsiaan kohtaan on muuttumatonta. 

57 Tiedän etukäteen, että menehtyisitte, jos antaisin teille runsaasti lahjoja, sillä tunnen valintanne 

ja heikkoutenne. 

58 Tiedän, että kun ihmisellä on runsaasti aineellisia hyödykkeitä, hän etääntyy Jumalasta, koska hän 

ei ole vielä kykenevä eikä valmis ymmärtämään Herraansa. 

59 Ymmärrä, kuinka paljon rakastan sinua, enkä unohda sinua lainkaan; en vain halua, että menetät 

henkesi. 

60 Kääntykää pois maailman turhuuksista, tulkaa luokseni vakaumuksen, rakkauden, ei tuskan 

kautta. 

61 Älkää luopuko uskosta, kun olette hädässä, sillä jos hengellisen kehityksenne kannalta olisi 

hyödyllistä vapautua köyhyydestä, antaisin teille kaiken yltäkylläisesti. 

62 Muistakaa, että Isä ohjaa lastensa kohtaloa äärimmäisen oikeudenmukaisesti ja täydellisesti. 

63 Nämä ovat koettelemusten, tuskan ja katkeruuden aikoja, aikoja, jolloin ihmiskunta kärsii niin 

paljon keskinäisen vihan ja pahansuopaisuuden seurauksista. 

64 Näe taistelukentät, joilla kuulet vain aseiden jyrinää ja haavoittuneiden tuskanhuutoja, 

runneltujen ruumiiden vuoret, jotka olivat ennen nuorten ihmisten vahvoja ruumiita. Voitteko kuvitella 

heidät, kun he syleilevät äitiään, puolisoaan tai poikaansa viimeistä kertaa? Kuka voi mitata näiden 

jäähyväisten tuskaa, joka ei ole itse juonut tätä maljaa? 

65 Tuhannet ja taas tuhannet tuskastuneet vanhemmat, vaimot ja lapset ovat nähneet, kuinka 

heidän rakkaansa ovat lähteneet sodan, vihan ja koston kentille muutaman ihmisen ahneuden ja 

ylimielisyyden pakottamina, ilman valoa ja rakkautta lähimmäisiään kohtaan. 

66 Nämä legioonat nuoria ja elinvoimaisia miehiä eivät ole voineet palata koteihinsa, koska heidät 

on jätetty riekaleina pelloille; mutta katso, maa, Äiti Maa, joka on armollisempi kuin miehet, jotka 

hallitsevat kansoja ja luulevat olevansa lähimmäistensä elämän herroja, on avannut kohtunsa ottamaan 

heidät vastaan ja peittämään heidät rakastavasti. 

67 Katsokaa kaikenikäisten miesten, naisten ja lasten karavaaneja, jotka pakenevat tuhoa ja etsivät 

väsyneinä suojaa ja rauhaa. Heidän jalkansa ovat jo mustelmilla ja vuotavat verta, heidän sydämensä ei 

enää kestä kipua, mutta silti heidän syvyytensä sisimmässä on yhä jäljellä toivon kipinä. 

68 Rukoilkaa, ihmiset, rukoilkaa heidän puolestaan, ja hellyyttäni, joka yhdistyy ajatuksiinne, 

laskeutuu heidän päälleen suojellakseen heitä ja peittääkseen heidät rakkauteni vaipalla. 

69 Miettikää veljessotien syitä ja niiden aiheuttamaa tuhoa, niin huomaatte, että ette olekaan niin 

kurjia kuin luulette. Silloin valituksenne lakkaavat, ettekä enää sano Minulle: "Herra, minä olen maailman 

kurjin; johtuuko se siitä, että olet unohtanut minut?" "Herra, minä olen maailman kurjin." 

70 Katsokaa, miten sota tuhoaa kaiken! 

71 Katsokaa näitä iäkkäitä vanhempia, jotka odottavat rakkaidensa paluuta; nälkä sykkii heidän 

porteillaan ja yksinäisyys on heidän seuralaisensa. 

72 Ne, jotka jaksoivat kävellä, pakenivat; invalidien oli jäätävä ja hyväksyttävä se, mitä heille 

tapahtui. Heidän synkät ajatuksensa kirkastuivat vasta, kun he rukoilivat Minua rukouksessaan: "Herra, 

älä jätä minua." 

73 Vain minä tiedän sen tuskan, jonka ihmisten pahuuden hylkäämät äidit kätkevät. 

74 Minä olen ainoa, joka kertoo heille heidän elämänsä hiljaisuudessa ja yksinäisyydessä, että heitä 

ei ole hylätty valtakunnassani. 
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75 Rukoilkaa, kansani, ja miettikää ylimielisyyttä ja kunnianhimoa, jotka itävät sellaisten ihmisten 

aivoissa, jotka ovat aiheuttaneet tuhoa, epätoivoa ja kuolemaa muille, jotka eivät ole syyllisiä. 

76 Kun olette pohtineet sanojani, ajatteletteko yhä, kansani, että olette maailman onnettomimpia? 

Te vastaatte Minulle: "Ei, Mestari, me erehdyimme, koska unohdimme muut ja ajattelimme vain 

itseämme ja ajattelimme, että kamppailu jokapäiväisestä leivästä oli katkerin malja, jonka voi juoda." 

77 Tähän sanon teille, että teidän täytyy tuntea olonne rikkaaksi, koska kuulette jumalallista Sanaa, 

joka ravitsee ja vahvistaa teitä, ja nautitte vielä hieman rauhasta. 

78 Voitte vielä luottaa siihen, että voitte levätä muutaman päivän, mutta jopa tämäkin 

maailmankulma järkkyy tuskasta, joten tässä maailmassa ei ole enää mitään paikkaa, jota ei olisi 

puhdistettu. 

79 Kaikki, mitä apostolini Johannes kertoi teille, toteutuu nyt sana sanalta ja tapahtuma 

tapahtumalta. 

80 Kaikki nämä merkit, koettelemukset ja vaikeudet, joita ihmiskunta kärsii, ovat mitä konkreettisin 

todiste siitä, että eräs aikakausi on nyt päättymässä ja antaa tilaa uudelle aikakaudelle. Tämä ei ole 

ensimmäinen kerta, kun tällaisia tapahtumia tapahtuu teille, mutta jos ymmärtäisitte Minua ja olisitte 

valmistautuneet, ottaisitte tämän siirtymävaiheen tyynesti, ilman tyrmistystä. 

81 Lähestyt nyt vuosisadan puoliväliä ja olet kokenut monia asioita. Mitä yllätyksiä, tapahtumia ja 

koettelemuksia sinua odottaa tulevan puolen vuosisadan aikana? 

82 Kerron teille vain sen, mitä kerroin Toisen Aikakauden apostoleilleni monta kertaa: "Valvokaa ja 

rukoilkaa, ettette joudu kiusaukseen!"." 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 10  
1 Vastatkaa omantuntonne kysymyksiin tällä siunatulla hetkellä, sillä nyt on tuomion aika. 

2 Olette tuomarinne edessä, sillä on välttämätöntä, että kosketan teitä hetken 

oikeudenmukaisuudellani; mutta totisesti sanon teille, että tuomioni on rakastava ja oikeudenmukainen. 

3 Minä annan teille suuria todisteita koko sen ajan, kun asun keskuudessanne. Miksi te kaikki ette 

usko minua? Haluatteko Minun hylkäävän teidät inhimillisen pahuuden mielivallan armoille? - Älkää 

eksykö maailman tavoille. Tulkaa luokseni, minä olen tie, joka johtaa teidät todelliseen onneen. 

4 Olen antanut kansallenne rauhan eikä sodan tehtävän; ymmärtäkää, että jumalallinen Sanani 

kaikuu siinä, ja siinä olen paljastanut teille, että Uusi Jerusalem on henkisessä laaksossa; ja siihen (Uuteen 

Jerusalemiin) kaikkien henkien on mentävä henkisen korkeamman kehityksen kautta ja tultava sen 

asukkaiksi. 

5 Vielä tänäkin päivänä näytätte Minulle viljamakasiininne, joissa on vain vähän siemeniä, ja se 

johtuu siitä, että ette käytä niitä peltoja, jotka Minä vähitellen annan teille. Veljesi kuolevat silmiesi 

edessä, ja sinä pysyt koskemattomana. 

6 Ettekö ajattele, että tällä tavoin te salaatte Minun lakini? Tiedät hyvin, että juuri sinä teit kauan 

sitten liiton kanssani, liiton, joka jäi kirjoitetuksi elämän kirjaan. 

7 Sydämenne tunnustaa, että olette edelleen kuin lannistuneet sotilaat. 

8 Kuunnelkaa minua, ihmiset, sillä koettelemukset tulevat, ja ne herättävät teidät ja antavat teille 

puuttuvan teräksen. 

9 On välttämätöntä, että uskostanne ja tiedoistanne tulee suuria, jotta ymmärrätte, että tässä 

elämässä teidän on oltava rauhan vartijoita ajatustenne ja rukoustenne avulla. 

10 Teille alkaa uusi vuosi, josta te annatte tiliä minulle. Annan teille tämän ajan valmistautumista ja 

taistelua varten. 

11 Kun valmistaudutte, ette itke ettekä tunne kipua sydämessänne. Mutta älkää haastako 

oikeudenmukaisuuttani tottelemattomuudella, sillä silloin teidän on varmasti juotava katkeruuden malja. 

12 Ryhtykää työntekijöikseni, sillä pellot odottavat rakkauden siementänne. Elia, väsymätön paimen, 

on jo valmistellut polut ja pellot, jotta voitte tarttua työvälineisiinne ja alkaa viljellä peltoja. 

13 Työsi on hyvin herkkää, mutta se ei ole vaikeaa eikä väsyttävää. Oikeuteni valkean auringon 

edessä Marian äidillinen vaippa on aina kuin hyväntahtoinen pilvi, joka antaa teille taivaallisen suojan, 

kun taas ääneni, joka on kuin lintujen trilleri ja lauluhuuto, ilahduttaa teitä ja tekee työstänne 

miellyttävää. 

14 Rakkaat opetuslapset, Ääneni on puhunut teille väsymättä kolmannella aikakaudella, Sanani 

ilmestyi kuin loistava majakka, joka näyttää tietä eksyneille haaksirikkoutuneille. 

15 Olen antanut teille hengellisen voiman opetukseni avulla, jotta voitte kestää tämän maailman 

vastoinkäymiset, mutta myös täyttää sen hengellisen tehtävän, jonka olette ottaneet vastaan tänä 

aikana. 

16 Kaikki eivät ota teitä avosylin vastaan, kun levitätte opetustani; jotkut asettavat ansoja 

kaatamaan teidät. 

17 Taistelu syttyy, sillä aivan kuten on niitä, joilla on valta tehdä hyvää, on myös niitä, joilla on valta 

tehdä pahaa. 

18 Puhdistan teidät ja valmistelen teitä hengellisesti ja fyysisesti, jotta voitte ymmärtää Isän 

inspiraation ja tuoda sen myöhemmin veljillenne samassa puhtaudessa, jossa annoin sen teille. 

19 Todistatte, että tämä opetus ei ole teoriaa, että se ei ole peräisin kirjoista, että se sisältää 

totuudellisuudessaan Pyhän Hengen sanoman. 

20 Minä teen teidät valmiiksi, sillä elämä maan päällä muuttuu joka päivä, ja se, mikä tänään on 

"rauhaa", on huomenna sotaa; se, mikä tänään näyttää ihmisille "valolta", saa heidät huomenna 

eksymään. Ihmiskunta valmistelee monia aseitaan taistelua varten; onko sinulla omasi valmiina. 
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21 Ihmiset löytävät valon rukouksessa ja opetukseni harjoittamisessa. Toimimalla lakini mukaan 

uudet sotilaani löytävät voimaa, ja kun tuskan päivät tulevat, te yhdistytte rohkaisemaan itseänne ja 

rukoilemaan kaikkien puolesta. 

22 Minun lakini on pelastuksen arkki tänä aikana. Totta puhuen kerron teille: Kun pahuuden, tuskan 

ja kurjuuden vedenpaisumuksen vedet päästetään valloilleen, muiden kansojen ihmiset tulevat pitkissä 

junissa tähän maahan sen hengellisyyden, vieraanvaraisuuden ja rauhan houkuttelemina; ja kun he ovat 

oppineet tuntemaan tämän ilmestyksen ja uskovat siihen, mitä olen puhunut Pyhänä Henkenä uudessa 

tulemuksessani, kutsun heitäkin "israelilaisiksi Hengen mukaan". Näiden joukkojen joukossa on 

sanansaattajiani, jotka lähetän takaisin omiin kansakuntiinsa viemään Sanani jumalallisen viestin 

veljilleen. Kaikki eivät kuitenkaan tule tähän kansakuntaan tutustumaan opetukseen, jonka toin teille, 

sillä monet ottavat sen vastaan hengellisesti. 

23 Silloin näette, kuinka monet, jotka eivät ole koskaan kuulleet Minua, nousevat suurten apostolien 

tavoin ylös täynnä uskoa, rakkautta ja intoa, jättävät huomiotta pelot ja ennakkoluulot, joita te ette ole 

pystyneet voittamaan, ja astuvat sisään kaikkialle, missä ovi aukeaa, todistaakseen Minun Sanastani. He 

eivät pelkää lahkoja ja uskontoja, sillä sen sijaan, että he pitäisivät niitä vihollisina, he pitävät niitä 

veljinään. 

24 Älkää katsoko ketään tällä tiellä vieraana, ottakaa veljenne vastaan avoimin sydämin ja antakaa 

heille ohjeet, jotka olen antanut teille. 

25 Myöhemmin, kun sanansaattajani ovat hajaantuneet ympäri maailmaa, he kaikki tuntevat 

olevansa yhtenäisiä tehtävässään. 

26 "Työmies" viljelee maata, vetää uurteen ja kylvää siemenensä siihen, uskoen ja kaipaten rikkaan 

sadon korjaamista. Mutta Mestari sanoo teille: muistakaa aina valita sopiva maaperä, jotta siemen ei 

epäonnistuisi. Tulette aina korjaamaan hedelmiä, jotka vastaavat rakkautta, jolla olette viljelleet niitä. 

27 Te kaikki voitte olla "työläisiä pelloillani", mutta on välttämätöntä tuntea ja ymmärtää tämä 

tehtävä etukäteen. 

28 Tämän työn tarkoituksena on poistaa pimeä side tietämättömiltä ja fanaatikoilta, opettaa heille, 

että Minä olen Yksi Jumala, jota kaikkien on palveltava. Valmistan teitä näyttämään itseänne esimerkkinä 

muille, koska pystyitte avaamaan silmänne valolle ja nöyrästi tunnustamaan, että olitte tietämättömiä. 

29 Sinun kauttasi kylvän siemeneni ja myöhemmin niitän lakini täyttämisen hedelmät. Veljesi 

kysyvät sinulta, miten sait tämän opetuksen, mikä oli julistusteni luonne ja miksi seuraat tätä polkua; ja 

kuhunkin kysymykseen sinun on vastattava täydellisen totuudenmukaisesti. Sillä jos ette osaa puolustaa 

itseänne totuudella, ette ole vahvoja ja seisotte häviäjinä; silloin siemen ei voi itää. 

30 En halua, että ette pysty korjaamaan satoa taistelun lopussa sen jälkeen, kun olette kääntyneet 

pois maailman houkutuksista kuullaksenne minua ja teidät on kutsuttu opetuslapsikseni. Ei olisi reilua, 

että niittäisitte pettymystä ja katkeruutta vain siksi, että ette oppineet ajoissa puolustamaan Työtäni 

opiskelemalla ja perehtymällä siihen, jotta voisitte kohdata koettelemukset. 

31 Opetukseni on yksi ainoa oppi, joka on viisaasti välitetty monissa muodoissa, jotta te 

ymmärtäisitte sen, eikä teillä ole mitään lisättävää siihen. Ja vaikka se on laki, en halua pakottaa teitä 

siihen, sillä silloin lankeaisitte tekopyhyyteen; te näyttäisitte täyttävänne lainne, vaikka rikkoisitte sitä 

teoillanne. 

32 Olen asettanut omantunnon teidän sisimpäänne, jotta se ohjaisi teitä kaikilla teillänne, sillä 

omatunto kykenee erottamaan hyvän pahasta ja oikeudenmukaisen epäoikeudenmukaisesta. Tämän 

valon avulla teitä ei petetä eikä teitä voida kutsua tietämättömiksi. Miten spiritisti voisi pettää 

lähimmäistään tai pyrkiä pettämään itseään, jos hän tietää totuuden? 

33 Toisella aikakaudella eräs rikas nuorukainen lähestyi Jeesusta ja sanoi hänelle: "Mestari, uskon 

ansaitsevani lupaamasi valtakunnan, sillä toimin sinun opetuksesi mukaan." Jeesus kysyi häneltä: 

"Täytätkö sinä lain?" Nuorukainen vastasi: "Kyllä, Herra, minä paastoan, kohtelen veljiäni hyvin, en tee 

pahaa kenellekään ja annan osan varallisuudestani temppelin tukemiseen." Silloin Jeesus sanoi hänelle: 

"Jos haluat seurata minua, anna köyhille, mitä sinulla on, ja seuraa minua." - Mutta nuoren miehen 



U 10 

71 

omaisuus oli niin suuri, että hän ei halunnut luopua rikkauksistaan ja halusi mieluummin erottautua 

Herrasta. Hän luuli täyttävänsä tehtävänsä ja petti itsensä. 

34 Kuinka usein olenkaan sanonut teille: harjoitelkaa aktiivista lähimmäisenrakkautta, antakaa 

tämän hyveen näkyä, mutta älkää käyttäkö sitä näennäisesti, sillä silloin se ei ole enää epäitsekästä apua, 

ja huijaatte itseänne. 

35 Opetuslapset, jos ette halua joutua virheeseen oppini harjoittamisessa, tutkikaa tekojanne 

omantuntonne avulla; jos se syyttää teitä, tutkikaa itseänne alhaalta ylöspäin, etsikää virhe ja korjatkaa 

se. Omatuntosi on peili, josta näet, oletko vilpitön vai et. 

36 Spiritisti on tunnistettava teoistaan, joiden on oltava omantunnon sanelemia, jotta ne olisivat 

aitoja. Joka toimii näin, tuntee hengessään oikeutetuksi kutsua itseään opetuslapsekseni. 

37 Kuka pystyy pettämään Minut? - Ei kukaan. Mutta en tuomitse teitä sen perusteella, mitä teette, 

vaan sen perusteella, millaisella aikomuksella teette sen. Olen omassatunnossanne ja sen ulkopuolella. 

Luuletteko, etten voi tietää tekojanne ja niiden tarkoitusta? 

38 Valmistautukaa taisteluun, jotta kansaani ei ymmärretä väärin huonojen tekojenne vuoksi, sillä 

usein oppini tunnustaminen tai tunnustamatta jättäminen riippuu teistä. Mutta kysyn teiltä: Mikä pystyy 

peittämään Sanani, koska se on itse Totuus, koska se on puhtautta ja täydellisyyttä? - Ei mitään. Mutta 

koska et ole toteuttanut itseäsi, saatat hyvinkin menettää tilaisuuksia ansaita ansioita ja kohottaa 

mieltäsi. 

39 Jos joku ei tunne totuuttani, se johtuu siitä, että hän ei ole tullut juomaan viisauden lähteestä, 

joka on Sanani ja joka vuotaa kristallivettä jokaiselle janoavalle. 

40 Totuus, jonka ilmoitin ensimmäisille, patriarkoille, profeetoille ja vanhurskaille, on sama, jonka 

esitän teille tänään, sillä opetukseni, jonka vastaanotatte, on kaikkien aikojen laki. Opetan teille vain 

tietä, jotta voitte jatkaa elämänne matkaa kohti päämäärää. 

41 Opetuslapset, tässä on Sanani, josta löydätte aina totuuteni; jos kuitenkin annatte virheellisiä tai 

monimutkaisia tulkintoja, jos muutatte opetustani tai annatte siitä sekavan esityksen (hengellisesti) 

tarvitseville, niitätte huonon sadon. 

42 Olkaa varovaisia siinä, miten välitätte opetustani ja miten puhutte siitä, sillä olette vastuussa 

hyvin suuresta perinnöstä. 

43 Minä olen siemenen omistaja, te olette työntekijöitä, tehkää se itämään, kukkimaan ja 

kantamaan hedelmää, kuten olen opettanut teille. 

44 Älkää kuitenkaan tunteko itseänne palvelijoiksi tai orjiksi. Voit vapaasti rakastaa ja työskennellä 

My Workissa. Minä olen valo, joka valaisee polut, ja te olette kulkijoita, jotka valitsevat polun. 

45 Jos joku vaeltaa kuin sokea eikä näe tätä valoa, jos joku on hidas eikä siksi löydä sitä, jos joku 

eksyy polulta, älkää syyttäkö Minua; sillä missä tahansa olettekin, Minä puhun teille eri muodoissa. 

Ymmärtäkää, että sen, joka haluaa löytää Minut, on ponnisteltava. 

46 Sanani tunkeutuu sydämeenne kuin vehnä hedelmälliseen maahan, ja kun otatte sen vastaan, 

teidän on saatava se kukoistamaan ja lisääntymään. 

47 Tutkikaa tätä sanaa, jotta tuntisitte sen sisällön, ja toimikaa sen mukaan, jotta ymmärtäisitte sen 

arvon; älkääkä pitäkö opiskelun kautta saamaanne tietoa vain itsellänne, vaan tehkää se tunnetuksi 

ihmiskunnalle. Näette ilolla, että veljet ottavat sen hyvin vastaan, ja näette heidän heräävän rakkauteen 

ja uskoon. 

48 Tämän jälkeen ihmiset tulevat luoksenne etsimään opetustani, ja ilman, että he ovat kuulleet 

"suukappaleiden" kautta välitettyä sanaani, he tietävät, että olen tullut jälleen kerran, ja heillä on 

varmuus siitä, että olen puhunut ihmiskunnalle tässä muodossa. 

49 Tulee hetki, jolloin Sanani leviää kaikille kansoille, ja tänä aikana annetut käskyni saavat elämän ja 

voiman kautta aikojen. Jokainen, joka valmistautuu, tuntee läsnäoloni hengessään, ja lopulta ihminen 

tottelee lakiani. Hän ymmärtää vapaan tahdon oikein, ja hän tekee vanhurskaita tekoja jumalallisen lakini 

puitteissa. 
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50 Jälleen kerran jätän teille jäljen, jotta voitte seurata minua. Kun lähdet etsimään ihmisiä 

viedäksesi ilosanomaa, älä rukoile heitä kuuntelemaan sinua. 

Suorittakaa tehtävänne arvokkaasti, ja ne, jotka uskovat teitä, tulevat olemaan niitä, jotka olen 

valinnut tekemään heistä opetuslapsiani. - Huhut leviävät siitä, että Mestari on palannut kutsumaan 

uusia apostolejaan, ja te todistatte näistä ilmentymistä ja paljastatte heille, että tekin olette palanneet 

maan päälle, te, jotka olitte kanssani toisella aikakaudella ja kuulitte sanani Galileassa ja Juudeassa. 

Mutta jos he epäilevät sinua, käske heidän miettiä sanojani ja apostoleilleni annettuja profetioita, niin he 

tietävät, että tämä on totuus. 

51 Teille, jotka kuulette minua, annan sanani äänenkantajien välityksellä; myöhemmin tulevat muut 

sukupolvet, jotka tutkivat kaikkea sitä, mitä olen puhunut ja mikä säilytetään painettuna ja täyttää 

paksuja niteitä. 

52 Minä olen Elämä ja elävöitän teidät joka hetki, mutta minun on taisteltava ideoitanne ja 

ajatuksianne vastaan. Teidän tekonne tuottavat teille tuskaa ja kuolemaa, ettekä tiedä, miten etsiä 

Minua tullaksenne vahvaksi hyvässä. Miksi ette tule luokseni? Kuka on kutsunut Minua eikä ole tuntenut 

Läsnäoloani? Kuinka paljon rakastan sinua ja olen aina rakastanut sinua! Jo ennen kuin loin sinut, rakastin 

sinua itsessäni, ja siitä hetkestä lähtien, kun synnyit Hengestäni, sait lahjani ja käskyni kaikkia aikoja 

varten. 

53 Maa, jolla kuljette tänään, ei ole ikuinen kotinne, ei ole lupauksen maa; siksi kaipaatte aina toista, 

korkeampaa elämää, tavoittelette täydellisyyttä, sillä se tulee teille ikuisena perintönä; se on se 

korotuksen tila, jonka henkenne saavuttaa suurten ponnistelujen jälkeen. Älkää tyytykö maallisiin 

hyödykkeisiin, sillä tiedätte, että teidän on määrä tuntea täydellinen, hengellinen elämä kaikkine 

armoineen ja kauneuksineen. 

54 Älkää odottako veljienne uudistuvan pelkästään Jumalallisen Työni kautta ilman, että he ovat 

taistelleet sen puolesta. Teidän tehtävänne on työskennellä rakentaaksenne perustuksia uudelle 

ihmiskunnalle, joka rakastaa ja tottelee lakiani. Tätä varten rukous on paras aseesi. 

55 Puhun kaikkien ihmisten mielille ja sydämille; vaalin heitä, ja tulee aika, jolloin he pystyvät 

olemaan yhteydessä minuun hengestä henkeen, ja silloin Isän ja Pojan välillä ei ole salaisuuksia. 

Valmistautukaa siihen aikaan, jolloin en enää tee itseäni tunnetuksi ihmismielen kautta. 

56 Kirjoittakaa ylös Sanani tulevia sukupolvia varten ja varokaa, ettette toteuta käskyjäni 

asianmukaisesti. En halua, että uudet opetuslapseni, ne, jotka tuntevat Sanani vain kirjoitusten kautta, 

löytävät opetuksessani puutteita, jotka johtuvat valmistautumisen puutteesta. Tahtoni on, että kaikki 

Työni sisältö ja totuus sisältyvät näille sivuille. Tässä teille uskomassani kirjassa olen yhdistänyt kolmessa 

ajassa ilmestyneen Sanani, ja kaiken sen, mikä on jäänyt piiloon tai salaisuuksiin, te ymmärrätte, kun 

yhdistytte hengestä henkeen Jumaluuteni kanssa. 

57 Totisesti sanon teille, että jos uskotte, että ilmenemiseni tänä aikana ei ole tapahtuma ja että 

teidän katoamisenne myötä Työni päättyy, teillä ei ole aavistustakaan sen laajuudesta, ettekä ole 

nähneet kuudennen sinetin valoa, joka valaisee ja elävöittää kaikki luodut asiat ja merkitsee uutta 

vaihetta hengen täydellisyydelle. 

58 Jos näkisitte henkenne nöyryyden kuunnellessanne Sanaani, "aineenne" yhdistyisi sen kanssa 

yhdeksi tahdoksi; mutta ruumiin kuori on este hengelliselle edistyksellenne. Nähkää tässä kamppailu ja 

siinä tarvittavat ansiot henkistä nousuanne varten. 

59 Kun elämän koettelemukset masentavat sinua, takerru minuun, niin olet vahva, eikä kukaan voi 

tuhota rauhaasi eikä riistää sinulta perintöäsi. 

60 Haluan nähdä teidät aina palavan rakkaudessanne, ettette olisi kuin haudat, jotka ovat kuumia 

vain niin kauan kuin aurinko lähettää säteitään ja viilentyvät taas iltaa kohti, kun se piiloutuu. 

61 Älkää vain liikuttuko, kun kuulette Sanani, vaan rakastakaa Minua ja rakastakaa toisianne aina, 

niin kuin Minä rakastan teitä. 

62 Kiitollisissa sydämissä olen kuullut tämän rukouksen: "Herra, väsymättömästi Sinä annat meille 

niin monia etuja." Mutta minä sanon teille: Minä olen teidän Isänne ja näen teidän tarpeenne. kuinka 



U 10 

73 

Henkeni ei voisi liikuttua rukouksessanne? Olen lohduttanut sinua makuuhuoneesi yksinäisyydessä ja 

valistanut sinua, jotta hengellisestä rukouksestasi olisi hyötyä. 

63 Jätän muistokirjan opetuslasteni sydämeen, jotta vuoden 1950 jälkeen, kun sanaani ei enää 

kuulla ihmismielen kautta, he ovat ne, jotka tuovat viestini ihmiskunnalle. 

64 Kuinka monta opetusta olettekaan kuulleet ja oppineet näissä huomaamattomissa 

rukoushuoneissa, joissa Sanani tekee itsensä tunnetuksi, vaikka niissä ei ole riittejä, alttareita tai kuvia; 

täällä ette ole enää tunteneet tyhjyyttä sydämissänne. 

65 Autuaita olette te, jotka olette kuunnelleet minua nöyrästi ja nöyrästi, sillä huomenna 

hämmästytätte väkijoukkoja sananne syvällisellä merkityksellä. 

66 Opetuslapset, nyt on teidän aika tunnustaa Työni suuruus ja puhtaus, niin että kun julistatte sitä 

tulevaisuudessa, toimintanne on Opetukseni mukaista. 

67 Ihmisjoukot lähestyvät tätä kansaa; olkaa valmiita; en halua, että he yllättävät teidät tekemällä 

epäoikeudenmukaisesti, sillä he saattavat sanoa: "Ovatko nämä Herran uusia opetuslapsia?"." 

68 Kun olen puhunut teille niin paljon, en halua, että he löytävät viljavarastonne tyhjänä hyvistä 

teoista. 

69 Huomenna teitä tutkivat ja koettelevat miehet, jotka haluavat nähdä teidän heikkenevän, 

syyttääkseen teitä ja kieltääkseen Totuuteni. 

70 Älkää odottako, että kirjoihin kirjoitettu Sanani yksin tekisi ihmiskunnan käännyttämisen ihmeen; 

on välttämätöntä, että asiani suuret sotilaat nousevat sinetöimään ja vahvistamaan Totuuteni uskollaan, 

rohkeudellaan ja rakkaudellaan aseina. 

71 Sinun ei tarvitse kysellä, onko tie vapaa vai ei, eikä sinun tarvitse lähteä etsimään väkijoukkoja, 

sillä Minä otan tehtäväkseni asettaa tarvitsevia tiellesi. 

72 On välttämätöntä, että ihmiskunnan keskuuteen nousee ihmisiä, jotka tunnustavat Laini 

suuruuden ja saavat sen tunnustetuksi. 

73 Te, jotka olette kuunnelleet minua tänä aikana - olkaa suuria nöyryydellä, sanani kautta, 

hyveellänne ja laini hyvällä täyttämisellä! Mutta älkää luulko, että teistä tulee ihmiskunnan suurimpia, 

koska olette kuulleet Minua. Kuinka moni, joka on kaukana opetuksistani, voi sinä päivänä, jolloin he 

kuulevat sinut, saada todistuksesi riittämään tekemään suurempia tekoja kuin sinä. 

Tulette iloitsemaan suuresti tästä, sillä nämä teot ovat täyttymyksenne hedelmiä. 

74 Nyt minä vahvistan teitä ja suljen haavat, joita ihmiskunta aikoinaan aiheutti teille, jotta teillä on 

tarvittava teräs, kun taistelu alkaa. 

75 Olkaa tietoisia siitä, että kuudennen sinetin valo valaisee teitä, kuudes kynttilänjalka valaisee 

ihmiskuntaa; mutta vaikka tämä valo valaisee kaikkia, jotkut tulevat tietoisiksi siitä, että he elävät 

merkityksellisessä ajassa, kun taas toiset antavat kaikkien opetusten mennä ohi huomaamatta. 

76 Miksi, jos te kaikki olette luotu tasa-arvoisiksi, eikö teillä kaikilla ole uskoa? - Vapaan tahtosi ja 

henkesi erilaisen kehityksen vuoksi. Siksi jotkut toivovat, että korkeampi valo ja korkeampi voima 

ohjaavat heitä, kun taas toiset luottavat omiin voimiinsa, ja kun ne puuttuvat, he tuntevat olevansa 

eksyksissä. 

77 Kauan sitten henkenne tuli minusta, mutta kaikki eivät ole edenneet samalla tavalla henkisen 

kehityksen tiellä. 

78 Kaikki kohtalot ovat erilaisia, vaikka ne johtavatkin samaan päämäärään. Toisille on varattu nämä 

koettelemukset, toisille nuo. Yksi olento kulkee yhtä tietä, toinen seuraa toista. Ette kaikki tulleet 

olemassaoloonne samalla hetkellä, ettekä te kaikki palaa samaan aikaan. Jotkut kulkevat edessä, toiset 

takana, mutta tavoite odottaa teitä kaikkia. Kukaan ei tiedä, kuka on lähellä sitä ja kuka harhailee 

kaukana siitä, koska olette vielä liian pieniä saadaksenne tämän tiedon; olette ihmisiä, ja 

turhamaisuutenne koituisi kohtaloksenne. 

79 Isä kehottaa teitä kaikkia pysymään sinnikkäinä, ja niille, joilla on uskoa, Hän kehottaa heitä 

valaisemaan niiden tietä, jotka vaeltavat pimeydessä. 
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80 Mieti syvällisesti elämänkulkuasi, ja huomaat, että olet välillä kulkenut tarmokkaasti, välillä 

hitaasti; välillä olet kaatunut ja sitten taas noussut, kunnes viimein olet onnistunut astumaan 

varmemman ja vakaamman askeleen. 

81 Vain minä yksin tiedän kehityksenne, vaikka minun on kerrottava teille, että todella korkeampi 

henki tuntee edistyksensä olematta ylimielinen. 

82 Intuition lahjan avulla voit tietää, onko kävelysi liian hidasta vai oletko henkeäsalpaavassa 

askeleessa, oletko pysähtynyt vai oletko mielestäsi saanut tukevan jalansijan. 

83 Omantuntosi kautta voit tietää, onko polku, jota kuljeskelet, sallittu vai oletko mennyt siitä ohi. 

84 Jotta voisitte jättää hyväntekeväisen jäljen kulkemisestanne maailman läpi niille, jotka tulevat 

teidän jälkeenne, on välttämätöntä, että täytätte Laini; sen avulla teette suuria tekoja, ja muistonne ja 

esimerkkinne ovat lähtemättömiä. 

85 opetuslapset, minä olen se kuikka, jonka siipien alla te elätte kuin nuoret linnut. Kerron teille 

myös, että kuudes sinetti on ainoa, joka on auki ja valaisee teitä tänä aikana. 

86 Ymmärtäkää, että monet työntekijöistäni, jotka olivat spiritismin ensimmäisiä opetuslapsia, ovat 

langenneet siihen vakavaan virheeseen, että he uskovat sinettien olevan kokoontumispaikkoja, että 

sinetit on päästetty irti tässä kansakunnassa ja että he ovat niiden omistajia. 

87 Saan heidät tuntemaan oikeudenmukaisuuteni lakkaamatta, sillä he ovat tänä aikana kuin 

esikoiset, jotka kutsuin ja kutsuin pöytääni ja joille olin varannut rakkauden sanani. He kulkevat maailman 

kaduilla kantaen lahjojaan ja toimeksiantojaan haluamatta tietää, mitä he kantavat. He uskovat 

täyttävänsä lakiani ja tuomitsevat veljensä. 

88 He eivät tiedä, minne ovat menossa, eivätkä he aavista Työni suuruutta, ja kun kutsuin heidät 

kuulemaan Minua ihmismielen yläpuolella ja kysyin heiltä: "Uskotteko Läsnäolooni tässä muodossa?", 

monet heistä kielsivät Minut. 

89 Olen sanonut heille: "Näyttäkää minulle seuraajienne suuri määrä, kertokaa minulle, mitä ihmeitä 

olette tehneet; mutta he ovat osoittaneet minulle hyvin vähän hedelmää. Osoitin heille suuria 

väkijoukkoja, jotka kerääntyvät sinne, missä Sanaani kuullaan, lukemattomia todistuksia voimastani, ja 

muistutin heitä: "Puu tunnetaan hedelmistään." - Tämä on kuudes sinetti, jonka valossa teidän kaikkien 

on seurattava minua. Tänään kuudes kynttilänjalka, joka on Jumalallinen Sana, valaisee teitä. 

90 Katso, kansani joukossa on epäilyksen lapsia ja uskon lapsia, niitä, jotka kieltävät minut, ja niitä, 

jotka seuraavat minua: Toinen on taipuvainen materialismiin ja toinen pyrkii saavuttamaan henkisyyden. 

Tämä on tärkein syy eripuraanne tänä aikana. 

91 Mutta minun opetukseni on kirkas kuin päivänvalo. 

92 Jumalan Karitsa avasi sinetit, ja vain se voi sinetöidä ne uudelleen. 

93 Uusi Jerusalem ei ole tässä kansakunnassa eikä missään muussakaan; tämä kaupunki on 

hengellinen, vaikka voitte asua siinä tästä hetkestä lähtien. 

94 Elia ei vapauttanut sinettejä; hän oli edelläkävijä, jotta kuudes sinetti vapautettaisiin ja 

paljastettaisiin aikanaan. Elia edustaa kuudetta sinettiä, ja hänen tehtävänsä on hyvin korkea; hän 

paljasti teille, että teille oli alkamassa uusi ilmestyksen aika. 

95 Aasian seitsemän seurakuntaa, jotka olivat pyhäkköjä, joissa apostolieni ääni kuului viestinä 

kaikille kansojen sukupolville, ovat kaunis kuva Seitsemän sinetin kirjasta. 

96 Roque Rojas tuli maailmaan tehtävänään olla ensimmäinen viestintäelin, jonka kautta Elias kutsui 

Kolmannen Aikakauden ensimmäiset työntekijät, ja niiden joukossa, jotka ensimmäisinä saivat 

toimeksiantoja, oli neitsyt, jolla oli tarvittava hengellisyys ja omistautuminen, jotta hänessä voisi 

tapahtua ihmismielen kautta tapahtuvan ilmentymiseni ihme. Siitä lähtien ja tämän välityksen kautta 

Sanani osoitti tämän ilmentymän ajanjakson, joka alkoi Eliaksen ilmentymästä ja joka kestää vuodesta 

1866 vuoteen 1950. 

97 Monia ymmärryksen elimiä valmisteltiin, jotta teillä olisi ehtymätön Sanani, joka on viisauden ja 

ilmestysten lähde ilmestymiseni viimeiseen hetkeen saakka. 
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98 Myöhemmin tulee henkistymisen aika, ja vaikka ette enää kuule Sanaani, tunnette Minut 

lähempänä itseänne. 

99 Riippumatta siitä, miten hyvin jotkut ovat valmistautuneet ja miten huonosti toiset ovat 

valmistautuneet, tulen edelleen alas tekemään itseni tunnetuksi. Joidenkin hyvän aikomuksen ja toisten 

valmistautumattomuuden vuoksi Henkeni on läsnä tässä muodossa vuoteen 1950 asti, sillä mikään ei voi 

estää Tahtoni toteutumista. 

100 Mutta ne, jotka lisäävät tähän ruokaan jotakin vierasta ja antavat kansanjoukoille juotavaksi 

vettä, joka ei ole kristallinkirkasta ja puhdasta, joutuvat vastuuseen Minulle. 

101 Minun tahtoni on, että palaatte paikkoihin, joissa ette ole onnistuneet tekemään mitään 

tehtävää. 

102 Polut on päällystetty, pellot odottavat kylvöä. Valmistautukaa ja antakaa taistelunne hetken tulla. 

Silloin syleilette toisianne veljinä, lähdette liikkeelle ja annatte Tahtoni toteutua teissä. 

103 Älkää unohtako, että Työni on puhdasta, ja teidän on rakastettava sitä loppuun asti. 

104 Teidän on harjoitettava aktiivista hyväntekeväisyyttä koko elämänne matkan ajan; tämä on 

teidän tehtävänne. Sinulla on monia hengellisiä lahjoja auttaa epäitsekkäästi eri tavoin. Jos osaatte 

valmistautua, saavutatte sen, mitä kutsutte mahdottomaksi. 

105 Rakkauden toiminta, jota harjoitatte kolikon kanssa - vaikka sekin on rakkauden toimintaa - on 

kuitenkin vähemmän korkeatasoista. 

106 Rakkaus, anteeksianto ja rauha teidän on tuotava veljienne sydämiin. 

107 En enää halua, että fariseuksia ja tekopyhiä suojellaan laillani. Haluan opetuslapsia, jotka tuntevat 

lähimmäistensä tuskan. Annan anteeksi kaikille, jotka tekevät parannuksen, riippumatta siitä, mitä lahkoa 

tai uskontoa he tunnustavat, ja näytän heille selvästi oikean tien. 

108 Siunattuja ovat ne, jotka vievät opetuksiani vieraisiin maihin, sillä lakini ja suojelusenkelini 

suojelevat heitä. Olen kertonut teille, että yhden lapseni kautta, joka on varustettu, voidaan pelastaa 

laaja alue. Tehkää itsenne tämän armon arvoisiksi, niin annan teille monia asioita. 

109 Puhun teille monin tavoin, jotta Sanani vahvistaa teitä, ettekä tule heikoiksi silloin, kun tarvitsette 

uskoa eniten. 

110 Rakastakaa toisianne, kun olette yhdessä, rakastakaa toisianne, kun olette kaukana toisistanne, 

niin Isän siunaus laskeutuu tämän veljeyden päälle. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 11  
1 Ihmiskunta, etsikää autuutta taivaallisen Isänne rakkaudesta, sillä totisesti sanon teille, että liitto 

Jumalan kanssa saa teidät tuntemaan autuutta hengessänne. 

2 Kun ihminen astuu hengelliselle polulle, hän on vihdoin löytänyt tien autuuteen. Opetuslapset, 

käsittäkää se ihme, että voitte saada ja tuntea taivaan valtakunnan hengessänne! 

3 Jälleen kerran annan teille oppitunteja rakkauden opetuksen kautta, sillä vaikka olette oppimassa 

elämän oppitunteja, joka on teille koulu, ette ole vielä ymmärtäneet kaikkea sitä, mitä se paljastaa teille 

polullanne. 

4 Oi rakkaat lapseni, te, jotka valitatte kuin eksyneet lampaat ja huudatte pelokkaalla äänellä 

Paimentanne! Jos suljet silmäsi ympäröivältä todellisuudelta, päädyt ajattelemaan, että minä olen syy 

kaikkeen kurjuuteesi maan päällä; toiset uskovat, että olen välinpitämätön heidän hyvinvoinnilleen ja 

surulleen. 

5 Kuinka kiittämätön oletkaan, kun ajattelet Isästäsi tällä tavoin, ja kuinka epäoikeudenmukaista on 

tuomita täydellistä oikeudenmukaisuuttani! 

6 Luuletko, etten kuule sinua, kun sanot, että syöt vain katkeruutta, että maailma, jossa elät, on 

maailma, jossa ei ole onnea, ja että elämälläsi ei ole olemassaolon syytä? 

7 Tunnette Minut vain silloin, kun ajattelette, että rankaisen teitä, että kiellän teiltä kaiken armon, 

ja unohdatte Isänne hellyyden ja hyvyyden; valitatte elämästänne sen sijaan, että siunaisitte Hänen 

hyvyyttään. 

8 Tämä johtuu siitä, että suljette silmänne totuudelta ja näette ympäristössänne vain kärsimystä ja 

kyyneleitä ja vaiputte epätoivoon, koska uskotte, että kaikki jää ilman palkkiota. 

9 Kuinka erilaista elämäsi olisikaan, jos tämän kapinoinnin ja ymmärtämättömyyden sijaan 

ensimmäinen ajatuksesi joka päivä olisi siunata Isääsi ja jos ensimmäiset sanasi olisivat kiitoksen sanoja 

niin monista eduista, joita Hänen rakkautensa antaa sinulle! Mutta te ette enää kykene tuntemaan näitä 

hyveitä, koska liha on häirinnyt henkeänne ja olette unohtaneet opetukseni; siksi puhun teille näistä 

tuntemuksista, jotka olette karkottaneet sydämestänne. 

10 Kohtalolla on armo, jonka Jumala on siihen asettanut. Ihmisten kohtalo on täynnä jumalallista 

hyvyyttä. 

11 Usein tätä hyvyyttä ei löydy, koska sitä ei osata etsiä. 

12 Jos valitsette kovan ja katkeran tien siinä kohtalossa, jonka Minä olen merkinnyt jokaiselle 

hengelle, Minä yritän pehmentää sitä, mutta en koskaan lisätä sen katkeruutta. 

13 Ihmiset tarvitsevat toisiaan maailmassa, kukaan ei ole liikaa eikä kukaan ole liian vähän. Kaikki 

elämät ovat välttämättömiä toisilleen, jotta niiden olemassaolo voisi olla täydellistä ja harmonista. 

14 Köyhät tarvitsevat rikkaita ja rikkaat tarvitsevat köyhiä. Pahat tarvitsevat hyviä ja jälkimmäiset 

edellisiä. Tietämättömät tarvitsevat tietäviä ja tietävät tietämättömiä. Pienet tarvitsevat vanhempia, ja 

nämä puolestaan tarvitsevat lapsia. 

15 Jumalan viisaus on asettanut jokaisen teistä tähän maailmaan omalle paikallenne ja lähelle sitä, 

jonka kanssa teidän on määrä olla. Jokaiselle henkilölle osoitetaan piiri, jossa hänen on määrä elää ja 

jossa on inkarnoituneita ja disinkarnoituneita henkiä, joiden kanssa hänen on määrä elää. 

16 Näin kohtaatte vähitellen, kukin omalla tavallaan, kaikki ne, joiden tehtävänä on opettaa teille 

rakkautta, joka kohottaa teitä; toisilta saatte kärsiä kipua, joka puhdistaa teitä. Jotkut tuovat sinulle 

kärsimystä, koska tarvitset sitä, kun taas toiset antavat sinulle rakkauttaan kompensoidakseen 

katkeruutesi; mutta kaikilla on sinulle viesti, opetus, joka sinun on ymmärrettävä ja jota sinun on 

hyödynnettävä. 

17 Kerron teille jälleen kerran, että ette ole tunnistaneet viestiä, joka jokaisella olennolla on teille, 

vaikka osallistutte opetukseeni. 
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18 Etsikää jokaisessa veljessänne sekä hyviä puolia, joita hän tarjoaa teille oppiaksenne häneltä, että 

huonoja puolia, jotta voitte auttaa häntä nousemaan ylöspäin; tällä tavoin kuljette elämän tietä 

molemminpuolisen avun turvin. 

19 Pysähdy ja mieti hetki, sillä olet jättänyt monta sellaista menemättä, josta voisi olla sinulle 

hyötyä. Älkää antako näiden tilaisuuksien mennä ohi, sillä ne ovat oppitunteja, joista päästätte irti. 

20 Jokainen ihminen on oppitunti, rakkauden tai rakkaudettomuuden odotus, joka lopulta antaa 

teille makean tai katkeran totuuden; ja niin te kuljette oppitunnilta toiselle, välillä oppien ja välillä 

opettaen, sillä teidän on myös välitettävä veljillenne viesti, jonka olette tuoneet maan päälle. 

21 Totuuden nimissä sanon teille, että jos ihmiskunta ymmärtäisi nämä opetukset, se ei itkisi niin 

paljon maan päällä. 

22 Älkää unohtako, että jokainen inkarnoitunut ja disinkarnoitunut henki*, joka kulkee 

elämänpolullanne missä tahansa muodossa, auttaa teitä kohtalossanne. 
* Lihaksi ruumiillistunut henki: asuu yhä lihallisessa ruumiissaan; ruumiillistumaton henki: ei enää asu 

aineellisessa ruumiissaan. 

23 Kuinka monta Valon Henkeä olenkaan lähettänyt maailmaan teitä varten, ettekä te ole 

pysähtyneet siunaamaan rakkauttani teitä kohtaan! 

24 Ette kiinnittäneet huomiota moniin teille lähettämiini henkiin tajuamatta, että ne olivat osa 

kohtaloanne; mutta koska ette ymmärtäneet ottaa niitä vastaan, jäitte tyhjän päälle ja jouduitte 

myöhemmin vuodattamaan katumuksen kyyneleitä. 

25 Ihmiskunta, teidän kohtalonne on olla sopusoinnussa kaikkien luotujen asioiden kanssa. Tämä 

harmonia, josta puhun teille, on kaikista laeista suurin, sillä siinä löydätte täydellisen yhteyden Jumalaan 

ja hänen tekoihinsa. 

26 Tutki henkiä, jotka ympäröivät sinua ja niitä, jotka risteävät polullasi elämässäsi, jotta voit 

arvostaa heidän hyveitään, omaksua heidän sinulle tuomansa viestin tai antaa heille sen, mitä heidän 

pitäisi saada sinulta. 

27 Miksi olette halveksineet naapureitanne, jotka kohtalo on asettanut tiellenne? Olette sulkeneet 

sydämenne oven heiltä kokematta heidän tuomaansa opetusta. 

28 Usein olette pitäneet loitolla juuri sen, joka toi hengellenne rauhan ja lohdutuksen sanoman, ja 

sitten valitatte, kun juuri te olette täyttäneet heidän maljansa katkeruudella. 

29 Elämä tuo mukanaan odottamattomia muutoksia ja yllätyksiä, ja mitä teet, jos joudut huomenna 

etsimään kaihoisasti sitä, jonka tänään hylkäsit ylimielisesti? 

30 Kannattaa muistaa, että on mahdollista, että huomenna sinun on etsittävä sitä, joka on tänään 

hylätty ja halveksittu, täynnä halua, mutta usein on jo liian myöhäistä. 

31 Jos olette lapsia, ymmärtäkää ja arvostakaa vanhempienne hyvyyttä. Jos olette vanhempia, 

osoittakaa ymmärrystä lapsillenne. Jos olette aviopuolisoita, tutustukaa toisiinne ja rakastakaa toisianne; 

mutta jos ette vielä ole ja odotatte sitä, joka liittyy kohtaloonne, valmistautukaa ottamaan hänet vastaan 

ja ymmärtämään häntä. 

32 Lakatkaa luomasta itsellenne lisää katkeruutta harhapoluilla ja kevytmielisyyksillä, ja koska ette 

ole oppineet lukemaan elämän kirjasta, lukekaa edes niiden henkisestä jaloudesta, jotka suoraan 

ympäröivät teitä. 

33 Ihmiskunta, ymmärtäkää Sanani, oppikaa Minulta ja nähkää, kuinka en käännä ketään pois 

Minusta niiden joukosta, jotka lähestyvät Minua, koska tiedän, että olette kaikki lapsiani, että tarvitsette 

Minua. 

34 Opiskelkaa tämä opetus, jotta ymmärtäisitte, miten teistä tulee mestareita; mutta ensin 

opetelkaa olemaan veljiä. 

35 Teidän kaikkien on ymmärrettävä, että kohtalonne on oppia elämän suuret oppitunnit, sillä vain 

tällä tavoin saavutatte täydellisyytenne huipun, vain tällä tavoin teistä tulee suuria. Muuten kannatte 

aina sisällänne tyytymättömyyttä, valituksia ja ymmärtämättömyyttä, pilkkaa ja moitteita Herraanne 

kohtaan. 
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36 Antakaa opetusteni olla neuvonantajanne polullanne, ja tulette tuntemaan sisällänne voimaa, 

joka ei koskaan anna teidän vaipua epätoivoon ja johtaa teidät askel askeleelta ymmärryksen 

korkeimmalle huipulle. 

37 Lohduttakaa niitä, jotka näette itkevän. Jumala on johdattanut teidät niiden luo, sillä siellä on 

tehtävänne. 

38 Ymmärtäkää opetukseni, jotta ette enää tekisi virheitä elämässänne; sillä jokainen loukkaus, 

jonka aiheutatte veljillenne, olipa kyse sitten sanoista tai teoista, on pyyhkimätön muistutus 

omassatunnossanne, ja se tulee moittimaan teitä sovittamattomasti. 

39 Sanon teille vielä kerran, että teitä kaikkia tarvitaan, jotta jumalallinen suunnitelma voi toteutua 

ja jotta ihmisten suuri hengellinen kurjuus voi loppua. 

40 Niin kauan kuin itsekkyys on olemassa, kipu on olemassa. Muuta välinpitämättömyytesi, 

itsekkyytesi ja halveksuntasi rakkaudeksi, myötätunnoksi, ja saat kokea, kuinka pian rauha tulee luoksesi. 

41 Ajattele syvällisesti kaikkia opetuksiani! 

42 Tunne itsesi! Olen tarkastellut kaikkien aikojen ihmisten olemassaoloa ja tiedän, mikä on ollut 

syynä heidän tuskiinsa ja onnettomuuteensa. 

43 Olen varhaisimmista ajoista lähtien nähnyt ihmisten riistävän oman henkensä kateudesta, 

materialismista ja vallanhimosta; he ovat aina laiminlyöneet henkensä ja uskoneet olevansa vain 

materiaa, ja kun sitten tuli hetki jättää ihmismuoto maan päälle, jäljelle jäi vain se, mitä he loivat 

aineellisessa elämässään, ilman että he saivat mitään autuutta hengelle, sillä he eivät etsineet sitä, eivät 

ajatelleet sitä, eivät välittäneet hengen hyveistä eivätkä tiedosta. He tyytyivät elämään etsimättä tietä, 

joka johtaisi heidät Jumalan luo. 

44 Niin kauan kuin te, jotka ette rakasta elämää, koska kutsutte sitä julmaksi, ette tunnusta 

omantunnon merkitystä ihmisessä ettekä anna sen ohjata itseänne, ette löydä mitään todella arvokasta. 

45 Omatunto on se, joka nostaa hengen korkeampaan elämään materian ja sen intohimojen 

yläpuolelle. Hengellisyys saa sinut tuntemaan Jumalan suuren rakkauden, jos onnistut muuttamaan sen 

toiminnaksi. Silloin ymmärrätte elämän tarkoituksen, näette sen kauneuden ja löydätte sen viisauden. 

Silloin tiedätte, miksi olen kutsunut sitä elämäksi. 

46 Kuka uskaltaa hylätä tämän opetuksen sanomalla, että se ei ole totta, sen jälkeen kun on oppinut 

tuntemaan ja ymmärtämään sen? 

47 Kun ymmärrät, että todellinen arvosi on omassatunnossasi, elät sopusoinnussa kaiken Isäsi 

luoman kanssa. 

48 Silloin omatunto kaunistaa ihmisraukan elämän, mutta sitä ennen ihmisen on käännyttävä pois 

kaikista intohimoista, jotka erottavat hänet Jumalasta, jotta hän voi seurata oikeudenmukaisuuden ja 

viisauden tietä. Silloin teille alkaa todellinen elämä, elämä, jota nykyään katsotte välinpitämättömästi, 

koska ette tiedä, mitä halveksitte, eikä teillä ole käsitystä sen täydellisyydestä. 

49 Ihmiskunta, olette pysyneet hengellisesti toimettomina kautta aikojen, koska olette uskoneet, 

että todellinen onnellisuus ja todellinen rauha kuuluvat inhimilliseen olemassaoloon ymmärtämättä, että 

ne ovat osa Henkistä elämää, joka on todellinen elämä. 

50 Etsi niitä, jotka rakastavat sinua, ja niitä, jotka inhoavat sinua; rakasta elämää, jota olet kutsunut 

julmaksi tietämättä, että se on kuin avoin kirja täynnä viisautta sinulle. Antakaa toisten ilojen ja 

kärsimysten liikuttaa itseänne. Nähkää jokaisessa ihmisessä Mestari ja tuntekaa itsenne hyvän, ei pahan, 

eläväksi symboliksi, sillä elämäntehtävienne mukaan teistä tulee se symboli, jota ruumiillistatte. 

51 Ihmiset ovat kuvitelleet helvetin ikuisen kidutuksen paikaksi, jonne heidän mielestään joutuvat 

kaikki ne, jotka ovat rikkoneet käskyjäni. Ja aivan kuten he loivat tämän helvetin vakaville rikoksille, niin 

he kuvittelivat toisen paikan vähäisemmille rikoksille ja samoin toisen niille, jotka eivät ole tehneet hyvää 

eivätkä pahaa. 

52 Se, joka sanoo, ettei tuonpuoleisessa iloitse eikä kärsi, ei puhu totta; kukaan ei ole vailla 

kärsimystä eikä vailla iloa. Kärsimykset ja ilot sekoittuvat aina niin kauan kuin henki ei saavuta korkeinta 

rauhaa. 
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53 Kuunnelkaa, lapseni: Helvetti on inkarnoituneissa ja disinkarnoituneissa, tämän maailman ja 

"Henkisen laakson" asukkaissa; Helvetti on vakavien kärsimysten, hirvittävän katumuksen, epätoivon, 

tuskan ja niiden katkeruuden symboli, jotka ovat tehneet raskaasti syntiä. Mutta he vapautuvat näistä 

seurauksista kehittämällä henkeään kohti rakkautta. 

54 Taivas taas, joka symboloi todellista onnea ja rauhaa, on tarkoitettu niille, jotka ovat kääntyneet 

pois maailman intohimoista ja elävät yhteydessä Jumalaan. 

55 Kysykää omantunnostanne, niin tiedätte, elättekö helvetissä, sovitatteko rikkomuksianne vai 

onko teillä taivaan rauha. 

56 Se, mitä ihmiset kutsuvat taivaaksi tai helvetiksi, ei ole erityisiä paikkoja, vaan se on tekojenne 

ydin, jota henkenne niittää, kun se saavuttaa "hengellisen laakson". Kukin kokee helvetin, asuu 

sovituksen maailmassaan tai nauttii autuudesta, jota jumalallisen hengen kanssa kohoaminen ja 

sopusoinnussa oleminen antaa. 

57 Minä olen teidän Isänne, ja te olette hyvin rakkaita lapsiani. Tule, nouse kaikkien luotujen 

asioiden yläpuolelle ja tule luokseni. 

58 Rakkaat opetuslapset, nämä ajat ovat ihmiskunnan tuomion aikoja. Määräaika, jonka kuluessa 

sinun on aloitettava velkojen maksaminen, on kulunut umpeen. Nyt niitätte menneiden kylvöjen satoa, 

tekojenne tulosta tai seurauksia. 

59 Ihmisellä on aika tehdä työnsä ja toinen aika vastata siitä, mitä hän on tehnyt; jälkimmäinen on 

aika, jossa sinä elät. Siksi te kaikki kärsitte ja itkette. Aivan kuten teillä on kylvön aika ja toinen 

sadonkorjuun aika, myös Jumalalla on yksi aika, jonka hän antoi teille täyttääkseen lakinsa, ja toinen 

osoittaakseen oikeudenmukaisuutensa. 

60 Elätte nyt jumalallisen tuomion aikaa. Tuska saa sinut itkemään, ihmiskunta puhdistuu omissa 

kyynelissään, sillä kukaan ei säästy (syyllisyytensä) sovitukselta. 

61 Nämä ovat vanhurskauden aikoja, jolloin teidän tulisi pohtia kohtaloanne, jotta voitte mietiskelyn 

ja henkistymisen kautta kuulla omantunnon äänen, joka ei johda harhaan eikä petä, vaan johdattaa 

teidät rauhan tielle. 

62 Vaikeinta hengelle on saavuttaa henkistyminen aineen kautta; vaikeinta ihmiselle on tunnistaa 

itsensä olemuksessa. Älä jätä elämääsi käyttämättä, opi kaikki sen opetukset. Tehtävänne on saavuttaa 

viisaus, opettaa ympärillänne olevia ja täydellistää itsenne hengessä. 

63 Kansani, jos tiedätte, että henkinen kohtalonne on suuri, kulkekaa rakkauden polkua ja sytyttäkää 

uskon valonne viisauteni jumalalliseen liekkiin. 

64 Tulkaa luokseni, ihmiskunta, Minä olen toivo, Minä olen luvattu Lohduttaja, joka on tuonut teille 

rauhan viestinsä tänä kaaoksen aikana. Koska olet itkenyt ja kärsinyt paljon, lohdutukseni ja rakkauteni 

virtaavat sinuun armon lähteenä. 

65 Totisesti sanon teille, että olette rikkoneet lakiani monta kertaa, mutta yhtä totta on, että 

puhdistatte itsenne rakkaudessani. Mitä tekisit, jos lohdutuksen sijaan tulisin nyt luoksesi vain 

tuomarina? 

66 Olen Rakkauden Mestari, joka tulee auttamaan teitä ristinne kanssa. Olen matkakumppanisi, joka 

ohjaa askeleitasi ja seisoo rinnallasi yksinäisyydessäsi ja katkeruudessasi. Olen se hyvä ystävä, jota olet 

odottanut. Minä olen henkenne tarvitsema ravinto, sillä rakkauteni on ravintoa, joka antaa teille elämän. 

67 Olette aina tarvinneet Minua, mutta ennen kaikkea näinä aikoina, jolloin ihmiskunta tyhjentää 

tuskan maljan täyteen. Siksi minä olen kanssanne, sillä minä olen teidän Vapahtajanne. - Te itkette, ja 

minä siunaan itkuanne, sillä syntisten kyyneleet ovat siunattua kastetta, jolla sydämet hedelmöitetään. 

68 Henkesi on irrottautunut aineesta kuullakseen Sanani henkimaailmassa ja puhunut Minulle ilman 

sanoja. 

69 Korkeammalle kehittynyt henki tietää, että inhimillinen sana köyhdyttää ja heikentää hengellisen 

ajatuksen ilmaisua; siksi se jättää aineelliset huulet vaikenemaan noustakseen ja ilmaistakseen sillä 

kielellä, jonka Jumala yksin tuntee, sen salaisuuden, jota se kantaa kätkettynä olemuksensa sisimpään. 
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70 Siirtäkää tuskanne syrjään, nouskaa kyyneltenne yläpuolelle ja jatkakaa Minun kuuntelemistani. 

Ymmärtäkää, että ihmiskunnan kolmas aika on tullut, ja tuntekaa vastuunne valmistautua. Tunnustakaa 

Minulle ja kohottakaa henkenne. Kuulen rukouksesi ja annan sinulle armoni ja anteeksiantoni. 

71 Ylistätte Minua hengellisillä lauluilla, kun näette Minun laskeutuvan "vuoren korkeudesta" 

kotianne kohti, ja kun kuulette Sanani, henkenne vapisee ja sanotte Minulle: "Herra, me tiedämme, että 

Sinä olet kanssamme." - Mutta kaikki eivät ole aistineet tuloani, ja on välttämätöntä, että sanojani ja 

todistuksiani toistetaan jatkuvasti, jotta saatte tietää, että olen tullut ihmiskunnan luo jälleen kerran. 

Olen etsinyt ihmisestä kotia, temppeliä, jossa asua, enkä vielä löydä sitä; mutta en lopeta kivien 

kiillottamista, ennen kuin olen muuttanut ne sydämiksi, jotka tuntevat Läsnäoloni ja sen myötä Oikeuteni 

ja Rakkauteni. 

72 Jos sinusta tuntuu, että vaellat käsittämättömyyden autiomaassa, ole rohkea ja jatka eteenpäin. 

Mutta jos minun tahdon mukaan saan teidät kulkemaan aavikoiden ja vuorten halki viedäksenne 

ilosanomaa muihin maihin, ryhtykää työhön, sillä jos teiltä loppuu vesi, annan sen pulputa kalliosta 

sammuttamaan janonne, ja jos teiltä puuttuu voimia pitkää matkaa varten, minä elvytän teidät. 

73 Teille uskomani työ on arkaluonteista. Älkää antako häijyjen käsien ryöstää tätä aarretta 

sanoakseen myöhemmin, että se on heidän inspiraationsa hedelmä, jonka avulla he korottavat itseään ja 

nöyryyttävät pahaa aavistamattomia. 

74 Kun tulette luokseni, kysyn teiltä ja vaadin tiliä kaikesta, mitä olen antanut teille; mutta monet 

teistä sanovat minulle: "Herra, olen menettänyt perintöni." Sitten käsken teitä etsimään sitä, ettekä 

palaa luokseni ennen kuin olette saaneet sen takaisin ja täyttäneet kaikki käskyni. - Jos en puhuisi teille 

tällä tavoin, nukahtaisitte ettekä pystyisi pelastamaan itseänne. 

75 Sanani ydin, jonka säilytätte tänään, virtaa huuliltanne huomenna viisauden sanoina ihmiskunnan 

hyväksi. Jos jatkat sinnikkäästi tällä tiellä, löydät terveellisiä ja terveellisiä iloja, jotka ravitsevat henkeäsi. 

76 Uskokaa sinapinsiemenen suuruuteen, niin näette suurten ihmeiden tapahtuvan. Tänään, kuten 

myös toisella aikakaudella, sanon teille: käskekää "vuorta" muuttamaan asentoaan, ja teitä totellaan; 

pysäyttäkää luonnonvoimien raivoaminen, ja näette sen toteutuvan; käskekää sairaan henkilön parantua 

Minun nimessäni, ja hän näkee vapautuvansa sairaudesta. Mutta kun teille suodaan ihme, älkää olko 

välinpitämättömiä, havaitkaa ja arvostakaa jumalallista toimintaa hengessänne. 

77 Ihmiskuntaa kohtaavat monet onnettomuudet, luonto mullistuu, elementit rikkovat siteensä: Tuli 

tuhoaa kokonaisia alueita, jokien vedet puhkeavat, meret muuttuvat, vesimassojen alle hautautuu 

alueita, ja uusia maita nousee esiin. Monet olennot menettävät henkensä, ja jopa ihmistä alhaisemmat 

olennot menehtyvät. Kaikki tulee olemaan mullistusta ja sekasortoa, ja jos ette valmistaudu nyt, olette 

heikkoja koettelemuksissa ettekä pysty antamaan voimaa muille, ettekä näin ollen pysty jättämään hyvää 

esimerkkiä tuleville sukupolville, jotka yhdistyvät kanssani hengestä henkeen. Jos ette tasoita heidän 

tietään, he etsivät Minua tieteen tieltä eivätkä henkistymisen tieltä, ja tämä ei ole Minun tahtoni. 

78 Vuoden 1950 jälkeen koette näiden suurten koettelemusten alkamisen. Katsokaa ja rukoilkaa; 

tuntekaa Minut, ihmiset. Toimikaa Sanani mukaan, joka kattaa kaikki hyveet, ja pelastukaa. Totisesti minä 

sanon teille: jokainen, joka kuulee sanani ja toimii sen mukaan, pelastuu ja pääsee iankaikkiseen 

elämään. Se temppeli, josta kerroin opetuslapsilleni, että rakentaisin sen kolmessa päivässä, on se 

temppeli, jota rakennan teidän henkeenne tänään. Tämä temppeli on tuhoutumaton; olen antanut sen 

perustukset isillenne, ja lapsenne saavat kokea sen valmistumisen. 

79 Kukaan ei saa häpäistä tätä temppeliä eikä sallia epäjumalanpalveluksen, ahneuden, itsekkyyden 

tai tekopyhyyden astua siihen; sillä pimeys ja omantunnon katumus ovat ainoa palkinto, jonka ne saavat. 

Mutta jos vartioitte mustasukkaisesti tätä sisäistä pyhäkköä, jota kannatte hengessänne ja joka on 

asunto, jossa Isänne haluaa asua, näette kaukaa ja läheltä tulevien miesten, naisten ja lasten karavaanien 

kolkuttelevan tämän asunnon porteille toivoen hengellistä apua. 

80 Monet tulevat kuin sudet ja yrittävät huijata teitä, mutta kun he näkevät palvontanne ja 

tekojenne vilpittömyyden ja totuudenmukaisuuden, he muuttuvat lempeiksi lampaiksi. 
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81 Miettikää ja antakaa Minun kuulustella teitä makuuhuoneenne hiljaisuudessa; nämä kysymykset 

ovat samoja, joita ihmiset kysyvät teiltä, ja haluan, että valmistaudutte tästä lähtien antamaan heille 

syyllisen vastauksen. 

82 Samalla kun annoin teille opetukseni ja käskyni, täytin teidät voimalla, jotta voisitte taistella 

lannistumatta. Rakkaat lapset, teidän ei ole mahdollista saavuttaa vuoren korkeutta ristinne painon 

kanssa kulkematta ensin kärsimyksen tietä.* 
* Viittaus Jeesuksen elämän loppuun: ennen kuin hän pääsi Golgatan korkeudelle, jossa hänet ristiinnaulittiin, 

hänen oli kannettava ristinsä Jerusalemin kaduilla. 

83 Milloin maan päälle ilmestyy mies, joka täyttää kaikki opetukseni, kuten lakini vaatii: mies, jolla 

on suuri ja valoisa henki, korkeat tunteet ja kirkas älykkyys? 

84 Jos luulet, että sana "ihminen" tarkoittaa luotua olentoa - heikkoa, pientä ja tuomittua olemaan 

ikuisesti pahan vallassa - olet suuressa erehdyksessä. Ihminen on kokenut aineellisen ja hengellisen 

kärsimyksen, jotta hänen kamppailunsa, kokemuksensa ja kehittymisensä hedelmänä olisi tullut 

todellinen ihminen. Luuletko, että siemenesi ei kykene tuottamaan tällaista hedelmää? Israel, älä epäile 

sanaani. Muistakaa, että lupasin Aabrahamille ja Jaakobille, että heidän jälkeläisensä olisivat siunaus ja 

lohdutus kaikille maan kansoille. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 12  
1 Olkaa siunattuja tänä pyhänä muistoaamuna, jolloin ihmiset kunnioittavat Messiaan muistoa. 

2 Tuon teille paitsi toiveita myös kaunista todellisuutta. 

3 Kärsimyksen myrsky, jonka koet elämässäsi, on lyhytaikainen; kaikki tämä menee ohi, ja lakkaat 

itkemästä ja kärsimästä. 

4 Ihmisen olemassaolo maan päällä on vain hetki ikuisuudessa, elämän henkäys, joka elävöittää 

ihmistä jonkin aikaa ja poistuu välittömästi, vain palatakseen myöhemmin ja antaakseen henkeä uudelle 

ruumiille. 

5 Iloitkaa siitä, että mikään kipu ei kestä ikuisesti; kärsimyksenne ovat ohimeneviä ja katoavat hyvin 

pian. 

6 Sovituksen ja puhdistautumisen aika on ohimenevä sille, joka suhtautuu koettelemuksiin 

hengellisesti; toisaalta sille, joka on täysin materialismiin uppoutunut, se, mikä todellisuudessa on hyvin 

pian ohi, kestää kauan. 

7 Niin kuin sydämesi lyönnit kulkevat, niin kulkevat ihmisten elämät äärettömyydessä. 

8 Ei ole mitään syytä pelätä, sillä niin kuin huokaus karkaa, niin kuin kyynel vuodatetaan tai niin 

kuin sana puhutaan, niin myös ihmisen kärsimykset katoavat. 

9 Jumalan äärettömässä hellyydessä kaikki tuskasi ja murheesi liukenevat olemattomiin. 

10 Jos kipu haavoittaa sinua, se ei johdu siitä, että se tulee sinulle minulta, vaan siitä, että olet 

etsinyt sitä aiemmin, ja oikeudenmukaisuuden laki on täytettävä. 

11 Kukaan ei kuitenkaan ole auttamattomasti hylätty, teillä kaikilla on joku, joka rohkaisee ja 

suojelee teitä, teillä on monia rakkaita ihmisiä aineen verhon takana. Mutta te ette tunne heitä ettekä 

tiedä, millä tavoin he osoittavat teille rakkautta tuonpuoleisesta. He ovat valon valtakunnassa asuvia 

henkiä, jotka auttavat ja lohduttavat pikkuveljiä, heikkoja, langenneita ja sairaita. 

12 Valaistuneet ovat Herran korkeita lähettiläitä, jotka tärkeitä ja vaikeita tehtäviä suorittaessaan 

järjestävät ja huolehtivat kaikesta, mitä heidän on käsketty tehdä. 

13 Kutsun heitä valaistuneiksi, koska he ovat niitä, jotka ovat sallineet rakkauden siemeneni 

kukoistaa hengessään. Nämä ovat valaistuneita, joita ette vielä tunne, koska teiltä puuttuu henkinen 

herkkyys. 

14 Jotta voisitte tuntea läsnäoloni, oli välttämätöntä kuulla ajatukseni ihmiskehon kautta; mutta 

totisesti sanon teille, että maailmankaikkeus on täynnä henkisiä värähtelyjä, jotka tekin voisitte kuulla, 

jos henkinen valmistautumisenne ja kykynne antaisivat teille siihen mahdollisuuden. 

15 Minun oli puhuttava teille tässä muodossa tehdäkseni itseni kuultavaksi, sillä haluan vapauttaa 

teidät tietämättömyytenne kahleista, haluan murtaa ne siteet, jotka estävät teitä, ja auttaa teitä todella 

ymmärtämään opetukseni. 

16 Se, joka on sidottu maailman heikkouksiin, ei pysty tuntemaan Minua täydellisesti. Kukaan 

ihminen, jonka sydän on paatunut, ei voi saavuttaa täydellisyyttä. 

17 Minun on tehtävä itseni tuntuvaksi sydämissänne, jotta ymmärtäisitte Minut, ja minun on 

toistettava opetuksiani usein ja etsittävä hetkeä, jolloin olette valmiita ottamaan Minut vastaan. 

18 Teidän on ymmärrettävä, että olen tullut murtamaan kahleet, jotka ovat tehneet teistä tuskan 

orjia, vapauttamaan teidät kärsimyksistä, jotka olette luoneet itsellenne ja jotka ovat pitkittyneet 

entisestään, koska toistatte virheitänne ja puutteitanne. Mutta jos olette jääräpäisiä pahassa, olen 

rakkaudessani jatkuvasti pelastamassa teitä; ja vaikka löytäisitte itsenne paheiden luolista tai 

intohimojenne syvimmästä kuilusta, etsin sieltä kadonneita tuodakseni heidät valkeuden valtakuntaan. 

Mutta teidän on oltava nöyriä ja oikeudenmukaisia*, jotta siemeneni voi kukoistaa teissä. 
* Raamatun ja näiden jumalallisten opetusten merkityksessä sana "vanhurskas" tarkoittaa: täyttää Jumalan laki - 

uudessa rakkauden käskyssä - teoilla ja seisoa Jumalan oikeuden edessä. 

19 Totuuden nimessä minä sanon teille: Vaikka näen, että olette vapautuneet turmeltuvasta ja 

hyödyttömästä ja että olette ponnistelleet kääntyäksenne pois pahoilta teiltä, en voi vielä sanoa teille, 
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että olette jo kykeneviä johtamaan kansaa, sillä teiltä puuttuu vielä paljon henkistymisen 

saavuttamiseksi. 

20 Tulen myös herättämään teissä ihanteita, jotta voisitte vapautua tietämättömyydestä; sillä tämän 

materialismiin sitovan ketjun avulla ette voi esiintyä apostoleinani ettekä antaa esimerkkejä todellisesta 

rakkaudesta. 

21 Minä olen Totuuden Aurinko, joka hajottaa tietämättömyyden sumun; tulkaa ulos pimeydestänne 

ja ottakaa vastaan Jumalan inspiraation valaisevat ja lämmittävät säteet. 

22 Jos jo ymmärtäisitte Minut, tuntisitte täysin, että tulen henkenne luo viisautena, elämänä, ja jos 

mielenne ja sydämenne pitäisivät kiinni valon sanoistani, kuuluisitte pian valaistuneiden joukkoon. 

23 Oi siunattu aamu, täynnä rukouksia, lauluja ja siunauksia! Jos ihmiset edes hetkeksi pääsisivät sen 

merkityksen suuruuteen - kuinka paljon rauhaa ja kuinka paljon valoa he saisivatkaan hengelleen! 

24 Katsokaa, kansani, katsokaa taivaita, katsokaa niitä tarkasti, ja tulette huomaamaan, että 

jokaisessa tähdessä on lupaus, maailma, joka odottaa teitä; ne ovat Jumalan lapsille luvattuja elämän 

maailmoja, joissa te kaikki tulette asumaan. Sillä te kaikki tulette tuntemaan valtakuntani, jota ei luotu 

vain tiettyjä olentoja varten; se luotiin universaaliksi kodiksi, jossa kaikki Herran lapset yhdistyvät. 

25 Teidän on kuitenkin aina oltava selkeämielisiä, vapaita (pimeistä) pilvistä, teidän on aina oltava 

hereillä, jotta voitte tuntea, että inspiraationi tulee luoksenne. 

26 Kun yksi viisauteni valaisema hallitsee jonain päivänä maailmaa, kaikki on harmoniaa; mutta 

tähän päivään asti te ette ole hyväksyneet opetustani, ette ole halunneet olla maan tai yhdenkään 

kansakunnan johtajia, ja siksi on olemassa sotia. 

27 Kuuntele nyt jotain sinulle tärkeää, joka lohduttaa sinua tuskassasi: 

28 Tulevaisuudessa lähetän teille valaistuneita henkiä, jotka tulevat maan päälle hallitsijoina, eivätkä 

he salli enää sotia, koska he tietävät, että tämä planeetta on kaikkien ihmisten oma ja että kansakuntien 

välinen riita, joka ulottuu ihmiskunnan alkuajoista asti, on kiistaton todiste ihmisten välisestä kateudesta, 

kaunasta, epäluottamuksesta, eripuraisuudesta ja vihasta. 

29 Tämä aamu, jota valaisee muisto siitä, että tulin tähän maailmaan Jeesuksessa, tuli vielä 

valoisammaksi teidän kohotuksenne kautta. 

30 Älkää jättäkö rukousta väliin, vaikka se olisi niin lyhyt, ettei se kestäisi kuin viisi minuuttia; mutta 

siinä, omantuntonne valossa, tutkikaa itseänne tarkkaan, jotta voitte tarkkailla tekojanne ja tietää, missä 

teidän on parannettava itseänne. 

31 Jos menetätte ajan käsitteen rukouksessa kohotessanne, se on merkki henkistymisestä, koska 

olette pystyneet astumaan ulos ajasta, vaikka vain hetkeksi, siitä ajasta, jota materialismin orjat haluavat 

vain nautinnoilleen tai rahansa kartuttamiselle. 

32 Ne, jotka tutkivat itseään päivittäin, parantavat ajattelu-, elämis-, puhe- ja tunnetapaansa. 

33 Ihmisen hengellinen kehitys, hänen muuttumisensa, uudistumisensa ja kohottamisensa ovat syy 

siihen, että Sanani ilmenee tässä maailmassa. 

34 Haluan, että saavutatte täydellisyyden, jotta voitte saavuttaa onnellisuutenne ja rauhan. 

35 Jos et tästä päivittäisestä omantunnon tutkimisesta huolimatta kulje hyvyyden tiellä, olet 

vastuussa harha-askeleistasi, putoamisistasi ja virheistäsi. 

36 Jos joitakin opetuksiani ei voida esittää asianmukaisesti, koska ne on puhuttu sanojen välittäjän 

kautta, joka ei ole kovin sujuva, kääntykää Sanan hengellisen puolen puoleen ilman, että kiinnitätte 

huomiota tuohon ilmaisun köyhyyteen, ja löydätte opetusteni jumalallisen olemuksen opetusteni 

totuudessa. 

37 Monille, jotka kuulevat Sanani, se näyttää olevan parasta opetusta, mitä maan päällä voi tänä 

päivänä saada; toisille se antaa vaikutelman, ettei se sisällä mitään totuuksia. Mutta tämä ei ole 

ensimmäinen kerta, kun ihmiset hylkäävät ilmestykseni. 

38 Monet mestarit ja sanansaattajat ovat tulleet tähän maailmaan, ja kun he alkoivat kylvää 

totuuden ja rakkauden siementäni, te tapoitte heidät, koska ihmiskunnan pimeys ei kestänyt niin paljon 

valoa. 
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39 Profeetat, patriarkat ja näkijät ovat joutuneet marttyyreiksi, inhimillisen pahuuden uhreiksi, koska 

ihmiset eivät kyenneet ymmärtämään totuutta, joka tuli heidän huuliltaan, eivätkä heidän sydämensä 

hyvyyttä. 

40 Kaikki valaistuneet ovat tunteneet kärsimyksen ristin kaikkine kärsimyksineen ja katkeruuksineen, 

joita ihmiset osaavat aiheuttaa veljilleen. 

41 Nämä kärsimykset ovat välttämättömiä jokaiselle mestarille, ne ovat orjantappuroita, joiden yli 

hänen on kuljettava, ja katkeruutta, joka hänen on opittava tuntemaan, jotta hänen henkensä suuruus 

tulisi näkyviin niiden keskellä. 

42 Ette vielä tunne tätä polkua, mutta teidän on tutustuttava siihen ja kuljettava sitä, jos lähdette 

työhön Minun innoittaminani ja täynnä rakkauden antamaa voimaa. 

43 Rakkaus on sinulle kaunis sana, mutta et ole tähän päivään mennessä ymmärtänyt sen todellista 

merkitystä. 

44 Se, joka on Mestari, tietää, mikä on hänen kohtalonsa, ja siunaa sen, ja tietää, mikä on hänen 

veljiensä kohtalo. 

45 Ja mikä on sinun kohtalosi? - Sama kuin se, mitä Mestareiden Mestari aikoinaan näytti 

esimerkkinä ja mikä annettiin kaikille sanansaattajille: pelastaa, rakastaa ja lunastaa syntisiä. 

46 Kohtalosi on olla valaistunut ja profeetta; jonain päivänä olet sellainen, ja silloin tunnet niiden 

kärsimykset, jotka näyttivät sinulle tien. Samalla tunnet rakkauden ja rohkeuden, joka kulki heidän 

mukanaan heidän elämänmatkallaan. 

47 He kaikki joutuivat voittamaan sisäisen kamppailun vaikeimpana kärsimyksen ja koettelemuksen 

hetkenä; ja kun heidän omatuntonsa kysyi heiltä, haluaisivatko he luopua tehtävästään vai jäädä niiden 

ihmisten pariin, jotka antoivat heille kuoleman, he vastasivat päättäväisesti, että he halusivat jäädä 

kansansa pariin, sillä se oli heidän tehtävänsä, vaikka heidän veljensä eivät ymmärtäisikään sitä samalla 

tavalla. He pitivät lujasti kiinni rakastamistaan ihmisistä niin kauan kuin heillä oli vielä henkeä jäljellä. He 

tiesivät, että ihmiskunnan pimeys oli purettava, mutta totisesti sanon teille, että heitä ei ohjannut itsekäs 

etu, vaikka heidän palkkionsa oli varattu heille valtakunnassani. 

48 Minä olen Kirja kaikille, ja teillä on Minut tässä todisteena. Olen yhä kanssasi, koska rakastan 

sinua ja koska tarvitset minua. - Onnen valloittamiseksi on kaksi polkua, joita voitte seurata omasta 

vapaasta tahdostanne: rakkauden ja tuskan polku; mutta totisesti sanon teille, että minkä polun tahansa 

valitsettekin, olen apunanne. Kun tunnet puhdistuneen hengen korkeat tunteet, sinäkin sanot: "Minä 

jään syntisten luo. 

49 Pyydän niitä, jotka ovat työskennelleet rakkaudella Työssäni: Miltä sinusta tuntui, kun 

työskentelit hyvän, muiden hyväksi? 

50 Sanotte minulle: "Mestari, tässä on ollut ympärillämme virtaviivaisuutta, ja voima on ajanut meitä 

jatkamaan ilman väsymystä tai uupumusta." 

51 Oletko kyllästynyt kuulemaan Minua? - Ei, Mestari", sinä sanot Minulle. En myöskään kyllästynyt 

olemaan kanssasi luomisesi alusta lähtien. 

52 Annan teille opetuksiani, jumalallisia neuvoja, lakeja ja sääntöjä ikuisiksi ajoiksi, ja joskus, sanojani 

käyttäessänne, tekin olette antaneet opetuksia hyväntekeväisyytenne kautta työskennellessänne toisten 

hyväksi. 

53 Jos joku teistä jää koskematta opetukseeni, hän on kuin kallio; mutta te kaikki kuuntelette 

tarkkaavaisesti Sanaani, sillä kukaan ei voi pysyä turtana tälle Valolle. 

54 Joku kysyy Minulta: "Mestari, miksi jotkut tuovat suuria tehtäviä maan päälle ja toiset eivät?" 

Vastasin teille, että ne, joilla on tänään vain pieni tehtävä, ovat huomenna suuria valaistuneita. 

55 Eläkää aina valppaasti, sillä polullanne tulee olemaan niitä, jotka sanovat kuuluvansa Minulle; 

mutta älkää uskoko heitä heti ensimmäisellä hetkellä, vaan uskokaa sen tähden, mitä he nöyrästi, 

viisaasti ja rakkaudella tunnustavat. 
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56 Toiset sanovat teille, että he ovat yhteydessä Minuun, vaikka he ovat ensimmäisiä petettyjä. Siksi 

sinun on aina tarkkailtava tehtävääsi ja asemaasi. Teidän on avattava silmänne ja korvanne ja annettava 

anteeksi monia asioita. 

57 Teidän on tiedettävä monia asioita, jotta voitte kertoa heille, mikä on oikea tie ja miten he voivat 

vapautua orjuudesta, tietämättömyydestä. Ymmärtäkää, että teidän on todistettava julistamanne totuus 

teoilla. 

58 Tämä planeetta muuttuu, koska ihmiset hengellistyvät, ja silloin he tarjoavat täydellistä palvontaa 

Jumalalle. 

59 Hiljaisuuden hetki on koittanut, hetki, jolloin olette yhteydessä Minuun, jotta voitte yhdistyä 

Jumalallisen Henkeni kanssa, kuten meren aallot virtaavat toisiinsa. Hiljaisuus - ei vain huulilla, vaan myös 

ihmisen sisäisessä temppelissä, sillä henkenne puhuu Minulle, ja hetki on juhlallinen. 

60 Olkaa hiljaa ja kuulkaa Minua, te monien polkujen vaeltajat, jotka tuotte mukananne monen tien 

pölyä; antakaa Minun olla valo kohtalonne polulla. 

61 Eri uskonnoista olette kuulleet tämän sanan, jonka kautta olette oppineet, että ainoa hengellinen 

laki, ainoa todellinen oppi, joka tulee hallitsemaan ihmisiä, on tämä: "Rakastakaa toisianne." Mutta tätä 

opetusta levittävät ne, joita nämä opetukset ovat valistaneet, eivät ne, jotka rikkovat lakia, eivätkä 

ikuisen helvetin pahat saarnaajat. 

62 Uusien lähettiläideni huulilla ei tule olemaan valhetta eikä jumalanpilkkaa, he eivät opeta oppia 

epäoikeudenmukaisesta, julmasta ja armottomasta Jumalasta, joka ei kykene pelastamaan kaikkia 

lapsiaan, vaan todellisen rakkauden ja täydellisen oikeudenmukaisuuden Jumalasta. 

63 En edes sano teille, että tästä hengellisestä opista tulee maailmanuskonto, sillä en ole koskaan 

antanut uskontoa, vaan lain. Rajoitun kertomaan teille, että laki, joka tulee voittamaan ja jolla tulee 

olemaan pysyvä voimassaolo maan päällä valaistakseen ihmisten olemassaoloa, tulee olemaan 

rakkauden laki, jonka olen selittänyt teille Opetuksessani, jotta voisitte tuntea sen täysin. 

64 Ihmiskunta tekee vielä monia vääriä rakkauden ja hyväntekeväisyyden tekoja, kunnes se oppii 

rakastamaan ja harjoittamaan todellista rakastavaa toimintaa, ja monet joutuvat vielä vaeltamaan 

uskonnosta uskontoon, kunnes heidän henkensä nousee korkeampaan tietoon ja he lopulta ymmärtävät, 

että ainoa laki, hengen universaali ja ikuinen opetus on rakkauden laki, johon kaikki pääsevät. 

65 Kaikki uskonnot katoavat, ja jäljelle jää vain Jumalan temppelin valo, joka loistaa ihmisen sisällä ja 

ulkopuolella, temppelin, jossa te kaikki tarjoatte yhden ainoan kuuliaisuuden, rakkauden, uskon ja 

hyväntahtoisuuden palvonnan. 

66 Omatuntosi on valmis varoittamaan sinua jokaisesta askeleestasi, ja se saa sinut levottomaksi, 

kun rikot lakiani. Sen jälkeen olet tehnyt päätöksen, ettet enää lankea pahaan. 

67 Olen myös nähnyt niitä, jotka hiljaisuudessa lohduttavat ja parantavat sairaita, jotka 

kerskailematta osaavat antaa oikean sanan, joka pelastaa, nuhtelee ja vahvistaa. 

68 Kun kuuntelette Minua, sydämenne jalostuu, ja henki nousee aineellisen itsekkyyden yläpuolelle, 

ajattelee muita ja tekee heidän kärsimyksensä ja koettelemuksensa omikseen. Toivotte, ettei sotia enää 

olisi, koska alatte rakastaa rauhaa; sota kuitenkin jatkaa tuhon ja kuoleman polkuaan, sillä kaikki ihmiset 

eivät vieläkään ajattele ja tunne kuten te tällä hetkellä. Mutta vallanpitäjille annettu aikaraja ei kestä 

enää kauan, pian näette heidän valtansa ja valtansa muuttuvan tuhkaksi. 

69 Mikä on näiden ihmisten syyllisyys Jumalan edessä, ja miten he joutuvat maksamaan sen? - Vain 

minä tiedän; mutta totisesti sanon teille, että kukaan ei pääse pakoon sovituksen lakia. Sen tähden sanon 

teille, että samalla kun he jatkavat maailman tuhoamista, jonka Jumala antoi heille elettäväksi, valvokaa 

ja rukoilkaa veljienne puolesta, sillä he eivät tiedä, mitä tekevät. Sillä jos he tietäisivät, he olisivat jo 

kauan sitten kyynelillään, verellään ja jopa hengellään rakentaneet uudelleen kaiken sen, minkä he ovat 

tuhonneet. 

70 Rukoilkaa edelleen rauhan puolesta maailmassa, se on velvollisuutenne; rukoilkaa, että ihmiset 

ymmärtäisivät ja rakastaisivat toisiaan. 
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71 Jos ihmiset ymmärtäisivät, että maa on luotu kaikkia varten, ja jos he osaisivat jakaa aineelliset ja 

henkiset aarteet, joilla heidän olemassaolonsa on täynnä, oikeudenmukaisesti veljiensä kanssa, totisesti 

sanon teille, että jo täällä maan päällä alkaisitte tuntea Henkisen valtakunnan rauhaa. 

72 Olen ollut keskuudessanne, vaikka sanon teille jälleen kerran, etten ole laskeutunut materiaan, 

vaan olen vain lähettänyt jumalalliset ajatukseni ihmisaivoihin, joiden kautta ne ovat muuttuneet 

sanoiksi. 

73 Jos joku sanoisi, että Minun on mahdotonta kommunikoida ihmiskunnan kanssa tällä tavoin, 

koska olen ääretön ja te ette ole kelvollisia ottamaan Minua vastaan, vastaan: Sen sijaan, että katsoisitte 

pienuuttanne, paljastan itseni teille, koska te tarvitsette Minua. 

74 Jumalallinen henkeni ei tunne etäisyyksiä eikä esteitä, olen kanssanne kaikissa muodoissa, koska 

läsnäoloni on universaali. 

75 Pian en enää käytä näitä äänenkannattajia, koska tämä julistuksen muoto päättyy vuonna 1950. - 

Minä olen teidän Isänne, ja te, lapseni, opitte puhumaan suoraan minulle. Ettekö muista, miten 

Jumalallinen Mestari opetti teitä tuolloin? Muistakaa, että Jeesus ei etsinyt välikäsiä puhuakseen Isän 

kanssa. 

76 Sanani, opetuspuheeni, on tänään näennäisesti vain teitä varten, mutta todellisuudessa se on 

kaikkia varten, sillä sen viisaus ja rakkaus kattavat koko maailmankaikkeuden ja yhdistävät kaikki 

maailmat, kaikki ruumiillistuneet ja ruumiistumattomat henget. Tule luokseni, jos tarvitset minua; etsi 

minua, jos tunnet olevasi eksyksissä. 

77 Minä olen teidän Isänne, joka tuntee kärsimyksenne ja lohduttaa teitä. Sisällytän teihin rakkautta, 

jota tarvitsette niin paljon, itsellenne ja levittääksenne sitä ympärillenne. 

78 Jos totuudessa tunnistatte läsnäoloni siitä viisaudesta, jonka paljastan näiden äänenkantajien 

kautta, tunnustakaa myös, että on tullut aika aloittaa rakentava työ henkisellä tiellä. 

79 Voi, jospa kaikki kutsutut kiirehtisivät; totisesti minä sanon teille, että Herran pöytä olisi täynnä 

opetuslapsia, ja he kaikki söisivät samaa ruokaa!" Voi, kunpa kaikki kutsutut kiirehtisivät. Mutta kaikki 

kutsutut eivät ole tulleet, vaan he ovat ryhtyneet eri ammatteihin ja siten asettaneet jumalallisen kutsun 

toiselle sijalle. 

80 Autuaita ovat ne, jotka ovat tulleet kiireellä, sillä he ovat saaneet palkkansa. 

81 Kaikkina aikoina, mutta nykyään enemmän kuin aikaisemmin, ihminen tuntee olevansa tekojensa 

herra, joka on riippumaton kaikista hengellisistä laeista. Hän on muuttanut itsensä egoistiseksi olennoksi, 

joka ajattelee vain itseään. Hänen sydämensä on vailla rakkautta muita kohtaan, ja siksi ihmiskunta 

muistuttaa suunnatonta autiomaata, kuivaa ja kuivaa. Voivatko ihmiset yhdistyä tässä valtiossa, 

ymmärtää toisiaan ja auttaa toisiaan rehellisellä ja jalolla tavalla? - Ei! Jos ihmiskunta ei poista pahaa 

siementä sydämestään, se jatkaa itsensä tuhoamista; jotkut epäluuloavat toisia ja jatkavat riitelyä niin 

kauan kuin he ovat ilman rakkautta. 

82 Tämä on se viljelysmaa, johon kylvän siemeneni kolmannella aikakaudella, jota varten valmistelen 

työläisten kansaa, kansaa, jonka sydän jättää itsekkyyden, joka pohtii totuuttani ja kääntyy hyvyyteen. 

83 Mutta ennen kuin tulitte luokseni, etsitte onnea ja rauhaa itsellenne ajattelematta luopua omasta 

onnestanne toisten onnellisuuden saavuttamiseksi tai asettamatta lähimmäisenne tarpeita omien 

toiveidenne edelle. 

84 Kun täytätte rakkauden lain, olette saavuttaneet yhtenäisyytenne ja harmonianne, lakkaatte 

kärsimästä, ja ihmiskunnalle tulee kansojen rauha, jota ihmiset eivät ole tähän asti saavuttaneet. 

85 Miten helppoa olisikaan, jos ihmiset ymmärtäisivät toisiaan pienellä henkistämisellä! 

86 Pyydän niitä, jotka tunnustavat tämän opetuksen totuudeksi, joka kykenee pelastamaan ja 

yhdistämään ihmiskunnan: Miksi et päätä toteuttaa sitä käytännössä? Tyydytkö pitämään sitä 

yksinkertaisena viisausopetuksena vai yhtenä teoriana lisää? 

87 Ihminen haluaa pelastaa itsensä tunnustamatta hengellistä luonnettaan, ja tämä on hänen suurin 

virheensä. Niin kauan kuin hän elää ja tuntee itsensä vahvaksi maan päällä, hän pyrkii unohtamaan kaikki 

ajatukset, jotka muistuttavat häntä ikuisuudesta tai hengellisestä elämästä. Hän ei menetä tätä 
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intuitiivista tietoa, mutta hän ei halua tietää siitä mitään, ja vasta kun kuolema lähestyy häntä ja hän 

tuntee sisällään kuoleman tuskan, käy niin, että hän haluaa hetken päästä hyvittää virheet ja hyvittää 

menetetyn ajan; mutta silloin on jo liian myöhäistä, sillä kaikki ei saavuta katumusta. 

Oikeudenmukaisuuden laki on, että ihminen niittää sitä, mitä hän on kylvänyt, vaikka parannus auttaa 

häntä kantamaan rakkaudella ja kärsivällisyydellä syyllisyytensä sovituksen, joka on todellisuudessa 

hänen korjaus- ja uudistamistyönsä. 

88 Te kuuntelette ja samalla vahvistatte, että puhun teille todella. Annatte omantuntonne puhua 

teille, ja se kertoo teille, että uskonne oli usein vain teeskentelyä, koska teillä ei ollut varmuutta siitä, että 

hengelle on olemassa ikuinen elämä. Teillä oli epäilemättä mielessänne nauttia maanpäällisestä 

elämästänne täysillä ja valmistautua hengelliseen elämään siirtymiseen vasta, kun viimeinen hetki oli 

koittanut. Ajatus tämän jälkeisestä elämästä oli kuin uskoa vahvistava asia, johon turvautua, kun aika 

koittaa, ja jonka varassa selviytyä lähdön pelottavista hetkistä. 

89 Kysyn teiltä: pitäisikö ihmisen elää näin? Näytättekö tällä tavoin uskoanne Isään ja saavutatteko 

näin todellisen hengellisen korkeamman kehityksen? 

90 Miettikää kaikkea, mitä olen kertonut teille tässä opetuksessa, ja lopulta ymmärrätte, että 

ihminen on aina erehtynyt itsekkäiden ja aineellisten tunteidensa vuoksi. 

91 Tutki oppiani, joka paljastaa ihmiselle hengen ja hengen yhteyden rakkauden kautta ja kaikki siitä 

kumpuavat hyveet sekä kaikki hengen aistimukset ja lahjat; ja sano, eikö se ole avain, joka voi avata 

ihmiskunnalle ikuisen rauhan ja katoamattoman viisauden portit. 

92 Niissä kolmessa jaksossa, joihin olen jakanut ihmiskunnan evoluution, olen valollani viitoittanut 

teille saman suoran ja kapean tien hengen nousua varten, ainoan rakkauden, totuuden ja 

oikeudenmukaisuuden tien. 

93 Olen johdattanut teitä opetuksesta opetukseen, ilmestyksestä ilmestykseen, kunnes tuli se aika, 

jolloin kerron teille, että voitte jo olla yhteydessä minuun hengestä henkeen. Olisiko ihmiskunta voinut 

liittyä toisiinsa tällä tavoin ensimmäisellä aikakaudella? - Ei, sen oli pakko turvautua aineelliseen 

palvontaan, riitteihin ja seremonioihin, perinteisiin juhliin ja symboleihin, jotta se voisi tuntea olevansa 

lähellä jumalallista ja hengellistä. Tästä kyvyttömyydestä lähestyä hengellistä, nousta jumalallisuuteen, 

tunnistaa syvempää ja valaista mysteerejä syntyivät erilaiset uskonnot, kukin kansan hengellisen 

jälkeenjääneisyyden tai hengellisen edistyksen asteen mukaan, toiset omistautuneempina totuudelle 

kuin toiset, toiset hengellisempinä kuin toiset, mutta kaikki pyrkivät samaan päämäärään. Se on polku, 

jota henget kulkevat läpi vuosisatojen ja aikakausien, polku, jolle eri uskonnot viittaavat. Jotkut ovat 

edenneet vain hyvin hitaasti, toiset ovat pysähtyneet, ja taas toiset ovat sortuneet harhaanjohtaviin 

oppeihin ja tulleet turmeltuneiksi. 

94 Ihmiskunnalle on koittanut uusi aikakausi; se on valon aikakausi, jonka läsnäolo on kaikkien 

ihmisten henkisen polun kohokohta, jotta he voivat herätä, pohtia, vapautua perinteiden, fanaattisuuden 

ja erehdysten raskaasta taakasta ja sitten nousta uuteen elämään. 

95 Toiset ennemmin ja toiset myöhemmin, vähitellen kaikki uskonnot ja lahkot saavuttavat 

näkymättömän temppelin, Pyhän Hengen temppelin, joka on läsnä Teoksessani, liikkumaton kuin pilari, 

joka kohoaa äärettömyyteen ja odottaa ihmisiä kaikista kansoista ja sukupolvista. 

96 Kun kaikki ovat astuneet pyhäkköni sisälle rukoilemaan ja uppoutumaan, yksi ja kaikki saavuttavat 

saman tiedon totuudestani. Kun tämä polun huipentuma on saavutettu, kaikki nousevat yhdistyneinä 

samaan lakiin ja palvovat Isäänsä samalla tavalla. 

97 Miksi kenenkään pitäisi yllättyä uusista paljastuksistani? Totisesti minä sanon teille: jo muinaiset 

patriarkat tiesivät tämän aikakauden tulemisen, ja muiden aikakausien näkijät olivat nähneet sen, ja 

profeetat ilmoittivat sen. Se oli jumalallinen lupaus, joka annettiin ihmiselle kauan ennen kuin tulin 

maailmaan Jeesuksen kautta. 

98 Kun ilmoitin opetuslapsilleni, että tulen takaisin, ja ilmoitin muodon, jossa tekisin itseni 

tunnetuksi ihmisille, oli kulunut paljon aikaa siitä, kun lupaus oli annettu teille. 
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99 Nyt teillä on silmienne edessä tuon ajan kulku, ja tässä nuo ennustukset käyvät toteen. Kuka voi 

yllättyä tästä? - Vain ne, jotka ovat nukkuneet pimeydessä, tai ne, jotka ovat sammuttaneet lupaukseni 

itsestään. 

100  Täällä valoni odottaa jokaista pysäyttääkseen heidät polullaan, sillä paljastan heille henkisen 

aarteen, jota he kantavat sisällään eivätkä ole vielä kyenneet löytämään. Vakuutan heille, että he ovat jo 

tutkineet materiaalia liikaa, että he ovat jo antautuneet ohimenevälle ja katoavaiselle. Opetan heitä 

etsimään omasta hengestään omaatuntoa, joka on jumalallinen olemus, jonka olen asettanut jokaiseen 

ihmiseen. 

101  Totuuden nimessä sanon teille, että ette ole koskaan välittäneet kaikkea sitä suurta ja hyvää, 

mikä on hengessänne, sillä ette edes tiedä sitä. Kuinka voitte rakastaa toisianne sillä täydellisyydellä, 

jonka olen opettanut teille, jos ette tunnusta toisianne veljiksi? On välttämätöntä, että käytätte sitä 

olemusta, joka hengellä on sisällään, jotta rakkautenne olisi rakkautta ja laupeutenne olisi todellista 

laupeutta, jotakin muuta kuin tyhjiä sanoja, jotakin muuta kuin surkeita rahapaloja, jotakin muuta kuin 

pöydällenne jätettyjä kuivia leipiä, jotka ovat ainoita keinoja, joita käytätte uskotellaksenne itsellenne 

harjoittavanne laupeutta ja rakastavanne toisianne. 

102  Kuinka kaunis maailmastanne tuleekaan, kun ihmiset ovat löytäneet mielessään sen siunatun 

aarteen, jolla heidän Luojansa on lahjoittanut heidät luomisestaan lähtien! 

103  Annan teille tämän opetuksen, jotta voitte sen avulla katsoa menneisyyteen etsiäksenne alkua, 

jotta voitte tutkia nykyhetkeä ja sen jälkeen katsoa tulevaisuuteen, joka odottaa teitä täynnä viisautta, 

työtä, kamppailua ja jumalallisia palkintoja. 

104  Olette syntisiä, mutta rakastatte Minua, ja kun ajattelette Minua, yritätte miellyttää Minua 

harjoittamalla rakkautta veljiänne kohtaan. Te olette syntisiä, tiedän sen, mutta te rukoilette, kun teillä 

on murhe. Olette syntisiä, mutta olette valmiita jakamaan leipänne sen kanssa, joka tulee ovellenne 

pyytämään almuja. 

105  Kaikesta hyvästä, mitä teette halusta tehdä hyvää mielihyvääni, ottakaa vastaan hyväilyni, 

tuntekaa lohtuni, ottakaa vastaan siunaukseni. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 13  
1 Isän talossa on juhlatunnelma, juhlaillallinen on valmis, koska tämä kansa on tuhlaajapojan tavoin 

palannut Isän taloon. Istukaa pöytään ja syökää ruokaa, hetki on suotuisa ja armollinen. 

2 Jopa toisella aikakaudella minulla oli tapana istua pöydässä opetuslasteni ympäröimänä. He 

tiesivät, että Jeesus oli Messias, jonka oli luvattu tulevan pelastamaan kansansa. Ette ole nähneet Minua 

ruumiillisesti, kuten he näkivät Minut, mutta tämän Sanan sisimmän olemuksen kautta tunnette 

Mestarin läsnäolon, joka oli luvannut tulla uudelleen ja lähettää teille Totuuden Hengen selittämään 

teille kaikki aiemmat opetukset ja että ymmärtäisitte sen, mitä ette olleet ymmärtäneet. 

3 Mutta kuka on Totuuden Henki, ellei Jumalan Viisaus itse? Mistä te löydätte sen, jos ette tästä 

hengellisestä opetuksesta, joka selittää ja valaisee teille kaiken? 

4 Profetoin teille, että palaisin, kun ihmiskunta oli pahuutensa ja hämmennyksensä huipulla; siksi, 

kun ihmiset katsovat, että heidän tieteensä ja turmeltuneisuutensa on tuottanut hedelmää, joka on 

täydessä kypsyydessään, he aistivat, että jotain jumalallista on vielä paljastamatta. Tämä aavistus on 

seurausta siitä, että hengellinen läsnäoloni puhuu jokaiselle hengelle ja että vanhurskauteni Isänä 

ilmenee ihmiskunnan keskuudessa. 

5 Ette tule enää näkemään Minua ihmisolentona; nyt teidän on valmistauduttava näkemään Minut 

hengessä; tämä on se, mitä teille on annettu ymmärtää toisesta aikakaudesta lähtien. Mestari nousi ylös 

"pilvessä", sillä Hän oli vielä viimeisen kerran opetuslastensa nähtävissä, ja teille oli ilmoitettu, että Hän 

tulisi takaisin juuri tässä muodossa. 

6 Nyt puhun teille tämän valmistelemani mielen kautta; huomenna ääneni kaikuu sydämessänne ja 

kaikissa hengissä. Sillä Sanani on kuin soiva kellonsoitto, joka herättää sekä ruumiillistuneet että 

ruumiittomat ja herättää heidät uuteen elämään. Se on kaiken kattava kutsu. Olen kertonut teille 

menneistä ajoista lähtien, ettei yksikään lapseni eksyisi, ja että jos yksi lammas olisi vaarassa, jättäisin 

yhdeksänkymmentäyhdeksän lammastarhaan etsimään eksynyttä lammasta. 

7 Totisesti sanon teille, oi uudet opetuslapseni, te onnistutte ymmärtämään sen, mitä kukaan 

toisen aikakauden opetuslapsistani ei ymmärtänyt. 

8 Kuinka usein, kun puhuin heille, he katsoivat toisiaan nähdäkseen, kuka heistä oli ymmärtänyt, 

mitä Jeesus oli sanonut; ja koska he eivät voineet selittää Mestarin sanoja (toisilleen), he lopulta pyysivät 

Häntä olemaan selkeämpi opetuksessaan. - Totta puhuen sanon teille, että Sanani ei voisi olla selkeämpi, 

mutta tuohon aikaan henki ei ollut vielä kehittynyt tarpeeksi ymmärtääkseen kaiken saamansa 

opetuksen; ajan oli kuluttava, ihmiskunnan oli edettävä hengellisesti, jotta se voisi henkistymisen valon 

valaisemana ymmärtää jumalallisten ilmoitusten merkityksen. 

9 Kun kuitenkin tuli se hetki, jolloin näiden opetuslasten oli määrä puhua opetuksestani 

ihmiskunnalle, he tiesivät kaiken tarvittavan opettaakseen veljiään; ja sen, mitä he eivät vielä tienneet, 

Pyhä Henki paljasti heidän suunsa kautta, sillä he olivat jo valmiiksi varustettuja tähän tehtävään. 

10 Vaikka sinä aikana, kun he elivät Mestarin kanssa, jotkut tulkitsivat hänen opetustaan yhdessä 

muodossa ja toiset toisessa, mutta kun heidän tuli aika taistella ja saarnata, heitä kaikkia yhdisti yksi ja 

sama ihanne, ja he olivat saman viisauden ja saman rakkauden innoittamia. Kukin kulki omaa tietään 

muiden maakuntien läpi, mutta heidän henkeään ja ajatuksiaan yhdisti tehtävä, joka heidän oli 

täytettävä, ja Jeesuksen muisto rohkaisi heitä. 

11 He halusivat aina kokoontua yhteen vaihtamaan kokemuksia kamppailuistaan ja 

vastoinkäymisistään sekä iloitsemaan saavutetuista voitoista. He antoivat toisilleen rohkaisua, rohkeutta 

ja uskoa. 

12 He osasivat kylvää sen siemenen, jonka uskoin heille, sillä yksi ei kylvänyt vehnää ja toinen 

rikkaruohoja, vaan he kaikki kylvivät yhden siemenen, ja se oli rakkauden siemen, jonka opetin heille. 

Siksi ihmisten sydämistä lähtenyt hedelmä oli rakkaus. Ymmärrätkö, mitä tarkoitan, kun puhun sinulle 

niistä teoista, joita veljesi tekivät tuolloin? 
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13 Älkää ajatelko, oletteko heitä suurempia vai pienempiä; käsken teitä vain rakastamaan heitä niin 

kuin he rakastivat teitä, kun he raivasivat teille tietä, opettivat teitä seuraamaan Herraanne ja antoivat 

henkensä puolestanne. Olkaa heidän kaltaisiaan heidän uskossaan, innostuksessaan ja rakkauden 

toiminnassaan. 

14 Olkaa todella opetuslapsiani! Olen tuonut teille opetuksessani jumalallisen lain, joka on läsnä 

omassatunnossanne. - Mitä pelkäätte muilta opetuksilta, teorioilta, tieteiltä tai filosofioilta? Vai 

pelkäätkö kenties niitä, jotka tutkivat muinaisia kirjoituksia, uskontoja, jotka kutsuvat itseään kristityiksi? 

Totisesti sanon teille: opetus, jonka annan teille, ei ole muuta kuin selitys, vahvistus niille ilmoituksille, 

jotka on annettu teille menneinä aikoina. 

15 En ole tullut tuomaan teille hämmennystä, lisäämään sitä maailmassa jo vallitsevaan 

hämmennykseen, vaan pikemminkin vapauttamaan teidät siitä, kuten Mooses teki aikoinaan kansalleen, 

jonka hän vapautti Egyptistä, jossa he olivat orjia. 

16 Haluan viedä teidät turvalliseen maahan, kuten tuolloin, ja tätä varten olen avannut edessänne 

uuden luvun Kirjassani, jotta voitte sen kautta tunnistaa kapean ja suoran polun, jonka olen merkinnyt 

teille kautta aikojen laillani. 

17 Täyttäkää, jotta teidän ei tarvitse palata maan päälle tuskan aikoina niittämään virheidenne tai 

itsekkyytenne hedelmiä. Täyttäkää tehtävänne; silloin tekin palaatte, mutta se tapahtuu rauhan aikana, 

jotta voitte virkistäytyä sen siemenen vaalimisessa, jonka jätitte taaksenne aloittaessanne. Nyt Mooses ei 

johda teitä vapauttaakseen teidät, niin kuin hän teki ensimmäisellä kerralla, vaan omatuntonne johtaa 

teitä. 

18 Näennäisesti ihmiset lähtevät yksin etsimään rauhaa ja totuutta, mutta totisesti minä sanon teille, 

että Elian henki tekee itsensä tunnetuksi kansojen ja kansakuntien edessä ja kutsuu heitä vapautukseen. 

19 Se puhuu teille "Sanasta", joka oli aina Jumalassa, samasta, joka oli Kristuksessa ja jonka tunnette 

tänään Pyhän Hengen kautta; sillä "Sana" on Sana, on laki, on viesti, on ilmestys, on viisaus. Jos olet 

kuullut "Sanan" Kristuksen sanojen kautta ja nyt vastaanotat sen Pyhän Hengen innoittamana - totisesti 

sanon sinulle, tämä on Jumalan ääni, jonka olet kuullut; sillä on vain yksi Jumala, vain yksi Sana ja vain 

yksi Pyhä Henki. 

20 Tutkikaa, ymmärtäkää ja valmistautukaa, etteivät ahdistusten ajat yllättäisi teitä, jotta Sanani ei 

jäisi hedelmättömäksi, josta te todistatte ihmiskunnalle huomenna tahtoni mukaisesti. Teidän on oltava 

lujia, jotta uskonne ei heikkene, sillä yksi ainoa heikko hetki voi olla syy epäonnistumiseenne. 

21 Vuonna 1950 sinun on jo oltava varustautunut. Tästä päivästä tulee unohtumaton tälle kansalle. 

22 Kuka elää sen päivämäärän? Kuka todistaa ne käskyt ja asetukset sekä uudet profetiat, jotka minä 

annan teille sinä päivänä? Te ette tiedä, mutta minä lisään: Ketkä ovat niitä, jotka ovat todella valmiita 

tähän koettelemukseen ja seuraamaan taistelun todellista tietä? 

23 Te ette tiedä; kerron teille vain, että jos teiltä puuttuu vuosia, ne ovat Minulle vain muutama 

lyhyt hetki, sillä Minä en elä ajassa, ja te elätte. Mutta jos luulette, että teillä on vielä monta vuotta 

jäljellä ja että teillä on riittävästi aikaa valmistautua, vaikka tuhlaisittekin ne, olette suuressa 

erehdyksessä. Älkää olko liian luottavaisia, sillä aika kuluu nopeasti, eikä mikään muuta tahtoani. 

Pystytkö pysäyttämään ajan? - Ei, sinä vastaat Minulle. Silloin ette myöskään pysty estämään asetusteni 

toteutumista. 

24 Ajatelkaa syvällisesti, valmistautukaa niin, että voitte tuntea iloa tästä ilmentymästä, ja käyttäkää 

aika kaiken sen harjoittamiseen, mikä antaa teille henkisyyttä. Näin ette pelkää sitä hetkeä, jolloin ette 

enää kuule Sanaani. 

25 Olen puhunut teille monista koettelemuksista ja varoittanut teitä. Sanani, joka on täynnä hyviä 

opetuksia ja rakkautta, on voimaa ja hellyyttä, jonka Herra antaa teille. 

26 Odotan teitä vuoren huipulla, jossa annan teille rauhan. Olen tullut luoksenne kolmena 

aikakautena opettamaan teitä, ja tämä on kolmas, jossa yhdistän teidät antaakseni teille viimeiset 

opetukseni. Tehtäväni Mestarina ei päättynyt ristillä. Opetusteni valossa pystytte tänään ymmärtämään 

paljon enemmän kuin olette aiemmin ymmärtäneet. 
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27 Mutta kuinka harvat ovatkaan ne, jotka ovat valmistautuneet ottamaan minut vastaan. Näen 

joukossanne monia, jotka ovat sammuttaneet lamppunsa ja jääneet pimeyteen, ja toisia, jotka ovat jo 

unohtaneet minut. Henkisestä edistyksestänne huolimatta ette ole saavuttaneet täydellisyyttä, ja vaikka 

jotkut ovat kehittyneet, toiset ovat pysyneet paikoillaan. 

28 Olen aikojen alusta asti opettanut teitä rukoilemaan, jotta voisitte aina olla yhteydessä 

Jumaluuteeni. Sanoin teille, että teidän on täytettävä sekä jumalallinen laki että inhimillinen laki. Se, 

minkä annoin ensimmäisille ihmisille, on sama, minkä annan teille tänään täytettäväksi. 

29 Rakkaat israelilaiset, ettekö ole väsyneet niin suuresta vaeltelusta? Eikö sovituksenne taakka ole 

painanut teitä? Eikö niin paljon tuskaa, jota olet kestänyt, ole tullut sinulle väsymykseksi? Onko 

tottumuksesi kipuun niin suuri, että sinusta on jo tullut tunteeton? Ettekö enää tunne rakkautta isäänne 

tai veljiänne kohtaan? - Olette vajonneet syvään hengelliseen letargiaan ja olette välinpitämättömiä 

kaikkia korkeita tunteita kohtaan. Elätte hengettömänä ja epäinhimillisenä ja olette unohtaneet 

hengelliset velvollisuutenne; mutta haluan, että valmistatte mielenne vastaanottamaan Sanani ja annatte 

Minun asua sydämissänne, jotta voitte jälleen elää armossa. 

30 Haluan johdattaa teidät elämään toisilla tasoilla, jossa olette sopusoinnussa korkeiden henkien 

kanssa, jotta voitte jatkaa ylösnousemustanne pysäyttämättä itseänne. Kun lähdette seuraamaan minua, 

ette enää ole välinpitämättömiä, ette enää tyhjennä kärsimyksen maljaa, rakastatte elämää ja yhdytte 

kaikkiin veljiinne. 

31 Valmistautukaa, menkää veljienne luokse Minun nimessäni, kuivattakaa kärsivien kyyneleet, 

antakaa rohkeutta heikoille, nostakaa ylös langenneet ja pelastakaa eksyneet. Kanna valoa kaikkialle. 

Monet tunnistavat Minut ihmiselämässään, ja toiset sitten, kun he ovat "hengellisessä laaksossa". 

Tahtoni on, että kaikki heräävät, jotta voin istuttaa rakkauden siemeneni henkeenne. 

32 Tulette näkemään, että jotkut uskovat ilmentymääni tällä Kolmannella Aikakaudella, kun he 

kuulevat opetukseni Äänenkantajan välityksellä; toiset tekevät niin teidän todistuksenne kautta, ja monet 

muut (ihmiset) sanastani säilytettyjen kirjoitusten kautta. 

33 Haluan, että te kaikki olette vahvoja, niin ettette säikähdä ensimmäistäkään estettä ettekä pelkää 

yhtään vihollista. Varustan teidät tekemään ihmeitä ja muuttamaan veljiänne niiden todisteiden avulla, 

jotka annan teille. 

34 Ymmärtäkää Minua, perustakaa uskonne kallion lujuuteen, jotta mikään ei voi tuhota sitä. Älkää 

antako huultenne vaieta nuhteen pelossa älkääkä salatkaa veljiltänne, että minä olen tullut tähän aikaan. 

Kehittäkää sanan lahjaa ja antakaa sydämestänne virrata se rakkaus ja viisaus, jonka olen teille uskonut. 

35 "Vartioi" kansakuntaasi, älä anna sodan tulla siihen. Avatkaa sydämienne portit ja päästäkää 

sisään se, jota kutsutte muukalaiseksi, sekä hyväntahtoinen mies että se, joka kantaa pahaa 

sydämessään, sillä hänen henkensä valaistuu tässä maassa, ja se on kuin avulias äiti kaikille. Valmistan 

viljavarastoja, jotta voitte ruokkia nälkäiset, ja onni ja rauha olkoon kaikkien lasteni kesken. 

36 Valmistautukaa hengellisesti, jotta voitte aistia tulevaisuutenne ja kuvitella, että vuoden 1950 

jälkeen jäätte apostoleikseni jäljittelemään niitä, jotka seurasivat minua toisena aikana. He tiesivät, että 

he säilyttäisivät hengellisen läsnäoloni, vaikka näkisivätkin Minun katoavan ihmisenä, ja että Minä 

seuraisin ja valaisisin heitä edelleen. Olin virkistynyt nähdessäni heidän uskonsa, yhtenäisyytensä ja 

innoituksensa, ja hyvin pian heidän sanansa liikutti tuon ajan ihmisiä, sillä he ymmärsivät toteuttaa 

käytännössä kaiken sen, mitä heidän Mestarinsa oli opettanut heille. 

37 Tehkää itsenne vastaanottavaiseksi, ihmiskunta, ja ottakaa vastaan Henkeni valo, joka 

vuodatetaan kaikkeen luotuun. Opetan ihmisiä, jotka tuovat teille rauhan sanoman. Minä puhun sen 

suun kautta; jos hylkäätte sen, olette hylänneet minut. 

38 Muistuttakaa ihmiskuntaa siitä, että joka kerta, kun tulin heidän luokseen, yllätin heidät sillä, että 

maalliset asiat häiritsivät heitä, ja juuri siksi he eivät tunteneet läsnäoloani. Mutta miten he olisivat 

voineet ymmärtää odottaa niin kauan, kun te osoititte kärsimättömyytenne Egyptistä lähdön yhteydessä, 

koska ette kyenneet odottamaan edes muutamaa päivää Mooseksen paluuta? Kun hän laskeutui Siinailta 

ja toi lain taulut, hän huomasi kansan sortuneen epäjumalanpalvelukseen. Vain muutamassa heikkouden 
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hetkessä he olivat pyyhkäisseet todellisen Jumalan nimen sydämestään ja korvanneet sen kultaisella 

vasikalla. 

39 Silloin Herra kutsui tuota kansaa niskuroivaksi. Siksi en ole yllättynyt siitä, että aikojen kuluttua 

näen, että ihmiset, vaikka heillä on lupaukseni, ovat laiminlyöneet uskonsa, he ovat antaneet lamppunsa 

sammua ja asettaneet Minun tilalleni yhtä monta epäjumalaa kuin he palvovat nykyään. Olisiko heidän 

mahdollista tunnistaa Minut tänään, koska olen tullut heidän luokseen? - On luonnollista, että kaikki se, 

mikä on minun, tuntuu heistä oudolta. 

40 Paljastin teille, että paluuni tapahtuisi "pilvessä". Tänään, kun olen jo keskuudessanne ja olen 

siksi täyttänyt tuon sanan, kerron teille totuudessa, että "pilvi" vastaa "Läsnäoloani Hengessä". Samassa 

muodossa, jossa opetuslapseni näkivät Minun nousevan ylös sen jälkeen, kun olin saattanut työni 

päätökseen toisella aikakaudella, olen tullut alas ihmiskunnan luo tänä aikana. 

41 Muistakaa, että kun Herra kutsui Mooseksen Siinain vuorelle, pilvi peitti mainitun vuoren, ja 

kolmantena päivänä pilven keskeltä kuului Herran ääni. Kaikki näkivät tuon ilmestyksen, pilvi näkyi tuon 

vuoren juurelle kokoontuneelle joukolle. Herra antoi teille jo silloin ymmärtää, että Hänen valtakuntansa 

ja asuinsijansa on kaiken aineellisen yläpuolella. 

42 Vaikka Herra toteutti läsnäolonsa tuossa pilvessä* ja sai ihmiset vapisemaan voimansa ja 

oikeudenmukaisuutensa ilmentymillä, nämä ihmiset, joilla oli paatunut mieli ja sydän, tulivat 

uskottomiksi Jumalan kanssa tekemälleen liitolle vain pelon hetkellä. 
* Eli fyysisille silmille näkyväksi tehty. 

43 Nyt kun tulen "pilvessä", asun hengessänne; siksi ilmenemiseni tässä Kolmannessa ajassa ovat 

näkymättömiä kuolevaisten silmille. Vain henki, jolla on korkeat herkkyysasteet, voi katsella, tuntea ja 

ymmärtää ilmestyksiäni. 

44 Tämä henkinen aisti, jota kehitän teissä, jotta voitte sen avulla tunnistaa ja tarkastella kaikkea 

sitä, mitä teille on paljastettu elämänne alusta tähän asti, on se, joka tuhoaa kaikki väärät tulkinnat, joita 

ihmiset ovat tehneet Jumalallisesta. Hyvin vähitellen valo tunkeutuu lasteni sydämeen, ja siksi sanon 

teille, että ei ole enää kovin kaukana hetki, jolloin he ymmärtävät omasta tahdostaan sen merkityksen, 

mitä ihmisten elämässä voi tapahtua. 

45 Jotkut, jotka kuulevat tämän sanan, kysyvät: Onko Herra tullut tähän aikaan alas tullakseen 

tuntemaan itsensä vain meissä, jotka olemme kuulleet hänen opetuksensa ihmisen välityksellä, vai onko 

hän tehnyt sen koko ihmiskunnan keskuudessa? - Totta puhuen kerron teille: Hengellinen pilvi antaa 

suojaavan varjonsa koko maailmalle, aivan kuten se teki ensimmäisellä kerralla, kun se peitti koko Hänen 

kansansa, joka oli Siinain vuoren juurella. 

46 Uuden ajan opetuslapset, opiskelkaa Sanaani, sillä tarvitsette viisauttani taistelussanne. 

47 Mieti sen kirjan sivuja, jonka sinetit Karitsa on avannut. Jumalallisen Sanan ääni tulee esiin 

Elämän Kirjasta ja tavoittaa ne, jotka ovat kuolleet armon elämälle, herättääkseen heidät uuteen 

elämään. 

48 Ihmiskeho ei ole ehdottoman välttämätön, jotta voisin tehdä itseni ihmisten kuultavaksi. Tässä 

Minä puhun teille hengessä, ihmismielen kautta, ilman, että minun tarvitsee astua fyysisesti maan 

tomuun. Tämä ilmentymä on ollut valmistautumista suoraan henkien väliseen yhteyteen teidän ja 

Luojanne välillä. 

49 Autuaita ovat ne, jotka odottavat hengellistä tuloani tänä aikana, sillä he näkevät Minun tulevan 

'pilvessä'. 

50 Ihmiset ovat omistautuneet Vanhan testamentin tutkimiselle, tutkineet ja tulkinneet profetioita 

ja lupauksia. Ne heidän joukossaan, jotka ovat tulleet lähimmäksi totuutta, ovat niitä, jotka ovat 

löytäneet opetusteni hengellisen merkityksen; sillä ne, jotka pitävät itsepäisesti kiinni aineellisesta 

tulkinnasta eivätkä ymmärrä tai halua löytää julistusteni hengellistä merkitystä, joutuvat kärsimään 

hämmennystä ja pettymystä, jollaista juutalainen kansa kärsi Messiaan tullessa, jonka he olivat 

kuvitelleet eri tavalla ja odottaneet toisin kuin todellisuus osoitti. 

51 Annan teille tämän selityksen, kun ratkaisette Elämän kirjan kuudennen sinetin. 



U 13 

93 

52 Jotta voisin antaa teille nämä uudet ilmestykset, oli välttämätöntä, että sinä aikana, joka kului 

ihmiskunnalle ihmisenä tapahtuneen ilmestymiseni ja tämänhetkisen henkisen saapumiseni välissä, 

teidän oli käytävä läpi monia jälleensyntymisiä maan päällä, jotta henkenne osaisi vastata, kun vaadin 

teiltä menneen oppitunnin, ja kun annoin sille uusia ilmestyksiä, se kykenisi ymmärtämään ne. 

53 Seitsemän sinetin kirja on tarina elämästänne, kehityksestänne maan päällä kaikkine 

kamppailuineen, intohimoineen ja ristiriitoineen ja lopulta hyvyyden ja oikeudenmukaisuuden, 

rakkauden ja henkistymisen voittoon materialismin intohimoista. 

54 Usko totuuteen, että kaikella on hengellinen ja ikuinen tarkoitus, jotta annat jokaiselle 

oppitunnille sen ansaitseman oikean paikan. 

55 Niin kauan kuin kuudennen sinetin valo valaisee teitä, tulee olemaan riitojen, luopumisen ja 

puhdistumisen aikaa; mutta kun tämä aika on ohi, olette saavuttaneet uuden ajanjakson, jolloin 

seitsemäs sinetti tuo teille uusia ilmestyksiä. Kuinka tyytyväinen ja onnellinen onkaan sen henki, joka on 

todettu puhtaaksi ja valmistautuneeksi vastaanottamaan uuden ajan. Niin kauan kuin kuudes sinetti 

valaisee teitä, aine ja henki puhdistuvat. 

56 Lähestyy aika, jolloin henkenne ilmenee täysin maan päällä. Tähän asti se ei ole voinut tehdä niin, 

koska se on yhä vangittuna kovettuneisuuteen ja materialismiin; mutta puhdistuksen jälkeen ihmiset 

antavat henkensä paljastaa itsensä ja avautua hyveessä. Astia on puhdas ja läpinäkyvä, ja se näkee 

sisältönsä ja antaa sen myös valua yli. 

57 Ennen lähtöään tuonpuoleiseen ihmiset tekevät tästä maailmasta rauhan maailman, paikan, jossa 

hengen valo loistaa ikuisesti. 

58 Mutta te, älkää nukkuko ajatellen, että vain muut saavat kokea tämän profetian toteutumisen ja 

nauttia tästä rauhasta. Tiedättekö, ettekö te ole se, joka tulee noihin aikoihin? - Totisesti minä sanon 

teille: ei ole siementä ilman hedelmää eikä tekoja ilman palkkaa. 

59 Ihmisten on kestettävä monia kärsimyksiä nähdäkseen tuon ajan tulevan; mutta te, jotka 

odotatte sitä, älkää pelätkö, sillä taisteluissanne tai yksinäisyydessänne on aina loistava tähti, joka 

valaisee tietänne, ja tuo tähti on Elia. 

60 Te ihmisjoukot, jotka kuulette tämän äänen, kysyn teiltä: Oletteko valmiita seuraamaan minua 

tällä polulla kuuliaisina käskyilleni? Onko teillä tarvittavaa rohkeutta puhua tästä opetuksesta veljillenne? 

Luuletteko, että pystytte jo palvomaan Minua ilman riittejä ja symboleja? Ettekö häpeä kutsua itseänne 

spiritisteiksi eri uskontojen edessä? Ettekö aio epäröidä ettekä katua, että olette aloittaneet tämän työn? 

Ettekö epäile naapureittenne teitä vastaan esittämien arvostelujen ja hyökkäysten edessä, ettekä tule 

luopioiksi, kun he tuomitsevat teidät väärin ja ajavat teidät pois kodeistaan? 

61 Älkää luulko, että kyseenalaistan teidät, koska en tiedä, miltä teistä tuntuu huomenna ja miten 

käyttäydytte koettelemusten edessä. Tiedätte hyvin, että mikään ei ole minulle tuntematonta, mutta jos 

kysyn teiltä näitä kysymyksiä, se tapahtuu siksi, että voitte toistaa ne itsellenne ja pohtia niitä, sillä 

pohdinnan kautta voitte saavuttaa valon, päätöksen, voiman ja luottamuksen minuun. 

62 Jos en varoittaisi teitä valmistautumaan, miten voisitte kohdata vastoinkäymiset ja 

koettelemukset? 

63 Kansani, olkaa kärsivällisiä ja viisaita ihmiskuntaa kohtaan; älkää vaipuko epätoivoon, muistakaa, 

että juuri koettelemuksissa teidän pitäisi antaa parhaat esimerkkinne anteeksiannosta, rakkaudesta ja 

kestävyydestä. 

64 Mutta älkää pelätkö, sillä vaikka olen sanonut teille tekeväni teistä hengellisesti rikkaita, teiltä ei 

myöskään tule puuttumaan ihmiselämänne kannalta välttämättömiä asioita. Tietäkää, että se, joka on 

hengellistänyt itsensä, on saavuttanut sen, että hänellä on kaikki tämä, ja jos hän onnistuu tulemaan 

yhdeksi kaiken luodun Herran kanssa, hän tuntee itsensä poikana kaiken sen perilliseksi ja jopa 

omistajaksi, mitä hänen taivaallisella Isällään on, vaikka hänellä ei olisikaan mitään maallista omaisuutta. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 14  
1 Tulette etsimään valoa, ja minä annan sen teille, sillä teillä on uskoa ja odotatte sitä minulta. 

Jokainen, joka etsii minua, löytää minut; jokainen, joka toivoo minuun, saa. 

2 Kuninkaan tähden olisi helpompi lakata loistamasta kuin Minun olisi helpompi hylätä yksikin 

Minua etsivä lapseni. 

3 Tulen avuksenne korjaamaan virheenne, sillä en halua, että sekaannuksenne jatkuu. 

4 Aika, jonka olen asettanut tämän opetuksen antamiselle teille, lähestyy loppuaan, ja on 

välttämätöntä, että valmistaudutte, sillä henkien välisessä yhteydessä, jonka saavutatte vuoden 1950 

jälkeen, löydätte vielä suurempaa viisautta opetuksistani. 

5 Perehdyttämättömät muuttuvat "lapsioppilaiksi", "lapsioppilaat" opetuslapsiksi ja opetuslapset 

mestareiksi, jotka ovat eläviä esimerkkejä hyvistä teoista ihmiskunnan keskuudessa. 

6 Älkää tunteko itseänne pieniksi, kun kutsun teitä "lapsioppilaiksi", sillä Herran viisauden edessä 

on jo paljon olla lapsi. 

7 Minulla on monia opetuslapsia ja "lapsioppilaita", ei ainoastaan täällä keskuudessanne, vaan 

hajallaan ihmiskunnan keskuudessa, lahkoissa ja uskonnoissa, sillä kaikki ottavat kehityksensä mukaan eri 

askelmia, jotka muodostavat henkistymisen äärettömät tikapuut. 

8 Mutta teidän on myös tiedettävä, että minulla on opetuslapsia muuallakin kuin tässä maailmassa; 

muistakaa, että sanoin teille: "Isän huoneessa on ääretön määrä asuntoja". Lapsiani on valtavia joukkoja, 

jotka elävät oppiakseen minulta. 

9 Tietäkää, että sillä alueella te ymmärrätte opetustani paremmin, ja siksi te myös edistytte 

enemmän. 

10 Sinne tulevat ne, jotka ovat jättäneet tämän maailman kärsien surusta ja pettymyksestä; ne, jotka 

janoavat totuutta ja tietoa, ne, jotka janoavat rakkautta, nöyryytetyt. 

11 Siellä heidän Mestarinsa odottaa heitä antaakseen heille suurempia opetuksia kuin ne, jotka 

ihmiskunta on heiltä kieltänyt. 

12 Silloin ne, jotka olivat tuntemattomia ja köyhiä maan päällä, loistavat todellisessa valossa ja 

hämmästyvät nähdessään, kuinka ne, jotka loistivat väärällä valolla tässä maailmassa, itkevät henkistä 

kurjuuttaan tuonpuoleisessa. 

13 Niissä rauhan maailmoissa, joissa tulette asumaan, ne, jotka itkivät maan päällä ja siunasivat 

Minua, saivat kaikkein miellyttävimmät yllätykset, palkinnon, jota he eivät odottaneet tyhjentäessään 

kärsimysmaljansa. 

14 Ei ole väliä, että heillä on ollut toivottomuuden ja epäilyksen hetkiä; annan heille anteeksi nämä 

heikkouden hetket, koska heillä oli myös suuria tuskan päiviä, jolloin he osoittivat antautumista ja 

siunasivat Minua. 

15 Myös nämä minun lapseni kokivat Golgatansa ja kärsivät suuresti sovituksen polullaan; mutta ne, 

jotka täyttävät lakini, saavuttavat autuuden ja hengellisen tyydytyksen iankaikkisessa elämässä, vaikka he 

eläisivätkin vain muutaman hetken hyvällä polulla. 

16 Näin ikuinen rakkauteni vastaa ihmisten vain lyhytaikaiseen rakkauteen. 

17 Autuaita ovat ne, jotka kaatuvat ja nousevat, itkevät ja siunaavat Minua, haavoittuvat veljiensä 

pahuudesta, luottavat Minuun ja tarjoavat Minulle sydämensä pyhäkön. 

18 Nämä pienet ja kärsivät, pilkatut ja kuitenkin nöyrät, ovat näennäisesti heikkoja, mutta 

todellisuudessa he ovat hengeltään vahvoja; ja heille on varattu suurempia ilmestyksiä, kun he ovat 

tämän maailman ulkopuolella. 

19 Ollakseen oppilaani toisella aikakaudella oli välttämätöntä, että hänellä oli suuren hengellisen 

voiman lisäksi myös fyysistä voimaa, sillä hänen oli kestettävä ihmisten julmuus, kidutukset ja 

koettelemukset, joihin he karkeudessaan ja tietämättömyydessään alistivat ne, jotka saarnasivat jotakin 

sellaista, joka oli heidän tuntemansa maailman ulkopuolella. 



U 14 

95 

20 Nyt ette tarvitse suurta fyysistä voimaa, sillä jumalallinen suunnitelma on erilainen; mutta 

jatkatte työtovereinani levittääksenne opetustani ihmiskunnan keskuudessa. 

21 Tällä hetkellä taistelette sellaisen ihmiskunnan tietämättömyyttä vastaan, joka, vaikka se on 

materialisoitunut kaikilla aloilla, on vähemmän julma ja kehittyneempi aiemmissa inkarnaatioissaan 

saamiensa kokemusten ansiosta. 

22 Jos tunnet nykyään jonkun, joka ei ymmärrä ja ilmaise Jumalan palvontaa niin kuin enemmistö 

tekee - vaikka tämä vieraannuttaakin sinua ja loukkaannut - et enää huuda, että hänet pitäisi polttaa 

elävältä. 

23 Kun nyt kohtaatte yllättäen jonkun sairaan riivatun ihmisen, ette enää pakene häntä huutaen, 

että hän on täynnä paholaisia. 

24 Monet ymmärtävät jo nyt, että tällaisia olentoja ei ole olemassa ja että ne ovat vain 

hämmentyneitä henkiä, joilta puuttuu hetki selkeyttä muuttuakseen lempeiksi lampaiksi. 

25 Alatte jo ymmärtää, että se olento, jota kutsutte paholaiseksi tai Saatanaksi, ei ole mitään muuta 

kuin lihanne heikkous, taipumus alempiin intohimoihin, riippuvuus nautinnoista ja ruumiin himoista, 

ylimielisyys, itserakkaus, turhamaisuus ja kaikki se, millä liha kiusaa henkeä. 

26 Teette ja ajattelette yhä monia sopimattomia tekoja; mutta iloitkaa, koska edistytte yhä 

enemmän kehityksessänne, vaikka jotkut teistä olettavatkin päinvastaista, koska epätäydelliset arvionne 

ohjaavat teitä. 

27 Tämä johtuu siitä, että ette vielä kykene ymmärtämään teitä ympäröivää näkyvää ja näkymätöntä 

luomakuntaa, ja siksi erehdytte tulkinnoissanne. 

28 Mutta henkisen kehitystasonne mukaan ja sen mukaan, kuinka paljon teillä on tarvetta ymmärtää 

ilmestyksiäni paremmin, lähetän teille sanansaattajiani opastamaan teitä; ja sen mukaan, kuinka löydän 

mielenne valmistautuneena, puhun teille viisaudestani johdattaakseni teidät täydellisyyteen. 

29 Oikeuteni myös koettelee teitä täydellisesti sen mukaan, mitä olette, kunnioittaen aina Isänne 

rakkauden teille antamaa vapaata tahtoa. 

30 Teillä kaikilla on aavistus tai intuitiivinen tieto Korkeimman Olennon olemassaolosta, ja tämä 

sisäinen tieto on valoa, jonka henkenne on vähitellen saanut henkisen kehityksen pitkällä tiellä. 

31 Uusi aurinko on nyt tulossa hengellesi valaisemaan sinua, uusi kirja opettamaan sinulle sitä, mitä 

olet niin kauan kaivannut ja odottanut. 

32 Ettekö te, rakkaat ihmiset, tunne, että ihmiskunta ei enää kestä valheita, myyttejä ja niin paljon 

väärää valoa? Enää ei ole ajankohtaista ruokkia henkeä lailleni annetuilla virheellisillä tulkinnoilla. 

33 Valmistaudutte vastaanottamaan suurempaa tietoa, ja vaikka olette vuosisatojen ajan 

jakautuneet lahkoihin, filosofioihin ja uskontoihin, hyvin pian teidän on koottava uuden ilmestykseni 

ympärille, jonka viisauden virta saa teidät ymmärtämään, että olette vihdoin löytäneet "Todellisen 

elämän kirjan", Hengen kirjan. 

34 Te tarvitsette kipeästi Sanaani; te janoatte hengellisesti, koska teiltä puuttuu tämä täydellisestä 

rakkaudestani kumpuava kaste. Teiltä puuttuu hengellinen virvoitus; siksi minä lähestyn teitä tarjotakseni 

teille elämän puun hedelmiä. 

35 Tulen osoittamaan teille rakastavasti virheenne; ja teidänkin tulee osoittaa toisten virheet 

samalla rakkaudella ja armollisuudella, jotta niin toinen kuin toinenkin voi tunnistaa puutteensa ja korjata 

ne; mutta en koskaan lausu sanaakaan, joka saa teidät tuomitsemaan naapureidenne teot tai 

pilkkaamaan heidän uskomuksiaan tai kulttimaista toimintaansa. 

36 Tiedättekö, mitä harhoja olette kokeneet yrittäessänne kunnioittaa Minua? Kuka muistaa hänen 

henkensä menneisyyden? 

37 Jos kertoisin teille, että olette palvoneet villieläimiä tai tähtiä ja että olette mielikuvituksellanne 

luoneet jumalia, joilla on inhimillisiä piirteitä; että olette kumartaneet itsenne palvomaan petoeläimiä, 

lintuja ja matelijoita, tämä tuntuisi monista teistä oudolta. Mutta minä tunnen hengellisen kehityksenne, 

ja siksi kehotan teitä olemaan ymmärtäväisiä, kunnioittavia ja armollisia lähimmäistänne kohtaan, niitä 

kohtaan, jotka ovat teitä alemmalla kehitystasolla; tällä tavoin te todella osoitatte hengellisyytenne. 
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38 Vain minulla on valta osoittaa ihmisten virheet, virheet, jotka korjaan viisaudellani ja annan 

anteeksi rakkaudellani. 

39 Ihmiskunta on lahkojen ja kieroutuneiden kulttien, paheiden ja häpeällisten tekojen orja; siksi te 

pidätte toisianne vihollisina, sillä olette suvaitsemattomia lähimmäisiänne kohtaan. 

40 Mutta sanon teille vielä kerran, ettei kenelläkään ole oikeutta halveksia tai pilkata veljiensä 

hengellisiä vakaumuksia. 

41 Olette väliaikaisesti eksyneitä lampaitani, enkä ole tullut tuomaan teille kuolemaa, vaan 

pelastamaan teitä, opettamaan teitä ja yhdistämään teitä. Tulen kuten ennenkin kertomaan teille, että 

rakastakaa toisianne; että tämän olemassaolon jälkeen teillä on toinen, korkeampi elämä, sillä Isän 

talossa on ääretön määrä asuntoja. 

42 Jos ihmiset tuntisivat todellista rakkautta veljiään kohtaan, heidän ei tarvitsisi kärsiä siitä 

kaaoksesta, jossa he nyt ovat, vaan heidän sisällään vallitsisi harmonia ja rauha. Mutta tätä jumalallista 

rakkautta he eivät ymmärrä, ja he haluavat vain tieteellisen totuuden, johdetun totuuden, sen, jonka he 

voivat todistaa inhimillisellä päättelyllään; he haluavat totuuden, joka vetoaa aivoihin, eivät sitä, joka 

tavoittaa sydämen, ja nyt heillä on materialisminsa tulos: itsekäs, valheellinen ihmiskunta täynnä 

kärsimystä. 

43 Tänä aikana uskonnot ja lahkot ovat sekaisin, mutta osoitan teille, että niillä on ollut korkea 

alkuperä ja että niiden harhautumien yläpuolella on yhä jälkiä puhtaudesta ja valosta, jotka valaistuneeni 

jättivät niihin. 

44 Jos olette käyttäneet joitakin tieteitänne tutkiaksenne ja tuomitaksenne Minua, eikö teidän 

mielestänne ole järkevämpää käyttää niitä itsenne tutkimiseen, kunnes oivallatte luontonne ja tuhoatte 

materialisminne? Luuletteko kenties, että Isänne ei voi auttaa teitä hyvien tieteidenne tiellä? Totisesti 

sanon teille, että jos pystyisitte tuntemaan jumalallisen rakkauden olemuksen, tieto saavuttaisi helposti 

mielenne ilman, että teidän tarvitsisi väsyttää aivojanne ja uuvuttaa itsenne opiskelemalla sitä tietoa, 

jota pidätte syvällisenä ja joka on todellisuudessa ulottuvillanne. 

45 Mutta jos tieteenne, havaintonne ja opintonne johdattaisivat teidät kohti rakkautta, jos tämän 

tiedonjanon perimmäinen tarkoitus olisi osoittaa Isällenne kunnioitusta palvelemalla lähimmäistänne, 

pienintä, heikointa ja hädänalaisinta, yhä täydellisemmin, en sanoisi teille mitään. Mutta kun näen, että 

tieteidenne avulla vähättelette ja vähättelette jopa Jumalaanne asettamalla Hänelle rajoja, liittämällä 

Häneen virheitä ja antamalla Hänelle muotoja, joita Hänellä ei ole; kun näen, että samalla teette aineesta 

epäjumalia ja jumalallistatte epätäydellisiä ihmisiä ja pidätte heitä pyhinä, sanon teille, että ette ole 

tunteneet sitä totuutta, joka teillä pitäisi olla, eikä teillä ole valtuuksia antaa kenellekään pyhää tai 

jumalallista arvoa. Tämä kuuluu vain Jumalallesi ja Herrallesi. 

46 Ette voi esittää tai määritellä Ääretöntä, koska ette voi käsittää sitä rajallisella mielellänne; 

kielenne ei myöskään pysty ilmaisemaan Jumalallista tai selittämään selittämätöntä inhimillisin termein. 

47 Älkää yrittäkö vangita Jumalaa sanoihin tai kuviin, jotka eivät koskaan voi antaa teille käsitystä 

totuudesta. 

48 Sano "Jumala" nöyrästi, mutta sano se sydämelläsi, ja jos haluat saada käsityksen Herran 

suunnattomasta rakkaudesta sinua kohtaan, ajattele Jeesusta. 

49 Allegorioilla, kuvilla, symboleilla tai huonoilla Jumalan kuvauksilla saavutatte vain sen, että 

veljenne kieltävät Minut tai tulevat ahdasmielisiksi. 

50 Paljastaaksenne jumalallisen teidän kielenne ovat liian rajallisia; siksi minun on aina pitänyt puhua 

teille vertauksin, vastaavuuksin; mutta nyt näette, että vaikka olen puhunut teille tällä tavoin, olette 

ymmärtäneet minua vain vähän, koska teiltä on puuttunut tarvittava tahto selvittää ilmestykseni. 

51 Kiistätte aina sanojenne merkityksestä, ja siinä määrin kuin keksitte lisää sanoja, sekoitatte 

mielenne entisestään. Oi te ihmiset, joilla on monia sanoja, monia kieliä ja monia uskontunnustuksia, 

mutta hyvin vähän rakkauden tekoja! 

52 Katsokaa lintuja, jotka laulavat samalla tavalla ja yksinkertaisella tavalla kaikkialla maailman 

ääriin. 
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53 Voin kertoa teille, että kaikki olennot tuntevat ja ymmärtävät toisiaan paremmin kuin ihmiset. 

Miksi? - Koska he kaikki elävät polulla, jonka olen heille viitoittanut, kun taas te, kun menette alueille, 

joita ei ole tarkoitettu teille, poistutte oikeilta poluiltanne, jotka ovat hengen polkuja; ja kun olette 

eksyneet materialismiin, ette enää ymmärrä hengellistä, jumalallista ja ikuista. 

54 Mutta tässä teillä on Minut, ihmiskunta; opetan teille, miten voitte jopa aineellisessa tilassanne 

olla sopusoinnussa hengellisen elämän kanssa ja muuttaa harha-askeleenne maan päällä todellisen 

edistyksen elämäntyöksi, joka antaa teille korkeaa ja jaloa tyydytystä tässä maailmassa, ja kun jätätte 

ihmiselämän, löydätte sen jälkeen loputtoman loistavien yllätysten sadon hengellenne. 

55 Ota Jeesus esikuvaksesi! - Millä tavalla? - Rakastamalla lähimmäistäsi kuin omaa lastasi, äitiäsi, 

veljeäsi ja itseäsi. 

56 Teillä on aina ollut johtajia, jotka ovat opettaneet teille rakkauden voimaa. He olivat 

kehittyneempiä veljiänne, joilla oli enemmän tietoa laistani ja enemmän puhtautta teoissaan. He 

antoivat teille esimerkin voimasta, rakkaudesta ja nöyryydestä, kun he vaihtoivat elämänsä, joka oli 

täynnä harhoja ja syntejä, hyvyydelle, uhrautumiselle ja aktiiviselle hyväntekeväisyydelle omistettuun 

elämään. 

57 Teillä on lapsuudesta vanhuuteen asti selviä esimerkkejä kaikesta siitä, mitä rakkaudella 

saavutetaan, ja niistä kärsimyksistä, joita rakkauden puute aiheuttaa; mutta te - kiviä kylmemmät - ette 

ole ymmärtäneet oppia niistä opetuksista ja esimerkeistä, joita jokapäiväinen elämä antaa teille. 

58 Oletko koskaan havainnut, miten jopa petoeläimet vastaavat lempeästi rakkauden kutsuun? 

Samalla tavalla elementit, luonnonvoimat, voivat vastata kaikkeen, mikä on olemassa aineellisessa ja 

henkisessä maailmassa. 

59 Siksi käsken teitä siunaamaan kaikkea rakkaudella maailmankaikkeuden Isän ja Luojan nimessä. 

60 Siunata tarkoittaa tyydyttää. Siunaaminen tarkoittaa hyvän tuntemista, sen sanomista ja sen 

välittämistä eteenpäin. Siunaaminen tarkoittaa kaiken ympärilläsi olevan täyttämistä rakkauden 

ajatuksilla. 

61 Toimikaa näin, ja minä ylistän teitä, kun olette saavuttaneet tavoitteenne, kun olette löytäneet 

itsestänne jumalallisen olemuksen, elämänne alkuperän ja lahjat, joilla olen varustanut teidät. 

Kamppailu, ansiot ja mukautumisenne lakiini saavat teidät muodostamaan yhden tahdon, yhden hengen 

Jumaluuteni kanssa. 

62 Valoni tulee teitä vastaan auttaakseen teitä nousemaan ylöspäin, sillä minä olen kaikkien aikojen 

Mestari. En ole tullut yhden aikakauden aikana; ikuisesti olen näyttänyt teille "Kirjan" ja vaatinut teitä 

tuntemaan itsenne hengellisesti, jotta tietäisitte, mitkä ovat lahjanne, ja jotta voisitte elää esimerkillistä 

elämää, jossa terveys, voima ja luottamus loistavat. Tällä tavoin voitte kohottaa henkeänne ja 

valmistautua ikuiseen elämään. 

63 Jos ihmisellä on hengellistä voimaa, se johtuu siitä, että hänen henkensä on osannut vahvistaa 

itseään hyveellä. 

64 Jotkut teistä tulevat luokseni lohdutusta hakemaan tai etsimään ratkaisua ongelmaan tai 

vastausta kysymykseen sen jälkeen, kun olette kysyneet neuvoa oppineilta tai tähdiltä, ja se johtuu siitä, 

että teiltä on puuttunut uskoa eikä teillä ole ollut sellaisen ihmisen voimaa tai varmuutta, joka todella 

uskoo; mutta totisesti sanon teille, että kaiken tulevaisuuden tuntemisen yläpuolella on Jumalallinen 

tahtoni. Se, joka rakastaa, se, joka uskoo, on yhdistynyt Minuun, sillä Minä olen Rakkaus, Järki ja Oikeus. 

65 Älkää unohtako, että olette lapsiani; ja jos tiedätte, miten elää sopusoinnussa kanssani, teidän ei 

tarvitse kysyä veljiltänne eikä kysyä kirjoista tai tähdistä, sillä puhun hengellenne omantunnon kautta, ja 

kun kuulette sen, hallitsette itseänne viisaasti ja tiedätte, miten elää tahtoni mukaisesti. 

66 Herää tähän ääneen, tunnista kykysi ja laita ne hyvän palvelukseen. Vastaanottakaa tämä viesti, 

jonka lähetän teille, jotta se ohjaisi askeleitanne, sillä odotan teidän saattavan työnne päätökseen maan 

päällä antaakseni teille korkeampia tehtäviä, joista yksi on tulla ihmiskunnan suojelijoiksi. 

67 Tuntekaa, että olette henkiä, älkääkä sitoko itseänne materiaan, älkää tehkö elämästänne 

vaikeaa! Älkää kunnioittako tai ihailko mitään, ellei se ole rakkautta Isäänne ja myös lähimmäistänne 
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kohtaan. Todellinen elämä juontaa juurensa henkeen, ei ruumiiseen, sillä jälkimmäinen elää vain hetken 

ja katoaa sitten, kun taas jälkimmäinen elää ikuisesti. 

68 Mitä hyötyä sinulle on maallisista aarteistasi, jos et osaa hankkia hengellisiä aarteita? Mitä te 

olette hengellisessä laaksossa muuta kuin köyhiä henkiä, jotka eivät ole kyenneet työstämään rauhaansa 

ja onneaan nauttiakseen niistä iankaikkisessa elämässä? 

69 Teillä kaikilla on isällinen perintö, kun teidät lähetetään maan päälle, mutta ette tiedä sen arvoa, 

ette kykene löytämään sitä hengessänne ja etsitte sitä itsenne ulkopuolelta. Kehotan teitä pohtimaan 

näitä opetuksia. Jos etsit viisautta, sinulla on sitä sisälläsi. Jos etsit voimaa - se on sisälläsi: terveydessä, 

henkisessä voimassa, lahjakkuudessa. Jos tavoittelette kauneutta - olen antanut sen myös teille, teidän 

tarvitsee vain tunnistaa itsenne, ja löydätte sen, mitä kaipaatte. Jos haluatte tutustua muihin alueisiin - 

asettukaa sinne hengellisesti, ja löydätte muita elämänvaiheita, joissa henki elää täydellisemmin. 

70 Teidän kohtalonne on nousta ylöspäin ja ottaa haltuunne se, mikä on Minun, koska olette hyvin 

rakkaita lapsiani. 

71 Tulkaa jälleen puhtaiksi hengiksi! Tähän opetukseni johdattaa teidät, jotta pääsisitte 

täydellisyyden tilaan. Totisesti minä sanon teille, että kun palaatte sinne, teitä ei enää kohtaa tuska, sillä 

olette astuneet Isän kotiin. 

72 Autan teitä vapautumisessanne. Minun valoni auttaa sinua vaikeuksissasi. Mutta tästä lähtien 

älkää enää tehkö pahaa kenellekään, ettette vahingoittaisi itseänne. 

73 Ota voimani, kaikki luonnonvoimani ovat palveluksessasi, kaikki on ulottuvillasi. Elä rakastaaksesi 

ja antaaksesi anteeksi niin kuin minä rakastan ja annan sinulle anteeksi. 

74 Rakastakaa kaikkea, siunatkaa kaikkea; näin opetan teille, miten olla opetuslapsiani maan päällä 

ja miten teistä tulee valon henki tuonpuoleisessa, jonne saavutte todellisen rauhan vallitessa ottamaan 

paikan, jonka Isänne on määrännyt teille. Jos teette näin, ette synny uudelleen tähän maailmaan, jossa 

kärsitte, sillä ymmärrätte, että tämä kärsimys ei voi olla hengellenne ikuista. Silloin nousette muihin 

elämän maailmoihin ja suoritatte ilolla ne tehtävät, jotka tulevat teille ikuisuudessa. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 15  
1 Tänä juhlallisen muistamisen aamuna kysyn teiltä: Mitä te olette tehneet laista, jonka minä 

lähetin ihmiskunnalle Mooseksen kautta? Annettiinko nämä käskyt vain tuon ajan ihmisille? 

2 Totuudessa minä sanon teille, että tuota siunattua siementä ei ole ihmisten sydämissä, koska he 

eivät rakasta minua eivätkä toisiaan; he eivät kunnioita vanhempiaan eivätkä kunnioita toisten 

omaisuutta; sen sijaan he riistävät toistensa hengen, rikkovat avioliittoja ja tuovat häpeää päälleen. 

3 Ettekö kuule valhetta kaikista huulista? Ettekö ole tulleet tietoisiksi siitä, miten yksi kansakunta 

riistää toiselta rauhaa? Ja silti ihmiskunta sanoo tuntevansa Minun lakini. Mitä ihmisille tapahtuisi, jos he 

unohtaisivat täysin käskyni? 

4 Ymmärtäkää, että laki on polku, jonka Ainoan Luojan rakkaus on viitoittanut ohjaamaan jokaista 

Hänen luotuaan. Pohdi ympärilläsi olevaa elämää, joka koostuu perusaineista ja äärettömän monista 

organismeista, ja huomaat lopulta, että jokainen ruumis ja olento liikkuu polkua tai rataa pitkin, jota 

näyttää ohjaavan jokin vieras ja salaperäinen voima. Tämä voima on laki, jonka Jumala on säätänyt 

jokaiselle luodulleen. 

Jos tutkit näitä merkittäviä prosesseja, tulet lopulta siihen oivallukseen, että kaikki todellakin elää, 

liikkuu ja kasvaa korkeimman käskyn alaisena. Ymmärrätte myös, että tämän luomakunnan keskelle 

ilmestyy ihminen, joka eroaa kaikista muista luoduista, koska hänessä on järki ja vapaa tahto. 

Ihmisen hengessä on jumalallinen valo, joka on omatunto, joka valaisee hänen älyään ja kannustaa 

häntä täyttämään velvollisuutensa. Sillä jos vastustamaton voima pakottaisi hänet seuraamaan vain 

oikeaa tietä, hänen velvollisuutensa täyttäminen olisi täysin ansiotonta, ja hän tuntisi nöyryytystä 

tietäessään, että hän ei kykene toimimaan oman tahtonsa mukaan ja että hän on siitä huolimatta lain 

alainen. 

Mutta kuka voi niissä olosuhteissa, joissa teidän olemassaolonne tapahtuu, ohjata ajatuksenne 

hyvään? - Ainoastaan omantunnon jumalallinen valo, joka opastaa ihmistä täyttämään lain - valo, joka 

asuu hengessä ja jonka kautta se paljastaa itsensä aineelle. 

5 Miksi henki ei alusta alkaen noudattanut omantunnon ääntä? - Koska se ei ollut kehittänyt sitä 

riittävästi ymmärtämään ja täyttämään sille antamiaan käskyjä ja samalla hallitsemaan lihan haluja. 

Vapaa tahto ja aineen vaikutus ovat testejä, joita henkesi joutuu kokemaan. 

6 Jos ihmiset olisivat alusta alkaen kuunnelleet omantuntonsa ääntä, kuten Aabel teki, luuletteko, 

että Isänne olisi tarvinnut materialisoitua aika ajoin selittääkseen teille Lain ja opettaakseen teille hengen 

kehityksen tietä? Totisesti minä sanon teille: Jos olisitte alistuneet lakiini ja olleet sille kuuliaisia, kaikki 

ilmestykseni ja opetukseni olisivat saavuttaneet teidät omantuntonne kautta. Mutta kun näin tämän 

ihmiskunnan jääneen kiinni intohimoihin, joita maailma sille tarjosi, kuuroksi äänelleni ja liian sokeaksi 

näkemään henkistä valoa, joka valaisi sen polkua, minun täytyi materialisoida* lakini ensimmäisellä 

aikakaudella kaiverruttamalla se kiveen ja paljastamalla itseni heidän fyysisille aisteilleen kukistaakseni 

heidän materialisminsa**. 
* Materialisoida: tehdä fyysisesti näkyväksi. 
Materialismi: Epähengellinen elämänkatsomus, jossa vain aineellinen on todellista ja merkityksellistä. 
7 Jälleen kerran ihmiskunta kääntyi pois käskyistäni, ja minun täytyi tulla ihmisten luo opettamaan 

heitä. Ei riittänyt, että annoin teille lakini tuossa aineellisessa muodossa, eikä se sisältänyt kaikkea sitä, 

mitä Isällä oli teille sanottavana; ja niinpä lähetin teille Jeesuksen, jonka kautta kuulisitte Jumalan sanan. 

Hän puhui sydämillenne. Tuo Mestari tunsi tiet, jotka johtavat ihmisen sisimpään, ja sanoillaan, teoillaan 

ja ristin uhrillaan Hän kosketti uinuvia sydämiänne. Hän herätti tunteet, koska hän tiesi, että ilman tätä 

valmistautumista ei tulisi aikaa, jolloin ihminen kuulisi omassa hengessään Herransa äänen, joka on nyt 

teidän kanssanne, niin kuin teille ilmoitettiin. 

8 Teidän Jumalanne puhuu teille, minun ääneni on laki. Tänään kuulette sen uudestaan ilman, että 

sitä tarvitsee kaivertaa kiveen tai lähettää keskuuteenne ruumiillistunut Sanani. Se on jumalallinen 

ääneni, joka tulee henkeenne ja paljastaa sille sellaisen aikakauden alun, jolloin ihmisestä tulee 

vanhurskas, hän tekee sovinnon Luojansa kanssa ja puhdistaa itsensä, kuten on kirjoitettu. 
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9 Älkää tulkitko sanojani väärin sanomalla, että ensimmäisen aikakauden laki oli lihan laki ja että 

toisen aikakauden laki puhui vain sydämellenne; sillä olen aina koskettanut olemuksenne herkintä ja 

kehittyneintä osaa tehdäkseni itseni tunnetuksi ja tuntemakseni siellä. Laini on aina puhunut 

hengellenne, sillä se on se, joka ohjaa asiaa* ihmiselämässä. 
* Materia: ihmisen lihallinen ruumis, myös yleisesti esine, materiaali jne. 

10 Kun jotkut toisen aikakauden opetuslapsistani todistivat Mestarinsa kirkastumista Taborin 

vuorella, kun he näkivät Mooseksen ilmestyvän Hänen oikealle puolelleen ja Elian Hänen vasemmalle 

puolelleen, he kaatuivat maahan, koska heidän sielunsa olivat kauhuissaan siitä vertaansa vailla olevasta 

suuruudesta, jonka heidän silmänsä näkivät. Sen jälkeen neuvoin heitä pitämään tämän salassa, jotta se 

voitaisiin tehdä tunnetuksi, kun sen aika koittaa. Minun oli nimittäin välttämätöntä lähteä tästä 

maailmasta etukäteen, jotta kun nuo (opetuslasten) kokemukset tuotiin teidän tietoonne, ymmärtäisitte, 

että ne puhuivat teille tulevaisuudesta ja ilmoittivat siitä. 

11 Voi, jos tämän ajan ihmiskunta ymmärtäisi tuon kirkastumisen merkityksen ja jos he 

ymmärtäisivät, että opetuslasteni todistus oli tarkoitettu tämän ajan ihmisille, kuinka suuri olisi heidän 

edistymisensä! 

Taltta, joka kaiversi käskyni Siinain vuoren kiveen, on sama, joka nyt kirjoittaa jumalalliset ajatukset 

sydämeenne; Vapahtajanne veri, joka oli opetus, joka puhui teille rakkaudesta, ylösnousemuksesta, 

iankaikkisesta elämästä ja korkeimmasta onnesta, on sama, jonka vuodatan nyt tämän Sanan 

olemuksessa; Ja se profetia ja auktoriteetti, jolla Elia hämmästytti ihmisiä, on sama, jota koette nyt niissä 

ilmentymissä, joita annan teille tänä aikana. 

12 Opetuslapseni kamppailevat tänä aikakautena enemmän kuin koskaan nähdäkseen, että lakini 

vakiinnutetaan tähän maailmaan. Mutta jotta henkistyminen, josta kaikki oikeudenmukaisuus, kaikki 

rakkaus ja järki kumpuaa, pääsisi vallalle tässä maailmassa, maailman kansojen ja kansakuntien on ensin 

juotava hyvin katkera malja. 

13 Tämä tapahtuu, kun Kultainen vasikka tuhotaan lopullisesti, kun hyödyttömät uhrit poistetaan; 

kun hengelliset tavarat, joita ette vaihda maallisiin tavaroihin, eivät enää ole voiton kohde. Tämä 

tapahtuu heti, kun ihminen on saavuttanut henkensä täyden kehityksen ja arvostaa niitä kallisarvoisia 

lahjoja sisällään, joilla hänen Isänsä on lahjoittanut hänet luomisensa alusta lähtien. 

14 Auttaakseni teitä saavuttamaan tämän henkistymisasteen, siksi tulen nyt antamaan teille Sanani 

elinvettä, hyvän maun hedelmää. Minä olen rakastava Isä, joka annan teille leipää ja suojaa ruumiillenne, 

ja hengelle valon, joka opastaa teitä, jotta voisitte välittää sen veljillenne. Parantava balsamini on myös 

teidän kanssanne; jotkut saavat sen täysin ja toisten kivut lievittyvät. Jotkut pesevät omat velkansa pois, 

mutta toiset auttavat esimerkillään lähimmäisiään puhdistumaan. 

15 Haluatteko voimani? Täyttäkää sitten käskyni, rakastakaa lakiani, sillä te olette vastuussa 

ihmiskunnasta. Te olette opastettuja, ja edessänne on tie, jonka Elia on valmistanut. Kävele harkitusti, 

varovaisin askelin. 

16 Te olette valon lapsia; älkää antako kiusauksen viedä teitä verkkoihinsa. 

17 Otetaan esimerkiksi toisen aikakauden apostolit, jotka puhuivat Isästä kansanjoukoille, ja he 

tunnistivat Jumalansa ja Herransa hänen sanansaattajiensa teoissa. Haluan nähdä teidät samalla tavalla; 

nyt on teidän aika antautua täysin totuuteni julistamiseen. 

18 Kääntykää pois ihmisten turhista töistä ja hallitsekaa ruumista. Älä anna sen hallita sinua. Tällä 

tavoin näen teidät tämän taistelun jälkeen täynnä iloa ja rauhaa. 

19 Taistelkaa ja tehkää työtä, Israel, tutkikaa ja ymmärtäkää, että näiden opetusten avulla annan 

teille valkoiset vaatteet, jotta voitte kulkea maailman läpi ja täyttää tehtävänne. 

20 Suuri on matka, jonka olen merkinnyt hengelle sen valmistelua, sovitusta ja täydellisyyttä varten. 

Jos onnistut olemaan hengellisesti yhteydessä minuun, tunnet itsesi vahvaksi kamppailua varten ja opit 

etenemään polulla ja voittamaan esteet, joita kohtaat polulla. 
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21 Haluatteko tulla luetuiksi apostolieni joukkoon? Haluatteko tulla luetuiksi opetuslasteni 

joukkoon? Olkaa sitten sinnikkäitä opinnoissanne, huolehtikaa siitä, että varustautumisenne menee 

ylöspäin, niin että voitte pian tuoda Sanani veljillenne. 

22 Ihmisen henki on kehittynyt, joten hänen tieteensä on kehittynyt. Olen antanut hänen tietää ja 

löytää sellaista, mitä hän ei aiemmin tiennyt; mutta hän ei saa omistautua vain aineellisille töille. Olen 

antanut hänelle tuon valon, jotta hän voi toteuttaa rauhaansa ja onneaan häntä odottavassa 

hengellisessä elämässä. 

23 Tämän moninaisista luoduista koostuvan maailman keskellä ihminen on etuoikeutettu olento, 

jolle olen antanut osan hengestäni ja oikeuden olla yhteydessä minuun, saada minut sisimpäänsä, niin 

että - koska hän tuntee minut niin läheisesti yhteydessä itseensä - luottamus ja usko jumaluuteeni kasvaa 

hänen hengessään. 

24 Tämän maailman luomisen lopullinen tarkoitus on ihminen, ja hänen ilokseen olen lisännyt muut 

luonnon olennot ja voimat, jotta hän voisi käyttää niitä säilyttääkseen ja virkistääkseen itseään. Jos hän 

olisi rakastanut ja tuntenut Minut ensimmäisistä ajoista lähtien, hengellisestä lapsuudestaan lähtien, hän 

kuuluisi nykyään suurten henkien maailmaan, jossa ei olisi tietämättömyyttä eikä eroja, jossa te kaikki 

olisitte tasa-arvoisia tiedossa ja tunteidenne hienostuneisuudessa. Mutta kuinka hitaasti ihminen 

kehittyykään! Kuinka monta ajanjaksoa onkaan kulunut siitä, kun hän on elänyt maan päällä, eikä hän ole 

vieläkään onnistunut ymmärtämään hengellistä tehtäväänsä ja todellista kohtaloaan. Hän ei ole kyennyt 

löytämään sisimmässään olevaa henkeä, joka ei kuole, koska sillä on ikuinen elämä; hän ei ole 

ymmärtänyt, miten elää sopusoinnussa sen kanssa, eikä ole tunnustanut sen oikeuksia, ja se ei ole 

kehittänyt lahjojaan, koska se on menettänyt vapautensa, vaan se on pysähtynyt. 

25 Nykyään, kun otetaan huomioon ihmisen itsensä aiheuttamat tapahtumat, sota ja materialismin 

kaikkien intohimojen ylitsevuotaminen, hän on tyrmistynyt, koska hän ei ymmärrä eikä kykene 

pysäyttämään pahaa, ja peloissaan hän kysyy itseltään syytä tähän tulokseen. Ihminen on nimittäin 

eksynyt henkisen kehityksensä tieltä ja syöksyy kuiluun ilman, että mikään inhimillinen voima voisi 

pysäyttää tämän väkivallan. 

26 Tämä maailma, joka on luotu niin suurella rakkaudella, jotta siitä tulisi lasteni väliaikainen koti, on 

muuttunut levottomuuden, pelon ja kuoleman laaksoksi; vain rakkauden ja hyveen harjoittaminen voi 

pelastaa sen. Siksi kokoan nyt kaikki "hajallaan olevat Israelin heimot" varustamaan sen hengen ja 

lähettämään sen taisteluun, kunnes se saavuttaa ihmiskunnan pelastuksen ja henkistämisen. 

27 Jokainen, joka on tullut luokseni ja kuullut Sanani, kuuluu tähän muinaiseen ja lukuisaan kansaan, 

ja kun teen nämä opetukset teille tunnetuksi, ymmärrätte, että lahjanne ovat pysyneet piilossa ja että ne 

ovat juuri nyt heräämässä uudelleen henkiin täynnä voimaa, jonka rakkaus antaa teille. Teidän 

kohtalonne oli määrätty aikojen alusta lähtien, jotta te olisitte niitä, jotka valvoisivat ihmiskuntaa ja 

välittäisivät sille viestejä, jotka olen aika ajoin tuonut teidän tietoonne. 

28 Tulee aika, jolloin koko ihmiskunta koostuu opetuslapsistani, jolloin ymmärrätte Minua ja 

ymmärrätte Sanani helposti. Ylimieliset laskeutuvat jalustaltaan ollakseen kanssani, ja oppineet 

tunnustavat minut Mestarikseen. 

29 Haluan nähdä teidän kaikkien kulkevan henkistymisen polkua, saavuttavan voimaa ja 

terästäytyvän koettelemuksissa, niin että ylösnousemuksenne myötä voin paljastaa teille sen viisauden 

aarteen, joka sisältyy kirjaan, jota parhaillaan näytän teille. 

30 Jos haluatte tulla mestareiksi, teidän on varustettava itsenne. Poistakaa itsestänne kaikki 

epäjumalanpalveluksen jäljet ja opettakaa hengellistä, kunnioittavaa ja vilpitöntä Jumalan palvontaa, 

joka perustuu yksinomaan rakkauteen. 

31 Vaikka muistinne muuttuisi teille uskottomaksi - Sanani on omassatunnossanne, jossa se ei 

koskaan sammu. Henkenne puhuu ja on viisauden lähde, joka ylitsevuotavana tuo valoa veljillenne 

evoluutiopolullanne. 
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32 Virkistäytykää läsnäolostani, sillä minäkin iloitsen, kun annan teille opetukseni. Tutki kirjaa ja opi 

selitys kaikkeen, mitä et ollut ymmärtänyt. Ymmärtäkää nyt teille paljastamani opetuksen hengellinen 

merkitys. Jos valmistaudutte, teistä tulee valo pimeydessä, joka ympäröi ihmiskuntaa nykyään. 

33 Odotan aina hengellistä yhteyttä kanssanne. Jokainen, joka puhdistaa itsensä ja nousee luokseni, 

tuntee, että hän on naimisissa kanssani, ja ohjaan hänen askeleensa parhaalla mahdollisella tavalla. 

34 Monet ihmettelevät, miksi olen palannut maan päälle, koska olen jo opettanut teitä toisella 

aikakaudella Sanallani. Mutta te olitte unohtaneet lakini, ja löysin teidät haaksirikkoutuneina 

tietämättömyyden meressä. Olen ponnistellut saadakseni teidät rauhan ja totuuden tielle. Tarjoan sinulle 

sauvan, johon nojata, sillä olet uupunut pyhiinvaelluksesta ilman opasta, ja siksi olen tullut auttamaan 

sinua. 

35 Kokoan uusia apostoleitani, joita ei tule olemaan kaksitoista, vaan sata 

neljäkymmentäneljätuhatta, ja jokaisella heistä on tehtävänä julistaa oppiani; he kaikki puhuvat ja ovat 

kuin sanansaattajia, jotka tuovat ilosanomaa siitä, että Mestari on palannut ihmisten luo Pyhän Hengen 

muodossa. 

36 Vuodesta 1866 lähtien olen etsinyt ihmiskunnan joukosta uusia opetuslapsia ja valmistanut heitä 

kunnioittamaan käskyjäni antaumuksella ja olemaan edelläkävijöitä uusille apostoleille, jotka tulevat 

luokseni. 

37 Tulee päivä, jolloin ihmisillä on tietoa Jumalan kansasta, ja he etsivät sinua kysyäkseen sinulta 

valoa; toiset taistelevat tietämystäsi vastaan mielipiteillään. En halua, että teitä, koska tunnette itsenne 

köyhiksi ja alhaisiksi, yllättävät ne, jotka puhuvat valittua kieltä ja esittävät teille teorioita, jotka 

paljastavat vain hämäryyttä tai niukkaa valoa. Te, jotka tunnette tämän Sanan totuuden, koska tiedätte, 

että se on Minun Pyhän Hengen ilmestykseni - älkää olko hämmentyneitä. 

38 En myöskään halua, että piiloudutte pelosta, vaan että kohtaatte ne, jotka pyytävät apuanne. 

Teillä kaikilla tulee olemaan rakkauden sanoja, jotka herättävät ja liikuttavat heitä ja saavat heidät 

tuntemaan läsnäoloni. Näin sinut tunnistetaan. 

39 Elia on lähellä teitä ja täyttää hänelle uskomani suuren tehtävän, joka on innostaa teitä 

uudistumaan, jotta voitte nousta etsimään rauhaa, parannusta ja hengellistä täydellisyyttä. 

40 Pian saatte levätä työstänne. Tätä suurta työtä tehdään monien henkien avustuksella, joista 

jokaiselle olen antanut tietyn tehtävän. 

41 Te, jotka seuraatte minua, olette minun armeijani, ja minä olen teidän Isänne, joka on ottanut 

tehtäväkseen lunastaa lapsensa. Minä kuljen edelläsi opastaakseni sinua. Haluatko seurata minua? - 

Sydämesi sanoo kyllä, ja otan vastaan kaipuusi. Katsokaa, en pyydä teiltä enempää kuin mihin pystytte, 

mutta sanon teille, että joudutte kamppailemaan paljon lahjojenne kanssa, jos osaatte käyttää niitä ja jos 

rakastatte Minua totuudessa. 

42 Henkinen laki tulee ennen inhimillistä, joten teidän on annettava Minulle veronne ennen 

maailman lakia. Katsokaa luontoa peltoineen ja vuorineen, merineen, metsineen ja aavikoineen; se 

tarjoaa joka hetki kokonaisuutena uhrauksensa Luojalle, joka kutsui sen syntymään ja ylläpitää sitä. Kaikki 

osoittavat kiitollisuudenvelkansa Minulle todistamalla Minusta. Miksi ette osoita Minulle kunnioitusta? 

Miksi pyydätte läsnäoloani vain epäilläksenne Minua? 

43 Varustakaa itsenne, jotta voitte tutkia hengellistä luonnettanne ja ymmärtää Sanaani. 

Tunkeutukaa opetukseeni, tutkikaa, annan teidän tehdä niin, kuulustelkaa Minua, mutta tulkaa Minun 

luokseni. Luovuttakaa itsenne Minulle sillä luottamuksella, joka teillä on, kun olette lapsia, ja seuratkaa 

vanhempianne kaikkialle; rakastakaa myös taivaallista Isäänne ja luottakaa häneen. 

44 En halua, että vuodatat kyyneleitä tai aiheutat Minulle tuskaa. Olet itkenyt paljon ja kulkenut 

usein (elämän) erämaissa. Älkää jättäkö lapsillenne tätä surun siementä, jota olette kantaneet 

mukananne. Antakaa näiden olentojen nähdä vanhurskauden, työn ja lakini täyttämisen elämä, jotta he 

näkisivät rauhan ja vaurauden kukoistavan. 

45 Ihmiset, miksi olette hämmästyneitä siitä ihmeestä, jonka näytän teille tänä aikana, kun teen 

itseni tunnetuksi ihmismielen avulla? Suurempia tekoja minä tein menneinä aikoina, ja te uskoitte ne. 
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46 Tiedän, että hämmästyksenne syy johtuu siitä, että olette etääntyneet hengellisistä opetuksista, 

sillä olette pitkään uskoneet vain siihen, mitä näette, mitä kosketatte ja mitä todistatte tieteen avulla. 

47 Ensimmäisenä aikakautena, kun Israel luki kirjoituksia, pohti lakia ja rukoili luvattua Messiasta 

odottaen, sen elämä oli täynnä merkkejä ja hengellisiä ilmestyksiä, sen sydän oli herkkä Herran sille 

lähettämille viesteille, ja se uskoi kaikkeen tähän, koska sillä oli uskoa. 

48 Mutta älkää luulko, että kaikki tuon kansan lapset osasivat ottaa vastaan jumalallisia viestejä. Ei, 

rikkaat kurjat eivät tunteneet mitään, he eivät nähneet eivätkä kuulleet, aivan kuten papit, jotka, vaikka 

heillä oli profetian kirja avoinna silmiensä edessä, eivät myöskään havainneet ihmisten yläpuolella olevaa 

hengellistä elämää; sillä sokeina ja ylimielisinä paikallaan he eivät voineet kuulla Herran kutsuja, joka oli 

jo lähestymässä. 

49 Keitä sitten olivat ne, jotka rukoilivat Juudean öisin, valvoivat ja saivat sydämeensä valon, joka 

sytyttää toivon? Keitä olivat ne, joilla oli profeetallisia unia ja jotka kykenivät näkemään asioita 

sydämestään ja antamaan hengellisen tulkinnan kirjoituksille? - He olivat nöyriä, köyhiä, orjia, sairaita, 

valoa janoavia, oikeudenmukaisuutta janoavia ja rakkautta tarvitsevia. 

50 He olivat kansan kansaa, yksinkertaisen sydämen miehiä ja naisia, he, jotka olivat odottaneet 

Vapahtajaansa vuosisatojen ajan. 

51 Sinä yönä, jona Jeesus syntyi tähän elämään, Betlehemin köyhien paimenten sydämet vapisivat 

nähdessään Herran hengellisen sanansaattajan, joka ilmoitti heille, että heidän kauan odotettu 

Vapahtajansa oli tullut. 

52 Tuona juhlallisena hetkenä rikkaat, herrat ja mahtavat nukkuivat. 

53 Tuohon aikaan myös suurmiehet, herrat, rikkaat, oppineet ja teologit nukkuivat sikeästi, kun 

säteeni laskeutui ihmisten luokse tuodakseen heille viestini ensimmäistä kertaa. 

54 Kuinka harva odotti Minua ja kuinka harva uskoi läsnäolooni! 

55 Mutta ne, jotka tulivat luokseni, olivat miehiä ja naisia, joilla oli yksinkertainen sydän ja vähäinen 

ymmärrys ja joille epäuskoiset pilkkaavat sitä, että he uskovat yliluonnollisiin ilmiöihin ja puhuvat 

oudoista opeista. 

56 Älkää tuomitko huonosti niitä, joiden valmistautumattomuus saa heidät tekemään virheen, sillä 

he ainakin säilyttävät hengellisen aavistuksen, joka on todiste salaisesta kaipuusta yhdistyä Isään, 

lähestyä valon maailmaa ja vastaanottaa Häneltä rakkauden sana. 

57 Nämä köyhät, joita maailman valheellinen loisto ei ole sokaissut, ovat niitä, joilla on intuitio, jotka 

näkevät ennalta, jotka näkevät unia, jotka todistavat hengellisestä, ja olen etsinyt heidät avatakseni 

heidän silmiensä edessä viisauden kirjan ja tyydyttääkseni siten ylenpalttisesti heidän tiedon ja totuuden 

kaipuunsa. 

58 Olen tehnyt läsnäoloni heille käsin kosketeltavaksi, samoin kuin hengellisen maailman 

läheisyyden, palkkioksi heidän toivostaan ja uskostaan. 

59 Puhuin heille myös heidän lahjoistaan, heidän tehtävästään ja opetukseni arvosta, jotta he 

poistaisivat sydämestään kaiken, mikä ei kuulu tähän työhön, ja jotta heidän todistuksensa saavuttaisi 

veljiensä sydämet äänekkäästi ja täynnä valoa. 

60 Nouse, Israel, ja kiipeä hengelliselle vuorelle, sillä minä olen nyt apunasi. Tänä aikana te kaikki 

autatte minua ristin kanssa, jota kannan harteillani rakkaudesta ihmiskuntaa kohtaan. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 16  
1 Mielen ja sydämen rauha olkoon kaikissa, jotka rakastavat toisiaan! - Tänä armonpäivänä saatte 

Mestarin inspiraation, joka imeytyy näiden luotujen aivoihin, jotka olen valmistanut ja määrännyt 

välittämään jumalallisen viestini ihmiskunnalle. 

2 Vastaanottakaa tänä päivänä hengellinen hyväilyni, oi suuri joukko; toivotan teidät tervetulleiksi 

ja täytän teidät armolla. 

3 Kuulkaa, opetuslapset: Olkaa tietoisia siitä, että yksi Atomi Olemuksestani ilmenee 

keskuudessanne. Jumalallisen Voiman värähtely opettaa teitä. Hänen universaalisen olemuksensa 

emanaatio valaisee teitä. Koskaan ei ole ollut aikaa, jolloin Jumalaa ei olisi ilmennyt. Kaikkina aikoina, 

kaikkina aikakausina on ollut, on ja tulee olemaan tämä Jumalallinen Värähtely. Aikojen kuluessa Isä ei 

ole lakannut antamasta teille rakkautensa antimia, sillä Hänen Hengessään, kuten luomakunnassa, kaikki 

värähtelee, kaikki on toimintaa ja elämää. Ja tämän maailman tapahtumat ovat hengellisen elämän 

kaikuja ja heijastuksia. 

4 Jumala ei ole vuosisatojen kuluessa hylännyt ihmiskuntaa, sillä toista ei voi erottaa toisesta. 

Tänään oli Isän tahto olla hengellisesti yhteydessä ihmiseen tavalla, jonka te näette ja kuulette, sillä on 

tullut aika, jolloin teidän on tehtävä itsenne valmiiksi ottamaan minut vastaan hengestä henkeen. 

5 Mutta teillä ei vielä ole hengellistä herkkyyttä, ettekä siksi havaitse jumalallista inspiraatiota 

kirkkaasti. 

6 Ennen kuin Isä teki itsensä tunnetuksi ihmiskunnalle Jeesuksessa, Hän lähetti teille ilmestyksensä 

aineellisia muotoja ja tapahtumia käyttäen. Kristuksen nimen alla olette oppineet tuntemaan Hänet, joka 

osoitti Jumalan rakkauden ihmisten keskuudessa, mutta kun Hän tuli maan päälle, Hän oli jo ilmoittanut 

itsensä Isäksi, ja siksi teidän ei pidä sanoa, että Kristus syntyi maailmaan, vaan Jeesus syntyi, ruumis, jossa 

Kristus asui. 

7 Ajattele, niin lopulta ymmärrät Minut ja tunnustat, että Kristus oli ennen Jeesusta, sillä Kristus on 

Jumalan rakkaus. 

8 Kun tämä on selvitetty, älkää enää antako itsenne johtaa itseänne harhaan, älkää enää 

uppoutuko muinaisten ja virheellisten tulkintojen sameisiin vesiin, jotka teillä on hallussanne perinteen 

kautta. Teidät on peitetty tietämättömyyden verhoilla, jotka minä revin hajalle Sanani valossa, jotta 

viisaus voi tulla sisäänne. 

9 Älkää siis unohtako, että Kristus on Jumalan rakkaus; siksi, kun Hän ilmaisi itsensä Jeesuksen 

kautta, olitte tyrmistyneitä ja hämmentyneitä, ettekä uskoneet Häntä edes Hänen ihmetekojensa edessä, 

koska Hänen voimansa on liian ääretön, jotta rajallinen mielenne voisi käsittää sitä. 

Niin tapahtuu, että jotkut kieltävät Minut, toiset ovat hämmennyksissä, ja taas toiset tutkivat ja 

tutkivat Minua ajattelutapansa ja ymmärryksensä mukaan. Vain harvat, hyvin harvat, kykenevät 

ymmärtämään Kristusta. Minä sanon teille tämän, koska löydän sydämissä vähän rakkautta, koska te ette 

rakasta toisianne edes veljien kesken. 

10 Rakastakaa lähimmäistänne kuin omaa lastanne, silloin alatte ymmärtää Jeesusta, rakastatte 

Häntä, tunnette Hänet ja teidän on heijastettava Kristusta teoissanne. Henkenne kuitenkin tuntee Minut 

hieman enemmän; niinpä käy niin, että jotkut teistä etsivät Messiasta, toiset Kaikkivaltiasta Jumalaa, 

jotta Hän voisi antaa teille valonsäteen ja toivon, joka lievittää tuskaanne ja herättää kaipauksenne tulla 

yhä lähemmäksi Häntä. Tämä johtuu siitä, että hengellänne on omantunnon kautta muisto Luojastaan, 

Kristuksesta, joka ei ole koskaan lakannut etsimästä ja rakastamasta teitä, oi ihmiset, sillä sanon teille 

vielä kerran, että hengellinen ilmentymä ei ole lakannut olemasta eikä tule koskaan lakkaamaan 

olemasta. 

11 Menneiden aikojen valaistuneet näkivät aina valon hehkun, he kuulivat aina Sanani. Profeetat, 

inspiroituneet, edelläkävijät, korkean hengellisyyden oppien perustajat todistivat, että he kuulivat ääniä, 

jotka näyttivät tulevan pilvistä, vuorilta, tuulesta tai jostakin paikasta, jota he eivät osanneet tarkkaan 

määritellä; että he kuulivat Jumalan äänen ikään kuin se olisi tullut tulen kielistä ja salaperäisistä kaiuista. 
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Monet kuulivat, näkivät ja tunsivat aistiensa avulla, toiset henkisten ominaisuuksiensa avulla; sama 

tapahtuu tälläkin hetkellä. 

12 Totisesti sanon teille: Ne, jotka vastaanottivat viestini fyysisillä aisteillaan, tulkitsivat jumalallisen 

inspiraation hengellisesti, ja tämän he tekivät fyysisen ja hengellisen varustuksensa mukaan, sen ajan 

mukaan, jolloin he olivat maailmassa, kuten nyt tapahtuu inhimillisille välineille, joita kutsutte 

äänenkantajiksi tai "lahjakantajiksi". Mutta minun on kerrottava teille, että menneinä aikoina, kuten 

nykyäänkin, he ovat lisänneet jumalallisten ilmoitusten puhtauteen omia ajatuksiaan tai niitä ajatuksia, 

jotka ovat vallinneet heidän ympäristössään, ja tietoisesti tai tietämättään he ovat muuttaneet totuuden 

puhtautta ja rajatonta olemusta, joka totuudessa on rakkautta sen korkeimmissa ilmoituksissa. 

13 Henkiset värähtelyt ja inspiraatiot olivat heissä, ja sekä "ensimmäiset" että "viimeiset" ovat 

todistaneet ja tulevat todistamaan tästä inspiraatiosta, joka saavutti heidän henkensä, lähes aina 

tietämättä miten, samalla tavalla kuin se tapahtuu monille tänään ja kuten se tapahtuu vielä useammille 

huomenna. 

14 Sanat, tulkinnat ja toimintatavat riippuvat ihmisistä ja ajasta, jossa he elävät, mutta ennen 

kaikkea tämä on korkein totuus. 

15 Henkisen valmistautumisen puutteen vuoksi teidän on välttämätöntä, että jumalallinen 

inspiraatio toteutuu ja herättää teidät hengellisestä unestanne. Kehittyneet henget eivät tarvinneet 

tällaista ilmoitusta. 

16 Kaikki henkinen maailmankaikkeudessa on valon lähde, näkyvä tai näkymätön sinulle, ja tämä 

valo on voimaa, valtaa ja inspiraatiota. Valoa virtaa myös ajatuksista, sanoista ja teoksista sen mukaan, 

kuinka puhtaita ja majesteettisia ne ovat. Mitä korkeampi idea tai teos on, sitä herkempi ja 

hienovaraisempi on sen värähtely ja siitä lähtevä inspiraatio, vaikka materialismin orjien on vaikeampi 

havaita sitä. Kuitenkin se vaikutus, joka korkeilla ajatuksilla ja teoilla on hengellisesti, on suuri. 

17 Aineellistuminen on henkistymisen vastustaja, mutta ymmärtäkää, että tarkoitan sellaista 

aineellistumista, joka johtaa teidät harhapoluille, paheisiin, rappeutumiseen ja alhaisiin intohimoihin. 

18 Vaikka suurin osa ihmiskunnasta epäileekin ihmisille antamani julistuksen totuutta - totisesti, 

sanon teille jälleen kerran, tämä julistus tapahtuu inkarnoituneissa ja disinkarnoituneissa hengissä 

keskeytyksettä, niiden luomisesta lähtien. 

19 Jos olette onnistuneet välittämään viestejänne yli etäisyyksien käyttämällä älykkyyttänne ja 

tiedettänne, joka on yksi monista henkisistä kyvyistänne, miten voitte olettaa, ettei Jumala voisi välittää 

viestiä ihmiselle herkän ja älykkään inhimillisen "laitteiston" avulla? 

20 Sillä tämä on ihmiskeho: laite, joka on varustettu niin suurella täydellisyydellä kuin ihminen ei 

pysty antamaan monimutkaisimmille ja suurimmille tieteellisille töilleen. Kuunnelkaa hyvin sanaani, 

puhun ihmisen aineesta, en hänen hengestään; sillä vaikka henki ei voi saavuttaa Isänsä voimaa, se 

epäilemättä pystyy tekemään suurempia tekoja kuin mihin hänen rajallinen ihmisruumiinsa kykenee. 

21 Jos teidän rajallinen älykkyytenne on kyennyt saavuttamaan tietoa ja tehnyt keksintöjä, joita 

pidätte ihmeellisinä - mitä te ette saavuta hengellänne, ja mihin tekoihin teidän Herranne ei kykene? 

22 Hänellä on huono käsitys Jumalastaan, joka pitää Häntä ihmistä pienempänä. 

23 Miksi olette yllättyneitä siitä, että Jumala lähettää teille valonsa, joka on viisautta ja loistaa teille 

kaikille, ja että Hän on luonut viestintämuodon lapsilleen? Miksi luulette, että jokin on mahdotonta 

teidän Jumalallenne, kun te itse sanotte, että Hän tietää kaiken ja pystyy tekemään kaiken? Jos te uskotte 

tällaisia asioita Minusta, miksi olette niin kevyesti ristiriidassa itsenne kanssa? Pyydätkö Minua 

lähettämään Jeesuksen joka kerta, kun haluan puhua sinulle, jotta voit naulata Hänet puuhun? 

24 Totisesti MINÄ sanon teille, että te ette ole selvillä siitä, miten te luulette, että MINUN pitäisi 

saada itseni tuntumaan teissä. 

25 Tavatakseni teidät, sanon teille: Jos ette halua Minun käyttävän syntisiä ruumiita antaakseni teille 

rakkauttani, osoittakaa Minulle vanhurskas, puhdas, osoittakaa Minulle yksi teistä, joka osaa rakastaa, ja 

vakuutan teille, että käytän häntä. Ymmärtäkää, että käytän syntisiä tuomaan syntisiä, sillä en tule 

pelastamaan vanhurskaita; he ovat jo valkeuden valtakunnassa. 
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26 On totta, että olette syntisiä, mutta Jumala ei halveksi tai unohda ketään, vaikka te ajattelette 

päinvastoin. Miksi teistä on tullut niin sokeita, että arvostelette kaikkea aineellisen elämänne hetken 

perusteella? Te halveksitte ja unohdatte itsenne; siksi tunnette itsenne heikoksi ja väsyneeksi. 

27 Luuletteko, että unohdan hyvin rakkaat luomukseni, vaikka he ovat tottelemattomia, vaikka he 

tarvitsevat Minua ja kutsuvat Minua koko ajan? 

28 Te teette paljon syntiä ja rikotte lakeja ja olette usein unohtaneet Minut; mutta äärettömän 

paljon suurempi kuin kaikki rikkomuksenne on Taivaallisen Isän rakkaus kaikkia lapsiaan kohtaan. 

29 Minun on kuitenkin jatkettava puhumista teille ilmentymisestäni, jotta voitte vapautua kaikista 

epäilyksistänne. Monet teistä vahvistavat sen, mitä valaistuneeni ovat kertoneet teille, esimerkiksi sen, 

että Jumala puhui heille pilvien, tulen, veden ja tuulen kautta; mutta kysyn teiltä: Kumpi tuntuu sinusta 

oikeammalta, puhua ihmiselle näiden elementtien vai hänen kauttaan? 

30 Missä on looginen ajattelunne, jos se ei auta teitä ymmärtämään yksinkertaisimpia opetuksia? 

31. Maailman miehet ja naiset, te, jotka olette tieteissänne unohtaneet ainoan asian, joka voi tehdä 

teidät viisaiksi ja onnellisiksi: olette unohtaneet rakkauden, joka innoittaa kaikkea, rakkauden, joka 

kykenee kaikkeen ja muuttaa kaiken! Elätte tuskan ja pimeyden keskellä, sillä koska ette harjoita 

rakkautta, jota opetan teille, aiheutatte fyysistä tai hengellistä kärsimystä. 

32 Jotta voisitte löytää ja ymmärtää viestini, teidän on ensin oltava sydämestänne ystävällisiä ja 

lempeitä, hyveet, jotka ovat läsnä jokaisessa hengessä sen luomisesta lähtien; mutta jotta osaisitte 

tuntea todellisen, korkean rakkauden tunteen, teidän on henkistettävä itsenne viljelemällä hyviä 

tunteitanne; olette kuitenkin halunneet elämässä kaikkea muuta kuin hengellistä rakkautta. 

33 Teistä lähtee joka hetki ajatuksia tai henkisiä värähtelyjä, mutta useimmiten säteilee itsekkyyttä, 

vihaa, väkivaltaa, turhamaisuutta ja alhaisia intohimoja. Satutatte ja tunnette, kun teitä satutetaan, 

mutta ette rakasta, ja siksi ette tunne, kun teitä rakastetaan, ja sairaalloisten ajatustenne avulla 

kyllästätte yhä enemmän ympäristöä, jossa elätte, kivulla ja täytätte olemassaolonne epämukavuudella. 

Mutta minä sanon teille: kyllästäkää kaikki rauhalla, harmonialla ja rakkaudella, niin tulette olemaan 

onnellisia. 

34 Rakkaus on aina ollut olemassa Luojan hengessä, ja siksi teidän on ymmärrettävä, että myös 

kaikki henget ovat saaneet sen. 

35 Sivilisaationne edistymisestä huolimatta olette nykyään etääntyneet yhä enemmän aineellisesta 

luonnosta sekä hengellisestä, puhtaasta, siitä, mikä on Jumalasta. Siksi putoatte jokaisessa 

elämänvaiheessanne yhä suurempaan heikkouteen, yhä suurempaan kärsimykseen, vaikka haluatte tulla 

vahvemmiksi ja onnellisemmiksi jokaisena maan päällä viettämänne päivänä. Mutta nyt te, maan 

asukkaat, otatte askeleen eteenpäin laini täyttämisessä! 

36 Mestari, joka on puhunut teille kaikkina aikoina, tulee nyt selittämään teille opetuksensa näiden 

opetusten avulla, ilmaisten itsensä sanoin, intuitiona ja inspiraationa ja herättämällä näin henkenne 

tulevien aikojen valoon. Silloin saatte jumalallista inspiraatiota eri muodoissa, jotka ovat teille yhä 

ihmeellisempiä, yhä korkeampia ja täydellisempiä. 

37 Tänään olen tullut muistuttamaan teitä siitä, että rakastakaa toisianne niin kuin Jeesus opetti 

teille. Muistutan teitä Jeesuksesta, sillä hänessä oli Universaalisen Rakkauden ruumiillistuma. 

38 Mooseksen aikana kansalle annettiin oikeudenmukaisuuden laki, joka kuului: "Silmä silmästä ja 

hammas hampaasta". Tämä laki, joka teistä nykyään tuntuisi kammottavalta ja kostonhimoiselta, oli 

kuitenkin oikeudenmukainen sen ajan ihmisille. 

39 Myöhemmin, kun tulin ihmiseksi Jeesuksessa, kuulitte Minun sanovan, ja niin on kirjoitettu ylös, 

että "sillä kyynärällä, jolla te mittaatte, teidät mitataan". Jotkut ovat kysyneet tämän sanan kohdalla, 

sisältyykö tähän lauseeseen Jeesuksen saarnaama rakkaus, armo ja anteeksianto. 

40 On aika, että Minä itse selitän teille syyn ensimmäisen aikakauden lakiin ja syyn tuohon Jeesuksen 

sanontaan, sillä monet opetuksistani Minun on täytynyt antaa teille pikkuhiljaa kautta aikojen. 

41 Alussa, kun ihmissydämen säikeet olivat vielä herkkiä anteeksiantamuksen tunteelle ja kun 

hyväntekeväisyys ja suvaitsevaisuus olivat vielä uinuvia hänen hengessään, ihmisen oli tarpeen suojella 
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itseään ja omaisuuttaan, ja häntä suojasi laki, joka antoi hänelle oikeuden käyttää voimiaan 

itsepuolustukseen. Kuten näette, nämä olivat alkeellisia lakeja ja tapoja kansalle, jonka, kuten kaikkien 

kansojen, oli määrä kehittyä. 

42 Laki, joka kumpusi Jeesuksen sanoista, valisti myöhemmin ihmisten elämää ja kertoi teille: 

"Rakastakaa toisianne", ja paljasti teille myös, että "sillä kyynärällä, jolla te mittaatte, teidät vuorostanne 

mitataan", millä Mestari antoi teidän ymmärtää, että siitä oikeudesta, jonka ihminen oli hankkinut omalla 

kädellään, tuli nyt jumalallisen oikeuden yksinoikeus. Tästä lähtien ihminen tiesi, että niin kuin hän 

tuomitsi, niin Jumala tuomitsisi hänet, ja niin kuin hän kylvi maan päällä, niin hän saisi sadon 

tuonpuoleisessa. 

43 Ihminen pidättäytyi tämän jälkeen veljentappajakädestään, roisto luopui usein tuomittavista 

suunnitelmistaan, ja se, joka aikoi varastaa, tiesi ja tunsi, että häntä katsoi katse äärettömyydestä ja että 

siitä hetkestä lähtien häntä odotti tuomio. 

44 Vuosisatoja on kulunut, ja vaikka ihmiset tietävät hieman enemmän jumalallisesta 

oikeudenmukaisuudesta, he eivät ole vielä ymmärtäneet totuutta, ja he ovat erehtyneet monta kertaa ja 

jopa uskoneet, että jos he ovat tehneet raskaasti syntiä maan päällä, heidän on kohdattava Jumalan 

tuomio vääjäämättömästi saadakseen ikuisen rangaistuksen. - Tähän kysyn teiltä: Minkälainen 

parannuksen ja Minun Laini täyttämisen päätös voi syntyä siinä, joka pitää itseään alusta alkaen 

kadotettuna? Mitä toivoa voi olla sillä, joka lähtee tästä maailmasta tietäen, että hänen henkensä viat 

säilyvät ikuisesti? 

45 Oli välttämätöntä, että Minä itse tulin poistamaan teiltä virheellisten tulkintojenne pimeyden, ja 

niinpä olen tässä. 

46 Luulitte tunnistavanne Jehovassa julman, kauhean ja kostonhimoisen Jumalan. Voidakseen tuoda 

teidät pois erehdyksestänne Herra lähetti teille Kristuksen, jumalallisen rakkautensa, jotta "tuntemalla 

Pojan te tuntisitte Isän"; ja kuitenkin tietämätön ihmiskunta, joka on jälleen kerran kietoutunut 

synteihinsä, luulee näkevänsä raivostuneen ja loukkaantuneen Jeesuksen, joka vain odottaa niiden 

saapumista hengelliseen laaksoon, jotka ovat loukanneet Häntä, sanoakseen heille: "Menkää pois minun 

luotani, minä en tunne teitä"; ja saada heidät välittömästi kärsimään julmimmat kidutukset ikuisuudessa. 

47 On aika, että ymmärrätte opetusteni merkityksen, jotta ette lankea erehdykseen. Jumalallinen 

rakkaus ei estä teitä tulemasta luokseni, mutta jos ette hyvitä virheitänne, omantuntonne armoton 

tuomari kertoo teille, että ette ole kelvollisia pääsemään valon valtakuntaan. 

48 Mutta tässä teillä on Minut uudestaan, ihmisyys, hengessä, kuten lupasin teille. 

49 Katsokaa Totuuden Hengen valoa, kun se valaisee ja herättää ne, jotka asuvat pimeydessä. 

50 Mutta niille, jotka osallistuvat tähän kokoontumiseen, sanon: Kuunnelkaa sanaani tarkkaavaisesti, 

sillä se avaa teille valon polkuja ja valaisee totuuden, joka teidän on tiedettävä. 

51 Vaikka elämässä on maksettava jokainen velka Jumalalle, maksun, kunnianosoituksen tai lahjan, 

jonka annat Hänelle, ei todellisuudessa ole tarkoitettu Hänelle vaan sille, joka sen tarjoaa. 

52 Jos tarjoat Hänelle puhtautta, se on sinun parhaaksesi; jos näytät Hänelle ansiokkaita tekoja, ne 

ovat koristeena, joka kohottaa henkeäsi Jumalan läsnäolossa. Jos teet syntiä ja myöhemmin kadut ja 

hyvität virheesi, henkinen rauha ja onnellisuus, joka asuu siinä, joka tekee hyvää, ovat palkkiosi. 

53 Jos annan teidän usein juoda saman maljan, jonka annoitte veljillenne, se johtuu siitä, että vain 

tällä tavoin jotkut ymmärtävät heidän aiheuttamansa pahan; ja käymällä läpi saman koettelemuksen, 

jonka he saivat muut käymään läpi, he oppivat tuntemaan sen tuskan, jonka he saivat heidät tuntemaan. 

Tämä valaisee heidän mielensä ja johtaa ymmärrykseen, katumukseen ja näin ollen lakini täyttämiseen. 

54 Mutta jos haluat välttää kärsimyksen kokemisen tai katkeruuden maljan tyhjentämisen, voit 

tehdä sen maksamalla velkasi katumuksella, hyvillä teoilla ja kaikella, mitä omatuntosi käskee sinua 

tekemään. Tällä tavoin maksatte rakkauden velan, palautatte kunnian, elämän, rauhan, terveyden, ilon 

tai leivän, jonka olette veljiltänne riistäneet. 

55 Katsokaa, miten erilainen on Minun oikeudenmukaisuuteni todellisuus verrattuna siihen 

käsitykseen, joka teillä oli Isästänne! 
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56 Älkää unohtako: jos olen sanonut teille, että kukaan teistä ei häviä, on myös varmaa, että olen 

sanonut teille, että jokainen velka on maksettava ja jokainen rikkomus pyyhittävä pois elämän kirjasta. 

On sinun asiasi valita tapa tavoittaa Minut. 

57 Sinulla on edelleen vapaa tahto. 

58 Jos haluatte mieluummin vanhan ajan koston lakia, kuten ylpeiden kansojen ihmiset yhä tekevät, 

katsokaa heidän tuloksiaan! 

59 Jos haluatte, että se kyynärä, jolla mittaatte veljiänne, mittaa myös teidät, teidän ei tarvitse edes 

odottaa toiseen elämään astumistanne saadaksenne oikeudenmukaisuuteni; sillä täällä (maan päällä), 

kun vähiten odotatte sitä, löydätte itsenne samasta kriittisestä tilanteesta, johon olette asettaneet 

veljenne. Mutta jos haluat, että korkeampi laki tulee avuksesi, ei ainoastaan vapauttamaan sinut eniten 

pelkäämästäsi tuskasta, vaan myös istuttamaan sinuun jaloja ajatuksia ja hyviä tunteita, rukoile, kutsu 

Minua, ja sitten jatka taistelua tullaksesi paremmaksi ja paremmaksi, ollaksesi vahva koettelemuksissa, 

sanalla sanoen maksaaksesi rakkaudella velkasi, jonka olet velkaa Isällesi ja lähimmäisellesi. 

60 Rakkauden kutsu, jonka nyt kuulette näiden äänenkantajien suusta, on ihmiskunnan suurten 

tapahtumien airut. Nämä viestit ovat viisauden kipinöitä, jotka paljastetaan ihmiskunnalle 

tulevaisuudessa. Se on kaikkien henkien heräämisen alku. Se on valmistautumista henkistymisen 

aikakauteen, aikaan, jolloin lunastatte itsenne Taivaallisen Isänne rakkaudessa. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 17  
1 Rakkaat ihmiset, tässä on teille toinen viesti Jumalalliselta Mestarilta, joka vie teitä askeleen 

eteenpäin opetusteni ymmärtämisessä, sillä teidän ei pidä pysähtyä henkisen edistyksen tiellä. 

2 En tule rohkaisemaan teitä pysähtyneisiin tai taantumuksellisiin tapoihin, vaan johdatan teidät 

aina kehityksen tielle. 

3 Sanani tarjoaa teille monipuolista ruokaa, joka on henkisesti erinomaista. 

4 Olette sanoneet huulillanne: "Kunnia Jumalalle korkeuksissa", mutta milloin olette kirkastaneet 

Häntä teoillanne? - Te olette palvoneet itseänne ja ylistäneet epäjumalianne, mutta milloin Jumala, 

teidän Luojanne? - Jeesus oli se, joka kirkasti Isänsä elämällään, ja sinun on elettävä hänen mukaansa. 

5 Samoin te olette sanoneet: "Rauha maan päällä hyväntahtoisille ihmisille", ja totisesti sanon 

teille, että jopa pahantahtoisille olen antanut rauhan; mutta te, sanokaa minulle, milloin olette antanut 

rauhan? Monien vuosisatojen ajan olette toistaneet sen psalmin sanoja, jolla kansa otti Herransa vastaan 

Jerusalemissa, ja ihmiskunta on siitä lähtien tehnyt vain yhtä asiaa: toistanut noita sanoja; sillä teoillaan 

se tekee juuri päinvastoin. 

6 Puhukaa näitä lauseita, jos haluatte, mutta ymmärtäkää, ettei näillä eikä millään muillakaan 

sanoilla ole mitään vaikutusta, ennen kuin tunnette ne sydämissänne; jos tunnette ne, osoittakaa ne 

veljillenne hyvissä teoissa, nöyrästi ja nöyrästi; silloin vastaan teille rajattomalla rakkaudellani ja annan 

henkenne värähtelemään iloisesti rauhani tahrattomassa armossa. 

7 Niinpä puhun teille tänään Pyhänä Henkenä. Ajat ovat erilaiset, ja siksi ihmisten varustamisen on 

oltava erilaista. 

8 Jättäkää sanarukoukset ja taikausko ja antakaa itsenne Minulle, Mestarille, Isälle, joka aina ottaa 

teidät vastaan ja ymmärtää teitä. 

9 Rukoilkaa kyllä, mutta valmistautuneella sydämellä; puhukaa Minulle hengessä, jonka tunnette 

sillä hetkellä. Tulkaa luokseni ajatuksin, jotka ovat täynnä rakkautta, mutta lähestykää minua; puhukaa 

Minulle kuin opetuslapset tai pienet lapset, ja Minä annan teidän tuntea viisauteni ja rakkauteni. 

10 Pyytäkää Minulta nöyrästi, mutta älkää koskaan pyytäkö ihmeitä älkääkä odottako saavanne niitä. 

11 Ihmettä, sellaisena kuin te sen ymmärrätte, ei ole olemassa; jumalallisen ja aineellisen välillä ei 

ole ristiriitaa. 

12 Omistatte Jeesukselle monia ihmeitä, mutta totisesti sanon teille, että hänen tekonsa olivat 

luonnollinen seuraus rakkaudesta, tästä jumalallisesta voimasta, jota ette vielä osaa käyttää, vaikka se on 

salaa läsnä jokaisessa hengessä. Sillä te ette ole halunneet tuntea rakkauden vaikuttavaa voimaa. 

13 Mikä oli läsnä kaikissa Jeesuksen tekemissä ihmeissä, paitsi rakkaus? 

14 Kuunnelkaa, opetuslapset: Jotta Jumalan rakkaus voisi tehdä itsensä tunnetuksi ihmiskunnalle, 

tarvittiin välineen nöyryyttä, ja Jeesus oli aina nöyrä; ja koska Hän antoi tästä esimerkin ihmisille, Hän 

kertoi teille eräässä yhteydessä, ettei Hän voinut tehdä mitään ilman Taivaallisen Isänsä tahtoa. Ne, jotka 

eivät ymmärrä näiden sanojen nöyryyttä, luulevat, että Jeesus oli ihminen kuten kuka tahansa muukin, 

mutta totuus on, että hän halusi antaa teille oppitunnin nöyryydestä. 

15 Hän tiesi, että tämä nöyryys, tämä ykseys Isän kanssa, teki Hänestä kaikkivoipaisen ihmiskuntaa 

kohtaan. 

16 Oi äärimmäisen suuri ja kaunis kirkastuminen, joka antaa rakkautta, nöyryyttä ja viisautta! 

17 Nyt tiedätte, miksi Jeesus, vaikka Hän sanoi, ettei Hän voisi tehdä mitään, ellei se olisi Hänen 

Isänsä tahdon mukaista, pystyi todellisuudessa tekemään kaiken, sillä Hän oli kuuliainen, sillä Hän oli 

nöyrä, sillä Hän teki itsestään lain ja ihmisten palvelijan, ja Hän osasi rakastaa. 

18 Ymmärtäkää siis, että vaikka te itse tunnette joitakin hengellisen rakkauden kykyjä, ette tunne 

niitä, ettekä siksi voi käsittää syitä kaikkeen siihen, mitä kutsutte ihmeeksi tai mysteeriksi ja mitä 

jumalallisen rakkauden aikaansaamat teot ovat. 
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19 Mitä opetuksia Jeesus antoi sinulle, jotka eivät olleet rakkautta? Mitä tiedettä, mitä harjoituksia 

tai salaperäistä tietoa Hän käytti antaakseen teille esimerkkejä voimasta ja viisaudesta? - Vain rakkauden 

autuaallinen voima, jolla voit tehdä kaiken. 

20 Isän laeissa ei ole mitään ristiriitaista, sillä ne ovat yksinkertaisia, koska ne ovat viisaita, ja viisaita, 

koska ne ovat rakkauden läpäisemiä. 

21 Ymmärtäkää Mestari, Hän on oppikirjanne. 

22 Lapsi-Jeesus hämmästytti nimitettyjä lainopettajia; saarnaaja-Jeesus antoi sinulle suuria 

ilmestyksiä kaikkia aikoja varten. Vapahtaja Jeesus sinetöi sanansa elämällään, korkeimmalla uhrillaan 

ristillä. 

23 Nyt siis, rakkaat opetuslapset, jos haluatte olla suuria totuudessa ja vahvoja hengessä, miksi ette 

jäljittele minua niissä teoissa, jotka tein Jeesuksen kautta? Hän sanoi teille: "Minä olen tie, totuus ja 

elämä", osoittaen teille kuuliaisuutta jumalalliselle tahdolle nöyryydellä ja nöyryydellä. Millaista 

nöyryyttä teidän sitten on osoitettava Minulle? 

24 Kuuntele: Jumala, Korkein Olento, loi sinut "kuvakseen ja kaltaisekseen", ei siis aineellisen 

muotonsa perusteella, vaan niiden kykyjen perusteella, joilla henkesi on varustettu ja jotka ovat 

samanlaiset kuin Isän. 

25 Kuinka miellyttävää turhamaisuudellanne onkaan ollut ajatella olevanne Luojan kuva. Pidätte 

itseänne kaikkein kehittyneimpinä luoduina, jotka Jumala on luonut, mutta olette suuressa erehdyksessä, 

jos luulette, että maailmankaikkeus luotiin vain teitä varten. Kuinka tietämättöminä te kutsutte itseänne 

luomakunnan kruunuksi! 

26 Ymmärtäkää, että edes maapalloa ei ole tehty vain ihmisiä varten. Jumalallisen luomistyön 

loputtomilla tikkailla on ääretön määrä henkiä, jotka kehittyvät jumalallisen lain mukaisesti. 

27 Tarkoitukset, jotka koskevat kaikkea ja joita te ihmisinä ette voisi ymmärtää, vaikka haluaisittekin, 

ovat suuria ja täydellisiä, kuten kaikki Isänne suunnitelmat; mutta totisesti minä sanon teille, että te ette 

ole Herran luoduista suurimpia ettekä pienimpiä. 

28 Teidät luotiin, ja sillä hetkellä henkenne otti Kaikkivaltiaalta elämän, jossa oli niin monta 

ominaisuutta kuin oli tarpeen, jotta voisitte täyttää vaikean tehtävän ikuisuudessa. 

29 Et edes nyt tiedä kaikkia Isän sinulle antamia kykyjä, mutta älä huoli, saat tietää ne myöhemmin. 

30 Tiedättekö niiden suurten henkien olemassaolosta, joiden kohtalona oli valvoa kaikkien luotujen 

asioiden harmoniaa ja jotka ovat jatkuvasti tekemisissä teille tuntemattomien korkeiden tehtävien 

kanssa? - Ei, ja siksi sanon teille jälleen kerran, että henkenne ei ole kaikkein kehittynein, että se on 

kehittänyt vain rajoitetusti niitä ominaisuuksia, jotka Jumala on antanut teille. 

31 Nämä ominaisuudet riittävät kuitenkin viemään teidät onnellisesti korkeimmalle tasolle, joka 

tulee teille, jos suuntaatte askeleenne suoralle ja valoisalle polulle, jonka Laini teille osoittaa. 

32 Olen tullut auttamaan teitä. Nyt on sovituksen aika; herää, nouse! 

33 Olette tehneet syntiä, rikkoneet avioliittoa, syyllistyneet rikoksiin, ja nyt, kun kohtaatte totuuden 

Sanassani, joka osoittaa teille virheenne, annatte anteeksi rikkomuksenne ja uskotte, että Herranne on 

epäoikeudenmukainen, kun Hän puhuu teille koettelemuksista ja sovituksesta. 

34 Olette kietoneet itsenne pahuuden ja tietämättömyyden pimeyteen ja estäneet siten henkeänne 

näkemästä kolmannen aikakauden aamunkoittoa, ja kun tulen herättämään teidät Sanani valossa, jotta 

voisitte nähdä uuden aamunkoiton loiston, ette halua herätä hengellisestä unestanne, ja toisinaan 

nousette vastahakoisesti. Monet haluavat nukkua tietämättömyydessään eivätkä halua herätä 

korkeimpaan totuuteen. He haluavat mieluummin kyynelten, sairauden ja nälän laakson; he haluavat, 

että vuosisatojen mittainen ajanjakso jatkuu, jonka aikana pahe ja kärsimys olivat heidän ainoa 

"rohkaisunsa". He pitävät kaikkea tätä parempana kuin sitä rakastavaa kutsua, jonka Rakkauteni lähettää 

heille omantuntonsa kautta. 

35 Kuuntelette Minua ikään kuin olisin hyvin kaukana teistä, laiskasti avaatte silmänne. Mutta koska 

ette voi käsittää jumalallisen sanoman merkitystä, koska mielenne on materialismin läpitunkema, 

haluatte mieluummin elää pahuudessa. Sillä hetkellä unohdatte Minut, käännätte selkänne Minulle, 
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haluatte vain pysyä kärsivässä apatiassa. Mutta minä sanon teille: Jos haluatte elää tässä aineellistumisen 

ja tietämättömyyden kuilussa, jos haluatte vain nauttia kevytmielisistä nautinnoista ja alhaisista 

intohimoista, älkää ainakaan syyttäkö Jumalaa tuskastanne. 

36 Jos teillä ei ole suuruutta rakastaa lähimmäistänne niin kuin Isänne rakastaa teitä, olkaa ainakin 

rohkeita ja alistuneita kantamaan virheidenne seuraukset. Jos haluatte mieluummin väärän rauhan ja 

veljessodat, älkää sanoko, että Jumala tahtoo niin, älkääkä huutako Isältä armoa, kun tunnette, että 

vihollisenne ovat vallanneet teidät, jotta Hän voisi tulla antamaan teille voiton, sillä se vain imartelisi 

turhamaisuuttanne ja edistäisi turmeltuneisuuttanne, jota teille ei voida myöntää minun lakini mukaan. 

37 Kun ihmiset unohtavat Minut ja jopa kieltävät Minut naurun, nautintojen ja turhuuksien keskellä, 

miksi he ovat epätoivoisia ja vapisevat, kun he niittävät kyynelten sadon, joka piinaa heidän mieltään ja 

ruumistaan? Sitten he pilkkaavat Jumalaa ja sanovat, ettei Jumalaa ole. 

38 Ihminen on tarpeeksi rohkea tekemään syntiä, päättäväinen poikkeamaan laini polulta, mutta 

vakuutan teille, että hän on äärimmäisen pelkurimainen, kun on kyse sovituksesta ja velkojensa 

maksamisesta. Siitä huolimatta vahvistan teitä pelkuruudessanne, suojelen teitä heikkouksissanne, 

herätän teidät syvästä unesta, kuivaan kyyneleenne ja annan teille uusia mahdollisuuksia, jotta voitte 

saada takaisin kadonneen valon ja löytää uudelleen lakini unohdetun tien. 

39 Tulen tuomaan teille, kuten toisella aikakaudella, elämän leipää ja viiniä sekä hengelle että 

ruumiille, jotta voisitte elää sopusoinnussa kaiken sen kanssa, mitä Isänne on luonut. 

40 Minun teilläni hyveet kukoistavat, mutta sinun teilläsi on orjantappuroita, kuiluja ja katkeruutta. 

41 Se, joka sanoo, että Herran tiet ovat täynnä orjantappuroita, ei tiedä, mitä sanoo, sillä en ole 

luonut tuskaa kenellekään lapsistani; mutta ne, jotka ovat eksyneet valon ja rauhan tieltä, joutuvat 

kärsimään syyllisyytensä seuraukset, kun he palaavat sille tielle. 

42 Miksi olet juonut kärsimyksen maljan? Miksi olette unohtaneet Herran käskyn ja tehtävän, jonka 

olen antanut teille? - Koska olette korvanneet Minun lakini omallanne, ja tässä ovat turhan viisautenne 

tulokset: katkera kärsimys, sota, fanatismi, pettymykset ja valheet, jotka tukahduttavat teidät ja täyttävät 

teidät epätoivolla. Ja kaikkein tuskallisinta materialisoituneelle ihmiselle, joka alistaa kaiken laskelmilleen 

ja tämän maailman aineellisille laeille, on se, että tämän elämän jälkeen hän kantaa yhä mukanaan 

virheidensä ja taipumustensa taakkaa. Silloin henkesi kärsimys on hyvin suuri. 

43 Vapauta syntitaakkasi täällä, täytä lakini ja tule pian. Pyytäkää anteeksi kaikki, joita olette 

loukanneet, ja jättäkää loput Minulle; sillä pian on teidän aikanne rakastaa, jos todella päätätte tehdä 

sen. 

44 Toistan vielä kerran, etten asettanut teille piikkejä tai kipua tiellenne. Jeesuksen kautta opetin 

teitä jättämään syrjään kaikki heikkoudet osoittaakseni teille rakkauteni ja voiman, joka asuu teissä, 

opettaakseni teille todellista iloa, joka elää aidosti nöyrässä hengessä. Lähtöni ja lupaukseni näitä aikoja 

varten jätin teille rauhan, toivon valon ja kaipaukseni paluutani kohtaan. Mutta te ette halunneet 

ymmärtää sitä sillä tavalla ja jatkoitte Minun ristiinnaulitsemista, jotta minun pitäisi antaa teille anteeksi 

yhä uudelleen ja uudelleen. Teidän on kuitenkin ymmärrettävä, että anteeksiantoni ei säästä teitä 

rikkomustenne seurauksilta, sillä ne ovat teidän, eivät minun. Anteeksiantoni rohkaisee teitä, lohduttaa 

teitä, sillä lopulta tulette luokseni, ja otan teidät vastaan ikuisella rakkaudella; mutta niin kauan kuin ette 

et etsi Minua hyvyyden, rakkauden ja rauhan tiellä - tiedätte sen nyt, ettekä saa unohtaa sitä: Pahan, 

jonka teet tai aiot tehdä, saat takaisin korkoa korostaen. 

45 Nyt niitätte materialisminne siemeniä, ja vaikka haluaisittekin Minun hyväksyvän tekonne, olette 

erehtyneet, koska olen muuttumaton laissani; en toimi niin kuin haluatte, sillä silloin en enää olisi "Tie, 

Totuus ja Elämä". 

46 Tulen kumoamaan virheelliset lakinne, jotta teitä hallitsisivat vain ne lait, jotka on muodostettu 

käskyjeni mukaan ja jotka ovat sopusoinnussa viisauteni kanssa. Minun lakini ovat rakkauden 

muovaamia, ja koska ne tulevat Jumaluudestani, ne ovat muuttumattomia ja ikuisia, kun taas sinun lakisi 

ovat ohimeneviä ja toisinaan julmia ja itsekkäitä. 
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47 Isän laki on tehty rakkaudesta, hyvyydestä, se on kuin balsamia, joka lohduttaa ja kohottaa 

syntistä, niin että hän voi kestää rikkomustensa hyvittämisen. Isän rakkauden laki tarjoaa aina rikkojalle 

anteliaan mahdollisuuden moraaliseen uudistumiseen, kun taas teidän lakinne päinvastoin nöyryyttävät 

ja rankaisevat rikkojaa ja usein myös viattomia ja heikkoja. Teidän oikeuskäytännössänne on ankaruutta, 

kostoa ja armon puutetta. Kristuksen laki on rakastava vakaumus, ääretön oikeudenmukaisuus ja ylin 

oikeamielisyys. Te itse olette tuomarinne, minä taas olen väsymätön puolustajanne; mutta teidän on 

tiedettävä, että on kaksi tapaa maksaa vääryyksistänne: toinen rakkaudella ja toinen kivulla. 

48 Valitkaa itse, teillä on edelleen vapaan tahdon lahja. 

49 Haluatteko te, ihmiset, olla kärsimättä enää? Rakastakaa sitten, tehkää hyvää matkallanne, 

rakentakaa elämänne uudelleen. - Haluatko olla mahtava ja onnellinen? Rakastakaa sitten paljon, 

rakastakaa aina. - Haluatteko itkeä, haluatteko katkeran kärsimyksen koettelevan teitä, haluatteko sotia 

ja hävitystä? Jatkakaa sitten elämäänne kuten nyt, antakaa itsekkyyden, tekopyhyyden, turhamaisuuden, 

epäjumalanpalveluksen ja materialismin edelleen vallata elämänne. 

50 Näette hyvin selvästi, että ihmisten keskuudessa vallitsee kaaos, joten ette jatka lain 

muokkaamista parhaaksi katsomallanne tavalla. 

51 Haluan, että opetuslapsilla ja opetukseni uusilla tulokkailla on jalous sydämessään ja puhtaus 

mielessään, sillä vain silloin he voivat oppia Minulta ja myöhemmin opettaa ihmiskuntaa. 

52 Nyt en tule herättämään - ruumiin osalta - kuolleita, kuten tein Lasaruksen kanssa toisella 

aikakaudella; tänään Valoni tulee herättämään henkiä, jotka kuuluvat Minulle. Ja nämä nousevat 

iankaikkiseen elämään Sanani totuuden kautta, sillä teidän henkenne on se Lasarus, jota tällä hetkellä 

kannatte olemuksessanne ja jonka herätän kuolleista ja parannan. 

53 Nyt näette, että jumalallinen oikeudenmukaisuus koostuu rakkaudesta, ei rangaistuksesta kuten 

teillä. Mitä teille tapahtuisi, jos soveltaisin omia lakejanne tuomitakseni teidät edessäni, jonka edessä 

mikään ulkoinen olemus tai väärät perustelut eivät kelpaa? Jos tuomitsisin teidät pahuutenne mukaan ja 

soveltaisin hirvittävän ankaria lakejanne, mitä teistä tulisi? Silloin pyytäisitte oikeutetusti Minulta armoa. 

Mutta teidän ei tarvitse pelätä, sillä rakkauteni ei koskaan kuihtu, se ei muutu eikä katoa; te sen sijaan 

varmasti katoatte, te kuolette ja synnytte uudelleen, te lähdette ja tulette sitten uudelleen, ja niin te 

kuljette pyhiinvaellustanne, kunnes tulee päivä, jolloin tunnistatte Isänne ja alistutte Hänen jumalalliseen 

lakiinsa. 

54 Olette täällä tilapäisesti, mutta Minä olen ikuinen; te kävelette huokaillen, koska olette 

siirtymässä pois polulta, jonka Laini näyttää teille, kun taas Minä olen muuttumaton. 

55 Kuivaa kyyneleesi, nopeuta heräämistäsi ja nouse ylös. Tunne Läsnäoloni sisällänne; on 

välttämätöntä, että tulette luokseni, sillä te ette ole vielä tunteneet minua, oi ihmiset. 

56 Ette tiedä palkkiota, joka tulee sille, joka tuntee todellista parannusta ja palaa luokseni, ettekä 

tiedä, että ei ole tarpeen odottaa hengelliseen maailmaan pääsyä, jotta saisitte palkinnon, jonka Jumalan 

rakkaus antaa teille. 

57 Oli välttämätöntä, että puhuin teille tällä tavoin, sillä ihmiset ovat hämmentyneet siitä tiedosta, 

jonka he ovat saaneet opiskelemistaan kirjoista; he eivät kuitenkaan halunneet kuulla omantuntonsa 

ääntä, henkisen tietämyksensä ääntä, joka kehottaa heitä seuraamaan jumalallista valoa, josta kaikki 

viisaus on peräisin. 

58 Minä sanon teille: hyödyllinen opiskelu on hyvä, ja tiede on hyvä, mutta ennen kaikkea rakkaus. 

Rakkaus antaa teille sysäyksen tehdä tieteestänne kunnioituksen arvoista ja lisätä sitä, sillä teidän on 

ymmärrettävä, että kaikki tietonne on vain rakkauteni antama viesti. 

59 Kysykää oppineilta, ja jos he ovat rehellisiä, he kertovat teille, että he ovat pyytäneet Jumalalta 

inspiraatiota. Ja antaisin heille enemmän inspiraatiota, jos he pyytäisivät niitä minulta enemmän 

rakkaudella veljiään kohtaan ja vähemmän turhamaisina itseään kohtaan. 

60 Totisesti minä sanon teille: Kaikki se, mitä teillä on kertynyt oikeasta tiedosta, on peräisin 

minulta; kaiken sen, mitä heillä on puhtaasta ja korkeasta, käytän hyödyksenne tänä aikana, sillä sitä 

varten olen sen teille antanut. Mutta teidän on varottava, oi maan kansat, sillä jos jatkatte jumalallisten 
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opetusteni käyttämistä luonnonvoimien haastamiseen, jos jatkatte vähäisen tietämyksenne käyttämistä 

pahaan, saatte tuskallisen ja tiukasti laillisen vastauksen silloin, kun vähiten odotatte sitä. Haastatte 

ilman, tulen, maan, veden ja kaikki voimat, ja tiedätte jo, millainen sato teistä tulee, jos ette korjaa 

tapojanne ajoissa, jotta järjettömien tekojenne vapauttamat luonnonvoimat pysyisivät kurissa. Kiinnitän 

huomionne siihen, että olette täyttämässä sen mitan, jonka oikeudenmukaisuuteni sallii vapaalle 

tahdollenne; haastatte luontoa liikaa. Ja koska te olette niitä pieniä, jotka tuntevat olonsa mahtavaksi, 

tämä Sana tulee varoittamaan teitä vaarasta, jossa olette. 

61 Ja Sana sanoo teille: Lapseni, tehkää sydämenne ystävälliseksi rakastamalla veljiänne; rakastakaa 

kaikkea luotua. Etsikää sovintoa ja rauhaa kaikkien kesken. Jos ette halua, että maapallon mullistukset, 

joita itse edistätte, pyyhkivät teidät pois, tulkaa ajoissa järkiinne, rakkaat lapset, rauhoittakaa ne 

(luonnonvoimat) rakkaudellanne, muuttakaa ne rauhaksi. Oi ihmiset, jos kuuntelisitte Minua, kuinka 

monilta vaikeuksilta olisitte säästyneet, ja olisin jo muuttanut maailmanne ilman, että teidän tarvitsisi 

kärsiä! Antaisin teille esimakua palkkiosta tässä elämässä, antaisin teille rauhan ja rauhallisuuden. 

Kokeilkaa sitä, lapseni. Siksi olen lähettänyt Sanani teille tällä hetkellä pelastaakseni teidät kuilusta. 

62 Teille, jotka kuulette minua, sanon, että teidän tulee säilyttää hengessänne se, mikä koskee teitä, 

ja opettaa loput veljillenne. Se, mikä on yhtä varten, on kaikkia varten, joten yksikään lampaani ei jää 

vaille hengellistä ravintoa. 

63 Haluan, että olette yhtenäisiä, jotta voin palkita yhtenäisyytenne vuodattamalla hyvyyteni ja 

armoni kaikille. Toistaiseksi olen nähnyt teidän yhdistyvän vain lyhyiksi hetkiksi, kun olette pyrkineet 

osoittamaan palvontanne Jumaluudelleni. Vakuuttakaa itsenne siitä, että rakkauden yhdistämänä 

pystytte tekemään ihmeitä. Totuuden nimessä minä sanon teille: Teillä on vielä aikaa työskennellä 

rakentaaksenne uudelleen sen, mitä olette tuhonneet. 

64 Te olette tehneet Minulle monia asioita ja loukanneet Minua, mutta Minä rakastan teitä, ja 

rakkauteni on suurempi kuin teidän rikkomuksenne. 

65 Jos etsitte Minua Tuomarina, Tuomioni on armoton; jos etsitte Minua Mestarina, Viisauteni on 

rajaton; jos kutsutte Minua Isäksi, olen kaikkein rakkaudellisin ystävällisyys; mutta totisesti sanon teille, 

että olen paljon enemmän kuin kaikki tämä, sillä Minulla ei ole alkua eikä loppua. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 



U  18 

114 

Ohje 18  
1 Aivan kuten uusi ilmentymäni ilmoitettiin teille, olette nähneet sen toteutuvan tänään: Olen 

tullut hengessä, enkelien ja valon henkien ympäröimänä. 

2 Ne, jotka eivät tunne noita profetioita, epäilevät läsnäoloani, mutta jopa niiden joukossa, jotka 

ovat tutkineet kirjoituksia, näen niitä, jotka eivät usko ilmestymiseeni, koska heidän tulkintansa ovat 

lähes aina virheellisiä. 

3 Kaikki ne, jotka antavat profetialle aineellisen merkityksen, joutuvat kärsimään saman kohtalon 

kuin juutalainen kansa, joka odotti luvatussa Messiaassa maan mahtavaa kuningasta, ja kun he näkivät 

minut nöyränä ja nöyränä, he eivät uskoneet minuun huolimatta niistä teoista, joita tein heidän silmiensä 

edessä. 

4 Ne, jotka tunsivat Minut, rakastivat Minua ja seurasivat Minua, olivat niitä, joilla oli 

yksinkertainen sydän, lempeä henki ja puhdas mieli, jotka janosivat ja janoivat rakkautta, 

oikeudenmukaisuutta ja totuutta. 

5 Niille, jotka tutkivat menneiden aikojen pyhiä kirjoituksia, sanon, että vain henkistämällä he 

voivat löytää elämäänsä tuon kielen sisältämän totuuden. 

6 Autan niitä, jotka tutkivat ja opettavat totuutta, mutta pysäytän jokaisen, jonka huulilta lähtee 

sekaannusta hänen tielleen, kunnes hän korjaa virheensä. 

7 Sitä vastoin kaikki ne, jotka kylvävät valon siemeneni puhtaalla sydämellä tulkitsemalla 

jumalallista Sanaa ja valaisemalla kätkettyä opetusta - heidät minä lähetän maihin ja kansoihin 

levittämään rakkauden opetustani. 

8 Todellisilla sanansaattajilla on terve sydän, nöyrä henki, ja siksi he osaavat ottaa uuden viestini 

vastaan ilolla ja uskolla. 

9 Autuaita ovat ne, jotka ottavat minut vastaan sydämeensä ja uskovat sanaani, sillä he näkevät 

minut taivaallisessa pilvessä, hengellisten joukkojeni ympäröimänä; ja vaikka en astu maan tomuun, 

kuten tein toisella aikakaudella, he voivat tuntea hengellisen läsnäoloni. Sitten he yhdistävät tämän 

uuden sanoman siihen, joka levisi ihmiskunnan keskuudessa ja joka ei ollut täydellinen, koska Pyhän 

Hengen kautta saamiani ilmoituksia oli vielä lisättävä. 

10 Opetuslapset, henkistäkää itsenne, jotta voitte ymmärtää Sanani todellisen merkityksen ja jotta 

kun tapaatte veljiänne, jotka tuntevat vain Toisen Aikakauden ilmestykseni, voitte olla samaa mieltä 

tulkinnoistanne ja aloittaa ihmiskunnan hengellisen yhdistymisen. 

11 Opetatte usein virheellisiä ajatuksia, koska ette ole tutkineet ja perehtyneet hengelliseen; siksi 

kehotan teitä omistautumaan oppini tarkasteluun, jotta ette enää tekisi tekoja, joita pidätte hyvinä, 

mutta jotka ovat Isän edessä epätäydellisiä. 

12 Ymmärtäkää, että ne, jotka ovat vastuussa siitä, että ihmiskunta ymmärtää selvästi nykyisten ja 

aiempien opetusteni hengellisen merkityksen, olette kaikki te, jotka tunnette tiedon nälkää hengessänne, 

jotka olette astuneet opiskelun, mietiskelyn ja tutkimisen poluille. En voi sanoa samaa niistä, jotka elävät 

vain rituaalien, seremonioiden ja aineellisten kulttien varassa; he tyytyvät ulkoiseen, koska he eivät ole 

vielä tunteneet hedelmän makua. 

13 Kun opetuslapseni ylittävät maailman tiet, alkaa pitkään paikallaan olleiden uskontojen ja 

lahkojen henkinen herääminen. 

14 "Katsokaa ja rukoilkaa", sanon teille yhä uudestaan ja uudestaan; mutta en halua, että totutte 

tähän ystävälliseen neuvoon, vaan että ajattelette sitä ja toimitte sen mukaan. 

15 Käsken teitä rukoilemaan, koska ne, jotka eivät rukoile, antautuvat turhille, aineellisille ja 

toisinaan mielettömille ajatuksille, jotka tietämättään rohkaisevat ja ruokkivat veljessotia. Mutta kun 

rukoilet, ajattelusi, ikään kuin valon miekka, repii irti pimeyden verhot ja kiusauksen ansat, jotka 

vangitsevat monia olentoja nykyään; se kyllästää ympäristösi hengellisellä voimalla ja torjuu pahan 

voimat. 
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16 Älkää vaipuko epätoivoon kamppailun edessä, älkääkä vaipuko epätoivoon, jos ette ole vielä 

nähneet menestystä. Ymmärtäkää, että teidän tehtävänne on taistella loppuun asti, mutta teidän on 

pidettävä mielessä, että vain hyvin pieni osa tästä ihmiskunnan uudistamisen ja henkistämisen työstä on 

teidän vastuullanne. 

17 Huomenna sinä jätät paikkasi, ja muut tulevat jatkamaan työtäsi. He vievät työtä askeleen 

pidemmälle, ja näin Sanani täyttyy sukupolvesta toiseen. 

18 Lopulta kaikki oksat yhdistyvät puuhun, kaikki kansat yhdistyvät yhdeksi kansaksi ja rauha 

vallitsee maan päällä. 

19 Rukoilkaa, opetuslapset, ja täydellistäkää itsenne kohotuksessanne, jotta opetuksen ja rakkauden 

sananne löytäisivät vastakaikua veljienne sydämissä. 

20 Totuuden nimessä minä sanon teille: Jos tämä kansa sen lisäksi, että se ymmärtäisi kohtalonsa, 

täyttäisi jo nyt tehtävänsä, ihmiskunta saisi armoa sen rukousten kautta. Mutta teiltä puuttuu vielä 

rakkautta, jotta voisitte tuntea lähimmäisenne todellisina veljinä, jotta voisitte totuudessa unohtaa 

rotujen, kielten ja uskontojen erot ja lisäksi poistaa sydämistänne kaikki jäljet kaunasta niitä kohtaan, 

jotka ovat loukanneet teitä. 

21 Jos onnistutte nostamaan tunteenne näin suuren inhimillisen kurjuuden yläpuolelle, teissä 

nousee sydämellisin ja vilpittömin vetoomus veljienne puolesta, ja tämä rakkauden värähtely, 

tunteidenne puhtaus, on voimakkain miekka, joka tuhoaa ihmisten sotien ja intohimojen synnyttämät 

pimeydet. 

22 Tuska on valmistanut teidät, Israel, orjuudessa te olette puhdistaneet itsenne; siksi te olette 

sopivia huolehtimaan kärsivistä. 

23 Valvokaa, kansani, olkaa kuin linnut, jotka ilmoittavat uudesta päivästä ja herättävät ne, jotka 

nukkuvat, jotta he voivat olla ensimmäisinä vastaanottamassa valoa, ja sitten kerron heille: Hän, joka 

todella rakastaa teitä, tervehtii teitä tällä hetkellä. 

24 Ihmisessä on kaksi voimaa, jotka käyvät aina sotaa: hänen inhimillinen luontonsa, joka on 

katoavainen, ja hänen hengellinen luontonsa, joka on ikuinen. Tämä ikuinen olento tietää hyvin, että sen 

on kulunut hyvin pitkiä aikoja ennen kuin se voi saavuttaa hengellisen täydellisyytensä; se aavistaa, että 

sen on elettävä monia ihmiselämiä ja että sen on niiden aikana käytävä läpi monia koettelemuksia, 

ennen kuin se saavuttaa todellisen onnen. Henki epäilee, että kyynelten ja tuskan jälkeen ja kuljettuaan 

monta kertaa ruumiillisen kuoleman läpi se saavuttaa huipun, jota se on aina etsinyt täydellisyyden 

kaipuessaan. Ruumis sen sijaan, hauras ja pieni asia, huutaa, kapinoi ja joskus kieltäytyy tottelemasta 

hengen kutsuja, ja vasta kun henki on kehittynyt, vahva ja kokenut taistelussa lihaa ja kaikkea sitä 

ympäröivää vastaan, se onnistuu hallitsemaan ruumista ja tekemään itsensä tunnetuksi sen kautta. 

25 Henki tekee itsensä tunnetuksi inhimillisten ilmaisujen kautta, mutta se ei koskaan käytä voimaa 

alistamaan ruumiillista ainetta. Henki haluaa aineen yhdistyvän tahtonsa kanssa täydessä tietoisuudessa, 

se haluaa kuuliaisuutta, joka ilmentää nöyryyttä. 

26 Vaikka joidenkin vika on se, että he pysyvät itsepintaisesti niskoittelussaan, ja he tuntevat, että 

liha on yhä aistillinen ja itsepäinen, he haluaisivat saada valtaistuimen samalle; mutta jos en miellytä 

heitä kaikessa, mitä he toivovat, se johtuu siitä, että lapsissani on vielä toinenkin olento, joka värähtelee 

suuremmassa puhtaudessa ja rakkaudessa ja joka kaipaa korkeampaa elämää; siinä on olemassa 

hengellinen ajatus, joka heijastaa jumalallista. Aivosi sen sijaan heijastavat vain ihmisen ajatuksia. 

27 Hengen pyhiinvaellus on pitkä, sen tie on pitkä, sen olemassaolon muodot ovat moninaiset ja 

hyvin vaihtelevat, ja joka hetki sen koettelemukset ovat erilaisia; mutta niiden ohi kulkiessaan se nousee 

ylös, se puhdistaa itsensä, se täydellistää itsensä. Kävellessään läpi elämän hän jättää jälkeensä valon 

jäljen; siksi hänen ruumiinsa vaikerruksella ei useinkaan ole merkitystä kohonneelle hengelle, koska hän 

tietää, että se menee ohi, eikä hän voi antaa tapahtumien, jotka tuntuvat hänestä vähäpätöisiltä, 

pysäyttää itseään matkallaan. 

28 Hetken aikaa hän kiinnittää huomionsa lihan heikkouksiin, mutta hän tietää, ettei hän saa 

rakastaa liikaa jotakin, joka elää vain lyhyen aikaa ja katoaa pian maan uumeniin. 
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29 Mitä hyötyä on pyrkimyksistänne ja tavoitteistanne palvoa ruumista ja asettaa se 

turhamaisuuden valtaistuimelle? Niin kauan kuin se kestää, se on hyvin vähän verrattuna hengen 

ikuiseen elämään. 

30 On välttämätöntä, että tottelette olemuksenne korkeinta osaa, joka on henki, joka asuu 

jokaisessa teissä, jotta se voi ilmentää itseään kirkkaasti ja kääntää askeleensa kohti päämäärää, jota 

varten se on luotu. 

31 Kerro minulle: Kuka sinä olet? Mikä sinä olet? Kuka luulet olevasi? Mikä sinä tunnet olevasi? Onko 

se aine, joka vajoaa hautaan, vai henki, joka nousee ikuisuuteen, äärettömyyteen? 

32 Totuuden nimissä kerron teille, että koko olemassaolonne ajan sekoitatte vaikutelmianne, 

tarpeitanne, ahdistuksianne ja toiveitanne tietämättä, mitkä niistä ovat peräisin hengestä ja mitkä 

aineesta. 

33 Henki, joka todella tuntee kohtalonsa, välittää värähtelynsä elävöittämäänsä ruumiiseen, jotta se 

voisi auttaa sitä ja osallistua sen tehtävään; mutta kun tulee hetki, jolloin sen on jätettävä ruumiinsa 

kuori maan päällä, se ei tunne surua, koska se tietää, että tämä on laki, eikä se välitä siitä, miten se, joka 

oli sen ruumis, kuolee: sairauden, vanhuuden tai tuhon kautta. Hän tietää, että hänen tehtävänsä on 

kaikkea muuta tärkeämpi. 

34 Tiedättekö, miten toisen aikakauden apostolini kuolivat? Miten Pietari päättyi ja kaikki ne, jotka 

kantoivat Minua sydämessään? - Pietari kuoli ristillä sanoen, ettei hän ollut arvollinen kuolemaan kuten 

minä; hän pyysi kuolemaan pää alaspäin. Ja kuka ajoi Pietaria ja antoi hänelle voimaa, lujuutta ja 

tyyneyttä kärsiä marttyyrikuolemansa? - Hänen todellinen olemuksensa, henki, joka on Jumalan lapsi ja 

joka osaa voittaa ruumiin heikkoudet. Viimeisellä tunnillaan hän näytti olevansa tyyni ja rauhallinen, 

kuten Mestarinsa, kun hän huusi ristillä: Kaikki on tehty. 

35 Jos tutkit näitä esimerkkejä, tulet siihen johtopäätökseen, että ihminen on enemmän henki kuin 

liha, ja että tämä on hengelliseksi muuttuneena kuuliainen laini korkeimmille käskyille. 

36 Niille, jotka saavuttavat tämän hengellisen korkeuden, taivaan valtakunnan portit avataan, ja he 

pääsevät sinne ilman "ah", ilman valitusta. 

37 Tällä kuuliaisuudella, tällä antautumisella ja rakkaudella nuo opetuslapset pääsivät Isän 

läsnäoloon. Entä sinä, milloin sinä tottelet henkesi kutsua? - Pelkäätte kipua ja kaikkea, mikä koskee 

kehoa, koska totuus ei ole täysin vallannut teitä; sillä jos näin olisi: Kuka voisi estää sinua puhumasta ja 

julistamasta totuutta, vaikka sinua uhkaisi kuolema? 

38 Tiedättekö, miksi Johannes Kastajan pää katkaistiin? - Koska hän puhui totta, koska hän puhui 

vanhurskaudesta ja osoitti niiden puutteet, jotka kutsuvat itseään maailman kuninkaiksi ja istuvat mädän 

valtaistuimella. Mutta jos suurilla hengillä on suuria tuskia ja he nousevat onnettomuuden, kurjuuden, 

tuskan ja kuoleman yläpuolelle ja täyttävät siten tehtävänsä arvokkaasti - keitä te olette, jotka aloitatte 

päivän huokaillen ja lopetatte sen illalla itkien tottelemattomuuteen tai kapinaan? Olette lihaa ja vain 

lihaa, koska ette vielä osaa nousta kivun ja kaiken sen yläpuolelle, mitä kutsutte onnettomuudeksi. 

39 On hyvä, että tutkit huolellisesti kaiken sen, mitä olen tänään kertonut sinulle. Ymmärtäkää: mitä 

korkeammalla inkarnoitunut henki on, sitä vähemmän se kärsii ja sitä vähemmän kipu vaikuttaa sen 

ruumiiseen. 

40 Apostoli Johannes kastettiin kiehuvaan öljyyn, eikä hän kuollut. Isän luokse nousseen Hengen 

voima ilmeni vähentämällä kuumuuden voimaa. 

41 He vetivät hänet ulos, ja kun he näkivät, ettei hän ollut kärsinyt mitään vahinkoa, he karkottivat 

hänet, ja vielä silloinkin hän jatkoi Herran korkeiden neuvojen täyttämistä ilman, että tämä koettelemus 

olisi estänyt häntä hengellisessä täyttymyksessään. 

42 Te, jotka kuuntelette minua tänään ja joista uusien opetuslasteni on määrä nousta, olette 

epätoivoisia koettelemusten edessä ja yritätte siirtyä pois polultani. 

43 Milloin kykenet kantamaan opetustani sydämessäsi ja kykenet antamaan henkesi totuuden 

todistuksen puolesta? 



U 18 

117 

44 Eivätkö teille riitä niiden monien marttyyrien esimerkit, jotka antoivat henkensä ihmisyyden 

rakkauden, totuuden puolustamisen tai oikeudenmukaisuuden puolustamisen vuoksi? Eivätkö nuo 

esimerkit riitä teille ymmärtämään, mihin opetuslapseni kykenevät? 

45 Tunnet olosi epämukavaksi, kun tuuli puhaltaa kovempaa kuin haluaisit; kun aurinko polttaa 

liikaa, protestoit, ja kun pilvet peittävät sen, olet eri mieltä. Kun myrsky nousee, etsit suojaa, ja kun maa 

järisee, pakenet kauhuissasi. 

46 Oletteko te ihmisiä, jotka ovat syntyneet hallitsemaan valtaistuimella ja saamaan luonnonvoimat 

tottelemaan käskyjänne, vain teidän hyödyksenne? 

47 Luonnonvoimat tottelevat teitä, jos täytätte lakini ja pyydätte minua tekemään niin veljienne 

parhaaksi! 

48 Haluan, että jokainen on totuuden apostoli, jotta teistä olisi hyötyä elämässä, sillä olette tulleet 

täyttämään Luojan suunnitelman mukaista tehtävää. 

49 Tänä aikana kerron teille, että oppini vehnää on runsaasti, mutta sitä ei silti ole kylvetty. Itke, jos 

sinulla on rakkautta tätä työtä kohtaan, sillä jumalallinen kylväjä, joka antoi sinulle siemenensä ja näytti 

sinulle pellot, on yhä yksin. Itkekää, jotta kyyneleenne voivat kastella pellot, joilla myöhemmin 

työskentelette. 

50 Älkää pelätkö, että lähimmäisenne loukkaavat teitä; se, mitä kutsutte loukkaukseksi, on jotain 

hyvää, mitä he tekevät teille, se on apua tehtävänne täyttämisessä. Ettekö tiedä, että niiden, jotka ovat 

kehityksen tiellä, on kärsittävä? Ettekö tiedä, että henki ei saa olla huolissaan kaikista näistä 

heikkouksista, koska ne ovat pikkuseikkoja, jotka vaikuttavat vain materiaan? 

51 Haluan nähdä sinut vahvana elämän, sen vastoinkäymisten ja kärsimysten edessä. 

52 Vahvistukaa hyväntekeväisyyden harjoittamisessa, älkääkä välittäkö siitä, että teitä tuomitaan 

tällä tai toisella tavalla. Sinun ei tarvitse sanoa, mitä olet; sinun tarvitsee vain olla valmis antamaan 

(ihmisille) hyväilyä, armoa, ja huulten pitäisi olla valmiit ilmaisemaan ystävällisyyttä, hyviä neuvoja ja 

anteeksiantoa. 

53 Kohtalosi on tehdä hyvää maallisella polullasi. 

54 Ymmärtäkää, että aineellinen luomus, jota kutsutte universumiksi, on evoluutiossa olevien 

henkien asuinpaikka, täydellisyyden paikka. Kun henget ovat saavuttaneet korkean kehitystason, jonka 

ansiosta ne voivat asua korkeammissa kodeissa, niiden aiemmin asuttamat maailmat katoavat, koska ne 

ovat täyttäneet tarkoituksensa. 

55 Kaikki se voima, joka elävöitti olentoja ja antoi elämän eliöille, palaa Minuun; kaikki se valo, joka 

valaisi maailmat, palaa Minuun, ja kaikki se kauneus, joka vuodatettiin luomakunnan valtakunnille, on 

Isän Hengessä; ja kun se on jälleen Minussa, tuo elämä muuttuu hengelliseksi olemukseksi, joka 

vuodatetaan kaikkien hengellisten olentojen päälle, Herran lasten päälle; sillä en koskaan jätä teitä 

perinnöttömiksi lahjoista, jotka olen antanut teille. 

56 Viisaus, ikuinen elämä, harmonia, ääretön kauneus, hyvyys, kaikki nämä ja paljon muuta ovat 

Herran lapsissa, kun he asuvat hänen kanssaan täydellisyyden paikassa. 

57 Nykyään olette kaukana tuosta päämäärästä; todisteena tästä on se, että maan päällä vastustan 

sitä, mitä olette tehneet hengellänne, ja kun tulette hengelliseen laaksoon, moitin henkeä siitä, mitä se 

on tehnyt ruumiillaan kulkiessaan maailman läpi. Niin kauan kuin olette lapsia tässä opetuksessa, nämä 

maailmat, tämä luonto, tämä aineellinen elämä on pysyttävä. 

58 Jumalana valistan teitä ja pidän teitä yllä, Isänä rakastan teitä ja odotan teitä, Mestarina opetan 

teitä ja opastan teitä, mutta Tuomarina tuomitsen teidät peruuttamattomasti. 

59 Joku saattaa sanoa, että olen kuin rikas kurja, joka haluaa kaiken itselleen, sillä kaiken, mitä hän 

vartioi, hän vartioi ja vaatii takaisin; mutta totisesti sanon teille, että aivan kuten maailmassa kaikki, mitä 

olen sinne laittanut, oli teitä varten eikä minua varten, niin myös iankaikkisessa elämässä säilytän kaiken 

teitä varten, kunnes astutte siihen ja tulette sen omistajiksi. 

60 Enkö ole sanonut teille, että olette kirkkauteni perillisiä? Kaikki mitä puuttuu, on, että hankitte 

ansioita, jotta se olisi teidän ja jotta voisitte nauttia siitä. 
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61 Kaikki, mitä olen luonut, ei ole ollut minua varten, vaan lapsiani varten. Haluan vain ilosi, ikuisen 

autuutesi. 

62 Älkää pelätkö mennä harhaan löytääksenne minut, sillä minä en ole vain päämäärä vaan myös tie. 

Se, joka haluaa tavoittaa minut, tulee nöyryyden, aktiivisen lähimmäisenrakkauden ja antautumisen tietä 

ja vahvistaa pyrkimystään täydellisyyteen rakkaudessa. 

63 Jotta vaelluksesi olisi turvallinen, saavuta sisäinen yhtenäisyys olemuksessasi, jotta henki voi aina 

ohjata ruumista hyvälle tielle ja ruumis puolestaan voi totella sitä. Kun teillä on tämä voitto itsestänne, 

teidän on helppo totella Isänne tahtoa. 

64 Kääntykää pois turhasta; poistakaa elämästänne tarpeeton, älkääkä askartelko turhien asioiden 

parissa. 

65 Vältä kaikkia paheita. Tällä tavoin pidätte henkenne puhtaana ja ruumiinne terveenä 

taistellaksenne rakkauden aseilla Luvatun maan valloittamiseksi, sen maan, joka odottaa teitä 

hengellisen elämän korkeimpana palkintona. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 19  
1 Ihmiset, rauhoittakaa mielenne, joka on levoton elämän vaihteluiden ja kohtalon iskujen vuoksi. 

2 Kuinka paljon te ponnistelettekaan yrittäessänne vapautua pimeydestä, jossa elätte, vaikka olette 

täysin valon ajassa! Teidän kamppailunne on suuri, ja siksi tulette uupuneina. Juuri tästä syystä olen 

kutsunut teidät lepäämään hetkeksi, sillä teidän on jatkettava tehtävänne suorittamista, jonka olette 

juuri ja juuri aloittaneet. 

3 Olen aika ajoin nostanut salaisuuteni verhoja kehityksenne mukaan, sillä vain se, joka seuraa tätä 

polkua, voi tavoittaa Minut. 

4 Olen Mestari, joka etsii ihmisiä kaikilla poluilla näyttääkseen heille oikean tien. 

5 Sanani tulee valon miekkana taistelemaan ihmisten tietämättömyyttä ja epäuskoa vastaan. Tulen 

tekemään itseni tunnetuksi niiden edessä, jotka ovat kieltäneet olemassaoloni, kysyäkseni heiltä: Kuka loi 

maailmankaikkeuden ja sen lukuisat maailmat, jotka tuskin näkyvät teille? - Oi ihmiset, jotka kaukana 

totuudesta olette uskaltaneet ajatella, että ajatus Luojasta oli pelkkä ihmismielen keksintö! Miten voitte 

kuvitella, että ajatus ikuisesta ja äärettömästä voisi syntyä rajoitetusta ja pienestä mielestänne? 

6 Kuitenkin jopa ne tulevat luokseni, jotka sanovat rakastavansa Minua, ja heille sanon: Kuinka 

voitte sanoa rakastavanne Minua, kun teette päinvastoin kuin mitä minun lakini käskee, kun petätte 

itsenne osoittamalla teoissanne tunteita, jotka ovat ristiriidassa sanojenne kanssa? 

7 Kuinka monia onkaan täällä, niiden joukoitten joukossa, jotka kuulevat Minua, jotka sanovat 

olevansa spiritistejä* ja jotka eivät vielä tunne spiritismin voimaa ja viisautta eivätkä hengen voimia ja 

ominaisuuksia; ja teoillaan he kieltävät oppini, joka valaisee ihmiskuntaa hengellisesti kuin säteilevä valo. 

Mutta kärsivällisyyteni on rajaton, ja odotan, kunnes muututte opetuslapsikseni. Minun on tehtävä teistä 

soihtuja, jotka valollaan kantavat muille kansoille sen alkuperäisen viestin, jonka olette saaneet 

ilmestyksenä ihmismielen kautta. 
* Toisin sanoen Hengen opetuksen opetuslapsia. Heitä ei pidä sekoittaa spiritisteihin, jotka ovat spiritismin 

kannattajia, joissa aineeseen edelleen kiinnittyneet henget tai hengellisesti vähän kehittyneet henget ilmenevät. 

8 Jos ihmiset hylkäävät todistuksesi ja vastustavat sinua, muistuta heitä siitä, että minulla oli tämän 

ajan ihmiskunnan kanssa tapaaminen, jonka olen tullut täyttämään. Kerro heille: Jos lupasin tulla 

uudelleen, se johtui siitä, että tehtäväni ei ollut vielä päättynyt, eikä se tule päättymään, ennen kuin 

yhtäkään syntistä ei ole jäljellä. On kirjoitettu, että jos laumassa on yhdeksänkymmentäyhdeksän 

lammasta ja yksi puuttuu minulta, minä etsin sen yhden. 

9 Haluan näyttää teille uudestaan rakkauteni voiman muuttamalla ihmisten kovat sydämet oppini 

apostoleiksi, alkaen tästä kansasta, joka ei ole yhtä kovasydäminen kuin muutkin. Tulen kertomaan teille, 

että teidän on lisättävä tietämystänne tämän teille antamani uuden viestin avulla, jotta voitte yhdistää 

sen aikaisempiin ilmoituksiini, kunnes onnistutte muodostamaan mielessänne Viisauden kirjan, jotta 

olette kelvollisia todistamaan totuudestani ja opettamaan sitä veljillenne. 

10 He kutsuvat teitä kiihottajiksi, mutta älkää pelätkö, sillä he tuomitsivat myös Mestarinne hänen 

aikanaan "rauhan häiritsemisestä" - kuten ihmiset sanovat. Totisesti minä sanon teille, 

En ole tullut vain liikuttamaan muutamien ihmisten sydäntä ilmestyksilläni, vaan ravistelemaan koko 

ihmiskunnan henkeä sanallani. 

11 Niinpä tulen luoksenne tänä aikana, jolloin Valoni ilmenee eri tavoin ihmisten keskuudessa ja saa 

heidät jälleen kerran vapisemaan, toiset ilosta, toiset pelosta, toiset vihasta; mutta ei ole ketään, joka ei 

heräisi heti, kun hetki on koittanut, jolloin Viestini julkistetaan. 

12 Kuinka vähäuskoisia te olettekaan olleet ja kuinka te olette huutaneet Kristusta, te, jotka tiesitte, 

että Hänen piti tulla! Mutta nyt, kun teillä on jo ilmestykseni ja viestini, te ette enää ole heikkoja, 

pelokkaita tai kylmiä. 

13 Olenko loukannut sinua, koska kutsuin sinua kovasydämiseksi? Olen kertonut teille vain 

totuuden, sillä kaikissa maailmoissa kaikki luodut täyttävät lakini, ettekä te vastaa jumalalliseen kutsuuni. 
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14 Mutta älkää pelätkö, sillä kukaan ei ole vielä saavuttanut päämäärää, mutta te kaikki saavutatte 

sen, lupaan sen teille, Minä, joka olen kaikkien aikojen Lupaus, Minä, Väsymätön, joka en koskaan lakkaa 

opettamasta teitä. 

15 Alatte haaveilla olevanne totuuden kantajia ja apostoleja; mutta älkää olko hätäisiä, ottakaa aina 

omantuntonne valo ohjenuoraksi, sillä kuinka voitte julistaa totuutta, jos ette ole vielä löytäneet sitä 

itsestänne? Kuinka voitte osoittaa, että rakastatte minua ja veljiänne, jos jätätte ohdakkeita ja 

orjantappuroita lähimmäisenne elämän tielle? 

16 Elämänvirran vesi, joka on totuuteni, on tyyni, kristallinkirkas ja hyödyllinen; mutta älkää 

sekoittako sitä siihen veteen, jota annatte tarvitseville, sillä se on joskus epäpuhdasta. 

17 Ota siunaukseni vastaan; se olkoon sinussa kuin ehtymätön lähde, joka sammuttaa sinua 

piinaavan suunnattoman janon. 

18 Siunaukseni olkoon kuin balsami sairauksiinne, kipuihinne ja katkeruuteenne; se herättää henkiin 

ne, jotka menettävät voimansa kehityksen tiellä. 

19 Auttaakseni teitä hengellisessä pyrkimyksessänne korkeammalle annan rauhani olla kolmannen 

aikakauden apostolin sydämessä, jonka otan vastaan ihmiskunnan edustajana, ja hänen välityksellään 

annan hänelle rakastavaa apuani. 

20 Tänään kuulette ääneni ihmismielen yläpuolella, ja se kertoo teille uudestaan: "Rakastakaa 

toisianne". Näin te kuulitte Herran äänen Jeesuksen suun kautta, kun hän opetti teitä rakastamaan 

lähimmäistänne niin kuin itseänne, vahvistaen sen lain, jonka Israelin kansa sai Mooseksen kautta 

ensimmäisellä aikakaudella. 

21 Mooses oli tuona aikana minun äänitorveni, hän toi teidät Luvatun maan porteille, mutta en 

sallinut hänen astua sinne, sillä siellä olisitte kruunanneet hänet kuninkaaksi; mutta totisesti sanon teille, 

hänen valtakuntansakaan ei ollut tästä maailmasta. - Lupauksen maa annettiin kansalle, jotta se voisi 

asua siellä rauhassa ja palvoa Isää. Jerusalemiin tuo kansa rakensi ensimmäisen temppelin Jehovalle, ja 

siinä jumalallinen henki teki itsensä tunnetuksi; siellä hän otti vastaan näiden heimojen lasten valitukset 

tai ylistykset. Sen alttarille asetit liitonarkin, Isän kanssa tekemäsi liiton symbolin, ja Pyhimpien Pyhän 

edessä kuninkaat ja oppineet kumartuivat. 

22 Papit, joille oli uskottu rituaaliset toimet, olivat aluksi täynnä rakkautta; mutta myöhemmin he 

päästivät turhamaisuuden ja ahneuden kalvavan madon sydämeensä ja muuttuivat tekopyhiksi, 

tekopyhiksi ja maailmankansalaisiksi. Sitten profeetta toisensa jälkeen ilmestyi ja ilmoitti Messiaan 

tulosta; kansa hylkäsi heidät, pilkkasi heitä ja uhrasi heidät. 

23 Näin he valmistivat tulemiseni verellään. 

24 Koska jokaisen Jumalalta tulevan sanan on tultava todeksi, Messias syntyi ihmisten keskuuteen ja 

opetti teille, kuinka täyttää Isän laki ja palvoa Jumalaa rakastamalla ja antamalla anteeksi ja täyttämällä 

ihmisten elämä lohdutuksella ja valolla. 

25 Tulin paimenena keräämään lampaita, joita sudet olivat jo alkaneet ryöstää, ja näytin heille 

lammastarhan. Koko maallisen matkani ajan opetin ihmisille rakkautta ja siitä saatavia hedelmiä, joita he 

kutsuivat ihmeiksi. Nämä teot sytyttivät sydämissä uskon, ja sen kautta annoin heidän nähdä oikean tien. 

Tuhannet ja taas tuhannet ihmiset todistivat Sanastani ja teoistani, mutta vain kaksitoista seurasi minua 

suoraan. 

26 Kun lähtöni hetki lähestyi, sanoin heille: Jerusalemissa vietetään nyt pääsiäisjuhlaa, ja on 

välttämätöntä, että menemme sinne, jotta profetiat toteutuisivat. Sitten annoin opetuslapsilleni 

viimeiset kehotukseni, jotka painoin heidän henkeensä rakkauteni jumalallisella tulella. Menin 

opetuslasteni kanssa Jerusalemiin. Kun ylitin kaupungin portin nöyrällä ja lempeällä aasilla, väkijoukko - 

jonka joukossa oli sairaita, jotka olin parantanut, sokeita, jotka näkivät jälleen, rampoja, jotka kävelivät 

jälleen, ja kärsiviä, jotka olivat lohdutettuja ja täynnä toivoa - lauloi virsiä, ylistyslauluja ja ylistyslauluja, 

koska luvattu Vapahtaja oli vihdoin tullut. Kukaan ei tiennyt, että tuossa pääsiäisjuhlassa minusta tulisi 

uhrilammas. 
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27 Sisään astuessani ja katseeni valossa sydämet vapisivat, sairaat paranivat, ja heidän rinnoistaan 

virtasivat ylistyksen ja kiitoksen sanat Rabbiakin vastaan. Silloin fariseukset tulivat luokseni ja sanoivat 

Minulle: "Herra, huolehdi, että opetuslapsesi ja tämä kansa lopettavat sekavan huutamisensa, sillä he 

häiritsevät kaupungin järjestystä juhlan aikana." Minä vastasin heille: "Totisesti, jos he olisivat hiljaa, 

kivet huutaisivat riemusta". Nuo fariseukset lähtivät, mutta jo nyt heidän sydämensä, jotka olivat 

peloissaan ja huolissaan Jeesuksen tekemistä teoista, alkoivat yllyttää maanpetokseen. 

28 Näin pääsin temppelin portaaliin, joka oli jonkin aikaa ollut Herran kansan pyhäkkö ja jonka he 

olivat myöhemmin muuttaneet kauppahalliksi, ja ajoin sen häpäisijät ulos. 

29 Niiden, jotka sanoivat olevansa Herran palvelijoita ja lain opettajia, sydän ja teot paljastuivat 

vähitellen Jeesuksen tekojen edessä; siitä lähtien he vaativat tappamaan hänet, jotta he eivät menettäisi 

uhkaavaa valtaansa. 

30 Yksi opetuslapsistani, joka oli usein kuullut rakkauden Sanani, jossa puhuttiin Hengen 

valtakunnasta, ja joka oli tuntenut sydämessään Mestarinsa hellyyden ja rakkauden, oli heikkoutensa ja 

lupauksiini kohdistuvan uskonpuutteensa vuoksi portti, joka avautui päästämään sisään inhimillisen 

pahuuden, joka lankesi päälleni ristin muodossa. Millaisella vihalla nuo miehet huusivat ja vaativat, että 

keisarin alamaiset ristiinnaulitsisivat minut. Mutta Jumalan Pojan oli välttämätöntä joutua suuriin 

koettelemuksiin, jotta ihmiset näkisivät hänen nöyryytensä, rakkautensa ja voimansa. 

31 Tuon ruumiin veri laskeutui maan päälle, ja ihmishuulet, jotka julistivat jumalallista Sanaa 

maailmassa, eivät lakanneet puhumasta rakkaudesta ja anteeksiannosta ennen viimeistä hetkeä ristillä; 

ja Kristus tuli yhdeksi Isän kanssa, koska "Sana", joka tuli ihmiseksi tullakseen kuulluksi maailmassa, on 

aina ollut Jumalassa. 

32 Vuosia myöhemmin kaupunki ja tuo häpäisty temppeli tuhottiin, jotta sanani toteutuisi; yhtäkään 

kiveä tuosta temppelistä ei jäänyt toisen päälle. Olin sanonut, että voisin tuhota Salomon temppelin, niin 

kuninkaallinen, suuri ja upea kuin se ihmisten silmissä olikin, ja rakentaa sen uudelleen kolmessa 

päivässä. 

33 Totisesti minä sanon teille, että ihmiset eivät ole ymmärtäneet noiden sanojen hengellistä 

merkitystä; sillä Minulle aika ei kulje, sillä Minä olen Ikuisuus. Katso, tässä minä olen kolmannella 

aikakaudella, kolmantena päivänä, laskemassa todellisen temppelin perustusta ja rakentamassa sitä 

ihmisten hengessä. 

34 Elia valittiin julistamaan teille, että Seitsemän sinetin kirja oli avattu ja että se oli avattu 

kuudennella sinetillä. Sanani on tullut täynnä valoa sytyttämään uskosi, jotta et enää lankea 

epäjumalanpalvelukseen ja jotta sallit Minun rakentaa temppelini sydämeesi. Katso, ihmiskätten tekemät 

teot tuhoutuvat, mutta Hengen teot ovat ikuisia. 

35 Kadonneet löydetään ja hämmentyneet valaistuvat, ja kaikki löytävät tien, joka johtaa heidät 

luvattuun maahan. 

36 Jos ette halunneet tunnustaa Minua täällä maan päällä ettekä sallineet Minun koota teitä yhteen, 

kuten lintu kokoaa poikasensa siipiensä alle, yhdistän teidät ikuisesti tämän maailman ulkopuolella 

rauhan vaippani alle. 

37 Kansani, olen muistuttanut teitä Elämästäni keskuudessanne, koska lähestyvät sen viimeisen 

viikon muistopäivät, jonka vietin ihmiskunnan parissa. Näinä päivinä teistä tuntuu, että teille on tulossa 

viesti äärettömyydestä. 

38 Kaikki, mitä näet, näyttää sinulle siltä kuin se puhuisi sinulle Minusta. Aurinko, pellot, kaupungit, 

ihmiset, kaikki näyttää siltä kuin se puhuisi sinulle Mestarista. Tämä johtuu siitä, että muisti saa teidät 

tuntemaan läsnäoloni uudelleen, ja lähetän teille rakkauden viestini uudestaan. 

39 Jos silmänne haluavat näinä päivinä itkeä, itkekää; jos sydämenne vapisee rakkaudesta, itkekää 

myös. 

40 Kristus, jonka maanpäällinen kuori tuhosi väkijoukon, on sama, joka paljastaa itsensä tänään; sillä 

ihmiset tuhosivat ruumiin, mutta eivät "Sanaa", joka puhui sen kautta. 
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41 Mikä kuolema voisi pysäyttää askeleeni tai mikä hauta voisi pidättää minut? - Silti olette 

halutessanne ja tietämättänne haudanneet sydämeenne totuuden, jonka ydin on Mestarin totuus. 

Tämän ruumiin, joka teillä on, olette muuttaneet henkenne haudaksi. 

42 Anna Hengen poistaa hautalevy sydämestäsi, jotta se voi valolla täytettynä nousta todelliseen 

elämään. 

43 Seuraavalla tavalla selitän sinulle helposti sen, mitä sinun on vaikea ymmärtää: Kristus ja 

jumalallinen rakkaus ovat Isä itse. Jeesus oli täydellinen ihminen, joka julisti Jumalan sanomaa. Hän oli 

henkistymisen korkein ilmentymä - siksi Häntä kutsutaan Jumalalliseksi Mestariksi. 

44 Oi rakkaat opetuslapset! Kun ajattelette niitä tekoja, joita olen saanut aikaan maailmassa, 

tunnette itsenne aivan liian kömpelöksi ja pieneksi rinnalleni. Kun mietit sen jälkeen kuluneita aikoja, 

huomaat, että olet kehittynyt hengellisesti hyvin vähän. On hetkiä, jolloin tunnette kaipuuta ja tarvetta 

kehittää henkisiä lahjoja, jotta voitte vastaanottaa viestini suoraan, ja jotta voitte tunkeutua tulevaan ja 

ratkaista henkisten ominaisuuksien avulla konfliktit, koettelemukset ja kaaoksen, joka ympäröi teitä 

ihmiskunnassa. 

45 Kuinka paljon te haluattekaan katsoa Hengen katseella! Ja te katsotte, mutta vasta kun 

huomaatte ymmärtävänne Herran ilmoituksia paremmin, kunhan annatte henkenne valaisevan 

omantunnon valon ohjata itseänne. 

46 Sillä välin opiskelkaa tätä sanomaa ja kirjoittakaa se muistiin, sillä tulee aikoja, jolloin ette enää 

kuule tätä sanaa, ja silloin teille jää vain pyhät kirjoitukset. 

47 Haluan, että Sanani, kun siitä muodostetaan kirjoja, joita on levitettävä ympäri maailmaa, 

painetaan tahrattomasti, yhtä puhtaana kuin se tuli minulta. 

48 Jos annatte sen tulla kirjoihinne tällä tavoin, siitä virtaa valoa, joka valaisee ihmiskuntaa, ja kaikki 

ihmiset tuntevat ja ymmärtävät sen hengellisen merkityksen. 

49 Tämänkertainen viestini myös kielletään ja sitä vastaan taistellaan. Jotkut sanovat, että 

ilmestykseni ei ollut hyödytön; mutta älkää olko huolissanne, sillä Toisen Aikakauden Työstäni myös 

keskusteltiin, se kiellettiin, sitä pilkattiin, ja silti sydän toisensa jälkeen ja henki toisensa jälkeen on 

tunnustanut ja arvostanut sitä kärsimystä, jonka jouduin kokemaan teidän keskuudessanne. 

50 Tietäkää, kansani, että on ollut ja on yhä niitä, jotka sanovat: "Mitä tekemistä Jeesuksen kivulla 

on pelastuksemme kanssa?". Hänen kärsimyksensä ei voi antaa meille autuutta." Mutta Totuuden Henki 

kertoo teille: Olin ihmisten keskuudessa Jeesuksen kautta kuin nämä tuoksuvat kasvit, jotka tuoksuvat 

sen käsissä, joka vei niiltä elämän. 

51 Se risti, jonka annoitte minulle ja jonka otin vastaan, oli todiste rakkaudestani teitä kohtaan ja 

myös todiste siitä, että pelastaisitte itsenne esimerkkini kautta. Miksi luulette, että jos olisin tiennyt, että 

uhrini olisi hyödytön, olisin tarjonnut sen teille? Ettekö muista, että kerroin teille, että Isän työssä ei 

menetetä yhtäkään siementä? 

Kun Mestarin kylki avattiin, Hän halusi, että näette siinä portin, joka avattiin, jotta te kaikki voisitte 

asua ikuisuudessa, ja ensimmäinen, joka näki tuon portin, oli sotilas, joka lävisti keihäänsä Jeesuksen 

ruumiiseen. 

52 Rakkauteni on kuin puu, joka tuoksuu puunkaatajan kirveelle, joka riistää häneltä olemassaolon. 

Jokainen veripisara tuosta ruumiista levisi tämän ihmiskunnan ylle, antoi anteeksi kaikille ja tuoksutti 

heidän olemassaolonsa opetusteni jumalallisella olemuksella. 

53 Mutta jos tämä ihmiskunta sokeudessaan ajattelee, että tuo uhri ei riittänyt sen lunastukseen, 

tässä on Sanani uudestaan, ei ihmisen sana, joka ei osannut tulkita tuota sanomaa, vaan Sanani, joka 

opettaa teille oppini ja tekojeni kuolemattoman olemuksen, jumalallisen selityksen, jonka kautta ihmiset 

ymmärtävät sen veren hengellisen arvon, joka vuodatettiin Golgatalla ihmiskunnan rakkauden tähden. 

54 Minä kerron teille, mikä tuon uhrin merkitys on, sillä te kuulutte Minulle, niin kuin Minä kuulun 

teille. 

55 En ole koskaan nähnyt vihollisia yhdessäkään olennossa, sillä te olette kaikki lapsiani. Sana 

"vihollinen" ihmisveljeen viitaten saastuttaa sen lausujan huulet. 
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56 Longinus* lävisti kylkini, ja vuodatin hänen päälleen verta, joka tuli valoksi hänen sokeisiin 

silmiinsä. 
* Roomalaisen sotilaan nimi. 

57 Haluan, että olette Mestarinne kaltaisia ja kutsutte itseänne oikeutetusti opetuslapsikseni. 

Perintöni on rakkautta ja viisautta. Kristus tuli luoksenne, ja Kristus puhuu teille tällä hetkellä; mutta 

älkää yrittäkö erottaa Minua Jumalasta tai nähdä Minua Hänen ulkopuolellaan, sillä Minä olen ja olen 

aina ollut yhtä Isän kanssa. Olen kertonut teille, että Kristus on Jumalallinen Rakkaus; älkää siis yrittäkö 

erottaa Minua Isästä. Luuletko, että Hän on Isä, joka ei rakasta lapsiaan? Mistä sait tämän idean? Teidän 

on aika ymmärtää tämä. 

58 Älköön kukaan hävetkö kutsua Jumalaa, Luojaa, Isäksi, sillä se on hänen oikea nimensä. 

59 Olen tuonut teille valon uudestaan, jotta ymmärtäisitte sen, mitä ette aiemmin kyenneet 

ymmärtämään. 

60 Jos sanoin hengellenne ennen kuin lähetin sen maan päälle, että antaisin sille opetusten 

maailman, kerron sille tänään, että tarjoan sille viisauden taivaan. 

61 Kulkekaa tätä henkistymisen polkua pitkin, ja saatte tämän taivaan, josta puhun teille. 

62 Hengen viisaus on valoa, joka ei koskaan sammu. 

63 Minä olen Mestari, olen Kristus, joka puhuu teille omantunnon kautta tavalla, jolla vain minulla 

on mahdollisuus tulla teidän jokaisen luo, joka hyväilee teitä puhuessaan teille. 

64 Tässä teillä on Minut ja näette Minun etsivän näennäisesti hyödyttömiä olentoja rakkauden työtä 

varten, joiden tiedän palvelevan Minua, koska olen luonut ne. 

65 Käytän hyväkseni henkeänne, tahtoanne, sydäntänne ja mieltänne, ja kunnes saavutatte 

varustautumisenne ja valaistumisenne hetken - jolloin voin käyttää teitä hyväkseni muuttamalla teidät 

välineikseni - jätän teille opetukseni, jotta voitte oppia viisaan läksyn. 

66 Eläkää näitä muistopäiviä, kun valmistan teitä Sanani kautta. Miettikää, uppoutukaa siihen 

hetkeen, jolloin maa puolustautui ihmisten kiittämättömyyttä vastaan ja taivaat pimenivät, mutta Karitsa 

ei kapinoinut. 

67 Mestarin katse Golgatalla oli surullinen, mutta sillä Hän siunasi sinua. Näiden ihmisjoukkojen 

tähden Hän meni kuolemaan, mutta Hän tiesi, että Hän nousisi pian ylös kaikkien sydämissä, jos he 

syntyisivät uskoon. 

68 Jerusalemissa käyvät sanovat, että niissä paikoissa on ilmapiiri, joka yllättää hengen, ja että jopa 

valo tuntuu oudolta. 

69 Totisesti sanon teille, että se on omantunnon ääni, se on muistot, jotka saavat sydämen 

vapisemaan, ja vaikka Jeesus kuoli siellä eikä ihmiskunta enää nähnyt häntä, Kristus ilmestyy kaikkialla 

olemuksessaan, läsnäolossaan ja voimassaan. 

70 Miesten ja naisten karavaanit lähtevät kohti Jerusalemia, ja kun he saapuvat näihin paikkoihin, 

mieleen nousee joskus ystävällisiä, joskus katkeria muistoja. He huomaavat kaiken olevan Jeesuksen 

läsnäolon läpäisemää. Mutta miksi lähteä niin kauas pyhiinvaellukselle etsimään aineellisia jälkiä, kun 

jokaisella on Jumalallinen Läsnäoloni hengessään missä tahansa hän onkin? 

71 Toivon, että lähdette kaikki tämän opetuksen kautta viemään veljeyden, ilosanoman ja rakkauden 

viestiä; tervehdyksen, parantavan balsamin pisaran, ystävyyden syleilyn kaikille veljillenne. 

72 Tulen tänä aikana, jotta maan päältä, opetusteni valossa, voitte nähdä Uuden Jerusalemin, 

hengelle luvatun kirkkaan kaupungin, jonka apostolini Johannes näki ilmestyksessään; mutta kun 

ensimmäisessä Jerusalemissa ihmisen pahuus korotti Minut kidutuksen ristillä, Uudessa kaupungissa, 

joka tulee olemaan hengellinen, henget nostavat Minut rakkautensa alttarille. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 20  
1 Sanani kirja on jumalallisen ja todellisen rakkauden kirja; siitä löydätte muuttumattoman 

totuuden. Kurkota siihen, niin löydät viisauden, joka auttaa sinua kehittymään ja saavuttamaan rauhan 

ikuisuudessa. Se, joka vääristelee tai muuttaa sen merkitystä, syyllistyy rikokseen, ja se, joka jättää pois 

tai lisää yhdenkin sanan, joka ei ole sopusoinnussa täydellisen opetukseni kanssa, rikkoo vakavasti 

lakiani. 

2 Säilyttäkää tämä Sana alkuperäisessä puhtaudessaan, sillä se on kaunein perintö, jonka jätän 

ihmisille. Kirjoittakaa ylös minun opetukseni ja ilmoittakaa se veljillenne; pitäkää se uskollisesti, sillä te 

olette vastuussa tästä perinnöstä. 

3 Huomenna ihminen löytää hänestä ilmestykseni ytimen, joka johdattaa hänet opetustensa 

valossa totuuden tielle. 

4 Vanhemmilta lapsille nämä kirjoitukset jäävät perinnöksi kuin elävän veden lähde, jonka virta 

pursuaa ehtymättömästi ja kulkee sydämestä sydämeen. Tutkikaa suurta Elämän kirjaa, Hengellisyyden 

kirjaa, joka selittää teille ne jumalalliset ilmoitukset, joita olette saaneet kautta aikojen. 

5 Enkö ole luvannut teille, että jokainen tieto palautettaisiin alkuperäiseen totuuteensa? Sillä tämä 

on se aika, joka teille on ilmoitettu. 

6 Totuuden nimessä minä sanon teille: Se, joka pohtii ja tutkii Kirjani opetuksia aidolla halulla lisätä 

tietämystään, saa valoa hengelleen ja tuntee Minut lähemmäksi itseään. 

7 Menneisyyden ja nykypäivän myytit kaatuvat, kaikki keskinkertainen ja valheellinen kaatuu, sillä 

tulee aika, jolloin ette enää pysty syömään epätäydellisyydellä, ja silloin henki lähtee etsimään totuutta, 

jotta se voisi toimia sen ainoana ravintona. 

8 Näissä opetuksissa ihmiskunta löytää ilmoitusteni ytimen, jota se ei ole tähän päivään asti 

ymmärtänyt henkisen kehityksen puutteen vuoksi. Muinaisista ajoista lähtien olen antanut sen teille 

sanansaattajieni, lähettiläideni ja tulkitsijoideni kautta, mutta se on palvellut teitä vain muodostamalla 

siitä myyttejä ja perinteitä. Pohtikaa ja tutkikaa tätä opetusta kunnioituksella ja rakkaudella, jos haluatte 

säästää itseltänne vuosisatoja kestäneen hämmennyksen ja kärsimyksen. Mutta muistakaa, että ette 

täytä tehtäväänne, jos tyydytte vain kirjan hallussapitoon; ei, sen on herätettävä ja opetettava teitä, jos 

haluatte olla todella opetuslapsiani. Opettakaa sillä esimerkillä, rakkaudella ja avuliaisuudella, jota olen 

osoittanut teille. 

9 Varustautukaa lukemalla tämä Minun sanelemani kirja ja päättäkää opettaa teoillanne, 

ystävällisillä sanoilla, hyvillä teoilla, aidon armon ja rakkauden katseilla. 

10 Tämä kanssanne viettämäni aika tulee olemaan hengellenne unohtumaton; siihen jää lähtemätön 

jälki sanoistani, aivan kuten siihen on jäänyt muisto menneistä opetuksistani. 

11 Rakkaat opetuslapset, oppikaa ymmärtämään hengellisellä herkkyydellänne Sanani sisältämä 

jumalallinen merkitys, ja jos noudatatte sitä, ette koskaan eksy oikealta tieltä. 

12 Voi sitä, joka tulkitsee sanaani oman mielensä mukaan, sillä hän joutuu siitä vastuuseen minulle. 

13 Maan päällä monet ihmiset ovat omistautuneet väärentämään totuutta tiedostamatta sitä 

vastuuta, joka heillä on työtovereina Isän rakkauden työssä. Tänä tuomion aikana, jota monet eivät 

tunne, koska he eivät osaa tulkita kokemiaan tapahtumia, oikeudenmukaisuus on jokaisessa hengessä, ja 

se vaatii häneltä tämän pyhiinvaelluksen aikana tässä maailmassa tiliä hänen teoistaan rakkauden lain 

puitteissa ja sen ulkopuolella. 

14 Se, joka muuttaa näissä kirjoituksissa inspiraation kautta annettujen ilmoitusteni ydintä, joutuu 

vastuuseen teoistaan Minulle. Siksi teidän on edettävä rehellisesti, sillä nämä opetukset ovat rakkauteni 

perintöä lapsilleni, jotka odottavat suurempia opetuksia, olivatpa he sitten ruumiillistuneita tai hengessä. 

15 Hengellinen viesti, jonka kuulette, on taivaallista valoa, joka ilmenee inhimillisten välineiden 

kautta, jotka havaitsevat sen haltioituneina. Jos ette usko, että Kristus on se, joka ilmenee hengellisesti 

tässä muodossa, antakaa Minulle haluamanne nimi, mutta tuntekaa näiden huulilta virtaavan sanan ydin. 
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Vain tällä tavoin ymmärrätte, että Hän, joka niin rakastavasti kutsuu teitä rauhan ja hyvyyden tielle, ei voi 

olla kukaan muu kuin Kristus, jota te oikeutetusti kutsutte Jumalalliseksi Mestariksi. 

16 Myöhemmin ymmärrätte, että aivan kuten minä lähetän ajatuksia, jotka ovat valon välähdyksiä 

koko maailmankaikkeuteen, myös te voitte, siltä täydellisyyden henkiseltä tasolta, jolla olette, lähettää 

rakkautenne veljienne ajatuksille ja hengille henkisenä viestinä. 

17 Tyydyttäkää itsenne rakkauteen, tuntekaa se hengellisesti, jotta voitte ilmaista sen 

lähimmäisellenne. Älkää pysykö välinpitämättöminä opetuksilleni, jotta ette jälleen kerran joutuisi 

hämmennykseen sellaisten ihmisten keskellä, joilta puuttuu usko ja hengellisyys. 

18 Annan teille samanlaista opetusta kuin mitä annoin teille menneinä aikoina, jotta voitte sen 

avulla tuntea itsenne ja tietää, keitä olette ja mihin tarkoitukseen teidät luotiin. Tämä on varmin askel, 

jonka voitte ottaa tunteaksenne Minut. Siksi pyydän teitä: Kuinka voitte tuntea Isän, kun ette ole 

tunteneet edes itseänne? 

19 Minä olen se, jota te ette vieläkään voi käsittää täydellisyydessään, sillä te asutte yhä lihassa 

ettekä täytä käskyjäni. Te olette materian alaisia, ja koska teillä on rajallinen mieli, tutkitte Minua 

materialisminne mukaisesti. Lakkaa opiskelemasta Minua laini teille määräämän polun ulkopuolella, sillä 

se johtaa teidät vain harhaan. Sen sijaan tuntekaa itsenne rakastamalla toisianne; tutkikaa jumalallisia 

ilmentymiä, jotka muodostavat täydellisen oppini kautta aikojen. Älkää yrittäkö etsiä Minua niillä 

vähäisillä ja niukoilla tiedoillanne, joita teillä tällä hetkellä on, sillä se johtaa teidät hämmennykseen. 

20 Tietäkää, että ihmisen luonnollinen tila on hyvyys, hengellinen rauha ja harmonia kaiken sen 

kanssa, mikä häntä ympäröi. Se, joka harjoittaa näitä hyveitä jatkuvasti koko elämänsä ajan, kulkee 

oikeaa tietä, joka johtaa hänet Jumalan tuntemiseen. Mutta jos poikkeatte tältä tieltä ja unohdatte lain, 

jonka pitäisi ohjata toimintaanne, joudutte korvaamaan kyynelillä ne hetket, jotka olette eläneet kaukana 

hengellisen kohoamisen tieltä, joka on luonnollinen tila, jossa ihmisen pitäisi aina pysyä. 

21 Et tunne rakkautta lähimmäistäsi kohtaan, ja siksi sinua piinaa jatkuvasti tuska. Olette unohtaneet 

käskyni, joka sanoo teille: "Rakastakaa toisianne", joka opettaa teille suurimman kaikesta viisaudesta. - 

Mihin, oi ihmiset, on teitä johtanut Jumalan tutkiminen? - Veljessotaan, kaaokseen; siinä ovat virheenne 

seuraukset. Tänään sinä puhdistat rikkomuksesi verelläsi, kyynelillä ja epätoivolla. Näin Henkeni näkee 

teidät. Kääntykää siis pois hyödyttömyydestä, täyttäkää lakini, tunnustautukaa veljiksi, ja keskinäisen 

ymmärryksenne ja rakkautenne harmoniassa tunnistatte Herranne. 

22 Miettikää perusteellisesti opetuksiani, jotka ovat selkeitä ja yksinkertaisia; mutta älkää yrittäkö 

ensin ymmärtää ääretöntä, sillä teette virheen. 

23 Kuinka voitte sanoa, että rakastatte Jumalaanne, jos ette ole ensin rakastaneet häntä veljissänne? 

Tunne sydämessänne tämän Sanan hyvyys, opetuslapset, ajatelkaa, että sen ydin on Minun, Totuus ja 

myös Rakkaus. Sana ja kirjoitus ovat teidän, ne ovat ihmisen työtä. Tulkitse ja selitä toinen toisesta, ja 

johtopäätöksesi ovat syvällisiä, varmoja ja oikeita. 

24 Ravitse aineellista olemustasi ottamalla parantavaa balsamia Sanastani. Katsokaa, kuinka kirjanne 

sivujen välissä säteilevyyteni ja hyväilyni ovat yhä läsnä! 

25 Jakakaa tätä iankaikkisen elämän leipää, jonka saatte tänään Sanassani, niiden kanssa, jotka sitä 

tarvitsevat, ja huomenna, lukemalla näitä opetuksia, älkää jättäkö tarjoamatta sitä hengille, jotka ovat 

huonon kehityksensä vuoksi vailla toivoa pelastuksesta. Armahda niitä, jotka kärsivät. 

26 Kylväkää rakkauden sanani veljiinne; jos sydämissänne on rakkautta, on mahdotonta, että te 

hukkuisitte. Jos osaatte säilyttää tämän jumalallisen aarteen, säästytte monilta kärsimyksiltä ja edistytte 

kehityksessänne, rakkaat opetuslapset, auttaen veljiänne heidän lähestymisessään Minua. 

27 Ihmiskunnan joukossa on niitä, jotka ovat puhdistaneet itsensä tuskan kautta ja jotka odottavat 

rauhanviestiäni sinulta kaihoisasti. Olen kertonut teille, että tähän vaikeaan tehtävään merkittyjen 

henkien määrä on ääretön, sitä ei voi laskea eikä kuvitella. Jättäkää tämä rakkauden siemen heihin 

kaikkiin. 

28 Te kaikki liikutte hengellisen täydellisyyden tikapuilla; jotkut ovat saavuttaneet sellaisen 

kehityksen, jota ette voi tällä hetkellä käsittää, toiset tulevat perässä. 
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29 Suuret henget, jotka ovat suuria kamppailunsa, rakkautensa ja ponnistelunsa ansiosta, etsivät 

harmoniaa pikkuveljiensä kanssa, kaukana olevien ja välinpitämättömien kanssa; heidän tehtävänsä ovat 

jaloja ja korkeatasoisia, ja heidän rakkautensa Jumaluuttani ja teitä kohtaan on myös hyvin suurta. 

30 Nämä henget tietävät, että heidät on luotu toimeliaisuuteen, korkeampaan kehitykseen; he 

tietävät, että Jumalan lapsilla ei ole toimettomuutta. Luomakunnassa kaikki on elämää, liikettä, 

tasapainoa ja harmoniaa, ja siksi nämä lukemattomat olennot työskentelevät, ponnistelevat ja iloitsevat 

kamppailustaan tietäen, että näin he ylistävät Herraansa ja palvelevat lähimmäistensä edistymistä ja 

täydellisyyttä. 

31 Koska olette nyt poissa siltä tieltä, jonka Laini teille viitoittaa, ette tiedä, millaista vaikutusta nämä 

veljenne harjoittavat teihin; mutta jos teillä on herkkyyttä havaita nämä säteet, inspiraatiot ja viestit, 

joita he lähettävät teille, teillä on aavistus niistä lukemattomista ammateista ja jaloista töistä, joille he 

omistavat olemassaolonsa. 

32 Teidän on tiedettävä, että nämä henget eivät rakkaudessaan ja Luojan lakeja kunnioittaessaan 

koskaan ota sitä, mikä ei ole heidän, eivätkä koske siihen, mikä on kiellettyä, eivätkä mene sinne, minne 

he tietävät, että eivät saa mennä, jotteivät ne aiheuttaisi epäsuhtaa Luomakunnan 

peruskomponentteihin. 

33 Kuinka eri tavalla tekevätkään maan ihmiset, jotka pyrkiessään olemaan suuria ja voimakkaita 

maailmassa, ilman pienintäkään kunnioitusta opetuksiani kohtaan, etsivät tieteen avaimella luonnon 

tuhoavia voimia, avaavat portit tuntemattomille voimille ja tuhoavat tällä tavoin heitä ympäröivän 

luonnon harmonian! 

34 Milloin ihminen osaa varustautua kuuntelemaan henkimaailman viisaita neuvoja ja näin ollen 

tulla sen innoitusten ohjaamaksi? 

35 Todellakin, sanon teille, että tämä riittäisi tuomaan teidät turvallisesti vuoren huipulle, joka on 

tulossa luoksenne; siellä näette edessänne suoran ja valoisan polun, jota kulkevat Henget, jotka ovat nyt 

siellä vain tehdäkseen teille hyvää ja auttaakseen teitä vaikeuksissanne ja tuodakseen teidät askel 

askeleelta lähemmäs polun päätepistettä, jossa Isänne odottaa teitä kaikkia. 

36 Koska olen puhunut teille näiden olentojen hyvyydestä ja hengellisestä korkeudesta, minun on 

kerrottava teille, että heillä, kuten teilläkin, oli alusta alkaen vapaan tahdon lahja, toisin sanoen 

todellinen ja pyhä toimintavapaus, joka on todiste Luojan rakkaudesta lapsiaan kohtaan. 

37 Mitä hengelle tapahtuisi, jos siltä riistettäisiin vapaa tahto? - Ensinnäkään se ei olisi henki, ja siksi 

se ei olisi Korkeimman arvoinen luotu; se olisi jotakin niiden koneiden kaltaista, joita teette, jotakin, jolla 

ei ole omaa elämää, ei älyä, ei tahtoa, ei pyrkimystä. 

38 Kuten olen ilmoittanut teille, tieteenne on vähitellen havaitsemassa, että kaikessa on energiaa, 

liikettä ja muutosta. 

39 Olisitteko kyenneet löytämään kaiken sen, mitä ihmiskunta on löytänyt tieteen avulla, jos teillä ei 

olisi ollut vapautta tutkia, tutkia ja kokeilla? Voisitteko lisäksi vastaanottaa tämän hengellisen 

ilmentymän sillä tavoin kuin olette vastaanottaneet, jos henkenne olisi ollut estynyt saamasta näitä 

ilmentymiä? 

40 Kerrotte Minulle, että olette langenneet virheisiin ja erehdyksiin vapaan tahdon vuoksi. 

Vastauksena sanon teille, että tämän lahjan avulla voitte nousta äärettömästi sen pisteen yläpuolelle, 

josta lähditte liikkeelle kehityksenne alussa. 

41 Vapaasta tahdosta riippumatta annoin jokaiselle hengelle valoni sen omatuntoon, jotta kukaan ei 

eksyisi; mutta ne, jotka eivät halunneet kuulla ääntäni tai jotka eivät halunneet tunkeutua sisimpäänsä 

etsimään hengellistä valoa, antoivat pian ihmiselämän lukemattomien kauneuksien vietellä itsensä, 

menettivät henkensä laini tuen ja joutuivat kompastumaan ja kaatumaan. 

42 Yksittäinen rikkomus johti moniin tuskallisiin seurauksiin, ja tämä johtuu siitä, että epätäydellisyys 

ei ole sopusoinnussa jumalallisen rakkauden kanssa. 

43 Ne, jotka omistautuneesti ja katuen palasivat Isän luokse välittömästi ja pyysivät Häntä nöyrästi 

puhdistamaan heidät ja vapauttamaan heidät virheistä, joihin he olivat juuri syyllistyneet, Herra otti 
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heidät vastaan äärettömällä rakkaudella ja laupeudella, lohdutti heidän henkeään, lähetti heidät 

hyvittämään virheensä ja vahvisti heidät tehtävässään. 

44 Älkää luulko, että kaikki palasivat nöyrinä ja katuvaisina ensimmäisen tottelemattomuutensa 

jälkeen. Ei, monet tulivat täynnä ylpeyttä tai kaunaa. Toiset, jotka olivat täynnä häpeää ja tiesivät 

syyllisyytensä, halusivat oikeuttaa rikkomuksensa Minun edessäni, ja kaukana siitä, että he olisivat 

puhdistaneet itsensä katumuksen ja parannuksen kautta - jotka ovat osoitus nöyryydestä - he päättivät 

luoda itselleen omanlaisensa elämän, joka on niiden lakien ulkopuolella, jotka rakkauteni määrää. 

45 Silloin oikeudenmukaisuuteni ilmestyi, mutta ei rankaistakseni heitä, vaan parantaakseni heitä, ei 

tuhotakseni heitä, vaan säilyttääkseni heidät ikuisesti tarjoamalla heille täyden mahdollisuuden 

täydellistää itsensä. 

46 Kuinka moni noista ensimmäisistä syntisistä ei vieläkään onnistu vapautumaan tahroistaan, sillä 

he putosivat lankeemuksesta toiseen yhä syvemmälle ja syvemmälle kuiluun, josta vain minun lakini 

noudattaminen voi pelastaa heidät. 

47 Kerron teille myös, että niiden Henkien joukossa, joista puhuin teille tämän ohjeen alussa ja jotka 

ovat teidän suojelijoitanne, mestareitanne, neuvonantajanne, oppaitanne ja lääkäreitänne, on myös 

niitä, jotka ovat kokeneet tottelemattomuuden aiheuttamat putoamiset ja kärsimyksen maljan; mutta he 

ajattelivat tekojaan aikanaan ja puhdistivat itsensä hyvyyden, rakkauden, laupeuden ja sovituksen 

vesissä. 

48 Ottakaa heistä esimerkkiä, lapseni, nouskaa synnin yläpuolelle kuten he, jotta tekin voitte tuntea 

jumalallista iloa siitä, että teette työtä yhdessä Isän kanssa kaikkien olentojen onnellisuuden hyväksi. 

49 Ymmärtäkää, että olette evoluutionne polulla koettelemassa, saamassa elämänoppitunteja, ja 

nämä oppitunnit ovat tapahtumia, joita kohtaatte polullanne. 

50 Olette kuin linnut, jotka ovat rakentaneet tämän pesän, jonne kokoonnutte odottamaan "kuikan 

"* tuloa. Joskus myrsky piiskaa puuta, ja sinä pakenet peloissasi, etsit suojaa ja kysyt tyrmistyneenä: 

"Miksi Mestari on sallinut tämän?" Mutta Mestari kertoo teille: Sallin nämä koettelemukset, jotta voitte 

itse tietää, onko se, mitä olette rakentaneet, vankkaa vai vielä haurasta. 
* Runollinen vertauskuva Herran äänestä ihmisen "äänenkantajien" kautta. 

51 Tämä rukoushuone, kuten kaikki paikat, joihin kokoonnutte kuuntelemaan Sanaani, on altis 

aikojen vaihteluille, joiden olen kertonut olevan teille oppitunteja ja koettelemuksia. 

52 Eläkää hengellisesti yhdistyneinä, niin että aina kun näette myrskytuulen piiskaavan teitä, kukin 

ottaa paikkansa ja pysyy lujana, kunnes myrsky on ohi ja rauha palaa luoksenne uudestaan; mutta jos 

luulette, että olette kyvyttömiä yhdistymään ja uhmaamaan vastoinkäymisiä, olette kuin rampa mies, 

joka ei enää ponnistele liikkeelle, koska hän tietää, että hänen raajansa ovat hyödyttömiä. Mitä hyötyä 

on hengessänne olevista kyvyistä, jos heti kun tulee hetki tunnistaa niiden arvo, epäilette, masennutte ja 

hylkäätte hengellisen tehtävänne? 

53 Epäilettekö läsnäoloani, koska koettelemukset riepottelevat paikkaa, jossa kokoonnutte? Sanon 

teille, että vaikka näitä paikkoja ei enää olisi olemassa, minä seison ja puhun. 

54 Älä ole fanaattinen kokoonpanon materiaalipaikkojen kanssa. Ettekö ymmärrä, että 

tuhoutumaton ja ikuinen temppeli on se, jonka rakennatte sydämeenne? 

55 Tutkikaa itseänne lepoaikoina, jotta omatuntonne voi kertoa teille, onko tekojenne arvo 

todellinen vai näennäinen, ovatko ansionne vain teidän mielestänne sellaisia vai ovatko ne saavuttaneet 

Minut. 

56 Te ette valmistaudu tuleviin aikoihin, vaikka teillä on minun julistukseni ja te iloitsette 

kuunnellessanne minun viisaita ja rakastavia lauseitani. Toisaalta, katsokaa veljiänne, jotka eivät saa tätä 

viestiä, kuinka he muokkaavat, työskentelevät ja rakentavat, vaikka suurin osa heidän tekemisistään 

onkin aineellista! Ottakaa esimerkkiä heidän ponnisteluistaan ja yhtenäisyydestään! 

57 Myös heitä vastustetaan, vainotaan ja tuomitaan, mutta he eivät epäile minua. Mutta te, joita on 

kutsuttu uusiksi opetuslapsikseni ja jotka kuulette Pyhänä Henkenä tapahtuvan ilmestymiseni, epäilette, 
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koska olette hetken aikaa nähneet tämän kokoustalon joutuvan elämäänne kuuluvien vastoinkäymisten 

ja koettelemusten kohteeksi. 

58 Lapset kehittyvät ja aikuistuvat tullakseen vuorostaan vanhemmiksi, mutta te pysytte 

hengeltänne lapsenomaisina ettekä halua kasvaa ettekä lisääntyä tiedossa ja rakkaudessa. 

59 Kaikelle luodulle, joka on luotu Isän täydellisyyden mukaisesti, on olemassa tarkka selitys ja syy 

sen olemassaololle, mutta te ette näe sille täydellisyyttä, oikeudenmukaisuutta tai syytä. Kun teot eivät 

ole sellaisia kuin ymmärrätte, epäilette; kun toiveenne eivät toteudu, epäilette; epäilette Minua jokaisen 

kärsimyksenne kohdatessanne, ja kun näette luonnonvoimien vapautuvan, epäilyksenne kasvaa. 

60 Mille paikalle asetatte Minut, jos ette rakasta Minua Jumalana ja Isänänne? Ajattelette 

rajoitetusti ja suppeasti ymmärtämättä viestiä, jonka annan teille jokaisessa koettelemuksessa. Totisesti 

sanon teille, että jos tulkitsen niiden opetusten merkityksen, joita lähetän teille elämänne aikana, 

tiedätte, kuka olen, ja tiedätte jokaisen oppitunnin syyn. 

61 Aivan kuten opitte lukemaan maailmassa, opetelkaa ymmärtämään hengen opetusta ja sen 

rakkauden kieltä. 

62 Jotkut uskovat, että tämä maailma on olemassa vain aineellista ruumista varten, jotta lihan 

intohimot voivat voittaa siinä; mutta tällä tavoin he pysäyttävät hengen korkeamman kehityksen. - Oi 

ihmiset, pienet ja turhat, jotka haluatte muokata elämää tahtonne mukaan! Ymmärtäkää, että tämä 

maailma on olemassa sekä materiaa että henkeä varten; siksi olen aina opettanut teitä täyttämään 

materian lakia ja samalla auttamaan henkeä sen kehityksessä. Toisen aikakauden ihmisille, jotka olivat 

sidoksissa asiaan, minun oli sanottava: "Antakaa Jumalalle, mikä on Jumalan, ja keisarille, mikä on 

keisarin". 

63 Heikkouden, kurjuuden, kurjuuden ja intohimojen voittamiseksi ja epäilyksen tuhoamiseksi on 

välttämätöntä, että usko ja hyvät teot ovat hyveet, jotka hallitsevat mahdottomia; niihin verrattuna 

vaikeat ja saavuttamattomat asiat katoavat kuin varjot. 

64 Sanoin ihmisille, jotka uskoivat Minuun toisella aikakaudella: "Uskonne on pelastanut teidät". 

Selitin sen näin, koska usko on parantava voima, voima, joka muuttaa, ja sen valo tuhoaa pimeyden. 

65 Totisesti, totisesti minä sanon teille: Mahdotonta ei ole olemassa. Puhukaa Jumalalle niinkin 

pienissä asioissa kuin terveysongelmissanne aidossa uskossa ja luottakaa Hänen läsnäoloonsa, ja tämä 

Jumala, joka asuu jokaisessa teissä ja joka tietää, mitä tarvitsette ja mitä tunnette, antaa teille tahtonsa 

mukaan. 

66 Henkeni ilmenee opetuksessa, jota julistin ollessani maan päällä ja jota opetan teille tänään 

ihmisen "suukappaleen" välityksellä; siksi opetukseni virkistää teitä ja vahvistaa teitä samanaikaisesti, 

sillä se ei ole sana, joka vain imartelee aineellisia aisteja, vaan joka ravitsee henkeä. 

67 Siksi jotkut niistä ihmisjoukoista, jotka minua kuulevat, tulevat parantumaan Viisauden Sanasta, 

sen antamasta lohdutuksesta; toiset tulevat keventämään synnin taakkaansa kuullessaan opetustani 

vanhurskaudesta, anteeksiannosta ja rakkaudesta. 

68 Kun kuulette Minun puhuvan tällä tavoin, sydämenne, jotka kipu on tehnyt herkiksi, vapisevat, ja 

kun kutsutte Minua lääkäriksi, lähestyn teitä parantaakseni teidät. 

69 Tunne, että rakkauteni on levinnyt päällesi kuin lohdutuksen vaippa. 

70 Autuaita ovat ne, jotka panevat toivonsa ja luottamuksensa minuun. Tunne Minut lähellesi ja 

kerro kärsimyksesi Minulle sydämelläsi. Älkää pelätkö, rakkaat "lampaat", kukaan ei osaa ymmärtää 

änkyttävää rukoustanne. Näytä minulle haavasi, näytä minulle kärsimyksesi, ja minä laitan sinne 

rakkauden ja laupeuden balsamini. 

71 Otan vastaan kärsimyksenne, jotka uskotte hiljaisesti Minulle. Astukaa hengelliseen yhteyteen 

kanssani, jotta voitte tuntea syvästi läsnäoloni sisällänne. 

72 Saat kokea, kuinka hengen tyyneys tyynnyttää intohimojesi myrskyävän meren. Olette 

kuunnelleet Minua vain äänenkantajien välityksellä näinä hetkinä, ja silti, kuinka monta asiaa sydämenne 

ovatkaan kertoneet Minulle. Kuinka monta kärsimystä ja katkeruutta onkaan saavuttanut Minut! Kuinka 

monet kiittämättömyydestä kärsivät sydämet kuihtuvat kuin leikatut kukat, jotka myöhemmin 
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unohdetaan! Kuinka monta kyyneltä, jotka eivät näy silmissä, joita kannetaan kätkettynä sydämeen 

rauhan hetken toivossa! Miesten, naisten ja äitien kipu. Kerään kaiken rakkauteni voimalla. 

73 Olen tullut vahvistamaan ja suojelemaan heikkoja tuskan edessä; mutta sitten, kun he ovat 

terveitä, valaistuneita ja vahvoja, näen heidän lohduttavan niitä, jotka kärsivät. Jos teillä on rakkautta 

keskenänne, maailmanne loistaa harmonian ja totuuden valossa, joka purkautuu sen ruumiillistuneista ja 

ruumiistumattomista lapsista, joille tämä maailma on uskottu väliaikaiseksi asunnoksi. 

74 Olen puhunut teille jälleen kerran huulten kautta, jotka eivät ole puhtaat, mutta jotka 

ilmentymishetkelläni osasivat toistaa rakkauden sanani. Älkää ajatelko, että se on epätäydellinen muoto, 

jota käytän puhuessani teille. Tulen mielen luo, mutta en syntisen ruumiin luo. Valoni lähestyy, kun 

äänen kantaja tarjoaa sydämensä Minulle haltioituneena, luovuttaa olemuksensa Minulle; silloin käytän 

häntä välittäjänä tullakseni joukkojen luo rajoitetussa, inhimillistetyssä muodossa. 

75 Tämä oli lupaukseni Jeesuksen kautta, ja olen täyttänyt sen teille. Sanoin apostoleilleni toisella 

aikakaudella: "Jos en menisi, lohdutuksen henki ei tulisi luoksenne. Tällä halusin sanoa: Jos minä, Jeesus, 

en menisi ruumiissa, en voisi tulla tekemään itseäni tunnetuksi teille hengessä. Sillä Lohduttaja, Pyhä 

Henki, jonka olen luvannut teille, olen minä, on minun Sanani, on minun rakkauden viestini. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 21  
1 Opetuslapset, olette unohtaneet rukoustavan, jonka opetin teille toisella aikakaudella, ja olen 

tullut muistuttamaan teitä siitä. 

2 Rukouksen pitäisi olla teille jotain suurempaa ja voimakkaampaa kuin ulkoa opittujen sanojen 

toistaminen, jolla ette saavuta mitään, jos teillä ei ole hengellistä kohotusta. 

3 Älkää ottako tavaksenne rukoilla vain sanoilla, vaan rukoilkaa hengellä. Sanon teille myös: 

siunatkaa rukouksella, lähettäkää valon ajatuksia veljillenne, älkää pyytäkö mitään itsellenne; muistakaa: 

Sillä, joka käsittelee sitä, mikä on Minun, on aina Minun vartijani. 

4 Rakkaudella kylvämäsi siemenet palautuvat sinulle monin tavoin. 

5 Vieraile ja "voitele" sairaita, vahvista vankia, anna rauha sitä tarvitsevalle ja tuo lohtua 

ahdistuneille sydämille. 

6 Ihmiset ovat sekoittaneet todellisen rakkaudellisuuden materialismiin, mikä näkyy kaikissa heidän 

toimissaan, unohtaen yhden hengen korkeimmista tunteista. Olen nähnyt teidän antavan muutamia 

rahapaloja veljillenne, köyhille, halveksuen ja jopa inhoten, ja te annatte rahapaloja, koska teillä ei ole 

sydämessänne mitään annettavaa. Jos edes antaisitte niitä rakkaudella tai auttamisen halulla; mutta te 

annatte niitä ylimielisesti, mahtailevasti, nöyryyttäen hädänalaisia. Jos antaisitte sen ilman 

turhamaisuutta tai vastahakoisuutta, kolikkonne lievittäisi osittain näiden henkien rakkauden janoa, jotka 

ovat parhaillaan täysin sovittamassa syyllisyyttään. 

7 Niille, jotka ymmärtävät hyväntekeväisyyden tällä tavoin ja yrittävät hiljentää omantuntonsa 

äänen näillä epätäydellisillä teoilla ja saada Minut uskomaan, että he täyttävät yhtä korkeimmista 

opetuksistani, sanon: Vetäytykää kammioonne ja yhdistäkää rukouksenne Minuun, jotta tässä 

yhteydessä, johon ette ole toistaiseksi tottuneet, tuntisitte itsessänne hyväntahtoisuuden ja 

kiitollisuuden kipinän Isää kohtaan ja tuntisitte kanssaihmistenne kärsimyksen ja rukoilisitte heidän 

puolestaan, vaikka tekisitte sen vain sukulaistenne puolesta, mikä olisi jo askel kohti henkistymistä. 

8 En voi vielä vaatia kaikilta ihmisiltä uhrautumista ja avuliaisuutta toisten hyväksi tai todellista 

lähimmäisenrakkautta; mutta teiltä, opetuslapset ja "pienet lapset", jotka päivästä toiseen kuulette 

tämän äänen, joka saa tunteenne rakastavammiksi, odotan tekoja, jotka ovat minulle ja teille arvokkaita. 

9 Jos rakastat, muut edut tulevat sinulle sen lisäksi. 

10 Rakkaus antaa sinulle viisauden ymmärtää totuuden, jota muut etsivät turhaan tieteen 

kuoppaisilla poluilla. 

11 Anna Mestarin ohjata sinua kaikissa toimissasi, sanoissasi ja ajatuksissasi. Varustautukaa Hänen 

ystävällisen ja rakastavan esimerkkinsä mukaisesti, ja te tulette ilmentämään jumalallista rakkautta. Näin 

tunnet olevasi lähellä Jumalaa, koska olet sopusoinnussa Hänen kanssaan. 

12 Jos rakastat, onnistut olemaan lempeä, kuten Jeesus oli. 

13 Jos rakastatte, teillä ei ole tarvetta aineellisiin kultteihin tai riitteihin, koska teillä on valo, joka 

valaisee sisäisen temppelinne, johon kaikkien teitä piiskaavien myrskyjen aallot murtuvat ja ihmiskunnan 

pimeydet mitätöityvät. 

14 Älkää enää häpäiskö jumalallista, sillä totisesti sanon teille, että on suuri se kiittämättömyys, jolla 

osoitatte itseänne Jumalan edessä, kun suoritatte näitä ulkoisia palvontatapahtumia, jotka olette 

perineet esi-isiltänne ja joissa teistä on tullut fanaattisia. 

15 Ihmiskunta näki Jeesuksen kärsivän, ja te uskotte hänen opetuksensa ja todistuksensa. Miksi 

jatkatte Hänen ristiinnaulitsemista veistoksissanne? Eivätkö ne vuosisadat, jotka olet viettänyt 

näyttämällä Häntä pahuutesi uhrina, riitä sinulle? 

16 Sen sijaan, että muistaisitte Minua Jeesuksen kidutuksissa ja kuoleman taistelussa, miksi ette 

muistaisi Minun ylösnousemustani täynnä valoa ja kirkkautta? 

17 On joitakin, jotka nähdessään kuvanne, joissa Minua kuvataan Jeesuksen muodossa ristillä, ovat 

joskus uskoneet, että kyseessä oli heikko, pelkurimainen tai pelokas ihminen, ajattelematta, että olen 
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Henki ja että olen kärsinyt sen, mitä te kutsutte uhriksi, ja sen, mitä Minä kutsun rakkauden 

velvollisuudeksi, esimerkkinä koko ihmiskunnalle. 

18 Kun ajattelette, että olin yhtä Isän kanssa, muistakaa, ettei ollut aseita, voimia tai kidutuksia, 

jotka olisivat voineet taivuttaa Minua; mutta kun kärsin, vuodatin verta ja kuolin ihmisenä, se tapahtui 

antaakseni teille ylevän esimerkin nöyryydestä. 

19 Ihmiset eivät ole ymmärtäneet tuon opetuksen suuruutta, ja kaikkialla pystytetään ristiinnaulitun 

kuva, joka on häpeäksi tälle ihmiskunnalle, joka ilman rakkautta ja kunnioitusta sitä kohtaan, jota se 

väittää rakastavansa, jatkaa Hänen ristiinnaulitsemista ja haavoittaa Häntä päivittäin, ja ihmiset 

haavoittavat veljiensä sydäntä, jonka puolesta Mestari antoi henkensä. 

20 Oi kaikkien uskontokuntien lapseni, älkää tappako hengen jaloimpia tunteita älkääkä yrittäkö 

lieventää niitä ulkoisilla tavoilla ja kultteilla. Kun äidillä ei ole mitään aineellista tarjottavaa rakkaalle 

pienelle lapselleen, hän painaa sen sydämeensä, siunaa sitä kaikella rakkaudellaan, peittää sen 

suudelmilla, katsoo sitä rakastavasti, kylvettää sitä kyynelillään, mutta ei koskaan yritä huijata sitä tyhjillä 

rakkauden eleillä. 

21 Mistä saatte sen käsityksen, että minä, Jumalallinen Mestari, hyväksyn sen, että tyydytte 

kultillisiin tekoihin, joista puuttuu kaikki hengellinen arvo, totuus ja rakkaus ja joilla yritätte huijata 

henkeänne uskottelemalla, että se on ravinnut itseään, vaikka todellisuudessa se on yhä 

tietämättömämpi totuudesta? 

22 Oppikaa rakastamaan toisianne, siunaamaan, antamaan anteeksi, olemaan lempeä ja rakastava, 

hyvä ja jalo, ja ymmärtäkää, että jos ette tee niin, elämänne ei heijasta vähimmässäkään määrin 

Kristuksen, teidän Mestarinne, tekoja. 

23 Puhun kaikille ja kehotan teitä kaikkia tuhoamaan virheet, jotka ovat pidättäneet teitä 

evoluutiossanne niin monien vuosisatojen ajan. 

24 Ota rakkaus kilpenäsi ja totuus miekkanasi, niin löydät pian tien. Älkää pelätkö olla rakkauden 

kylväjiä, sillä Pilatus ja Kaifas eivät ole enää maailmassa tuomitsemassa opetuslapsiani. Elämänpolullasi 

kohtaat pieniä kalvaarioita, mutta kestä ne ja jätä jälkeesi rohkeuden, tyyneyden ja uskon jäljet. 

25 Kristus antoi teille oman esimerkkinsä, sillä Hän on ja pysyy ikuisena Mestarina hengessä ja 

totuudessa. 

26 Totuuden ja lohdutuksen Henki on sama Jumalan Henki, joka eli rakastavassa Jeesuksessa, joka 

asui ihmisten keskuudessa, ja joka elää sinussa, jos osaat rakastaa niin kuin hän opetti sinua. 

27 Te, jotka olette uusia opetuslapsiani, kuunnelkaa: Jo toisella aikakaudella puhuin teille Minusta 

suurimmalla mahdollisella selkeydellä pelastaakseni teidät lankeamasta kiusaukseen ja erehdykseen. Kun 

sanoin teille: "Isä ja minä olemme yhtä", halusin kertoa teille, että rakkaudessani teitä kohtaan, 

Sanassani ja jokaisessa Teoksessani teillä on Isän läsnäolo. Myöhemmin tähän oppiin perustuneet 

uskonnot sortuivat kuitenkin materialismiin, tekivät hahmoja, joissa ne esittivät Jeesuksen hahmoa, ja 

palvoivat häntä niiden kautta unohtaen, että Kristus on Voima ja Henki. 

28 Jos olisin halunnut teidän palvovan Minua Jeesuksen muodossa, olisin jättänyt Hänen ruumiinsa 

teidän palvottavaksenne; mutta jos Hänen tehtävänsä suoritettuani sain tuon ruumiin katoamaan, miksi 

ihmiset palvovat sitä? - Paljastin teille, että valtakuntani ei ole aineellinen, mutta silti ihmiset haluavat 

pitää minut maan päällä ja tarjoavat minulle ohimenevän ja rajallisen valtakunnan rikkauksia ja voimaa. 

29 Jeesuksessa oli kaksi luontoa: yksi aineellinen, inhimillinen, joka luotiin Minun tahdostani Marian 

neitseellisessä kohdussa ja jota kutsuin Ihmisen Pojaksi, ja toinen, jumalallinen, Henki, jota kutsuin 

Jumalan Pojaksi. Tässä (jumalallisessa luonnossa) oli Isän jumalallinen Sana, joka puhui Jeesuksessa; 

toinen oli vain aineellinen ja näkyvä. 

30 Kun ylipappi Kaifas kuulusteli minua ja hän sanoi minulle: "Minä pyydän sinua kertomaan minulle, 

oletko sinä Kristus, Messias, Jumalan Poika", vastasin hänelle: "Sinä olet sanonut sen". 

31 Olin ilmoittanut apostoleilleni, että palaisin Isän luo, josta olin tullut. Viittasin Jumalalliseen 

Henkeen, joka oli suljettu Jeesuksen siunattuun ruumiiseen. Mutta kun ennustin opetuslapsilleni, että 

Ihmisen Poika luovutettaisiin ja ristiinnaulittaisiin, viittasin vain aineelliseen osaan; Hengen 
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ristiinnaulitseminen tai tappaminen ei olisi mahdollista, koska Hän on kuolematon ja kaikkien luotujen 

asioiden yläpuolella. 

32 Kun sanoin teille, että kaivertaisin lakini sydämeenne, kaivertaisin sen henkeenne ja hallitsisin 

teissä, viittasin Viisauteeni, ikuiseen olemukseeni. Teidän on ymmärrettävä, ettei Jeesus ole se, joka 

astuu sydämeenne, vaan Kristus, Iankaikkinen Sana, se, joka julistettiin profeetta Jesajan suulla 

uhrikaritsaksi. 

33 Ihmisenä Jeesus oli ihanteenne ja täydellisyyden ruumiillistuma; jotta teillä olisi hänessä 

opetuslapseuden arvoinen esimerkki, halusin opettaa teille, millainen ihmisen on oltava tullakseen 

Jumalansa kaltaiseksi. 

34 Se on yksi Jumala, ja Kristus on yksi Hänen kanssaan, koska Hän on Jumaluuden Sana, ainoa tie, 

jota pitkin voi tavoittaa kaiken luodun Isän. 

35 Siemeneni on kylvetty ihmiskunnan jokaiseen henkeen, ja tulee päivä, jolloin voitte nousta 

ylöspäin, kunnes olette Mestarinne kaltaisia. 

36 Totuuden Henki on jumalallinen viisaus, joka selittää mysteerit, ja se on tullut ihmiskunnan luo 

täyttääkseen lupaukseni ihmiskunnalle. Te elätte ajanjaksolla, jolloin näiden ilmentymien oli 

tapahduttava, koska olitte hengellisesti valmistautuneet vastaanottamaan ne. 

37 Tunnustakaa, että ihmiskuntaa nykyään piinaavat pahuudet johtuvat siitä, että minun lakiani ei 

ole noudatettu, ja siitä, että ihmiset ovat antaneet aineellisen tulkinnan jumalallisille opetuksille ja 

ilmoituksille. Miten he olisivat voineet näiden virheiden myötä tulla tietoisiksi hengellisestä luonteestaan 

ja niistä jumalallisista rakkauden siteistä, jotka yhdistävät koko ihmiskunnan Luojaansa? Sieltä 

itsekkyytesi, sotasi ja riippuvuutesi aineellisiin nautintoihin tulevat. 

38 Jumalan Henki on kuin äärettömän suuri puu, jonka oksat, maailmat ja lehdet ovat olentoja. Jos 

se on yksi ja sama mehu, joka virtaa rungon kautta kaikkiin oksiin ja niistä lehtiin, ettekö usko, että on 

olemassa jotain ikuista ja pyhää, joka yhdistää teidät kaikki yhteen ja sulauttaa teidät Luojaan? 

39 Lyhyt on teidän matkanne läpi maailman, mutta on välttämätöntä, että suoritatte tehtävänne 

ennen kuin lähdette tästä elämästä, jotta voitte onnistua asumaan korkeampiin henkikoteihin 

tuonpuoleisessa. 

40 Henki ja aine ovat kaksi erilaista luonnetta; olemuksesi koostuu niistä, ja molempien yläpuolella 

on omatunto. Edellinen on valon tytär, jälkimmäinen tulee maasta, on ainetta; molemmat ovat 

yhdistyneet yhdeksi olennoksi ja kamppailevat keskenään omantunnon ohjaamina, jossa teillä on 

Jumalan läsnäolo. Tämä kamppailu on ollut jatkuvaa tähän asti, mutta lopulta henki ja aine täyttävät 

sopusoinnussa sen tehtävän, jonka Laini niille kullekin antaa. 

41 Voit myös ajatella henkeä ikään kuin se olisi kasvi ja ruumista ikään kuin maa. Aineeseen istutettu 

henki kasvaa, suoristuu, ja se saa ravintoa niistä koettelemuksista ja opetuksista, joita se saa 

ihmiselämänsä aikana. 

42 Opetan teitä tuntemaan henkenne alhaalta ylöspäin, sillä tämä valtava materialismin aalto, joka 

on vyörynyt ihmiskuntaa vastaan, luo mittaamattomia henkisiä tarpeita, ja on välttämätöntä, että 

maailmassa on valon lähde, jossa sitä kaipaavat voivat tyydyttää kaipuunsa. 

43 Kuinka monet ja kauheat sodat odottavatkaan ihmiskuntaa, paljon kauheammat kuin ne, jotka 

ovat menneet; niissä vapautuneiden luonnonvoimien raivo sekoittuu aseidenne pauhuun. Maailma tulee 

olemaan liian pieni pitääkseen sisällään niin suuren tuhon. Kaikki tämä johtaa siihen, että ihmiset, kun he 

ovat tuskansa ja epätoivonsa huipulla, kääntyvät rukoilevasti todellisen Jumalan puoleen - jonka luo he 

eivät olisi tulleet rakkauden tietä - pyytääkseen Hänen Jumalallista Rauhaansa. Silloin minä, Kristus, Sana, 

nousen sydämiin, sillä tämä aika on Kolmas päivä, jolloin täytän lupaukseni pelastuksesta, kun rakennan 

temppelin, kuten olen luvannut teille. 

44 Kuten enkeli, joka istui Jeesuksen haudalla, Jumalallinen Henkeni laskeutuu nostamaan 

sydämenne sulkevan hautalaatan, jotta Valoni voi valaista ihmisen sisimmän osan. 

45 Tämä tulee olemaan hengellinen aamunkoitto, jonka todistajina te tulette olemaan; mutta 

siemeneni ja hyvä uutinen leviävät, sillä taistelun aika lähestyy, ja lasteni on valmistauduttava. Mutta 
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tietäkää jo nyt, että tässä taistelussa ei tule olemaan horjumista, se käydään loppuun asti, jolloin valo 

voittaa ihmiskunnan pimeyden. 

46 Kuunnelkaa tarkasti, opetuslapset, jotta te, joille olen selittänyt niin monia salaisuuksia, ette 

hukkaa avaimia, jotka olen antanut teille Viisauden kirjani avaamista varten. Tunne rauha, jotta voit 

tehdä sen tuntuvaksi ympärilläsi oleville. 

47 Ainoastaan henkenne rauhallisen ja puhtaan kohottamisen kautta onnistutte olemaan 

henkistymisen kylväjä. 

48 Kaikkien maallisen elämänne vastoinkäymisten keskellä pystytte tekemään monia ihmeitä, jos 

teillä todella on hengessänne rauhan lahja, jonka rakkauteni antaa teille; mutta jos teillä ei ole sitä 

sisällänne, pystytte tekemään hyvin vähän Minun arvoisia tekoja. 

49 Vastaanottakaa opetukseni levottomasti ja rauhallisesti; katsokaa Minua herkillä tunteillanne ja 

tuntekaa Minut hellyydellä, kuten pienet lapset tuntevat rakastavan äitinsä. Vain tällä tavoin voitte 

vastaanottaa ja käyttää opetuksistani virtaavaa valontulvaa. 

50 Opettele astumaan sisimpään rauhaan, jonka ne hetket, jolloin olet kanssani, antavat sinulle, ja 

unohda kärsimyksesi ja ongelmasi, jotta voit vahvistaa itseäsi rakkaudessani. 

51 Olkaa vahvoja, jotta voitte kestää koettelemukset, ja rukoilkaa ihmiskunnan puolesta, joka on 

levoton ja kärsii kuten te; mutta totisesti sanon teille, että kun tunnette rauhani tulon, huomaatte, että 

tämä rauha on laskeutunut kaikkien ylle. 

52 Kysytte Minulta, miksi monesti - saadaksenne minulta armon - teidän on ensin vuodatettava 

kyyneleitä koetuksen alla. Mutta minä sanon teille: Koska jokainen teistä on kuin puu, toisinaan teillä on 

niin sairaita tai laihoja oksia, että karsiminen on välttämätöntä, jotta saatte hyvää hedelmää, ja näiden 

karsintojen täytyy aiheuttaa teille kipua. 

53 Toisinaan tämä viilto ulottuu jopa juurille asti tuhoamaan pahat asiat, jotka ovat saastuttaneet 

henkesi. 

54 Tällä hetkellä te itkette, mutta älkää olko epätoivoisia, sillä kivun jälkeen tulee todellinen terveys. 

55 Kun käännän teidät pois pahalta tieltä, teen sen suurella armolla ja rakkaudella, vaikka ette 

hetken aikaa ymmärtäisikään täydellisiä neuvojani. Valloitan sairauden teissä ja muutan sen terveydeksi 

ja iloksi; tällä tavoin tuon hitaasti aineellistuneen, hämmentyneen, hyvän tieltä eksyneen oikealle tielle. 

56 Kun he ristiinnaulitsivat Jeesuksen, hän antoi rakastavasti anteeksi teloittajilleen ja antoi heille 

elämän pyytämällä Isältään heidän pelastustaan; sanoillaan ja myös hiljaisuudellaan hän antoi heille 

anteeksi, ja nämä todisteet äärettömästä rakkaudesta ihmiskuntaa kohtaan olivat ja tulevat olemaan 

ikuisesti kuin ehtymättömiä lähteitä, joista ihmiset saavat inspiraatiota jaloimpiin anteeksiantamisen ja 

rakkauden tekoihinsa. 

57 Tänään, kuten eilenkin, annan teidän juoda tästä totuuden ja elämän lähteestä, jotta se nostaisi 

teidät ylös putoamisistanne ja kirkastaisi polkuanne, jotta voitte kestää tämän maailman läpi 

kulkemisenne koettelemukset ja jotta se toimisi askelmana, jonka avulla voitte nousta kotiin, jossa 

tunnette korkeimman rauhan. 

58 Älkää pelätkö mitään Luojaanne, mutta pelätkää itseänne sitäkin enemmän, jos henkenne ei ole 

laini viitoittamalla tiellä. 

59 Etsikää Jeesuksen näyttämää tietä, jotta voitte torjua kärsimyksen maljan. Jos eksytte tai 

viivyttelette vapaaehtoisesti saapumistanne rauhan valtakuntaan, se johtuu siitä, että haluatte sitä, 

mutta ei siitä, että se on Minun Tahtoni. 

60 Sallikaa Minun opastaa teitä, jotta voitte tukenani tulkita Elämän Kirjan teille tarjoamia opetuksia 

ja ymmärtää jotakin ihmiskuntaa odottavasta tulevaisuudesta. 

61 Älkää pelätkö kuninkaita tai herroja, älkääkä ketään, jolla on jokin arvonimi tai valta, sillä mikään 

ei voi vastustaa sitä, mitä Isä on määrännyt. 

62 Olen tehnyt valoni tunnetuksi, muunnettuna Sanaksi, jonka te harvat olette kuulleet ja jonka 

kirjoitusten ja todistusten kautta kaikki tulevat tuntemaan. 
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63 Olen kertonut teille, että olen suuri soturi, jonka miekka tulee aikomuksenaan taistella; mutta 

ymmärtäkää, etten aiheuta ihmisten välisiä sotia, jollaisia teillä on aina ollut; minun sotani on ideoiden, 

vakaumusten sota, jossa loistavat totuus, rakkaus, järki, oikeudenmukaisuus ja todellinen viisaus. 

64 Mutta kun taistelu on kovimmillaan ja ihminen alkaa ymmärtää, että nämä viestit ovat 

jumalallisia innoituksia, Jumalan rakkauden kipinöitä, jotka vain tuovat rauhaa ihmisten välille. 

ihmiset, niin silloin hän tuntee impulsseja panna se käytäntöön, opettaa sitä kaikille, jotka eivät sitä 

tunne, ja sitten hän ryhtyy opettamaan Minun opetustani poistaakseen sen pahan, jonka 

tottelemattomuutenne on teille aiheuttanut. 

65 Sen päälle, mitä opitte ja tutkitte kirjoitetusta Sanasta, vuodatan inspiraationi, jotta voitte 

laajentaa opetusta, jota annatte veljillenne. 

66 Kun ihmisten keskuuteen alkaa ilmestyä niitä, jotka - loukkauksen edessä tyynesti - rakastavat ja 

antavat anteeksi sille, joka on loukannut heitä, ja siunaavat rakkaudella Jumalaa siitä, että Hän muutti 

heidät täydellisillä opetuksillaan Jeesuksen kaltaisiksi eläviksi esimerkeiksi, silloin olette Kristuksen 

valtakauden alussa ihmisten sydämissä. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 22  
1 Tämä on suuren valon aikaa Israelin kansalle, kun herätän eri asuinpaikkojen henget heidän 

erilaisilla maallisilla poluillaan, jotta kaikki lapseni voivat tulla luokseni täynnä ymmärrystä ja rakkautta 

saadakseen perintönsä. 

2 Olen valitsemassa ihmiskunnan joukosta miehiä, naisia, vanhuksia ja lapsia, joihin Israelin henget 

ovat ottaneet suojaa, jotka ovat Jumaluuteni esikoisia, jotka ovat vastuussa ilmestyksistäni. 

3 Kolmen aikakauden aikana olen yhdistänyt ja koonnut kansani, ja tällä kolmannella aikakaudella 

läsnäoloni ja Sanani ovat yllättäneet henkenne ihmismielen välityksellä, koska ette uskoneet, että Kristus, 

Jumalallinen Sana, ottaisi yhteyttä teihin tässä muodossa. Vaikka olin ilmoittanut paluustani teille Pyhänä 

Henkenä profeettojen kautta, te ette odottaneet tuloani, ja nyt, kun minun ilmestykseni on jo 

keskuudessanne, te ette ole tunnistaneet minua, koska teiltä puuttuu hengellisyys, koska ette ole 

tutkineet jumalallisia opetuksia. Mutta teidän on ymmärrettävä, että missä muodossa tahansa 

ilmentänkin itseni teille, olen aina Jumalallinen Essence, Läsnäolo ja Voima, Totuus ja Rakkaus. 

4 Miksi siis epäilitte Minua niiden kolmen kerran aikana, jolloin tein itseni tunnetuksi 

keskuudessanne? Olenko salannut teiltä merkit ja tulemiseni ajan, jotta ihmiskunta olisi 

hämmennyksessä?". - Ei, todellakin! Te, jotka epäilette Läsnäoloani, olkaa hiljaa, sinetöikää huulenne, 

kuunnelkaa Minua väsymättä, kunnes tunnustatte, että se olen Minä, teidän Herranne, joka olen tullut 

tekemään itseni tunnetuksi ihmismielen kautta. Jos teen itseni tunnetuksi sellaisten miesten ja naisten 

kautta, joiden puutteet ja heikkoudet ovat samanlaisia kuin teidän, se johtuu siitä, että etsin henkilöä, 

jonka kautta voisin tehdä itseni tunnetuksi, enkä löytänyt siveää ja puhdasta sydäntä, jonka kautta voisin 

paljastaa itseni kaikessa kirkkaudessani. 

5 Olen tutkinut lasten keskuudessa ja näen, että vaikka heidän henkensä on viaton, se kantaa 

mukanaan ketjua paheita, jotka se on omaksunut menneinä aikoina, ja se on unohtanut, että siitä tuli 

tällä planeetalla jälleen kerran ihminen vain puhdistautuakseen uuden ruumiin kuoren avulla. Minä olen 

etsinyt puhdasta sydäntä nuorten joukosta, ja olen nähnyt, että nuorukainen on saastuttanut itsensä ja 

kantaa heikkoutta hengessään; ja neitsyessä piilee kiusauksen siemen. Muinaisten keskuudessa näen 

vain elämän vaihteluiden uuvuttamia ja hämmentämiä olentoja. Tiedemiehissä on materialismia ja 

ylimielisyyttä, sillä sen jälkeen kun olin näyttänyt heille luonnon salaisuudet, he tunsivat olonsa 

mahtavaksi ja halusivat tulla jumaliksi tässä maailmassa. Ja niiden joukosta, jotka kutsuvat itseään 

Jumaluuteni palvelijoiksi, löydän vain kolmannen aikakauden tekopyhän ja fariseuksen*. 

Siksi sanon teille: olen valinnut syntisten joukosta ne, joita olen kutsunut "äänenkantajiksi", jotka ovat 

teidän kaltaisianne ja jotka tämän minulta saamansa lahjan avulla poistavat syyllisyytensä ja pelastavat 

itsensä. Sillä hetkellä, kun säteeni laskeutuu valaisemaan heitä, poistan tahran ja vastaanotan heidän 

kohotuksensa. Kun he ovat näin valmistautuneet, otan yhteyttä teihin heidän välityksensä kautta; ja 

hengelliset palvelijani, joille on uskottu heidän askeleidensa valvominen, tekevät heistä vastaanottavaisia 

ja arvokkaita. 
* Katso lisäyksen huomautus 5 

6 Voisin ilmetä näkyvästi tai antaa ääneni kuulua niin kuin kuulitte sen Ensimmäisellä kerralla 

Siinain vuorella; mutta mitä uskon ansioita hankkisitte kanssani tuossa muodossa? - Ei yhtään, sillä uskon 

hyve on yksi porras kehitystasollasi. Mutta tästä syystä en kätke itseäni, ja jos teen itseni tunnetuksi 

ihmisen välityksellä, se johtuu siitä, että rakastan teitä ja opetan teille korkeamman oppitunnin ja haluan 

teidän tunnistavan Minut sen täydellisyydestä. 

7 Ihmisen henkeen, joka on mestariteokseni, olen sijoittanut jumalallisen valoni. Olen hoitanut 

häntä äärettömällä rakkaudella, kuten puutarhuri hoitaa puutarhansa hemmoteltua kasvia. Olen 

sijoittanut teidät tähän elintilaan, jossa teiltä ei puutu mitään elämän kannalta, jotta voisitte tuntea 

minut ja tuntea itsenne. Olen antanut hengellenne valtuudet tuntea tuonpuoleisen elämää ja ruumiinne 

aisteja, jotta voitte virkistää ja täydellistää itseänne. Olen antanut teille tämän maailman, jotta voisitte 

alkaa ottaa siinä ensiaskeleitanne, ja tällä edistyksen ja täydellisyyden tiellä voitte kokea lakini 
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täydellisyyden, jotta elämänne aikana voisitte tuntea ja rakastaa minua yhä enemmän ja enemmän ja 

saavuttaa minut ansioidenne kautta. 

8 Olen antanut teille vapaan tahdon lahjan ja varustanut teidät omallatunnolla. Ensin mainittu, 

jotta voitte kehittyä vapaasti lakieni puitteissa, ja jälkimmäinen, jotta osaatte erottaa hyvän pahasta, 

jotta se voi täydellisenä tuomarina kertoa teille, milloin täytätte tai rikotte lakiani. 

9 Omatunto on Jumalallisesta Hengestäni tulevaa valoa, joka ei koskaan jätä teitä missään 

vaiheessa. 

10 Minä olen tie, totuus ja elämä, minä olen rauha ja onnellisuus, ikuinen lupaus siitä, että olette 

kanssani, ja myös kaikkien sanojeni täyttymys. 

11 Jos tunnette epäluottamusta elämää kohtaan, jos pidätte itseänne kykenemättöminä 

kamppailuun, rukoilkaa, yhdistäkää itsenne Minuun ja pysykää rauhan tiellä, jonka rakkauteni saa teidät 

tunnistamaan. Korjatkaa virheenne, uudistukaa ja antakaa anteeksi sille, joka on loukannut teitä. 

Antautukaa koettelemuksille, ja saatte tuntea voimani ja rauhani elämän vastoinkäymisistä huolimatta. 

12 Mestari kiirehtii opettamaan teitä ja antamaan viisautensa valua mieleenne ja sydämeenne, sillä 

puhun teille vain lyhyen aikaa tässä muodossa. Jätän teille Sanani perinnöksi, jotta voisitte vartioida sitä 

mustasukkaisesti. Se on totuus, ja jos teette sen tunnetuksi veljillenne alkuperäisessä puhtaudessaan ja 

hyvien tekojenne avulla, olette täyttäneet hengellisen tehtävänne. 

13 Ne, jotka sanovat Minulle lähdöni hetkellä: "Herra, Sinä eroat meistä ja jätät meidät orvoiksi", 

ovat niitä, jotka olivat kuuroja ja sokeita julistuksilleni eivätkä halunneet ymmärtää opetustani. 

14 Olen jo pitkään nähnyt palvonnassanne fanaattisuutta ja epäjumalanpalvelusta. Tuotte näihin 

rukoushuoneisiin aineellisia uhrilahjoja, jotka eivät saavuta Minua; siksi olen pyytänyt teitä tutkimaan 

Sanaani, jotta henkenne voisi kehittyä. Sillä valmistautumisen aika on päättymässä, ja teidän on otettava 

askel eteenpäin opetusteni ymmärtämisessä. 

15 Aloittamattomista tulee "pikkulapsia" (Hengen työssä), pikkulapsista tulee opetuslapsia, ja 

opetuslapsista tulee nöyryyden, rakkauden ja viisauden eläviä esimerkkejä. Monet heistä ovat näiden 

ihmisjoukkojen joukossa, mutta he ovat myös hajallaan oppineiden, uskontojen ja lahkojen keskuudessa. 

16 Älkää kuvitelko mitään tieteenne hedelmistä, sillä nyt kun olette saavuttaneet siinä niin suurta 

edistystä, ihmiskunta kärsii eniten, on eniten kurjuutta, ahdistusta, sairauksia ja veljessotia. 

17 Ihminen ei ole vielä löytänyt todellista tiedettä, sitä, joka saavutetaan rakkauden tiellä. 

18 Katsokaa, kuinka turhamaisuus on sokaissut teidät; jokainen kansakunta haluaa saada maailman 

suurimmat oppineet. Totisesti minä sanon teille: tiedemiehet eivät ole tunkeutuneet syvälle Herran 

salaisuuksiin. Voin kertoa teille, että se tieto, joka ihmisellä on elämästä, on edelleen pinnallista. 

19 Lähestyy aika, jolloin hengelliset ilmestykset paljastavat ihmisille valoisan polun, jotta he voivat 

tuntea luomakunnan kohtuun kätketyt salaisuudet. Henkeni valo paljastaa teille tien, jolla voitte hankkia 

todellisen tieteen, jonka avulla ympäröivät luodut ja luomakunnan luonnonvoimat voivat tunnistaa 

ihmisen ja saada hänet kuuliaiseksi, ja siten täyttää tahtoni, jonka mukaan ihmisen tulisi alistaa maa. 

Mutta tämä toteutuu vasta sitten, kun omantunnon valaisema ihmishenki on asettanut voimansa ja 

valonsa aineen heikkouksiin. 

20 Kuinka luomakunnan voimat ja elementit voivat alistua ihmisen tahtoon, kun häntä liikuttavat 

itsekkäät tunteet, kun taas luontoa ohjaa rakkauden lakini? 

21 On välttämätöntä, että ihmiskunnan ihanteet lähtevät vanhurskauden poluille, joita ohjaa 

täydellisen opetuksen totuus, joka paljastaa heille ikuisen elämän merkityksen, ja tämä opetus on tässä 

annettu hengellinen opetus, joka ajan mittaan muuttaa hengellisen ja inhimillisen elämänne. 

22 Ihminen yksin on kykenemätön ottamaan vastaan Sanaani ja muuttamaan moraaliaan, 

taipumuksiaan, pyrkimyksiään ja ihanteitaan; siksi olen sallinut kivun ravistella häntä jonkin aikaa. Mutta 

kun malja on ihmisille kaikkein katkerin ja he tunnistavat virheensä omantuntonsa tuomarin edessä, he 

huutavat nimeäni, etsivät Minua, eksyneet lampaat palaavat rakkauteni esteelle, ja kaikki lapseni 

täyttyvät Henkeni valolla, jotta he voivat aloittaa uuden elämäntavan. 
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23 En ole tullut liittämään virheitä maanpäällisiin tekoihinne, vaan näytän teille virheenne, koska 

haluan teidän saavuttavan täydellisyyden, joka tulee teille ikuisen perinnön kautta. Henkesi ei katoa, sillä 

se on jumalallisen valon kipinä ja Isäsi ja Luojasi kuva. 

24 Mitä hengellesi tapahtuisi, jos antaisin itseni inhimillisten tekojesi kirkastamiseen ja antaisin sen 

loputtomiin maallisten intohimojen armoille? 

25 Kun tulin luoksesi, se tapahtui, koska rakastan sinua. Jos näyttää siltä, että puhun teille ankarasti, 

sanoissani on oikeuteni ja rakkauteni. Jos annan sinun tietää totuuteni, vaikka se joskus aiheuttaa sinulle 

tuskaa, se johtuu siitä, että haluan pelastustasi. 

26 Älkää hylätkö Sanaani, vaan tutkikaa sitä, jotta löydätte sen olemuksesta opetuksen, joka kykenee 

saamaan aikaan ihmeen, joka muuttaa tämän kyynelten laakson, joka on nyt muuttunut veljesten 

välisten veristen taistelujen kentäksi, rauhan laaksoksi, jossa elää vain yksi perhe, ihmiskunta, ja jossa 

pannaan täytäntöön Isänne teille antamat oikeudenmukaiset, täydelliset ja rakastavat lait, sillä niiden 

täyttämisessä löydätte onnen. 

27 Minulla on ollut tässä maailmassa vain muutamia opetuslapsia, ja vielä vähemmän niitä, jotka 

ovat olleet kuin jumalallisen Mestarin kuva. "Henkisessä laaksossa" minulla on kuitenkin monia 

opetuslapsia, sillä siellä opetukseni ymmärtäminen edistyy parhaiten. Siellä lapseni, ne, jotka janoavat ja 

janoavat rakkautta, saavat Mestariltaan sen, minkä ihmiskunta on heiltä kieltänyt. Siellä loistavat 

hyveellisyydellään ne, jotka nöyryytensä vuoksi jäivät maan päällä huomaamatta, ja siellä ne, jotka 

loistivat tässä maailmassa väärällä valolla, itkevät surullisesti ja katuen. 

28 Vastaanotan teidät tuonpuoleisessa, niin kuin ette toivonut voivanne tehdä maan päällä, kun te 

kyynelehtien, mutta Minua siunatessanne sovititte syyllisyytenne. Sillä ei ole merkitystä, että sinulla on 

ollut väkivaltaisen kapinan hetki elämäsi matkan aikana. Otan huomioon, että teillä oli suuren tuskan 

päiviä, ja niissä te osoititte antautumista ja siunasitte Nimeäni. Myös te olette pienuutenne rajoissa 

kokeneet joitakin Golgatoja, vaikka ne johtuisivatkin tottelemattomuudestanne. 

29 Katsokaa, muutaman hetken uskollisuudella ja rakkaudella Jumalaa kohtaan saavutatte elämän ja 

armon aikoja tuonpuoleisessa. Näin Ikuinen Rakkauteni vastaa ihmisen lyhytaikaiseen rakkauteen. 

30 Autuaita ovat ne, jotka kaatuvat ja nousevat jälleen, jotka itkevät ja siunaavat Minua, jotka omien 

veljiensä haavoittamina luottavat Minuun sydämensä syvyyksissä. Nämä pienet ja ahdistetut, pilkatut, 

mutta kuitenkin nöyrät ja näin ollen vahvat hengessä ovat totuudessa opetuslapsiani. 

31 Iloitkaa, sillä näiden opetusten kautta edistytte evoluutiossanne, vaikka jotkut uskovat 

päinvastaista, koska heitä ohjaavat kevytmieliset tuomiot. Vuosisatojen ajan uskonnot ja lahkot ovat 

jakaneet teitä, sillä teillä on aina ollut halu tietää jotakin enemmän kuin olette tienneet, ja silti 

sydämenne on kuihtunut rakkauden puutteesta, vaikka teillä on ollut niin monta uskontunnustusta. 

Mutta pian keräännytte sen täydellisen rakkauden ympärille, joka virtaa "Todellisen elämän kirjasta", 

joka on tämä Sana. 

32 Te kuihtutte hengellisestä janosta, kuihtutte rakkauskasteen ja puhtaiden kiintymysten 

puutteessa. Tunnette olonne yksinäiseksi, ja siksi olen tullut huokumaan keskuuteenne rakkauteni 

erehtymättömän tuoksun, joka saa henkenne heräämään ja kukoistamaan hyveessä. 

33 Kuunnelkaa Minua, opetuslapset, jotta voitte kitkeä vanhat uskomukset pois mielestänne. 

Kristinusko on jakautunut uskonryhmiin, jotka eivät rakasta toisiaan, jotka nöyryyttävät, halveksivat ja 

uhkaavat veljiään väärillä tuomioilla. Minä sanon teille, että he ovat kristittyjä ilman rakkautta, ja siksi he 

eivät ole kristittyjä, sillä Kristus on rakkaus. 

34 Jotkut kuvaavat Jehovan vanhaksi mieheksi, joka on täynnä inhimillisiä vikoja, kostonhimoiseksi, 

julmaksi ja kauheammaksi kuin pahimmat tuomarinne maan päällä. 

35 En kerro tätä pilkatakseen ketään, vaan puhdistaakseni käsityksenne Jumalallisesta Rakkaudesta. 

Ette tiedä nyt, millä tavoin palvoitte Minua menneisyydessä. 

36 Harjoittele hiljentymistä, joka auttaa henkeä löytämään Jumalansa. Tämä hiljaisuus on kuin 

tiedon lähde, ja kaikki, jotka astuvat siihen, täyttyvät viisauteni kirkkaudesta. Hiljaisuus on kuin 
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tuhoutumattomien muurien ympäröimä paikka, johon vain hengellä on pääsy. Ihminen kantaa jatkuvasti 

sisällään tietoa salaisesta paikasta, jossa hän voi olla yhteydessä Jumalaan. 

37 Paikalla ei ole väliä, missä olet, kaikkialla voit olla yhteydessä Herraasi, olitpa sitten vuoren 

huipulla tai laakson syvyyksissä, kaupungin myllerryksessä, kodin rauhassa tai taistelun keskellä. Kun 

etsitte Minua pyhäkössänne kohonneen syvällä hiljaisuudessa, universaalin ja näkymättömän temppelin 

portit avautuvat välittömästi, niin että voitte todella tuntea olevanne Isänne kodissa, joka on läsnä 

jokaisessa hengessä. 

38 Kun koettelemusten tuska painaa sinua ja elämän kärsimykset tuhoavat tunteitasi, kun tunnet 

kiihkeää halua saavuttaa hieman rauhaa, vetäydy nukkumahuoneeseesi tai etsiydy hiljaisuuteen, peltojen 

yksinäisyyteen; kohota siellä henkesi omantunnon ohjaamana ja uppoa sinne. Hiljaisuus on hengen 

valtakunta, fyysisille silmille näkymätön valtakunta. 

39 Henkiseen hurmioon astuessaan ihminen saavuttaa sen, että korkeammat aistit heräävät, intuitio 

käynnistyy, inspiraatio loistaa, tulevaisuus voi vilahtaa, ja henkinen elämä tunnistaa selvästi kaukaisen ja 

tekee mahdolliseksi sen, mikä aiemmin näytti saavuttamattomalta. 

40 Jos haluatte astua tämän pyhäkön hiljaisuuteen, tähän aarrekammioon, teidän on itse 

valmisteltava tie, sillä vain todellisen puhtauden vallitessa voitte astua sinne. 

41 On olemassa lahjoja ja tehtäviä, jotka ovat odottaneet sitä hetkeä, jolloin olette valmiita 

asettumaan henkeenne ja muuttamaan teidät profeetoiksi ja mestareiksi. 

42 Tässä aarrekammiossa on olentojen koko menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus, siellä on hengen 

mannaa, iankaikkisen elämän leipää, josta kerroin teille Jeesuksen kautta, että "joka siitä syö, ei koskaan 

kuole". 

43 Henkesi on virkistynyt kuullessaan Sanaani ja on löytänyt tilaisuuden täyttää tehtävänsä tämän 

"työläisten" kansakunnan keskuudessa, jota olen herättämässä. 

44 Kuinka monet huolet te unohdattekaan, kun omistaudutte tälle siunatulle työlle, jossa neuvotte, 

"voitelette" ja lohdutatte veljiänne. 

45 Henkenne on vahvistunut ja ruumiinne on toipunut, sillä olen kertonut teille, että se, joka antaa 

rauhaa ja parantavaa balsamia tai harjoittaa hyväntekeväisyyttä missä tahansa sen lukemattomista 

muodoista, näkee moninkertaistuvan itsessään sen, mitä hän on antanut. 

46 Tällä tavoin vien teidät vähitellen pois maailman valheellisista nautinnoista, hyödyttömistä, niin 

että sydämenne on puhdas ja aina sen arvoinen, että sen kautta auttava rakkauteni tavoittaa 

hädänalaiset; niin että ette anna kaikkialla vallitsevan pahuuden taas tartuttaa itseänne. 

47 Tämä sisäinen ja ulkoinen puhtaus opetuslapsissani on olennaisen tärkeää, sillä vain silloin veljet 

uskovat teitä, kun lähdette levittämään tätä Hyvää Sanomaa. Vain silloin, kun sinulla on terve ja puhdas 

sydän, siitä lähtevät hyvät teot ja huuliltasi valon sanat. 

48 Matkallanne kohtaatte pimeyttä ja hämmennystä, ja ainoa voima ja voima, joka teillä on 

voittaaksenne petoksen totuudella, on juuri tunteidenne vilpittömyys ja tekojenne puhtaus. Älkää 

unohtako: Vaikka voisitte teeskennellä lähimmäisillenne, että julistatte totuutta ilman, että teillä on sitä 

hallussanne, ette pysty pettämään Minua. 

49 Muutoksenne on oltava syvää ja todellista, niin syvää, että huomaatte sen siitä hengellisyydestä, 

jolla lapsenne tulevat maailmaan, nämä uudet sukupolvet, jotka ovat lupaus ihmiskunnalle: terveitä 

ruumiiltaan ja hengeltään, eivät kiusausten orjia tai veljiensä valheiden uhreja, vaan olentoja, jotka 

kykenevät rakastamaan Minua arvokkaalla tavalla ja rakastamaan lähimmäisiään totuudenmukaisesti. 

Lähestyy aika, jolloin oppini viholliset valmistautuvat tarkkailemaan askeleitanne, koska he haluavat 

tuhota siemenenne; mutta sanon teille, että jos vartioitte sitä pyhänä perintönänne, jos valvotte sitä, 

minkä olen teille uskonut, mikään voima ei pysty tuhoamaan sitä, mitä kylvätte rakkaudella ja Minun 

nimessäni veljienne sydämiin. 

50 Sovelkaa Sanaani, saarnatkaa teoilla, todistakaa hyvillä teoilla, sanoilla ja ajatuksilla, silloin 

todistuksenne on opetukseni arvoinen. 
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51 Tarkkaillen ja rukoillen teidän pitäisi odottaa niitä, jotka etsivät teidät ennemmin tai myöhemmin. 

Sotilaat palaavat sodasta masentuneina ja nyyhkyttäen; hallitsijat tunnustavat virheensä ja itkevät 

avoimesti rikkomuksiaan; ja oikeudenmukaisuutta janoavat ja janoavat kansanjoukot etsivät näitä 

hengellisen valon lähteitä, joista he voivat juoda, kunnes heidän uskon, rauhan ja rakkauden halunsa on 

tyydytetty. 

52 Henkeni valvoo jokaista olentoa, ja minä valvon jopa viimeisiä ajatuksianne. 

53 Totisesti sanon teille, että olen löytänyt maallisista ihanteista ja kunnianhimoisista tavoitteista 

taistelevien armeijoiden keskeltä, levon hetkinä, rauhaa rakastavia ja hyvää tarkoittavia ihmisiä, joista oli 

tehty sotilaita väkisin. Huokaukset karkaavat heidän sydämistään, kun nimeni tulee heidän huulilleen, ja 

kyyneleet valuvat heidän poskiaan pitkin heidän sukulaistensa, vanhempiensa, vaimojensa, lastensa tai 

veljiensä ja siskojensa muistoksi. Silloin heidän henkensä kohoaa luokseni ilman muuta temppeliä kuin 

uskonsa pyhäkkö, ilman muuta alttaria kuin rakkautensa alttari ja ilman muuta valoa kuin toivonsa valo, 

ja he toivovat anteeksiantoa niistä tuhoista, joita he ovat tahattomasti aiheuttaneet aseillaan. He 

pyytävät Minulta kaikin voimin, että antaisin heidän palata kotiinsa tai että jos heidän on pakko joutua 

vihollisen iskun kohteeksi, peittäisin armon vaipallani ainakin ne, jotka he jättävät maan päälle. 

54 Siunaan kaikkia niitä, jotka pyytävät anteeksiantoani tällä tavoin, sillä he eivät ole syyllistyneet 

tappamiseen; toiset ovat murhaajia, jotka joutuvat vastaamaan edessäni kaikesta siitä, mitä he ovat 

tehneet ihmiselämille - kun heidän tuomionsa hetki on tullut. 

55 Monet heistä, jotka rakastavat rauhaa, ihmettelevät, miksi olen antanut itseni johdattaa 

taistelukentille ja kuoleman paikoille. Tähän minä sanon teille: Vaikka heidän ihmismielensä ei kykene 

ymmärtämään sitä syytä, joka on kaiken tämän ytimessä, heidän henkensä tietää kuitenkin, että se on 

sovituksen täyttymys. 

56 Tiedän myös niitä, jotka rakkaansa unohtaen ajattelevat kaikkia kansoja itkien tuskissaan 

ihmiskunnan väärän kristinuskon todellisuutta. He kutsuvat Minua rukouksissaan, hengellisissä 

mietteissään he muistavat, että on olemassa lupaus Minun paluustani ja että jopa Minun paluuni merkit 

on ennustettu ja kirjoitettu. He kantavat näitä sanoja sydämissään ja siksi kysyvät Minulta joka päivä, 

milloin tulemiseni tapahtuu "idässä ja lännessä "*, ja kaikkialla he etsivät merkkejä ilman, että heidän 

silmänsä havaitsevat niitä, ja siksi he tuntevat itsensä hämmentyneiksi. 
Viittaus Raamatun lupaukseen Matt. 24, 27. Yksityiskohtaiset selitykset Kristuksen paluusta löytyvät tämän kirjan 

johdantona luvusta: Kristuksen paluu Raamatun lupausten peilinä. 

57 He eivät tiedä, että kaikki merkit ovat jo tapahtuneet ja että siksi Henkeni alkaa ilmaista uutta 

ilmestymisvaihettaan tällä hetkellä. 

58 Kuinka usein he ovatkaan heränneet kuultuaan hengellisen ääneni ja kysyneet: "Kuka on kutsunut 

minut?" ymmärtämättä viestini merkitystä. Toisissa tapauksissa intuition valo heidän mielessään oli niin 

kirkas, että he saivat aikaan yllättäviä tekoja, jotka täyttivät heidät ihmetyksellä. 

59 Parantava balsami loukkaantuneelle tai kuolemansairaalle samoin kuin leipä tai vesi ovat 

ihmeellisesti toteutuneet, ja he kokevat, kuinka rauha ja luottamus vahvistavat heitä hengellisesti ja 

fyysisesti suurimman vaaran hetkinä. 

60 Nämä tapahtumat ovat saaneet ne, jotka elävät valppaasti ja rukoillen, huudahtamaan sisäisesti: 

"Herra, eivätkö nämä ilmeiset merkit, joita annat meille päivittäin, ole todisteita läsnäolostasi? Eikö kaikki 

tämä ole todiste siitä, että tällä hetkellä Henkesi etsii meitä kommunikoidakseen itsensä Mestarina 

opetuslapselle tai Isänä lapselle?"." 

61 Kyllä, rakkaat opetuslapset, ne ovat todisteita siitä, että Henkeni värähtelee teidän henkenne 

yläpuolella ja siten täyttää uudessa muodossa lupaukseni palata ihmisten luo. 

62 Merkit, jotka viittasivat teille uuteen ilmestymiseeni, ovat jo toteutuneet; te ette ole nähneet 

niitä ettekä ole saaneet niistä uutisia. Mutta minä sanon teille: Tunnetteko läsnäoloni? Aistitko uuden 

ajan tulon? Ravitseeko sydämesi itseään hengellisessä rukouksessa, ja tuntuuko henkesi vahvistuvan, kun 

se antaa omantunnon valon ohjata itseään? Jos näin on, miksi tarvitsette aineellisia merkkejä 

osoittamaan teille läsnäoloni ja todistamaan profetian täyttymisestä? Jättäkää tämän ajan fariseusten ja 
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kirjanoppineiden tehtäväksi tutkia asiaa. Pappien ruhtinaat, jotka pelkäävät Läsnäoloani, tutkikoot 

avaruuden ja maan etsiessään luvattuja merkkejä. Heille ne on annettu, vähäuskoisille ihmisille, niille, 

jotka kerskuvat hengellisyydellään ja joiden sydän ja mieli ovat kovempia kuin kivi. Sillä ne olivat 

merkkejä, joita luonto antoi torvisignaalien tavoin, kun henkinen ilmentymäni oli aikeissa vuodattaa 

valonsa ihmiskunnalle. 

63 Unohda kaikki huolesi tässä rukouksen hetkessä, joka on pyhitetty yhteydelle Isän kanssa, hylkää 

kaikki kiusaukset, jotka voisivat estää henkeäsi täyttämästä lakiani, ja vapauta se kaikesta 

levottomuudesta. Näinä ylevinä hetkinä antakaa tahtonne olla jumalallinen tahto; antautukaa taivaallisen 

Isänne rakkaudelle. Silloin käy niin, että toisen aikakauden tapaan näette, että teot, joita te kutsutte 

ihmeiksi, muuttuvat todellisuudeksi. 

64 Kun tunnette Rauhani läpäisevän rukouksenne, se on merkki siitä, että olette päässeet yhteyteen 

Jumaluuteni kanssa. Omatunto loistaa kuin säteilevä aurinko hengessäsi, ja näet Pyhän Hengen valon 

pyhäkkösi alttarilla. Näinä hetkinä näet kaiken Jumalan rakkauden valaisemana. 

65 Verhot, jotka varusteiden puutteessa olivat estäneet teitä ymmärtämästä opetusteni merkitystä, 

vedetään pois, ja te näette Ikuisen Pyhimmän Pyhän sisällä Herran aarrekammion, joka on elämän lähde 

ja josta virtaa todellinen viisaus. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 23  
1 Autuaita ovat ne, jotka pyrkivät olemaan rauhassa omantuntonsa kanssa. Autuaita ovat ne, jotka 

kylvävät rauhani siemeniä lähimmäistensä tielle. 

2 Tulkaa luokseni aina, kun kärsimykset tai uskon puute masentavat teitä, sillä minä olen valo ja 

voima, joka palauttaa teille hengellisen rauhan. 

3 Missä kuulette Minut, kun en enää näyttäydy tässä muodossa? - Omantunnossanne, sillä sen 

kautta näytän teille rakkauden tien. 

4 Kun maailma käy läpi hengellisen hämmennyksen aikaa, kun ihminen ei ymmärrä niitä 

salaisuuksia, joita hengellinen elämä pitää sisällään, eikä osaa selvittää ja pohtia sen tarkoitusta, vaikka 

hänellä on siihen pätevyys, silloin Sanani kirkkaus tulee valaisemaan häntä. Ihmiskunta todistaa, että 

näinä hetkinä tiedemiehet käyttävät kaiken aikansa ja älykkyytensä löytääkseen luonnosta vastauksen 

moniin kysymyksiin ja epäilyihin, joita elämä heille esittää. Ja luonto vastaa ihmisten kutsuun ja todistaa 

Luojastaan, joka on ehtymätön viisauden ja rakkauden mutta myös oikeudenmukaisuuden lähde. 

Kuitenkin vapaa tahto, joka ihmiselle on annettu, ei ole johtanut häntä heräämään rakkauteni valoon, ja 

henki jatkaa materialismin kahleiden vetämistä perässään, joista se ei ole kyennyt vapautumaan. Ihminen 

ikään kuin pelkäisi ottaa askeleen eteenpäin evoluutiossa, sillä hän on tottunut pysymään esi-isiensä 

jättämissä perinteissä. Ihminen pelkää ajatella ja uskoa itse; hän alistuu mieluummin toisten 

perinteeseen ja riistää näin itseltään vapauden tuntea Minut. Tästä syystä hän on elänyt taaksepäin; 

mutta nyt valon aika on tullut ihmiskunnalle, ja sen myötä ihminen saa oman tietonsa, herää, edistyy ja 

yllättyy opetusteni totuuden edessä. 

5 Jos ihmiskunta on todistanut tieteen kehitystä ja nähnyt löytöjä, joita se ei olisi aiemmin uskonut, 

miksi se vastustaa uskomasta hengen kehitykseen? Miksi se jäykistyy johonkin, joka pysäyttää sen ja 

tekee siitä inertin? 

6 Opetukseni ja ilmestykseni tällä hetkellä ovat sopusoinnussa kehityksenne kanssa. Älköön 

tiedemies olko ylimielinen aineellisesta työstään ja tieteestään, sillä siinä on aina ollut läsnä Minun 

ilmestykseni ja niiden henkisten olentojen apu, jotka inspiroivat teitä tuonpuoleisesta. Ihminen on osa 

luomakuntaa, hänellä on tehtävä, joka hänen on täytettävä, kuten kaikilla Luojan luoduilla, mutta hänelle 

on annettu hengellinen luonto, älykkyys ja oma tahto, jotta hän voi omien ponnistelujensa avulla 

kehittää ja täydellistää henkeään, joka on korkein asia, joka hänellä on. Hengen avulla ihminen voi 

ymmärtää Luojaansa, ymmärtää Hänen hyvyytensä ja ihailla Hänen viisauttaan. 

7 Jos sen sijaan, että teistä tulisi turhia maallisen tietämyksenne vuoksi, tekisitte koko Työni 

omaksenne, teille ei jäisi salaisuuksia, tunnustaisitte itsenne veljiksi ja rakastaisitte toisianne niin kuin 

Minä rakastan teitä: teissä olisi hyvyyttä, avuliaisuutta ja rakkautta, ja siksi olisitte yhtä Isän kanssa. 

8 Kuinka pieniä te olettekaan, kun pidätte itseänne kaikkivoipaisina ja suurina ja siksi kieltäydytte 

tunnustamasta, että voimanne ja tieteenne rajojen yläpuolella on Hän, joka totuudessa tietää kaiken ja 

pystyy tekemään kaiken! Silloin olette tyytyväisiä siihen, että olette materiaa ja vain materiaa, ja 

vaikutatte merkityksettömiltä, koska olette vain sen luonnonlain alaisia, joka hallitsee kuolevaisia ja 

katoavia olentoja, jotka syntyvät, kasvavat ja kuolevat jättämättä jälkeäkään polustaan. Milloin nousette 

tästä tilasta, jossa olette? Teidän on ponnisteltava katsomaan käsittämänne taivaan tuolle puolen, jotta 

voisitte ymmärtää, että vain hengellisen ansion kautta pääsette Isän luo. 

9 Älkää odottako, että muut aloittavat tien luokseni, tulkaa, lähettäkää rukouksenne, ja näin 

ymmärrätte, mitä teidän on tehtävä, ja koette tehtävän, joka teidän on täytettävä. Kutsun teitä tulemaan 

lähemmäs Minua, mutta sitä varten ei ole välttämätöntä luopua ihmiselämän tehtävistä, velvollisuuksista 

ja virvokkeista. 

10 Olette tulleet maan päälle aikana, jolloin ihmiset elävät ihmistieteiden vallassa, ja kuitenkin tänä 

aikana te avaatte hengelliset lahjanne: parannatte sairaita, profetoitte ja saavutatte hengellisessä 

kehityksessänne korkeamman tason. 
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11 Sisintä olemustanne valaiseva valo auttaa teitä ennakoimaan, mitä on tulossa, mutta teidän on 

valmistauduttava, jotta tämä lahja voi kukoistaa. Mikään ei saa pysyä paikallaan, kaiken on liikuttava 

sopusoinnussa Luomakunnan kanssa. 

12 En anna teille opetuksiani pelkästään aineellisen luontonne moraaliseksi ohjenuoraksi; 

pikemminkin niiden avulla voitte nousta henkisen täydellisyytenne korkeammalle tasolle. 

13 En ole perustamassa uutta uskontoa keskuuteenne, tämä opetus ei kiellä olemassa olevia 

uskontoja, jos ne perustuvat Totuuteeni. Tämä on kaikille suunnattu jumalallisen rakkauden viesti, kutsu 

kaikille yhteiskunnallisille instituutioille. Se, joka ymmärtää jumalallisen aikomuksen ja täyttää käskyni, 

tuntee itsensä johdatetuksi kohti edistystä ja henkensä korkeampaa kehitystä. 

Niin kauan kuin ihminen ei ymmärrä sitä henkistymistä, joka hänen elämässään on oltava, rauhasta ei 

tule todellisuutta maailmassa vielä pitkään aikaan. Se, joka sitä vastoin täyttää rakkauden lakini, ei pelkää 

kuolemaa eikä tuomiota, joka odottaa hänen henkeään. Tietäkää, että Isänne ei tuomitse teitä silloin, kun 

kuolema tulee luoksenne, vaan tämä tuomio alkaa heti, kun tulette tietoisiksi teoistanne ja tunnette 

omantuntonne kutsun. Tuomioni on aina teidän kohdallanne. Joka askeleella, niin ihmiselämässä kuin 

hengellisessä elämässänne, olette tuomioni alaisia; mutta täällä maailmassa, ruumiin kuoressa, henki 

muuttuu tunnottomaksi ja kuuroksi omantunnon kutsuille. 

14 Tuomitsen sinut auttaakseni sinua avaamaan silmäsi valolle, vapauttaakseni sinut synnistä ja 

lunastaakseni sinut tuskasta. 

15 En koskaan laske tuomiossani niitä loukkauksia, joita olette saattaneet tehdä Minulle, sillä 

tuomiossani ei koskaan esiinny kaunaa, kostoa eikä edes rangaistusta. 

16 Kun kipu tunkeutuu sydämeesi ja iskee sinuun kaikkein herkimpään kohtaan, se on osoittaakseen 

sinulle jonkin tekemäsi virheen, saadakseen sinut ymmärtämään opetukseni ja antaakseen sinulle uuden 

ja viisaan oppitunnin. Rakkauteni on aina läsnä kaikkien näiden koettelemusten pohjalla. 

17 Joissakin tapauksissa olen antanut teidän ymmärtää jonkin oikeudenkäynnin syyn, toisissa taas 

ette löydä tuon oikeudenmukaisuuteni varoituksen merkitystä, ja se johtuu siitä, että Isän työssä ja 

henkenne elämässä on syviä salaisuuksia, joita ihmismieli ei kykene selvittämään. 

18 Annan teille nämä opetukset, jotta ette odottaisi kuoleman tuloa aloittaaksenne velkojenne 

maksamisen, vaan jotta voisitte hyödyntää elämänne teille tarjoamia koettelemuksia tietäen, että 

rakkaudesta, kärsivällisyydestä ja kohottuneisuudesta, jolla otatte ne vastaan ja kestätte ne, riippuu, 

saapuuko henkenne iankaikkisen elämän kynnykselle vapautuneena niiden syntien ja epätäydellisyyksien 

taakasta, joita se kantoi oleskelunsa aikana maailmassa. 

19 Kaukana on se aika, jolloin teille sanottiin: "Sillä mittapuulla, jolla mittaatte, teidät mitataan". 

Kuinka usein tätä lakia onkaan käytetty kostoksi täällä maan päällä ja kaikenlaisen hyväntekeväisyyden 

syrjään sysäämiseksi! 

20 Nyt sanon teille, että olen tarttunut tähän oikeudenmukaisuuden soluun ja mittaan teidät sillä 

sen mukaan, miten olette mitanneet, vaikka minun on jo nyt lisättävä selityksenä, että jokaisessa 

tuomiossani on läsnä Isä, joka rakastaa teitä hyvin paljon, ja Vapahtaja, joka on tullut pelastamaan teidät. 

21 Ihminen on se, joka antaa tuomionsa teoillaan, toisinaan hirvittäviä tuomioita, ja Herrasi on se, 

joka auttaa sinua löytämään tien, jolla voit kantaa sovituksen. 

22 Totisesti sanon teille, että jos haluatte välttää liian kivuliaan sovituksen, tehkää ajoissa parannus 

ja antakaa elämällenne uusi suunta vilpittömän uudistumisen kautta rakkauden ja laupeuden teoilla 

veljiänne kohtaan. 

23 Ymmärtäkää, että minä olen pelastava portti, portti, jota ei koskaan suljeta kaikilta, jotka etsivät 

minua aidossa uskossa. 

24 Jos haluatte todisteita opetusteni totuudesta, kerron teille, että teillä on silmienne edessä 

todisteet, joita pyydätte Minulta seurataksenne Minua. Mitä nämä todisteet ovat? - Näiden miesten ja 

naisten uudistuminen, jotka palvelevat minua tänään "työläisinä pelloillani". 

25 Tämä "päivätyö" on toisinaan pitkä ja vaivalloinen, mutta ei koskaan mahdoton toteuttaa. 

Spiritistisen oppilaan tehtävä on herkkä ja vaikea, mutta se ei ole mahdoton saavuttaa, ja siksi sanon 
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kaikille teille, jotka olette vielä päättämättömiä, että jos epäilette, pystyttekö saavuttamaan tämän, se 

johtuu siitä, että olette vähäuskoisia ihmisiä. 

26 Tarjoan rakkauden kenttäni kaikille, jotka haluavat ansaita ansioita palvelemalla veljiään. Ne, 

jotka ovat ymmärtäneet, ovat kiireesti lähestyneet Minua pyytääkseen mahdollisuutta työskennellä 

siunatuilla pelloillani, joilla siemen on hyväntekeväisyyttä. 

27 Tässä tapauksessa ansioiden on oltava todellisia, jotta voin kirjata ne ylös niiden suorittajan 

hyödyksi. Ulkonäöllä ei ole Minulle mitään arvoa; siksi työntekijäni oppivat työskentelemään 

hiljaisuudessa, olemaan nöyriä ja vilpittömiä, kammoksumaan turhamaisuutta eivätkä koskaan tee 

hyväntekeväisyyttä tunnetuksi. 

28 Ihmiset eivät tiedä jokaisen näistä työntekijöistä, jotka palvelevat häntä päivästä toiseen, 

historiaa; he eivät tiedä niitä ponnisteluja, uhrauksia ja luopumisia, joita palvelijani joutuivat tekemään 

tullakseen kelvollisiksi kutsumaan itseään opetuslapsikseni. 

29 Monet näistä miehistä ja naisista, jotka tuovat niin paljon iloa sydämiinne hengellisillä lahjoillaan, 

jotka saavat teidät tuntemaan balsamini ja palauttavat teille rauhan sanoillaan, kantavat sydämissään 

piilevää surua, jonka vain minun katseeni näkee. 

30 Kuinka monet heistä ovatkaan joutuneet rakkaiden sukulaistensa väärän arvion kohteeksi ja jopa 

hylkäämiksi, koska he ovat lähteneet tälle tielle! Ja nämä loukkaavat heitä, panettelevat heitä ja uhkaavat 

heitä; silti he jatkavat tehtävänsä täyttämistä rakkaudella, vaikka he tuntevat vihaisen kansan 

ruoskaniskut ja kivien heittelyn, samalla kun he Mestarinsa tavoin kulkevat tiensä ristin taakan alla. 

31 Ymmärrän, että haluatte tietää, miksi jotkut heistä pidättäytyvät jatkamasta tätä tehtävää. Sanon 

teille, että se ei johdu siitä, etteivät he olisi kantaneet ristinsä taakkaa, vaan siitä, että maailma kiusasi 

heitä ja he alistuivat kiusaukseen; sillä se, joka ottaa rakkauden ristin harteilleen, ei todellisuudessa 

kanna sitä lainkaan. Pikemminkin risti on se, joka kantaa häntä, koska "työntekijän" jokaiseen 

askeleeseen liittyy aina sisäinen äärettömän rauhan tunne. Teidän ei kuitenkaan pitäisi käyttäytyä heitä 

kohtaan kiittämättömästi, koska tiedätte, että rauhani on niissä, jotka seuraavat minua; sillä he ovat yhtä 

paljon ihmisiä kuin tekin. Koska näet heidät hymyilevinä ja rauhallisina, et halua tietää mitään siitä, mitä 

he kärsivät ollakseen hyödyllisiä ja palvellakseen sinua. 

32 Kuka on osannut korvata rakkaudella ja hyväntekeväisyydellä ne, jotka usein keskeyttävät työnsä 

tilapäisesti ottaakseen vastaan rauhaa ja terveyttä tarvitsevia? Milloin olette rynnänneet sellaisen lapsen 

kehdon luo, jonka on täytynyt jäädä yksin, koska sen äiti on "työntekijä", jonka on täytettävä tehtävänsä 

kärsivien keskellä? - Totisesti minä sanon teille: aivan kuten olen kutsunut teidät oppimaan 

vastaanottamaan, niin vaadin teiltä, että opitte maksamaan rakkaudella takaisin veljienne epäitsekkään 

avun. 

33 Kuinka usein osoitat tyytymättömyyttäsi ja tuomitset heidät "huonoiksi työntekijöiksi", koska he 

tulevat myöhässä. Olet vaativa, kun huomaat heissä vikaa, koska tiedät, että heillä on velvollisuus 

suoriutua. 

34 Oi ihmisjoukot, sen sijaan, että ottaisitte nöyrästi vastaan teille annetun leivän, te syötte sen 

yhdessä sen käden kanssa, joka on ojentanut kätensä tarjotakseen teille ruokaa!". 

35 Mitä tiedätte niistä kamppailuista, joita valittuni joutuvat kestämään pitääkseen itsensä puhtaina 

ja palvellakseen teitä? Mitä te tiedätte niistä koettelemuksista, jotka heitä koettelevat, jotta he pysyisivät 

valppaina? Silti pidätte heitä edelleen heikkoina ja levitätte sanaa, että kiusaus on voittanut heidät, 

ymmärtämättä, että se on taakka, jonka te itse olette jättäneet heihin, koska kieltäydytte ottamasta 

itsellenne sitä osaa vastuusta, joka kuuluu jokaiselle Minun Työssäni. 

36 Kuinka pian unohdatkaan ne monet asiat, joita olet saanut heidän kauttaan! Silti sydämessänne 

rauhoitatte itsenne sillä, että he eivät ole antaneet teille mitään; mutta totisesti minä sanon teille: niin 

kauan kuin ette rakasta toisianne, on valheellista, että te rakastatte minua. 

37 Henkisten olentojen legioonat, jotka näkymättömästi seuraavat aineellisten silmienne edessä 

Sanani julistusta, ovat niitä, jotka antavat opetusteni todellisen tulkinnan. Jotta tietäisitte, mitkä ovat ne 

käskyt, jotka annoin kullekin hengelle*, ja missä muodossa se niitä toteuttaa, puhuttelen heitä silloin 
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tällöin sen äänenkantajan kautta, jonka välityksellä välitän ohjeeni teille. Luuletteko, että heille on 

tarpeen, että puhun heille ihmisten välityksellä? - Ei, ihmiset, kerroin teille juuri, että teen sen vain siksi, 

että voitte tuntea heidän läsnäolonsa ja kuulla heille antamani ohjeet. 
* Tarkoitetaan jokaisen ihmisen suojelushenkeä. Nämä ovat kehittyneitä valohenkiä, jotka täyttävät Jumalan 

tahdon tekemällä meille - vielä ruumiillistuneille veljilleen - palveluksia, inspiroimalla meitä ja rohkaisemalla 

meitä henkistymään. 

38 Henkisten olentojen legioona, jonka olen määrännyt kulkemaan kanssanne ja auttamaan teitä 

elämänne matkalla, on hyvin suuri, niin suuri, ettette voi kuvitellakaan sitä. Heidän keskuudessaan 

vallitsee täydellinen yksimielisyys. Heidän sisällään loistaa viisauden ja rakkauden valo, sillä ihanne, jolle 

he ovat omistautuneet, on hyvän tekeminen ihmiskunnalle, ja heidän suurin toiveensa on johdattaa 

veljensä henkistymisen huipulle. 

39 Kuinka kaunis onkaan heidän tehtävänsä, ja kuinka te vaikeutatte heidän työtään! Ette voi sanoa, 

että yhteistyönne puute hengellisten veljienne kanssa johtuisi tietämättömyydestä, sillä olette kuulleet 

ohjeet, jotka annan heille äänenkantajieni kautta, jotta tiedätte heidän rakkaus- ja 

hyväntekeväisyystehtävänsä ja huolehditte siitä, että autatte heitä täyttämään sen. 

40 Ette vielä onnistu olemaan täysin samaa mieltä tuon valon veljien maailman kanssa, ettekä tiedä, 

miten sopia yhteen heidän kanssaan. Se johtuu henkisyyden puutteesta, joka ei salli aistienne havaita 

kaikkia niitä kutsuja, varoituksia ja innoituksia, joilla ne haluavat ohjata askeleitanne maan päällä. 

41 Usein sekoitatte hengellistymisen aineellisiin tapoihin, jotka pikemminkin etäännyttävät teidät 

niistä (henkiolennoista) kuin tuovat teidät lähemmäs niitä. Luulette, että heidän kutsumisensa millä 

tahansa nimellä on tehokkaampaa kuin heidän houkuttelemisensa rukouksella. Luulet, että olisit 

paremmin valmistautunut, jos vetoaisit niihin sytyttämällä kynttilän tai rukoilemalla kovalla äänellä, ja 

olet väärässä. 

42 Myönnettäköön, että he kiirehtivät kutsuusi, tulkitsevat toiveitasi ja antavat sinulle apuaan, sillä 

heidän tehtävänsä on aktiivisen lähimmäisenrakkauden innoittama; mutta et saavuttanut tätä apua 

henkistymisesi kautta, sillä silloin olisit ollut sopusoinnussa suojelusenkeleidesi kanssa ja olisit 

muodostanut heidän kanssaan Jumalan kansan, joka osaa täyttää käskyni, jossa sanotaan: "Rakastakaa 

toisianne". 

43 Totisesti sanon teille, että mitä puhtaampia ajatuksenne ovat ja mitä yksinkertaisempia ja 

puhtaampia tekoja teette, sitä selkeämmin havaitsette henkimaailman läsnäolon ja vaikutuksen 

elämässänne, ja sitä suurempia ihmeitä saatte heiltä. 

44 Älkää ajatelko, että nämä veljesi voivat sekaantua epäpuhtaisiin tekoihinne tai liittyä pahoihin 

suunnitelmiinne tai tehdä itsensä tunnetuksi teidän välityksellänne, jos ette ole asianmukaisesti 

valmistautuneet ottamaan heitä vastaan. 

45 Rakkaat ihmiset, hengellisyyden saavuttamiseksi teidän on rukoiltava ja uskottava. 

46 Rukous ja usko saavat aikaan ihmeen, joka tuo leipää pöydällesi päivästä toiseen, kuten Israelin 

usko palkittiin mannalla ensimmäisellä aikakaudella. 

47 Jos muut kansat vievät teiltä leipänne, antakaa heille anteeksi, niin minä annan teille kaikille 

anteeksi. 

48 Jos sinut heitetään ulos kodistasi, menet vuorelle, joka ottaa sinut syliinsä ja antaa sinulle suojaa, 

kunnes koettelemus on ohi. 

49 Aivan kuten ensimmäisellä kerralla kansan usko vahvistui niiden suurten koettelemusten kautta, 

joita he kokivat erämaassa, niin myös tänä aikana heitä koetellaan monta kertaa, jotta heidän henkensä 

saisi tarvittavan voiman olla sotilaana tässä asiassa. 

50 Kuka tämän teoksen opetuslapsi voisi vielä tarvita aineellista kokoontumispaikkaa, jonne hän 

voisi suojautua koettelemusten aikana? - Ei yhtään, sillä te kaikki tiedätte, että Isänne ei etsi 

kivitemppeleitä asuakseen niissä, vaan pyhäkköjä ja alttareita ihmisten hengessä, ja nämä temppelit 

kulkevat mukananne kaikkialle, missä olette. 
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51 Esi-isänne elivät suuressa tietämättömyydessä, ravitsivat uskonnollista fanatismia ja saavuttivat 

siksi vain vähän edistystä hengelleen. Heille ei annettu täällä maan päällä mahdollisuutta nähdä tämän 

aikakauden valoa, joka valaisee teitä; mutta kun hetki on koittanut, hekin saavat hengellisen valon 

runsaana. 

52 Opetukseni neuvoo teitä olemaan sopusoinnussa veljienne kanssa, asuivatpa he sitten maan 

päällä tai äärettömässä Henkisessä laaksossa. 

53 Nämä ovat tulevan elämäsi ominaispiirteet, jos pidät lain. Mutta elämänpolkusi on täysin 

erilainen, jos et kulje polkua, jonka olen merkinnyt sinulle Sanallani, sillä silloin nälkä, epidemiat ja sodat, 

jotka puhkeavat maan päällä, eivät säästä sinua, koska nämä tuhovoimat eivät löydä sinusta mitään, mikä 

pidättelisi niitä. 

54 Rakkaat opetuslapset, käyttäkää hyväksenne kaikkia suuria ja pieniä koettelemuksia, joita 

elämässänne päivittäin esiintyy, niin että kun suurempia koettelemuksia tulee, ne murtuvat kuin 

hurrikaanin tuulenpuuskat, kun ne törmäävät järkkymättömiin voiman muureihin, jotka lakini 

harjoittaminen antaa teille. 

55 Luokaa hengellisen yhtenäisyytenne kautta kansa, jonka puolustus vihollisia vastaan on rukous. 

Silloin luonnonvoimat voivat raivota, sillä tämä kansa osaa hallita kaikkia vastoinkäymisiä henkisyytensä 

avulla. 

56 Nouskaa ylös, miehet ja naiset, vanhukset, nuoret ja lapset; nouskaa lujana kulkemaan polkua, 

jonka Sanani on määrännyt teille tähän aikaan, joka on vain sen polun jatkamista, jonka olen merkinnyt 

menneinä aikoina ristillä uhrautumiseni jäljillä. 

57 Täyttäkää Laini, jotta lapsenne saavuttaisivat uuden sukupolven muodostamisessa korkeamman 

kehityksen kuin mitä te olette saavuttaneet, ja jotta tottelemattomuutenne ei estäisi heitä tekemästä 

tätä työtä ja olisi syynä siihen, että he elävät vielä kauempana henkistymisestä. 

58 Tänä Kolmantena Aikana olen tullut antamaan teille lämpöä, jota teiltä puuttuu, ja ottamaan 

teiltä pois kylmyyden, jota olette levittäneet elämänne poluilla. Olette kuulleet kellon, jota Elia soitti 

teille, jotta tulisitte vastaanottamaan Pyhän Hengen valon ohjeideni avulla. 

59 Valmistautukaa, jotta voitte tuntea Läsnäoloni ja olla kuin toisen aikakauden apostolit, jotka 

minua kuunnellessaan lisäsivät uskoaan joka päivä ja valmistautuivat täyttämään vaikean tehtävänsä. 

60 Israel, älkää vain täyttäkö velvollisuuksianne maailmaa kohtaan. Täyttäkää myös laki, sillä olette 

ottaneet vastuun Isää kohtaan, ja sen täyttämisen on oltava ankaraa, ylevää ja hengellistä. 

61 Opetan teitä, jotta kääntyisitte pois materialismista ja lakkaisitte olemasta fanaatikkoja ja 

epäjumalanpalvelijoita; jotta ette palvoisi ettekä palvoisi ihmisten tekemiä aineellisia esineitä. En halua 

epäjumalanpalveluksen, fanaattisuuden ja väärien kulttien juuria sydämiinne. Älkää tarjotko Minulle 

uhreja, jotka eivät saavuta Minua; pyydän vain uudistumistanne ja täyttymystänne henkistymisessä. 

62 Uudistukaa entisten tapojenne suhteen, älkää katsoko taaksepäin älkääkä katsoko sitä, mistä 

olette luopuneet ja mitä teidän ei pitäisi enää tehdä. Ymmärtäkää, että olette kulkeneet evoluutionne 

polkua, ettekä saa pysäyttää itseänne. Tie on kapea, ja teidän on tunnettava se hyvin, sillä huomenna 

teidän on johdatettava veljiänne sitä pitkin, enkä halua, että eksytte harhaan. 

63 Olen kärsivällinen Isä, joka odottaa parannustanne ja hyvää tahtoa, jotta voin antaa teille armoni 

ja laupeuteni. 

64 Älkää tuomitko äänenkantajieni joskus kömpelöä sanaa; jos heiltä puuttui valmistautumista, 

jättäkää tämä asia Minun huolekseni. Ymmärtäkää - vaikka kommunikoin kaikkein kömpelöimmänkin 

mielen kautta, löydätte aina hengellisen merkityksen, valon, totuuden ja opetuksen tämän sanan 

ytimestä. 

65 Tämä aikakausi paljastaa ihmiskunnalle "Todellisen elämän kirjan" oppitunnit, joita ihmiskunta ei 

vielä tiennyt. 

66 Totisesti sanon teille, että aivan kuten Elia, joka avasi kolmannen aikakauden portit, ei tarvinnut 

ruumiillistaa henkeään puhuakseen ihmisille, niin minäkin teen itseni tunnetuksi teille, ja monet olennot, 

jotka asuvat tällä hetkellä henkisellä alueella, tekivät samoin. 
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67 He kommunikoivat kanssanne valtuuttamienne välittäjien kautta vuoteen 1950 saakka, jolloin 

henkimaailman aineellisesti kuultavissa oleva ilmentymä loppuu; mutta sen jälkeen, ilman että ihmiset 

ovat siitä tietoisia, heidän huulillaan puhuvat usein menneiden aikojen valohenget, vapauttajat, 

profeetat, patriarkat, hyväntekijät, hyvän apostolit, vanhurskauden kylväjät ja Isänne jumalallisen 

opetuksen levittäjät, jotka kommunikoivat hengestä henkeen rakkautensa huipulla lapsiaan kohtaan. 

68 Ne tulevat tietoisiksi valon hengellisten olentojen läsnäolosta ihmiskunnan keskuudessa, jotka 

tarkkailevat ja rukoilevat, jotka ovat henkistyneet ja valmistautuneet havaitsemaan hetken, jolloin nuo 

sanansaattajat lähestyvät, puhuvat tai suorittavat jonkin yli-inhimillisen työn. 

69 Heidän ei tarvitse kommunikoida sellaisten ihmisten välityksellä, jotka tuntevat tämän opetuksen, 

jotta he voivat puhua heidän välityksellään. Heidän läsnäolonsa, vaikutuksensa ja inspiraationsa on niin 

hienovaraista, että vain se, joka on valmistautunut, pystyy havaitsemaan heidän läsnäolonsa 

ihmiskunnan keskuudessa. 

70 Maan kansat tuntevat Mooseksen läsnäolon, kun jokainen heistä vapautetaan vähitellen. 

Eri uskonnot tulevat kokemaan Elian läsnäolon, kun Jumalan säteen valo, joka lähtee totuudesta, repii 

ihmisten hengellisen tietämättömyyden pimeyden ja asettaa suoraan heidän silmiensä eteen kaiken sen 

väärän, jota he ovat palvoneet. 

71 Maailman hallitsijat, jotka edelleen hallitsevat alentuneita kansoja, tuntevat Danielin hengellisen 

läsnäolon, kun profeetta lähestyy heidän leirejään herättääkseen heidät rukoilemaan, koska tuho 

lähestyy. 

72 Tulee päivä, jolloin jokainen silmä näkee näiden teosten valon, niin kuin on kirjoitettu, jotta 

ihminen ymmärtäisi, ettei hengelle ole olemassa mitään rajoja tai aineellisia esteitä ja että te kaikki 

lähestytte vähitellen päämäärää, jossa vallitsee harmonia ja valo. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 24  
1 Opetuslapset, teidän on opittava antamaan odottamatta mitään palkkiota. 

2 Harjoitelkaa todellista nöyryyttä, joka, koska se on luontaista kohonneelle hengelle, heijastuu 

sydämen tunteisiin. Tunne vilpittömästi, että olet viimeinen kaikista, älä koskaan pyri olemaan 

ensimmäinen. 

3 Opettele antamaan anteeksi sille, joka on loukannut sinua. Kerroin Pietarille, että jos hänen 

veljensä loukkaa häntä seitsemänkymmentä kertaa seitsemän kertaa, hänen on annettava anteeksi yhtä 

monta kertaa, ja annoin hänen ymmärtää, että hänen on aina tehtävä niin, sekä pienten että suurten 

loukkausten osalta. Kuinka monta olentoa on kulkenut tämän maailman läpi, jotka ovat kutsuneet 

itseään kristityiksi, mutta eivät ole kyenneet antamaan anteeksi kertaakaan koko elämänsä aikana. 

4 Niinpä pyydän kaikkia niitä, joita olen kutsunut valon lapsiksi: Ettekö soveltaisi tätä ylevää käskyä 

edes kerran olemassaolonne aikana, jotta tulisitte tietoisiksi niistä ihmeistä, joita se tekee sekä siinä, joka 

antaa anteeksi, että siinä, joka sen vastaanottaa. 

5 Valo on jaloutta, rakkautta ja ymmärrystä henkien keskuudessa. Tiedätte jo, miten teidän on 

käyttäydyttävä elämässänne, jos todella haluatte olla Valon lapsia. 

6 Joten jos teitä loukataan ja vastaatte iskuun, mutta molemmat tuntevat katumusta, älkää 

pidättelkö kättänne ylpeydestä, olkaa ensimmäiset, jotka ojentavat sen osoituksena nöyryydestä, älkääkä 

pelätkö nöyrtyä, sillä sanon teille: se, joka nöyrtyy tässä maailmassa, saa kiitosta tuonpuoleisessa. 

7 Miten luulette Minun haluavan opetuslapsiani tämän ihmiskunnan keskuuteen? - Halusin, että he 

olisivat sydämeltään puhtaita ja lempeitä, että he loistaisivat esimerkillään lähimmäistensä tiellä; että 

jokainen heistä olisi kuin ne tähdet, jotka tuikkivat yössä veljiensä vartijoina tai opastajina. 

8 Halusin, että sydämesi olisi täynnä iloa, jotta voisit välittää sitä surullisille; että parantava voima 

voisi virrata käsistäsi ja tuoda terveyttä kaikille sairaille; että huulesi voisivat välittää Sanaani sen 

alkuperäisessä puhtaudessa ja hengellisessä merkityksessä; sillä silloin voisit lunastaa kadotetut 

esimerkilläsi. 

9 Toisella aikakaudella, katsellessani kaupunkia, jossa kansani asui, jolle minut oli luvattu heidän 

Lunastajakseen ja joka materialisminsa vuoksi ei huomannut Läsnäoloani, sanoin teille: "Jerusalem, 

Jerusalem, sinä, joka tapoit profeetat ja arvioit väärin sanansaattajat, kuinka usein halusinkaan koota 

lapsesi niin kuin lintu peittää poikasensa, etkä sinä halunnut totella minua." 

10 Olin etsinyt heidät tarjotakseni heille todellista onnea, ja kuitenkin tiesin, että he veisivät minut 

Golgatalle; mutta ihmisten sydämettömyys ei voittanut rakkauttani, ja sen todisteeksi olen jälleen täällä, 

ja sanon teille: Autuaita ovat ne, jotka uskovat minuun tänään, sillä minä poistan heidän sydämestään 

kaikki heidän ahdistuksensa. Mutta siunaan myös niitä, jotka tulevat olemaan uusia tuomareitani tänä 

aikana, sillä vakuutan teille, että huomenna he ovat Saul Tarsuksen kaltaisia uskovia, jotka vainosivat 

niitä, jotka uskoivat minuun, ja että he tulevat luokseni katuvaisina, niin että sen jälkeen he rakkaudella 

ja uskolla täytettyinä lähtevät liikkeelle ja levittävät totuuden siemenen veljiensä keskuuteen. 

11 Minun valoni valaisee ihmismielen. Tulen tähän kansaan niin kuin olin tuolloin toisessa kansassa, 

joka edelsi teitä ja josta kerroin teille, että kuulutte hengellisesti heihin. Kuinka moni noista ihmisistä 

arvioi Minut väärin! Kuinka paatuneet heidän sydämensä olivatkaan, kun he huusivat: Ristiinnaulitse 

hänet! Oi siunattu ristiinnaulitseminen, sillä se oli todiste siitä, mitä jumalallinen rakkaus kykenee 

tekemään lastensa hyväksi ja mihin ihmisen kiittämättömyys kykenee! 

12 Monet heistä olivat sairaita, sokeita ja riivattuja; he eivät tienneet, mitä tekivät, ja siksi he 

tuomitsivat minut. Vielä nytkään kaikki ne, jotka eivät vaella rakkauteni tiellä, eivät vielä tiedä, mitä he 

tekevät. Ihmisen pahuus on halunnut tehdä lopun Jeesuksen kautta kylvämästäni rakkaudesta, mutta 

vuosisatojen ajan miljoonat ihmiset ovat itkeneet tuon nimettömän kiittämättömyyden vuoksi. Mutta 

nämä, jotka itkevät minun perääni, ovat vihanneet ja kiroilleet niitä, jotka ristiinnaulitsivat minut, vaikka 

minä en ole opettanut teitä vihaamaan tai kiroilemaan. En vihaa, en kiroile enkä rankaise. Nämä tunteet 

eivät ole läsnä Jumalallisessa Hengessäni, mutta näen ne maallisessa toimivallassanne. 
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13 Opetin sinua rakastamaan, antamaan anteeksi, rukoilemaan niiden puolesta, jotka satuttavat 

sinua, ja siunaamaan heitä. 

14 Jos tekisitte aina elämässänne tällaisia töitä ja tuntisitte ne todella toteuttavanne kertomatta 

kenellekään, saisitte paljon aikaan rikkomustenne sovittamisessa, ja niiden kautta - puhtaiden 

ajatustenne avulla - saisitte valon. Näin Sanani opettaa teitä, näin Hengen pitäisi toimia hiljaisuudessa ja 

näyttämättä itseään. 

15 Jos mielestänne nousee valon ajatus tai ajatus, se saavuttaa määränpäänsä ja täyttää 

hyväntekeväisyystehtävänsä. Jos mielestänne lähtee hyvien ajatusten sijasta epäpuhtaita säteilyjä, ne 

aiheuttavat vain vahinkoa sinne, minne lähetätte ne. Sanon teille, että myös ajatukset ovat tekoja, ja 

sellaisina ne pysyvät kirjoitettuina kirjassa, joka on olemassa omassatunnossanne. 

16 Olivatpa tekosi hyviä tai pahoja, saat moninkertaisesti takaisin sen, mitä toivoit veljillesi. Olisi 

parempi, että tekisitte pahaa itsellenne kuin toivoisitte sitä jollekin naapureistanne. 

17 Siksi sanoin teille toisella aikakaudella: "Mitä kylvätte, sitä niitätte", sillä on välttämätöntä, että 

tunnustatte kokemuksenne tässä elämässä ja että muistatte, että satonne antaa teille saman siemenen, 

jonka kylvitte, mutta moninkertaisena. 

18 Oi ihmiskunta, te ette ole halunneet harkita, tuntea tai elää Mestarinne opetuksia! 

19 Jos niiden opetuslasteni kirjoitukset, jotka testamenttasivat sanani teille toisella aikakaudella, 

joutuvat käsiinne turmeltuneina, saatan teidät tunnistamaan, mitkä ovat Jeesuksen todellisia sanoja; 

omatuntonne havaitsee vääriksi ne, jotka eivät ole sopusoinnussa rakkauteni jumalallisen konsertin 

kanssa. 

20 Olette lukeneet opetuksiani vain kursorisesti ja tulkinneet niitä oman makunne mukaan; sitten 

etsitte uusia kirjoja, joissa ihmiset tuovat Minut jälleen esiin Herodeksesta Pilatukseen; mutta tuosta 

rakastavasta sanasta, tuosta yksinkertaisesta opetuksesta, jota Jumalallinen Mestari julisti, löydätte sieltä 

hyvin vähän. 

21 Te kaikki tuomitsette minua edelleen; jotkut teistä tekevät Minusta Jumalan, toiset ihmisen; 

jotkut kutsuvat Minua jumalalliseksi, toiset ihmisprofeetaksi; jotkut pitävät Minua Jumalan Poikana ja 

toiset Daavidin Poikana. Jotkut kutsuvat Minua profeetaksi ja toiset agitaattoriksi. Jotkut sanovat, että 

Minua valaisee Korkein, toiset sanovat, että Minulla on liitto paholaisen kanssa, ja niin tämä ihmiskunta 

jahtaa nimeäni asettaakseen uuden J.N.R.J.:n ylleni, kuten pelokas Pilatus. 

22 Te tuomitsette Minut sanojeni ja tekojeni perusteella, mutta ette yritä toteuttaa käytännössä 

"rakastakaa toisianne". Pelkäätte harjoittaa tätä ylevää opetusta, koska ajattelette veljienne pilkkaa. 

23 Totisesti sanon teille, että jos olisin tuntenut pelkoa Golgatalle nousua ja ristiä kohtaan, te 

odottaisitte yhä Messiasta. 

24 Älkää ryhtykö teologioihin monimutkaistamalla yksinkertaista; älkää olko kuin ne, jotka 

teeskentelevät pitävänsä Jumalaa, totuutta, aineellisessa kirjassa; sillä ihmisinä ette koskaan onnistu 

ymmärtämään Jumalaa. 

25 Älä tee helposta vaikeaa, älä vähennä suurta äläkä lisää pientä. Älkää tulko opettajiksi ilman 

opetusta, älkääkä hurskaiksi ilman rakkautta. 

26 Etsikää Isäänne, joka tulee luoksenne tänään jumalallisena ajatuksena, joka säteilee rakkautta. 

Katso tässä Minun valoni, tule sanaksi kaikille ihmisille. 

27 Se on Pyhän Hengen valo, joka tulee rakkauden sanomana repimään ihmismieltä pimentävät 

verhot. 

28 Jos hyvällä tahdollanne etsitte tästä sanasta sen sisältämää tietoa ja löydätte sen hengellisen 

merkityksen, olette löytäneet totuuden. 

29 Tämän opetuksen valo on tähti, joka näyttää teille tien, jota teidän on seurattava. Ette saa 

pysähtyä paikallenne, sillä siten pysäyttäisitte veljienne etenemisen hengellisellä tiellä. 

30 En rohkaise tapoja, jotka estävät teitä hengellisesti, ja vaikka usein naamioitte ne hienojen 

sanojen valheellisella loistolla, ne sisältävät ytimeltään tietämättömyyttä ja hämmennystä. 
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31 Kirja, jonka avaan edessänne, on kuin hieno juhla-ateria hengelle; sen ydin, kun se kerran 

tunkeutuu sydämeenne, saa aikaan sydämessänne muutoksia, jotka auttavat teitä elämään Messiaan, 

Mestarin, tavoin, joka ihmisenä osoitti Isälle täydellisen rakkauden kunnioitusta. Milloin sinä ylistät 

Herraasi vastaavalla tavalla? 

32 Olette kehittäneet intohimonne maailmassa, olette palvoneet epäjumalianne; mutta Jumala 

äärettömyydessä ja veljissänne - milloin? 

33 Lähes 2000 vuoden ajan olette toistaneet tuota lausetta, jonka Betlehemin paimenet kuulivat: 

"Rauha maan päällä hyvätahtoisille ihmisille"; mutta milloin olette toteuttaneet hyvää tahtoa 

käytännössä saadaksenne oikeuden rauhaan? Totisesti MINÄ sanon teille, että olette pikemminkin 

tehneet päinvastoin. 

34 Siksi tulen tänään uusien sanojen ja opetusten kanssa, niin että ne eivät ole lauseita ja fraaseja, 

jotka painautuvat mieleenne, vaan opetukseni hengellinen merkitys, joka tunkeutuu sydämeenne ja 

henkeenne. Jos haluatte toistaa sanojani niin kuin annan ne teille, niin tehkää niin; mutta tietäkää, että 

niin kauan kuin ette tunne niitä, niillä ei ole minkäänlaista vaikutusta. Puhu ne intiimillä tunteella ja 

nöyryydellä, tunne niiden resonointi sydämessäsi, ja vastaan sinulle niin, että saan koko olemuksesi 

vapisemaan. 

35 Ne, joiden kautta teen itseni tunnetuksi, tulkitsevat Minua niukasti; siksi opetukseni on 

tarkoitettu myös heille, jotta he onnistuisivat pääsemään eroon kaikista turhista ajatuksista, 

fanaattisuudesta, vanhoista ennakkoluuloista ja kaikesta, mikä voisi haitata heidän saamaansa 

inspiraatiota. Ajan myötä uusia, paremmin valmistautuneita ihmisiä tulee kuulemaan Minua. 

36 Nostakaa mielenne Minun puoleeni, rakkaat äänenkantajat, pyytäkää Mestarilta, että 

haltioitumisenne aikana Hänen opetuksensa tulisi julki äänekkäästi ja puhtaasti; antakaa Tahtoni 

toteutua teissä, ja saatte kokea, että suustanne tulee opetuksia, jotka johdattavat nämä joukot 

rakkauden ja totuuden tielle. 

37 Kansani, luopukaa taikauskoisista käsityksistä, joita teille aikoinaan opetettiin, ja rukoilkaa Minua 

aidossa uskossa; pelastan teidät kaikista väijytyksistä ja lähetän teille suojelusenkelit. 

38 Jumalan laki on ääretön, se kattaa kaiken, se on kaikkien luotujen asioiden välinen harmonia. 

Tämä laki ei koske ainoastaan hengellisiä asioita. 

39 Teille on mieluisaa opetella ulkoa lain käskyt, hengellisten hyveiden nimet, Jeesuksen opit ja 

sanat; mutta sanon teille: teidän on tunnettava kaikki nämä. 

Tietäminen ei ole tunnetta. Sen, joka haluaa omistaa totuuteni, täytyy tuntea se syvällä sydämessään. 

40 Ajattelette yleviä ajatuksia, hyviä tekoja, mutta ette tee niitä niin kuin Minun tahtoni on, koska 

ette tunne niitä, ettekä siksi tunne sitä "jumalallista makua", jonka ne jättävät jälkeensä, kun ne on 

suoritettu. Et tee niitä vilpittömästi, koska et usko pystyväsi siihen, etkä pysty, koska et halua. Tämä 

johtuu siitä, että hyvän tekeminen edellyttää rakkautta. 

41 Se, joka rakastaa, ymmärtää; se, joka oppii, omaa tahdon; se, jolla on tahto, pystyy tekemään 

monia asioita. Minä sanon teille: joka ei rakasta kaikella henkensä voimalla, ei saa hengellistä kohotusta 

eikä viisautta, eikä hän saa aikaan suuria tekoja. 

42 Se, joka poikkeaa hengellisestä laista, joka on korkein laki, joutuu alempien tai aineellisten lakien 

valtaan, joista ihmiset myös tietävät vain vähän. Mutta se, joka tottelee korkeinta lakia ja pysyy 

sopusoinnussa sen kanssa, on kaikkien niiden järjestysten yläpuolella, joita te kutsutte luonnollisiksi, ja 

hän tuntee ja ymmärtää enemmän kuin se, jolla on vain tietoa, jonka hän on löytänyt tieteestä tai 

uskonnoista. 

43 Siksi Jeesus hämmästytti teitä teoilla, joita kutsutte ihmeiksi, mutta tunnustakaa opetukset, joita 

Hän antoi teille rakkaudesta. Ymmärtäkää, että kaikessa luomakunnassa värähtelevässä Jumalallisessa ei 

ole mitään yliluonnollista eikä ristiriitaista. 

44 Huomaatte, että pyhiinvaelluksenne tässä katkeruuden ja vastoinkäymisten sävyttämässä 

elämässä - jossa käyttäydytte kuin lapsenne, kun he ovat tyytymättömiä tai sairaita - on ristiriidassa 

Luojan rakkauden kanssa. Elätte jatkuvassa valituksen tilassa kärsimyksistänne, mutta tämä on 
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luonnollinen seuraus tottelemattomuudestanne ja lain rikkomisesta sekä siitä, että olette käyttäneet 

väärin sitä vapautta, jonka Rakkauteni on teille antanut ja jota te kutsutte "vapaaksi tahdoksi". 

45 Kieltäydytte pitämästä tätä opetusta, joka on niin helppo ymmärtää, koska se on mielenne 

ulottuvilla, totuutena. 

46 Vain uudistuminen ja täydellisyyden ihanne antavat teidän palata totuuden tielle. 

Ne, jotka tuntevat itsensä jumalallisen lain tulkitsijoiksi, kertovat teille, että helvetin kidutukset 

odottavat teitä turmeltuneisuutenne ja kuriton käytöksenne vuoksi ja että vain jos tunnustatte 

katumuksenne, kuolette ja haavoitatte lihaanne ja uhraatte aineellisia uhreja Jumalalle, Hän antaa teille 

anteeksi ja ottaa teidät valtakuntaansa - totisesti sanon teille, että he ovat erehtyneet. 

47 Mihin te, miehet, päädytte niiden johdolla, joita ihailette pyhien ilmoitusten suurina mestareina 

ja joita minä pidän hämmentyneinä? Siksi tulen pelastamaan teidät tämän opin valolla, joka saa teidät 

etenemään rakkauteni tiellä. 

48 Tänä aikana annan teille uusia opetuksia pohdittavaksi, rakkauden opetuksia, jotka lunastavat ja 

kohottavat teitä, totuuksia, jotka, vaikka ovatkin katkeria, ovat valoa polullanne. 

49 Spiritualismia* vastaan taistellaan ja sitä vainotaan tällä aikakaudella, kuten kristinuskoa 

menneisyydessä, raivokkaasti, julmasti ja raivokkaasti; mutta taistelun keskellä hengellinen ilmestyy, 

tekee ihmeitä ja valloittaa sydämet. 
* Hengen opetusta ei pidä sekoittaa spiritualismiin. Ks. myös alaviite U 19, 7. 

50 Materialismi, itsekkyys, ylimielisyys ja maailmanrakkaus ovat ne voimat, jotka nousevat tätä 

ilmestystä vastaan, joka ei ole uusi eikä erilainen kuin se, jonka olen tuonut teille menneinä aikoina. 

Opetus, jonka olen nyt paljastanut teille ja jolle annatte nimen spiritismi, on sen lain ja sen opetuksen 

ydin, joka paljastettiin teille Ensimmäisenä ja Toisena Aikakautena. 

51 Kun ihmiskunta ymmärtää tämän opetuksen totuuden, sen oikeudenmukaisuuden ja sen 

paljastaman äärettömän tiedon, se karkottaa sydämestään kaikki pelot ja ennakkoluulot ja ottaa sen 

elämänsä ohjenuoraksi. 

52 Laini ei orjuuta, Sanani vapauttaa. Se, joka uskoo Minuun ja seuraa Minua, ei ole orja, hän lakkaa 

olemasta maallisten intohimojen alainen, hän ei ole enää maailmasta ja hänestä tulee itsensä herra; hän 

voittaa kiusaukset, ja maailma on hänen jalkojensa juuressa. 

53 Yksin henkistyminen pelastaa tämän ihmiskunnan kaaoksesta; älkää odottako mitään muuta 

ratkaisua, oi maan kansat ja kansakunnat! Voitte tehdä rauhansopimuksia, mutta niin kauan kuin tämän 

rauhan perustana ei ole omantunnon valo, olette typeriä, sillä rakennatte hiekalle! 

54 Toisella aikakaudella kerroin teille: "Kamelin on helpompi mennä neulansilmän läpi kuin rikkaan 

päästä taivasten valtakuntaan"; ja tänään teillä on se silmienne edessä. Voimakkaat haluavat ostaa 

rauhan rikkauksillaan, mutta eivät saavuta sitä. 

55 Näin ihmiskunta ymmärtää, että henkiset hyödykkeet ovat välttämättömiä ihmisen elämässä, 

hyödykkeitä, joita ei voi hankkia rahalla vaan henkistymällä. 

56 Hengellisyys ei tarkoita mystiikkaa*, vaan tunteiden kohottamista, sydämen hyvyyttä, 

oikeudenmukaisuutta toiminnassa ja lähimmäisenrakkautta. 
* Uskonnollisuus degeneroituu liioitellun hurmioituneeksi muodoksi. 

57 Antaakseni teille tämän armon ja rakkauden opetuksen en ottanut ihmisluontoanne enkä tehnyt 

itseäni tunnetuksi palatseissa, turhuuksien keskellä ja ylellisyyden ympäröimänä. Olen tullut luoksenne 

kaupunkinne köyhään kaupunginosaan, köyhien ja nöyrien ihmisten keskelle, Hänen mukaansa, joka 

sanoi teille toisaalla: "Minun valtakuntani ei ole tästä maailmasta". 

58 Tämä ihmiskunta, joka on kehittynyt joillakin alueilla, elää hengellisesti syvässä letargiassa, koska 

se ei ole kyennyt tutkimaan sisintään, jossa todellinen temppeli sijaitsee. Tämä pyhäkkö seisoo hylättynä, 

sen lamppu ei pala, sen alttari on ilman uhrilahjaa; mutta minä kysyn teiltä: Mistä tämä kaikki johtuu? - 

Siihen, että ihminen on jo pitkään syönyt ulkoisia kultteja, jotka ovat korvanneet sen, minkä pitäisi olla 

täysin hengellistä. 



U 24 

151 

59 Hän on yrittänyt tyydyttää henkensä tarpeita seremonioilla, perinteillä, juhlilla ja aineellisilla 

uhreilla. Tähän sanon teille, että vain ne teokset, jotka sisältävät kohotusta ja hengellistämistä, voivat 

todella vahvistaa ja ravita henkeänne. 

60 On totta, että otan vastaan kaikki uhrilahjat ja asetan rakkauteni niihin kaikkiin; mutta ettekö 

ajattele, että olisi oikeampaa ja miellyttävämpää sekä Isälle että teille, jos tarjoaisitte Minulle jotakin, 

joka olisi Minun ja teidän arvoinen? 

61 Monet ihmiset ja kansakunnat uskovat yhä miellyttävänsä Minua tarjoamalla Minulle aineellisia 

uhreja; he luulevat, että mitä suuremmalla loistokkuudella ja loistokkuudella heidän liturgiansa ovat, sitä 

suurempi on heidän ilonsa Herran kanssa ja sitä suurempia etuja he saavat Häneltä; ja tämä siksi, että he 

ovat unohtaneet, että - jos ihmisolentona vältin kaikkea turhaa ja epäolennaista - nyt kun olen tehnyt 

itseni tunnetuksi teille hengessä, hyväksyn ihmisiltä jopa vähemmän aineellisia asioita ja seremonioita. 

62 Milloin olette valmiita tulkitsemaan lakiani todella? Milloin tämä ihmiskunta lakkaa rikkomasta ja 

vääristelemästä käskyjäni? 

63 Tarjoan teille tämän ajan pohtia niitä hengellisiä opetuksia, jotka on ilmoitettu teille 

varhaisimmista ajoista lähtien. 

64 Vapauttakaa itsenne tavoista, paheista, taikauskosta, perinteistä, fanaattisuudesta ja 

epäjumalanpalveluksesta. Haluan nähdä teidät puhtaina, jotta voitte henkistää itsenne, haluan nähdä 

teidät nöyrinä, jotta valoni voi loistaa teissä. 

65 Aivan kuten menneinä aikoina Jerusalemin ja Rooman paikat olivat lupauksen paikkoja ja armon 

lähteitä kansalle, joissa Herra teki itsensä tunnetuksi, niin olen antanut tälle hädänalaiselle ja 

nöyryytetylle kansalle korkean tehtävän tätä aikaa varten. Sitä on valmisteltava, sillä sekä ilmestymiseni 

kaiku että huhu ihmeistäni ja todistajien kiihko vetävät ihmisten huomion siihen. 

66 Ensin tulevat köyhät, tietämättömät, hädänalaiset, vilpittömät, palvelijat, oikeudenmukaisuuden 

nälkäiset ja janoavat, ja myöhemmin tulevat epäilijät, mestarit ja tiedemiehet. 

67 Valvokaa ja rukoilkaa, olkaa valmiita suurten ihmisjoukkojen tuloon. Ole valppaana teoissasi, 

rukoile makuuhuoneesi hiljaisuudessa tai missä tahansa, missä yhdistymisen hetki kanssani yllättää sinut, 

ja siellä olen kanssasi. 

68 En ole käskenyt teitä erottautumaan velvollisuuksistanne maailmassa, vaan kääntymään pois 

siitä, mikä ei kuulu lakiin; toisin sanoen poistamaan elämästänne sen, mikä on tarpeetonta ja 

hyödytöntä, ja käyttämään kohtuudella sitä, mikä on sallittua. 

69 Mitä vapaa tahtosi on tuonut sinulle, kun olet käyttänyt sitä juostaksesi aineellisten nautintojen 

perässä ja etsiessäsi niitä? - Vain tuskaa ja pettymystä. 

70 Uudesta Jerusalemista katson tätä ihmiskuntaa tuntematta sitä. Muutamat, jotka ovat 

odottaneet Minua, ja muut, jotka seuraavat Minua, tietävät, että olen tullut takaisin Pyhänä Henkenä ja 

että tällä hetkellä puhun heille ihmismielen kautta. Tiedättekö, miten löydän maailman kansat? - Ihmiset 

pettivät ja pettyivät. Kukaan ei enää pyydä toiselta, koska hän tietää, ettei hänellä ole mitään 

odotettavaa lähimmäisen rakkaudelta, ja koska hän tietää, että hänen kätensä on tyhjä. Nyt vallitsee 

materialismi, ja kaikesta hyvästä ja korkeasta on jäljellä vain hyvin heikko valon heijastus. 

71 Ihmettelette, että puhun teille näin, ja ajattelette, että olen tiukka ja vaativa teitä kohtaan; sanon 

teille, että kehittyneen henkenne on tarjottava Minulle parempi sato kuin se, jonka näytätte Minulle 

tänään. 

72 Eikö ihmiskunnan jakaminen kansoihin ja rotuihin ole mielestänne jotain primitiivistä? Ettekö 

ajattele, että jos sivilisaationne kehitys, josta olette niin ylpeitä, olisi totta, väkivallan ja pahuuden laki ei 

enää hallitsisi, vaan kaikkia elämänne tekoja ohjaisi omantunnon laki? - Ja te, ihmiset, älkää jättäkö 

itseänne tämän tuomion ulkopuolelle, sillä jopa teidän keskuudessanne havaitsen kamppailuja ja 

erimielisyyksiä. 

73 Olen muinaisista ajoista lähtien puhunut teille tuomiosta, ja tämä on se ennustettu aika, jota 

profeetat ovat kuvanneet ikään kuin se olisi ollut päivä. 
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74 Jumalanne Sana on Kuninkaan Sana, eikä se peräänny. Mitä väliä sillä on, että saman asian yli on 

kulunut tuhansia vuosia? Isän tahto on muuttumaton, ja se on täytettävä. 

75 Jos ihmiset sen lisäksi, että he uskoisivat Sanaani, osaisivat myös valvoa ja rukoilla, heitä ei 

koskaan yllätettäisi; mutta he ovat uskottomia, unohtavia ja epäuskoisia, ja kun koettelemus tulee, he 

luulevat sen olevan rangaistus, kosto tai Jumalan viha. Tähän sanon teille, että jokaisesta 

oikeudenkäynnistä ilmoitetaan etukäteen, jotta voitte valmistautua. Siksi sinun on aina oltava valppaana. 

76 Vedenpaisumus, kaupunkien tuhoutuminen tulessa, vihollisen hyökkäykset, vitsaukset, 

kulkutaudit, nälänhädät ja muut koettelemukset ennustettiin kaikille maan kansoille, jotta te 

valmistautuisitte ja ette yllättyisi. Aivan kuten tänäänkin, Jumalan rakkauden sanoma on aina tullut alas 

valppautta ja valmistautumista varten, jotta ihmiset heräisivät, valmistautuisivat ja vahvistuisivat. 

77 Hengen lahjojen ja ihmisen hallussa olevien kykyjen kautta viestini saavuttavat hänen sydämensä. 

Nämä lahjat ovat: hengellinen näkeminen, aavistus, intuitio ja profeetallinen uni. 

78 Miksi sitten oikeudenkäynnit iskevät teihin useimmissa tapauksissa ilman, että olette 

valmistautuneet? - Se ei johdu siitä, etten olisi epäonnistunut viestin lähettämisessä, vaan siitä, että teiltä 

on puuttunut rukousta ja hengellisyyttä. 

79 Olen kertonut teille, että koko ihmiskunnan ylle on tulossa hyvin suuri koettelemus, niin suuri, 

ettei mitään vastaavaa ole ollut koko ihmiskunnan vuosisatojen ja aikakausien historiassa. Nyt teidän on 

ymmärrettävä, että puhun kaikille sydämillenne, lähetän teille viestejä ja varoituksia monissa muodoissa, 

jotta ihmiset voisivat pohtia ja olla valppaina laini suhteen, kuten vertaukseni viisaat neitsyet. 

80 Kuuntelevatko maailman kansat ja eri kansakunnat minua? Kuunteleeko tämä kansa minua, jolle 

ilmoitan itseni tässä muodossa? Minä yksin tiedän, mutta velvollisuuteni Isänä on tarjota lasteni tiellä 

kaikki keinot heidän pelastuksekseen. 

81 Ihmiset, älkää unohtako tätä sanaa, älkää nukahtako älkääkä sulkeko sydämenne ovia rakkauden 

kutsulleni. Olkaa tämän valon sanansaattajia lähettämällä ajatuksenne hengellisinä viesteinä veljienne 

mieliin. 

82 Nyt ymmärrätte paremmin, miksi toistan jatkuvasti: "Katsokaa ja rukoilkaa". 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 25  
1 Elian Henki on herättänyt teidät kuin taivaallinen kello, jotta tulisitte kuulemaan Sanaani. 

2 Sydämesi kysyy innokkaasti: Mitä ruokaa Isä antaa meidän maistaa tänä päivänä? Mikä on tämän 

päivän opetus? 

3 Totisesti sanon teille: eräs nainen jätti vakavasti sairaan kotiinsa kuuntelemaan minua. Hänelle 

sanon: Kun palaatte kotiinne, sairas mies jättää vuoteensa, ja hän itse avaa teille oven tuodakseen teille 

hyvän uutisen siitä, että hän on parantunut; sillä jokaisella, joka jättää maalliset tavaransa ollakseen 

kanssani, on joku, joka valvoo sitä, mikä jää jäljelle, ja tämä olen minä. 

4 Katson niitä, jotka suurta tuskaa kärsiessään vuodattavat kyyneleitä hiljaisuudessa ilman 

epätoivoa tai pilkkaamatta Minua. He ottivat koettelemuksensa nöyrästi vastaan tietäen, että 

valtakuntani saavuttaminen edellyttää ansioita. 

5 Näen teidät kaikki inhimillisen kamppailun eri poluilla, ja siellä olen muuttanut itseni 

pyhiinvaeltajaksi, joka ylittää polkunne kysyäkseen teiltä: "Minne olette menossa?" "Minne olette 

menossa?" Ja kun toiset vastaavat Minulle: "Etsimässä hiljaisuutta", toiset sanovat Minulle: "Me etsimme 

leipää." Silloin Mestari menee edeltä ja soittaa oville, joihin koputatte, jotta veljesi ottaisivat teidät 

vastaan rakkaudella ja hyväntahtoisuudella. Siksi huomaatte kivestä tehtyjen sydänten liikuttuneen, kun 

koputatte; tunnistatte läsnäoloni ja sanotte Minulle: "Herra, niin suuri on armo, joka Sinulla on meitä 

kohtaan?" 

6 Koettelemukset, joita kohtaatte elämänpolullanne, eivät ole sattumaa, vaan olen lähettänyt ne 

teille, jotta voisitte hankkia ansioita. Yksikään puun lehti ei liiku ilman minun tahtoani, ja minä olen sekä 

luomakunnan suurissa että pienissä töissä. Katsokaa ja rukoilkaa, jotta ymmärtäisitte, mitä hedelmää 

teidän on tarkoitus korjata jokaisesta koettelemuksesta, jotta sovituksenne voi olla lyhyempi. Ottakaa 

ristinne rakkaudella, ja minä annan teidän kantaa sovitustyönne kärsivällisesti. 

7 Tämä on kolmas kerta, kun sanon teille uudestaan: "Rakastakaa toisianne"; mutta ei vain 

ihmisten kesken, vaan maailmasta toiseen. Rakastakaa ja armahtakaa niitä, jotka ovat Hengessä, sillä 

hekin ovat teidän veljiänne. 

8 Kuinka kaukana onkaan se aika, jolloin teille sanottiin: "Joka miekalla tappaa, se miekkaan 

hukkuu". "Sillä kyynärällä, jolla sinä mittaat, sinut mitataan". Tänään sanon teille: Kadu aidosti, pese 

tahrasi pois laupeuden, anteeksiannon ja rakkauden teoilla. 

9 Olen kutsunut teidät kaikin tavoin antaakseni teille yhden oppitunnin. Pöydässäni ei ole koskaan 

ollut ruokaa, joista toiset ovat olleet parempia kuin toiset; olen tarjonnut kaikille yhtä leipää ja yhtä ja 

samaa viiniä. Minun pöydässäni ovat istuneet sekä herrat että hylkiöt, niin rikkaat kuin köyhätkin, niin 

syntiset kuin hurskaatkin. Olen ottanut vastaan sekä niitä, jotka ovat eläneet rehellisesti, että niitä, jotka 

tulevat saastuneen hengen kanssa. Tämän minä opetan teille, jotta ette elämänne aikana koskaan suosisi 

ketään veljistänne. 

10 Olkaa nöyriä niitä kohtaan, jotka tuntevat olevansa ylempänä, ja antakaa sen, joka nöyrtyy teidän 

edessänne, koska hän luulee olevansa pienempi, ymmärtää, ettei hän ole teitä pienempi. 

11 On välttämätöntä harjoittaa opetustani, jotta ymmärtäisitte rakkauden äärettömän voiman. 

Rakkaus on parantava voima, joka muuttaa syntisen ihmisen opetuslapsekseni. Rakkaus on ikuisen 

elämän ydin. 

12 Jotkut kysyvät Minulta: Miksi on välttämätöntä puhua meille tässä muodossa, jotta meitä voidaan 

opastaa hengen kehityksen tiellä? - Totisesti minä sanon teille: Tämä sana, jonka kuulet, on kirja, joka 

sisältää viisauteni. 

13 Miksi olen avannut tämän kirjan ennen teitä? - Paljastaa monia salaisuuksia ihmiselle; tuoda valoa 

hänen tietämättömyytensä pimeyteen. 

14 Totuuden nimessä sanon teille, että vallanpitäjät eivät pysty tekemään kaikkea, oppineet eivät 

tiedä kaikkea eivätkä teologit tunne Minua todella. 
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15 Siksi olen tullut uudestaan Mestarina ihmiskunnan luokse valaisemaan mieliänne, jotta voisitte 

ymmärtää suuret ilmestykset, edellyttäen, että ette vaadi päästä viisauteni korkeuksiin, vaan astutte 

pyhäkkööni kunnioittavasti ja nöyrästi. Kuka tahansa, joka näin astuu sisään, saa Minulta johdatusta niin 

pitkälle kuin se on Minun Tahtoni, eikä hän koskaan koe kärsimystä. 

16 Tutustukaa tämän ajan tieteeseen - sen hedelmät ovat katkeria, sillä ihmiset halusivat tunkeutua 

salaisuuksiini ilman kunnioitusta, ja kuinka monet, kun he löysivät pienimmässäkin määrin 

maailmankaikkeuden ihmeitä, epäilivät, että on olemassa Kaikkivaltias, joka loi kaiken. He ovat niitä, 

jotka uskovat vain siihen, mitä he näkevät ja mitä he käsillään käsittävät; mutta kaiken sen, mikä on 

heidän käsityskykynsä ulkopuolella, he kieltävät. 

17 Älykkyytenne ja materialisminne yläpuolella oleva tieto on se, jota opetan teille, jotta voisitte 

saavuttaa henkisen täydellisyytenne. 

18 Valmistautukaa, ihmiskunta, jotta voitte vapautua syömästä niitä katkeria hedelmiä, joita tiede 

teille valmistaa. Olen aina tullut paljastamaan teille todellisen elämän salaisuuden. 

19 Toisella aikakaudella suuret väkijoukot kuulivat Minua, tuhannet sairaat paranivat pelkän 

kosketukseni ansiosta tai kuultuaan hyväilevän Sanani tai kun rakastava katseeni lepäsi heissä. Monet 

heistä rakastivat ja tunnistivat Minut, vaikka kaikki eivät seuranneetkaan Minua, sillä vain kaksitoista 

seurasi Minua loppuun asti. Heidän nimensä ovat kuolemattomia heidän teille jättämänsä esimerkin 

täydellisyydestä, hyveellisyydestä ja uhrautumisesta ansiosta. Mutta he eivät olleet täydellisiä, kun 

kutsuin heidät; jos he olisivat olleet, en olisi kutsunut heitä opettamaan heitä. 

20 Löydän joukostanne yhtä vähän vanhurskaita tai täydellisiä; mutta te kykenette muuttumaan ja 

tekemään suuria tekoja minun opetukseni kautta. Ihmiskunnan sydän on kova, mutta minä valistan teille 

polun, jotta voitte edetä. 

21 Toisena aikakautena, kun apostolini olivat hajallaan ympäri maailmaa, Pietarilla oli hetkiä, jolloin 

hän oli vainojen, ihmisten julmuuden ja ankaruuden edessä nihkeä, ja kun hän halusi paeta Roomasta 

pelastaakseen henkensä, hän näki Jeesuksen hahmon, joka kantoi ristiä harteillaan ja liikkui kohti 

pakanakaupunkia. Pietari kysyi Mestariltaan: "Minne olet menossa, Herra?". Siihen Jeesus vastasi: "Minä 

kuolen puolestasi uudestaan." Itkien Pietari tarjosi Herralleen, että hän palaisi syntisten syliin 

pelastaakseen heidät, jopa verensä ja henkensä hinnalla, kuollakseen kuten hänen Mestarinsa. 

22 Siksi sanon teille: Älkää odottako, että lähtöni vuosi 1950 yllättää teidät valmistautumattomina ja 

heikkoina, sillä jos lähdette näin levittämään opetustani, joudutte epätoivoon. 

23 Silloin te etsitte Sanaani vahvistaaksenne teitä, ettekä löydä sitä. Tänään, kun yhä opetan teitä, 

teidän on alettava harjoittaa opetuksiani. Uudistukaa, ottakaa askel kohti henkistymistä. Rohkaisen teitä 

teoilla ja ihmeillä, ja tulette hämmästymään niistä suurista ilmestyksistä, joita annan teille hengestä 

henkeen. Hämmästytän aineeseen sidotut tiedemiehet tekemällä heille selväksi hengellisen 

olemassaolon. He tulevat näkemään kaiken sen, minkä he ovat kieltäneet ja mikä on kuitenkin olemassa. 

Silloin uteliaisuus, kunnianhimo, herää tutkimaan tuonpuoleista, ja tämä on se aika, jolloin lähettilääni ja 

opetuslapseni ilmestyvät selittämään kaiken sen, mitä olen paljastanut teille, ja estämään ihmiskuntaa 

muodostamasta lahkoja ja teorioita uusien ilmestysteni ympärille. 

24 Tänään on aika kuunnella ja pohtia. Mutta jos on tullut hetki lähteä kansojen ja kansakuntien luo, 

ja jotkut teistä eivät pysty siihen, älkää olko huolissanne, sillä siellä, missä asutte, pystytte tekemään 

monia asioita. Jättäkää lastenne tehtäväksi viedä ilosanomaa kaukaisiin paikkoihin. Muistakaa, että olen 

sanonut teille, että "ensimmäiset ovat viimeiset ja viimeiset ovat ensimmäiset". 

25 Tänään väkijoukot tulevat opetukseeni; ne, jotka kärsivät eniten, jotka ovat janoaneet ja janoavat 

oikeudenmukaisuutta, jotka unelmoivat rauhan elämästä, jäävät kuuntelemaan Sanaani. 

26 Näiden köyhien, kouluttamattomien ja yksinkertaisten joukosta etsin vähitellen ne, joiden kautta 

annan teille Sanani. 

27 Kaikkien aikojen Jumalallinen Mestari palaa luoksenne ollakseen yhteydessä ihmiskuntaan ja 

johtaakseen tässä muodossa henkeä kohti uutta päivää. 
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28 Valmistakaa mielenne, jotta voitte tutkia Sanaani oikealla tavalla. Olen jo kertonut teille, että 

spiritistit ovat ne, jotka antavat oikean tulkinnan opetuksista, jotka Herra on paljastanut teille tänä aikana 

ja menneisyydessä. Se, joka lukee Kirjani ja tutkii sitä hengellisessä mielessä, on se, joka lähestyy 

totuutta. 

29 Jotta onnistuisitte selittämään tämän opetuksen totuudenmukaisesti, teidän on etukäteen 

kamppailtava keskenänne, ja joskus joudutte jopa hämmennykseen; mutta se, joka valvoo ja rukoilee 

sisäisen myllerryksensä keskellä ja luottaa Minuun, tuntee, kuinka hänen henkensä tulee rauhalliseksi ja 

tulee rauhaan. 

30 Vapautuneet tuulet saavat puut heittämään pois turtuneet hedelmät ja kuihtuneet lehdet, 

kunnes ne ovat vapaita epäpuhtauksista. Ettekö ole tietoisia siitä, että huomenna, kun ette enää kuule 

tätä sanaa, jäätte yksin polulle opettamaan veljillenne sitä, mitä olette oppineet minulta? Olen aina 

jokaisessa teissä, Mestari valmistaa tietä, ja oppilas täyttää tehtävänsä. 

31 Lupasin sinulle sytyttää valon ihmisissä, jotta kaikki tietäisivät ja ymmärtäisivät opetukseni 

ilmoitukset, ja nyt on se aika, jolloin tuo lupaus on täyttynyt; tämä on se aika, jota ihminen ei tiennyt 

odottaa, koska hän eksyi tieteen elämään, josta hän muodosti uuden maailman ja jossa henget kaipasivat 

paluutani, koska he tiesivät, että opetukseni oli heille heidän vapautensa, heidän henkinen nousunsa, ja 

että sen kautta he saavuttaisivat rauhan. 

32 Jotkut ovat odottaneet tätä hetkeä asuessaan "hengellisessä laaksossa", toiset ovat odottaneet 

tätä ihmettä tämän maan asukkaina. Autuaita ovat ne, jotka vertauksen viisaiden neitsyiden tavoin 

osasivat odottaa palavan lampun kanssa. 

33 Myös toisella aikakaudella henget odottivat innokkaasti Messiaan tuloa - toiset aineellisesta 

maailmasta, toiset hengellisistä asuinsijoista käsin, koska Kristus on portti, avain ja tie, ja henget tietävät 

tämän. 

34 Minussa on voima herättää ihmiskunnan henki, ja totisesti sanon teille, että tuo hetki lähestyy, 

eikä tule olemaan ketään, joka ei vapisisi kutsustani. Jotkut heräävät materialismista, joka oli tuudittanut 

heidät uneen, toiset veren ja nautinnon huumauksesta, toiset taas tietämättömyyden unesta, jonka 

pimeyden ja fanaattisuuden yö oli hyvin suuri. 

35 Heti kun hengellinen valo loistaa ihmiskunnassa, henget puhkeavat rukouksiin, ja he kysyvät 

Herralta, mitä heidän pitäisi tehdä ollakseen Hänelle mieluisia ja voidakseen siten lähestyä Hänen 

läsnäoloaan. 

36 Opetuslapset, tutkikaa Sanaani, ja löydätte viisauden sen hengellisestä merkityksestä, niin että 

henkenne voi opettaa itseään Isän rakkauden oppiin; sillä puhun teidän hengellenne, jolle opetan ja 

valmistan korkeampaa elämää varten. 

37 Tiedätte jo, että ruumis on vain hengen työkalu; todisteena on, että se on kuolevainen ja 

katoavainen; henki sen sijaan on tarkoitettu ikuisuuteen. 

38 Kuinka tietämätön tämä ihmiskunta onkaan hengellisistä opetuksista, ja tämä johtuu siitä, että 

heille on esitetty minun lakini ja opetukseni vain moraalisena oppina, joka auttaa heitä, eikä polkuna, 

joka johtaa heidän henkensä täydelliseen kotiin. 

39 Eri uskonnot ovat kylväneet ihmissydämiin vääränlaista henkisen tiedon pelkoa, mikä on saanut 

heidät pakenemaan ilmestyksiäni ja vajoamaan yhä enemmän tietämättömyyden pimeyteen, ja he ovat 

perustelleet sitä sillä, että henkinen elämä on läpitunkematon mysteeri. 

40 Ne, jotka väittävät näin, valehtelevat. Kaikissa ilmoituksissa, joita Jumala on antanut ihmiselle 

ihmiskunnan alusta lähtien, on puhuttu hengellisestä elämästä. On totta, etten ollut antanut teille 

kaikkea opetustani, koska ette kyenneet tietämään kaikkea, vaan vasta sitten, kun sen aika olisi tullut; 

mutta se, mitä Isä on ilmoittanut tähän asti, riittää teille täydelliseen tietoon hengellisestä elämästä. 

41 Rakas kansa: Kutsukaa tätä aikaa onnelliseksi, sillä silloin teillä on ollut Herranne vierailu, ja jos 

haluatte merkitä tämän suuren tapahtuman päivämäärällä, ottakaa siitä vuosi 1866, jolloin Elia vahvisti 

teille, että minun läsnäoloni hetki tämän kansan keskuudessa oli lähestymässä. Siitä lähtien olen valinnut 

opetuslapsiani seuraamaan minua uskollisesti tällä polulla. 
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42 Haluatteko seurata minua, haluatteko kuulua opetuslapsiini? - Seuratkaa Minua samalla 

nöyryydellä ja luottamuksella, jolla Pietari, Andreas, Jaakob ja Johannes seurasivat Minua, jättäen rakkaat 

rakkaansa, veneensä ja verkkonsa taakseen tullakseen - kuten sanoin heille - ihmisten kalastajiksi. 

43 Tänään valmistan kansaa todistamaan totuudestani. Kenen kautta minä ilmoitan itseni 

maailmassa, jos en opetuslasteni kautta? 

44 Haluan, että uppoatte syvälle Sanaani ennen kuin lähdette täyttymyksen tielle. Valmistautukaa, 

sillä miehet ovat vahvoja vakaumuksessaan. Kehittäkää itseänne sekä ajatuksissa että sanoissa ja teoissa; 

silloin teillä ei ole mitään pelättävää. 

45 Kyllä, kansani, näen jo nyt, että yritätte harjoittaa opetuksiani, elää laini mukaisesti, olla minulle 

mieliksi teoillanne. Mestari siunaa ja rohkaisee teitä jatkamaan sinnikkäästi uudistumista, jotta pääsisitte 

hengellisyyteen. 

46 Sanani lakkauttamisen jälkeen teette samaa kuin toisen aikakauden apostolini tekivät: he 

kokoontuivat rukoilemaan, ja tällä tavoin he saivat jumalallisen valon, joka ohjasi heidän jokaista 

askeltaan. Sen hengellisen rukouksen avulla, jota olen opettanut teille, he pääsivät yhteyteen Herransa 

kanssa, he rohkaistuivat Hänen läsnäolossaan ja he ymmärsivät, mikä oli heidän Mestarinsa tahto. Nyt 

ymmärrätte, miksi käytin heitä kirkkoni perustana. - Tiedätte, että haluan rakentaa uuden temppelin. 

Kuka muodostaa tämän pyhäkön perustan? - Minä valitsen vahvat, hyveessä uskolliset, ymmärtäväiset ja 

avuliaat, sillä heidän esimerkkinsä on jäljittelyn arvoinen. 

47 Isänne syvien salaisuuksien kammio on valmis tulvimaan Hänen isällisen perintönsä yli ihmisten 

mieliin. 

48 Kansassanne olen täyttänyt lupaukseni palata ihmiskunnan luo, mutta siksi ne, joille on annettu 

armo kuunnella opetuksiani, eivät saa tuntea olevansa etuoikeutettuja muuhun ihmiskuntaan nähden, 

sillä Sanani hengellinen merkitys saavuttaa aikanaan kaikki sydämet ja sanoo heille: Olkaa tervetulleita, 

lapseni, jotka väsymättä tulette läsnäolooni kuullaksenne Sanaani. Te olette opetuslapsia, jotka on valittu 

siitä suuresta joukosta, joka on tullut luokseni, ja teidän uskoa täynnä oleva sydämenne, joka uskoo 

lujasti tähän ilmentymään, ottaa vastaan Sanani ja oppini totuuden siemeninä. 

49 Tulit kärsimyksen ja epätäydellisyyden taakka mukanasi, nälkäisenä ja janoavana rauhaa ja 

hellyyttä kaipaavana, eikä epäpuhtautesi näkeminen estänyt Mestaria istumasta sinua pöytäänsä ja 

valmistamasta sinulle parasta ateriaa. Kerroit Isälle koko elämästäsi ja tien vaiheista ja osoitit henkesi 

alastomuuden, jonka vaatteen myrskytuulet olivat vieneet riekaleiksi. Isä vei sinut liikuttuneena lähteelle, 

jossa pesit tahrasi pois. Hän antoi teille uudet ja puhtaat vaatteet, ja kun istuitte Hänen ympärillään, Hän 

antoi teille ensimmäiset oppitunnit, jotka olivat teille kuin suudelma, kuin hyväily ja kuin pisara 

parantavaa balsamia. 

50 Näin aloin muodostaa jokaisen opetuslapsen sydämeen viisauden ja rakkauden kirjaani, jota ette 

saa koskaan sulkea, sillä sen sisältö ei ole vain teidän. Sen sivuilla on voimaa koettelemuksiisi ja valoa, 

joka tuhoaa tietämättömyyden. 

51 Tulen luoksenne, koska veljesi, joilla on tietoa, ovat kätkeneet totuuden ihmiskunnalta ja 

täyttäneet sydämensä itsekkyydellä. En myy teille rakkauttani, en sanaani enkä hyötyjäni. Odotan vain, 

että valmistaudutte lähettämään teidät maakuntiin ja kyliin viemään veljillenne opetukseni ilosanomaa, 

sillä kaikkialla maailmassa on ihmisiä, jotka odottavat tuloani. Haluan, että olet tarpeeksi vahva 

aloittamaan taistelun vuoteen 1950 mennessä, jolloin lakkaan viestimästä itsestäni tässä muodossa. 

52 Olen tuonut teidät pois fanaattisuudesta ja epäjumalanpalveluksesta täyttääkseni sydämenne 

opetukseni olemuksella, jotta voitte nousta Herranne luo ja tarjota Hänelle puhdasta, hengellistä ja 

yksinkertaista palvontaa. Haluan, että opetatte veljiänne niin kuin minä olen opettanut teitä. 

53 opetuslapset, olkaa yhtenäisiä, kun luonnonvoimat raivoavat. Sitten, hyvien tekojenne, 

kohotuksenne, uskonne ja yhtenäisyytenne tähden, annan teille ihmetekojani, jotka todistavat 

epäuskoisille, että olen kanssanne. 

54 Ne paljastukset, joita syvien salaisuuksieni kammio pitää sisällään ja jotka on tallennettu teitä 

varten, ovat vielä salaisuus, sillä ette ole vielä ansainneet niitä. 
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55 Ei ole kaukana se päivä, jolloin lakkaan puhumasta teille tässä muodossa; haluan, että olette 

siihen asti varustautuneet, niin ettei ole yhtään opetuslasta, joka ei osaisi rukoilla Herraa. 

56 Elämän koettelemukset terästävät henkeäsi; älä kapinoi niitä vastaan äläkä kiroile niitä, sillä 

myöhemmin, kun myrsky on ohi, itket surusta, koska olet loukannut Minua epäluottamuksellasi. 

Muistakaa, että olen antanut teille aseet, jotta osaatte puolustautua; se on rukous ja usko. 

57 Rukoilkaa, ja jos myrsky, joka riepottelee kotianne, onnistuu työntämään sen oven sisään - 

totisesti sanon teille, että lamppunne liekki, joka on näennäisesti heikko, ei sammu. 

58 Kun näet niiden, jotka olit käännyttänyt, poikkeavan oikealta tieltä ja heittävän halveksuen pois 

leivän, jonka olit heille tarjonnut, sydämesi täyttyy surusta, ja tulet surullisena Mestarin luo laskemaan 

surusi Hänen luokseen. Mutta Mestari kertoo teille: Jos kiittämättömyys ohjaa heidän askeleensa, älkää 

pelätkö, antakaa heidän mennä, valvokaa ja rukoilkaa heidän puolestaan; mutta jos he ovat jättäneet 

teidät, koska he ovat kaivanneet huolenpitoanne ja esimerkkiänne, joudutte vastaamaan siitä Minun 

edessäni. 

59 Jos jotkut heittävät leivän pois ja lähtevät pois, toiset tulevat ja keräävät jäljelle jääneen leivän, ja 

heidän kanssaan he saavuttavat rauhan ja onnen. Ne, jotka lähtevät, palaavat etsimään "työntekijöitäni", 

sillä nälkä ja jano ahdistavat heitä erämaassa. Te, jotka ette ole lähetetty tuomitsemaan veljienne vikoja, 

otatte heidät vastaan hyvällä tahdolla. Sinun on parannettava se, joka tulee luoksesi sairaana, ja 

ruokittava se, joka tulee nälkäisenä. 

60 Jos he arvioivat sinut väärin, kun olet antanut heille apuasi, anna heille anteeksi. Minä olen se, 

joka tuomitsen heidän asiansa. 

61 Henkinen menneisyytenne on teille mysteeri; siksi kehotan teitä ottamaan koettelemuksenne 

vastaan nöyrästi, sillä olette tuomion ja hengellisen sovituksen ajassa. 

62 Ne ajat, jolloin tulitte maailmaan nauttiaksenne kunniasta, nautinnoista ja iloista tai kerätäksenne 

rikkauksia, ovat ohi; nykyään elätte nöyrässä elämässä puhdistaaksenne itsenne, kohottaaksenne 

itseänne (hengellisesti) koettelemusten kautta ja palvellaksenne Mestarianne olemalla hyödyksi 

lähimmäisillenne. 

63 Kirjoita sydämeesi kirja hyvistä teoistasi, ja se antaa sinulle rauhan tässä elämässä ja äärettömän 

onnen ikuisuudessa. 

64 Jos joku kerryttää rikkauksia vastineeksi Sanastani ja lahjoistani, sanon teille jälleen kerran, kuten 

toisella aikakaudella: ennemmin kameli menee neulansilmän läpi kuin että hän pääsisi taivasten 

valtakuntaan. Kuinka ansiokasta onkaan nähdä kanssani ne, jotka aiemmin nauttivat maallisesta 

tunnustuksesta, maineesta ja mukavuuksista ja jotka nyt seuraavat askeleitani täynnä nöyryyttä ja 

nöyryyttä. 

65 Teidän joukossanne on joitakin, joita olen koetellut Jobin tavoin. Sillä minun tahtoni ei ole, että 

henget vajoaisivat laiskuuteen; minä tahdon, että he olisivat ahkeria elämän tiellä. 

66 Jokaiselle tulee hetki, jolloin Tuomarin ääni kysyy häneltä paitsi siitä sanasta, jonka olen 

testamentannut teille Mestarina, myös siitä, mitä olette tehneet tehtävänne täyttämiseksi. 

67 Kehittäkää näön, intuition ja aavistuksen hengellisiä lahjoja, jotta saatte kyvyn tunnistaa 

symbolista teitä koskevan koettelemuksen ja voitte voittaa sen rukouksillanne. 

68 Antakaa Sanani ohjata teitä, koska olette jo vakuuttuneita siitä, että annan sen teille 

parhaaksenne. 

69 Nämä opetukset tuntuvat teistä uusilta, koska olitte unohtaneet ne, mutta nyt kolmannella 

aikakaudella annan ne teille uudestaan. Olen valmistanut teille suuren työkentän, johon kutsun teidät, 

jotta voitte oppia kylvämään teille uskomiani ikuisuuden siemeniä. 

70 Koulutan uusia opetuslapsiani, jotta he uskonsa ja rakkautensa kautta saisivat vallan ruumiin ja 

hengen sairauksiin ja luomakunnan elementteihin. 

71 Ymmärtäkää, että teidän ei ole enää aika elää tietämättömyydessä; nyt elätte valon aikakautta, 

niiden suurten ilmestysten aikakautta, joita opetukseni tarjoavat teille. Voitteko kuvitella, millaisen 

viisauden olisitte saavuttaneet, jos olisitte ensimmäisistä kerroista lähtien käytännössä soveltaneet 
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opetuksiani täyttääksenne lakini? Mutta te olette antautuneet maailman nautinnoille ja siten 

pysähtyneet henkisen kehityksenne tielle. Siksi tänään, kun tuon teille uuden oppituntini, se tuntuu 

oudolta, käsittämättömältä ja elämäntyylinne ulkopuoliselta. Mutta pelkkä yhden opetukseni pohtiminen 

riittää, että tunnistatte Sanani totuuden. Silloin huomaatte, että se, mikä on outoa, ei ole Minun 

opetukseni vaan teidän tapanne elää Minun lakini ulkopuolella. 

72 Tulkaa työkentälleni; muistakaa unohtamanne opetukseni, hävittäkää kaikki huono siemen, ja 

sitten näytän teille opetuksen, jota ette ole tunnistaneet tähän päivään asti. Tällä tavoin saan teidät 

pääsemään eroon pysähtyneisyydestänne, fanaattisuudestanne, jotta pääsette todelliseen elämään, 

sellaiseen, jota teidän olisi pitänyt elää luomisenne alusta alkaen. 

73 Näettekö, miten yksinkertainen tämä sana on, joka kukkii sanan välittäjien huulilla? Totisesti 

sanon teille, että yksinkertaisuudessaan se tuo valoa ihmisille, jotta he voivat ymmärtää ilmestykseni, 

joita he eivät ole pystyneet ymmärtämään tieteen ja teologian avulla. 

74 Hyvät opetuslapset, sinnikkäät ja uskolliset ovat niitä, jotka ymmärtävät tämän opetuksen. Myös 

he ovat nöyriä, mutta yksinkertaisuudestaan huolimatta he hämmästyttävät veljiään tulkintojensa 

viisaudella. 

75 Kansani ei ainoastaan puhu opetuksistani, vaan teoillaan he opettavat ihmiskunnalle, miten se voi 

täyttää ja kunnioittaa lakiani. He osaavat antaa ilman itsekkyyttä kaiken sen, mitä ovat saaneet Herralta, 

ja osoittavat kiihkeyttä heille uskotun aarteen totuuden ja puhtauden puolesta. 

76 Opeta veljiäsi hyvillä ja jaloilla teoilla. Muistakaa, että täälläkin teidän on puhdistettava 

henkeänne yhä enemmän ja enemmän, jotta se olisi arvokas siirtymään toiseen asuinpaikkaan henkisen 

kehityksensä tiellä. 

77 Ottakaa opetuksestani tarvittava voima, jotta voitte vähitellen poistaa tiellänne kohtaamanne 

esteet. Tiedät jo, että rakkaus on ase, joka voittaa kaiken. Suuri on sen ilo, joka selviytyy tästä taistelusta 

voittajana ja joka taistelun voitettuaan esittelee itsensä Minulle voitokkaana sotilaana. 

78 Muistakaa, että minä olen antanut teille rakkauden aseen ja että olen myös opettanut teitä 

taistelemaan, jotta voitatte suuret taistelut. Mitä teillä on sitten muuta etsimistä, vaikka minä annan 

teille kaiken totuuden tieltä? 

79 Olen tehnyt itseni tunnetuksi kouluttamattomien mielten kautta, jotta he voivat virkistää itseään 

Sanani tulkinnalla. Olen onnistunut avaamaan sokeiden silmät totuuden valolle, jotta he voivat puhdistaa 

itsensä synneistään, kun he tuntevat Herransa rakastavan heitä. Eikö teille ole luvattu toisesta 

aikakaudesta lähtien, että tulisi päivä, jolloin jokainen silmä näkisi minut? Se, joka on puhdas, näkee 

minut, ja se on hänen palkkansa; se, jolla on tahroja sydämessään, näkee myös minut, ja se on hänen 

pelastuksensa. Se, joka avaa silmänsä Minun Valolleni, tunkeutuu Salaisuuteen ja tietää ilmestysteni 

syyn. Tämä tulee tulevaisuudessa vaeltamaan lujasti totuuteni tuntemuksessa. 

80 Tulkitkaa ohjeeni oikein, älkää luulko, että henkeni iloitsee nähdessään kärsimyksenne maan 

päällä tai että riistän teiltä kaiken, mikä on teille mieluisaa, ilahduttaakseni itseäni siitä. Tulen tekemään, 

että tunnustatte ja noudatatte lakejani, sillä ne ovat kunnioituksenne ja huomionne arvoisia ja koska 

niiden noudattaminen tuo teille ikuisen onnen ja rauhan. 

81 Jeesuksen kautta olen opettanut teitä antamaan Jumalalle, mikä on Jumalan, ja keisarille, mikä on 

keisarin; mutta tämän päivän ihmisille on olemassa vain keisari, eikä heillä ole mitään tarjottavaa 

Herralleen. Jos edes antaisitte maailmalle sen, mikä on oikein, kärsimyksenne siinä olisivat vähäisemmät; 

mutta "keisari" on säätänyt vääristyneitä lakeja, tehnyt teistä orjiaan ja riistää elämänne antamatta teille 

mitään vastineeksi. 

82 Katsokaa, miten erilainen on Minun Laini, joka ei orjuuta ruumista eikä henkeä, joka vakuuttaa 

teidät vain rakkauden kautta ja opastaa teitä hyvyydellä; kaikki, mitä se antaa teille ilmaiseksi, kaikki, 

mistä se palkitsee teidät, ja kaikki, mistä se hyvittää teidät koko elämän matkan ajan. 

83 opetuslapset, ymmärtäkää ja opiskelkaa opetuksiani; muodostan kanssanne kansan, joka on 

viisauteni säilytyspaikka; sillä kaikki valmistetaan teille suurten tehtävien suorittamista varten. Älkää 
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joutuko epätoivoon ensimmäisestä hätähuudosta, pyrkikää kohtaamaan se, joka kutsuu itseään 

viholliseksenne, antakaa hänelle anteeksi, rakastakaa häntä ja opettakaa häntä opetuksillani. 

84 Haluan, että olette niin valmistautuneita lähtöni päivään. Te kaikki tiedätte, että vuonna 1950 on 

se tahtoni osoittama päivä, jolloin lakkaan välittämästä itseäni äänenkantajan mielen kautta, ja koska 

sanani toteutuu aina, tuona päivänä tämä ilmentymä, joka merkitsi teille kolmannen aikakauden alkua, 

päättyy. 

85 Älkää yrittäkö muuttaa tätä päivämäärää älkääkä yrittäkö millään tavoin ylläpitää Sanani 

ilmenemistä tässä tai henkimaailman muodossa. Kerron teille jo nyt, että Mestarin valo ei enää valaise 

niitä, jotka tekevät niin. 

86 Miksi tekisitte tuollaisen häpäisyn, kun olen ilmoittanut ja luvannut teille, että tämän ajan jälkeen 

te yhdytte Minuun hengestä henkeen, vaikka ette olekaan olleet äänenkantajia? 

87 Kerron teille tällä hetkellä myös, että tämän ajan profeetoilla on velvollisuus varustautua, koska 

heidän tehtävänään on varoittaa suurta joukkoa etukäteen heitä odottavista koettelemuksista. Paljastan 

heille suuria profetioita, jotta he voivat auttaa teitä olemaan joutumatta kiusaukseen. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 26  
1 Opetukseni kuultuanne ja arvioituanne menneisyyttänne Sanani valossa olette sanoneet 

hengellisesti: "Yksikään puun lehti ei liiku ilman Jumalan tahtoa". 

2 Ajattelet näin, koska alat ymmärtää, että koettelemukset, jotka vähitellen tyhjentyvät kuin 

katkera malja, ovat olleet kuin askelia, jotka ovat vähitellen tuoneet sinut lähemmäs elämän puuta, jossa 

Mestari odottaa sinua antaakseen sinulle perintösi. 

3 Kun tulitte Sanani ilmentymään, te kaikki kysyitte itseltänne, mikä oli paluuni syy, ja kuullessanne 

tervehdykseni, jossa sanotaan: "Rauhani olkoon kanssanne", ne, jotka tunnistavat rauhan arvon, ovat 

täynnä iloa, kun taas ne, jotka ajattelevat vain aineellisten hyödykkeiden hankkimista, kysyvät Minulta 

pettyneinä, olenko tullut vain tarjoamaan teille rauhaa. 

4 Ne, jotka ajattelevat näin, eivät loukkaa Minua, sillä heidän ymmärtämättömyytensä puute 

johtuu heidän tietämättömyydestään, ja juuri tätä pimeyttä vastaan olen tullut taistelemaan valaisemalla 

henkiä opetukseni valolla. 

5 Sydämet, jotka olette tänään paatuneet intohimoista ja vastoinkäymisistä, jotka ovat 

katkeroittaneet elämäänne: ymmärtäkää, että saavutatte rauhan, kun olette saavuttaneet hengellisen 

kohoamisen. 

6 Hengen rauha puhuu teille valosta, moraalista ja hyveistä. Se, joka ei kaipaa tätä hengellisen 

kohotuksen tilaa, älköön uneksiko nauttivansa rauhastani, sillä hän on yhä aineellisten intohimojen ja 

aineellisen maailman hänelle uskottamien valheellisten onnellisuuden unelmakuvien vanki. 

7 Se, joka aineellisia nautintoja inhoavana pitää sisällään kuuman rauhanhalun, etsii henkensä 

vapautumista ja pyrkii innokkaasti saavuttamaan päämäärän, jota varten hänet on luotu. 

8 Ihmiskunnan alusta lähtien on ollut vain harvoja, jotka ovat etsineet rauhaa tai pysyneet siinä sen 

saavuttamisen jälkeen, koska ihminen etsii rauhaa vasta, kun kipu on voittanut hänet. Siksi näette, kuinka 

jokaisen epäinhimillisen, veljestenmurhaavan ja epäoikeudenmukaisen sotanne jälkeen tuhannet ihmiset 

nousevat janoamaan rauhaa, jota he eivät ole aiemmin arvostaneet, koska he eivät ole olleet tietoisia 

tämän jumalallisen lahjan arvosta. 

9 Teidän on ymmärrettävä, että ette löydä sisäistä rauhaa ihmisten tietämyksestä, koska lähde, 

josta se tulee, on hengellinen. Kulta, inhimillinen viisaus, tiede, ihmisten voima eivät ole riittäneet tämän 

armon saamiseen, jonka saavutatte vain, jos teette hyviä tekoja ja liikutte elämässänne rakkauden polkua 

pitkin, jonka Laini näyttää teille. 

10 Ei ole mitään hämmästyttävää siinä, että ihmiset, joita ihmiskunta kutsuu oppineiksi - kun he 

seuraavat ilmestyksiäni ja etsivät Rauhaani - ottavat "pienten lasten" paikan tutkiakseen ensimmäisiä 

oppitunteja Elämän Kirjasta. 

11 Kukaan ei tiedä minua paremmin sitä ääretöntä janoa, joka vallitsee ihmiskunnan keskuudessa. 

Armoni tunkeutuu jokaiseen sydämeen kuin toivon säde, jotta se tuntisi sen taistelun läheisyyden, jonka 

kautta se saavuttaa todellisen rauhan ja hengen vapautumisen. 

12 Opetukseni on taivaallisen pasuunan kutsu, jonka ovat kuulleet henget, joille se on julistanut, että 

tuomion, sovituksen ja myös lunastuksen aika on tullut. 

13 Kaikki oli ennustettu, mutta te odotitte mieluummin tapahtumia valmistautumatta taisteluun ja 

vapautenne voittamiseen. Teiltä puuttui usko, kuuliaisuus rakkauden lakiani kohtaan, ja tänään itkette 

syyllisyyttänne. 

14 väkijoukot, jotka kokoontuvat kuuntelemaan jumalallisia opetuksiani, näyttävät teistä suurilta; 

mutta kuinka pieniä ne ovatkaan, kun verrataan niitä veljiinne, jotka ovat vailla rauhaani. 

15 Joihinkin ihmisjoukkoihin olen asettanut rauhani; jotkut osasivat pitää sen, toiset taas riistävät 

sen itseltään heti, kun he eivät enää kuule sanaani ja he palaavat takaisin arkielämän tapoihin. Ne ovat 

niitä, jotka palatessaan nöyrään paikkaan, jossa teen itseni tunnetuksi, kysyvät Minulta: "Herra, miksi 

löydän rauhan vain kuunnellessani Sinua, vai onko se vain näissä paikoissa?" Mutta minä vastaan heille: 

"Jos he ovat löytäneet rauhan vain sillä hetkellä, jolloin he kuulevat opetukseni, se johtuu siitä, että vain 
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sillä hetkellä he puhdistavat mielensä aineen vaikutuksesta ja, jättäen taakseen näiden 

kokoontumishuoneiden kynnyksen, palaavat epätäydellisyyksien, itsekkyyden, intohimojen, kaunan ja 

paheiden täyttämään elämäänsä panematta käytäntöön kuulemansa opetuksen ohjeita; sillä kuuleminen 

ei ole oppimista, ja vain se, joka opiskelee opetustani ja toteuttaa sen käytännössä, voi kutsua itseään 

totuudessa opetuslapsekseni, koska hän on aina hengellisesti valmis antamaan veljilleen esimerkin siitä, 

miten hänen elämänsä voidaan saattaa oikealle tielle opetusteni mukaisesti. 

16 Tästä opetussanasta löydätte sen moraalisen vastuun ymmärtämisen, jonka olette ottaneet 

vastaan vastaanottamalla sydämeenne rauhani lahjan, joka teidän on jaettava veljienne kanssa. 

17 Ymmärtäkää ja ymmärtäkää, kuinka usein olen kertonut teille: Tervetuloa vaatimattomaan 

kokoontumispaikkaan, josta on tullut rauhan ja rukouksen talo, jossa teen itseni tunnetuksi Mestarina. 

18 Sanani kautta olette ymmärtäneet tehtävänne ja sovituksen velvollisuuden, joka painaa 

henkeänne. Tänään ymmärrätte, että tullaksenne luokseni on välttämätöntä saavuttaa puhtaus, joka 

tekee teistä arvokkaita pääsemään vanhurskaiden valtakuntaan, joka on hengellenne luvattu maa. 

19 Kaikki, jotka minua kuuntelevat, eivät ole minun kanssani, sillä joidenkin ajatukset ovat kaukaisia. 

Toisaalta on joitakin, jotka ovat fyysisesti kaukana ja hengessä läsnä. 

20 Aivan kuten te koputatte minun ovilleni, myös minä olen tullut teidän ovillenne, en pyytääkseni 

teiltä mitään, vaan antaakseni teille sen, mitä tarvitsette. 

21 Annan hengellesi valoa, sillä näen, ettei se enää halua pysyä pimeydessä; se haluaa nousta 

tietämättömyyden ja aineen intohimojen yläpuolelle, se haluaa nähdä ja ymmärtää Isää ja tietää oman 

olemassaolonsa tarkoituksen. 

22 Herätkää, tulkaa tietoisiksi ajasta, jossa elätte, niin että kun tulee aika, jolloin ihmiset 

valmistautuvat häpäisemään ja hävittämään jokaisen ihmissydämen uskonnollisen kultin, heillä ei ole 

mitään poistettavaa teiltä, koska teidän pyhäkkönne ja Jumalan palvontanne on hengellistä. Silloin 

henkenne pystyy olemaan suoraan yhteydessä Jumaluuteeni; tämä on sen vapautuminen. 

23 Elätte maailmassa, jonka ihmistiede on muuttanut; tämä on sen aikakausi, sen valtakauden aika. 

24 Ihmiset ovat pystyttäneet uuden Baabelin, uuden ylpeyden ja turhamaisuuden tornin. Sen 

korkeudelta he haastavat voimani ja nöyryyttävät heikkoja. Totisesti minä sanon teille: tällä tavalla 

ihminen ei tule minun luokseni. En siksi, että kieltäisin tieteen - onhan se valoa, jonka minä, Luoja, olen 

asettanut ihmismieleen ─ vaan siksi, että ihmiset ovat käyttäneet sitä väärin. Luovutin tieteen teille kuin 

puun, jota teidän oli hoidettava rakkaudella, kunnioituksella ja innolla, jotta se tuottaisi parhaimman 

makuisia hedelmiä, jotka antavat elinvoimaa. Oletko mielestäsi pitänyt hyvää huolta tästä puusta? - 

Ymmärtäkää, että sen hedelmät olivat tuhoisia ja surullisia, että elämän sijaan ne kylvivät kuolemaa. 

Kuinka harhaanjohdettu onkaan ihmistiede, jonka pitäisi palvella ihmistä! Silti siunaan sitä, sillä se on 

lasteni työtä. 

25 Materialismi on vanginnut ihmiskunnan. Nimeni on pyyhitty pois monista sydämistä, ihmiset 

unohtavat rukoilla, mikä on hengellinen muoto puhua Jumalan kanssa. Opetukseni ja esimerkkini 

Jeesuksen kautta on unohdettu, ja ne, jotka yrittävät pysyä vakaana opetuksessani ja täyttää lakini, 

tekevät sen epäjumalanpalveluskulttien avulla ja etsivät Minua ihmisten tekemien hahmojen ja kuvien 

kautta. Näinkö minun lakini on täytettävä? 

26 Monet ovat tehneet luonnosta jumalansa ja jumaloivat sitä kaiken olemassa olevan luovana 

lähteenä. Mutta totisesti sanon teille, että tämä Luonto, jonka kohdusta kaikki olennot ovat syntyneet, 

aineelliset voimat ja luonnonvoimat, jotka ympäröivät teitä, ei ole Luoja; Jumalallinen Luoja on 

suunnitellut ja muovannut sen etukäteen. Se ei ole elämän syy eikä syy. Minä yksin, teidän Herranne, 

olen alku ja loppu, alfa ja omega. 

27 Ihmistieteiden puun varjo on peittänyt ihmiskunnan, suurin osa sen hedelmistä on myrkyttänyt 

sen, ja lähestyy aika, jolloin vanhurskauden sirppi katkaisee jokaisen saastaisen oksan ja jokaisen pahan 

hedelmän. 



U 26 

162 

28 Kun ihminen oli viaton, hänen puhtautensa teki hänet Herran armon arvoiseksi. Hän ei tarvinnut 

tiedettä löytääkseen elämänkeinot, hänen silmiensä tai älykkyytensä ei tarvinnut ponnistella 

luomakunnan salaisuuksien tutkimiseksi löytääkseen valon, joka valaisi hänen maallisen elämänpolkunsa. 

29 Rakastavan äidin tavoin luonto toi povensa lapsen huulille ravitsemaan sitä; mutta lapsi kasvoi, ja 

elämän puun hedelmän ulkoisen kauneuden viettelemänä se ojensi kätensä, katkaisi sen ja maistoi sitä, 

herättäen sydämessään ja koko olemuksessaan tiedon tarpeen ja halun. Viattomuuden aikakausi meni 

ohi, ja ihmiselle alkoi uusi vaihe, tieteen aikakausi, jossa henki vaati saada tietää ihmiselämän ja sen 

salaisuudet. Siitä alkoi kamppailu, kokemus, avautuminen, kehitys ja sovitus. 

30 Lapsesta, jonka onnellisuus oli kokonaan suuntautunut äidin hellyyttä kohtaan, tuli nuorukainen, 

joka hämmästyneenä elämän suuruudesta, joka oli hänelle mysteeri, lähti liikkeelle täynnä uteliaisuutta 

ja levottomuutta ja janosi tietoa. Kuka muu kuin Minä aiheutti sen, että ihminen tuntee tämän tiedon ja 

tuntemisen ihanteen? Minä olin ennakoinut ja valmistellut kaiken ohjaamaan ihmisen askelia maan 

päällä, ja siksi hän kohtasi yllätyksen ja uuden ihmeen joka askeleella. Ei ollut estettä, vaikeutta tai 

tuskaa, johon hän ei olisi löytänyt ratkaisua. Jos ihminen heräsi maailmaan, hänen hengessään ilmeni 

levottomuudesta ja aavistuksesta syvä kaipaus ymmärtää ja nähdä elämää, joka on aineellisen luomisen, 

aineen ja tieteen tuolla puolen. 

31 Näin Jumalan hengellinen palvonta syntyi, jotta henki voisi ravita itseään sen avulla ja saavuttaa 

korkean tiedon ja jotta se voisi elää rakkauden lakini innoittaman tieteen mukaisesti. 

32 Kaikki ihmiset eivät ole ymmärtäneet Minua Äärettömässä, hengellisessä ja näkymättömässä; 

siksi, vaikka jotkut ovat ihmiskunnan alusta lähtien etsineet Minua kaiken aineellisen tuolla puolen, toiset 

ovat tehneet sen ulkoisten kulttien avulla. Nämä ovat niitä, jotka etsivät Minua tähdistä, luonnonvoimista 

ja luoduista, kunnes he ymmärsivät, että Hän, joka oli muodostanut kaiken sen, mitä he palvoivat, oli 

Äärettömässä, ja juuri Häntä heidän tulisi palvoa. 

33 Ajan myötä ihmiskunta on kehittynyt uskomuksissaan ja hengellisen tiedon suhteen ja 

täydellistänyt Jumalan palvontaa jumalallisten innoitusten valaisemana. Kuitenkin vielä nykyisinkin 

monet lapseni tuntevat Minut vain luomiskonstruktioiden, riittien, kuvien ja symbolien kautta. Ja tämä 

johtuu siitä, että henki, jota perinteet yhä häiritsevät, tyytyy siihen vähään, mitä se saavuttaa vähäisellä 

kohotuksellaan. Mutta salaisuuksien vuoksi hänelle on tullut vaikeuksien hetki, ja hän joutuu kärsimään 

vastoinkäymisistä ja koettelemuksista, jollaisia hän ei ole koskaan aikaisemmin kohdannut tiellään. Sen 

jälkeen hän herää ja lähtee tutkimaan, kuten hän teki, kun hän halusi tietää syyn elämään maan päällä. 

34 Mitä kaipaat eniten näinä hetkinä maan päällä? - Rauhaa, terveyttä ja totuutta. Totisesti MINÄ 

sanon teille, että näitä lahjoja ei anneta teille tieteen avulla, kuten olette sitä soveltaneet. 

35 Tutkijat kyselevät luonnolta, ja luonto vastaa heidän jokaiseen kysymykseensä, mutta näiden 

kysymysten takana ei aina ole hyviä aikomuksia, hyviä asenteita tai hyväntahtoisuutta. Ihmiset ovat 

kypsymättömiä ja älyttömiä, jotka riistävät luonnolta sen salaisuuksia ja häpäisevät sen sisintä olemusta, 

eivät kunnioittaakseen sitä ottamalla sen lähteistä raaka-aineita, jotta voisimme tehdä toisillemme hyvää 

todellisten veljien tavoin, vaan itsekkäiden ja toisinaan vahingollisten päämäärien vuoksi. 

36 Koko luomakunta puhuu heille Minusta, ja heidän äänensä on rakkauden ääni; mutta kuinka 

harva osasi kuulla ja ymmärtää tätä kieltä! 

37 Kun ajattelette, että luomakunta on temppeli, jossa minä asun, ettekö pelkää, että Jeesus 

ilmestyy sinne, ottaa ruoskan ja ajaa kauppiaat ja kaikki, jotka sitä häpäisevät, ulos? 

38 Rakkaat ihmiset, tutkikaa ja ymmärtäkää opetuksiani, avatkaa mielenne ja antakaa valoni läpäistä 

se; tämä valo puhuu teoistanne, vaikka sananne olisivatkin kömpelöitä. Minua miellyttää, että sanasi on 

kömpelö, sillä henkesi on se, joka todistaa minusta. 

39 Jokaisen kohtalo on erilainen, mutta kaikkien päämäärä on sama: tulla Jumalan luo. 

40 Jotkut teistä kärsivät ja näin sovittavat menneinä aikoina tekemänsä rikkomukset lakiani vastaan; 

toiset juovat kärsimyksen maljan lähimmäistensä pahuuden vuoksi. Ensimmäiset puhdistavat itsensä 

elämän koettelemuksissa, jälkimmäisten on tyhjennettävä sama malja, jonka he antoivat lähimmäistensä 
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juoda. Mutta totisesti minä sanon teille, että niin yhdessä kuin toisessa ilmenee teidän Herranne 

rakastava ja täydellinen vanhurskaus. 

41 Rakastakaa toisianne, täyttäkää rakkauden lakini, jotta rauhan ja harmonian valo loistaisi idässä*, 

joka on tällä hetkellä sodan pimeydessä ja kärsimyksessä. Tunne ihmisten tuska ja näe, kuinka he 

eksyneiden lampaiden tavoin etsivät Vapahtajaa, kun he huutavat valittaen Paimenensa perään. * 

Meksikosta käsin itä on Euroopan manner, jossa toinen maailmansota raivosi tämän opetuksen aikaan. 

42 Kuinka paljon tuskaa ihmisiä ahdistaakaan tänä aikana! Kun lapsi syntyy, se alkaa jo juoda 

kärsimyksen maljaa lähimmäistensä vuoksi. Jotkut menettävät äitinsä ennen kuin he tuntevat 

ensimmäisen hyväilyn, toiset kuuroutuvat sodan pauhusta sen sijaan, että kuulisivat äidin suloisen 

tuutulaulun. 

43 Ensimmäisten ihmisten paratiisi muuttui kyynelten laaksoksi, ja nyt se on vain veren laakso. Siksi 

tänään, koska olen tullut täyttämään opetuslapsilleni antamani lupauksen, herätän ihmiskunnan 

henkisestä unestaan ja annan sille rakkauden opetukseni pelastaakseni sen. Etsin niitä henkiä, joiden on 

määrä todistaa teoillaan ilmentymistäni ja Sanaani tänä aikana. Kun nämä Minun merkitsemäni henkilöt 

yhdistyvät Laini ympärille, maa ja tähdet järkkyvät, ja taivaalla tapahtuu merkkejä; sillä tuolloin Herran 

ääni kuuluu maan äärestä toiseen, ja Hänen Jumalallinen Henkensä tuomitsee hengellisen ja aineellisen 

maailman vanhurskaiden, profeettojen ja marttyyrien henkien ympäröimänä. 

44 Silloin Pyhän Hengen aika tulee täyteen. - Jotta voisitte tehdä tämän profetian tunnetuksi 

veljillenne, pyydän teitä: Milloin lähdette täyttämään tehtäväänne tämän ajan opetuslapsina? Milloin 

teette mahdolliseksi sen, että veljesi kuulevat teitä ja vapisevat oman omantuntonsa äänen edessä? 

Milloin viette tämän valon ja rakkauden sanan ihmiskunnalle? 

45 Tahtoni on, että yhdistytte niin, että jokaisessa kokouksessa ja veljeskunnassa "hedelmänne 

maku" on yhtenäinen. Miksi niiden pitäisi tarjota erilaisia "makuja", koska ne ovat kaikki saman 

viiniköynnöksen oksia? 

46 Oppikaa, toimikaa ja nouskaa yhtenäisinä, jotta valtaanne kunnioitettaisiin. Älkää antako aihetta 

Jumaluuteni väärien ilmentymien syntymiselle lahkojen tai uskontojen syliin, älkää antako aihetta väärien 

profeettojen syntymiselle, jotka yllättävät kansanjoukot sanoillaan. 

47 Ottakaa vaari, näkijät! Jos Isäsi on koetellut sinua, jos jopa sukulaisesi ovat arvostelleet sinua 

väärin, älä pelkää; muista, että Jeesukselta evättiin usko kotimaassaan, ja hänen oli mentävä muualle 

löytääkseen uskoa. "Kukaan ei ole profeetta omassa maassaan", hän sanoi teille. 

48 Jos he ovat epäilleet lahjojasi, muut sydämet tulevat uskomaan sinua totuudessa. Jotkut teistä 

lähtevät vieraisiin maihin, joissa löydätte enemmän luottamusta todistukseenne kuin tämän kansan 

helmassa. 

49 Mestari on antanut sinulle opetuksensa auttaakseen sinua tehtävässäsi, eikä hän koskaan väsy 

tekemään sitä, sillä hän on Isän "Sana". 

50 Rakkaat opetuslapset, antakaa parantavaa balsamia sairaalle henkilölle, tehkää se rakkaudella, 

aidosti hengellisesti varustautuneina, jotta voitte saavuttaa sen, että tarvitseva henkilö voi kokea 

jumalallisen lohdutuksen. 

51 Joissakin tilanteissa olen myöntänyt teille, että todellisia ihmeitä tapahtui ilman, että 

valmistautumisenne antoi teille oikeuden niihin; mutta nyt kehotan teitä olemaan laiminlyömättä 

valmistautumistanne, sillä yllätän teidät, varoitan teitä sillä, etten myönnä teille sitä, mitä toivotte, jotta 

ymmärtäisitte, että ette osaa valmistautua todellisen armotyön suorittamiseen. 

52 Älkää antako sairaan henkilön hankkia oikeutta hyvyyteeni pelkästään kipunsa kautta; teidän on 

yhdistettävä hänen ansionsa hyväntekeväisyytenne ansioihin, ja silloin armoni ilmenee molemmissa. 

Missä tahansa olettekin, teidän tulisi hankkia ansioita, jotta joka kerta, kun esirukoilette veljienne 

puolesta, olette arvokkaita pyytämään Minulta sitä, mitä tarvitsette lähimmäisenne hyväksi. 

53 Valmistautukaa hengellisesti ja fyysisesti, sillä ette tiedä hetkeä, jolloin teidän on tehtävä 

laupeudentyötä, ja Minua miellyttää tehdä teistä balsamin, rauhan tai sen, mitä veljiltänne eniten 



U 26 

164 

puuttuu, kantajia. Ymmärtäkää sen tehtävän kauneus, jonka suoritatte sovituksenne kautta, jotta voitte 

syleillä ristianne kaikella rakkaudella, johon kykenette. 

54 Täällä maailmassa ette havaitse omantuntonne ääntä yhtä selvästi kuin kuulette sen hengessä 

ollessanne; siksi laiminlyötte usein tehtävänne täyttämisen. Mutta muistakaa, että sama odottaa teitä 

aina, vaikka lähtönne tuonpuoleiseen olisi kuinka kaukana tahansa, ja että kun avaatte silmänne uudessa 

maailmassa, vain se valo, jonka olette saavuttaneet taistelussanne, saavuttaa teidät, ja teillä on se rauha, 

johon olette ansainneet oikeuden saavuttamillanne ansioilla. 

55 Tiedättekö, miten tahtoni mukaan tulette seuraavaan asuinpaikkaan, jossa odotan teitä? - Täynnä 

rauhaa, valaistuna viisauden valolla, joka loistaa jokaisessa puhtaassa hengessä; ilman epävarmuutta, 

ilman kyyneleitä. 

56 Älköön kukaan uskoko, että - kun hän tuli tähän maailmaan - Työni yllätti hänet antamalla hänelle 

tehtävän; ei, se olisi liikaa tietämättömyyttä, kun ihminen elää valossa. Olen tullut vain saadakseni teidät 

tunnistamaan sen, mitä saitte hengessä ennen kuin teidät lähetettiin maan päälle. 

57 Joten, rakkaat opetuslapset, jos henkenne on tullut tätä varten, koska olen niin käskenyt ja koska 

jokainen teistä on niin halunnut ja hyväksynyt sen, muistakaa, että ette saa palata luokseni täyttämättä 

sitä tehtävää, jonka lupasitte täyttää, sillä muuten se olisi hyvin tuskallista hengellenne. 

58 Tutkikaa Sanaani, älkää antako minkään tai kenenkään estää teitä täyttämästä tehtävääsi, älkää 

antako minkään saada teitä luopumaan kaikesta siitä, mikä kuuluu palkkioksi niille, jotka olivat Jumalan 

sotilaita, Hänen Totuutensa apostoleja maailmassa. 

59 Auttaakseni sinua sovituksessa annan sinulle Sanani, ja sen valo johdattaa sinut täydellisyyteen. 

60 Kuunnelkaa Minua väsymättä, oppikaa Minulta. Kuunnelkaa Eliaa ja ottakaa mallia hänen 

hyveestään, jotta hänen laillaan teistä tulisi paimenia monille hengille, jotka Minun Tahtoni on 

määrännyt teille. 

61 Katson kaikkia rakkaudella, ja kerron teille, että tänä aikana en ole tullut vain hyväilemään teitä ja 

antamaan teille rauhani, vaan opettamaan teitä, jotta ymmärtäisitte, että teillä on hengellisiä lahjoja, 

joilla teidän on määrä auttaa ihmiskuntaa sen ahdistuksessa ja johdattaa se sovituksen loppuun. 

62 Suurten koettelemusten aika on tullut, ja henki on vielä heikko. Suuret tuskat ja mullistukset 

odottavat sitä, ja siksi lähestyn sitä kuin pelastusvene, joka ottaa lapseni vastaan auttamalla heitä 

kehittymään henkisellä tiellä. 

63 Kaikki henget ovat ansainneet tuomioni, jopa äidin sylissä olevat lapset ovat tunteneet tuskaa. 

64 Opetuslapset, varustan teidät viemään rakkauden ja rauhan opetustani kaikille kansoille, jotta 

voitte täyttämällä tehtävänne pelastaa veljenne. Lähesty pientä ja suurta. Usein joudutte seisomaan 

tiedemiesten edessä, ja heidän edessään teidän on annettava todisteita hengellisyydestä. Kuinka monet 

häpeävätkään, kun he huomaavat aineellisen tietämyksensä hyödyttömyyden, ja tunnustavat, että 

opetuslapsieni rakkaus ja armo saavuttivat sen, mitä tiede ei onnistunut saamaan aikaan sairaiden 

parantamisessa ja ihmisiä piinaavien ongelmien ratkaisemisessa. 

65 Tätä kansakuntaa, jota maailma ei juurikaan tunne, siunataan ylenpalttisesti. Sen maaperä on 

hedelmällinen, ja sen kirstut avautuvat, jotta se voi lähettää ruokaa sodan runtelemille kansakunnille. 

Sen asukkaiden henki lähettää rakkauteni innoittamana valon ajatuksia hädänalaisille, ja kun julistuksen 

aika on tullut, se tuo sanani elvyttämään ja parantamaan kärsiviä. 

66 Monet ulkomaalaiset tulevat liittymään rauhaa ja harmoniaa koskeviin ajatuksiinne. 

Spiritualisaatio leviää kuin hyödyllinen siemen, ja sen julistama totuus tulee tunnetuksi. Silloin Poika osaa 

rakastaa minua vilpittömästi, ja armon lähde, josta kaikki hyvä kumpuaa, vuodattaa ihmiskunnalle. 

67 Haluan, että täytätte tehtävänne tänä aikana, ja kun siirrytte tuonpuoleiseen, jatkatte hengellistä 

työtänne. Opeta veljillesi, että kaikkia henkiä hallitsee yksi laki, joka on täynnä oikeudenmukaisuutta, 

että kaikilla on paikkansa luomakunnassani ja että Minä kannustan jokaista toteuttamaan sitä. Kaikki 

noudattaa muuttumattomia jumalallisia lakeja. 

68 Jos tänä koettelemusten aikana ihmiskunta tuomitsee teidät huonosti ja syyttää teitä 

aatteellisesta sodasta, kansakuntien tuhosta ja rauhan puuttumisesta, älkää vaipuko epätoivoon älkääkä 
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jättäytykö hämmentyneiksi, vaan pysykää sinnikkäästi rukouksessa ja valppaudessa. Älkää pelätkö 

rangaistusta, jos noudatatte lakiani. 

69 Ymmärtäkää, että olen sallinut sotien puhkeamisen, jotta ihmisten henki voisi puhdistua. 

Jokainen kansakunta, instituutio ja koti joutuu oikeudenmukaisuuteni kohteeksi paljastaakseen, missä 

määrin ne ovat edistyneet. 

70 Toimikaa niin kuin olen opettanut teille; saattakaa syntiset moraaliseen uudistumiseen; 

palauttakaa (rikkinäiset) elämät, tuokaa luokseni ne, jotka ovat lähteneet. Sitten, kun tämä ajanjakso on 

ohi, kaikissa hengissä on tiedon ja kokemuksen valo, oppini opastaa ihmisiä, eikä laissani ole 

väärennöksiä tai huonoja tulkintoja. 

71 Jos joskus kutsun teitä "lapsiksi", se johtuu siitä, että olette vielä pieniä Jumaluuteni edessä, ja 

ikuisuutta ajatellen olemassaolonne osoittautuu hyvin lyhyeksi. Ettekö joskus näe onneanne pienessä 

asiassa? Ettekö te joskus itke jotain sellaista, jonka ei pitäisi olla tuskanne syynä? 

72 Totisesti sanon teille: en etsi ainoastaan köyhää ja vähäpätöistä, vaan myös sitä, joka on 

kunnostautunut maailmassa, olipa hän sitten voimallaan tai tietämyksellään. Kutsun kaikkia, jotta he 

saavuttaisivat henkensä puhdistuksen. 

73 Jos tein itseni tuntuvaksi köyhien keskuudessa heidän vähäisessä omaisuudessaan 

valmistellakseni ja herättääkseni heitä, aion koetella niitä, jotka ovat keränneet aineellisia hyödykkeitä, 

jotta he noudattaisivat kutsuani. Otan pois tästä maailmasta sen, joka on kuuro äänelleni, ja näytän 

hänelle hengellisessä laaksossa sen työn, jota hän ei osannut tehdä maan päällä. 

74 Olkoon tämä ohje teille opetuksena. Kerätkää ansioita ennen kuin lähdette tästä maailmasta, 

jättäkää mukavuutta, terveyttä ja rauhaa elämänne matkan jäljiltä; jos ette tee niin, vuodatatte 

kyyneleitä huomenna. 

75 Sydämestäsi on tultava vahva, jotta se kestää sitä odottavat koettelemukset. Olen sanonut teille, 

että joudutte kärsimään vainoista ja parjauksista, että teitä syytetään uskonnollisesta sekasorrosta, joka 

tulee syntymään; mutta minä vartioin teitä ja autan teitä eteenpäin. 

76 Poistakaa sydämistänne inho, jota saatatte tuntea niitä kohtaan, jotka kärsivät sairauksista, joita 

kutsutte vastenmielisiksi, ja torjukaa vastenmielisyys, jota saatatte tuntea kohdatessanne 

ihmissurmaajan tai jonkun, joka on menettänyt järkensä paheisiin. Ojenna heille kätesi, anna heille 

sydämellisiä sanoja. Rukoilkaa heidän puolestaan. Vain minä yksin tiedän, mitä kussakin näistä 

olemassaoloista piilee. Vain minä yksin tiedän heidän kaatumisensa syyt. 

77 Vain minä yksin voin antaa anteeksi ja vapauttaa ne, joita vainotaan ja tuomitaan ihmisten 

tuomiovallan toimesta. 

78 Vahvistan henkeäsi Sanallani, sillä sinun on vielä paljon koettava ja tunnettava sydämessäsi. 

79 Teen tunteistanne, joista on tullut apaattisia materialisminne vuoksi, jälleen herkkiä. Eilen et 

tuntenut toisten tuskaa, mutta pian silmäsi vuodattavat monta kyyneltä lähimmäistesi kärsimysten 

vuoksi. 

80 Peltoja on runsaasti, mutta työläisiä on vähän. Olkaa te niiden työläisten joukossa, jotka oppivat 

kylvämään tämän siunatun siemenen! Tehkää se nyt, kun elätte maan päällä, jotta voitte siirtyä 

tuonpuoleiseen ansioituneina. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 27  
1 Rakkaat opetuslapset, avaan silmänne opetukseni valolle, jotta voitte erottaa totuuden 

petoksesta. Omatuntosi valo, herkkyytesi ja intuitiosi näyttävät sinulle hyvän tien ja paljastavat sinulle 

hyvät hedelmät. 

2 Opetukseni todellisesta tuntemuksesta syntyy teissä nöyryys, koska tunnette itsenne niin pieneksi 

suhteessa Luojaanne ja kuitenkin niin armoitetuksi ja Hänen antamakseen, ettette uskalla nostaa 

katsettanne Isään, kun tunnette Hänen olevan epäpuhdas. 

3 Turhamaisuus on juurtunut niihin, jotka luulivat saavuttaneensa täyden totuuden tuntemuksen ja 

pitivät itseään oppineina, vahvoina, erehtymättöminä, suurina ja rajattomina tajuamatta, että he ovat 

usein erehtyneet. 

4 En halua, että tähän kansaan, joka on vasta muodostumassa näiden opetusten valossa, ilmestyy 

huomenna ihmisiä, jotka turhamaisuudestaan hämmentyneinä julistavat olevansa Kristuksen 

reinkarnaatio tai uudet Messiaat. 

5 Ne, jotka syyllistyvät tällaisiin tekoihin, ovat niitä, jotka luulevat ymmärtävänsä kaiken totuuteni, 

mutta todellisuudessa he ovat kaukana Kristuksen viitoittamalta tieltä, joka on nöyryyden tie. 

6 Tutki Jeesuksen elämää maan päällä, niin löydät syvän ja unohtumattoman opetuksen 

nöyryydestä. 

7 Jeesus tiesi, kuka hän oli, mistä hän oli tullut ja mitä hän oli tullut tekemään; silti hän ei koskaan 

mennyt toreille tai kaduille julistamaan ylpeänä, että hän oli Jumalan Poika, Messias tai Lunastaja, vaan 

teoillaan hän todisti täydellisesti rakkauden ja laupeuden opetuksestaan. Hän teki teoillaan tiettäväksi, 

kuka hän oli, ja kun joku joskus kysyi häneltä: "Oletko sinä Kristus?", Jeesus tyytyi vastaamaan: "Sinä 

sanoit sen". 

8 Toisin sanoen, vaikka ihmiset puhuivat sen huulillaan, hän vahvisti sen teoillaan, joita vastaan 

kaikki sanat olivat arvottomia. 

9 Kaikki tämä teidän on pidettävä mielessä, rakkaat ihmiset, jotta taistelussa ollessanne ette anna 

kiusausten kaataa itseänne tai anna sydämenne saada palkintoa, joka kuuluu vain Hengelle. 

10 Säästääkseni teidät joutumasta tämän heikkouden uhriksi, pidän huolen siitä, että tämä 

ilmenemismuotoni teille päättyy. Vaikka on ollut niitä, jotka ovat osanneet hoitaa tämän tehtävän aidosti 

nöyrästi, on myös niitä, jotka väkijoukkojen läsnäollessa ovat lopulta pitäneet itseään jumalina. Mutta 

kun he näkevät, että heillä ei enää ole sitä, mitä heillä kerran oli, he ymmärtävät, että jatkuvan yhteyden 

saavuttamiseksi Isän kanssa on välttämätöntä olla nöyrä. 

11 Te kaikki tiedätte, että olen ilmoittanut päivän, jolloin tämä liitto loppuu; tuo aika on 1950; mutta 

tulette näkemään, kuinka ne, joista tuli turhia ja jotka kohosivat tämän ilmentymän ansiosta, eivät alistu 

Isän tahtoon, koska he luulevat, että kun he menettävät tämän lahjan, he palaavat normaaliin elämäänsä 

- väkijoukkojen huomaamatta - eivätkä ihmiset enää ylistä heitä. 

12 Äänenkantajat sanovat tunnin lähestyessä: "Kuka tulee kuuntelemaan meitä, kun ihmiset 

tietävät, ettei Mestari enää puhu meidän suustamme?" Ja johtajat sanovat: "Kuka tulee meidän 

rukouspaikoillemme sinä päivänä, kun tiedetään, että Herran sana ei enää soi Hänen valittujensa 

suusta?"." Yhdelle ja toiselle sanon nytkin: Jos tämä olisi ainoa muoto, jossa voisin tehdä itseni 

tunnetuksi heidän hengelleen, en koskaan riistäisi sitä teiltä; mutta jos annan sen loppua, se on merkki 

siitä, että teitä odottaa jotakin korkeampaa ja täydellisempää, jotakin, jonka te myös tunnette: se on 

hengen yhteys henkeenne Isänne kanssa. 

13 Ihmiset, tehkää sanoistani muistokirja ja pitäkää sen sisältö hengessänne, omantuntonne valossa 

valaistuna, niin ettette koskaan häpäise työtäni. 

14 Jos olette uskoneet ilmentymääni tässä muodossa, teidän on myös uskottava, etten enää puhu 

teille niin kuin olen tehnyt tähän asti; ja jos olette uskoneet Läsnäolooni, kun olen opettanut teitä 

ihmismielen kautta, käyttäen kouluttamattomia ja epätäydellisiä olentoja, kuinka ette voi olla uskomatta, 

että voitte vastaanottaa Jumalallista inspiraatiotani hengestä henkeen? 
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15 Oi opetuslapset, monia asioita olen jo opettanut teille. Älkää tyytykö vain kuulemaan Minua, 

tutkikaa Sanaani rakkaudella, opiskelkaa sitä perusteellisesti nyt, kun on oikea aika tehdä niin, älkääkä 

sen jälkeen, kun olette joutuneet kiusaukseen, sillä silloin kamppailunne on vaikeampaa. 

16 Tutkikaa opetustani, jotta voitte tulkita sitä oikein ja sen valossa ymmärtää elämän tarkoituksen 

ja koettelemusten tarkoituksen. 

17 Monet niistä, jotka katselevat luonnonvoimien purkautumista, tulvia, jotka ylittävät uomansa ja 

tuhoavat kokonaisia maisemia raivokkaassa virrassaan, ja ihmisiä, jotka tuhoavat toisiaan julmissa, 

veljentappavissa sodissa, sanovat, että se on myös Jumalan viha, joka on purkautunut. 

18 Annan anteeksi niille, jotka tulkitsevat oikeudenmukaisuuteni tällä tavoin; mutta he tulevat vielä 

ymmärtämään, että kaikki kärsimykset ja kohtaloniskut, joita ihmiskunta kärsii, johtuvat siitä, että he 

ovat tottelemattomia lakiani kohtaan. 

19 Jotkut sanovat: "Herra, jos satutamme sinua niin paljon puutteillamme, jos ne ovat kaiken 

tuskamme syy, miksi et tuhoa meitä sen sijaan?". Miksi pidät meitä tuskassa?" 

20 Niille, jotka kysyvät Minulta näin, sanon: Jos en rakastaisi teitä, saisin teidät katoamaan pelkällä 

sanalla: "Se tapahtuu"; mutta jos pidän teidät edelleen, virheistänne huolimatta, se on todiste siitä, että 

teitä odottaa korkea kohtalo. 

21 Neuvoni ovat täydellisiä, ja rakkauteni teitä kohtaan on ääretön; siksi puutteillanne ei koskaan ole 

riittävää painoarvoa muuttamaan Kaikkivaltiaan tahtoa. Hetkittäin eksytte polulta, jonka lakini näyttää 

teille. Mutta lopulta, oikeudenmukaisuuteni täydellisyydessä, löydätte rakkauteni. 

22 Ihmiset ovat aina joutuneet koettelemuksiin, joissa he ovat paitsi puhdistaneet henkeään, myös 

saaneet kokemuksen valon, joka auttaa heitä tänä aikana ymmärtämään elämän antamia viisaita, 

oikeudenmukaisia ja täydellisiä opetuksia. Siksi olen sanonut teille, että teidän on taisteltava pimeyksiä 

vastaan valon miekalla ja pysyttävä valppaana ja rukoilevana, jotta ette lankea kiusaukseen. 

23 Jos haluatte päästä syvemmälle koettelemustenne syihin, muistakaa, että elätte kaikkien 

menneiden rikkomustenne sovituksen aikaa. Jos teillä on jo uskoa siihen, mitä esitän teille, suloinen 

tyytyväisyys, ääretön rauha tunkeutuu olemukseenne ajatuksesta, että minä olen ainoa, joka tuntee 

menneisyytenne ja joka voi arvioida sitä rakkaudella. 

24 Katsokaa tämän ajan maanpaossa olevia kuninkaita, ruhtinaita, joilla ei ole toivoa hallita, rikkaita, 

jotka ovat raunioina, ja mahtavia, jotka ovat tuskan vuoteella! Kuka tietää, millainen sovitus on niissä 

koettelemuksissa, joihin he joutuvat? - Minä yksin. Mutta haluan teidän kaikkien tietävän, että 

vilpittömän katumuksen, hyvien tekojen, uudistumisen ja henkistymisen kautta voitte lyhentää 

sovitusaikaanne, kunnes saavutatte vapautumisen tuskasta ja siten rauhan. 

25 Näillä opetuksilla valaisen teille opetuksia, jotka olette saaneet jo varhaisimmista ajoista lähtien, 

mutta jotka ihmiset ovat salanneet teiltä ja estäneet siten ihmiskuntaa löytämästä pelastuksen tietä. 

26 Ettekö usko, rakkaat ihmiset, että jos te olitte ensimmäisten joukossa ymmärtämässä tämän 

totuuden tänä aikana, niin eikö tämä oivallus velvoita teitä kaikista ihmisistä tuomaan valoa 

sotateattereille ja kansoille, joilla ei ole rauhaa? 

27 Tätä varten tutkikaa Sanaani, mutta tehkää se aina totuuden saavuttamiseksi. 

28 Vahvista uskoasi Sanaani, niin että kun tulevaisuudessa kuulet argumentteja tätä työtä vastaan, 

et horju. 

29 Te sanotte Minulle: "Mestari, mitä voisimme kuulla täydellistä opetustasi vastaan, joka voisi 

vaarantaa uskomme?" 

30 Näin te ajattelette tänään, rakkaat opetuslapset, koska ette vielä tunne myrskyjä ja lähestyvää 

taistelua. Nyt te tulette rauhassa kuulemaan Sanaani, virkistäytymään opetuksellani; mutta minä 

valmistelen teitä ja teen teistä valppaita, jotta kukaan ei yllättäisi teitä. - Teidän joukossanne on monia 

viattomia, monia hyväuskoisia, monia jalomielisiä, miehiä ja naisia, jotka eivät ole pahoja, jotka eivät 

tiedä sitä turmelusta ja petollisuutta, johon ihmiset kykenevät. Mutta jos he eivät kouluta itseään, he 

joutuvat helposti niiden saaliiksi, jotka nousevat tätä opetusta vastaan, he ovat kuin puolustuskyvyttömiä 

lampaita nälkäisiä susia vastaan. 
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31 Teidän on parempi oppia Minun kauttani nyt, mitä kuulette huomenna. Valmistautukaa 

taisteluun opetukseni valossa, jotta mikään ei vahingoita teitä, kun kimppuunne hyökätään ja he 

haluavat lannistaa teidät. 

32 Älkää kauhistuko, kun teille kerrotaan, että Hän, joka puhui teille tällä kertaa, oli kiusaaja ja että 

oli ennustettu, että hänkin tekisi ihmeitä, joilla hän itse häiritsisi ja hämmentäisi valittuja. Totisesti sanon 

teille, että monet niistä, jotka tuomitsevat ilmentymäni tällä tavoin, tulevat olemaan niiden joukossa, 

jotka ovat todellakin pahan ja pimeyden palveluksessa, vaikka heidän huulensa pyrkivätkin 

vakuuttamaan, että he aina levittävät totuutta. 

33 Älkää unohtako, että puu tunnetaan hedelmistään, ja minä sanon teille: Hedelmä on tämä Sana, 

joka on tullut kuultavaksi näiden äänenkantajien, yksinkertaisen sydämen miesten ja naisten mielen 

kautta. Hedelmistä ja niistä nauttineiden hengellisestä edistymisestä ihmiskunta tunnistaa puun, joka 

minä olen. 

34 Kolminaisuuden ja Marian hengellinen työ alkaa levitä ja aiheuttaa siten todellisen hälytyksen 

monien keskuudessa, jotka vakuuttuneina siitä, että he ovat opiskelleet ja ymmärtäneet Isältä aiemmin 

saamansa opetuksen, ovat tulleet turhanpäiväisiksi filosofioidensa ja tieteidensä tietämyksen suhteen 

tajuamatta sitä hengellistä kehitystä, jonka ihmiskunta on saavuttanut. Herättyään hengellisestä 

passiivisuudestaan he huomaavat tavan, jolla ihmisten henki ajattelee ja tuntee nykyään, he heittävät 

loitsuja sitä vastaan, mitä he kutsuvat "uusiksi ideoiksi", ja levittävät sanaa, että tämä liike on 

Antikristuksen aikaansaannosta. Sitten he turvautuvat kirjoituksiin, profetioihin ja sanaani, jonka annoin 

teille toisella aikakaudella, yrittäessään taistella uutta ilmenemismuotoa, uusia opetuksiani ja kaikkea sitä 

vastaan, mitä lupasin teille ja toteutan tänään. 

35 Sanani saavuttaa opetuslasteni huulet ja kirjoitusten kautta jopa ne, jotka eivät hyväksy mitään, 

mikä on aineellisen ulkopuolella tai mikä on heidän tietämyksensä ja käsitystensä ulkopuolella, jotka he 

kerran hyväksyivät, ja he kutsuvat Minua vääräksi jumalaksi, koska olen tuonut teille tämän sanan. Mutta 

kun kuulet tämän, uskosi ei haaksirikkoutuisi - vaikka sydämesi tuntuukin loukkaantuneelta - koska 

muistat sisäisellä liikkeellä, että Mestarisi oli jo ilmoittanut sen sinulle ja rohkaissut sinua sanallaan 

kestämään nämä koettelemukset. Mutta minä sanon teille: Vaikka kohtaatte matkallanne petollisuutta, 

tekopyhyyttä, taikauskoa, uskonnollista fanaattisuutta ja epäjumalanpalvelusta, teidän ei pidä tuomita 

ketään hänen virheistään. Opeta heitä Minun Sanallani ja jätä asia Minulle, joka olen ainoa, joka voi 

tuomita teidät ja joka tietää, kuka on väärä Jumala, väärä Kristus, paha apostoli, tekopyhä fariseus. 

36 Teidän tehtävänne on vain tulkita ohjeeni puhtaimmalla tavalla, niin että jumalallinen siemen 

kantaa hedelmää teoissanne ja että veljenne tunnistavat sen luonteen perusteella sen, joka antoi sen 

teille. 

37 Tämän kansan sydän ei jää hedelmättömäksi; minä tiedän, miksi olen kutsunut ja koonnut heidät. 

Tulee hetkiä, jolloin jopa Työni sisällä monet ovat hämmennyksessä, mutta lopulta he pelastavat itsensä 

pyörremyrskystä ja valon täyttäminä lähtevät etsimään polkuja, jotka johtavat muihin maihin, ja tuovat 

Opetukseni muiden kansojen ihmisille hengellisen veljeyden ja rauhan jumalallisen viestin kanssa. He 

opettavat, että kaikella aineellisella on rajansa, että ihmiset ovat käyttäneet huonosti vapaata tahtoa ja 

että tänään asetan "toistaiseksi" nopealle kurssillenne ja toteutan tahtoani teissä; en kuitenkaan tule 

luoksenne vastustaakseni, vaan koko ihmiskunnan parhaaksi. 

38 Lähestymistapani teitä kohtaan tällä hetkellä ei ole kosto siitä, mitä ihmiskunta teki minulle 

Golgatalla; todisteena tästä on se, että monta kertaa sen jälkeen, kun olette satuttaneet minua, olen 

antanut teille rauhani todisteena rakkaudesta ja anteeksiannosta. 

39 Jos minun läsnäoloni keskuudessanne tällä hetkellä osuu yksiin niiden suurten katastrofien ja 

kauheiden sotien kanssa, jotka nyt ahdistavat teitä, älkää antako minun juoda tätä maljaa, jota ihmiset 

juovat. Kärsimykset ovat syntienne hedelmiä, eivätkä ne ole lähtöisin minusta. Kun ilmoitin teille, että 

sinä aikana, jolloin puhuisin teille Pyhänä Henkenä, tuska raivoaisi ihmiskunnan keskuudessa, en sanellut 

tuomiotanne; se tapahtui siksi, että tiesin, että kun nämä koettelemukset tulisivat, tarvitsisitte Minua; 

ilmoitin sen teille vain siksi, että tiesin, että tarvitsisitte Minua; ilmoitin sen teille vain siksi, että tiesin, 
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että näiden koettelemusten tullessa tarvitsisitte Minua. Ilmoitin sen teille vain, jotta olisitte valppaina ja 

rukoilevina odottamassa tuloani. 

40 Tuomion allekirjoititte itse kauan sitten, mutta minä, jota pidätte tuomarinanne, olen 

todellisuudessa puolustajanne, joka vapauttaa teidät taakastanne ohjaamalla teitä rakastavasti 

kulkemaan hyvää tietä, jotta voitte saavuttaa todellisen vapauden, joka on hengen vapaus. 

41 Kansani, te itkette, koska tunnette katuvassa sydämessänne Mestarin rakkauden. Teille oli 

kerrottu, että kukaan, joka tulisi Isän eteen syvä syyllisyys hengessään, ei saisi anteeksiantoa ja että 

hänen täytyisi kärsiä ikuinen kadotus. Mutta miten te piditte jumalallista oikeuttani niin hirviömäisenä? 

Ettekö ole huomanneet, kuinka osoitin selvästi Jeesuksen kautta, että hellävaraisimmat sanani ja 

rakastavimmat katseeni olivat niitä varten, jotka olivat tehneet eniten syntiä? Kuinka voisin julistaa 

oppeja maailmassa ja tehdä päinvastoin ikuisuudessa? 

42 Kristuksen ja Isän välillä ei voi olla pienintäkään eroa, sillä molemmat ovat sama Henki, sama 

Rakkaus, sama Viisaus, joka on tullut ihmiskunnan tietoon kolmessa vaiheessa. Kerroin teille jo toisessa 

aikakaudessa: "Se, joka tuntee Pojan, tuntee Isän". 

43 Puhtaina te lähditte Minusta, ja puhtaina teidän on palattava; mutta sovituksen aika on 

väliaikainen, ei koskaan ikuinen; lyhyt tai pitkä, se riippuu tahdosta, jota henki käyttää saavuttaakseen 

lunastuksensa. 

44 Olet mielestäni hämmentynyt, koska olet ottanut käteesi kirjat, joihin veljesi ovat painaneet 

virheensä, joita olet pitkään pitänyt puhtaana totuutena. Mutta päivät ovat lähellä, jolloin ihmisen on 

jopa korjattava uskomuksiaan, sillä uuden ajan valo saa hänet tunnistamaan totuuden tien, koska siitä 

tulee valoa tässä yössä, jossa hänen henkinen elämänsä on. 

45 Lähetän teille tämän opetuksen opastaakseni teitä pääsemään inhimillisestä olemassaolostanne 

hengelliseen elämään. 

46 Olette vielä enemmän materiaa kuin henkeä, ja siksi epäilette hetken aikaa tämän sanan totuutta 

ja kysytte itseltänne: "Onko se todella Mestari, joka puhuu meille?" Silloin hengestä nousee "kyllä", joka 

taistelee aineen "ei" vastaan. 

47 Rajoitetussa muodossa teen itseni tunnetuksi teille, jotta voitte kuulla Sanani, jossa lähetän teille 

jumalalliset ajatukseni, jotka taas näyttävät teille henkisen nousunne tien. 

48 Siunaan sekä sitä, joka uskoo ilmentymääni, että sitä, joka epäilee. En suosi, rakastan kaikkia yhtä 

paljon. Ilmoitan itseni maailmalle, en vain joitakin sydämiä varten, vaan valaistakseni kaikki polut valolla, 

jotta ihmiset voisivat pyrkiä kohti henkistymisen päämäärää ja täyttää jumalallisen käskyn, joka sanoo: 

"Rakastakaa toisianne". 

49 Minä olen rakkauden jumalallinen kylväjä ja tiedän kylvön ja hedelmien sadonkorjuun 

ajankohdan. On kirjoitettu, että Jumala antaa maailmalle uuden valon, kun ihmiset ovat turmeluksen 

huipulla. 

50 Opetuslapset, on aika kylvää. Ihmiset etsivät ja vaativat sotaa; etsikää ihmissydäntä kylvääksenne 

siihen rauhaa ja rakkautta. 

51 Kun kimppuusi hyökätään, suojaudu oppini puhtauteen. Kun ihmiset voittavat viemällä pois 

inhimillisen olemassaolosi, minä voitan antamalla sinulle iankaikkisen elämän. 

52 Hyvän legioonat ovat toiminnassa, he ovat ryhtyneet taisteluun, mutta he pelastavat sen, joka 

hukkuu. Tämä on jumalallinen tehtäväni. Unohdatteko, että minua on kutsuttu ihmiskunnan 

Vapahtajaksi? Mikä on outoa siinä, että paimen etsii lampaitaan? Ennen kuin olitte olemassa, rakastin 

teitä jo, ja tottelemattomuutenne oli ennakoitu, ja niin oli myös pelastuksenne. 

53 Kun ilmoitin itseni Jeesuksessa, Hän sanoi, että Hän on teidän kuninkaanne, ja te annoitte Hänelle 

ristin valtaistuimeksi. Siellä näytin sinulle kaiken sen voiman, joka rakkaudella, anteeksiannolla ja 

lempeydellä on. Aivan kuten sain Hänen verensä virtaamaan, niin annan teille rakkauteni rajoituksetta. 

54 Luuletteko, etten ole keskuudessanne tänä tuskan aikana? Katso, tässä minä olen! Kuin 

kristallinkirkkaan veden lähde, olen tullut sammuttamaan teitä kuluttavan hengellisen janon. Olen tullut 
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kertomaan teille: teidän on aika antaa henkenne kehittyä, jotta kaikki sen uinuvat kyvyt voivat herätä. 

Tätä varten inspiroin teitä ja selitän teille hengellistymistä. 

55 Usko, ajatus ja tahto ovat voimia. Olkaa suuria ja vahvoja näiden lahjojen avulla, ja ilmentäkää 

niitä kaikissa teoissanne, joiden tulisi aina perustua rakkauteen. 

56 Tiedätte nyt tehtävän, jonka olen asettanut itselleni. 

57 Odotan teitä ikuisuudessa, mutta teidän on ponnisteltava tullaksenne luokseni. Siksi valaisen 

polkusi, jotta voit seurata sitä ja mennä aina eteenpäin. 

58 Olkaa puhtaita ajatuksissanne, sanoissanne ja teoissanne, niin olette tielläni. Silloin saatte Isän 

valtakunnassa sen paikan, jonka Hän on teille määrännyt. 

59 Hillitse intohimosi, hylkää aineelliset nautinnot ja ajattele veljiäsi. Katso, kuinka lasteni verta 

vuodatetaan tässä maailmassa, kuule nyyhkytykset, jotka tulevat kaikista kärsivistä sydämistä. Monissa 

pesissä on kuolleita lintuja, monet lapset kärsivät, monet äidit itkevät, ja monet pienet lapset ovat vailla 

kehdosta. 

60 Rukoilkaa heidän puolestaan, että joidenkin veljelliset tunteet ja toisten äidilliset tunteet olisivat 

kuin lohdutuksen balsamia, joka tunkeutuu heidän sydämiinsä. 

61 Jätä valon jäljet perässäsi tulevalle kulkijalle. Silloin tunnet Jumalan sydämessäsi ja olemuksesi 

syvyyksissä; siellä Isä löytää parhaan temppelinsä. Omatunto tulee olemaan kuin vuoren huippu, josta 

käsin teen itseni tunnetuksi. Silloin ihminen on enemmän henkeä kuin ainetta ja enemmän valoa kuin 

varjoa. 

62 Niin kuin tuuli ja aurinko hyväilevät teitä, niin hyväilkää te, minun kansani, lähimmäistänne. Tämä 

on aika, jolloin hädänalaisia ja ahdingossa olevia on paljon. Ymmärtäkää, että Hän, joka pyytää teiltä 

palvelusta, antaa teille armon olla hyödyksi muille ja työskennellä pelastuksenne eteen. Hän antaa sinulle 

mahdollisuuden olla armollinen ja tulla siten Isäsi kaltaiseksi. Sillä ihminen on syntynyt levittämään 

hyvyyden siementä maailmaan. Ymmärtäkää siis, että jokainen, joka pyytää teitä, tekee teille 

palveluksen. 

63 Se, joka sanoo tehneensä palveluksen antamalla apua, valehtelee, sillä hän on tuskin täyttänyt 

velvollisuuttaan. 

64 Tulen iloitsemaan opetuslapsistani, kun spiritualismin suloiset ja eloisat sävyt kaikuvat heidän 

harmonisesta yhteisymmärryksestään, sillä kaikki ne, jotka ovat varustautuneet, puhuvat sydämen 

kielellä. Ne, jotka eivät ole varustautuneet, eivät menetä itseään, sillä Minä olen Hän, joka osaa odottaa, 

kunnes hedelmät kypsyvät; mutta nämä tulevat itkemään tottelemattomuuttaan, kun he tyhjentävät 

katkeruuden maljan. 

65 Olen kaikissa, mutta jotkut sanovat: "En tunne sinua", toiset sanovat: "En näe sinua", mutta kaikki 

ymmärtävät, että olen kaikissa ja kaikissa luoduissa. Miksi yrität nähdä kaiken silmilläsi ja koskettaa sitä 

aisteillasi? Yritä nähdä hengellä, mielellä ja sydämellä. 

66 Silloin näet tuntemattoman ja tunnet sen värähtelyn koko olemuksessasi. Kun ymmärrätte, 

kuinka paljon rakastan teitä, ette enää sano, että Jumalanne rankaisee teitä. 

67 Totisesti sanon teille, että minussa ei ole vihaa, sillä se on inhimillistä heikkoutta. Sinä sytytät 

tuskan tulen, ja sen jälkeen pyydät Minua sammuttamaan sen; mutta oikeudenmukaisuuteni on se, joka 

ilmenee sinussa. Siksi teidän on sammutettava sytyttämänne vihan ja intohimojen tuli hyveen vedellä, 

kyynelillä ja jopa verellä. 

68 Toisella aikakaudella kerroin teille: "Linnuilla on pesät, ketuilla on luolat, mutta Jumalan Pojalla ei 

ole paikkaa, johon hän laskisi päänsä". 

69 "Rauhan minä jätän teille, rauhan minä annan teille"; siinä löydätte lohdutusta ja iloa. Olkaa te 

rakkaudessani niin kuin Minä olen tuskassanne! 

70 Ymmärtäkää, että tulin sydämeenne tuntematta tuloani. Jotta voisit tuntea läsnäoloni, sinun piti 

olla hereillä, mutta kun löysin sinut, olit nukkumassa. Kun herätin teidät, kysyitte hämmästyneinä, kuka 

oli tullut ja puhui teille tällä tavoin. 
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71 Minun on huomautettava teille, etten ole yllättänyt teitä odottamattomalla vierailulla. Kauan 

sitten kerroin teille merkit, jotka edeltäisivät ilmestymistäni Pyhänä Henkenä, mutta näkevinä ette 

nähneet mitään ettekä kuulevina kuulleet mitään. 

72 Jos tutkitte tapahtumia, jotka ovat liikuttaneet maailmaanne viime vuosisadalla ja joiden 

päivämäärät on kirjoitettu historiankirjoihinne, huomaatte, että kaikki Herran ennustama on täyttynyt 

uskollisesti. 

73 Totisesti sanon teille, niin kauan kuin julistukseni jatkuu, en löydä uskoa, sillä ihmisten on ensin 

puhdistettava sydämensä ja mielensä, jotta he voivat ymmärtää Sanani alhaalta ylöspäin. 

74 Niille, jotka kuuntelevat opetuksiani päivästä toiseen ja jotka, vaikka he saavat jatkuvasti 

todisteita totuudestani, silti epäilevät ja kieltävät minut, sanon, että on välttämätöntä tutkia opetusteni 

hengellistä merkitystä, jotta he voivat ymmärtää niiden totuuden. Samalla tavalla puhuin heille toisella 

aikakaudella, kun sanoin: "On välttämätöntä, että minä kuolen, jotta minua uskottaisiin, ja että minä 

nousen kolmantena päivänä, jotta ihmiskunta vakuuttuisi siitä, että minä olen Jumalan Poika". 

75 Ne, jotka ovat vielä kaukana henkistymisestä, haluaisivat nähdä Minut Jeesuksen muodossa 

voidakseen sanoa Minulle: "Herra, minä uskon Sinuun, sillä olen nähnyt Sinut". Heille sanon: Autuaita 

ovat ne, jotka ovat uskoneet näkemättä, sillä he ovat osoittaneet, että henkistymisensä ansiosta he ovat 

tunteneet minut sydämessään. 

76 Ymmärrätkö nyt, miksi ihminen tunsi tarvetta tehdä kuvia, jotka edustavat Minua? - Koska hän ei 

ole valmistautunut, koska hän ei ole herkkä hengellisille ilmentymille. 

77 Jos ihminen ymmärtäisi opetukseni, hän ei tuntisi tarvetta kuvata tai maalata kuvia, jotta hän 

voisi sen jälkeen polvistua niiden edessä. Hän huomaisi, ettei maailmassa ole täydellisempää Herran 

kuvaa kuin hengellisesti kohonnut ihminen itse. Silloin hän pyrkisi tekemään samoja tekoja kuin minä 

tullakseen lähemmäksi Luojaansa. 

78 Apostoli Johannes tunkeutui hengelliseen; haltioituneena hän tunsi Isän läsnäolon, ja hänen 

hengellisen äänensä kuullessaan hän tunsi pyörtyvänsä. Mutta vaikka hän oli nähnyt näissä näyissä 

hahmoja ja muotoja, hän ei ymmärtänyt, että jokainen kuva oli vain suuren viisauden ja profetian 

oppikirjan symboli, mutta ei Jumalan kuva tai muoto. 

79 Ihminen näki Karitsan, Leijonan, Kirjan, tähdet, vanhimmat, kynttilänjalat, ja kaikki, mitä hänen 

hämmästynyt katseensa näki, olivat vain maan päällä olevia ja ihmisen tuntemia hahmoja ja muotoja. 

Niitä käytettiin symboleina syvällisten jumalallisten opetusten esittämiseen, mutta kukaan ei voi nähdä 

Jumaluuttani kaikessa loistossaan, koska olen ääretön, eikä minulla ole alkua eikä loppua. 

80 Jos jotkut ovat pitäneet Johanneksen profetioiden kirjaa läpitunkemattomana mysteerinä ja 

toiset virheellisenä tulkintana, se johtuu siitä, että ihmiskunta ei ole vielä saavuttanut tarvittavaa 

henkistymistä ymmärtääkseen sen, mitä siinä esitetään; ja voin myös kertoa teille, että sitä ei ole 

ymmärtänyt edes se profeetta, jolle se annettiin. 

81 Johannes kuuli ja näki, ja kun hän kuuli, että häntä oli käsketty kirjoittamaan se muistiin, hän 

totteli heti; mutta hän ymmärsi, että tuo viesti oli tarkoitettu ihmisille, jotka tulisivat hänen jälkeensä 

vielä pitkään aikaan. 

82 Tänään olette ajassa, joka on ennustettu teille, ja tämä minun opetukseni - uuden aikakauden 

valona - antaa teille kyvyn oppia lukemaan sitä kirjaa, joka on ollut suljettuna ymmärrykseltänne niin 

kauan. Lähestyy hetki, jolloin onnistutte tulkitsemaan kaiken sen, mitä olette niin kauan pitäneet piilossa 

salaisuuden verhon takana. 

83 Ettekö todella usko, että jos Johannes olisi ymmärtänyt saamansa ilmestyksen merkityksen, hän 

olisi selittänyt teille selvästi sen sisällön sen sijaan, että olisi testamentannut teille kuvien ja symbolien 

kirjan? Tunnista: Jos hän olisi selittänyt tämän ilmestyksen täydellä selkeydellä - kuka tuon ajan ihminen 

olisi kyennyt ymmärtämään sen ja sen seurauksena olisi uskonut profetian totuuteen? 

84 Tahtoni oli, että tuo kirja pysyisi sinetöitynä ja että vain sen olemassaolo ja osa sen sisällöstä 

paljastettaisiin teille, jotta voisin selittää teille tämän paljastuksen, kun nykyinen aika olisi tullut. 



U 27 

172 

85 Herätkää, ihmiset, tuokaa tämä viesti ihmiskunnalle, jotta he voivat vastaanottaa hengessään 

Sanani valon kolmannella aikakaudella. Unohtakaa inhimilliset tarpeenne ja huutakaa "Hosanna, 

Hosanna", sillä vihdoin henkinen evoluutionne antaa teille mahdollisuuden ymmärtää niiden opetusten 

todellisen merkityksen, jotka olen tuonut tietoonne ja joiden valo johdattaa teidät täydelliseen 

maailmaan ikuisuudessa. 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 
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Ohje 28  
1 Opetuslapset, lähestyy aika, jolloin veljenne tulevat luoksenne haluten kuulustella teitä ja pyytää 

todistusta siitä ilmestyksestä, jonka annan teille kolmannella aikakaudella valaistaksenne heidän 

mielensä. Kun näin tapahtuu, älkää kieltäkö Minua piiloutumalla! Jos opetan teitä niin suurella 

rakkaudella tässä ilmenemismuotoni vaiheessa, se johtuu nimenomaan siitä, että opetan teitä 

välittämään opetuksiani eteenpäin aina, kun teiltä kysytään. 

2 Olen sallinut teidän alkaa harjoitella opetustani tavoitteenani kehittää hengellisiä lahjoja ja 

kykyjänne, niin että kun tulee aika julistaa Sanaani ihmiskunnan keskuudessa, huulenne eivät änkytä 

eivätkä mielenne ole liian kömpelöt julistamaan totuuttani. 

3 Tehtävänne on elää jumalallisen Mestarinne esimerkin mukaisesti hänen maallisella polullaan. 

Muista: Aina kun ilmestyin koteihin, jätin rauhan viestin kaikkiin koteihin, paransin sairaita, lohdutin 

surullisia sillä jumalallisella voimalla, joka rakkaudella on. 

4 En ole koskaan pidättäytynyt astumasta taloon, koska he eivät olisi uskoneet Minua sinne. Tiesin, 

että lähtiessään tuosta paikasta sen asukkaiden sydämet olisivat täynnä ylenpalttista iloa, sillä 

tietämättään heidän henkensä oli katsonut taivaan valtakuntaan minun opetukseni kautta. 

5 Toisinaan etsin sydämet, toisinaan he etsivät Minut; mutta kaikissa tapauksissa rakkauteni oli 

iankaikkisen elämän leipää, jonka annoin heille Sanani olemuksessa. 

6 Joissakin tapauksissa, kun vetäydyin jonkin laakson yksinäisyyteen, jäin yksin vain hetkiksi, koska 

väkijoukot, jotka halusivat innokkaasti kuulla Minua, lähestyivät Mestariaan etsien Hänen katseensa 

ääretöntä hyvyyttä. Otin heidät vastaan ja annoin äärettömän laupeuteni hellyyttä noille miehille, naisille 

ja lapsille, koska tiesin, että jokaisessa luodussa on henki, jota olin tullut maailmaan etsimään. Sitten 

puhuin heille taivasten valtakunnasta, joka on hengen todellinen koti, jotta he rauhoittaisivat sisäisen 

myllerryksensä Sanallani ja vahvistaisivat itseään toivossa saavuttaa iankaikkinen elämä. 

Oli tilanteita, jolloin väkijoukon joukossa piilossa oli joku, joka aikoi kieltää totuuteni, huutaa ja 

väittää, että olin väärä profeetta; mutta sanani yllätti hänet ennen kuin hän ehti avata huulensa. 

Toisinaan annoin jonkun pilkkaajan herjata Minua todistaakseni väkijoukon edessä, että Mestari ei tullut 

haluttomaksi loukkausten edessä, ja antaakseni heille näin esimerkin nöyryydestä ja rakkaudesta. 

7 Jotkut häpesivät lempeyttäni ja lähtivät heti pois katuen, että olivat epäilyksillään loukanneet sitä, 

joka teoillaan julisti totuutta. Mutta heti kun tilaisuus tarjoutui, he tulivat luokseni, he seurasivat minua 

poluilla itkien, sanani liikuttamina, uskaltamatta edes kääntyä puoleeni pyytääkseen anteeksi 

loukkauksia, joita he olivat aiemmin aiheuttaneet minulle. Kutsuin heidät luokseen, hyväilin heitä 

Sanallani ja annoin heille armoa. 

8 Rakkaat ihmiset, aivan samoja polkuja te nyt kuljette, rakkaat ihmiset, ne ovat rakkauden 

esimerkkieni valmistamia polkuja, jotka nyt odottavat teitä, Pyhän Hengen opetuslapsia, jotta voitte 

Sanani ja esimerkkinne avulla tuoda pelastuksen ihmiskunnalle. 

9 Älkää unohtako, että myrkylliset kasvit ja rikkaruohot tuhotaan vain rakkauden ja laupeuden 

teoilla, joita opetin teille Jeesuksen kautta. 

10 Polut ovat täynnä kiviä ja pellot nokkosen peitossa. Mutta teidän henkenne, jota Elia ohjaa ja joka 

on vahvistunut uskossa ja joka haluaa tuoda rakkauden balsamia kärsiville, tulee loistamaan totuuden 

valolla niiden tiellä, jotka elävät pimeydessä. Hän ei tunne tien piikkejä eikä tuskaa, jota epäilys ja 

ymmärryksen puute voivat aiheuttaa hänelle. 

11 Kulkekaa tällä tavalla, ja mitä suuremman määrän sydämiä varustatte ylenpalttisella rakkaudella, 

sitä suurempi on intuitionne ja sitä syvempi ja pysyvämpi on uskonne tekoihin, jotka paljastan 

välittämisenne kautta. 

12 Jos ennen kuin aloitit tehtäväsi, sen täyttäminen tuntui mahdottomalta tai vaikealta, myöhemmin 

se tuntuu sinusta yhä helpommalta ja helpommalta, minkä perusteella pystyt määrittämään henkisen 

edistyksesi. 
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13 Tämä on se aika, jolloin ruumiillistan kaikki maan päällä olevat henget, joiden kanssa muodostan 

paljon rakastamani kansan, jotta he rakkauden ja laupeuden teoillaan antaisivat ihmiskunnalle 

todistuksen todellisesta hengellisen elämän tuntemuksesta. 

14 Te, jotka teidät on merkitty täyttämään tämä tehtävä ja joilla on tieto ja varmuus siitä, että te 

kuulutte Minun kansaani - iloitkaa tästä ilmestyksestä, mutta älkää joutuko epätoivoon lähestyvän 

taistelun edessä; sillä totisesti sanon teille, että sotilaat, joiden on määrä taistella totuuden puolesta, 

eivät saa tuntea minkäänlaista pelkoa ihmiskunnan heitä vastustavia vastustajia kohtaan. 

15 Kaikki te, jotka tunnette hengessänne kaipuuta henkistymiseen, vapauteen, ja jotka kaipaatte 

nousta luokseni rakkauden, laupeuden ja oikeudenmukaisuuden tielle, julistan teidät kansani jäseniksi, ja 

teistä tulee totuuden sotilaita. Mutta tämän saavuttamiseksi teidän on tarkkailtava ja rukoiltava ja 

taisteltava heikkouksianne vastaan, jotta todistuksenne opetuksestani on totta. 

16 Sanon teille myös, että jokainen, jolla on halu kuulua kansaani, saa sen hyväksynnän ja 

rakkauden, jos hän osoittaa ajatuksillaan ja teoillaan, että rakkauden ihanne on valo, joka valaisee hänen 

elämänpolkunsa. 

17 Jotta ymmärtäisitte paremmin opetustani, kuunnelkaa minun opetustani.  

Vertaus: 

18 Kaksi vaeltajaa käveli hitaasti läpi laajan aavikon, ja heidän jalkojaan särki kuuma hiekka. He olivat 

matkalla kohti kaukana sijaitsevaa kaupunkia, ja vain toivo määränpäähän pääsemisestä antoi heille 

uutta puhtia vaikealle matkalle, sillä leipä ja vesi alkoivat vähitellen loppua. Nuorempi heistä alkoi väsyä 

ja pyysi kumppaniaan jatkamaan matkaa yksin, koska hänen voimansa olivat pettämässä. 

19 Iäkäs vaeltaja yritti herättää nuoressa uutta rohkeutta kertomalla, että he voisivat pian löytää 

keidaspaikan, jossa he voisivat saada menetetyt voimansa takaisin, mutta tämä ei ottanut rohkeutta. 

Vanhempi ei aikonut jättää häntä tuohon yksinäisyyteen, ja vaikka hänkin oli väsynyt, hän lastasi 

väsyneen seuralaisensa selkäänsä ja jatkoi vaellusta vaivoin. 

20 Kun nuorukainen oli levännyt ja miettinyt, millaista vaivaa hän aiheutti sille, joka kantoi häntä 

harteillaan, hän irrottautui tämän kaulasta, tarttui häntä kädestä, ja niin he jatkoivat matkaansa. 

21 Mitätön usko elävöitti iäkkään vaeltajan sydäntä ja antoi hänelle voimaa voittaa väsymyksensä. - 

Kuten hän oli aavistanutkin, horisontissa näkyi keidas, jonka varjossa heitä odotti kevään viileys. Lopulta 

he pääsivät sen luokse ja joivat virkistävää vettä, kunnes olivat juoneet tarpeekseen. He vaipuivat 

levolliseen uneen, ja kun he heräsivät, he tunsivat, että väsymys oli kadonnut, eikä heillä ollut nälkä eikä 

jano; he tunsivat rauhaa sydämissään ja voimia päästä etsimäänsä kaupunkiin. He eivät oikeastaan 

halunneet lähteä siitä paikasta, mutta matkan oli jatkuttava. He täyttivät astiansa kristallinkirkkaalla ja 

puhtaalla vedellä ja jatkoivat matkaansa. 

22 Iäkäs vaeltaja, joka oli ollut nuoren tukena, sanoi: "Otamme kantamastamme vedestä vain 

kohtuudella; on mahdollista, että tapaamme matkalla pyhiinvaeltajia, jotka uupumuksen vallassa 

kuolevat janoon tai ovat sairaita, ja heille on tarjottava kantamamme vesi." Nuori mies vastusti ja sanoi, 

ettei olisi järkevää antaa pois sellaista, mikä ei ehkä riittäisi edes heille; he voisivat myydä sen mihin 

hintaan tahansa, koska he olivat nähneet niin paljon vaivaa saadakseen tuon arvokkaan elementin. 

23 Vanhus ei ollut tyytyväinen tähän vastaukseen ja vastasi hänelle, että jos he haluaisivat 

mielenrauhaa, heidän täytyisi jakaa vesi tarvitsevien kanssa. 

24 Nuori mies sanoi alakuloisesti, että hän nauttisi mieluummin yksin astiansa vettä kuin jakaisi sitä 

kenenkään kanssa, jonka he voisivat tavata matkalla. - — 

25 Jälleen kerran vanhan miehen aavistus kävi toteen, sillä he näkivät edessään miesten, naisten ja 

lasten karavaanin, joka oli eksynyt autiomaahan ja menehtymässä. Hyvä vanhus lähestyi kiireesti ihmisiä 

ja antoi heille juotavaa. - Väsyneet tunsivat heti voimaa, sairaat avasivat silmänsä kiittäen matkustajaa, ja 

lapset lakkasivat itkemästä janosta. Karavaani nousi ja jatkoi matkaansa. 

26 Jalon vaeltajan sydämessä vallitsi rauha, kun taas toinen, joka näki astiansa tyhjäksi, sanoi 

toverilleen huolestuneena, että heidän pitäisi kääntyä takaisin ja mennä lähteelle korvaamaan 

kuluttamansa vesi. 
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27 "Meidän ei pidä palata takaisin", sanoi hyvä vaeltaja, "jos uskomme, löydämme uusia keitaita 

kauempaa". Mutta nuorukainen epäili, pelkäsi ja halusi mieluummin erota seuralaisestaan paikan päällä 

ja palata takaisin etsimään lähdettä. He, jotka olivat olleet aseveljiä, erosivat toisistaan. Kun toinen jatkoi 

polkua täynnä uskoa päämääräänsä, toinen ajatteli kuolevansa autiomaassa ja juoksi kohti lähdettä 

kuoleman pakkomielle sydämessään. Lopulta hän pääsi lähteelle henkeä huohottaen ja uupuneena. 

Mutta tyytyväinen, hän joi tarpeekseen, unohti kumppaninsa, jonka oli päästänyt yksin, ja myös 

kaupungin, josta oli luopunut, ja päätti elää siitä lähtien autiomaassa. 

28 Ei kestänyt kauan, kun väsyneiden ja janoisten miesten ja naisten karavaani kulki lähistöllä. He 

lähestyivät innokkaasti juodakseen tuon lähteen vedestä. Mutta yhtäkkiä he näkivät miehen ilmestyvän, 

joka kielsi heitä juomasta ja lepäämästä, elleivät he maksaisi hänelle näistä eduista. Se oli nuori vaeltaja, 

joka oli vallannut keidasalueen ja tehnyt itsestään aavikon herran. 

29 Nuo ihmiset kuuntelivat häntä surullisina, sillä he olivat köyhiä eivätkä voineet ostaa sitä kallista 

aarretta, joka sammuttaisi heidän janonsa. Lopulta he luopuivat siitä vähästä, mitä heillä oli mukanaan, 

ostivat vähän vettä lievittääkseen epätoivoista janoaan ja jatkoivat matkaansa. 

30 Pian tuo henkilö vaihtui herrasta kuninkaaksi, sillä siellä eivät aina kulkeneet köyhät, vaan siellä 

oli myös vaikutusvaltaisia ihmisiä, jotka saattoivat antaa omaisuuden lasillisesta vettä. 

31 Tämä mies ei enää muistanut kaupunkia autiomaan takana eikä varsinkaan veljeskumppaniaan, 

joka oli kantanut häntä harteillaan ja pelastanut hänet kuolemasta tuohon autiomaahan. 

32 Eräänä päivänä hän näki asuntovaunun tulevan turvallisesti kohti suurta kaupunkia, mutta hän 

hämmästyi nähdessään, kuinka nuo miehet, naiset ja lapset marssivat ulos voimissaan ja iloisin mielin ja 

lauloivat ylistyslaulua. Mies ei ymmärtänyt näkemäänsä, ja hänen hämmästyksensä oli vielä suurempi, 

kun hän näki, että karavaanin kärjessä marssi se, joka oli ollut hänen matkakumppaninsa. 

33 Karavaani pysähtyi keidaspaikan eteen, kun miehet seisoivat vastakkain ja katsoivat toisiaan 

hämmästyneinä. Lopulta se, joka asui keitaalla, kysyi siltä, joka oli ollut hänen seuralaisensa: "Kerro 

minulle, miten on mahdollista, että on ihmisiä, jotka kulkevat tämän aavikon halki tuntematta janoa tai 

väsymystä?"." Hän teki näin, koska hän ajatteli sisäisesti, mitä hänelle tapahtuisi sinä päivänä, jolloin 

kukaan ei tulisi pyytämään häneltä vettä tai suojaa. 

34 Hyvä matkamies sanoi seuralaiselleen: "Saavuin Suureen kaupunkiin, mutta en yksin; matkalla 

tapasin sairaita, janoisia, eksyneitä ja uupuneita, ja kaikille heille annoin uutta rohkeutta uskolla, joka 

minua elävöittää, ja niin saavuimme eräänä päivänä keidas keidas keidakkeelta Suuren kaupungin 

porteille. Siellä minut kutsuttiin tuon valtakunnan Herran eteen, joka nähdessään, että tunsin autiomaan 

ja tunsin myötätuntoa matkalaisia kohtaan, antoi minulle tehtäväksi palata takaisin opastamaan ja 

neuvomaan matkalaisia surullisessa (autiomaan) ylityksessä; ja tässä näette minun johtavan toista 

karavaania, joka minun on tuotava Suureen kaupunkiin. - Entä sinä? Mitä sinä täällä teet?" hän kysyi siltä, 

joka oli jäänyt keidasalueelle. - Jälkimmäinen vaikeni häpeissään. Silloin hyvä matkustaja sanoi hänelle: 

"Tiedän, että olet ottanut tämän keidaspaikan haltuusi, että myyt sen vettä ja vaadit rahaa varjosta. 

Nämä tavarat eivät kuulu teille, vaan jumalallinen voima sijoitti ne erämaahan, jotta niitä tarvitseva voisi 

käyttää niitä. Näettekö näitä ihmisjoukkoja? He eivät tarvitse keidasta, koska he eivät tunne janoa 

eivätkä väsy. Riittää, että välitän heille viestin, jonka Suuren Kaupungin Herra lähettää heille minun 

välitykseni kautta, ja he lähtevät liikkeelle löytäen uutta voimaa joka askeleella sen korkean tavoitteen 

ansiosta, joka heillä on: päästä tuohon valtakuntaan. 

35 Jätä lähde janoisille, jotta he löytäisivät siitä levon, ja sammuta niiden jano, jotka kärsivät aavikon 

vaikeuksista. Ylpeytesi ja itsekkyytesi ovat sokaisseet sinut; mutta mitä hyötyä sinulle on ollut olla tämän 

pienen keidaspaikan isäntä, kun asut tässä autiomaassa ja olet riistänyt itseltäsi mahdollisuuden tuntea 

Suuri Kaupunki, jota etsimme yhdessä? Oletko jo unohtanut sen korkean tavoitteen, joka meillä oli 

yhdessä?" 

Kun tuo mies oli kuunnellut hiljaa sitä, joka oli ollut hänelle uskollinen ja epäitsekäs kumppani, hän 
purskahti kyyneliin, koska hän tunsi katumusta omasta harhaopistaan. Hän repi pois väärät 
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juhlavaatteensa ja etsi lähtöpisteen, josta autiomaa alkoi, seuratakseen polkua, joka veisi hänet Suureen 
kaupunkiin. Mutta nyt hän kulki tietään uuden valon, uskon ja lähimmäisenrakkauden valossa.  

(vertauksen loppu) 
 
36 Minä olen Suuren Kaupungin Herra, ja Elia on vertaukseni muinainen. Hän on "sen ääni, joka 

huutaa erämaassa", hän on se, joka tekee itsensä teille uudestaan tunnetuksi sen ilmoituksen mukaisesti, 

jonka annoin teille kirkastumisessa Taborin vuorella. 

37 Hän on se, joka johdattaa teidät Kolmannella Aikakaudella Suureen Kaupunkiin, jossa odotan teitä 

antaakseni teille rakkauteni ikuisen palkinnon. 

38 Seuratkaa Eliaa, rakkaat ihmiset, ja kaikki muuttuu elämässänne, Jumalan palvonnassanne ja 

ihanteissanne; kaikki muuttuu. 

39 Uskoitteko, että epätäydellinen uskonnon harjoittaminen kestäisi ikuisesti? - Ei, opetuslapseni; 

huomenna, kun henkenne näkee Suuren kaupungin horisontissa, se sanoo Herransa tavoin: "Minun 

valtakuntani ei ole tästä maailmasta". 

Rauhani olkoon teidän kanssanne! 



 

 

Liite - Huomautukset 
Huomautus 1 

Opetusten aikana käytämme usein ilmaisua "veljet". Tämä ei koske ainoastaan suuren ihmissuvun 

miespuolisia edustajia, vaan myös naispuolisia. Sana "veli" tarkoittaa yksinkertaisesti "lähimmäistä" - 

kummasta sukupuolesta tahansa - ja samalla se tarkoittaa suhdetta, joka ihmisillä pitäisi olla toisiinsa: 

Veljeys. Jeesus sanoo tämän selvästi sanassaan " . . . sillä yksi on teidän Mestarinne, Kristus, ja te olette 

kaikki veljiä" (Matt. 23,8). 

Huomautus 2 

Törmäämme sanaan "sovitus" uudelleen ja uudelleen näiden julistusten aikana, ja tämä termi kulkee 

kuin punainen lanka koko teoksen läpi. Kriittinen lukija voi kysyä: Sovitus - miksi ja mitä varten? 

Jumala on antanut lakinsa ihmiskunnalle, selittänyt sen yhä uudelleen sanansaattajiensa kautta, ja 

omassatunnossamme olevan äänensä kautta hän muistuttaa meitä siitä jatkuvasti. Lain noudattamisen 

pitäisi tuoda meille rauhaa, onnea, terveyttä, työtä ja leipää maallisessa elämässämme. Toisaalta 

jumalallisen lain rikkomisesta seuraa automaattisesti vakavia seurauksia. Eikä maan päällä ole yhtään 

ihmistä, joka ei olisi tehnyt syntiä, eli joka ei olisi rikkonut Jumalan lakia. Siksi näemme joidenkin kärsivän 

fyysisesti ja psyykkisesti, koska he eivät piitanneet viisaista jumalallisista laeista elämänpolullaan. Muut 

tyhjentävät saman katkeran maljan, jonka he antoivat lähimmäistensä juoda. Sillä paha, jonka 

aiheutamme tai aiomme aiheuttaa jollekulle, kostautuu meille ennemmin tai myöhemmin 

voimistuneena, koska myös me joudumme kärsimään käyttäytymisemme jatkuvista seurauksista, joita 

runoilija Friedrich Schiller luonnehti sanoilla: "Se on pahan teon kirous, että sen on synnyttävä pahaa". 

Jumalan täydellisen oikeudenmukaisuuden muuttumaton laki on, että ihminen niittää sitä, mitä hän 

on kylvänyt, olipa kyse sitten hyvästä tai pahasta. Tämä ilmaistaan Raamatun perussanalla: "Mitä 

ihminen kylvää, sitä hän niittää." Kristillinen teologia ei ole antanut tälle Jumalan kehityksen ja 

kasvatuksen perustavanlaatuiselle hengelliselle laille, joka vastaa syyn ja seurauksen lakia, 

ansaitsemaansa merkitystä, vaan se on syrjäyttänyt sen useimpien kristittyjen tietoisuudesta Jeesuksen 

uhrikuoleman epätäydellisen ja yksipuolisen tulkinnan kautta. Ja ihmiset, jotka ovat omien kokemustensa 

kautta tulleet tietoisiksi tästä totuudesta ja sen usein hyvin karusta todellisuudesta, eivät useinkaan pysty 

sovittamaan sitä yhteen ajatuksen kanssa rakastavasta Jumalasta ja Isästä. 

Jos on sanottu, että jumalallisen lain rikkomisesta seuraa automaattisesti vakavia seurauksia, on myös 

todettava, että nämä vakavat seuraukset - tai koettelemukset - kantavat sisällään Jumalan rakkautta, 

koska ne palvelevat ihmisen ikuista pelastusta. Kärsimyksen kautta ihminen alkaa miettiä syvällisemmin 

itseään ja elämäänsä. Toisinaan hän ei pysty ymmärtämään vierailun merkitystä, koska hänen mielensä 

menneisyydessä on mysteeri, jota hän ei pysty selvittämään. Monissa tapauksissa Taivaallinen Isä 

kuitenkin antaa ihmisen ymmärtää koettelemuksensa syyn. Jos hän antautuu Jumalan tahtoon, tuntee 

katumusta ja pyytää Jumalalta anteeksiantoa, Jumalan rakkaus myös myöntää sen. Ihmisen on kuitenkin 

ymmärrettävä, että tämä ei poista kaikkea tuskaa ja vaikeuksia yhdellä iskulla. Sillä Jumalan 

oikeudenmukaisuus ei voi säästää häntä hänen rikkomustensa seurauksilta. Mutta hänen 

anteeksiantonsa rohkaisee häntä, lohduttaa häntä, antaa hänelle toivoa ja vahvistaa häntä, jotta hän voi 

kestää koettelemuksen helpommin. Jos hän kestää sen kärsivällisesti ja luottaen Jumalaan, hän on 

matkalla kohti syyllisyytensä sovitusta. Tällä tavoin kivusta tulee suuri opettaja hänen elämässään, ja 

mitä enemmän hän muuttaa itseään sisäisesti ja muokkaa elämäänsä Jumalan tahdon mukaisesti, sitä 

kevyemmäksi hänen taakkansa menneen syyllisyyden sovittamisesta tulee ajan mittaan ja sitä 

nopeammin hän on jälleen vapaa siitä. Henkilökohtaiset koettelemuksemme ovat osa maailmanlaajuisia 

vierailuja, jotka ovat tulleet meidän päällemme ja joita tulee yhä enemmän. Sekä henkilökohtaisella että 

yleisellä tasolla on tuomion aika. Riippumatta siitä, missä ja miten tuomion aalto iskee meihin - olipa kyse 

maailmanlaajuisista vierailuista tai henkilökohtaisista koettelemuksista - tärkeintä on, että olemme 

sisäisesti valmistautuneet. Meidän ei pidä odottaa, kunnes kuolema tulee luoksemme, vaan antaa 

jumalallisten käskyjen ja omantuntomme valon ohjata elämäämme mahdollisimman pian, jotta 
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henkemme voi saattaa päätökseen jumalallisen lain vastaisten rikkomustensa sovituksen täällä maan 

päällä ja - vapaana epätäydellisyyksien taakasta - astua ikuiseen valtakuntaan. 

Muuten hänen virheidensä ja rikkomustensa rasittamana hänellä on vaikea tie edessään 
tuonpuoleisessa. 

Huomautus 3 

"Vuoden 1950 jälkeen" on aikamerkintä, joka on avoin tulevaisuuteen ilman rajoituksia ja joka jatkuu 

koko vuosisadan jälkipuoliskon ajan. - Lisäksi jumalalliset merkit ja koettelemukset ovat yleensä ajallisesti 

ja paikallisesti rajattuja, koska Jumala ei halua saada aikaan tuhoa vaan ihmiskunnan parantumisen ja 

pelastumisen. Siksi Jumala sallii maailmanlaajuiset katastrofit vain viimeisenä keinona saadakseen aikaan 

hengellisen uudistumisen. 

inhimillisyys. (Vrt. U 9, 79-82 ja U 11, 77-78.) 
Huomautus 4 
Tässä saksankielisessä painoksessa jakeet 14-23 on jätetty pois, koska ne ovat opetuksen 9 jakeiden 

25-34 toistoa. - Opetusten kokoaminen tehtiin irtolehdille, ja sattui, että yksi irtolehti painettiin kahteen 
kertaan. Vuonna 1966 julkaistuun toiseen espanjankieliseen painokseen mainitut säkeet sisällytettiin 
kuitenkin uudelleen, jotta juokseva numerointi ei keskeytyisi. 

Huomautus 5 
Ensi silmäyksellä tuomio saattaa vaikuttaa epäoikeudenmukaiselta ja ankaralta, mutta syvällisemmin 

pohdittuamme huomaamme, että Jumalan oikeudenmukaisuus - niin vaikealta kuin se meistä aluksi 

tuntuukin - sisältää rakastavaa opetusta ja kasvatusta. 

Jeesuksen aikaan fariseukset olivat juutalaisuuden sisällä puolue, joka noudatti tiukasti lain 

kirjaimellista noudattamista ja erityisesti lukemattomia lakiin perustuvia määräyksiä, tapoja ja riittejä. 

Heidän Jumalanpalvontansa uupui tässä lain palvonnassa. Jeesus torjui tämän virheellisen näkemyksen 

sanoillaan ja teoillaan. Nykyään Kristus kertoo meille myös, että ulkoinen jumalanpalvelus kirkollisine 

seremonioineen ja tapoineen on hyödytön hänen edessään. Ne, jotka kutsuvat itseään Jumalan 

palvelijoiksi, ovat unohtaneet, että Jumala on Henki ja että vain hengellinen tavoittaa Hänet; siksi 

ensimmäisenä on oltava: Hengen edistäminen jumalallisen hengen kipinänä meissä, henkistyminen ja 

yhteys Jumalaan hengestä henkeen. He eivät ole kyenneet avaamaan itselleen ovea henkimaailmaan 

eivätkä siksi ole julistaneet heille uskotuille hengen ensisijaisuutta ja henkistämisen välttämättömyyttä. 

Joitakin Kristus-sanoja nykyisistä opetuksista on käytettävä lisäselvityksenä: U 3, 89-90; U 15, 48-53; 

U18, 2-5 + 12; U 22, 33 + 62; U 24, 46-48; U 25, 38-40; U 27, 35. 
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Tämä viesti on tarkoitettu kaikille kansoille. 
Koko ihmiskunnalle lähetän kansani välityksellä kirjan, joka sisältää sanani ytimen ja todistuksen 

teoistani, joita olen tehnyt teidän keskuudessanne. Tahtoni on, että nuo sivut sisältävät evankeliumini ja 

sanani koko olemuksen ja totuuden kaikkina kolmena aikakautena. 

Lukekaa tämä kirja, ottakaa sanani ikuisen elämän leipänä, ja ymmärrätte kaiken sen, mikä on jäänyt 

hämäräksi ja salaperäiseksi tähän asti, kun olette yhteydessä suoraan hengestä henkeen jumaluuteni 

kanssa. Tämä opetus on kuin ihmiskunnalle koittava uusi päivä, joka valaisee sen suureen heräämiseen. 

Tämä on kolmas kerta, aika, jolloin opitte ymmärtämään, harjoittamaan ja elämään evankeliumiani. 

Ensimmäisellä kerralla asettuin vuorelle ja lähetin teille sieltä kiveen kaiverretun laini. Toisella kerralla 

laskeuduin laaksoon asuakseni keskuudessanne. Kolmannella kerralla teen sydämistänne asuinpaikkani, 

jotta voin tehdä itseni tunnetuksi ja puhua teille sisimmästänne. Kun ihmiskunta tunnustaa tämän 

opetuksen totuuden, sen oikeudenmukaisuuden ja äärettömän viisauden, se vapauttaa sydämensä 

kaikista ennakkoluuloista ja pelosta. Minun lakini ei orjuuta. Minun lakini vapauttaa. 

En vain kerran, vaan monta kertaa ja monin eri tavoin osoitin ja lupasin opetuslapsilleni, että tulen 

takaisin, ja ennustin heille merkit, jotka ilmoittaisivat tulemisestani: Luonnon merkit, ihmiskunnan 

tapahtumat, maailmansodat, synti korkeimmalla kehitystasollaan. Mutta jotta maailma ei pettäisi itseään 

odottamalla minua jälleen ihmisenä, annoin heidän tietää, että Kristus tulisi pilvissä, jotka ovat 

tuonpuoleisen symboli, josta säteeni lähtee, toisin sanoen hengessä. Tämä lupaus on toteutunut. Minun 

Sanani ei tullut jälleensyntyäkseen lihassa. Oppisopimus on ohi. En tarvitse ruumista asuakseni 

keskuudessanne. Kuitenkin teillä on minut kaikessa täyteydessään Mestarina, Tuomarina ja Lääkärinä. 

Nykyinen aika on ratkaisevaa aikaa ihmiskunnan elämässä. Kaikissa elementeissä ja voimissa käydään 

valtavaa taistelua. Se on ihmisen kehitysvaiheen loppu. 

Tapahtumat, jotka päivittäin ravistelevat maan kansoja, ovat tuomion ääniä, jotka kutsuvat teitä 

parannukseen, rukoukseen, uudistumiseen ja puhdistumiseen, mutta tämä koettelemuksen aika 

pitkittyy, kunnes ihmisten itsepäisyys ja vastahakoinen henki taipuvat, kunnes he luopuvat 

ylimielisyydestään ja jumalattomuudestaan. Ihmiskunnalle annetaan vielä lyhyt aika, jonka kuluessa se 

voi tutkia tekojaan, jotta se voi vastata jumalalliselle tuomarille, kun tämä vaatii sitä tilille. Yhden 

aikakauden päättyminen ja uuden alkaminen ovat aiheuttaneet kriisin ja kaaoksen, josta nyt kärsitte. 

Suuren ahdingon aika lähestyy kaikkia kohtaan, sillä valta, raha tai tieto eivät auta välttämään 

jumalallisen oikeudenmukaisuuden ankaruutta. Vain henkistyminen pelastaa ihmiskunnan kaaoksesta. 

Sinun ei tarvitse toivoa mitään muuta ratkaisua. Jos valmistaudut hyvin, maailma kääntyy uuteen 

suuntaan. Silloin sodan uhka väistyy ja rauha tulee. Ah, rakas ihmiskunta, jos teillä vain olisi hyvää tahtoa. 

Yksi rukous, yksi ajatus, yksi sana riittäisi sovittamaan ihmiset, kansat ja kansakunnat yhteen. Ihmiset 

ovat vielä lapsia, mutta heitä lähestyvä suuri koettelemus antaa heille mahdollisuuden kokea niin paljon 

lyhyessä ajassa, että he siirtyvät nopeasti lapsuudesta aikuisuuteen. 

Tämä ääni, joka kutsuu teitä, on Jumalallisen Mestarin ääni. Tämä sana on Häneltä, joka on luonut 

kaiken. Tämän työn ytimestä tulee peruskivi, jonka varaan kaikki tilaukset tulevaisuudessa rakentuvat. 

Hän, jolla on valta tehdä kaikki, muuttaa sydämesi kivestä rakkauden ja kohotuksen pyhäköksi ja sytyttää 

valon sinne, missä oli vain pimeyttä. 
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